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        מבואמבואמבואמבוא
  

�א"של מכו� עתי� לשנת התשע ח הגיור השנתי"את דואני מתכבד להציג  לקראת חג השבועות
2011 .        

  

ו גיענושא הגיור תפס בשנה החולפת מקו� מרכזי בשיח הציבורי ועורר מחלוקות רבות שה

תחו� סבו0 . לשולח� הכנסת וא/ ערערו את יציבות הקואליציה, לפתחו של בית המשפט העליו�

ל חייה� של מאות אלפי אזרחי� במדינת ישראל ובני ומורכב זה משלי0 באופ� ישיר ע

  . ומעורבי� בו גורמי� רבי� המנסי� להשפיע על עיצוב מדיניות הגיור במדינה, משפחותיה�

  

בסוגיית רישומ� חות הגיור של מכו� עתי� באופ� מורחב "דו ועסקבשנתיי� האחרונות 

 2010יג את מספרי הגיור לשנת ח זה נבקש להצ"בראשית דו. ישואי� של בעלי תעודות המרהלנ

נבקש להתמקד  בהמש0. בנושא זה לסקור בקצרה את ההתפתחויות שחלו בשנה החולפתו

, גיורהעוסקות בב העמותות תקצו, תפקודה של ועדת חריגי� :תחומי� עיקריי� לושהשב

 .ל"קשיי� בקבלת הכרה בגיור לגרי� שהתגיירו בחווה

  

לשיפור מעמד� של הגרי� בישראל וכי בשנה הבאה נוכל לבשר ח זה יתרו� "אנו מקווי� כי דו

  .על תיקו� הליקויי� ועל שיתו/ פעולה פורה יותר בי� כל הגורמי� העוסקי� במלאכת קודש זו

  

  

  ר שאול פרבר"הרב ד

 מכו� עתי�ומנהל מייסד 

  

  

  

        

        

        

        

            



חסרי הדת אוכלוסיית  הנאמד

שמוני� אחוזי� מחסרי הדת הינ� 

 824 ,תעודות המרה 4,645 20

 2009השוואה לנתוני שנת  .

מצמצו� מספר� של  הנובע

במספר תעודות ההמרה  17%

  

הטבלה שלהל� מציגה את מספרי 

אשר עברו את שלב קבלת ) 

20092010

4,645

2,159

3,710

1,813

672673

2006-2010

כ מתגיירים
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נאמד 2010בסו/ שנת , ומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

שמוני� אחוזי� מחסרי הדת הינ� למעל . 2009יותר מבשנת כשני אחוזי� , 320,000

  .מיוצאי חבר המדינות לשעבר

2010שנת ב הונפקו משרד ראש הממשלהאג/ הגיור ב

הדי� הצבאיי� לגיורבבתי לחיילי� אשר התגיירו ) 

הנובע, לשנה זובמספר המתגיירי�  �25% של כמלמדת על פיחות 

%�לעומת� חלה עלייה של כ. צאי אתיופיה בכמחצית

  .2010ע בשנת "שהונפקו למתגיירי� יוצאי חמ

  .2010לשנת  ראג/ הגיו

הטבלה שלהל� מציגה את מספרי . יור השוני� עולה תמונה שונהממכוני הג שהתקבלו

) י אתיופיהשאינ� יוצא(ע ומדינות אחרות "המתגיירי� יוצאי חמ

  :2010המצוות בבתי הדי� לגיור בשנת 

200720082009

8,008

6,2216,231

1,8641,8041,849
2

5,538

3,614710

627606
803

2010הנפקת תעודות המרה בשנים 

כ מתגיירים"סה ע"יוצאי חמ יוצאי אתיופיה אחרים

 

        

 2010201020102010נתוני הגיור נתוני הגיור נתוני הגיור נתוני הגיור 

  

ומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהעל פי א

�320,000 בישראל ב

מיוצאי חבר המדינות לשעבר

  

אג/ הגיור בעל פי נתוני 

) �17%כ(מתוכ� 

מלמדת על פיחות 

צאי אתיופיה בכמחציתהמתגיירי� יו

שהונפקו למתגיירי� יוצאי חמ

 

אג/ הגיו נתוניי "עפ* 

  

  

שהתקבלו מהנתוני�

המתגיירי� יוצאי חמ

המצוות בבתי הדי� לגיור בשנת 

2006

4,373

1,537

2,209

627

הנפקת תעודות המרה בשנים 
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  . ד לגיור קטיני� וילדי� מאומצי�"ומביה הנתוני� התקבלו ממכוני הגיור*        

  

  

בי�  �27%בהכנה לגיור עולה כי קיי� פער של כעוסקות המנתוני הארגוני� השוני� והעמותות 

את שלב לבי� מספר התלמידי� שעברו ) 2,832( 2010מספר תעודות ההמרה שהונפקו בשנת 

שחרור תעודות את בי� הסיבות לפער נית� למנות . )2,061(בבית הדי� בשנה זו קבלת המצוות 

עיכובי� שחלו במועדי המילה והטבילה של מתגיירי השנה , 2009ההמרה שהיו מעוכבות בשנת 

  . ללא רישו� בתיק נפרד, �ותיהיחד ע� אמ התגיירוהנפקת תעודות המרה לילדי� שכ� הקודמת ו

עולה כי עולה כי עולה כי עולה כי     ,,,,ח הגיור של מכו� עתי�ח הגיור של מכו� עתי�ח הגיור של מכו� עתי�ח הגיור של מכו� עתי�""""כפי שהוצגו בדוכפי שהוצגו בדוכפי שהוצגו בדוכפי שהוצגו בדו    2009200920092009שנת שנת שנת שנת ללללנתוני קבלת המצוות נתוני קבלת המצוות נתוני קבלת המצוות נתוני קבלת המצוות השוואה להשוואה להשוואה להשוואה לממממ

. . . . 2010201020102010שאינ� יוצאי אתיופיה בשנת שאינ� יוצאי אתיופיה בשנת שאינ� יוצאי אתיופיה בשנת שאינ� יוצאי אתיופיה בשנת     פועלפועלפועלפועלהמתגיירי� בהמתגיירי� בהמתגיירי� בהמתגיירי� במספר מספר מספר מספר בבבב    �5555%%%% � � � ממממירידה של למעלה ירידה של למעלה ירידה של למעלה ירידה של למעלה     חלהחלהחלהחלה

הירידה נית� לשער כי . ירידה במספר המתגיירי� לשנה זו מדווחת ג� על ידי מכוני הגיור השוני�

לאור הימנעות� של רבי� מפנייה להלי0 הגיור הממלכתי נובעת מבפועל במספר המתגיירי� 

בחירת� מאיד0 מתרבי� הדיווחי� על . הפגיעה בתדמיתו והחשש מביטול הגיור לאחר מעשה

בהלי0 הנתפס כמהיר הפרטיי� להתגייר בתי הדי� החרדיי� , אזרחי�� אזרחי� ולא, של רבי�

        .בהרבה

  

  שינויי� באג/ הגיור

בי� היתר אוישו מוקד הגיור . 2010בשנת רד ראש הממשלה עבר ארגו� מחדש שאג/ הגיור במ

  .  ראש תחו� תכניות הכשרה ועוד, הארצי לפניות הציבור ותקני� באג/ כראש תחו� הלי0 גיור

        2010201020102010ת ת ת ת בשנבשנבשנבשנשאינ� יוצאי אתיופיה שאינ� יוצאי אתיופיה שאינ� יוצאי אתיופיה שאינ� יוצאי אתיופיה ) ) ) ) דדדד""""קבלת מצוות בביהקבלת מצוות בביהקבלת מצוות בביהקבלת מצוות בביה((((המתגיירי� המתגיירי� המתגיירי� המתגיירי�     מספרמספרמספרמספר

  1,488  )כולל אולפ� בית מוריה, אזרחי� וחיילי�(המכו� ללימודי יהדות 

 אולפ� אור תורה סטו�, כולל אולפ� שבי ישראל(אולפני משרד החינו0 

  )העמותה להסדרי גיוראולפ� ו

210  

  61  אולפני גיור מבית אור עציו� � עמי 

  75  מכו� מאיר ומכו� אורה

  21  ארגו� מחניי�

  12  אולפני הקיבו� הדתי

  12  אולפני קליטה שומרו�

  3  בארות בת עי�

  179  ד לקטיני� וילדי� מאומצי�"גיורי� בביה

        2,062,062,062,061111        ::::ככככ""""סהסהסהסה
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, , , , העמוס ביותר מבי� המחוזות השוני�העמוס ביותר מבי� המחוזות השוני�העמוס ביותר מבי� המחוזות השוני�העמוס ביותר מבי� המחוזות השוני�, , , , בבית הדי� לגיור של מחוז תל אביב והמרכזבבית הדי� לגיור של מחוז תל אביב והמרכזבבית הדי� לגיור של מחוז תל אביב והמרכזבבית הדי� לגיור של מחוז תל אביב והמרכז, לעומת זאת

 ו את התפקיד שליחי בתי הדי�בשנה הקודמת אייש. אי� שליח בית די� קבוע מזה כשנתיי�אי� שליח בית די� קבוע מזה כשנתיי�אי� שליח בית די� קבוע מזה כשנתיי�אי� שליח בית די� קבוע מזה כשנתיי�

רכז הגיור , האחרונה מאייש את התפקיד הרב סלומו� מברהטוא0 בשנה , על פי תורנות האחרי�

 בחודשי� האחרוני�, א� לא די בכ0 .רק פע� בשבועתל אביב המגיע ל, הבכיר לעולי אתיופיה

לאחר שמי שמילא את , ג� את תפקיד שליח בית הדי� במחוז ירושלי�ממלא הרב מברהטו 

  . התפקיד בשני� האחרונות עזב

  

 ת/המתגייר ללוות את") רכז בכיר לגיור"או בשמו החדש (הדי� בתי  למרות שתפקידו של שליח

על המש0 הטיפול בתיק והבאת המתגיירי� , להנפקת תעודת ההמרהמרגע פתיחת התיק ועד 

אשר שימש , הרב שמעו� כה� ,שונהגיור רכז מופקד  די� לגיור בתל אביב ובירושלי�בפני בתי ה

לעמוד  י� ומוריה�המתגיירכתוצאה מכ0 נדרשי� . בעבר כשליח בית הדי� לגיור במחוז תל אביב

א/ אחד מרכזי גיור אלו . ע� שני רכזי� שוני� על מנת לקבל את הליווי הדרוש מהמערכתבקשר 

  .שפת� של רבי� מהמבקשי� להתגייר, או אנגליתדובר רוסית  אינו

  

  

  :תגובת אג/ הגיור

חדה הה יעליכי ה, ראש אג/ בכיר לגיור, יסלזו�) מולי(שמואל בתגובה לנתוני מכו� עתי� מסר 

מתגבור בהרכבי דייני� נוספי� אשר טיפלו  ע נבעה בעיקר"יוצאי חמלבמספרי תעודות המרה 

ולא מחמת שחרור , די� מסיבות שונות בשני� קודמותהבתיקי� מעוכבי� שטר� הוגשו לבתי 

   .2009 משנתמעוכבות  המרהתעודות 

 כה� בשנתיי� האחרונות שמשו באופ� קבוע הרב שמעו�" :מסר יסלזו�איוש רכזי מחוזות בעניי� 

ו בחודשי� מחמת עזיבת. בתפקיד� באזור המרכז ,על פי חלוקה מוגדרת, שטיימ� והרב יהודה

את  ואנו בתקווה לאייש במכרז, ז נוס/תוגבר המחוז ברכשטיימ�  רב יהודההאחרוני� של ה

  ".החסר

   



  

7 

 

        

  התפתחויות בסוגיית רישו� גרי� לנישואי� התפתחויות בסוגיית רישו� גרי� לנישואי� התפתחויות בסוגיית רישו� גרי� לנישואי� התפתחויות בסוגיית רישו� גרי� לנישואי� 

        

גרי� אשר סיימו את הלי0 ( בשנה החולפת הוביל מכו� עתי� מאבק להכרה בבעלי תעודות המרה

לאור מספר� המתרחב של רושמי נישואי� המסרבי� לרשו� גרי� . כיהודי� שווי זכויות )הגיור

, 28.03.2010יו� � ב"מכו� עתי� לבג עתר, הלאחר שני� של ניסיונות למגר את התופעו, לנישואי�

על מנת לחייב את רושמי הנישואי� להכיר בגיורי המדינה ולאפשר לגרי� את הזכות הבסיסית 

' האלו/ במיל, מקסי� ואלינה סרדיוקובבני הזוג לעתירה הצטרפו ג� . שראללחיי משפחה בי

  .עתני עמיר�ור עליזה לביא "ד, אלעזר שטר�

  

הקוראת לחייב רבני ערי� לרשו� גרי� בעתירה דיו�  ט העליו�פבית המשבער0 נבספטמבר  �6ב

דבר  ,ל"תוקפ� של גיורי צה מדינה שאלתעל ידי נציגת הה תהועל במהל0 הדיו�. לנישואי�

העיסוק התקשורתי . ל"שהוביל להגשת הצעת חוק שתקבע את מעמד� החוקי של גיורי צה

על ידי הרב  ל"ר גיורי צהואשרול, �"הנרחב בהצעת החוק הביא לתמיכה חסרת תקדי� בבג

        .)1נספח ( בינואר האחרו�, עמארוהרב הראשי שלמה  יוס/עובדיה 

  

מתווה לפתרו� שיאפשר לבעלי  9.3.2011ביו� ה המדינה יעעתי� הצבתשובתה לעתירת מכו� 

לכל זוג יהודי אחר הבא להירש� זהה לחלוטי�  תעודות המרה להירש� לנישואי� באופ�

ש� שעל פיו במידה ור, לאחר קבלת הבהרות נוספות הסכימו העותרי� להסדר זה. לנישואי�

תטפל המועצה הדתית , שר את הבקשהסרב לבדוק ולאבמקו� מגוריו של המבקש יהנישואי� 

למועצה ובהחזרתה , האחרי� שמונו לש� כ0אחד מרושמי נישואי� עצמה באישור התיק אצל 

   .לש� השלמת התיקהדתית 

   

  :אלו עיקרי ההסכ�ו

בהתא� (תיק הנישואי� ייפתח בלשכת הנישואי� בה מבקשי� בני הזוג להירש�   .א

האופ� בו נפתחי� תיקי נישואי� של זוגות שלא באותו , )להוראות נוהל רישו� נישואי�

והעובדה שאחד מבני הזוג עבר הלי0 של גיור ממלכתי לא תימנע או , עברו הלי0 של גיור

 .תעכב את פתיחת תיק הנישואי�

העברת התיק לבדיקתו ואישורו של אחד מרשמי הנישואי� הנזכרי� בהודעות מטע�   .ב

הזוג לא יידרשו לפנות בעצמ� לרש�  ובני, המדינה הינה באחריות המועצה הדתית

 .לשו� צור0, נישואי� אחר
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לאחר קבלת המסמכי� . תיק הנישואי� ייפתח במועצה הדתית ויטופל על ידה  .ג

. הרלוונטיי� יועברו המסמכי� לאישור אחד מרשמי הנישואי� שאוזכרו בהודעת המדינה

מש0 התהלי0 המסמכי� הרלוונטיי� וקבלת אישורו של רש� הנישואי� לההעברת 

 ...תעשינה בתו0 שבועיי�

 .קבלת עדי הרווקות תתבצע במועצה הדתית בה נפתח התיק  .ד

וה� אחראי� , הכתובה ותעודת הנישואי� יונפקו במועצה הדתית בה נפתח התיק  .ה

  .לשומר�

  

תרו� בעיית ההכרה אחר יישו� המתווה שהציעה המדינה לפ יעקבו הצדדי�בחודשי� הקרובי� 

בית המשפט יעודכ� בעוד כששה חודשי� . הא� הוא מתבצע הלכה למעשהויבחנו , בגיורי�

  . בנוגע להמש0 הדיו� בעתירה לאופ� יישו� ההסדר בשטח ולהחלטת הצדדי� בנוגע
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 תפקודה של ועדת חריגי� לגיורתפקודה של ועדת חריגי� לגיורתפקודה של ועדת חריגי� לגיורתפקודה של ועדת חריגי� לגיור

, חש/ שורה של ליקויי� בהתנהלות ועדת חריגי� לגיור 2009מכו� עתי� לשנת הגיור של ח "דו

בי� הליקויי� . הדנה בבקשותיה� של מי שאינ� אזרחי מדינת ישראל ומבקשי� להתגייר בה

, שקיפות מול המועמדי� לגיור העדר, אי סדרי� וסרבול בעבודת הוועדה: ח"שנמנו בדו

בקשות ללא נימוק באופ� שאינו דחיית וסבירי� המוערמי� על המתגיירי�  קריטריוני� בלתי

ציי� כי לרוב מדובר בבני זוג של ישראלי� השוהי� במדינת ישראל יש ל .מאפשר הגשת ערעור

  .דר0 קבע ומבקשי� להקי� בה את בית�

  

להפעיל את סעי/ , 2007בדצמבר  17לענייני ביקורת המדינה מיו�  עדהוהולמרות החלטתה של 

מיטב ידיעתנו ל, לחוק מבקר המדינה ולחייב את מבקר המדינה להגיש חוות דעת בנושא 21

ולא נעשתה שו� פעילות  ,את תפקודה של ועדת חריגי� לגיור נמנע עד כה המבקר מלחקור

בשנה האחרונה אמנ� חלה התקדמות בטיפול . ועדהומשמעותית לשיפור התנהלותה של ה

ה בזמ� התגו טר� יושמו נהלי עבודה המביאי� לצמצו�א0 , עדהובמאות התיקי� המעוכבי� בו

לא קיימה הוועדה לא קיימה הוועדה לא קיימה הוועדה לא קיימה הוועדה     2011201120112011מאי מאי מאי מאי � � � � בחודשי� יוליבחודשי� יוליבחודשי� יוליבחודשי� יולי, , , , זאת ועודזאת ועודזאת ועודזאת ועוד. יגי�עדת החרולבקשות הנידונות בו

  ....ותיקי� חדשי� שנפתחו בתקופה זו והועברה לאישור הוועדה כלל לא נידונוותיקי� חדשי� שנפתחו בתקופה זו והועברה לאישור הוועדה כלל לא נידונוותיקי� חדשי� שנפתחו בתקופה זו והועברה לאישור הוועדה כלל לא נידונוותיקי� חדשי� שנפתחו בתקופה זו והועברה לאישור הוועדה כלל לא נידונו, , , , פגישות סדירותפגישות סדירותפגישות סדירותפגישות סדירות

  

של אג/ הגיור  ובתפקודה של ועדת חריגי� ומחוסר יכולתמתמשכת כתוצאה מההתדרדרות ה

מוצאי� עצמ� רבי� מהמועמדי� , אזרחי��להביא לשיפור מהותי בטיפול בבקשותיה� של לא

במקרי� רבי� אי� באפשרות� להתגייר . גובר שאינ� אזרחי� במצב של חוסר אוני� וייאוש

במולדת� וה� מוצאי� עצמ� תקועי� בדר0 ללא מוצא ללא יכולת להגשי� את שאיפת� להיות 

אחרי� נמנעי� מלפתוח תיקי . ע� בני זוג�בישראל יחד שראל ולהקי� בית יהודי חלק מע� י

על הלי0  רוותל ול"רבי� מה� בוחרי� בלית ברירה להינשא בחו". אי� טע�"שמתו0 תחושה , גיור

  .כולו הגיור

  

  

, � לא נענתהיו לאג/ הגיור בבקשה לקבלת נתוני� על היק/ העבודה של ועדת חריגנפניית

  ."אי� נתוני� מעודכני� במערכת"בטענה כי 
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 מצב העמותות המכינות לגיורמצב העמותות המכינות לגיורמצב העמותות המכינות לגיורמצב העמותות המכינות לגיור

הינו הכנת המתגייר במש0 חודשי� לקראת העמידה בפני בית הגיור לי מהתהלי0 אחלק אינטגר

ה מסור במש0 השני� תפקיד זה הי. הכוונה אישית ועוד, שבתוני�, סיורי�, לימודי� הכולל, הדי�

להביא לגיור� של אלפי , כל אחת בדרכה ובמימו� ממלכתי, לידי עמותות פרטיות שפעלו

מדו בקשרי� טובי� ע� ראשי לאור0 כל שנות פעילות� העמותות ע. מתגיירי� במדינת ישראל

ודייני הגיור מתו0 הבנה שמדובר בתהלי0 המחייב שיתו/ פעולה הדוק על מנת שבסופו  המערכת

  .ב� בית בע� ישראל ובמדינתו יהיה המתגייר

  

בהחלטת הוק� , ביקשה להביא למסלול גיור אחיד) 1997(אשר בהמלצותיה , בעקבות ועדת נאמ�

עקב כ0 החלה להיווצר תחרות . המכו� ללימודי היהדות המשות/ לשלושת הזרמי�ממשלה 

שמי� "ות של הונהגה מדינילתקופה מסוימת . סמויה וגלויה בי� העמותות הפרטיות לבי� המכו�

. ללימודי היהדות על פיה המדינה תקצבה ה� את העמותות הפרטיות וה� את המכו�" פתוחי�

ההנחה היתה שהתחרות בי� הגופי� השוני� תביא להגדלת ההיצע ולגידול במספר הלומדי� 

, העובדה שתקצוב הממלכתי התבסס על מספר הכיתות שנפתחו עודדה תחרות זו. והמתגיירי�

למרות יחסי� מתוחי� בי� . / התאי� את עצמו והתמחה בפלח תלמידי� מסוי�כאשר כל גו

המציאות בשטח הורתה שהתחרות מצדיקה את עצמה ומספר המתגיירי� בוגרי , הגופי�

  . כמעט והשתווה לבוגרי המכו� ללימודי היהדותהשונות העמותות 

  

משרדית גיור הבינבעקבות אימו� מסקנות ועדת הכאשר , 2009מצב זה השתנה החל משנת 

ה והעוברה לידי אג/ הוצאה האחריות על ההכשרה לגיור ממשרד הקליט, )2007, ועדת חלפו�(

מ הוקפאו כספי התמיכה לעמותות "ע� המעבר למשרד רוה. הגיור במשרד ראש הממשלה

לא הועברו כלל ) 2011ומחצית שנת  2010, 2009(בשנתיי� וחצי האחרונות ו, המכינות לגיור

דוגמת כתוצאה מחוסר התקצוב נסגרו חלק מהעמותות . לעמותות העוסקות בגיור תקציבי�

, "בית מוריה("מספר עמותות . אולפ� הגיור בקיבו� שדה אליהו ועוד, אולפני קליטה שומרו�

או תחת משרד ) המתוקצב(עברו לפעול תחת המכו� ללימודי יהדות ) ועוד סדרי גיורההעמותה ל

מתו0 כעשרי� מכוני� לגיור שפעלו מתו0 כעשרי� מכוני� לגיור שפעלו מתו0 כעשרי� מכוני� לגיור שפעלו מתו0 כעשרי� מכוני� לגיור שפעלו  .היק/ פעילות� באופ� משמעותי ואחרות צמצמו את, החינו0

        . . . . פעילי� כיו� באופ� עצמאי כשבעה מכוני גיור בלבדפעילי� כיו� באופ� עצמאי כשבעה מכוני גיור בלבדפעילי� כיו� באופ� עצמאי כשבעה מכוני גיור בלבדפעילי� כיו� באופ� עצמאי כשבעה מכוני גיור בלבד, , , , 2008200820082008בשנת בשנת בשנת בשנת 

  

אופ� חלוקת אול� , בתחילה נטע� כי הקפאת התקציבי� הינה זמנית ונובעת מחילופי המשרדי�

למרות : לת מספר המתגיירי�פוגעת במאמ� הלאומי להגדהתקציב מצביע על מדיניות מכוונת ה

, התחייבותו של אג/ הגיור להעביר כספי� לעמותות המסיימות את תהלי0 האישור של המשרד

אישור סופי והתחייבות , מלבד המכו�. כספי� הועברו עד היו� רק למכו� ללימודי יהדות

  .להעברת תקציבי� ניתנו עד היו� לאולפני הגיור של מכו� מאיר בלבד
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כו� ללימודי יהדות על פני עמותות אחרות המכינות לגיור אינו בא לידי ביטוי רק העדפת המ

אנשי� המעונייני� להתגייר ופוני� למוקד הטלפוני של אג/ הגיור מופני� על ידי . בתקצוב

מ מפנה א/ "ואתר האינטרנט של אג/ הגיור במשרד רוה, עובדי המוקד למכו� ללימודי יהדות

מהל0 שתור� א/ הוא לצמצו� בפעילות� של , )2נספח ( ות בלבדלמכו� ללימודי יהדהוא 

  .העמותות השונות העוסקות בגיור

  

  

  :תגובת אג/ הגיור

על פי החלטת ממשלה פועל המכו� ללימודי יהדות כזרוע ביצוע של החלטת הממשלה משנת "

, בתחו�ועלות אג/ הגיור החליט לתמו0 בעמותות הפ. ומתוקצב בבסיס תקציב אג/ הגיור 2000

עדת ו. ל פי די� ובהתא� לנהלי התמיכותיתוגמלו העמותות הפועלות ע 2010�2011ובשני� 

וכשתשלי� את מלאכתה יועברו , בחנה כל בקשה לגופה התמיכות של משרד ראש הממשלה

  .סכומי התמיכה בהתא� להחלטותיה

אי� . "הלאומיות מכוונת הפוגעת במאמ� חלוקת תקציב מצביעה על מדיני"אי� שחר בטענה כי 

תמיכות ניתנות כחלק מהמאמ� להגביר את הנגישות למבקשי�  � כל הכרח במת� תמיכות

  ".ובעמדה זו נוקט אג/ הגיור, להתגייר
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        לללל""""אי הכרה בגיורי� אורתודוקסיי� בחואי הכרה בגיורי� אורתודוקסיי� בחואי הכרה בגיורי� אורתודוקסיי� בחואי הכרה בגיורי� אורתודוקסיי� בחו

על משרד הפני� , )2נספח " (ל"ה על סמ0 גיור שנער0 בחוהתנאי� למת� מעמד עול"על פי 

י המוסדות המוסמכי� של "ע, בקהילה יהודית מוכרת"לכל מי שהתגייר  להעניק זכאות עליה

משרד הפני� לאפשר לכל מי שעבר גיור על , �2005 משנת "ג� על פי פסיקת בג ".הקהילה

א0 בשני� האחרונות טיפל מכו� עתי� בלמעלה מעשרה , בקהילה מוכרת לעלות ארצה מיד

א0 לא  ,מוסמכי� ומוכרי�על ידי רבני� , ל"מקרי� של אנשי� שעברו גיור אורתודוקסי בחו

        .הוכרו כזכאי עליה על פי התיקו� לחוק השבות

  

ל על ידי רבני אחד מ� הזרמי� יש לוודא שאות� רבני� הינ� "כדי לאשר גיור שהתבצע בחו

קונסרבטיבי או , סיקאורתודו(ות המוכרי� של אותו זר� רבני� שהוסמכו על ידי המוסד

ק מאות� תנועות רתית והתנועה ליהדות מתקדמת באר� מתפקדות כחלהתנועה המסו. )רפורמי

לשאול אות� א� גיורי� שנערכו על ידי רבני� המזדהי� כרבני זרמי� אלה  נית�ל ולכ� "בחו

בניגוד לזרמי� אחרי� . סיי�קלחלוטי� כשמדובר ברבני� אורתודו המצב שונה .מוכרי� על יד�

יו את כל הקהילות והרבני� האורתודוקסיי� ברחבי אי� גו/ אחד המאגד תחת, בעול� היהודי

עובדה זו יוצרת קושי עבור רשויות מדינת ישראל בבוא� להחיל את חוק השבות על . העול�

סי אחד קמאחר ולא קיי� גו/ אורתודו. לכתואלפי גרי� שעברו ועוברי� גיור אורתודוקסי כה

נשלחי� , ל"סי מחוקה מגו/ אורתודופנינוצר מצב בו כאשר מגיעה , ל"הפועל ג� באר� וג� בחו

  . הרבנות הראשית לישראל תהמסמכי� לבדיק

  

ע� ו היקפ�ו סיותקע� מפת הקהילות האורתודונרחבת אי� היכרות  נות הראשית לישראללרב

סיי� מוכרי� סיי� מוכרי� סיי� מוכרי� סיי� מוכרי� קקקקנוצר מצב אבסורדי בו מאות רבני� אורתודונוצר מצב אבסורדי בו מאות רבני� אורתודונוצר מצב אבסורדי בו מאות רבני� אורתודונוצר מצב אבסורדי בו מאות רבני� אורתודו כ0כ0כ0כ0. התנהלות מער0 הגיור שלה�

גדולות אינ� מוכרי� על ידי הרבנות הראשית וגרי� שגוירו גדולות אינ� מוכרי� על ידי הרבנות הראשית וגרי� שגוירו גדולות אינ� מוכרי� על ידי הרבנות הראשית וגרי� שגוירו גדולות אינ� מוכרי� על ידי הרבנות הראשית וגרי� שגוירו ב העומדי� בראשי קהילות ב העומדי� בראשי קהילות ב העומדי� בראשי קהילות ב העומדי� בראשי קהילות """"בארהבארהבארהבארה

למותר לציי� שאות� קהילות  ....על יד� מנועי� מלממש את זכות השיבה ולהגיע ארצה כעולי�על יד� מנועי� מלממש את זכות השיבה ולהגיע ארצה כעולי�על יד� מנועי� מלממש את זכות השיבה ולהגיע ארצה כעולי�על יד� מנועי� מלממש את זכות השיבה ולהגיע ארצה כעולי�

מוסדות , יש בה� מספר גדול וקבוע של חברי�": קהילה"עומדות בכל סטנדרט סביר של הגדרת 

סמ0 על ידי גופי ההסמכה סי שהוקותודובראש� עומד רב אור, בית כנסת פעיל, קהילה

  .סיי� בארצוקהאורתודו

  

קהילה "על פי תקנות משרד הפני� על הגיור להיבדק על פי קריטריוני� המגדירי� מהי , כאמור

. למתגיירי� נתונה בידיו של משרד הפני� עלייה זכאות למת� תבחיני� לקבוע הסמכות". מוכרת

 את להפקיד הפני� משרד בוחר זאת למרות א0, הלכתית סוגיה איננו השבות חוק של יישומו

בהתחשב בכ0 שנוהלי . הראשית הרבנות נציג בידיה של ישראל מדינת של ההגירה מדיניות

הרי , "קהילה מוכרת"משרד הפני� קובעי� שהזכות לעליה תינת� בתנאי שהגיור התרחש ב

   .הפרה של נהלי� אלה שהעברת הסמכות לקביעת זכאות עליה לידי הרבנות הראשית מהווה
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 הקליטה והתפוצות, התקיימה ביוזמת מכו� עתי� ישיבה של וועדת העלייה 16.03.2011ביו� 

 בפגישה שהתקיימה במשרדו של הרב. סיי� לצור0 עלייהקבנושא אי ההכרה בגיורי� אורתודו

. האוכלוסי�הסוכנות ומרש� , הראשי נכחו חמישה חברי כנסת ונציגי משרד ראש הממשלה

  .יו� להצגת ממצאיה בנושא 45בסיומה של הישיבה הקצתה הוועדה למועצת הרבנות 

  

נשלח ביו� , לאור סירובו של משרד הפני� להכיר בגיור� של עשרות גרי� אורתודוקסיי�

). 3נספח " (מכתב הרבני�"שנודע בתקשורת כ, מכתב מחאה לשר הפני� אלי ישי 29.03.2011

רבי� מה� , ב ומחוצה לה"המכתב הינ� ראשי קהילות מכל רחבי ארה הרבני� החתומי� על

מכה לרבנות מאת המוסדות עומדי� בראש קהילות של למעלה מאל/ משפחות וכול� בעלי הס

�וה RCA  (Rabbinical Council of America)ב בדוגמת ה"סיי� הרשמיי� בארהקהאורתודו

OU (Orthodox Union).  יותו של משרד הפני� להתייע� ע�בל על מדינקהרבני� מכתב 

ל מוכרי� לצור0 עליה "סיי� שנערכו בחוקת בבואו לקבוע א� גיורי� אורתודוהרבנות הראשי

המאוגדי� תחת ארגו�  סי�קרבני� אורתודו בשנית מאותפנו  בסו/ חודש אפריל .ואזרחות

כל הניסיונות להגיע לפתרו� א0 , �הדרישה כי יכיר בגיוריב, אלי ישי לשר הפני� IRFהרבני� 

  . הסוגיה כשלו

  

על מנת שיכיר , נגד משרד הפני�� "לבג עתרו מר תומס דולה� ומכו� עתי� 12.05.2011בתארי0 

. באופ� אוטומטי בגיורי� שנערכי� בקהילות יהודיות מוכרות בתפוצות לצור0 מת� זכות עלייה

ובהיעדר , רבנות הראשית לישראלהכרה בגיור אינה נמנית ע� סמכויות ה ,לטענת העותרי�

מבית המשפט להורות על  וביקש עותרי�ה. הסמכה מפורשת אי� היא יכולה לקבוע בעניי� זה

  .  הוצאת צו על תנאי להכיר ביהדות� של גרי� אורתודוקסי� לעניי� שבות ואזרחות

  

 –הודי מדינת הע� הי –בידה האחת קוראת המדינה : "על מדיניות משרד הפני� נכתב בעתירה

באמצעות  –ובידה השנייה , )יהודי לכל דבר הוא –וגר צדק שנתגייר (לכל יהודי לעלות ארצה 

, תו0 שהיא מבזה ומשפילה אות�, מערימה עליה� קשיי�, היא דוחה אות� �משרד הפני� 

 ".ופגיעה בזכויותיה� הבסיסיות, ופוגעת בעקרונות יסוד של שוויו� ואיסור אפליה
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 תתתתסיכו� והמלצוסיכו� והמלצוסיכו� והמלצוסיכו� והמלצו

אלו הנקודות העיקריות . 2010לשנת  ח זה תוארה תמונת המצב בתחו� הגיור בישראל"בדו

  :ח"עליה� מצביע הדו

 .במספר המתגיירי� בפועל שאינ� יוצאי אתיופיהירידה  •

 .התדרדרות נוספת בתפקודה של ועדת חריגי� לגיור •

 . העצמאיות המכינות לגיורעמותות צמצו� בהיקפי הפעילות של ה •

מדיניות מפלה של משרד הפני� כלפי גרי� שהתגיירו בקהילות אורתודוקסיות מוכרות  •

 .א0 לא הוכרו כזכאי עליה על פי התיקו� לחוק השבות, ל"בחו

  

היא תדמיתו הירודה של הגיור  2010אחת הסיבות המרכזיות לירידה בשיעור המתגיירי� בשנת 

מסירוב� של , "ביטולי הגיורי�"מסערת  הפגיעה בתדמיתו של הגיור נובעת. הממלכתי בישראל

אזרחי� לקבל אישור �רבני הערי� לרשו� מתגיירי� לנישואי� ומהקושי העומד בפניה� של לא

  .להתגייר במדינת ישראל

על מנת להביא לשיפור בתדמיתו של מסלול הגיור הממלכתי ולעליה מחודשת , לדעת מכו� עתי�

  :ותיש לייש� את ההמלצות הבא, במספרי הגיור

 

החל ממפגש� הראשו� ע� המערכת ועד לקבלת , יש לדאוג לכ0 שליווי המתגיירי� •

רכזי� בכירי� '(יש למנות שליחי בתי הדי� . מוסדר ושקו/, יהיה ידידותי, תעודת ההמרה

כלו לסייע למתגיירי� דוברי רוסית ואנגלית אשר ישבו בבתי הדי� דר0 קבע ויו) 'לגיור

 .ככל האפשר

על מבקר . יסודית לתיקו� המעוות בתפקודה של ועדת חריגי� יש לעשות עבודה •

ועל אג/ הגיור , �2007כפי שהתבקש על ידי הכנסת ב, המדינה לבדוק את הנושא לעומק

במשרד ראש הממשלה לנקוט בצעדי� משמעותיי� שיאפשרו למאות בני זוג של 

 .ישראלי� להיכנס להלי0 הגיור

ולאפשר תחרות הוגנת ומגוו� , וסקות בגיוריש למצוא דר0 לממ� עמותות פרטיות הע •

 .'שמי� פתוחי�'על פי מדיניות של , אפשרויות למבקשי� להתגייר

, הסדרי רישו� הנישואי� לבעלי תעודות המרהעל לפקח על הרבנות הראשית לישראל  •

במידת . ולוודא כי הוא מתבצע באופ� הזהה לרישו� הנישואי� של כל זוג יהודי אחר

שאינ� רושמי הנישואי� לנקוט בצעדי� משמעתיי� כלפי על הרבנות הראשית , הצור0

   .בגיורי המדינה מכירי�

תו0 התחשבות ל "מוכרת בחויש לקבוע קריטריוני� אחידי� להגדרת קהילה יהודית  •

, מכל הזרמי�, ל"ולהחיל� על כל המתגיירי� מחו, ל"במער0 הגיור בקהילות ישראל בחו

ל תיער0 על ידי הסוכנות היהודית "בדיקת הזכאות לעליה על סמ0 גיור בחו. באופ� שווה

 .ל"על בסיס הקריטריוני� הנ, ומשרד הפני� בלבד





(הפניה למספר הטלפון של מל”י) 

(עלות  
הלימודים  
במל”י) 
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MK Eli Yishai  

Minister of the Interior 

29 March, 2011/23 Adar 11, 5771 

Dear Sir: 

We, the undersigned, are ordained Orthodox rabbis, primarily from North America, but from other 

countries as well, including Israel. 

Out of a deep sense of commitment to the Jewish people whom we serve, we turn to you following 

recent developments related to the “Law of Return” and conversion.  We are concerned that some 

conversions performed under our auspices and those of our colleagues are being questioned vis-à-

vis aliyah eligibility.  We find this unacceptable, and turn to you in an effort to insure that those 

individuals whom we convert will automatically be eligible for aliyah as they have been in the past.   

We represent established communities, synagogues, yeshivas and Hillels around the world.  We are 

certain that whatever criteria are adopted for accepting converts under the Law of Return – 

particularly given the Israeli Supreme court decision of 1988 – are applicable to those who enter the 

Jewish people under our direction. 

As rabbis and as Zionists, we call upon you to clarify the situation and rectify the injustice being 

done to these converts, to the rabbis who represent them and to the Jewish people.   

Sincerely, 

Rabbi Shaul Farber  ITIM 

Rabbi Zev Farber  AITZIM (Atlanta Institute of Torah and Zionism) 

Rabbi Marc D. Angel  Congregation Shearith Israel 

Rabbi Hayyim Angel  Congregation Shearith Israel 

Rabbi Aryeh Leifert  WalkingIsrael 

Rabbi Akiva Hertzfeld  Congregation Shaarey Tphiloh 

Rabbi Yehudah Mirsky  Jewish People Policy Institute 

Rabbi Alan Yuter  B'nai Israel Congregation 

Rabbi Yossi Pollak  Beit Chaverim 

Rabbi Barry Gelman United Orthodox Synagogues; International Rabbinic Fellowship 

(president) 

Rabbi Yitz Greenberg Steinhardt Foundation (past president); Riverdale Jewish Center 

(rabbi emeritus) 

Rabbi Yitzchok Adler  Beth David Synagogue 

Rabbi Zachary Truboff  Cedar Road Synagogue 

Rabbi Eliot Kaplowitz Orthodox Union Seif Jewish Learning Initiative on Campus at 

Brandeis University 

Rabbi David Kalb  Bronfman Center for Jewish Life (director of Jewish education) 

Rabbi David Wolkenfeld  JLIC of Princeton University 



  

 

 

Rabbi Asher Lopatin  Anshe Sholom - B'nai Israel Congregation 

Rabbi Martin Lockshin  Centre for Jewish Studies, York University (professor) 

Rabbi Haskel Lookstein  Congregation Kehilath Jeshurun   

Rabbi Elie Weinstock  Congregation Kehilath Jeshurun (assistant rabbi) 

Rabbi Alexandar Kaye  Congregation Kehilath Jeshurun (assistant rabbi) 

Rabbi Jason Herman Congregation Beth Israel - West Side Jewish Center; International 

Rabbinic Fellowship (Executive Director) 

Rabbi Maurice Appelbaum Congregation Ahavas Israel (Greenpoint Shul) 

Rabbi Nathanial Helfgot  Congretation Netivot Shalom 

Rabbi Howard Joseph  Spanish Porteguese Synagogue (rabbi emeritus) 

Rabbi Yair Silverman  Moed 

Rabbi Ysoscher Katz  Yeshivat Chovevei Torah 

Rabbi Max Davis  Congregation B'nai Torah 

Rabbi Drew Kaplan  Southern California Jewish Student Services 

Rabbi Stanley Wagner  BMH-BJ Congregation (rabbi emeritus) 

Rabbi Adam Sheier  Congregation Shaar Hashomayim 

Rabbi Yonah S. Berman  Congregation Shaar Hashomayim (associate rabbi) 

Rabbi Shmuel Hertzfeld  Ohev Sholem - The National Synagogue 

Rabbi Eugene Korn  Meorot Journal (editor) 

Rabbi Dov Linzer  Yeshivat Chovevei Torah (Rosh ha-Yeshiva and Dean) 

Rabbi David Jaffe  The Kirva Institute 

Rabbi Daniel Smokler  Bronfman Center for Jewish Life 

Rabbi Daniel Braune Friedman Oxford Jewish Chaplaincy 

Rabbi Murray Singerman Beth Sholom Congregation 

Rabbi Menashe East  Mt Freedom Jewish Center 

Rabbi Chayyim Solomon Traditional Congregation of Mount Dora 

Rabbi Aaron Levy  Makom: Creative Downtown Judaism 

Rabbi Hyim Shafner  Bais Avraham Congregation 

Rabbi Avi Weiss Hebrew Institute of Riverdale; Yeshivat Chovevei Torah (founder and president) 

Rabbi Steven Exler  Hebrew Institute of Riverdale (associate rabbi) 

Rabbi Yerachmiel Shapiro Moses Montefiore Anshe Emunah 

Rabbi Akiva Dov Weiss  OU-JLIC Seif Rabbinic Educator - Rutgers University - Rutgers Hillel 

Rabbi Yitzhak Shmuel Yehuda Grussgott  

Ezras Israel 

Rabbi Saul Strosberg  Congregation Sherith Israel 

Rabbi Avi Kadish  University of Haifa  

Rabbi Reuven Travis  Educator 

Rabbi Michael Chernick  Jewish Institute of Religion (professor) 

Rabbi Yosef Kanefsky  Bnei David - Judea 

Rabbi Marc Gitler  East Denver Orthodox Synagogue (EDOS) 

Rabbi Chaim Steinmetz  Congregation Tifereth Beth David Jerusalem 

Rabbi Aaron Frank  Beth Tfiloh Dahan Community School (high school principal) 

Rabbi Joel Tessler  Beth Sholom Congregation 



  

 

 

Rabbi Nissan Antine  Beth Sholom Congregation (associate rabbi) 

Rabbi Ephraim Zimand  Traditional Congregation of Creve Coeur (rabbi emeritus) 

Rabbi Uri Topolosky  Congregation Beth Israel 

Rabbi Martin van der Bergh Bevis Marks Synagogue 

Rabbi Chaim Bomzer Young Israel of Ocean Parkway (rabbi emeritus); Rosh Yeshiva of 

Yeshiva University 

Rabbi Moshe Bomzer  Congregation Beth Abraham-Jacob 

Rabbi Aharon Ziegler  Congregation Agudath Achim (rabbi emeritus) 

Rabbi Adam Starr  Young Israel of Toco Hills 

Rabbi Ari Ellis   Herzlia Adas-Yeshurun Synagogue 

Rabbi Gavriel Goldfeder  Boulder Aish Kodesh 

Rabbi Chaim Marder  Hebrew Institute of White Plains 

Rabbi Jeffrey Woolf Bar Ilan University (senior lecturer); The Institute for the Study of 

Post-Talmudic Halakha (director) 

Rabbi Aaron Katchen  Hillel of Greater Toronto (associate executive director) 

Rabbi David Almog  Educator 

Rabbi Adam Mintz  Kehilat Rayim Ahuvim 

Rabbi Alfredo Goldschmidt Centro Israelita de Bogotá (gran rabino) 

Rabbi David Chanofsky  Congregation Shaaray Israel 

Rabbi Yosef Blau  Yeshiva University (mashgiach ruchani) 

Rabbi Hanan Schlesinger Jewish Studies Initiative of North Texas 

Rabbi Zvi Hirschfield  Pardes Institute of Jewish Studies 

Rabbi Shmuly Yanklowitz Uri le-Tzeddek (founder and president); UCLA Hillel (senior Jewish 

educator) 

Rabbi Benjamin Berger  Ohio State University Hillel (senior Jewish educator) 

Rabbi Ross Singer  Yeshivat Maaleh Gilboa (executive director) 

Rabbi Ben Greenberg Harvard University Hillel; Seif Jewish Learning Initiative on Campus 

at Harvard University 

Rabbi Jeffrey Fox  Yeshivat Maharat (rosh ha-yeshiva) 

Rabbi Doniel Kramer  Chaplain 

Rabbi Yonatan Cohen  Congregation Beth Israel 

Rabbi Stephen Belsky  Akiva Hebrew Day School (teacher) 

Rabbi Kenneth Hain  Congregation Beth Sholom 

Rabbi Yosef Weinstock  Young Israel of Hollywood (associate rabbi) 

Rabbi Maury Kelman  Kedma 

Rabbi Fred Hyman  Beit HaMedrash HaGadol - B'nai Israel (The Westville Synagogue) 

 

Cc:  Prime Minister Benjamin Netanyahu 

Natan Sharansky 

Jerry Silverman 

Danny Danon  

 


