
 

 

, , , , הובטח למנוע ביטולי גיורי�הובטח למנוע ביטולי גיורי�הובטח למנוע ביטולי גיורי�הובטח למנוע ביטולי גיורי�""""
לפתוח את אזורי הרישו� לפתוח את אזורי הרישו� לפתוח את אזורי הרישו� לפתוח את אזורי הרישו� 

להרחיב להרחיב להרחיב להרחיב , , , , לנישואי� עבור גרי�לנישואי� עבור גרי�לנישואי� עבור גרי�לנישואי� עבור גרי�
את מער� הגיור ולאפשר לרבני את מער� הגיור ולאפשר לרבני את מער� הגיור ולאפשר לרבני את מער� הגיור ולאפשר לרבני 
עיר ומועצות מקומיות לעסוק עיר ומועצות מקומיות לעסוק עיר ומועצות מקומיות לעסוק עיר ומועצות מקומיות לעסוק 

 """"בגיורבגיורבגיורבגיור

        ח פעילות הכנסת השמונה עשרה בתחו� הגיורח פעילות הכנסת השמונה עשרה בתחו� הגיורח פעילות הכנסת השמונה עשרה בתחו� הגיורח פעילות הכנסת השמונה עשרה בתחו� הגיור""""דודודודו

השיח הציבורי , אמנ�. ארבעת השני� האחרונותלא היו קלי� ב מתגיירי�החייה� של 

שיפור ניכר ביחס לו סביב מעמד� וזכויותיה� של מתגיירי� הוביל להישגי� משמעותיי�

ע�  .כלפי גרי� מהאר� ומהעול�הדתי הממסד 

של גרי� בקרב  ההלכתי ר מעמד�ערעו, זאת

הקשיי�  לצד, רה הדתיתמסוימי� בחבגורמי� 

הרשות כשלו� ו הבלתי פוסקי�� הביורוקרטי

מנעו , בחקיקההלי� הגיור  לעג� את המחוקקת

יר ובלמו את משימת ממתגיירי� רבי� להתגי

 .הגיור החברתית והלאומית

כאשר ההסכ� הקואליציוני בי� , החלה בהבטחה גדולה 18� תחילת דרכה של הכנסת ה

לפעול יחד ע�  עסק בהרחבה בנושא הגיור והבטיח ישראל ביתנוסיעת הליכוד וסיעת 

בי� השאר  .הביא לשינויי� מרחיקי לכת במער� הגיורמנת ל לעהרבנות הראשית לישראל 

לפתוח את , הובטח למנוע ביטולי גיורי�

להרחיב , זורי הרישו� לנישואי� עבור גרי�א

את מער� הגיור ולאפשר לרבני עיר 

פי  א" על .ומועצות מקומיות לעסוק בגיור

הונחו על שמספר הצעות חוק חשובות 

חלק� נפלו בקריאה טרומית , שולח� הכנסת

 למרות .ועדות הכנסתבדיוני� וחלק� עדיי� מתגלגלות בלאחר שלא זכו לתמיכת הממשלה 

מפיל שהוכיחו כי נושא הגיור חוצה מפלגות ו ,בודדי� פעילות ענפה של חברי כנסת

 צור" לא, בארבעת השני� שחלפו מאז תחילת מושבה של הכנסת ,מחיצות פוליטיות

  .מתגיירי�ההמסדיר את מעמד� של  חוק אחד א" לא של מדינת ישראל לספר החוקי�

 מספר חסרי הדת בישראלמספר חסרי הדת בישראלמספר חסרי הדת בישראלמספר חסרי הדת בישראל

 320,000מעל 

      18181818� � � � מספר המתגיירי� בתקופת הכנסת המספר המתגיירי� בתקופת הכנסת המספר המתגיירי� בתקופת הכנסת המספר המתגיירי� בתקופת הכנסת ה

 )מכלל חסרי הדת 6%� כ( 20,000�פחות מ



 

 

בארבעת השני� שחלפו מאז בארבעת השני� שחלפו מאז בארבעת השני� שחלפו מאז בארבעת השני� שחלפו מאז """"
לא לא לא לא , , , , תחילת מושבה של הכנסתתחילת מושבה של הכנסתתחילת מושבה של הכנסתתחילת מושבה של הכנסת

הצטר" לספר החוקי� של הצטר" לספר החוקי� של הצטר" לספר החוקי� של הצטר" לספר החוקי� של 
מדינת ישראל א" לא חוק אחד מדינת ישראל א" לא חוק אחד מדינת ישראל א" לא חוק אחד מדינת ישראל א" לא חוק אחד 

המסדיר את מעמד� של המסדיר את מעמד� של המסדיר את מעמד� של המסדיר את מעמד� של 
 """"מתגיירי�מתגיירי�מתגיירי�מתגיירי�הההה

שת אכזבה שת אכזבה שת אכזבה שת אכזבה עולה תחועולה תחועולה תחועולה תחו""""
מחוסר הרגישות מחוסר הרגישות מחוסר הרגישות מחוסר הרגישות 

וההתחשבות של מדינת וההתחשבות של מדינת וההתחשבות של מדינת וההתחשבות של מדינת 
ישראל כלפי יהדות ישראל כלפי יהדות ישראל כלפי יהדות ישראל כלפי יהדות 

 """"התפוצותהתפוצותהתפוצותהתפוצות

 חוק הגיורחוק הגיורחוק הגיורחוק הגיור

הצעת החוק המקיפה ביותר שהונחה על שולח� הכנסת היא הצעת חוק הרבנות הראשית 

הצעת . כ דוד רות�"חשיז�  ,2010�ע"התש, )סמכות בענייני גיור) (3' תיקו� מס(לישראל 

בחקיקה ראשית את סמכויותיה� של בתי די� מיוחדי� לעסוק בענייני  מבקשת לעג�החוק 

ידי רב עיר או רב מועצה מקומית לצד  עריכת גיור תיעשה ג� על, לפי הצעת החוק .גיור

. לגיור ובתי הדי� הרבניי�בתי הדי� המיוחדי� 

לבטל  הצעת החוק קובעת כי אי�, נוס" על כ�

 ,גיור אלא בהחלטה של בית הדי� שער� את הגיור

 ,שלפיה הייתה הסתרת מידע מכוונת בטר� הגיור

כמו  .ובאישורו של נשיא בית הדי� הרבני הגדול

כי חבר בית די� מיוחד שיערו� גיור  הוצע, כ�

, יוסמ� ג� לרשו� לנישואי� את המתגייר וב� זוגו

 .ללא קשר למקו� מגוריה�

, ע"אב תש' חוק ומשפט בתארי� א, נידונה לאחרונה בישיבה של ועדת החוקההצעת החוק 

 זו טר� הצבעה כעבור למעלה משנתיי� א�, רה להצבעה במליאת הכנסתואוש, 12/7/2010

הבלעדיות עקב  תרעומתהצעת החוק עוררה  .התקיימה

אורתודוקסי על ידי הרבנות שהיא מעניקה לגיור 

נו ע� ייחסלבגישה זו הכרוכה  יותתהבעיהראשית ו

והקשת המגוונת של הקהילות  יהדות התפוצות

מכו� עתי� במהל�  משיג ושיח שניהל .השותפות לה

הילות בתפוצות עולה תחושת ע� קהשני� האחרונות 

יש לפעול , לאור זאת. כלפיה�וההתחשבות של מדינת ישראל  חוסר הרגישותאכזבה מ

נת הצור� לפעול בשיתו" בוה ור תו� התייחסות למכלול השיקולי�להסדרת תחו� הגי

במקו� התמודדות ישירה ע� הבעיות העולות , לצערנו .פעולה ע� יהדות התפוצות



 

 

מפניות רבות שהגיעו למרכז מפניות רבות שהגיעו למרכז מפניות רבות שהגיעו למרכז מפניות רבות שהגיעו למרכז """"
הסיוע של מכו� עתי� עולה כי הסיוע של מכו� עתי� עולה כי הסיוע של מכו� עתי� עולה כי הסיוע של מכו� עתי� עולה כי 

בחלק מלשכות הרישו� בחלק מלשכות הרישו� בחלק מלשכות הרישו� בחלק מלשכות הרישו� 
לנישאי� גרי� נדרשי� לעבור לנישאי� גרי� נדרשי� לעבור לנישאי� גרי� נדרשי� לעבור לנישאי� גרי� נדרשי� לעבור 
חקירות משפילות בעניי� אורח חקירות משפילות בעניי� אורח חקירות משפילות בעניי� אורח חקירות משפילות בעניי� אורח 

 """"חייה� הדתיחייה� הדתיחייה� הדתיחייה� הדתי

הרבות פניות לאור ה. ונדחק מסדר יומה של הרשות המחוקקת הנושא נזנח, מהצעת החוק

הכרה  לרבות, העוסקות בכל רבדי הלי� הגיור' עתי�'רכז הסיוע של מכו� המציפות את מ

יש להשיב את הנושא לסדר היו� , גיורי� פרטיי� וגיור� של נתיני� זרי�, ל"בגיורי חו

להסדרת מעמד� של הגרי� באר� ליצירת הלי� ראוי והוג�  ולמצוא את הנוסחה המתאימה

  .ובעול�

 רישו� גרי� לנישואי�רישו� גרי� לנישואי�רישו� גרי� לנישואי�רישו� גרי� לנישואי�

 שאינ�, זו לזו ודומות ות חוק נוספתהצעשתי 

הלכה ת וא� פועל, גרי�ה במפורש במעמדעוסקת 

של  להקלה על אורחות חייה�למעשה 

הנישואי� פקודת  מבקשות לתק� את, מתגיירי�ה

אזורי  על מנת לפתוח את )רישו�(והגירושי� 

ואת השניה חברי כ עתניאל שנלר "הראשונה יז� חהצעת החוק את . הרישו� לנישואי�

לשנות את  נועדוושתיה�  ,אית� כבל ועינת ויל", זאב אלקי�, הכנסת פניה קירשנבאו�

בני זוג מורשי� להירש� לנישואי� רק במקו� המגורי� הקבוע של כל  לפיו, המצב הקיי�

הצעות החוק  .החופה והקידושי�טקס  חד מבני הזוג או במקו� שבו מתוכנ� להתקיי�א

לתת מענה לתלונות שונות הנוגעות לרישו� לנישואי� וביניה� יחס , בי� היתר, נועדו

עולה כי  בות שהגיעו למרכז הסיוע של מכו� עתי�מפניות ר .משפיל ומפלה כלפי גרי�

 גרי� נדרשי�בחלק מלשכות הרישו� לנישואי� 

בעניי� אורח חייה� משפילות לעבור חקירות 

וכ� , האישיי�לצנעת חייה� שחודרות , תיהד

מכו� עתי�  יש לציי� כי .שמבדיל אות� מיתר הנרשמי�, עבור הלי� רישו� שונה ומורכבל

 ,לפיו גרי� יאלצו לכתת רגליה� ממקו� מגוריה� ללשכות רישו� מרוחקותפתרו� רואה ב

אינו מהווה י מאוד שפתרו� חלקכ ,על זכות� להינשא כדת משה וישראל על מנת לעמוד

        3    ––––חוקי� שנידונו בועדות הכנסת חוקי� שנידונו בועדות הכנסת חוקי� שנידונו בועדות הכנסת חוקי� שנידונו בועדות הכנסת 

 0    � � � � חוקי� שנכנסו לספר החוקי� חוקי� שנכנסו לספר החוקי� חוקי� שנכנסו לספר החוקי� חוקי� שנכנסו לספר החוקי� 



 

 

סוגיית הגיור דורשת סוגיית הגיור דורשת סוגיית הגיור דורשת סוגיית הגיור דורשת """"
המתייחסת המתייחסת המתייחסת המתייחסת , , , , הסדרה רחבההסדרה רחבההסדרה רחבההסדרה רחבה

ליחס לגרי� בכל הרשויות ליחס לגרי� בכל הרשויות ליחס לגרי� בכל הרשויות ליחס לגרי� בכל הרשויות 
לרבות הרבנות לרבות הרבנות לרבות הרבנות לרבות הרבנות , , , , המנהליותהמנהליותהמנהליותהמנהליות

 """"ומשרדי הממשלהומשרדי הממשלהומשרדי הממשלהומשרדי הממשלה

גרי� ויהודי� לנישואי�  לרשו� את הרבנות המקומית הליכי חקיקה המחייבי�לתחלי" 

 .מלידה באופ� שווה

דיו� נוס" לקראת . 2012במאי  21�בבמליאת הכנסת עברו בקריאה ראשונה הצעות החוק 

 16�הכנת ההצעות לקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת נועד להתקיי� ביו� שלישי ה

כי המאמצי� להסדרת אופ� הרישו�  אנו מאחלי�. א� בוטל עקב פיזור הכנסת, באוקטובר

על מנת לפתור את הכשלי� הרבי� הכרוכי� בהלי� זה , לנישואי� יימשכו ג� בכנסת הבאה

  .ומ� של גרי� המבקשי� להינשאיניה� רישוב

 לללל""""גיור בצהגיור בצהגיור בצהגיור בצה

שזכה  ,סוגיית הגיור בישראלאחד של  תחו�

סוגייה זו . הוא הגיור הצבאי ,מיוחדתלהתייחסות 

בעקבות  ,2007שנת אז מצוייה במחלוקת ציבורית מ

 .ל"בגיורי� שנעשו במהל� השירות בצה חלק מהדייני� בבתי הדי� הרבניי�הכרה של �אי

חוק ומשפט של , הצעות חוק של חברי הכנסת מטע� ועדת החוקה

על מנת  בחקיקה ראשית ביקשו להסדיר את הגיור הצבאי הכנסת

ליצור תחושת ודאות וביטחו� בקרב החיילי� המשתתפי� בהלי� 

   .ל"הגיור במסגרת שירות� בצה

הדיו� עורר . 2012במאי  7�הצעות החוק אושרו לקריאה ראשונה ב

בה אד�  הבלתי נתפסתעניי� בחברה הישראלית עקב המציאות 

א� לאחר שחרורו לסבול , ל ולהתגייר במסגרת זו"יכול לשרת בצה

. מאפליה במסגרת שירותי הדת הניתני� על ידי הממסד הדתי

חשש כי הבידול חלק מחברי הכנסת העלו , לעומת התומכי� בחוק

   .ל וגיורי� אזרחיי� יכול להטיל דופי בגיורי� במערכת הצבאית"גיורי צהשנוצר בי� 

חברי הכנסת חברי הכנסת חברי הכנסת חברי הכנסת 
המרכזיי� שפעלו המרכזיי� שפעלו המרכזיי� שפעלו המרכזיי� שפעלו 

  בתחו� הגיורבתחו� הגיורבתחו� הגיורבתחו� הגיור

  דוד רות�

  זבולו� אורלב

  חיי� אמסל�

�  ניצ� הורובי

  יוחנ� פלסנר

 שלמה מולה



 

 

גיורי� מזרמי� שוני� גיורי� מזרמי� שוני� גיורי� מזרמי� שוני� גיורי� מזרמי� שוני� """"
לצור� לצור� לצור� לצור� ביהדות מוכרי� ביהדות מוכרי� ביהדות מוכרי� ביהדות מוכרי� 

, , , , קבלת אזרחות ישראליתקבלת אזרחות ישראליתקבלת אזרחות ישראליתקבלת אזרחות ישראלית
בעוד גיור של רבני� בעוד גיור של רבני� בעוד גיור של רבני� בעוד גיור של רבני� 

אורתודוקסי� בתפוצות אורתודוקסי� בתפוצות אורתודוקסי� בתפוצות אורתודוקסי� בתפוצות 
 """"אינו תמיד מוכראינו תמיד מוכראינו תמיד מוכראינו תמיד מוכר

גרי�  לגבי מעמד� שליוצרת ודאות ש, הצעות החוקי� רואה חשיבות בקידו� מכו� עת

יצירת חממת , יחד ע� זאת. ת הע� היהודי במהל� שירות� הצבאישהצטרפו לשורו, רבי�

סוגיית הגיור . לית אינה מעניקה מענה למצוקת� של גרי� בחייה� האזרחיי�"גיור צה

 לרבות הממסד הדתי, יותהרשויות המנהלהמתייחסת לגרי� בכל , ה רחבהדורשת הסדר

ל יקודמו ג� "יש לאחל כי הצעות החוק לשיפור מעמד� של גרי צה .ומשרדי הממשלה

כיהודי� כשרי� לצד פעילות רחבה וענפה להסדרת מעמד� של גרי� , בכנסת הבאה

  .בכל הרבדי�ושווי� 

 פעילות בועדות הכנסתפעילות בועדות הכנסתפעילות בועדות הכנסתפעילות בועדות הכנסת

השתת" דעות בנושא היחס לגרי� ופעל להעלאת המו' עתי�'מכו� , החוקנוס" על הצעות 

לצד  .הקליטה והתפוצות של הכנסת, במספר ישיבות בנושא שהתקיימו בועדת העלייה

הסוקר את מצב הגיור  ,'עתי�'של מכו� השנתי ח הגיור "דיוני� תקופתיי� בעקבות דו

�ב, הגיור בישראל ואת הכשלי� הביורקרטיי� במער�

16  �של ועדת מיוחדת התקיימה ישיבה  2011במר

במשרדו של הקליטה והתפוצות של הכנסת , העלייה

משה  הרב שלמההראשו� לציו� הרב הראשי לישראל 

חלק סירובו של משרד הפני� לאפשר ל בעניי�, עמאר

 .ל לעלות לאר�"יור אורתודוקסי בחוגרי� שעברו גמה

מכו�  � שהגיש"לבגהישיבה התקיימה בעקבות עתירה 

בגיורי� בדרישה להכיר , לאחר התכתבות ענפה ע� הרשויות הנוגעות בדבר 'עתי�'

במציאות  העסק הישיבה. ת ישראלל לצור� עלייה למדינ"אורתודוקסי� הנערכי� בחו

לפיה גיורי� מזרמי� שוני� ביהדות מוכרי� לצור� קבלת אזרחות , שנוצרההמוזרה 

משרד עקב כ� ש כרמו תמיד אינו בתפוצות ר של רבני� אורתודוקסי�בעוד גיו, ישראלית

רק בעשרות בודדות של לצור� גיור מכירה ה, הראשיתרבנות הפני� פונה לצור� זה ל

 הוחלט כי משרד הפני� יפנה לסוכנות, �"והעתירה לבגהציבורי בעקבות הדיו�  .רבני�



 

 

בסיכו� פעילותה של בסיכו� פעילותה של בסיכו� פעילותה של בסיכו� פעילותה של """"
קיימת קיימת קיימת קיימת     18181818� � � � הכנסת ההכנסת ההכנסת ההכנסת ה

 """"תחושת החמצהתחושת החמצהתחושת החמצהתחושת החמצה

רוב הליקויי� לא רוב הליקויי� לא רוב הליקויי� לא רוב הליקויי� לא """"
טופלו וועדת חריגי� טופלו וועדת חריגי� טופלו וועדת חריגי� טופלו וועדת חריגי� 

לגיור ממשיכה להערי� לגיור ממשיכה להערי� לגיור ממשיכה להערי� לגיור ממשיכה להערי� 
    קשיי� על המבקשי�קשיי� על המבקשי�קשיי� על המבקשי�קשיי� על המבקשי�

 """"להתגיירלהתגיירלהתגיירלהתגייר

התאפשר  כתוצאה מכ�. בעניי� גיורלצור� הכרה בקהילה יהודית , ולא לרבנות, היהודית

תדרדרות בל� את הההישג זה . לעלות לישראל ,�ד אז הדבר נבצר מהשע ,לגרי� רבי�

א� אינו מיתר את , ברחבי העול� אורתודוקסיותות לקהיל ביחסי� בי� מדינת ישראל

הראשית  קהילות אורתודוקסיות ג� במסגרת הרבנותגיוריה� של הצור� לפעול להכרה ב

        .והממסד הדתי

שממונה על , נושא נוס" שנידו� בועדות הכנסת הוא תפקודה של ועדת החריגי� לגיור

חינת הליכי הגיור של מי שאינ� אזרחי מדינת ישראל ב

ומבקשי� לכרו� את גורל� בגורל הע� היהודי ומדינת 

התקיי� דיו� מיוחד של  2011במאי  31�הביו�  .ישראל

, על מצב הגיור בישראלהקליטה והתפוצות , ועדת העלייה

הציג את ההתדרדרות בתפקודה של ועדת ' עתי�'מכו�  בו

ביניה� אי , חריגי� ואת הליקויי� הרבי� בהתנהלותה

קריטריוני� בלתי , העדר שקיפות מול המועמדי� לגיור, סדרי� וסרבול בעבודות הוועדה

ות הדברי� בעקב .דחיית בקשות ללא נימוק ועוד, סבירי� המוערמי� על המתגיירי�

בבקשה לקבל חוות  דיו� נוס" בוועדה לענייני ביקורת המדינה 2011בדצמבר  14�התקיי� ב

בכשלי� , בי� השאר, הדיו� עסק .דעת ממבקר המדינה על תפקודה של ועדת החריגי� לגיור

 ח הביקורת הפנימית של נציבות שירות המדינה"ביישו� דו

ועדת בשינוי מהותי בתפקוד ובצור�  נושא זהב 2008משנת 

הודיע מבקר המדינה כי , לאור הטענות שהועלו .החריגי�

א� עד , תיער� ביקורת מקיפה על התנהלותה של הועדה

כפי , 'עתי�'מכו�  ר�המעקב השוט" שע, כעבור שנה .ממצאי הביקורת טר� התפרסמו עתה

למרות הדברי� כי  הראה ,"2012�ב"ח הגיור לקראת חג השבועות התשע"דו"ב שסוקר

רוב הליקויי� , נציב שירות המדינהשל ח הביקורת "ובדו החריפי� שעלו בועדות הכנסת

  .המבקשי� להתגייר על קשיי�ועדת חריגי� לגיור ממשיכה להערי� לא טופלו ו



 

 

יש לשאו" ליצירת הלי� יש לשאו" ליצירת הלי� יש לשאו" ליצירת הלי� יש לשאו" ליצירת הלי� """"
הפועל הפועל הפועל הפועל , , , , יעיל והוג�יעיל והוג�יעיל והוג�יעיל והוג�

בשקיפות ובכבוד מול בשקיפות ובכבוד מול בשקיפות ובכבוד מול בשקיפות ובכבוד מול 
 """"המבקשי� להתגיירהמבקשי� להתגיירהמבקשי� להתגיירהמבקשי� להתגייר

        דברי סיכו�דברי סיכו�דברי סיכו�דברי סיכו�

בעוד שגברה המודעות לקשיי�  .תחושת החמצה ישנה 18�כו� פעילותה של הכנסת הבסי

ורוב  מדיניות מקיפה ואחידהלא נוצרה , בה� נתקלי� מתגיירי� במסגרת הממסד הדתי

בחקיקה  המצויה כיו� והעקיפההיחידה ההתייחסות , למעשה. הליכי החקיקה נזנחו

הקיימת מלפני קו� המדינה ואינה  ,)המרה(בפקודת העדה הדתית  מצויהלסוגיית הגיור 

חוק ההצעות מרבית סירובה של הממשלה לתמו� ב .רלוונטית כלל למציאות זמנינו

יצירת  ומנע, הו� הצעות החוק של נציגי הקואליציקידב גרירת הרגליי�לצד , פרטיותה

בנוגע  מחלוקת בי� רוב סיעות הכנסת א" על פי שאי�, ר כולל לסוגיית הגרי�הסד

   .לחשיבות הנושא

סוגיית הגיור היא בעלת השלכות רבות על דמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית 

השומרת על קשרי� הדוקי� ע� יהדות התפוצות ואינה מזניחה את אחריותה , ודמוקרטית

שהגיעו לאר� מכוח חוק , ות אלפי עולי�מאפי לכ

על מנת להתאי� את הגיור בישראל . 1950�י"תש, השבות

יש להוציא את ההכרעה בעניי� , לצרכי� של המדינה

 ,של הרשויות המנהליות עקרונות המדיניות מידיה�

לקבוע את ו ,ובה� משרד הפני� והרבנות הראשית

ה על הנושא הממונממשלתית ובמסגרת רשות בכנסת י הציבור על ידי נציגעקרונות היסוד 

בדר� זו יש לשאו"  .נגישה ומתפקדת, יעילהופועלת ליישב בי� העמדות והגישות למערכת 

הפועל בשקיפות ובכבוד מול המבקשי� להתגייר ומול אלו שכבר , י� הוג�ליצירת הל

  .התגיירו באר� ובתפוצות

  

  לוי�סרי נעמה, נחמ�הילה עידית , ד אלעד קפל�"עו ::::כתיבה ומחקרכתיבה ומחקרכתיבה ומחקרכתיבה ומחקר


