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המבקשיםהמחבקתאתהלכתיתמדיניותשיועילומתונים,אורתודוקסים

המרהתעודותלהנמקתהסמכותכיבחוקלקבועהכנסתעללהתגייר.

לישראל,הראשיתהרבנותממלכתיים:מוסדותלשלושהבמקבילתוענק

הגיורמערךוראשהראשיהצבאיהרב

הגיורמשבר

שטרןידידיה

שטרן,ידידיהפרופ׳

המכוןנשיאסגן

לדמוקרטיההישראלי

למשפטיםומרצה

בר־אילןבאוניברסיטת

המו־הגירהבתנועותמתאפייןהגלובליהעידן

ניות

$TS1$המוניות$TS1$

$DN2$המוניות$DN2$מדינותביןחייםברמתמפעריםשנובעות

מדינייםשיקוליםגםובהםמגוונים,ומאינטרסים

למ־הכניסהשעריעללחציםמופעליםוהומאניים.

דינות

$TS1$למדינות$TS1$

$DN2$למדינות$DN2$,הזרםאתלווסתמשתדלותאשרמפותחות

מתוכ־הגירהמדיניותהמבטאתחקיקהבאמצעות

ננת.

$TS1$.מתוכננת$TS1$

$DN2$.מתוכננת$DN2$חוקעקבבישראל,מיוחדתזוויתמקבלזהעניין

וללא־יהודילכללמדינהכניסההמאפשרהשבות

יהודים

$TS1$וללאיהודים$TS1$

$DN2$וללאיהודים$DN2$משפחה.בקשריליהודיםשקשורים

ליש־הגירהזכותמקנההשבותחוקפירוט.-וביתר

ראל

$TS1$לישראל$TS1$

$DN2$לישראל$DN2$שנולדכמיההלכהפיעל)המוגדרליהודירקלא

לבןשנשוילמיגםאלאשנתגייר(,אויהודייהלאם

איננהאימואם)גםיהודישאביומיהיהודי;העם

זוגבןשהואומייהודי;שלנכדשהואמייהודייה(;

שני־יהודילמשל,כך,יהודי.שלנכדשלאוילדשל

שא

$TS1$שנישא$TS1$

$DN2$שנישא$DN2$שנה,20לפניונפטרללא־יהודייה,שנה80לפני

לכללישראלהאוטומטיתההגירהזכותאת"מוריש״

הוריהםושניהםאםגםזוגם,לבניואףונכדיו,ילדיו

הסו־הזיקהשאלתאתלבחוןובלייהודים,אינם

בייקטיבית

$TS1$הסובייקטיבית$TS1$

$DN2$הסובייקטיבית$DN2$היהודי.לעםשלהם

בצירוףהעמים,חברממדינותלישראלהעלייהגל

הביאוהשבות,חוקידיעלהמוקניתהרחבההזכות

אזרחיםעולים,אלף320כ־כיוםחייםשבישראללכך

אינםואףההלכהפיעליהודיםשאינםישראלים,

מת־שנהמדיהמדינה.דיןפיעלכיהודיםמוכרים

ווספים

$TS1$מתווספים$TS1$

$DN2$מתווספים$DN2$חדשים.יהודיםלאעולים000,8כ־אליהם

יל־000,4כ־עלעומדזוקבוצהשלהטבעיהריבוי

דים

$TS1$ילדים$TS1$

$DN2$ילדים$DN2$.העוליםשלהחלקגדלהאחרונותבשניםבשנה

הערכותפיעלהעולים:כללמקרביהודיםשאינם

ממדינותהעוליםילדירוב2000שנתמאזרווחות,

ההלכה.פיעליהודיםאינםהעמיםחבר

שמעורביםממש,שלאתגריוצרזהדבריםמצב

פגי־שלהאישיההיבטראשית,מגוונים:היבטיםבו

עה

$TS1$פגיעה$TS1$

$DN2$פגיעה$DN2$הדיןיהודים:הלאהעוליםשלהאדםבזכויות

הדתי.הדיןפיעלנקבעישראלאזרחישלהאישי

עםנישואיםמתירהאיננההיהודיתשהדתכיוון

מו־אזרחייםנישואים)ובהיעדריהודישאיננומי

כרים

$TS1$מוכרים$TS1$

$DN2$מוכרים$DN2$,)יכוליםאינםיהודיםהלאהעוליםבישראל

חיתוןפסוליהםהיינו,בישראל.ליהודיםלהינשא

יכוליםאינםגםהםמהאוכלוסייה.°57/0מ־יותרעם

שאלותומתעוררותיהודיים,קברותבבתילהיקבר

ומההשתייכותהאישיהסטטוסמןהנובעותנוספות
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קשהפגיעהזוהיילדים.אימוץבענייןכגוןהדתית,

העולים.שלבזכויותיהם

האחד,העברמןהלאומי־חברתי:ההיבטשנית,

גםכךיהודים,הלאהעוליםשלמספרםשגדלככל

ובראשםרחביםמגזריםשלהמוטיבציהמתחזקת

שמבדי־יוחסיןמגילותלקייםומסורתייםדתיים

לות

$TS1$שמבדילות$TS1$

$DN2$שמבדילות$DN2$האח־לביןההלכהפיעליהודישנחשבמיבין

רים.

$TS1$.האחרים$TS1$

$DN2$.האחרים$DN2$בעם,היסטוריפירודהיאהאפשריתהתוצאה

חסי־להתאחות.יוכלוכיצדמתיאם,לצפותשקשה

מת

$TS1$חסימת$TS1$

$DN2$חסימת$DN2$לקבו־להתפרקותנולהביאעלולההגיורשערי

צות

$TS1$לקבוצות$TS1$

$DN2$לקבוצות$DN2$זומכירותשאינןמשנה

כקבוצהלתפקדיכולתנובזו.

תצ־אחתלאומית־חברתית

טמצם.

$TS1$.תצטמצם$TS1$

$DN2$.תצטמצם$DN2$העו־האחר,העברמן

לים

$TS1$העולים$TS1$

$DN2$העולים$DN2$עליידחואםיהודים,הלא

עלוליםהיהודי,הלאוםבניידי

התנכרותשלבאופציהלבחור

עצמםאתולהגדירוהתבדלות

אוכךנפרדת.לאומיתכקבוצה

לטרג־יביאהמצבשימורכך,

דיות

$TS1$לטרגדיות$TS1$

$DN2$לטרגדיות$DN2$שקשהולאומיותאישיות

מראש.לשערן

הלאומי־ההיבטשלישית,

דתי:

$TS1$:הלאומידתי$TS1$

$DN2$:הלאומידתי$DN2$מהיהודיםרבעיםכשלושה

התנגדותמביעיםבישראל

ביןתערובתלנישואינחרצת

ההתבוללותלאחרים.יהודים

עלנחשבתבגולההנפוצה

גםאלאהיהודיתלדתרקלאכמנוגדתרביםידי

העוליםשלהמקווההתערותםהלאומי.לאינטרס

לרי־לגרוםעתידההישראליתבחברהיהודיםהלא

בוי

$TS1$לריבוי$TS1$

$DN2$לריבוי$DN2$ול״יבוא״בישראלתערובתנישואישלדרמטי

היהודית.המדינהתוךאלההתבוללותתופעתשל

מסכי־הכלכמעטכיום,הדתי:ההיבטרביעית,

מים

$TS1$מסכימים$TS1$

$DN2$מסכימים$DN2$שלבתהליךמותניתהיהודיהעםאלשהכניסה

מתןאיחוסן:לעולםלאואולם,הדת.פיעלגיור,

דרישהלהצמיחעתידיהודיםהלאלעוליםפיתרון

הקולקטיבגבולותעלהאחריותאתלהפקיערחבה

לפנילעמודעתידיםאנויהיה,כךאםרבנים.מידי

השלכותיואתונחמיה.עזראמימיהמוסכמותשינוי

בנוסףמראש.לחזותקשהכךכלדרמטישינוישל

אנשיםשלגדולסלטורבישראליתהווהאםלכך,

מוכריםאינםאךלאומיותםפיעליהודיםשחשים

דתביןלהפרדההלחציםיגברוהדת,ידיעלככאלה

המדינה.לבין

רובלעין,הנראהבעתידהציוני:ההיבטחמישית,

מקרביבואמהתפוצותלישראלהעוליםפוטנציאל

בח־לקחתחייבתגיורמדיניותמעורבות.משפחות

שבון

$TS1$בחשבון$TS1$

$DN2$בחשבון$DN2$עלשנקשהככלבהתאם.ולהיערךאלועובדות

מש־בגיורשמרנותהעלייה.עלנקשהגםכךהגיור,

מעה

$TS1$משמעה$TS1$

$DN2$משמעה$DN2$מהגולהמשמעותיתלעלייההאפשרותחיסול

ארצה.

לקשייםהמתבקשהפיתרון

שלמרצוןגיורםהואאלו

הדבריהודים.שאינםהעולים

להיותשאיפתםאתתואם

ותואםהיהודי,העםמןחלק

הלאומי.האינטרסאתגם

ישראלממשלותראשיואכן,

כמשימההגיורעלהכריזו

החלטותקיבלוואףלאומית

הקמתכגוןבנושא,שונות

ואולם,ממלכתי.גיורמערך

המ־סךכימראיםהנתונים

תגיירים

$TS1$המתגיירים$TS1$

$DN2$המתגיירים$DN2$חברעולימקרב

אישכאלףעלעומדהעמים

ועודהאזרחיבמערךבשנה

במערךמתגיירים800ל־קרוב

הואמאכזב:זהנתוןהצבאי.

הש־מהגידול%^כדיעולה

נתי

$TS1$השנתי$TS1$

$DN2$השנתי$DN2$מחריפההבעיההיינו,הרלוונטית.הקבוצהשל

מדאיגים.בממדיםבשנהשנהמדי

מהםרביםכימראההעוליםבקרבשנערךסקר

בו־מהם°01/0כ־רקבהתאמה,כיהודים.מרגישים

חרים

$TS1$בוחרים$TS1$

$DN2$בוחרים$DN2$כשניהנוצרית.הדתכבניבישראללהירשם

לה־מעונייניםמאודאומעונייניםדימהםשלישים

רגיש

$TS1$להרגיש$TS1$

$DN2$להרגיש$DN2$לה־הרצוןזאת,למרותהיהודי.מהעםחלק

שתייך

$TS1$להשתייך$TS1$

$DN2$להשתייך$DN2$אםגיור.אחרמעשילביקושמתורגםאיננו

מעונייניםהעוליםלמחציתקרובארצההעלייהלפני

דרמטית.יורדהמספרהעלייהלאחרבגיור,

לביצועהנמוךלביקושהעיקריותהסיבותמהן

המע־סיבות:מספרעללהצביעניתןהתהליך?

כב

$TS1$המעכב$TS1$

$DN2$המעכב$DN2$בתישמציביםהגבוהההלכתיהרףהואהמרכזי

המוע־שלההתאמהאתבודל־יםהללולגיור.הדין

עמוד 2



גיורבתהליךהנמצאיםחייליםעםבמפגשנתניהוהממשלהראש

היבטיםשלושהפיעלהיהודילעםלהצטרפותמד

הצטרףהמועמדהאםסוציולוגיהיבטמצטברים:

החי־במערכתלומדיםילדיוהאםדתית?לקהילה

נוך

$TS1$החינוך$TS1$

$DN2$החינוך$DN2$?רואההמועמדהאםפסיכולוגיהיבטהדתית

להצטרפותשלוהמוטיבציהמהיכדתי?עצמואת

מקייםהמועמדהאםהתנהגותיהיבטליהדות?

לבושקודעלשומרכשר,אוכלשבת,)שומרמצוות

הדייניםשהשתכנעולאחררקוכר'(?צניעותכיפה,

כדתי,ולחיותמצוותלשמורחפץאכןהמועמדכי

הגיור.בתהליךהדיןביתימשיך

מעונייניםאינםיהודיםהלאהעוליםרובבפועל,

כמצטרפיםעצמםאתרואיםהםמצוות.בשמירת

שוניםלהיותחפציםאינםהםלדת.ולאללאום,

מדועמביניםולאבישראלהחילוניהיהודימהרוב

בפועל.מקיימיםאינםהיהודיםשרובמהמהםנדרש

להתח־חייביםהםלהתגיירמנתשעלהיאהתוצאה

זות.

$TS1$.להתחזות$TS1$

$DN2$.להתחזות$DN2$בלאוםהמלאהההתערותואלהיהדותאלהדרך

שהביקושפלאאיןלפיכך,בשקר.עוברתהיהודי

כך.כלנמוךהגיורלתהליךלהצטרף

יבטלהדיןביתשמאהחששהיאהשנייההסיבה

כלליפיעלאכן,כדין.שהושלםלאחרגםהגיוראת

הרבשהתקין2006תשס"ו־לגיור,בבקשותהדיון

מסוימים,במקריםהדין,ביתרשאילישראל,הראשי

ביתשלדיןבפסקהיההמיםפרשתקוגיור.לבטל

שלגיורלבטלישכינקבעשבובאשדוד,הרבניהדין

שמרהשלאמשוםשנה15לפנישהתגיירהאישה

הרבניהדיןביתידיעלאושררהדיןפסקמצוות.

בכשרותםספקהדיןביתהטילהפסיקהאגבהגדול.

בהנהגתומוכרים,דיןבבתישנעשוגיוריםאלפישל

הדיןביתשלהדיןפסקכנגדדרוקמן.חייםהרבשל

ביניים.וצותנאיעלצובג״ץהוציאהעליוןהרבני

מקו־נישואיםרשמימספרכימתבררועוד:זאת

מיים

$TS1$מקומיים$TS1$

$DN2$מקומיים$DN2$המתגו־הגריםאתלנישואיםלרשוםמסרבים

ררים

$TS1$המתגוררים$TS1$

$DN2$המתגוררים$DN2$בכשרותםפקפוקהטלתתוךסמכותם,באזור

לנישואיםשהרישוםמאחרהגיורים.שלההלכתית

המתגיירהמקום,רבשלהבלעדיתלסמכותמסור

נוגדהסירוביודגש:בישראל.להינשאיכולאיננו

לרשוםישכיהראשיתהרבנותשלמפורשתהנחיה

בית)״מעשהגיורבתעודתשמחזיקמילנישואים

בבג״ץועומדתלויזהנושאההמרה.ובתעודתהדין״(

לישראל.הראשיתהרבנותנ׳עתיםמכון01/2352

במיוחדגרועיםציבוריחסייוצריםאלול־שיים
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עלולההגיור/׳\עריהקיימת

להתסרקותנולהביא

/׳\אינןמשנהלקבוצות

תצטמצםבכךבזו.זומכירות

כקבוצהלתסקדיכולתנו

אחתלאומית־חברתית

עלהאפשרי?הפיתרוןמהובישראל.הגיורלתהליך

כלו־יהודיםשאינםהעוליםרובשונות,הערכותפי

לים

$TS1$כלולים$TS1$

$DN2$כלולים$DN2$ישראל״"זרעשלהמיוחדתההלכתיתבקטגוריה

לגבייהודי.הינוהוריהםמהוריאומהוריהםאחד

קיימותמהעם,לחלוטיןמנותקתשאיננהזו,קבוצה

להקלשמאפשרותמרשימותהלכתיותאסמכתות

חשי־ומייחסותמצוות״עול״קבלתשלבדרישה

בות

$TS1$חשיבות$TS1$

$DN2$חשיבות$DN2$ללאומיותלהצטרףבחרושהעוליםלעובדה

בצה״ל,משרתיםארצה,עלואקטיבית:ישראלית

המ־ובמסגרתהציוניתבתנועהפעילחלקנוטלים

דינית

$TS1$המדינית$TS1$

$DN2$המדינית$DN2$.להסתפקניתןיהיהההצעה,פיעלשיצרה

חכמים)בלשוןמסורתיותעללשמירהבדרישה

לגיור,כתנאימצוות"("מקצת

קיצונישינויידרוששלאבאופן

שערחסימתהמתגיירים.שלחייהםבאורח

המאזןהלכתי־ציוניגיורזהו

וביןמחד,ההלכהדרישותבין

שבההייחודיתהסיטואציה
לקבוצות

בזו.זומכירות20ב־הישראליתהחברהנתונה

מאידך.האחרונותהשנים

לת,כולתנו
שלהרבניתמההנהגהחלק

לאומית־ח!ביןמבחינההדתיתהציונות

כשה־בעבר,לגריםהיחס

תקיימנו

$TS1$כשהתקיימנו$TS1$

$DN2$כשהתקיימנו$DN2$מתוךגלותבתנאי

תרבויותידיעלמאויםמיעוטשלתשתיתחוויית

במ־הנוכחי,המצבלביןדומיננטיות,זרותודתות

דינת

$TS1$במדינת$TS1$

$DN2$במדינת$DN2$,שהספרהיהודית,לאוםמדינתשהיאישראל

תודעהמוסדות,שפה,תרבות,שלההציבורית

ההלכתית,עמדתםתאומץאםברור.באורחיהודית

ההלכהלמסורתנאמנהשתהיהגיורמדיניותתיושם

העולים,בפניהגיורשעריאתתפתחאךגיסא,מחד

גיסא.מאידךשהם,כפי

נושאאתהמסדירחוקישראלבמדינתאיןכיום

משנת)המרה(הדתיתהעדהפקודתואולם,הגיור.

שתינתןורוצהדתואתשהמירמיכיקובעת1927

הדתיתהעדהמראשלקבלנדרשחוקיתנפקותלכך

שאותהאישור,תעודתמשלוחואונספחשאליה

דתואתשירשוםהפקודהפיעלהמחוזילממונהיציג

היהודיתהדתיתהעדהראשהמבקש.שלהחדשה

ולכןעמאר,שלמההרבלישראל,הראשיהרבהוא

תעודהליתןהחוקפיעלהבלעדיהמוסמךהוא

בלעדיהגיור.למעשהמשפטיתמשמעותהמעניל־ה

מש־תוקףחסרהינוהגיורמעשהההמרהתעודת

פטי

$TS1$משפטי$TS1$

$DN2$משפטי$DN2$.ראותמנקודתכילקבועאפואניתןבישראל

הזהותלשעריבמפתחמחזיקהראשיהרבמשפטית,

היהודית.

יהודי״״מיהובקביעתהסמכותבריכוזרבהגיוןיש

כלעלאחידהמידהאמתשיפעילאחדגורםבידי

בי־שמופקדלהביןהראשיהרבעלואולם,הגיורים.

דיו

$TS1$בידיו$TS1$

$DN2$בידיו$DN2$קובעידוהינףכמותו.מאיןחשובציבורינכס

השימושהלאומי.ובמישורהאישיבמישורגורלות

יכולאיננוהמונופוליסטיתבסמכותעושהשהוא

להצטערישזהרקעעלשבקצה.קצהעמדותלבטא

האש־החרדיתהמנהיגותשלללחציםכניעתונוכח

כנזית.

$TS1$.האשכנזית$TS1$

$DN2$.האשכנזית$DN2$לאחרונה,למשל,כך

TS1$$תקוTS1$$תק־כלפיספקנותמגלההוא

$DN2$תקו$DN2$בצבא.שנערכיםהגיוריםפותעלולההגיור

־תסרקותנו

בצה״לןמתגייייםמספי

ואישה.איש000,5ל־מתקרב

עצמםאתתופסיםהללו/׳\אינן\ז)ש

חלקםועניין,דברלכלכיהודיםתצטמצםבכך

משפחותלהקיםהספיקוכבר

כקבוצהזקד

הרבנותעתהוהנהיהודים,עם

אחת:רתית
בגיוריםספקמטילההראשית

הרבנותדוחפתבכךאלו.

בישראלהציבוראתהראשית

הסמכותכילדרושכמוניממלכתייםדתייםכולל

ממנה.תינטלהגיורבנושאהבלעדית

פרויקטלמעןשיתגייסציונירובשלגיבושנדרש

שי־מתונים,אורתודוקסיםרבניםבאמצעותגיור

פעילו

$TS1$שיפעילו$TS1$

$DN2$שיפעילו$DN2$המבקשיםאתהמחבקתהלכתיתמדיניות

הסמכותכיבחוקתקבעהכנסתכימוצעלהתגייר.

לשלושהבמקביל,תוענק,המרהתעודותלהנפקת

הרבלישראל,הראשיתהרבנותממלכתיים:מוסדות

מהמוס־אחדכלהגיור.מערךוראשהראשיהצבאי

דות

$TS1$מהמוסדות$TS1$

$DN2$מהמוסדות$DN2$סמכותבעלויהיהאוטונומיבאורחיפעלהללו

שומרתזוהצעהאדם.שלגיורועללהכריזמלאה

המידהבאמתעמידהשלהרחבהמשותףהמכנהעל

עלשומרתהיאהאורתודוקסית;ההלכהשמציבה

המוסדותשכלכיווןהגיורשלהממלכתיהאופי

גםהיאאךהמדינה;שלאורגניםהםהסמכותבעלי

שמפרשמישלמידייםלגיורהאחריותאתמחלצת

גיורלקדםעלינובמיוחד.מחמירבאורחההלכהאת

°&במציאות.בהתחשבאךההלכה,פיעלבישראל
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