
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ  6483/17

כבוד הנשיאה א' חיות לפני:
כבוד השופט מ' מזוז

כבוד השופטת י' וילנר

1. פלונית העותרים:
2. פלונית
3. פלונית
4. פלונית
5. פלונית
6. פלונית
7. פלונית
8. פלונית
9. פלונית
10. פלוני

11. עתים - יעוץ ומידע במעגל החיים היהודי
12. מרכז צדק לנשים

13. מרכז רקמן לקידום מעמד האישה ע"ש רות 
ועמנואל רקמן 

נ  ג  ד
     

1. בית הדין הרבני הגדול לערעורים המשיבים:
2. הנהלת בתי הדין הרבניים

3. מועצת הרבנות הראשית לישראל
4. המשרד לשירותי דת

עתירה למתן צו על תנאי

כ"ב בחשון התשפ"א   (9.11.2020) תאריך הישיבה:

עו"ד אלה סקעת; עו"ד שרה וינברג; 
עו"ד אלעד קפלן  

בשם העותרים:

עו"ד שוש שמואלי; עו"ד רפי רכס  בשם המשיבים:

החלטה

מוצא בזאת צו על תנאי המורה למשיבים לבוא וליתן טעם:

מדוע לא ייקבע כי הוראות סעיפים 2א ו-12א להנחיות בירור יהדות, התש"ע- א.

2010 (נוסח מלא ומעודכן ליום 8.9.2019) הן הוראות אשר פוגעות באופן בלתי 



מידתי בזכויות יסוד חוקתיות של בעל דין בהליך לבירור יהדותו ושל קרובי 

משפחתו, אשר לא היו צד להליך זה, וזאת ללא כל סמכות שבחוק. 

מדוע לא ייקבע כי הכללת פרטיהם האישיים של קרובי משפחתו של בעל דין  ב.

כאמור, במסגרת החלטות בית הדין הרבני, במטרה לערוך חיפוש ממוחשב לשם 

איתור עתידי של פרטים אישיים אלו, יוצרת מאגר מידע פסול שפוגע באופן בלתי 

מידתי בזכויות יסוד חוקתיות של קרובי משפחתו של בעל הדין, וזאת ללא כל 

סמכות שבחוק.

תצהירי תשובה יוגשו בתוך 60 ימים.

ניתנה היום, כ"ט בחשון התשפ"א (16.11.2020).
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תנאי על  צו 
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מידתי בזכויות יסוד חוקתיות של קרובי משפחתו של בעל הדין, וזאת ללא כל 

סמכות שבחוק.

תצהירי תשובה יוגשו בתוך 60 ימים.

היום, כ"ט בחשון התשפ"א (16.11.2020).

  עידית מלול

מזכירה ראשית
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