 29מרץ2021 ,
ט"ז ניסן ,תשפ"א
לכבוד:
הרבנים הראשיים
הראשון לציון הרב יצחק יוסף ,הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית.
הרב דוד לאו ,הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול.
בפקס02-5377872 :
שלום רב,

הנידון :החלטת מועצת הרבנות הראשית מיום 18.3.21

 .1ביום  18.3.21החליטה מועצת הרבנות הראשית להחזיר לתוקפה הוראת נוהל המחייבת
להביא כל תעודת גיור או גיטין המגיעים מבתי דין בחו"ל לאישור מחלקת אישור וגירות
ברבנות הראשית ,ובכך לבטל למעשה את רשימות בתי הדין המוכרים בחו"ל לגיורים
וגיטין (להלן :ההחלטה).
 .2וזו לשון ההחלטה" :הגיע מסמך בדבר גיור או גיטין שנערך בחו"ל ,לרב רושם נישואין או
לבית דין רבני ,בין אם בית הדין שבפניו נערך הגיור או הגט נכלל ברשימות בתי הדין
המוכרים מטעם הרבנות הראשית לישראל ובין אם לאו ,יועבר המסמך לאישור מחלקת
אישות וגירות ברבנות הראשית"
מצ"ב מכתב מאת הרב יצחק דניאל ,מזכיר מועצת הרבנות הראשית המעדכן על קבלת
ההחלטה.
 .3על אף השגותינו ,אותן פירטנו בהרחבה בהזדמנויות רבות ,על התבחינים להכרה בבתי דין
בחו"ל לגיטין וגיורים ,תמהנו על החלטת הרבנות הראשית להחזיר את המצב לתקופה טרם
גיבושן של רשימות בתי הדין המוכרים לגיור ולגיטין .אין צורך להרחיב על הפגיעה הנגרמת
ליהודים רבים ברחבי העולם ,ובמיוחד ליהודים המבקשים לעשות עליה ,מחזרה למצב בו
אין הם יודעים האם יוכרו גיוריהם וגיטיהם במדינת ישראל .כך ,ללא רשימה שקופה של
בתי דין ורבנים שאת מסמכיהם מקבלת הרבנות לצורכי נישואין וגירושין ,מצויים יהודים
המבקשים הכרה ביהדותם או בגירושיהם במדינת ישראל באפלה ונאלצים להתמודד עם
סבך ביורוקרטיה ,שאינו נחוץ כלל לשם רישום נישואים כדת וכדין .עניין זה אף בא לפני
בית המשפט בעבר וברי כי הוא דורש הסדרה מקיפה ואין הוא יכול להישאר כשהיה בטרם
גובשו הרשימות.
 .4יתר על כן ,לא ברור מהו הבסיס החוקי עליו משתיתה מועצת הרבנות הראשית את
החלטתה לחייב את בתי הדין הרבניים לפנות אליה באשר למסמכים המגיעים לפתחם.
בית הדין הרבני הוא ערכאה שיפוטית עצמאית ,שאינה כפופה להחלטות מועצת הרבנות
הראשית וודאי שאינה כפופה להחלטותיה של מחלקה בתוך הרבנות הראשית .בהתאם
לכך ,דייניו נתונים על פי חוק אך ורק למרותו של הדין החל עליהם .לא ברור ,איפוא ,כיצד
מבקשת הרבנות הראשית להכפיף למרותה את בתי הדין הרבניים ,אך מכוח החלטתה
וללא כל סמכות בדין.
 .5אנו קוראים איפוא למועצת הרבנות הראשית לחזור בה מהחלטתה ,שניתנה בניגוד לדין,
ולאפשר לרשמי הנישואים להסתמך על רשימות בתי הדין המוכרים .זאת ,במטרה לפזר

את הערפל בו נתונים יהודים רבים ברחבי העולם בבואם להירשם לנישואים בישראל,
לשמור על הקשר בין מדינת ישראל לבין קהילות יהודיות בתפוצות ,ובמטרה לקדם
שקיפות ותקינות מנהלית ,להם מחויבת כל רשות ציבורית.
בתודה ובברכה,

העתקים:
ח"כ אלעזר שטרן.
ח"כ מתן כהנא.
ח"כ ,נפתלי בנט.
ח"כ מיכאל ביטון.

יאיר מבורך שאג ,עו"ד
המחלקה המשפטית
עמותת "עתים"
עתים – סיוע והכוונה בשירותי הדת

