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 דף עמדה 
 

 או רב ישוב מועצה מקומיתרב  ,גיור על ידי רב עיר -חוק הגיור בנושא 
 

השרים לענייני חקיקה ומקּודם לקריאה ראשונה בכנסת,  תבוועד'חוק הגיור', שאושר 
 הינו חוק שעלול להביא לאנרכיה הלכתית ושחיתות, כדלהלן: 

 
כיום מתבצע הגיור הממלכתי המוכר רק ע"י דיינים  מקצועיות הדיינים: .0

שהוסמכו והתמנו לכך. הצעת החוק מעניקה את סמכות הגיור לכל 
או רב ישוב )כאלף רבנים( ללא דרישה  אזורימשמעויותיו לכל רב עיר, רב 

של כישורים מדייני הגיור ולא התחשבות בהכשרתם. האם היינו מסכימים 
שכל מנהל בית ספר יעניק תעודת בגרות לתלמידיו? הלא הוא מבין בחינוך 
ובלמידה? האם היינו מסכימים שכל מנהל רפואי בבית חולים יחלק 

 להתנהל מדינה וחברה סבירה? תעודות הסמכה לרופאים? האם כך יכולה 

הצעת החוק לא מסייגת את הטיפול רק בתושבי העיר או  היקף הסמכות: .2
, המעונייןגיור לכל -הישוב של הרב הרלוונטי, אלא הרב יוכל להקים דוכן

ת, וכאשר תוצרי בתי דין אלו יזכו באזרחות ישראלית מכוח חוק השב
 נשא כיהודים.ברישום 'יהודי' במרשם האוכלוסין וביכולת להי

הגיור כיום מתבצע רק לאחר שהמתגיירים : העדר מוכנות המתגיירים .5
עברו תהליך לימודי וחווייתי באולפני גיור מאושרים. לפי הצעת החוק, כל 

 רב מכהן יוכל להעניק יהדות ואזרחות 'לפי מיטב הבנתו והכרתו'.

ושבים על דייני הגיור הנוכחיים הם עובדי מדינה וי :ניגוד ענייניםלחשש  .8
לא באמצעות מתווכים, י ציבור. אין אליהם גישה ישירה, כס הגיור כעובד
למשפחותיהם ולסובביהם. ברי שאין להם גישה לכיסו ולא למעונייני הגיור, 
אחד דינו להישפט בפלילים. הצעת החוק עלולה  - סייתפשל הדיין, ואם 

לימוד וביטול זמן וכד'. -להוליד מתווכים באמתלות של 'כיסוי הוצאות', שכר
)ניתן לראות מה מתרחש בטקסי נישואין של רבנים 'מבוקשים'( וכבר היו 
דברים מעולם, וכמה וכמה רבנים נשפטו והודחו על כך בתקופה שקדמה 

 ממלכתי בתשנ"ו הגיור ה מנהללהקמת 

 
 תוצאות החוק

אנרכיה מבחינת ההכרה הלאומית והדתית בגרים  תוצאת החוק המוצע עלולה להיות
אלו. גם כיום יש בקורת על חלק מן הגיורים הממלכתיים, אך המציאות היא שגיורים 

לבליל של דרגות  הצעת החוק הנוכחית תגרור את המתגיירים אלו מוכרים בדרך כלל.
וגיורים כאלו יוטבעו בתוית "לא עובר" / "לא כשר", ותרבה , גיורדרגות ב-ותת

 המהומה סביב הכרה בהם לצורך נישואין, קבורה וכד'.
 

ולנזק למערכת הנוכחית יגרום לצער ללא מעט מתגיירים  במתכונתוהחוק  סיכום:
כאשר ידע שהגיור  ,עם ישראל יקבל את גרי האמת הבאים בשעריו בשמחההגיור. 

 אלוקי. -עמי ואלוקיך  -עמך  :ישראל מדורות כפי מסורת הוא 
 

 


