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 רישו� נישואי� במועצות הדתיות

 תקציר

והיא נגזרת מער� , הזכות להינשא היא אחת מזכויות היסוד הבסיסיות של כל אד�
חוק שיפוט בתי . כבוד האד� וחירותו: כבוד האד� המעוג� במדינת ישראל בחוק יסוד

י� קובע כי נישואי� וגירושי� של יהוד, 1953 ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(די� רבניי� 
מכוח חוק זה נישואי� בישראל נערכי� כדת משה . בישראל ייערכו על פי די� תורה

 ). י" כדמו להל� (וישראל 

, המועצות הדתיות ומחלקות הדת ברשויות מקומיות שאי� בה� מועצה דתית נפרדת
במסגרת זו ה� מבצעות את . מוסמכות לספק שירותי דת לתושבי� המתגוררי� בתחומ�

שהוסמ� על ידי , ישואי יהודי� בישראל על ידי רב רוש� נישואי�הלי� הרישו� לנ
ר אחראית לפיקוח הלכתי על "הרה). ר" הרה להל� (הרבנות הראשית לישראל 

לקביעת הנחיות לרושמי הנישואי� ולהסמכת , פעילות� של הרבני� רושמי הנישואי�
)  המשרד להל� (המשרד לשירותי דת ). ק" חו להל� (רבני� לעריכת חופה וקידושי� 

הנהלת בתי . המפקח על מת� שירותי הדת במועצות הדתיות) רגולטור(הוא המאסדר 
מנהלת את רשימת , המשמשת יחידת סמ� של משרד המשפטי�, הדי� הרבניי�

רשימה זו כוללת שמות בני אד� המעוכבי� זמנית או המנועי� . מעוכבי הנישואי�
רבניי� מוסמכי� לברר את יהדות� של בתי הדי� ה. י"באופ� קבוע מלהינשא כדמו

 . המבקשי� להינשא

 נישאו במדינת ישראל באמצעות המועצות הדתיות ומחלקות הדת 2010 2008בשני� 
 .  זוגות יהודי� בממוצע בכל שנה37,000 כ, ברשויות המקומיות

 

 פעולות הביקורת

אי�  בדק משרד מבקר המדינה היבטי� במער� הנישו2011ספטמבר  בחודשי� מר*
בי� היתר נבדקו . של זוגות יהודי� הנערכי� בישראל באמצעות המועצות הדתיות

גביית אגרות ; ק"היבטי� בעריכת חו; הלי� הרישו� לנישואי�: הנושאי� האלה
; ניהול רשימת מעוכבי נישואי�; רישו� לנישואי� של בני הקהילה האתיופית; נישואי�

, הביקורת נעשתה במשרד. ות הדתיותוהפיקוח והבקרה על רישו� הנישואי� במועצ
בדיקות השלמה נעשו במועצות הדתיות . ר ובהנהלת בתי הדי� הרבניי�"ברה

, יבנאל ומטה בנימי�, נתניה, ראשו� לציו�, הרצלייה, קריית גת, תל אביב, בירושלי�
, כמו כ�. ובמחלקות הדת במועצה המקומית שוה� ובמועצה האזורית מטה יהודה

 . ההגירה ומעברי הגבול, י ליהודי אתיופיה וברשות האוכלוסי�בלשכת הרב הראש

 המועצות הדתיות 133  שאלוני� ל168במסגרת הביקורת שלח משרד מבקר המדינה 
 168מבי� ) 70% כ (120לשאלוני� השיבו .  מחלקות הדת ברשויות המקומיות35 ול

 של המועצות באמצעות השאלוני� נבדקו היבטי� שוני� בטיפול�. הגופי� האמורי�
 .2010 2008הדתיות בהלי� הרישו� לנישואי� בשני� 

מאחר ששאלת אופי הנישואי� הרצוי בישראל שנויה במחלוקת ציבורית ועולה לא 
 .החליט מבקר המדינה שלא לעסוק בה במסגרת דוח זה, אחת בדיוני� בכנסת
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 עיקרי הממצאי�

 הלי� הרישו	 לנישואי�

 2003שעודכנו בפברואר , וראות נוהל שפרס� המשרדהלי� הרישו� לנישואי� הוסדר בה
 הרשמה)  א:  (על פי הנוהל ההלי� כולל שלושה שלבי� עיקריי�).  הנוהל להל� (

חקירה ודרישה לצור� קביעת מעמד� האישי , לנישואי� הכוללת את הצהרת בני הזוג
;  ק" חועריכת)  ב(;   והמשפחתי ופרסו� בציבור של דבר הנישואי� העתידי� להיער�

 .הנפקת תעודת הנישואי� והפצתה לגורמי� הנוגעי� בדבר)  ג(

להל� (במש� השני� החלו לפעול שלוש לשכות המופעלות בידי ארגוני� פרטיי�  .1
המפקח , התברר כי המשרד. לצד מועצות דתיות או מחלקות דת)  הלשכות הפרטיות 

ול ההיבטי� המשפטיי� לא בח� את מכל, על שירותי הדת שנותנות המועצות הדתיות
 . והמינהליי� של פעילות הלשכות הפרטיות

 מהמועצות הדתיות רושמות לנישואי� ג� בני זוג שאינ� עומדי� באחד 67% כ .2
וכ� ג� כל הלשכות , הקריטריוני� שנקבעו בנוהל לעניי� מקו� רישו� הנישואי�

תר גמישות חר. זאת לא בח� המשרד א� יש הצדקה לעדכו� הנוהל ולי. הפרטיות
 . בנושא אזור הרישו� לנישואי�

 ה� במסגרת ההלי� וה�  נמצא כי המועצות הדתיות פועלות באופ� שונה זו מזו  .3
יש : בדרישות שה� מציבות לנרשמי� לנישואי� במסגרת בדיקת מצב� האישי

ליקויי� אלה עלולי� לפגוע . המקלות ע� בני הזוג ויש המחמירות מעבר לנדרש בנוהל
 .  הנישואי� ובעקרו� השוויו� בי� הנרשמי� לנישואי� במועצות הדתיות השונותבתוק.

  להל� (כמה מבי� המועצות הדתיות לא העבירו למחלקת רבנות ונישואי� במשרד  .4
ועל כ� לא בוצעו הבדיקות , את פרטי המועמדי� לנישואי� שנרשמו אצל�) המחלקה

כל זה בניגוד , כבי הנישואי�הנדרשות מול מרש� האוכלוסי� ומול רשימת מעו
הועלה כי המחלקה לא נהגה לבצע מעקב אחר המועצות הדתיות . להוראות הנוהל

שאינ� מעבירות לה את רשימות המועמדי� לצור� הבדיקות האמורות וג� לא עקבה 
 . אחר תוצאות טיפול� בנרשמי� לנישואי� ששמ� הופיע ברשימת מעוכבי הנישואי�

ר הצעה להנחיות חדשות " גיבשה ועדת הנישואי� ברה2007הועלה כי במאי  .5
הכוללת שינויי� מהותיי� , ומעודכנות בדבר הליכי הרישו� לנישואי� בישראל

אול� עד למועד סיו� . בעיקר במה שנוגע לפישוט ההלי�, בהוראות הנוהל הקיי�
ההצעה עדיי� לא : ר לא סיימה את טיפולה בנושא"הרה, 2011בספטמבר , הביקורת

וממילא , ר ולא פורסמה בקרב רושמי הנישואי� והציבור הרחב"ושרה במועצת הרהא
 .אי� פועלי� לפיה

 

 בירור יהדות לצור� נישואי� 

שנקבעו על ידי , 2010 ע"התש,  נכנסו לתוקפ� ההנחיות לבירור יהדות2010באפריל 
  להל� (חבר דייני בית הדי� הרבני הגדול ומועצת הרבנות הראשית לישראל 

ההנחיות מפרטות את ההלי� לבירור יהדות לצור� נישואי� המתקיי� בבית ). הנחיותה
ק לאד� הנדרש "בהנחיות נקבע כי רוש� נישואי� לא יאשר עריכת חו. הדי� הרבני

. אלא א� כ� יש בידו פסק די� של בית די� רבני המאשר את דבר יהדותו, לבירור יהדות
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 90פתוח תיק נישואי� במועצה הדתית לכל היותר יצוי� כי לפי הנוהל בני זוג יכולי� ל
 .ג� במקרה שבו מי מה� נדרש להלי� של בירור יהדות, יו� טר� מועד חופת�

לעתי� נוצרו עיכובי� ממושכי� עד להכרעתו של בית הדי� הרבני בשאלת  .1
מה שהיה עלול למנוע ג� מבני זוג שנרשמו במועד , היהדות של המבקשי� להינשא

 להינשא במועד שתוכנ� על   יו� לפני חופת� 90  תר הקבוע בנוהל המוקד� ביו
נוצרו עיכובי� בשלב קבלת חוות דעתו של חוקר מומחה לבירור , בי� היתר. ידיה�

 . יהדות המועסק בבית הדי�

 וההנחיות שפורסמו בשנת 2008ר שהתקבלה בשנת "על א. החלטת מועצת הרה .2
הגו. היחיד (ק באמצעות בתי הדי� הרבניי� ולפיה� בירור יהדות ייעשה ר, 2010

חלק מהמועצות הדתיות מבררות את יהדות� של המועמדי� לנישואי�  ,)שהוסמ� לכ�
במועד סיו� . באמצעות עמותה פרטית שממליצה בפניה� על יהדות המועמדי�

, טר� גובשה רשימת מבררי יהדות חיצוניי� לבית הדי�, 2011ספטמבר , הביקורת
 .ותכנדרש בהנחי

 

 השירות לציבור 

רוב המועצות הדתיות מפיצות ד. הסבר או עלו� על הלי� ההרשמה לנישואי� רק  .1
 27%בקרב .  מה� מפרסמות את המידע ברשת האינטרנט59%רק . בשפה העברית

מענה אנושי בטלפו� הוא הערו* היחיד למסירת מידע על פתיחת , מהמועצות הדתיות
 . תיקי נישואי�

מרבית� בינוניות(ועצות הדתיות  מהמ40% כ .2
1

, אינ� מקבלות קהל אחר הצהריי�) 
 מהמועצות הדתיות הגדולות89%. א. שהדבר היה עשוי לשפר את השירות לציבור

2
 

א. , השיבו כי אינ� מתאמות מראש ע� בני הזוג את מועד קבלת� להירש� לנישואי�
מספר ,  הדברי�מטבע, ולכ�, שה� נותנות שירותי� לאוכלוסייה גדולה יחסית

 . הנרשמי� בה� גדול וזמ� ההמתנה לרישו� עלול להיות ממוש�

 

 מינוי רושמי נישואי� והעסקת מדריכות כלות

ר נוהל כתוב המגדיר את הלי� הבחירה של רב לכה� "התברר כי אי� בידי הרה .1
, מה� תנאי הס., מי רשאי להגיש מועמדות לתפקיד: ובכלל זה, כרב רוש� נישואי�

ר "בשתי מועצות דתיות מינתה מועצת הרה. זה אופ� תפורס� המשרה הפנויהובאי
וקיי� חשש , רבני� רושמי נישואי� שאבותיה� כיהנו בה� קוד� לכ� כרושמי נישואי�

 . כי במינויי� אלה נית� משקל לייחוס� של הרבני�

במסגרת הלי� ההכנה לנישואי� מקבלות הכלות הדרכה בנושא הלכות טהרת  .2
 ". מדריכות כלות"פרוצדורה זו מתבצעת באמצעות . ההמשפח

חלק ממדריכות הכלות שמעסיקות המועצות הדתיות אינ� רשומות במצבת כוח  )א(
על הפיקוח המינהלי של פעילות המועצות , בי� היתר, האד� של המשרד המופקד

__________________ 

 . תיקי נישואי� ותעודות רווקות בשנה�300 ל101מועצות דתיות שמנפיקות בי�   1
 .ת רווקות בשנה תיקי נישואי� ותעודו�300מועצות דתיות שמנפיקות יותר מ  2
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 המדריכות המועסקות במועצות הדתיות ה� נשות 43 מבי� 19נמצא כי . הדתיות
 .י� רושמי הנישואי� בה�הרבנ

ההדרכה לכלות אינה מתבססת על הנחיות מסודרות הדנות בתוכני ההדרכה  )ב(
המועצות הדתיות פועלות בתחו� זה על פי אמות מידה שה� . ובמספר שעות ההדרכה

 .  שעות12 וההדרכה לכלה נמשכת משעה עד כ, קבעו לעצמ�

ריכות לכלות קיבלו הכרה התברר כי מקצת מהמכוני� העוסקי� בהכשרת מד )ג(
, ר"ר וכי רק בוגרות המכוני� המוכרי� הוסמכו כמדריכות כלות מטע� הרה"של הרה

ר אי� סמכות מפורשת בדי� "זאת א. כי לרה. ר"לאחר שעברו בחינת הסמכה ברה
 . לעסוק בהסמכת מדריכות ובהכרה במכוני� העוסקי� בהכשרת מדריכות

 

 היבטי	 בעריכת חופה וקידושי�

ד .1 ח ו  א ע  ו ב ק ר  ו ש י א  � ת ו מ ח ת  כ י ר ע ל י  מ ע  2005בשנת : ק"פ
שרק רב העומד באחת מה� יקבל אישור , ר תשע הגדרות חלופיות"קבעה מועצת הרה

ר הוסמכה "ועדת הנישואי� הארצית של מועצת הרה, נוס. על כ�. ק"קבוע לערו� חו
א� , ק לרבני� שאינ� עומדי� בקריטריוני� שנקבעו"לתת אישור קבוע לעריכת חו

 . עוני� על כמה דרישות מצטברות אחרות

נמצאו מקרי� שבה� ועדת הנישואי� אישרה לרבני� אשר לא עמדו בכל  )א(
קיי� חשש כי ע� חלק מהרבני� היא הקלה בשל ייחוס� או . ק"הדרישות לערו� חו

 .בשל קרבת� לגורמי� בעלי השפעה

הבהיר ולפרט כמה ר ועדת הנישואי� כי יש צור� ל" החליט יו2008במאי  )ב(
עד , א. שהביא לפני ועדת הנישואי� הצעה להגדרות מפורטות. מההגדרות שנקבעו

 . מועד סיו� הביקורת היא לא נדונה בוועדה ואלה נשארו ללא שינוי

ק "פעמיי� לעריכת חו  החליטה ועדת הנישואי� כי אישורי� חד2010ביולי  )ג(
ראשי לשכות , אול� בפועל. תימת�יינתנו רק על ידי הרבני� הראשיי� עצמ� ובח

ללא , פעמיי� הרבני� הראשיי� לישראל ה� אלה שנותני� את האישורי� החד
התברר כי . חתימת הרבני� הראשיי� אלא בתוספת הערה כי האישור נית� על דעת�

ובפועל נוצר חוסר אחידות בהחלטות , לא נקבעו כללי� למת� האישורי� האמורי�
 . ראשי הלשכות

בע מהמועצות הדתיות נמצא כי מדי פע� רוש� הנישואי� מאשר לרבני� בכר )ד(
 .ר"פעמי מהרה ג� א� אי� ביד� אישור קבוע או אישור חד, ק"לערו� חו

2. � י י ט ר פ  � י א ו ש י נ ב ת  ו ג ו ז ת  א ש  ההלכה היהודית איננה מתנה את :ה
כ� שבני זוג יכולי� , תוק. הנישואי� במעמד ציבורי או ברישו� ממסדי כלשהו

א� התקיימו התנאי� , וקידושיה� ייתפסו לכל עניי�" פרטי"שא במעמד להינ
הנדרשי� בהלכה
3

, יש מבי� הזוגות הנישאי� שבוחרי� להינשא בנישואי� פרטיי�. 
להיעדר תיעוד ממוסד של . אול� בלי שיירשמו כנשואי� ברישו� ממסדי כלשהו

על מעמד� האישי  על זכויותיה� ו רישו� הנישואי� יש השפעות ה� במישור הפרט 

__________________ 

על פיה נישואי� ". חר! דירושלי!"המכונה , יתהלכתתקנה  �1950ר ב"על רקע זה התקינה מועצת הרה  3
. א$ אסורי! מלכתחילה, ר ה! נישואי� אשר תקפי! בדיעבד"שלא באמצעות רוש! נישואי� מטע! הרה

 .הדתיי! המעוגני! במשפט הישראלימכלול הדיני! מחלק הוא " חר! דירושלי!"
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 על  וה� במישור הציבורי , ולעתי� ג� על ילדיה� ועל צדדי� שלישיי�, של בני הזוג
על תקינות רישומי� ממסדיי� שוני� ועל האפשרות להתבסס , הקופה הציבורית

 רבני� 400 בשני� האחרונות מנהל בתי הדי� הרבניי� שלח מכתבי נזיפה לכ. עליה�
 . אול� הנושא טר� הוסדר, כ� התקיימו דיוני� בעניי�. שחיתנו זוגות באופ� פרטי

ו .3 ח ת  כ י ר ע  � י ג ב ה  ר ו מ ת ת  ל ב � "ק י ת ו ר י ש ה  � ו ס ר פ ו ק 
ר ו ב י צ אסור לרב עובד , 2009ר ביולי "על פי כללי� שאישרה מועצת הרה)  א   (:ב

אלא א� כ� שני בני הזוג אינ� מתגוררי� , ק"ציבור לקבל תמורה עבור עריכת חו
ר לביצוע "ר לקבלת תשלו� מותנה בקבלת היתר מראש מהרהההית. בתחו� כהונתו
ובדיווחי� אחת לחצי שנה על מספר החופות שער� הרב ועל השכר , עבודה פרטית

ר והמשרד לא פעלו לאכיפת האיסור לעבודה פרטית ללא "הועלה כי הרה. שקיבל
דיי� זאת למרות שע. ק"היתר וליישו� הכללי� הנוגעי� לקבלת תמורה בגי� עריכת חו

 .ר בקשה כלשהי לקבלת אישור לעבודה פרטית"לא הוגשה לרה

 לאסור על רבני� לפרס� את עצמ� בכלי 2010ר החליטה ביוני "מועצת הרה )ב(
וקבעה כי רב שיפר הוראה זו יועמד לדי� משמעתי עד כדי שלילת רישיונו , התקשורת
רכי חופות רבני� רבי� מפרסמי� את שירותיה� כעו, למרות זאת. ק"לערו� חו

 . ולא נמצא שננקטו נגד� הליכי� משמעתיי�, באתרי� שוני� ברשת האינטרנט

 

 גביית אגרות ותשלומי	 נוספי	 במסגרת הלי� הרישו	 לנישואי�

בי� היתר נקבע כי .  נקבעו הנחיות לגביית אגרות2001ל המשרד משנת "בחוזר מנכ
� למת� הנחה בשיעור של נקבעו נהלי, כמו כ�. ח" ש600סכו� אגרת הנישואי� הוא 

ממצאי הבדיקה מלמדי� כי היו .  לנרשמי� לנישואי� העומדי� בתנאי� מסוימי�40%
 :כמפורט להל�, מועצות דתיות שחרגו מהנהלי�

מרבית המועצות הדתיות לא הקפידו לדרוש ממקבלי ההנחה את כל המסמכי�  .1
עמד בתנאי הס. וכמחצית מה� לא הקפידו כי ההנחה תינת� רק למי ש, הדרושי�

 .באחדות מ� המועצות הדתיות חסרו קבלות על תשלו� האגרה. שנקבעו לעניי� זה

חלק מהמועצות הדתיות לא פעלו על פי הנחיות המשרד בכל הנוגע לגביית  .2
והתנהלות� הסבה עלויות מיותרות למבקשי� להינשא ויצרה חוסר אחידות , האגרות

 . בי� הנרשמי� לנישואי�

ל הרב רוש� הנישואי� של בני הקהילה האתיופית גבו אגרות נישואי� בלשכתו ש .3
 הועברו לאחת 2006אול� רק כספי האגרות שנגבו בלשכה זו עד פברואר . 2008עד שנת 

תשלומי� שנגבו , 2008  ל2006אשר לכספי האגרה שנגבו בי� . המועצות הדתיות
 נמצאו מסמכי� לא, תמורת חופות שער� הרב בלשכתו והעתקי מסמכי� שסיפק

 על 2010 ל המשרד ב"במסגרת הבדיקה שעשה סמנכ. המלמדי� מה נעשה בה�
לא נבדקו היק. , פעילותה החריגה של לשכת הרב בגביית התשלומי� האמורי�

 . הסכו� הכולל שהיא גבתה והשימוש שנעשה בכספי� שנגבו

 

 רישו	 לנישואי� של בני הקהילה האתיופית

ל שלא באמצעות רב שמוכר על "שהוריה� נישאו בחו, יתזוגות בני הקהילה האתיופ
אול� מסמכי� אלה . נדרשי� להציג אישור על יהדות�, ר לעניי� נישואי�"ידי הרה
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לפיכ� . כיוו� שבאתיופיה לא היה בנמצא תיעוד נאות, בדר� כלל לא נמצאי� ברשות�
י יהדות ומברר, ) הרב להל� בפרק זה (הרב המכה� כרב הראשי ליהודי אתיופיה 

עורכי� בירור לגבי זהות בני משפחתו , שמונו בשני� האחרונות לזוגות יוצאי אתיופיה
 . המורחבת של כל מועמד לנישואי�

כל רושמי הנישואי� חייבי� לרשו� לנישואי� זוגות מבני , ר"על פי הנחיות הרה .1
הילה למרות זאת נמצאו מועצות דתיות שהפנו את בני הק. הקהילה באזור מגוריה�

התנהלות זו פוגעת בכבוד . לפתוח ולנהל את תיקי הנישואי� שלה� בלשכתו של הרב
האד� ומנוגדת לעקרו� השוויו� המחייב כי הרישו� לנישואי� במועצות הדתיות ייעשה 

 .באורח שווה לכל יהודי

בשני� .  רק הרב היה מוסמ� לתת אישורי יהדות לבני הקהילה2006עד שנת  .2
ר למנות רבני� נוספי� מבני הקהילה האתיופית "ליטה מועצת הרה הח2010  ו2006

אול� הדבר לא פורס� , כדי להפחית את העומס המוטל על הרב, כמבררי יהדות
הועלה כי כמה מהמועצות הדתיות עדיי� מפנות את בני הקהילה לקבל אישור . בציבור

כולת מוגבלת לבני הקהילה י, עוד עולה כי מהבחינה המעשית. יהדות מהרב בלבד
 . בלבד להשיג על קביעותיו של הרב לגבי מעמד� האישי

ית המשפט העליו�ב הורה 1989בשנת  .3
4

להבטיח הקמת מכו�  לשר לענייני דתות 
 בי�  שירוכזו בו פרטי משפחות העולי� במאגר מידע ממוחשב , ליהדות אתיופיה

 במועד סיו� , למרות זאת.היתר לצור� הבטחת תיעוד ייחוס� של בני הקהילה
 . הוא טר� הוק�,  שנה לאחר שהוחלט להקי� את המכו�20 יותר מ, הביקורת

ממצאי הרבני� מבררי היהדות של זוגות יוצאי אתיופיה אינ� מתועדי� באופ�  .4
ולכ� קשה להתחקות אחר החלטות , מסודר וממוחשב ותיקי הנישואי� אינ� סרוקי�

ועלה כי מצב זה הוביל לא אחת ה. שהתקבלו בעבר בנוגע לאות� בני משפחה
מצב זה עלול ליצור . להחלטות נוגדות ומנוגדות לגבי יהדות� של בני אותה משפחה

פגמי� מהותיי� בהחלטות שמטבע הדברי� משליכות על ייחוס� של בני הזוג ושל 
וכ� לגרו� לחוסר שוויו� בדרישות המוצבות , על מעמד� האישי ועל עתיד�, ילדיה�

 .י"כדמוכתנאי להינשא 

 

 ניהול רשימת מעוכבי הנישואי�

יש מגבלות שבגינ� יחידי� , היות שנישואי יהודי� בישראל נערכי� לפי די� תורה
  להל� (מנהל בתי הדי� הרבניי� . מקרב האוכלוסייה היהודית מנועי� מלהינשא

שבה מרוכזי� פרטיה� המזהי� של , אחראי לניהול רשימת מעוכבי נישואי�) המנהל
כל רוש� נישואי� מחויב לוודא כי , לפי הנוהל. י"המנועי� להינשא כדמואנשי� 

לפני שיאפשר לו , הנרש� אצלו לנישואי� אינו מופיע ברשימת מעוכבי הנישואי�
 .י"להינשא כדמו

חלק מההחלטות שקיבלו בתי הדי� הרבניי� בדבר מעמד� האישי של  .1
, � מרשימת מעוכבי הנישואי�שהיו צריכות להביא להכללת� או למחיקת, המתדייני�

ועל כ� נכללי� בה , עקב כ� הרשימה לא עודכנה. לא הובאו לידיעת המנהל ולטיפולו

__________________ 

 .152) 2(ד מג" פ,' ÔÈÏÈÈ‡ ‰˘�ÓÁ‡Â '� '‰¯‰ ˙ˆÚÂÓ"¯Á‡Â Ï‡¯˘ÈÏ ") ˜Ò("‰¯·  %521/85 "בג  4
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אנשי� ששמ� היה צרי� להימחק ממנה ולא נכללי� בה אנשי� אחרי� שעל פי 
 . החלטות בתי הדי� צריכי� היו להיווס. לה

 נישואי�בהנחיות היוע* המשפטי לממשלה בעניי� רשימות מעוכבי .2
5

נקבע כי יש , 
הועלה כי . להימנע מאיסו. מידע על אנשי� שלא פנו כלל בבקשה להירש� לנישואי�

לעתי� בתי הדי� הרבניי� הורו לכלול ברשימה ג� בני משפחה של בעל די� שאינ� צד 
ולעתי� חרג המנהל מסמכותו והוסי. לרשימה את שמותיה�, להלי�

6
דבר הנוגד את , 

את כללי הצדק הטבעי ואת הנחיות היוע* המשפטי , אד� וחירותוכבוד ה: חוק יסוד
המועצות הדתיות אינ� , א. שלפי הנחיות היוע* המשפטי לממשלה, כמו כ�. לממשלה

נמצא כי במועצה הדתית בירושלי� , רשאיות כלל לנהל רשימות מעוכבי נישואי�
   .מתנהלת כרטסת הכוללת ג� מידע על מעוכבי נישואי�

 

 בקרה של מחלקת רבנות ונישואי� על המועצות הדתיות הפיקוח וה

על קיו� פיקוח מינהלי על פעילות המועצות , בי� היתר, המשרד לשירותי דת מופקד
שמירת� ועדכו� משרד הפני� בדבר , והוא אחראי להנפקת תעודות הנישואי�, הדתיות

 . �בנושא נישואי� פועל המשרד באמצעות מחלקת רבנות ונישואי. הנישואי�

המחלקה מספקת למועצות הדתיות תעודות נישואי� שמונפקות אצלה על פי  .1
ורק במהל� קיו� , התברר כי מער� אספקת התעודות מנוהל באופ� ידני. מספר סידורי

היא החלה לרשו� את מספרי תעודות , 2011ביולי , הביקורת של משרד מבקר המדינה
מועצות הדתיות באמצעות קוב* הנישואי� שנעשה בה� שימוש ושנשלחו אליה מה

 . ממוחשב

עוד התברר כי המחלקה . למחלקה אי� תכנית עבודה או סדרי פיקוח שיטתיי� .2
 . לא קיימה ביקורי� במועצות הדתיות באופ� סדור ומובנה

, לא כל המועצות הדתיות מקפידות לעדכ� במועד את המשרד על דבר הנישואי� .3
לפני כמה שני� וה� עדיי� רשומי� במרש� ועקב כ� נמצאו בני זוג שנישאו 

 . האוכלוסי� כפנויי�

 

 סיכו� והמלצות 

 2008בשני� . י"כדמו, נישואי� וגירושי� של יהודי� בישראל נערכי� על פי די� תורה
הממצאי� .  זוגות בכל שנה37,000  נישאו באמצעות המועצות הדתיות כ2010

ות לייש� את הוראות הנוהל מצביעי� על כ� שלא כל המועצות הדתיות מקפיד
. לגביה�" אות מתה"ומתקבל הרוש� שחלק מההוראות ה� בבחינת , לרישו� נישואי�

בתוק. הנישואי� ובעקרו� , במצב זה קיי� חשש שתהיה פגיעה בתקינות ההלי�
 . השוויו� בי� הנרשמי� לנישואי� במועצות הדתיות השונות

__________________ 

 ).�1.8.76 מ21.632במקור הנחיה  (23.3.03 מיו� 6.4501הנחיה מספר   5

רשימת "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„40 )1990 מבקר המדינה : ראו, 1990על כ� העיר מבקר המדינה עוד בשנת   6
 . 285' עמ, "' וטעוני בירור לנישואי'מעוכבי נישואי



 ג63דוח שנתי  204

ד להחיש את הטיפול בהנחיות ר ועל המשר"על הרה, לדעת משרד מבקר המדינה
המובילות לרפורמה בהלי� הרישו� , ר"החדשות שגיבשה ועדת הנישואי� של הרה

בלי לפגוע בכשרות , זאת כדי לספק את הצור� בפישוטו ובייעולו של ההלי�. לנישואי�
יש לקבוע הנחיות להבטחת התנהלות סדירה בנושאי הדרכת כלות , כמו כ�. הנישואי�

ולבחו� את האפשרויות השונות להסדרת הטיפול , רושמי נישואי�ובחירת רבני� 
כ� יש להקפיד שמת� האישורי� לעריכת . בטקסי הנישואי� הפרטיי� שרבני� עורכי�

,  נעשה על פי הקריטריוני� שנקבעו לכ� פעמיי�   ה� קבועי� וה� חד ק "חו
ילות של מ� הראוי שהמשרד לא יאפשר פע. ר בנושא נאכפות"ושההנחיות של הרה

בלא שיעג� באופ� חוקי את מכלול ההסדרי� , לשכות פרטיות לרישו� נישואי�
 .המינהליי� והמשפטיי� עמ�

על המשרד לערו� בדק בית יסודי בכל הנוגע לגביית תשלו� האגרות במועצות הדתיות 
על המשרד לנקוט פעולות שיבטיחו כי כלל . ובמקומות שאי� בה� מועצות דתיות

, ת יספקו את מלוא שירותי רישו� הנישואי� לבני הקהילה האתיופיתהמועצות הדתיו
על מנהל בתי . ולקד� ללא דיחוי נוס. את ריכוז המידע לגבי ייחוס� של בני הקהילה

ולדאוג , הדי� הרבניי� לנקוט פעולות להבטחת אמינותה של רשימת מעוכבי הנישואי�
ספו לה שמות של אנשי� לא יתוו, לכ� שבהתא� להנחיית היוע* המשפטי לממשלה

 . בלי ליידע אות� על הכוונה לעשות כ�

על היוע* המשפטי לממשלה לתת דעתו על כ� שהנחיותיו בנוגע לניהול רשימת 
 .מעוכבי הנישואי� אינ� נשמרות במלוא�

מכלול הממצאי� שהועלו בדוח מחייב הסדרה ממוחשבת של כלל המערכות 
ד מבקר המדינה סבור כי הסדרה נאותה של משר. המעורבות בהלי� הרישו� לנישואי�

הלי� הרישו� לנישואי� במועצות הדתיות ופיקוח על כלל הגורמי� המעורבי� כדי 
ה� יתרמו להבטחת : ה� צעדי� נחוצי�, לוודא שאכ� מתקיימי� הכללי� שנקבעו

ויחזקו את אמינותו של הלי� רגיש זה המשפיע על , השוויו� בי� הנרשמי� לנישואי�
 . האישי של רבי� מאזרחי ישראלמעמד� 

 

♦ 
 

 מבוא

והיא נגזרת מער� כבוד האד� , הזכות להינשא היא אחת מזכויות היסוד הבסיסיות של כל אד�
לאומית הכירה בזכות זו �הקהילה הבי�. כבוד האד� וחירותו: המעוג� במדינת ישראל בחוק יסוד

לאומית בדבר זכויות �ה הבי�ובאמנ, 1948בהכרזה לכל באי עול� בדבר זכויות האד� משנת 
 .1966אזרחיות ומדיניות משנת 

, ) חוק נישואי� וגירושי��להל�  (�1953ג"התשי, )נישואי� וגירושי� (חוק שיפוט בתי די� רבניי� .1
מכוח חוק זה נישואי� . קובע כי נישואי� וגירושי� של יהודי� בישראל ייערכו על פי די� תורה

 שיש לפרש את 7בית המשפט העליו� קבע). י" כדמו�להל� (אל בישראל נערכי� כדת משה וישר
על פי ההלכה היהודית ,  כלומר�בחוק נישואי� וגירושי� על פי הדי� העברי " יהודי�"המושג 

 .והוא אינו ב� דת אחרת, שקובעת כי אד� נחשב יהודי א� נולד לא� יהודייה או א� התגייר

__________________ 

 .2061'  עמ,2048 )3(ד יז"פ, ‰Ï˜�ÈÙ¯Â‚Á‡Â '� '¯˘ ÌÈ�Ù  �80/63 "בג  7
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קובעת הוראות , ) פקודת הנישואי� והגירושי��להל�  (1919, )רישו�(פקודת הנישואי� והגירושי� 
.  תרשו� כל נישואי� בשעת סידור הקידושי�"הרשות הרושמת": לרישו� נישואי� וגירושי� בישראל

רוש� .  והוא שמוסמ� להנפיק תעודת רישו� נישואי�נישואי�רוש� ההרב  היא הרשות הרושמת
ולש� ביצוע הבדיקה הוא , י"רי� להינשא כדמוהנישואי� מוסמ� לבדוק א� המבקשי� להינשא כשי

 .רשאי לאסו( מידע הנוגע לבני הזוג

מכה� ) המועסק על ידי המועצה הדתית או הרשות המקומית(הרב המקומי , על פי הנוהג באר+ .2
הרבנות הראשית לישראל , ��1980"תשה, הרבנות הראשית לישראללפי חוק  .כרוש� נישואי�

 רושמי נישואי� ולמנותכשירות לרב לכה� כרוש� נישואי� וסמכת להעניק היא שמ) ר" הרה�להל� (
הלכתי שוט( על פעילות� של �ר ג� אחראית לפיקוח מקצועי"הרה. מבי� הרבני� שקיבלו כשירות

ולהסמכת רבני� , לקביעת הנחיות לרושמי הנישואי� בתחו� ההלכתי, הרבני� רושמי הנישואי�
ר ומשרד המשפטי� קבעו נהלי� לעניי� קבלת השכר "הרה). ק"חו �להל� (לעריכת חופה וקידושי� 

 .ק"בגי� עריכת חו

הוא להסדיר את מת� שירותי הדת )  המשרד�להל� ( תפקידו של המשרד לשירותי דת  .3
והמשרד , שירותי� אלה מסופקי� על ידי המועצות הדתיות. לאוכלוסייה היהודית במדינת ישראל

המשרד אחראי בי� היתר להנפקת , בתחו� הנישואי�.  עליה�המפקח) רגולטור(הוא המאסדר 
 רשות �להל� (ההגירה ומעברי הגבול , שמירת� ועדכו� רשות האוכלוסי�, תעודות הנישואי�

 .המשרד פרס� הוראות והנחיות לרושמי הנישואי� ולמועצות הדתיות. בדבר הנישואי�) האוכלוסי�

במועצות הדתיות המוסמכות לספק : שני אופני�הרישו� לנישואי יהודי� בישראל מתבצע ב .4
וברשויות ; שירותי דת לתושבי� המתגוררי� בתחומ� הוא מתבצע באמצעות מחלקות הנישואי�

. מקומיות שאי� בה� מועצה דתית נפרדת הוא מתבצע באמצעות מחלקות הדת שבאות� רשויות
 להיבטי� ההלכתיי� וחות� והרב המקומי אחראי, מחלקות אלה מספקות את השירותי� המינהליי�

 מחלקות דת במועצות אזוריות �35 מועצות דתיות ו133ברחבי האר+ פועלות . על תעודות הנישואי�
 .ומקומיות

 �37,000 נישאו במדינת ישראל באמצעות המועצות הדתיות ומחלקות הדת כ2008�2010בי� השני� 
 .8זוגות יהודי� בממוצע בכל שנה

מנהלת את רשימת , המהווה יחידת סמ� של משרד המשפטי�, י�הנהלת בתי הדי� הרבני .5
רשימה זו מכילה שמות אנשי� המעוכבי� באופ� זמני או המנועי� באופ� קבוע . מעוכבי הנישואי�

בתי הדי� הרבניי� מוסמכי� לפי חוק נישואי� וגירושי� לברר . מלהינשא על פי ההלכה היהודית
 . ואגב זאת ג� את שאלת היהדות של המבקשי� להינשא, סוגיות מסוימות הנוגעות למעמד האישי

6. Ï ‡ ¯ ˘ È ·  Ì È È Á ¯ Ê ‡  Ô È ‡ Â ˘ È  הנישואי� של אזרחי מדינת ישראל נערכי� בהתא� :
קוו הקיי� בענייני דת �כחלק מהסטטוס, י"יהודי� נישאי� בה כדמו. לדת שאליה ה� משתייכי�

 המחלוקת ניטשת בעיקר על חוק .המצב הקיי� שנוי במחלוקת ציבורית במש� שני� רבות. ומדינה
 ובהתא� לכ� בטקס הנושא �הקובע כי נישואי� בישראל ייערכו לפי הדי� הדתי , נישואי� וגירושי�

דר� , או אינ� מעונייני� בכ�, י"ועל העובדה שאי� לזוגות המנועי� מלהינשא כדמו; אופי דתי
 . חלופית רשמית להינשא בישראל

א( על . 9חברי כנסת מעלי� הצעות לכינו� נישואי� אזרחיי� בישראללא אחת גורמי� שוני� בציבור ו
הוכרו במהל� השני� על ידי בתי המשפט , פי שנישואי� אזרחיי� אינ� נערכי� בישראל באופ� רשמי

. ועל ידי חלק מרשויות המדינה כמה סוגי� של הליכי� המהווי� תחליפי� מסוימי� לנישואי� כאלה

__________________ 

 . לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  8

הצעת ; )'כ פורז ואח"של ח (2000(ס"התש, הצעת חוק נישואי' וגירושי' אזרחיי�: דוגמאות אחדות  9
, הצעת חוק נישואי' וגירושי'; )'פינס ואח(כ אופיר פז"של ח (2004(ד"שסהת, חוק נישואי' וגירושי'

 ).'כ ניצ' הורבי� ואח"של ח (2010(א"התשע
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באחרונה אושר ג� חוק ברית הזוגיות ; זרחיי� שנערכי� מחו+ לישראלהבולט שבה� הוא נישואי� א
המאפשר א� ורק לחסרי דת לבוא בברית הזוגיות וליהנות מזכויות  ,�2010ע"התש, לחסרי דת

". הידועי� בציבור"זה שני� רבות מוכר בפסיקה מוסד , כמו כ�. המוקנות לזוגות נשואי� בישראל
ני הזוג זכויות אזרחיות פחותות מאלה הניתנות לזוגות שנשואי� התחליפי� הללו מקני� לב, ואול�
ומהווי� פתרו� חלקי בלבד לזוגות המנועי� מלהינשא על פי ההלכה או שאינ� מעונייני� , י"כדמו

 . למסד באופ� הלכתי את הקשר ביניה�

 ˙Á‡ ‡Ï ‰ÏÂÚÂ ˙È¯Â·Èˆ ˙˜ÂÏÁÓ· ‰ÈÂ˘ Ï‡¯˘È· ÈÂˆ¯‰ ÔÈ‡Â˘È‰ ÈÙÂ‡ ˙Ï‡˘˘ ¯Á‡Ó
ÂÈ„·˙ÒÎ· ÌÈ ,‰Ê ÁÂ„ ˙¯‚ÒÓ· ‰· ˜ÂÒÚÏ ‡Ï ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ËÈÏÁ‰. 

 בדק משרד מבקר המדינה היבטי� הנוגעי� למער� הנישואי� 2011ספטמבר �בחודשי� מר+ .7
. הנערכי� בישראל לזוגות יהודיי� באמצעות המועצות הדתיות ומחלקות הדת ברשויות המקומיות

גביית אגרות ; ק"היבטי� בעריכת חו;  לנישואי�הלי� הרישו�: בי� היתר נבדקו הנושאי� האלה
והפיקוח ; ניהול רשימת מעוכבי נישואי�; רישו� לנישואי� של בני הקהילה האתיופית; נישואי�

 .והבקרה על רישו� לנישואי� במועצות הדתיות

בדיקות השלמה נעשו במועצות . ר ובהנהלת בתי הדי� הרבניי�"ברה, הביקורת נעשתה במשרד
, יבנאל ומטה בנימי�, נתניה, ראשו� לציו�, הרצלייה, קריית גת, תל אביב, רושלי�הדתיות בי

בלשכת הרב , כמו כ�. ובמחלקות הדת במועצה המקומית שוה� ובמועצה האזורית מטה יהודה
 . הראשי ליהודי אתיופיה וברשות האוכלוסי�

 מחלקות �35תיות ול המועצות הד�133 ל� שאלוני� 168נוס( על אלה שלח משרד מבקר המדינה 
  המועצות הדתיות ומחלקות הדת 168 מתו� 120לשאלוני� השיבו . הדת ברשויות המקומיות

וה� התייחסו להיבטי� שוני� בטיפול� של המועצות הדתיות ומחלקות הדת בהלי� , )�70%כ(
 .2008�2010הרישו� לנישואי� בשני� 

 

 

 הלי� הרישו� לנישואי� במועצות הדתיות

 נוהל רישו� נישואי� או �להל� (� לנישואי� הוסדר בהוראות נוהל רישו� נישואי� הלי� הרישו
הנוהל מבוסס על חוק נישואי� . 2003וה� עודכנו בפברואר , ל"שפרס� המשרד בחוזר מנכ) הנוהל

הגדרת ההוראות בנוהל כתוב מבטיחה את נאותות ההלי� . וגירושי� ועל הכללי� ההלכתיי� בנושא
 . על התנהלות אחידה בקרב המועצות הדתיותומסייעת לשמור 

רוש� (ר הסמיכה לכ� "הלי� הרישו� לנישואי� אמור להתבצע על ידי רב שהרה, בהתא� לנוהל
או במקו� שבו , במועצה הדתית או במחלקת הדת שבמקו� המגורי� של אחד מבני הזוג) הנישואי�

ואי� או על ידי מי שפועל מטעמו הפרת הוראות הנוהל על ידי רוש� הניש. ייער� טקס הנישואי�
עשויה להביא לשלילת הסמכתו של רוש� הנישואי� ולנקיטת צעדי� שיתבקשו , ובהרשאתו

 . מהמעשה

הרשמה לנישואי� הכוללת את הצהרת בני )  א:   (הלי� הנישואי� כולל שלושה שלבי� עיקריי�
בר הנישואי� העתידי� חקירה ודרישה לצור� קביעת מעמד� האישי והמשפחתי ופרסו� ד, הזוג

 .הנפקת תעודת הנישואי� והפצתה לגורמי� המוסמכי�)  ג(;   ק"עריכת חו)  ב(;   להיער� בציבור

הציבור הנרש� לנישואי� באמצעות המועצות . י"על פי הדי� נערכי� בישראל נישואי� כדמו, כאמור
בר מבטיח את תקפות מניח שהד, הדתיות וממלא אחר כל הדרישות וההנחיות של רוש� הנישואי�
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כ� הוא מניח כי לא יתעוררו בעתיד . זאת לפי החוק במדינת ישראל, נישואיו לפי ההלכה היהודית
הקפדה על הנהלי� �יש לציי� כי אי. ספקות לגבי המעמד האישי והייחוס שלו או של צאצאיו

מעמד� וההנחיות עלולה בחלק מהמקרי� להשפיע על הכרעות מהותיות ולפגוע באופ� חמור ב
 . וא( להביא לחוסר שוויו� בדרישות מהנרשמי� לנישואי�, האישי של בני הזוג וצאצאיה�

באמצעות השאלוני� ששלח ובאמצעות ביקורת שער� , נוכח האמור לעיל בדק משרד מבקר המדינה
, כ� בדק א� ה� נעשו בהתא� לדי�. את הליכי הרישו� לנישואי�, במשרד ובכמה מועצות דתיות

 .הנוהל ולכללי היסוד של מינהל תקי�להוראות 

 

 Ô È ‡ Â ˘ È  Ï  Ì Â ˘ È ¯ ‰ 

1. Ì È È Ë ¯ Ù  Ì È  Â ‚ ¯ ‡  È „ È  Ï Ú  Ô È ‡ Â ˘ È  Ï  Ì Â ˘ È בתקופת המנדט הבריטי : ¯
, )שלא באמצעות המועצות הדתיות(הוסמכה העדה החרדית לנהל מער� רישו� נישואי� עצמאי 

, ת ארגוני� פרטיי�באמצעו, במהל� השני� החלו לפעול, בנוס( לכ�. והוא מתנהל כ� עד היו�
שלוש לשכות רישו� לנישואי� הפועלות לצד המועצות הדתיות בירושלי� ובבני ברק ולצד מחלקת 

הרישו� בלשכות הפרטיות נעשה במקביל לרישו� ).  הלשכות הפרטיות�להל� (הדת בשוה� 
 .במחלקות הנישואי� במועצות הדתיות האמורות

יגי משרד מבקר המדינה כי הלשכות הפרטיות הוקמו שלוש המועצות הדתיות האמורות הסבירו לנצ
הצור� להתחשב בצרכי� וברגישות של אוכלוסיות חרדיות לנושא הצניעות : ובה�, מסיבות שונות

הצור� לתת מענה לציבור שהדיר רגליו ממשרדי המועצה הדתית בשל מחלוקת ; של קהל הפוני�
לתרו� מעט לאיחוי הקרעי� "כדי ; עיר דאזשהחלה לפני שני� רבות בי� חלק מבני העיר לבי� רב ה

 ".ההולכי� ונפערי� בחברה הישראלית

המועצות הדתיות בירושלי� ובבני ברק חתמו ע� הלשכות הפרטיות על הסכמי� למת� שירותי 
ההסכמי� מסדירי� את אופ� ביצוע הרישו� בלשכות הפרטיות ואת נושא גביית . רישו� נישואי�

המועצות הדתיות התחייבו להחזיר ללשכות .  והעברת� למועצות הדתיותאגרות הנישואי� מבני הזוג
הלשכות הפרטיות התחייבו מצד� לבצע אצל� את . הפרטיות חלק מהאגרות למימו� הוצאותיה�

ללשכה הפרטית השלישית אי� הסכ� ע� המועצה המקומית . הרישו� לפי נוהל רישו� נישואי�
 .בשוה� למת� שירותי הרישו� לנישואי�

וה� אחראיות , לי� הרישו� לנישואי� בכל אחת מהלשכות הפרטיות מתבצע על ידי רב מטעמ�ה
לאחר הנישואי� תיק הנישואי� מועבר ). לרבות פרסו� בעיתו� וגביית אגרות נישואי�(לכולו 

התעודות נחתמות על ידי רושמי הנישואי� . למועצות הדתיות שמנפיקות את תעודות הנישואי�
 .תיקי הנישואי� והעתק של תעודות הנישואי� נשמרי� במועצות הדתיות. במועצות הדתיות

„¯˘Ó‰ ÈÎ ¯¯·˙‰ , ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙Â˙Â˘ ˙„‰ È˙Â¯È˘ ˙¯„Ò‰Ï È‡¯Á‡‰ ÛÂ‚‰ ‡Â‰˘- 
 ÔÈ‡Â˘È‰ ÌÂÁ˙· Ô˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÈÏ‰ÈÓ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï ¯ÂÓ‡ ÍÎ Û˜Â˙ÓÂ- Ô˙„ÈÓÚ ˙‡ ÔÁ· ‡Ï 

 ÌÂ˘È¯ Ï‰Â ˙Â‡¯Â‰· ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙ÂÎ˘Ï‰ Ï˘ÔÈ‡Â˘È ; ÈÏÈÚÙÓ Â¯Á· „ˆÈÎ ÔÁ· ‡Ï
Ô˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ÌÈÏ‰ÈÓ‰Â ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈË·È‰‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ÔÁ· ‡ÏÂ ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙ÂÎ˘Ï‰. 

כי ההסכ� בינה , 2012הלשכה הפרטית בבני ברק מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 
ההסכ� ולא  וכי המשרד עודכ� לגבי כל פרטי 2000לבי� המועצה הדתית בבני ברק נחת� בשנת 

המועצה הדתית בירושלי� והלשכה הפרטית הסמוכה אליה מסרו בתשובותיה� . הביע כל הסתייגות
לפי בקשתו של , 1979כי ההתקשרות ביניה� החלה בשנת ,  בהתאמה2012 ומינואר 2011מדצמבר 

כי , 2012המועצה המקומית שוה� ציינה בתשובתה מינואר . המשרד שהיה מעורב בכל שלביה
 .ר והמשרד"תה בתחו� הרישו� לנישואי� נעשתה כל העת בידיעת הרהפעילו
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והחזקה , כי הרישו� לנישואי� הוא סמכות שלטונית, 2012משרד המשפטי� מסר בתשובתו מינואר 
כל עוד המחוקק לא קבע , הפרשנית היא שסמכות שלטונית תהא מופעלת רק על ידי עובדי ציבור

ת המאפשרת להפקיד את הסמכות הנדונה בידי מי שאינו עוד אמר כי אי� הוראה מפורש. אחרת
 .עובד ציבור

 ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈ‡˙ ¯ˆÈÈÏ ÔÂˆ¯‰ÓÂ ¯Â·Èˆ‰ ÈÎ¯ÂˆÓ ‡ÂÙ‡ ‰Ú· ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙ÂÎ˘Ï‰ ˙Ó˜‰
 ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙¯‚ÒÓ· Ô˙Â‡ ¯Â˙ÙÏ ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡ ÈÎ ˘˘Á Ô‰È·‚Ï ¯ˆÂ˘ ˙ÂÈÚ·Ï ˙ÂÂ¯˙ÙÂ

˙„‰ ˙Â˜ÏÁÓÂ ˙ÂÈ˙„‰ .˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÂÎÓÒ ˙¯·Ú‰· ¯·Â„Ó
 „¯˘Ó ˙„ÓÚ ÁÎÂÂ ÌÈÈË¯Ù ÌÈÙÂ‚Ï ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Ï˘Â „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÈÂËÏ˘

ÌÈËÙ˘Ó‰ , Ô‚ÚÈ˘ ‡Ï· ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙ÂÎ˘Ï‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ¯˘Ù‡È ‡Ï „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÔÓÚ ÌÈÈËÙ˘Ó‰Â ÌÈÈÏ‰ÈÓ‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ È˜ÂÁ ÔÙÂ‡· ; ÌÈÓÎÒ‰· ¯È„Ò‰Ï ÂÈÏÚ ÔÎ

È‡ ÌÈÒÁÈ‰ ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ÌÈÓÈ‡˙ÓÔ˙ ;ÔÈ‡Â˘È ÌÂ˘È¯ Ï‰Â ˙Â‡¯Â‰· Ô˙„ÈÓÚ ˙‡ ‡„ÂÂÏÂ. 

2. Ì Â ˘ È ¯ ‰  Í È Ï ‰  Ú ˆ · ˙ Ó  Â · ˘  Ì Â ˜ Ó על פי הנוהל יירשמו בני זוג אצל ,  כאמור:‰
או לחלופי� במקו� שבו , לפי בחירת�, הרב רוש� הנישואי� במקו� המגורי� הקבוע של אחד מה�

� נסמכות על מבנה הקהילה היהודית הוראות אלה נקבעו לפני שני� רבות וה. ייער� טקס הנישואי�
שבה הכיר הרב את בני הקהילה ואת מוצא� וידע פרטי� על אודות יהדות� ועל מצב� , בעבר

על סמ� ההיכרות הזאת הוא היה יכול למנוע נישואי� של בני זוג שאינ� . האישי של בני הזוג
 . מותרי� להינשא על פי ההלכה

)‡( Ê‰ È· Ï˘ ÌÈ¯Â‚Ó‰ ÌÂ˜ÓÏ ‰Ï·‚‰‰ Ì˘Â¯ ·¯‰ ÌÚ ˙È˘È‡‰ ˙Â¯ÎÈ‰‰ Ï˘· ‚Â
˙ÈÁÎÂ‰ ˙Â‡ÈˆÓ· „ÂÚ ˙ÈËÂÂÏ¯ ‰È‡ ÔÈ‡Â˘È‰ , ÔÈ‡Â˘ÈÏ ÌÈÓ˘¯‰ ˙Â‚ÂÊ‰ ˙È·¯Ó ‰·˘

ÂÏ ÌÈ¯ÎÂÓ ÌÈ‡ ,ÌÈË˜ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ËÚÓÏ .ÍÎÓ ‰¯˙È , ‚ÂÊ È·Ï „¯˘Ó‰ Ô˙˘ ‰¯È¯·‰
ÂÁ‰ ˙ÎÈ¯Ú ÌÂ˜Ó· Ì˘¯È‰Ï"ÔÈ· ˙Â¯ÎÈ‰ ‰ÁÈÓ‰ ˙È˙¯ÂÒÓ‰ ‰˘È‚‰˘ ÍÎ ÏÚ ‰„ÈÚÓ ˜ 

¯·Ú‰ ˙ÏÁ ‡È‰ ·¯Ï ÌÈ·˘Â˙‰ . 

‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰¯‰ ÏÚ" Ú‚Â· ÂÚ·˜˘ ˙ÂÏ·‚Ó‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰Â ¯
ÔÈ‡Â˘ÈÏ ÌÂ˘È¯‰ ÌÂ˜ÓÏ . 

והיא רואה בחיוב את ,  צוי� כי הנהלת המשרד בחנה את הנושא2012בתשובת המשרד מספטמבר 
 . ביטול המגבלה בעניי� מקו� הרישו� לנישואי�

 כמה הצעות חוק לתיקו� פקודת הנישואי� 10 הגישו חברי כנסת אחדי��2011 ו2009כי בשני� יצוי� 
שנקבעה כאמור בנוהל (שעניינ� בי� היתר ביטול המגבלה של מקו� הרישו� לנישואי� , והגירושי�

 כדי שבני זוג יוכלו להירש� לנישואי� אצל כל רב המורשה לרשו� נישואי� ברחבי �) רישו� נישואי�
חלק מהצעות החוק התנו את הדבר בהקמת רשת תקשורת ממוחשבת בי� כלל המועצות . ר+הא

 כ� שכלל רושמי הנישואי� ידעו על כל בני הזוג שנרשמו � רשת שאינה קיימת כיו� �הדתיות 
שתיי� מהצעות החוק . לנישואי� ויוכלו להביע הסתייגות מכשירות� להינשא במידת הצור�

 .2012אשונה במאי האמורות אושרו בקריאה ר

__________________ 

 ).כי� נוספי�"ע� ח(פניה קירשנבאו� וזבולו' אורלב , כי� עתניאל שנלר"הח  10
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)·(  ‰ÚÓ‰Ó ÔÎÂ ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙ÂÎ˘Ï·Â ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ· Â˜„·˘ ÔÈ‡Â˘È‰ È˜È˙Ó
‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÁÏ˘˘ ÌÈÂÏ‡˘Ï ,Î ÈÎ ‰ÏÂÚ-67% ˙ÂÓ˘Â¯ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰Ó 

ÔÈ‡Â˘ÈÏ ÌÂ˘È¯‰ ÌÂ˜Ó ÔÈÈÚ· ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜‰Ó „Á‡ ÏÚ ÌÈÂÚ ‡Ï˘ ‚ÂÊ È· Ì‚ ÔÈ‡Â˘ÈÏ . ÔÎ
 ÏÏÎÎ ÈÎ ‰ÏÂÚ-ÂÎ˘Ï‰ Ô‰ÈÏ‡ ÌÈÂÙ‰ ˙Â‚ÂÊ‰ ÏÎÏ ÔÈ‡Â˘È È˜È˙ ˙ÂÁ˙ÂÙ ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙ , Ì‚

ÔÓÂÁ˙· ˙Î¯Ú ‡Ï ‰ÙÂÁ‰˘Î Ì‚Â ÔÓÂÁ˙· ÌÈ¯¯Â‚˙Ó ÌÈ‡ Ì‰ Ì‡. 

, ר"אחת הלשכות הפרטיות ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי הגיעה לסיכו� ע� הרה
 רק לאחר שתקבל שלפיו ככלל תוכל לפתוח תיקי נישואי� לבני זוג שאינ� מתגוררי� בתחומה

של שני בני הזוג מהרבנות המקומית ) ראו להל�, מסמ� המאשר כי אד� הוא רווק(תעודות רווקות 
 .במקו� מגוריה�

‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÏ·‚‰ Ú·Â˜ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙‡ ·ÈÈÁÓ‰ Ï‰Â‰˘ ÔÓÊ ÏÎ
ÔÈ‡Â˘ÈÏ ÌÂ˘È¯‰ ÌÂ˜ÓÏ ÒÁÈ· ,˘ ÁÈË·‰ÏÂ Ï‰Â· ÚÂ·˜‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ˙ÂˆÚÂÓ‰

ÈÂÈÂÂ˘ Á¯Â‡·Â ÂÈ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ˙ÂÏÚÂÙ ˙ÂÈ˙„‰ . ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙È·¯Ó˘ ‰„·ÂÚ‰
 ˙¯Â˘˜˙ ˙˘¯ Ô‰ÈÈ· ˙ÓÈÈ˜ ‡Ï˘ ‰„·ÂÚ‰Â ÔÈ‡Â˘È ÌÂ˘È¯ Ï‰Â ˙Â‡¯Â‰· ˙Â„ÓÂÚ ÔÈ‡

ÌÈË·È‰ È˘· ˙˘„ÂÁÓ ‰ÈÁ· ˙Â·ÈÈÁÓ ˙·˘ÁÂÓÓ : ˙ÏÂÎÈ‰Â ¯Â·ÈˆÏ Ô˙È‰ ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡
˙ÎÏ‰‰ ˙Â˜È„·‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÈ. 

 

✯ 

 

 ÔÈ‡Â˘È ÌÂ˘È¯ Ï‰Â ˙Â‡¯Â‰ ÔÈ· ·Á¯ ¯ÚÙ ÌÈÈ˜ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙ÂˆÚÂÓ‰ ·Â¯· ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ˙ÓÈÈ˜‰ ˙ÂÏ‰˙‰‰ ÔÈ·Ï ˙Â‚ÂÊ‰ Ï˘ ÌÂ˘È¯‰ ÌÂ˜ÓÏ ˙ÂÚ‚Â‰

˙ÂÈË¯Ù‰ ˙ÂÎ˘Ï·Â ˙ÂÈ˙„‰ . ÂÏÈ·Â‰˘ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ ˙È˘ÓÓ ‰ÈÁ· ·ÈÈÁÓ ‰Ê‰ ·ˆÓ‰
¯ÚÙ‰ ˙ÂÂ‰˙‰Ï . ÂÓÎ‰Ê ‡˘Â· Ï‰Â‰ ÈÂÈ˘Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÏÂ˜˘Ï ˘È ÔÎ , ÏÚ ˙ÂÚÏ È„Î

‰ÎÏ‰‰ ˙Â˘È¯„· ÚÂ‚ÙÏ ÈÏ·Â ¯Â·Èˆ‰ ÈÎ¯Âˆ. 

3. Ô È ‡ Â ˘ È   È Ó ˘ Â ¯  È Â  È Ó:כשירות לרב לכה� כרוש� נישואי� ר מוסמכת להעניק " הרה
 . רושמי נישואי�ולמנות

)‡( È‡ ı¯‡‰ È·Á¯ ÏÎ· ÌÈ‰ÎÓ‰ ÔÈ‡Â˘È‰ ÈÓ˘Â¯ ¯ÙÒÓ ˙ÚÈ·˜˘ ‰ÏÚÂ‰ ˙ÒÒÂ·Ó ‰
¯Â„Ò ÍÈÏ‰˙ ÏÚ ,·Â˘ÈÈ‰ Ï„Â‚Î ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜ ÏÚ ‡Ï Ì‚Â , ¯·Î ˘È Ì‰·˘ ÌÈ·Â˘ÈÈÓ ˜Á¯Ó‰

ÔÈ‡Â˘È Ì˘Â¯ ,‰ÓÂ„ÎÂ. 

בני זוג תושבי , ביישובי� ובמועצות אזוריות ברחבי האר+ שלא מונו לה� רושמי נישואי� )ב(
 :� הפרטי�להל. המקו� נאלצי� לקבל שירותי רישו� לנישואי� ממועצות דתיות סמוכות
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)1( ˙ÈÏÈÚ ¯˙È· ¯ÈÚ· ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‡ˆÓ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÙÂ˜˙· , ‰· ‰Ó˜Â‰˘
 ˙˘· ˙È˙„ ‰ˆÚÂÓ2000¯ÈÚ È·¯ È˘ ‰· ÌÈ‰ÎÓÂ  ,ÔÈ‡Â˘È ˙˜ÏÁÓ ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú . ˙‡Ê

‰¯‰ È„È ÏÚ ÂÎÓÒÂ‰ ‡Ï ¯ÈÚ‰ È·¯ È˘˘ ÔÂÂÈÎÓ"ÔÈ‡Â˘È ÌÂ˘È¯Ï ¯ . ‰˜ÙÈÒ ‡Ï ‰Ê ·ˆÓ·
˘È¯ È˙Â¯È˘ ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈ·˘Â˙Ï ÔÈ‡Â˘È ÌÂ , ÔÈ‡Â˘È‰ ÌÂ˘È¯ ÈÎ ¯¯·˙‰Â

ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÔÈ‡Â˘È‰ ˙˜ÏÁÓ Ï‰Ó È„È ÏÚ ‰˘Ú , Á˙ÂÙÂ ¯ÈÚ· ¯¯Â‚˙Ó‰
·¯Ú‰ ˙ÂÚ˘· Â˙È·· ÔÈ‡Â˘È È˜È˙ ¯ÈÚ‰ È·˘Â˙Ï . ÔÈ‡Â˘È‰ ˙Â¯‚‡ ÌÂÏ˘˙Â ÌÈ˜È˙‰ ÏÂ‰È

ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ· ÌÈ˘Ú .ÂÈ ÈÎ ÔÈÂˆÈ"ˆÚÂÓ‰ ¯˙ÈÏÈÚ ¯˙È·· ˙È˙„‰ ‰ , ‰Ó˙‰˘
· Â„È˜Ù˙Ï-2009 ,˙Á‡ ÌÚÙÓ ¯˙ÂÈ „¯˘ÓÏ ‰Ê ÔÈÈÚ· ‰Ù ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÌÏÂ‡ ,
 ¯·ÓËÙÒ·2011 ,‰ÚÓ Ï·È˜ ‡Ï . 

 מונו הרבני� המקומיי� בביתר עילית לרושמי � לאחר מועד סיו� הביקורת � 2011רק בנובמבר 
 . � לנישואי� במועצה הדתית בעיר�ממועד זה התושבי� יכולי� להירש. נישואי�

. נמצא כי בחלק מהמועצות הדתיות אי� רוש� נישואי� המוסמ� לחתו� על תעודות נישואי� )2(
אול� ה� , במקרי� אלה המועצות הדתיות מנהלות את תיקי הנישואי� ואת הלי� הרישו� לנישואי�

ק תעודות נישואי� ולחתו� כדי להנפי, נאלצות להעביר את התיקי� לרוש� נישואי� באזור אחר
הצור� להעביר את תעודות הנישואי� ואת המסמכי� הנלווי� לגור� שנמצא מחו+ למועצה . עליה�

ויוצר נטל נוס( על המועצה הדתית הנדרשת , הדתית הרלוונטית יוצר עיכוב בהנפקת התעודות
, ר"ו בפני הרהקבל, ובה� המועצה האזורית אשכול, כמה מועצות דתיות. לטפל בהעברת התיקי�

על שיטת העבודה הנוכחית וטענו , 2010באמצעות מכתבי� לרבני� הראשיי� מדצמבר ומיולי 
נמצא כי עד למועד סיו�  .בתחומיה� שהיא אינה נוחה ומקשה על מת� שירות נאות לתושבי�

 .הביקורת לא טופלו הפניות האמורות

‰¯ˆÂ˘ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ ,ÔÈ‡Â˘ÈÏ ÌÂ˘È¯· ÏÂÙÈË‰ ‰·˘˙ÂÈ˙„ ˙ÂˆÚÂÓ È˙˘ ÔÈ· ÏˆÂÙÓ  ,
 Ï‰Â· ˙ÒÒÂ·Ó ‡Ï-‰„ÈÁ‡Â ˙¯„ÒÂÓ ‰È‡ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÔÈ· ˙Â¯‚‡‰ ˙˜ÂÏÁ Ì‚ ÍÎ˘ÓÂ  . ÔÏ‰Ï

˙Â‡Ó‚Â„ È˙˘)   :‡  ( ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ· ˙„‰ ˙˜ÏÁÓ ¯Â·Ú ‰˜ÈÙ‰˘ È‰˘ÏÎ ˙È˙„ ‰ˆÚÂÓ
Ô‰ÈÏÚ Ì˙Á ‰Ï˘ ÔÈ‡Â˘È‰ Ì˘Â¯Â ÔÈ‡Â˘È ˙Â„ÂÚ˙ ÏÂÎ˘‡ , ‰˘ ÏÎ ÛÂÒ· ‰Ï·È˜50% 

ÒÓÏÂÎ˘‡ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ÂÓÏÂ˘˘ ÔÈ‡Â˘È‰ ˙Â¯‚‡ Í   ;)·  ( ‰ÈÓÁÓ· ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰
˙Â¯‚‡‰ ˙‡ ‰˙·‚Â ÔÈ‡Â˘È È˜È˙ ‰Á˙Ù , ÔÈ‡Â˘È‰ È˜È˙Ó ˜ÏÁ· ÏÂÙÈË‰ ÌÏÂ‡) ˙Â˜È„·‰

„¯˘Ó· ,ÔÈ‡Â˘È‰ ˙Â„ÂÚ˙ ˙˜Ù‰Â ÔÂ˙ÈÚ· ÌÂÒ¯Ù‰ (‰ÎÂÓÒ ˙È˙„ ‰ˆÚÂÓ È„È ÏÚ Úˆ·˙‰. 

‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰¯‰ ÏÚ" ˙‡Â Ì¯ÙÒÓ ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ˜Â„·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ¯
Ï‡¯˘È· ÔÈ‡Â˘È‰ ÈÓ˘Â¯ Ï˘ Ì˙ÒÈ¯Ù , ˙‡Â ‰Ê Í¯ÚÓ· ÌÈÈÂÈ˘ ÚÂˆÈ·· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ

 ÌÈÙÒÂ ÔÈ‡Â˘È ÈÓ˘Â¯ ÈÂÈÓ· Í¯Âˆ‰-‡ÒÈ‚ „ÁÓ ÔÂÎÒÈÁÂ ˙ÂÏÈÚÈ ÈÏÂ˜È˘· ·˘Á˙‰·  ,
‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó ¯Â·ÈˆÏ ˙Â‡ ˙Â¯È˘ Ô˙Ó·Â .ÔÎ ÂÓÎ ,‰· ¯È„Ò‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ˙‡ ˙Â¯Â¯· ˙ÂÈÁ

 ˜¯ Úˆ·˙Ó ÂÈ‡ ÔÈ‡Â˘ÈÏ ÌÂ˘È¯‰ ÍÈÏ‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘
˙Á‡ ˙È˙„ ‰ˆÚÂÓ· . 

4. Ì „ Ó Ú Ó  ˙ Ú È · ˜  Í ¯ Â ˆ Ï  ‚ Â Ê ‰  È  ·  ˙ ¯ È ˜ Á: נוהל רישו� נישואי� קובע כללי� 
 ה� מבחינת �המאפשרי� לרושמי הנישואי� לבדוק את מעמד� של המבקשי� להירש� לנישואי� 

נקבע כי בני זוג המבקשי� להירש� , ככלל. וה� מבחינת מעמד� האישי והמשפחתי, �יהדות
לנישואי� יופיעו בפני רוש� הנישואי� לא יותר משלושה חודשי� לפני מועד החתונה ולכל הפחות 

 .י"זאת כדי לאפשר לו לבצע את הבדיקה בדבר כשירות� להינשא כדמו,  ימי� לפני מועדה45
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מסגרת איסו( המידע על מצב� האישי של בני הזוג ה� נדרשי� להציג בפני ב, על פי הנוהל )א(
. ככל שהדבר אפשרי בנסיבות העניי�, רוש� הנישואי� את הכתובה ואת תעודת הנישואי� של הוריה�
 .ממסמכי� אלה נית� בדר� כלל ללמוד על יהדות� של ההורי�

Î-50%˜¯ ˙Â˘¯Â„ Ô‰ ÈÎ ÌÈÂÏ‡˘· Â·È˘‰ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰Ó ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó „Á‡  ,
Â-9% Ì˘Â¯ ÈÙ· ÚÈÙÂÈ ‚ÂÊ‰ È· Ï˘ ÌÈ¯Â‰‰ „Á‡ ˙ÂÁÙÏ˘ ˙Â˘¯Â„ Ì‚ Ô‰ ÈÎ Â·È˘‰ Ô‰Ó 

ÔÈ‡Â˘È‰ . ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ˙Â‚‰Â ÔÈ‡ ˙ÂÈ˙„ ˙ÂˆÚÂÓ Ï˘ ÏËÂ·Ó È˙Ï· ¯ÙÒÓ˘ ‰ÏÂÚ Ô‡ÎÓ
Ï‰Â‰. 

 הנישואי� ב� זוג שנרש� לנישואי� שלא במקו� מגוריו נדרש להמציא מרוש�, על פי הנוהל )ב(
רוש� הנישואי� הוא שמנפיק את תעודת הרווקות לאחר שהמבקש ; במקו� מגוריו תעודת רווקות

; מצהיר בכתב על מעמדו האישי ומביא עדי� שיעידו על זהותו ועל נכונות הפרטי� שבהצהרתו
כדי להבטיח שה� אכ� מכירי� , כל אחד בנפרד, רוש� הנישואי� נדרש לחקור בקפידה את העדי�

 .ח לש� הוצאת תעודת הרווקות" ש135על המבקש לשל� סכו� של .  בני הזוג הנרשמי�את

 ˙Â˜ÂÂ¯ ˙Â„ÂÚ˙ Â˘¯„ ‡Ï Â˜„·˘ ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙ÂÎ˘Ï‰Â ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÔÓ ˙Â„Á‡ ÈÎ ‡ˆÓ
Ô‰ÈÓÂÁ˙· Â¯¯Â‚˙‰ ‡Ï˘ ÌÈ„ÓÚÂÓÓ ,Ï‰Â· ˘¯„Ï „Â‚È· , ÌÈ„Ú È˘ ˙Ó˙Á‰· Â˜Ù˙Ò‰Â

È˘È‡‰ Ì„ÓÚÓ ¯·„· ‰¯‰ˆ‰ ÏÚ. 

ÂÚ‰ ˙Ú‚ÂÙÂ ‰È˜˙ ‰È‡ Ï‰Â‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ ˙Â„ÈÙ˜Ó ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÎ ‡Ï˘ ‰„·
ÔÂÈÂÂ˘‰ Í¯Ú· , ÌÚ ‰˘È‚ÙÓ ÌÈ¯ÂËÙ ˙Â˜ÂÂ¯ ˙„ÂÚ˙ ‚Èˆ‰Ï ÌÈ˘¯„ ÌÈ‡˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ ÔÎ˘

 Ï˘ ÌÂÏ˘˙ÓÂ Ì‰È¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó· ÔÈ‡Â˘È‰ Ì˘Â¯135˘ "‰˙˜Ù‰ ˙¯ÂÓ˙ Á . „¯˘Ó‰ ÏÚ
‰ ˙ÂÎ˘Ï‰Â ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÚ ‡ÂÙ‡ ÛÂÎ‡Ï˙Â˜ÂÂ¯ ˙Â„ÂÚ˙ ˜ÈÙ‰Ï ‰˘È¯„‰ ˙‡ ˙ÂÈË¯Ù ,

‰Ê ÔÈÈÚ· ‰ÂÂ˘ Á¯Â‡·Â ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ÂÏÚÙÈ˘ ÁÈË·‰ÏÂ .‰¯‰ ÏÚ ÔÎ" „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ¯
˙Â˜ÂÂ¯‰ ˙„ÂÚ˙ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰ ˙‡ ˙Â˘Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï ,¯Â·Èˆ‰ ÏÚ Ï˜È˘ ÔÙÂ‡·. 

נהלי� חדשי�  כי במהל� השנה האחרונה הוא שוקד על גיבוש 2012המשרד מסר בתשובתו מינואר 
יפעל המשרד , ותיקו� הנהלי� בהתא�, לאחר קבלת משוב. להסדרת הלי� הרישו� לנישואי�

 .להטמעת� במועצות הדתיות ולאכיפת� באמצעות בקרות יזומות

)‚( Ì Â ˘ È ¯ ‰  È Î Ó Ò Ó:רוש� הנישואי� הוא האחראי לפתוח תיק במועצה ,  על פי הנוהל
, י� המסמכי� האישיי� הנוגעי� למעמד בני הזוגבתיק מרוכז. הדתית לכל זוג הנרש� לנישואי�

יצוי� כי לפי התקנות וההנחיות לביעור ולשמירה של מסמכי� . ובכלל זה עותק מתעודת הנישואי�
על המועצות הדתיות לשמור לצמיתות תיקי , שפרס� גנז� המדינה, במשרדי ממשלה ויחידות סמ�

 . תעודות נישואי� ותעודות רווקות, נישואי�

העובדה שג� לאחר שני� .  הנישואי� היא מסמ� חיוני ובעל משמעות המעיד על סטטוסתעודת
מעניקה משנה חשיבות , עדיי� יש בה צור�, כשמגיע זמנ� של ילדי בני הזוג להינשא, רבות

 . לשמירתה ולאפשרות לאתרה בעתיד

ÔÈ‡Â˘È‰ È˜È˙ ÈÎ ¯¯·˙‰ ,ÔÈ‡Â˘È‰ ˙Â„ÂÚ˙ ˙‡ Ì‚ ¯ÂÓ‡Î ÌÈÏÈÎÓ‰ ,¯‡· ÌÈ¯Ó˘ Ï˘ ·ÈÎ
˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ,È¯ÂÊ‡ ·ÈÎ¯‡· Â‡ , ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ· ÔÈ‡Â˘È‰ ˙˜ÏÁÓ· ÌÈ¯„Á‰ „Á‡· Â‡- 

ÈÂ·È‚ ÏÎ Ì‰Ï ÔÈ‡Â .ÏÚÂÙ· ,˙Â·ÈË¯ Ï˘· ˙ÂÏÎ˙‰ ˙ÂÎÒÏ ÌÈÙÂ˘Á ‰Ï‡ ÌÈÎÓÒÓ , Â‡ ÌÈÓ
 ‰Ù¯˘- ˙˘· ‰¯˜˘ ÈÙÎ 2005ÌÈ˜È˙ ÈÙÏ‡ ÂÙ¯˘ Â·˘ ·È·‡ Ï˙· È·¯‰ ÔÈ„‰ ˙È··  , ÈÙÎÂ

ÚÂÓ‰ ˙Á‡· Ì‚ ‰¯˜˘˘‡· ‰ÏÚ ‰·ÈÎ¯‡˘ ˙ÂÈ˙„‰ ˙Âˆ , ÔÈ‡Â˘È‰ ˙Â„ÂÚ˙ ‰Ê ÏÏÎ·Â
Â· Â¯Ó˘˘. 
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 ·˘ÁÓÏ Ì˙˜È¯Ò ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÈ‡Â˘È‰ È˜È˙· ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙‡ ˙Âa‚Ï ÏÚÙÈ „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
˙ÈË‚Ó ‰È„Ó· Ì˙¯ÈÓ˘Â . ÌÈÎÓÒÓ ¯˙‡Ï ÌÈ˘¯„˘ ‚ÂÊ È· ÏÚ Ï˜È ¯·„‰) ˙„ÂÚ˙Â ‰·Â˙Î

ÔÈ‡Â˘È (˙Â·¯ ÌÈ˘ ¯Á‡Ï Ì‰È¯Â‰ Ï˘ ,¯˘Ù‡ÈÂ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÔÈ· ÏÈÚÈ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ 
ÌÈ·˘ÁÂÓÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ¯Â˙È‡Ï ˙ÂÂ˘‰. 

 כי התקשר ע� חברה חיצונית לסריקת כל תעודות הנישואי� 2012המשרד מסר בתשובתו מינואר 
עוד הוסי( כי ע� הפעלת תכנית האב למחשוב המועצות הדתיות . שנשמרו במאגרי� השוני�

 .יועברו כל תיקי הנישואי� לניהול ממוחשב, )2013שעתידה להסתיי� בשלהי שנת (

מחלקות הנישואי� במועצות הדתיות נדרשות להעביר את פרטיה� האישיי� , על פי הנוהל )ד(
כדי שזו תבדוק , ) מחלקת נישואי� במשרד�להל� (של בני הזוג למחלקת נישואי� ורבנות שבמשרד 

, ראו להל�(שימת מעוכבי הנישואי� את מעמד� האישי במרש� האוכלוסי� וא� שמ� מופיע בר
תכלית הבדיקה היא לקבוע את כשירות� של בני הזוג "). ניהול רשימת מעוכבי הנישואי�"בפרק 

את הפגיעה בכבוד האד� ואת עגמת הנפש , כדי למנוע את ההשלכות ההלכתיות � י"להינשא כדמו
מכא� שיש  . תאמו את הכללי� א� יתברר כי נישואיה� לא�העלולות להיגר� לבני הזוג ולילדיה� 

 . להקפיד על ביצוע הבדיקה ועל כ� שהמידע יתקבל לפני קיו� החתונה

 ˙ÂÈ˙„ ˙ÂˆÚÂÓ Ô˘È ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·ÓÂ ÌÈÂÏ‡˘Ï ˙Â·Â˘˙‰Ó
„¯˘Ó· ÔÈ‡Â˘È ˙˜ÏÁÓ· ‰˜È„·Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÓÈ˘¯ ˙‡ ˙Â¯È·ÚÓ ‡Ï˘ , ‰˙Â‡ ˙Â¯È·ÚÓ Â‡

ÌÈ˙ÚÏ ˜¯ .‰Ó‚Â„ Ì˘Ï : ¯ÙÒÓ ÌÈ˘„ÂÁ ÈÙÏ „Ú ÈÎ ‰·È˘‰ ·˜ÚÈ ¯‡·· ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰
ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ‰˘¯„ ‡Ï ; ‰Ê ÔÎ ‰˘ÂÚ ‰È‡ ÈÎ ‰·È˘‰ ·˜ÚÈ ‰„˘· ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰20‰˘  ,

Ê‡„ Ï‡¯˘ÈÏ È˘‡¯‰ ·¯‰Ó ‰˙ÚËÏ ‰Ï·È˜˘ ‰ÈÁ‰ ÈÙÏ ; ‰ÂÙ ˘Ó˘ ˙È·· ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰
‰‰ Ï˘ ÔÈ‡Â˘È ˙„ÂÚ˙ ÔÈ‡ ‚ÂÊ‰ È·Ó „Á‡Ï ¯˘‡Î ˜¯ ‰˜ÏÁÓÏÌÈ¯Â ; ˙ÂÈ˙„ ˙ÂˆÚÂÓ È˙˘

˙Â¯Á‡ ,‰È˙·Â ÔÈÓÈ· ‰ËÓ· ,ÔÎ Â˘Ú ‡Ï , ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÏÁ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· ˜¯Â
„·ÚÈ„· ‰˜È„·Ï ˙Â‚ÂÊ Ï˘ Ì‰È˙ÂÓ˘ ˙‡ ‰¯È·Ú‰ Û‡Â ‰‡¯Â‰‰ ¯Á‡ ‡ÏÓÏ ÔÈÓÈ· ‰ËÓ· .

ÂÓ„Î Â‡˘È ¯·Î˘ ˙Â‚ÂÊ‰ È·‚Ï ‰˙˘Ú˘ ¯Â¯È·‰ ˙Â·˜Ú·"È , ÚÈÙÂÓ Ì‰Ó „Á‡ ÈÎ ‡ˆÓ
ÎÂÚÓ ˙ÓÈ˘¯· Â¯ÈÒ‰Ï È„Î ÂÈ‡Â˘È ¯Á‡Ï ÌÈÙÒÂ ÌÈ¯Â¯È·Ï ˘¯„ ‡Â‰Â ÔÈ‡Â˘È‰ È·

‰ÓÈ˘¯‰Ó . ˙Â˙Á ÈÙÏ „¯˘Ó· ÔÈ‡Â˘È ˙˜ÏÁÓÏ ‰ÓÈ˘¯‰ ˙‡ ‰ÁÏ˘ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰˘ ¯Á‡Ó
‚ÂÊ‰ È· ,„ÚÂÓ „ÂÚ·Ó Â· ÏÙËÏÂ ·ÂÎÈÚ‰ ÏÚ ˙Ú„Ï Í¯„ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï . Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó Ì‚ ÂÈ‰

· ‰˜ÏÁÓ· ‰˜È„·Ï ‰ÚÈ‚‰ ÔÈ‡Â˘ÈÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÓÈ˘¯ ¯·Î ‚ÂÊ‰ È·˘ ¯Á‡Ï ˜¯ „¯˘Ó
Â‡˘È , ÂÎ¯Ú˘ ÈÙÏ ˘¯„‰ Ú„ÈÓ‰ ÈÂˆÓ ‰È‰ ‡Ï ÔÈ‡Â˘È‰ Ì˘Â¯ È„È·˘ ÁÈ‰Ï ¯È·ÒÂ

ÔÈ‡Â˘È‰ . ‰˜È„·Ï ˙ÂÓ˘‰ ˙ÓÈ˘¯ ˙¯·Ú‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ˙ÂË¯ÙÓ ‡Ï Ï‰Â‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
Ô¯È·Ú‰Ï ˘È ÌÂ˘È¯‰ ÍÈÏ‰˙· ·Ï˘ ‰ÊÈ‡·Â. 

 כי היא נהגה לשלוח את רשימות 2012רואר המועצה הדתית במטה בנימי� ציינה בתשובתה מפב
ולאחר שני� רבות בה� ששמ� של , המועמדי� לבדיקה כדבר שבשיגרה עד לפני כמה שני�

 .היא חדלה ממנהגה זה, המועמדי� לנישואי� ששלחה לבדיקה לא הופיע ברשימת מעוכבי הנישואי�

ˆÚÂÓ‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ Úˆ·Ï ‰‚‰ ‡Ï „¯˘Ó· ÔÈ‡Â˘È ˙˜ÏÁÓ ÈÎ Ì‚ ‰ÏÚÂ‰ ‡Ï˘ ˙ÂÈ˙„‰ ˙Â
˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â˜È„·‰ Í¯ÂˆÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÂÓÈ˘¯ ˙‡ ‰ÈÏ‡ Â¯È·Ú‰. 
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 ÚÂˆÈ· ˙‡ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÏÎ ÏÚ ÛÂÎ‡Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï‰Â‰ ˙Â‡¯Â‰ , ˙ÓÈ˘¯· ÚÈÙÂÓ ÔÈ‡Â˘ÈÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Ï˘ ÌÓ˘ Ì‡ ˜Â„·Ï ˙Â·ÈÈÁÓ‰

ÔÈ‡Â˘È‰ È·ÎÂÚÓ .ÔÎ ÂÓÎ ,‡ „„ÁÏÂ ÔÚ¯Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÏ‰Â‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙ , ÂÈÏÚ ‰Ê ÏÏÎ·Â
‰˜È„·Ï ˙ÂÓ˘‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ˘È Â·˘ „ÚÂÓ‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï , ÌÈÈÚ· ÏÙËÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„Î

ÔÈ‡Â˘È‰ ÈÙÏ ‚ÂÊ‰ È· Ï˘ .‰Ê ÍÈÏ‰ ÏÚÈÈÏ È„Î , ˙Ó˜‰ ˙‡ Ì„˜ÏÂ Ê¯ÊÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ
˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÔÈ·Ï ÂÈ· ˜˘ÓÓ‰ ˙‡Â ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ . 

הוא הנחה , המשרד כי ע� תחילת הביקורת של משרד מבקר המדינה ציי� 2012בתשובתו מינואר 
והמועצות שפנה אליה� החלו להעביר , את המועצות הדתיות לפעול בהתא� להוראות הנוהל בנושא

לא , עוד ציי� המשרד כי משתופעל תכנית האב למחשוב. לבדיקתו את שמות המבקשי� להינשא
בתשובתו מספטמבר . ת שמות בני הזוג לבדיקתויהיה אפשר להמשי� בהלי� הרישו� טר� העבר

 מחלקת נישואי� במשרד מנהלת מעקב מסודר אחר כל 2012 הוא הוסי( כי החל ממאי 2012
עוד הוסי( המשרד כי מועצה שלא . המועצות הדתיות בנוגע להעברת רשימות המועמדי� לבדיקה

 . לא תקבל תעודות נישואי�, תפעל בהתא�

או גיורת יידרשו להביא לרוש� הנישואי� תעודת גיור מבית הדי� הרבני או בנוהל נקבע כי גר  )ה(
תעודת גיור אחרת תוכר רק א� נית� לה אישור מבית הדי� . ר"מבית די� שהוסמ� באר+ על ידי הרה

 . ר"הרבני או מבית די� שהוסמ� על ידי הרה

)1( ÍÎ· ˙Â˜Ù˙ÒÓ ÔÈ‡˘ ˙ÂÈ˙„ ˙ÂˆÚÂÓ ˘È ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈÂÏ‡˘Ï ˙Â·Â˘˙‰Ó ˙ÂÓÈ¯ÚÓÂ 
ÌÈ¯ÈÈ‚˙Ó‰ ÏÚ ÌÈÈ˘˜ :ÌÈ¯‚ ÔÈ‡Â˘ÈÏ ÌÂ˘¯Ï ˙ÂÎÂÓ ÔÈ‡ ÈÎ Â·È˘‰ Ô‰Ó Ú˘˙ , Ì‡ Ì‚

Ï‰Â· ˘¯„Î ¯ÂÈ‚ ˙„ÂÚ˙ Â‚Èˆ‰ ‰Ï‡ . ÔÙÂ‡· Â‚‰È ÈÎ Â·È˘‰ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ˙„ ˙ÂˆÚÂÓ Ú˘˙
 Ï‰Â· Ú·˜˘ ‰ÓÓ ¯Á‡-Ï˘ÓÏ  , Ï˘ È˘‡¯‰ ·¯Ï Â‡ ˙¯Á‡ ˙Â·¯Ï „ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ÂÙÈ Ô‰

¯ÈÚ‰ . 

, ר וכנגד ארבעה רבני� רושמי נישואי�" כנגד הרה11+" הוגשה עתירה לבג2010בשנת  )2(
בתשובת . שעניינה סירוב� של רבני� אלה לרשו� לנישואי� בני זוג שעברו הלי� גיור ממלכתי

 2010ר מאוגוסט "כי כדי לפתור בעיות מסוג זה הוחלט בישיבת מועצת הרה, ר לעתירה נאמר"הרה
, י� כרושמי נישואי� במחוזותיה� וכדייני� בבתי הדי� המיוחדי� לגיורהמכהנ, למנות ארבעה רבני�

 .כרושמי נישואי� לבני זוג שעברו גיור ממלכתי

נקבע נוהל חדש ולפיו במקרה שבו הרב רוש� הנישואי� מסרב על פי , בעקבות העתירה, 2011ביולי 
 בני הזוג להירש� תקלוט מחלקת הנישואי� במועצה הדתית את בקשת, מדיניותו להכיר בגיור

יית� אישור למחלקת , כאמור לעיל, אחד מארבעת הרבני� שהוסמכו לטפל בנושא. לנישואי�
בכפו( , הנישואי� להמשי� בתהלי� הרישו� ובסופו יחתו� על תעודת הנישואי� של בני הזוג

 . הנוהל החדש הופ+ בקרב חלק מהמועצות הדתיות. להוראות הנוהל

ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ,˙ÂˆÚÂÓ Ô˘ÈÏ‰Â· ˘¯„Î ¯ÂÈ‚ ˙„ÂÚ˙· ˙Â˜Ù˙ÒÓ ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú˘ ˙ÂÈ˙„  .
 ÏÏÎ ·¯˜· ÔÈ‡Â˘ÈÏ ÌÈ¯‚ ÌÂ˘È¯ ‡˘Â· ˘„Á‰ Ï‰Â‰ ˙‡ ıÈÙ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÍÎÈÙÏ

Â˙ÚÓË‰Ï ‚Â‡„ÏÂ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ . 

אי� לרשו� לנישואי� אישה הרה או מיניקה בלא היתר מבית די� , על פי נוהל רישו� נישואי� )ו(
 .ו א� ב� הזוג המיועד מצהיר שהרתה ממנואפיל, מוסמ� באר+

__________________ 

 ).לא פורס� ('�‚„ ‰¯·�Á‡Â ÌÈ˙Ú ÔÂÎÓ 'Á‡Â Ï‡¯˘ÈÏ ˙È˘‡¯‰ ˙Â �2532/10 "בג  11
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 ÔÈ·Ó ÌÈÈ˙˘ ÈÎ ‡ˆÓ10 Â˜„·˘ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ - ·È·‡ Ï˙·Â ÌÈÏ˘Â¯È· - ‡Ï˘ Â‚‰ 
˘¯„Î È·¯ ÔÈ„ ˙È·Ï ‚ÂÊ‰ È· ˙‡ ˙ÂÙ‰Ï , ˙Â‰·‡ ˙¯‰ˆ‰ ÏÚ ‚ÂÊ‰ È· ˙‡ ÂÓÈ˙Á‰ ‡Ï‡

ÂÁÒÈ Ô‰˘ . 

: לבני הזוג ניתנת אפשרות בחירה כי 2012המועצה הדתית בתל אביב הסבירה בתשובתה מינואר 
. זאת כדי שלא ייאלצו להפסיד זמ� ולהגיע לבית הדי�, להצהיר בבית הדי� או במועצה הדתית עצמה

אשר , המועצה הדתית בירושלי� הסבירה כי הנוהג מבוסס על הנחיית רבני העיר שכיהנו בעבר
ע� זאת השיבה . בלשכת�שימשו ג� אבות בתי הדי� הרבניי� ולכ� ערכו את ההצהרה הנדרשת 

המשרד מסר בתשובתו כי יפעל לרענו� . המועצה הדתית בירושלי� כי הערת הביקורת מקובלת עליה
 .הנהלי� בנושא בקרב כל המועצות הדתיות

 ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÚ ÛÂÎ‡Ï ÂÈÏÚ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï‰Â‰ . 

 �� את שמותיה� של בני הזוג ואת מקו� מגוריה� על רוש� הנישואי� לפרס, לפי הנוהל )ז(
זאת כדי ליידע . לפחות בעיתו� אחד בשפה העברית שתפוצתו היא הרחבה ביותר בנסיבות העניי�

ולאפשר לאנשי� שיש לה� מידע על מעמד� האישי או , את הציבור בדבר נישואיה� של בני הזוג
יצוי� כי הפרסו� בעיתו� כרו� . מועצה הדתיתלדווח עליו ל, או כל מידע משמעותי אחר, על יהדות�

 .בעלויות

 מהמועצות הדתיות לא קיבלו כל מידע בעקבות 95%מהתשובות לשאלוני� עולה כי  )1(
יוצא לכאורה כי מטרת . והיתר השיבו כי קיבלו מידע כזה במקרי� בודדי� בלבד, הפרסו� בעיתוני�

כ� לדוגמה ציי� אחד . יע לרושמי הנישואי�כיוו� שמידע בעל חשיבות לא הג, הפרסו� לא הושגה
כי א( שפרס� את דבר נישואיה� של בני זוג , מרושמי הנישואי� בתשובתו למשרד מבקר המדינה

רק כמה שני� לאחר מכ� נודע לו ממקור אחר כי האישה היא אחות גרושתו של הבעל , בעיתו�
 . דבר שאסור לפי ההלכה, )שעודנה בחיי�(

הנוהג הרווח הוא לפרס� בעיתוני� של ,  המועצות הדתיות שנבדקו10התברר כי בכל  )2(
ואילו בפועל הפרסו� מתייחס לזוגות מכל המגזרי� וקיימת סבירות , מגזרי� דתיי� וחרדיי� בלבד

 . גבוהה שרבי� מהזוגות אינ� מוכרי� לאוכלוסיות הדתיות והחרדיות

רסו� שמות המבקשי� להינשא נובע המשרד ציי� בתשובתו כי מיעוט פניות הציבור בעקבות פ
לדעתו מהעובדה שהשמות מתפרסמי� בעיתו� לאחר בדיקות מקדמיות שנערכות לגבי מעמד� 

המועצה הדתית בירושלי� מסרה כי לדעתה אי� בפרסו� זה כל . האישי במהל� הרישו� לנישואי�
. יתו� ביו� הפרסו�ולא בטוח שבעלי המידע יקראו את הע, פעמי�בי� היתר כיוו� שהוא חד, תועלת

. יעילה ואפקטיבית יותר, היא הוסיפה כי הקמת רשת תקשורת בי� המועצות הדתיות תהיה חסכונית
 שני� �36ג� רוש� הנישואי� של המועצה הדתית בשדה יעקב ציי� כי הוא מכה� כרוש� נישואי� כ

 .ויכול לומר בוודאות שהפרסו� בעיתו� לא נושא פירות

‰ Ï˘ Ô‰È˙Â·Â˘˙ ÁÎÂÏ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ ,‰¯‰ ÏÚ" ÌÒ¯ÙÏ ‰·ÂÁ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ¯
ÔÈ‡Â˘ÈÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÂÓ˘ ˙‡ ÔÂ˙ÈÚ· ,‰ÓÂ˘ÈÈ ÔÙÂ‡ ˙‡Â , Ï˘ ËÏÁÂÓ‰ ·Â¯‰ ÔÎ˘

 ˜¯ ÌÈˆÙÂÓ‰ ÌÈÂ˙ÈÚ· ÚÈÙÂÓÂ Â„ÂÚÈÈ ˙‡ ‡ÏÓÓ ÂÈ‡ ÌÂÒ¯Ù‰ ÈÎ Â·È˘‰ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰
‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰Ó ˜ÏÁ ·¯˜· . ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ ¯·„ ÌÂÒ¯ÙÏ ˙Â¯Á‡

˘Â¯„‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‚˘‰ÏÂ ÔÈ‡Â˘È‰ ,˙ÂÂ˙ÈÚ· ÌÂÒ¯Ù‰ ˙Â‡ˆÂ‰· ÔÂÎÒÈÁ ÌÚ „·· „·. 
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, המשרד ציי� בתשובתו כי ישקול אפשרות לפרס� את שמות המועמדי� לנישואי� ברשת האינטרנט
 .על מנת לצמצ� את עלויות הפרסו� ולהגביר את נגישות המידע לציבור הרחב

שנשלחי� אל המועצות הדתיות לפי , שה העתקי� מכל תעודת נישואי�המשרד מנפיק חמי )ח(
. המועצה הדתית ממלאת את פרטי הזוג בתעודת הנישואי� ובהעתקי�, לאחר החתונה. דרישת�

שניי� נשלחי� אל המשרד , אחד נשאר במועצה הדתית, שניי� מ� ההעתקי� נותרי� בידי בני הזוג
בנוהל נקבע כי א� תעודת הנישואי� המקורית . וכלוסי�והאחד נשלח על ידי המשרד אל רשות הא

על רוש� הנישואי� לציי� על גבי התעודה באופ� ברור שהיא , )למשל נפגמה(נפסלה מסיבה כלשהי 
למשרד ) שטר� מולאו בפרטי�(להמציא את ארבעת ההעתקי� הראשוני� של התעודה , מבוטלת

ההעתקי� ומספר� הסידורי של התעודות שבו , במצב כזה. והעתק אחד להשאיר במועצה הדתית
נית� לדעת בוודאות כי התעודות אכ� נפסלו ולא נעשה , הפסולות מצויי� במחלקת נישואי� במשרד

י או למי שנישא בנישואי� "כמו למשל העברת� למי שאינו כשיר להינשא כדמו, בה� שימוש אחר
 ").היבטי� בעריכת חופה וקידושי�"ראו להל� בפרק (פרטיי� 

ואילו ,  מהמועצות הדתיות נוהגות לפי נוהל רישו� נישואי��70%התשובות לשאלוני� עולה כי כמ
, כל היתר נוהגות בדרכי� אחרות ואינ� מעבירות את התעודות הפסולות למחלקת נישואי� במשרד

 השיבו כי 9%; ה� מצלמות עותק תקי�,  השיבו כי במקרה שתעודת הנישואי� נפגמה11%: כמפורט
 השיבו כי ה� משליכות לפח את 10%; לות את התעודה הפגומה ושומרות אותה אצל�ה� מבט

ויתר המועצות השיבו כי ה� פועלות בדרכי� ; התעודה שנפגמה ומוסרות לבני הזוג תעודה חדשה
 .למשל נוהגות לגרוס את התעודות הפגומות ואת העתקיה�, אחרות

מסר המשרד בתשובתו כי , � השוני� שהועלוההקפדה על מילוי הוראות הנוהל בנושאי�לעניי� אי
 �במהל� השנה האחרונה הוא שוקד על גיבוש נהלי� המסדירי� את הלי� הרישו� לנישואי� 

לאחר קביעת הנהלי� . באמצעות ועדה שהקי� לש� אישור נוהלי נישואי� ובשיתו( חברה חיצונית
 .החדשי� יפעל המשרד להטמעת� ולאכיפת� בכלל המועצות הדתיות

5. Ú „ È Ó ‰ Â  Ì È Ï ‰  ‰  ˙ ¯ „ Ò נוהל רישו� נישואי� עודכ� כאמור לפני תשע )  א(   :‰
ר הנחיות חדשות " גיבשה ועדת הנישואי� הארצית של מועצת הרה2007במאי . 2003בשנת , שני�

ההנחיות החדשות מובילות . ומעודכנות למועצות הדתיות בדבר הלי� הרישו� לנישואי� בישראל
, בעיקר במה שנוגע לפישוט ההלי�, נויי� מהותיי� בהוראות הנוהל הקיי�וה� כוללות שי, לרפורמה

ביטול הצור� בפרסו� דבר הנישואי� , ביטול הצור� בתעודת רווקות: בי� היתר בנושאי� האלה
הצהרת אבהות על ידי הרב המקומי וללא צור� בהפניה , קבלת עדות נשי� למעמד אישי, בעיתו�

וכדי , ו כדי להתמודד ע� שאלות רבות שהתעוררו במהל� השני�שינויי� אלה נדרש. לבית הדי�
לא , 2011בספטמבר , יצוי� כי עד מועד סיו� הביקורת. לתת פתרונות לבעיות השונות בתחו� זה

, ר ולא פורסמו בקרב רושמי הנישואי� ובקרב הציבור הרחב"אושרו ההנחיות החדשות במועצת הרה
 .וממילא לא פועלי� לפיה�

„¯˘Ó ˙Ú„Ï‰È„Ó‰ ¯˜·Ó  ,‰¯·˘ ÔÈ‡Â˘È‰ ˙„ÚÂ ‰˘·È‚˘Ó" ˙Â˘„Á ˙ÂÈÁ‰Ï ‰Úˆ‰ ¯
ÔÈ‡Â˘ÈÏ ÌÂ˘È¯‰ ‡˘Â· ‰Ó¯ÂÙ¯Ï ˙ÂÏÈ·ÂÓ‰ ,‰¯‰ ÏÚ ‰È‰"‡˘Â· ‰ÏÂÙÈË ˙‡ ÌÈÈÒÏ ¯ .

˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ È„·ÂÚÏ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ ÏÂ˜˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ , Ì˙ÂÓÂÈÓ ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î
 Ô˙È‰ ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ¯ÂÙÈ˘Ï ‡È·‰ÏÂ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰Á¯Ê‡Ï. 

להסדרת הנושא ולפרסו� , יחד ע� הגורמי� הרלוונטיי�, ר כי תפעל"בתשובתה הודיעה הרה
שאישרה נהלי� , המשרד מסר בתשובתו כי הקי� ועדה לאישור נוהלי נישואי�. ההנחיות החדשות

עוד מסר כי ע� סיו� הטיפול של . וה� הועברו לטיפולה של הלשכה המשפטית במשרד, חדשי�
ולאחר ביצוע , טית יועברו הנהלי� לביצוע פיילוט והטמעה בכמה מועצות דתיותהלשכה המשפ

בנוגע לקיו� ימי . ההתאמות הנדרשות יופצו הנהלי� באופ� סדור לכלל המועצות הדתיות באר+
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 מתוכננת 2013 כי בתכנית העבודה לשנת 2012הוסי( המשרד בתשובתו מספטמבר , השתלמות
 .השתלמות לרושמי נישואי�

התשתית הנורמטיבית שלפיה נער� הלי� הרישו� לנישואי� מושתתת על הוראות והנחיות  )ב(
נהלי� והנחיות של , ר"הנחיות והוראות של הרה, ובה� חוקי המדינה המפני� לדי� הדתי, רבות

 .המשרד והנחיות של הנהלת בתי הדי� הרבניי�

 ÌÈÓ¯Â‚‰ È„È· ÂÚ·˜˘ ÌÈÏ‰‰Â ˙Â‡¯Â‰‰ ÈÂ·È¯ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‡ˆÓÌÈÂ˘‰ , ÂÊÎÂ¯ ‡Ï Ì‰
·ÈÈÁÓÂ „ÈÁ‡ ÍÓÒÓ ÏÏÎÏ .‰¯‰Â „¯˘Ó‰ ÏÚ" ÏÎ ˙‡ ÂÎÂ˙· „‚‡È˘ ÔÈ‡Â˘È ÍÈ¯„˙ ÔÈÎ‰Ï ¯

ÔÈ‡Â˘ÈÏ ÌÂ˘È¯‰ ÍÈÏ‰ ÒÒÂ·Ó ÂÈÏÚ˘ È·ÈËÓ¯Â‰ „ÒÓ‰ . ˘Â¯„‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ‰Ê ÔÙÂ‡·
ÂÏ Â˜˜„ÊÈ˘ ˙ÓÈ‡ ÏÎ ˙Â¯È˘‰ È˙Â Ï˘ Ì‰ÈÈÚ „‚Ï „ÂÓÚÈ . Ì‚ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

Â·È‚ ÈÎ ÌÂ˘È¯‰ ÍÈÏ‰ Ï˘ ÌÈÏ‰‰ ˙ÚÓË‰· ÚÈÈÒÏ ÈÂ˘Ú ·˘ÁÂÓÓ ı·Â˜· ÍÈ¯„˙‰ ˘
ÔÈ‡Â˘ÈÏ ,Ó ¯˙ÂÈ È„È· ÏÚÙÂÓ‰-150˙ÂÈ˙„ ˙ÂˆÚÂÓ  . ÒÈÒ· ˘Ó˘Ï ÈÂ˘Ú Û‡ ‰ÊÎ ı·Â˜

˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ È„·ÂÚ ¯Â·Ú ‰Î¯„‰Ï. 

כי הוא הכי� מסמ� המאגד את כלל הנהלי� שבאחריותו , 2012המשרד הודיע בתשובתו מספטמבר 
 .ולאחר קבלת אישור הגורמי� המוסמכי� הוא יופ+ לכלל המועצות הדתיות,  הנישואי�בתחו�

 

✯ 

 

ÔÓ˜Ï„Î ‡È‰ ÔÈ‡Â˘È ÌÂ˘È¯ Ï‰Â ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ ˙ÈÏÎ˙‰ : ÌÈÏÏÎ‰ Â¯Ó˘ÈÈ˘ ‚Â‡„Ï
ÔÈ‡Â˘È‰ ˙ÂÙ˜˙Â ˙ÂÈ˜˙ ˙‡ ÌÈÁÈË·Ó‰ ÌÈÈ˙ÎÏ‰‰ , ÒÁÈ· ÔÂÈÂÂ˘ ÏÚÂ ˙Â„ÈÁ‡ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï

Ó· ÔÈ‡Â˘ÈÏ ÌÈÓ˘¯‰ ˙Â‚ÂÊ‰ ÏÏÎÏı¯‡‰ È·Á¯ ÏÎ· ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂ , ÍÈÏ‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏÂ
ÔÈ‡Â˘ÈÏ ÌÂ˘È¯‰ . È¯„Ò ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ ˙Â„ÈÙ˜Ó ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÎ ‡Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó

ÔÈ‡Â˘È ˜È˙ ˙ÁÈ˙Ù· ÌÈÎÂ¯Î‰ Ï‰ÈÓ‰ .ÔÈ‡Â˘È‰ Û˜Â˙· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ÂÊ ‰„·ÂÚ , Û‡ ‡È‰Â
˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ· ÔÈ‡Â˘ÈÏ ÌÈÓ˘¯‰ ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú· ˙Ú‚ÂÙ˙ÂÂ˘‰ . 

‰¯‰ ÏÚ"Ï‰Â‰ ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ Ô˙ÙÈÎ‡Â ÔÓÂÈ˜Ï ‚Â‡„Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ¯ , ÔÂÁ·Ï ÏÈ·˜Ó·Â
 ˙ÂÓ˘ÂÈÓ ˙ÂÎ„ÂÚÓÂ ˙ÂˆÂÁ ˙ÂÈÁ‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ÌÈÈÂÈ˘ Â· ÍÂ¯ÚÏ ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ·

˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÏÎ È„È ÏÚ Ô‡ÂÏÓ· . ¯˙Ï‡Ï ‡˘Â‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ- 
 ÏÚ ‰¯ÈÓ˘· ˙Â„˜Ó˙‰ ÍÂ˙ı¯‡‰ È·Á¯ ÏÎ· ÔÈ‡Â˘ÈÏ ÌÈÓ˘¯‰ ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘‰ , ¯ÂÙÈ˘·

ÔÈ‡Â˘È‰ ˙Â¯˘Î· ÚÂ‚ÙÏ ÈÏ· ÍÈÏ‰‰ ËÂ˘ÈÙ·Â ¯Â·ÈˆÏ ˙Â¯È˘‰ . ˙Â‡¯Â‰‰ ÏÎ ÔÂÎ„ÚÂ ÊÂÎÈ¯
˙ÂÂ˘‰ , Ô‰ÈÈ· ‰˙Â‡ ˙¯Â˘˜˙Â ÔÈ‡Â˘È‰ ÌÂ˘È¯Ï ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ÏÏÎ Ï˘ ·Â˘ÁÓ

ÔÈ‡Â˘ÈÏ ÌÂ˘È¯‰ ÍÈÏ‰ Ï˘ ˙ÂÈÓ‡‰ ¯ÂÙÈ˘Ï Ì‰ Û‡ ÂÓ¯˙È ,ÂËÂ˘ÈÙÏÂ ÂÏÂÚÈÈÏ. 
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 בירור יהדות לצור� נישואי�

שקבעו חבר , �2010ע"התש,  הנחיות בירור יהדות� נכנסו לתוקפ� הנחיות חדשות 2010באפריל 
 12ל המשרד"ופורסמו בחוזר מנכ, דייני בית הדי� הרבני הגדול ומועצת הרבנות הראשית לישראל

ת את ההלי� לבירור יהדות לצור� נישואי� ההנחיות החדשות מפרטו).  ההנחיות החדשות�להל� (
, ההנחיות האלה מחליפות את ההוראות שהיו תקפות עד אז. ואת ההלי� לבירור יהדות אגב גירושי�

בהוראות הקודמות חויב עולה חדש : והשינוי המהותי מתייחס לשאלה מי מחויב בבירור יהדות
שות נקבע כי הצור� בהצגת אישור ואילו בהנחיות החד,  באישור יהדות1990שעלה ארצה לאחר 

אד� שהוריו נישאו בישראל : יהדות חל על מועמדי� להירש� לנישואי� שלא נמני� ע� אחד מאלה
ר לעניי� "ל באמצעות רב שמוכר על ידי הרה"אד� שהוריו נישאו בחו; באמצעות רב רוש� נישואי�

 שנת� רוש� נישואי� על סמ� אד� שלקרובו מצד הא� בדרגה ראשונה יש תעודת נישואי�; נישואי�
רוש� הנישואי� רשאי להפנות את , ע� זאת. פסק די� של בית הדי� הרבני או על סמ� בירור יהדות

תהלי� הבירור כולל פתיחת . המועמד לנישואי� לבירור יהדות ג� א� הוא עומד בתנאי� האמורי�
דות המועסק בבית הדי� העברת התיק והמסמכי� לחוקר מומחה לבירור יה, תיק בבית די� רבני

וקבלת החלטה של דיי� בבית הדי� , )ד" חוו�להל� ג� (לש� קבלת חוות דעתו )  מברר יהדות�להל� (
 .בנוגע ליהדותו של המועמד )ד" ביה�להל� ג� (

כאמור לפי נוהל רישו� . מש� זמ� הטיפול בבירור יהדות משלי� ישירות על הרישו� לנישואי� .1
 ימי� לפני מועד 45 להירש� להופיע בפני רוש� הנישואי� לכל הפחות על המבקשי�, נישואי�

א� החתונה לא נערכה בחלו( שלושה חודשי� . החתונה ולא יותר משלושה חודשי� לפני מועדה
אלא א� כ� ביקשו בני הזוג להארי� לה� את מועד עריכת , ממועד ההרשמה יש לבטל את ההרשמה

חדשות מורות כי הדיו� בבירור יהדות ייעשה במהל� ישיבה ההנחיות ה. הנישואי� לתקופה נוספת
 .במידת האפשר, אחת של בית הדי� הרבני

 2011 עד ספטמבר 2010במהל� החודשי� ינואר , על פי נתוני� שהתקבלו מבתי הדי� הרבניי�
 בקשות לבירור יהדות שכל שלבי הטיפול בה� תועדו 2,907הוגשו לבתי הדי� ברחבי האר+ 

בטבלה שלהל� רוכזו נתוני� על פרק הזמ� הממוצע שאר� כל . וחשבת של בתי הדי�במערכת הממ
 :ומספר הימי� המרבי של מש� הטיפול בכל שלב, שלב של הטיפול בבקשות לבירור יהדות

ÒÓ 'ÂÙÏÁ˘ ÌÈÓÈ‰   
ÂÂÁ Ô˙ÓÓ" ¯¯·Ó „

 ˙ËÏÁ‰ „Ú ˙Â„‰È‰
‰È·"„* 

 „Ú ˜È˙‰ ˙ÁÈ˙ÙÓ
ÂÂÁ Ô˙Ó" ¯¯·Ó „

˙Â„‰È‰ 
„Ú ˜È˙‰ ˙ÁÈ˙ÙÓ 

‰È· ˙ËÏÁ‰"„ 

ÒÓ 'ÌÈÓÈ
È·¯Ó ÚˆÂÓÓ· 

ÒÓ 'ÌÈÓÈ
È·¯Ó ÚˆÂÓÓ· 

ÒÓ 'ÌÈÓÈ
È·¯Ó ÚˆÂÓÓ·

ÒÓ ' 

ÌÈ˜È˙‰ ‰ËÏÁ‰‰ ‚ÂÒ 

 מת' אישור יהדות 2,532 41 571 32 502 9 308
 **החלטה אחרת 249 134 581 64 495 70 396

458 54 592 45 - ) 126 

ד מברר "התקבלה חוו
היהדות וטר� התקבלה 

 *ד"ההחלטת בי

ד של מברר היהדות עד "במקרי� שבה� טר� התקבלה החלטה בוצע החישוב ממועד קבלת חוו * 
 . המועד שבו התקבלו הנתוני� במשרד מבקר המדינה( 5.10.11

 .סגירת תיק ומת' הוראות, השלמת פרטי�, הפניה לגור� חיצוני, כגו' דחיית בקשה ** 

__________________ 

 .2011דצמבר , 1/ל עב" מנכחוזר  12
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)‡( ¯ÂÓ‡Î ,Â˘È� ˜È˙ ÁÂ˙ÙÏ ÌÈÏÂÎÈ ‚ÂÊ È�·˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ· ÔÈ‡ , ¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ90 Ì¯Ë ÌÂÈ 
Ì˙ÙÂÁ „ÚÂÓ ,˙Â„‰È ¯Â¯È· Ï˘ ÍÈÏ‰Ï ˘¯„� Ì‰Ó ÈÓ Â·˘ ‰¯˜Ó· Ì‚ . ‰Ï·Ë· ÌÈ�Â˙�‰Ó

Ó ¯˙ÂÈ ÂÙÏÁ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ÂÈ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ-90 Ô˙Ó „ÚÂÓ „ÚÂ ˜È˙‰ ˙ÁÈ˙Ù „ÚÂÓÓ ÌÂÈ 
ÌÈ˘˜·Ó‰ ˙Â„‰È ˙‡ ‰¯˘È‡˘ ÔÈ„‰ ˙È· ˙ËÏÁ‰ .˘¯�˘ ‚ÂÊ È�·Ó ÚÂ�ÓÏ ÏÂÏÚ ‰Ê ·ˆÓ ÂÓ

ÂÚ·˜˘ È¯Â˜Ó‰ „ÚÂÓ· ‡˘�È‰Ï „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó .˙Â¯Á‡‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ È·‚Ï , ÂÙÏÁ134 ÌÈÓÈ 
ÔÈ„‰ ˙È· ˙ËÏÁ‰ Ô˙Ó „ÚÂÓ „Ú ÚˆÂÓÓ· . 

 פנה לאחד מבתי הדי� הרבניי� נרש� לנישואי� שפתח תיק באפריל 2010בנובמבר , כ� לדוגמה
מסמכי� שהגיש הועברו בדיקת בית הדי� העלתה כי ה. בעניי� עיכוב שחל בבירור יהדותו, 2010

בסופו . א� המברר הודיע כי אינו מטפל בתיק, לטיפולו של מברר יהדות כשישה חודשי� קוד� לכ�
ניתנה חוות דעתו של מברר היהדות במר+ , ")נתיב("לאחר בדיקת התיק בלשכת הקשר , של דבר

 .2011התיק נסגר בספטמבר . כשנה לאחר פתיחת התיק, 2011

 Ï‰Â� ˙Â‡¯Â‰ ÁÎÂ�ÏÔÈ‡Â˘È� ÌÂ˘È¯ ,Ï ÔÈ‡Â˘È�Ï ÌÂ˘È¯‰ ˙˘˜· Û˜Â˙ ˙‡ ˙ÂÏÈ·‚Ó‰-90 
„·Ï· ÌÂÈ ,Ï‰Â�· Ú·˜�˘ ‰ÊÓ ÍÂ¯‡ ÔÓÊ ˜¯Ù Í˘ÓÈ‰Ï ÏÂÏÚ ˙Â„‰È ¯Â¯È·˘ ‰„·ÂÚ‰ ¯Â‡ÏÂ ,

ÔÈ„‰ ˙È·Ï ÌÈÈ�ÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚ È„È ÏÚ ˙ÂˆÂÁ� ˙Â˜È„· Ï˘· , ÌÈÈ�·¯‰ ÔÈ„‰ È˙· ˙Ï‰�‰ ÏÚ
‰È ¯Â¯È·Ï ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ ˙ÙÂ˜˙ ¯ÂˆÈ˜Ï ÏÂÚÙÏ˙Â„ .ÔÎ ÂÓÎ ,‰¯‰ ÏÚ" ˙‡ ÔÂÁ·Ï ¯

˘¯„� ¯·„‰˘Î ˙Â˘ÈÓ‚ ¯˙È ¯˘Ù‡Ï ÏÂ˜˘ÏÂ ÌÂ˘È¯‰ È„ÚÂÓ ˙Ï·‚Ó. 

 עמד 2011כי בשנת ,  ציי� מנהל בתי הדי� הרבניי�2012בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 
בלי לכלול את הבקשות שבה� (ממוצע זמ� הטיפול בבקשות לבירור יהדות שבה� התקבלה החלטה 

 . ימי�31.6על ) תקבלה החלטהטר� ה

)·( ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ‰˜È„· , ¯‡Â�ÈÓ ‰ÏÁ˘ ‰ÙÂ˜˙Ï ‰ÒÁÈÈ˙‰˘2009 , ‰˙ÏÚ‰
 Ì�˘È ÈÎ51 ¯·ÓËÙÒ „ÚÂ ‰Ê „ÚÂÓÓ ÂÁ˙Ù�˘ ˙Â„‰È ¯Â¯È·Ï ÌÈ˜È˙ 2011 ‰Ï·˜˙‰ Ì¯Ë˘ 

˙Â„‰È ¯¯·Ó Ï˘ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ì‰È·‚Ï , È�·¯‰ ÔÈ„‰ ˙È· ˙ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰ Ì¯Ë ‡ÏÈÓÓÂ
Ì�ÈÈ�Ú· . ¯ÙÒÓÏ „ÚÂ ÂÏÏ‰ ÌÈ˜È˙‰ ˙ÁÈ˙Ù „ÚÂÓÓ ÛÏÁ˘ ÚˆÂÓÓ‰ ÌÈÓÈ‰-5.10.11 

)‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó· ÌÈ�Â˙�‰ ÂÏ·˜˙‰ Â·˘ „ÚÂÓ‰ ( ÏÚ „ÓÂÚ498ÌÈÓÈ  , ·Â¯˜ Â�ÈÈ‰„
ÈˆÁÂ ‰�˘Ï. 

 ˙Â„‰È ¯Â¯È·Ï ÌÈ˜È˙‰ ÏÏÎ ˙‡ ˙ÂÙÓÏ ÔÈ„‰ È˙· ˙Ï‰�‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Î¯ÚÓ· ÌÈ‡ˆÓ�‰ ,ÈË‰ Í˘Ó˘ ÌÈ˜È˙‰ ÌÏÏÎ·Â ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ˜È˙‰Â Í˘ÂÓÓ ‰È‰ Ì‰· ÏÂÙ
ÌÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë Ì‰· ,Ì�ÈÈ�Ú· ÚÈ¯Î‰ÏÂ ÍÈÏ‰˙‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï .ÔÎ ÂÓÎ , ÏÚ

 ˙¯È‚ÒÏ ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜ÏÂ ˙Â„‰È È¯Â¯È·· ÏÂÙÈËÏ È·¯Ó ÔÓÊ Í˘Ó ÚÂ·˜Ï ÔÈ„‰ È˙· ˙Ï‰�‰
ÌÈÏÈÚÙ Ì�È‡˘ ÌÈ˜È˙. 

ק לנרש� שנדרש להציג אישור "ת חובהנחיות החדשות נקבע כי רוש� נישואי� לא יאשר עריכ .2
 בתי 11ברחבי האר+ פועלי� . אלא א� יש בידו פסק די� של בית די� רבני המאשר את יהדותו, יהדות

שה� עובדי הנהלת , ולרשות� עומדי� ארבעה חוקרי� מומחי� לבירור יהדות, די� רבניי� אזוריי�
,  לאחד מבתי הדי� הרבניי� בכל יו�,כל אחד בתורו, מבררי היהדות מגיעי�. בתי הדי� הרבניי�

 .ובודקי� את התיקי� הפתוחי� הנוגעי� לבירורי יהדות
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)‡(  ÈÙ ÏÚ ˙ÂÏÚÂÙ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Ì‡ ÌÈ�ÂÏ‡˘‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˜„· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â˘„Á‰ ˙ÂÈÁ�‰‰ ,ÌÈÈ�·¯‰ ÔÈ„‰ È˙· ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â„‰È ¯Â¯È· ˙ÎÈ¯Ú ˙Â·ÈÈÁÓ‰ .

‡˘Ï ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Ï˘ Ô‰È˙Â·Â˘˙Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ�ÂÏ20 Ô‰Ó )Î-17% ( È¯Â¯È· ˙‡ ˙Â�ÙÓ
ÌÈ�ÂÙ‰ Ï˘ Ì˙Â„‰È ¯·„· ‰ˆÏÓ‰ Ô‰Ï ˙�˙Â�˘ ˙ÈË¯Ù ‰˙ÂÓÚÏ ˙Â„‰È‰ .‰˙ÂÓÚ‰ ˙‡ ,

˙Â„‰È È¯Â¯È·· ˙˜ÒÂÚ ˙Â·¯ ÌÈ�˘ ¯·Î˘ , ˙Ï‰�‰· „·Ú Â˙·ÈÊÚÏ „Ú˘ ÌÈ�·¯‰ „Á‡ ÌÈ˜‰
˙Â„‰È ¯¯·ÓÎ ÌÈÈ�·¯‰ ÔÈ„‰ È˙· . ÍÂ˙Ó20˘ÂÓÈ˘ ˙Â˘ÂÚ‰ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰  È˙Â¯È˘· 

‰˙ÂÓÚ‰ ,10Â ‰˙ÂÓÚÏ ˙ÂÁÏÂ˘ „ÈÓ˙ Ô‰ ÈÎ Â·È˘‰ -10 ˙Â�ÙÓ Ô‰ ÌÈ˙ÚÏ ˜¯ ÈÎ Â·È˘‰ 
‰ÈÏ‡ . ÌÈ˜È˙‰ ˙‡ ˙Â¯È·ÚÓ ‡Ï ‰˙ÂÓÚ‰ È˙Â¯È˘· ˙Â˘Ó˙˘Ó‰ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ

˙Â˘„Á‰ ˙ÂÈÁ�‰· ˘¯„�Î ÔÈ„‰ È˙·· ÌÈ�ÈÈ„ Ï˘ ‰ËÏÁ‰ÏÂ ‰�ÈÁ·Ï. 

‰¯‰ ˙ˆÚÂÓ"Â„‰È‰ ¯Â¯È· Ì‰·˘ ÌÈ¯˜ÓÏ ˙Ú„ÂÓ ¯ ÌÈ�ÂÙ‰ ˙Â„‰È ¯·„· ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜Â ˙
ÌÈÈ�·¯‰ ÔÈ„‰ È˙·· ‡ÏÂ ˙ÈË¯Ù‰ ‰˙ÂÓÚ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ˘Ú� . È�ÂÈ· ÍÎ· ‰�„ ‡È‰2008 

ÔÈ„‰ È˙· ˙ÂÚˆÓ‡· ˜¯Â Í‡ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ˙Â„‰È‰ ¯Â¯È· ÍÈÏ‰ ÈÎ ‰Ú·˜Â , ˙ÂÚˆÓ‡· ‡ÏÂ
È‡ÓˆÚ ÔÙÂ‡· ˙ÂÏÚÂÙ˘ ˙ÂÈË¯Ù ˙Â˙ÂÓÚ . ˙ÂÎÈ˘ÓÓ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰Ó ˜ÏÁ ÌÏÂ‡

Ó˙˘‰Ï˙ÈË¯Ù‰ ‰˙ÂÓÚ‰ È˙Â¯È˘· ˘. 

שני רבני עיר בשתי מועצות דתיות הסבירו בתשובת� למשרד מבקר המדינה כי ה� משתמשי� 
בשירותי העמותה הפרטית בעקבות מקרי� מסוימי� בעבר שבה� התבררו ממצאי בית הדי� כלא 

 ".על פי צו מצפונו"אחד הרבני� הוסי( כי בעניי� זה הוא פועל . מדויקי�

ציינה בתשובתה כי השירות , המשתמשת בשירותי העמותה הפרטית, הדתית בתל אביבהמועצה 
כדי לחסו� זמ� , לאזרח הוא אשר עומד לנגד עיניה ולכ� היא מסתייעת ג� במומחי העמותה

היא הוסיפה כי המלצתו של מברר היהדות נבחנת על ידי מנהל מחלקת . לאזרחי� מבקשי השירות
 . סבור כי יש צור� בהשלמת פרטי� התיק מועבר לבית הדי�וא� הוא, הנישואי� במועצה

)·(  ¯Â¯È· Â„È˜Ù˙˘ ·¯ ‰˜ÈÒÚÓ ‰È�˙�· ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·¯ ÌÈ�˘ Í˘Ó· ÈÎ ¯¯·˙‰
ÔÈ‡Â˘È�Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ Ì˙Â„‰È , ·¯ ÌÚ ÌÂ‡È˙· ˙Ï·˜˙Ó Ì˙Â„‰È ¯·„· ˙ÈÙÂÒ‰ ‰ËÏÁ‰‰Â

¯ÈÚ‰ ,È�·¯‰ ÔÈ„‰ ˙È· Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ ‡ÏÏ. 

 קלטה העיר נתניה רבבות 1989סרה המועצה הדתית בנתניה כי בשנת  מ2012בתשובתה מיולי 
 .כיו� מדובר בפניות בודדות בחודש. עולי� והמועצה הדתית הקימה מחלקה לבירור יהדות

‰¯Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"„¯˘ÓÏÂ ¯ , ˙ÂÈ˙„ ˙ÂˆÚÂÓ Ô�˘È˘ ‰„·ÂÚ‰ Û¯Á ÈÎ
‰¯‰ ˙ÂÈÁ�‰Ï „Â‚È�· ˙ÂÏÚÂÙ‰"ÚÂÓ‰ ˙Â„‰È ˙‡ ˙Â¯¯·ÓÂ ¯ Â‡ ÔÓˆÚ· ÔÈ‡Â˘È�Ï ÌÈ„Ó

 ˙ÈË¯Ù ‰˙ÂÓÚ ˙ÂÚˆÓ‡·- ÍÎÏ ÂÎÓÒÂ‰˘ ÌÈÈ�·¯‰ ÔÈ„‰ È˙· ˙ÂÚˆÓ‡· ‡ÏÂ - ÂÏÚÙ ‡Ï Ì‰ 
˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÚ ˙ÂÈÁ�‰‰ ˙ÙÈÎ‡Ï. 

,  התקיימה ישיבה בהשתתפות מנהל בתי הדי� הרבניי�2011המשרד מסר בתשובתו כי בדצמבר 
לעמותות פרטיות לברר את יהדות� של אשר הוצע בה לאפשר , ר ונציגי המשרד"נציגי הרה

עוד ציי� המשרד כי עד . המועמדי� להינשא וכי מאז הגופי� האמורי� פועלי� לקידו� הצעה זו
ר הוסיפה בתשובתה "הרה. להסדרת הנושא יפעלו המועצות הדתיות מול בתי הדי� הרבניי� בלבד

בית הדי� ולא על ידי המועצות  כי הפנייה לעמותות הפרטיות תתבצע א� ורק על ידי 2012מינואר 
 .הדתיות

בהנחיות החדשות נקבע כי מנהל בתי הדי� הרבניי� יעמיד לרשות בתי הדי� רשימה של מבררי  .3
אשר , שאינ� עובדי הנהלת בתי הדי� הרבניי�, הרשימה תכלול ג� מבררי יהדות חיצוניי�. יהדות
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מחיות� מניחה את דעת בית הדי� יימצאו מתאימי� לשמש חוקרי� מומחי� לבירור יהדות ושמו
עוד נקבע כי אמות המידה בעניי� הכישורי� והניסיו� המקצועי של מבררי היהדות יגובשו על . הרבני

 .ר בהסכמת הרבני� הראשיי� לישראל שיאשרו אות�"שתמנה מועצת הרה, ידי ועדת דייני� ורבני�

היא פרסמה הודעה לציבור המזמינה וביולי אותה שנה ,  מונתה ועדת הדייני� והרבני�2010במר+ 
הצעות בכתב לאמות מידה המפרטות את הכישורי� והניסיו� , 2010עד אוגוסט , אותו להגיש לה

אול� עד למועד סיו� , להנהלת בתי הדי� הוגשו פניות בנושא. המקצועי שיש לדרוש ממבררי יהדות
טר� גובשה רשימת מבררי טר� נקבעו אמות המידה הרצויות ולכ� , 2011בספטמבר , הביקורת

 .כנדרש בהנחיות החדשות, יהדות חיצוניי�

, לאחר סיו� הביקורת, 2012 ציי� מנהל בתי הדי� הרבניי� כי בתחילת ינואר 2012בתשובתו מינואר 
וכי בשלב הבא , כונסה ועדת הדייני� והרבני� בדחיפות וגיבשה טיוטה לאמות המידה הנדרשות

 ).תהלי� שיימש� כחודש ימי�( רשימת מבררי יהדות חיצוניי� הוא יפרס� מכרז מסודר ויגבש

 . טר� פורס� המכרז2012בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי עד יולי 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯ÒÁ· ‰˜ÂÏ ‰Ê ÌÂÁ˙· ÌÈÈ�·¯‰ ÔÈ„‰ È˙· Ï˘ ‰�ÚÓ‰˘ ¯Á‡Ó
ÒÓÂÚ· ÌÈ„ÓÂÚ Ì�È‡ Ì‰Â ,¯¯·Ó ÈÂ�ÈÓÏ Ê¯ÎÓ‰ ÌÂÒ¯Ù ˙‡ ˙ÂÙÈÁ„· Ì„˜Ï ˘È ˙Â„‰È È
‰ÓÈ˘¯‰ ˘Â·È‚Â ÌÈÈ�ÂˆÈÁ . Ô˙Â„ÓÚÂÓ ˙‡ ˘È‚‰Ï ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì‚ ÂÏÎÂÈ ÂÊ ˙¯‚ÒÓ·

Ô˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ¯È„Ò‰ÏÂ , ÂÚ·˜ÈÈ˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡Ï Ì‡˙‰· ‰˘ÚÈ˙ Ô‰· ˙ÂÚÈÈ˙Ò‰‰˘ ˙�Ó ÏÚ
˙Â˘„Á‰ ˙ÂÈÁ�‰· .ÌÈÈ�È·‰ ˙ÙÂ˜˙· ,˙ÂÈÁ�‰Ï „Â‚È�· ˙‡ÊÎ ˙ÂÏÈÚÙ ¯˘‡Ï ÔÈ‡. 

רק מועמדי� לנישואי� שעלו לאר+ , �2010 ההנחיות החדשות בעד למועד פרסומ� של, כאמור .4
 . נדרשו לאישור יהדות מבית הדי�1990לאחר שנת 

 ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ�ÂÏ‡˘Ï ˙Â·Â˘˙‰Ó12 ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙Â„‰È ˙‡ ¯¯·Ï ˙ÂÎÈ˘ÓÓ ˙ÂÈ˙„ ˙ÂˆÚÂÓ 
 È¯Á‡ ı¯‡Ï ÂÏÚ˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ· ¯·Â„Ó˘Î ˜¯ ÔÈ‡Â˘È�Ï1990 . Ô�È‡ ‰Ï‡ ˙ÂˆÚÂÓ˘ Ô‡ÎÓ

‰‰ ¯Á‡ ˙Â‡ÏÓÓ ˙�˘Ó ˙Â˘„Á‰ ˙ÂÈÁ�2010 ,Ô‰Ï ˙ÂÚ„ÂÓ Ô�È‡˘ Â‡ , ÌÈÈ˙�˘Î ÂÙÏÁ˘ Û‡
ÂÚ·˜�˘ ÌÂÈÓ. 

 

 

 השירות לציבור 

1. Ì È Ó ˘ ¯ � ‰  ¯ Â · È ˆ Ï  Ô ˙ È � ‰  Ú „ È Ó ,  הלי� הרישו� לנישואי� כולל כמה שלבי�:‰
להמציא , ובה� ג� כאלה ששליטת� בשפה העברית היא חלקית, ובמהלכו נדרשי� בני הזוג

כדי להקל על ציבור . גרות ולהיפגש ע� גורמי� שוני� במועצה הדתיתלשל� א, מסמכי� שוני�
חשוב לספק לה� טר� התחלת , המבקשי� להירש� וכדי למנוע מה� בזבוז זמ� ובירוקרטיה מיותרת

שמות , מועדי קבלת הקהל, המסמכי� שעליה� להציג, שלבי הרישו�: ההלי� את המידע הרלוונטי
 .משרדי המועצה הדתית ומספרי הטלפו� שלה�כתובות , הרבני� רושמי הנישואי�
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 ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ�ÂÏ‡˘Ï ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Ï˘ Ô‰È˙Â·Â˘˙Ó19% Ú„ÈÓ ÏÎ ˙Â˜ÙÒÓ ‡Ï Ô‰Ó 
ÔÈ‡Â˘È�Ï ÌÂ˘È¯‰ ÍÈÏ‰ ÏÚ ·˙Î· , ‰Ù˘· ˜¯ ÔÂÏÚ Â‡ ¯·Ò‰ Û„ ıÈÙÓ ËÏÁÂÓ‰ Ô·Â¯ ÈÎÂ

˙È¯·Ú‰ .˙Â¯Á‡ ˙ÂÙ˘Ï Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Ì‚¯˙Ï Â‚‡„ Ô‰Ó ˙Â„Á‡ ˜¯ . ˜¯59%ÓÒ¯ÙÓ Ô‰Ó  ˙Â
Ë�¯Ë�È‡‰ ˙˘¯· Ú„ÈÓ‰ ˙‡ . Ú„ÈÓ ¯ÂÒÓÏ ÌÈÚˆÓ‡‰ „Á‡ ‡Â‰ È�ÂÙÏË ‰�ÚÓ Ô˙È·¯Ó ·¯˜·

ÔÈ‡Â˘È� È˜È˙ ˙ÁÈ˙Ù ÏÚ , ·¯˜·27%„ÈÁÈ‰ ıÂ¯Ú‰ ‰Ê Ô‰Ó  . „¯˘Ó ‡ˆÓ ‰˜È„·‰ ˙¯‚ÒÓ·
 ˙Î˘ÂÓÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙Â˜ÏÁÓ· È�ÂÙÏË‰ ‰�ÚÓÏ ‰�˙Ó‰‰ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó

 „Â‡Ó)Ó ¯˙ÂÈ ÌÈ˙ÚÏ-30˙Â˜„ .( 

„Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú ,ÌÈÈ˙¯ÂÒÓ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙ˆÙ‰ ÈÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÒÂ� , ¯˙È‰ ÔÈ· ÌÈÏÏÂÎ‰
È�ÂÙÏË ˙Â¯È˘ Ô˙ÓÂ ‰¯·Ò‰ È�ÂÏÚ ÌÂÒ¯Ù , Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÂˆÈÙÈ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰˘ ÈÂˆ¯

·Á¯ Ú„ÈÓÂ ‰‰Â·‚ ˙Â�ÈÓÊ· ˙Â¯È˘ ˙˜ÙÒÓ‰ Ë�¯Ë�È‡‰ ˙˘¯ ˙ÂÚˆÓ‡· , ÔÓˆÚ ÏÚ Ï˜‰Ï È„Î
ÌÈÓ˘¯�‰ ¯Â·Èˆ ÏÚÂ .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,¯Á‡Ó ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ˙Â¯¯Â‚˙Ó Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ÌÂÁ˙·˘ 

˙È˜ÏÁ ˙È¯·Ú‰ ‰Ù˘· Ô˙ËÈÏ˘Â ˙Â¯Ê ˙ÂÙ˘ ˙Â¯·Â„‰ , ÌÂ˘È¯‰ ÍÈÏ‰ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ÈÎ ÈÂ‡¯
˙Â�Â˘ ˙ÂÙ˘· Ì‚ ÌÒ¯Ù˙È ,˙ÈÏ‚�‡· ¯˜ÈÚ·Â ,˙È¯‰Ó‡Â ˙ÈÒÂ¯. 

 כי אתר האינטרנט שלו מציע מידע מקי( בנושאי הרישו� 2012המשרד מסר בתשובתו מספטמבר 
הוא הוסי( כי יפעל לתרגו� ההסברי� . ק ועוד"עריכת החו,  ההלי� לקבלת תעודת רווקות,לנישואי�

עוד ציי� המשרד כי החל . ויפרס� ג� אות� באתר האינטרנט שלו, על הלי� הרישו� לשפות נוספות
 הוא מפעיל מוקד טלפוני שנועד לתת מענה לשאלות ולסוגיות של הציבור הרחב ג� 2012ממר+ 

 .י�בתחו� הנישוא

2. Ï ‰ ˜  ˙ Ï · ˜  È „ Ú Â Ó: זמינות השירות לציבור נמדדת בי� היתר בכמות ובפריסה של 
משרד מבקר המדינה בדק בשאלוני� . ובמש� ההמתנה בתור, שעות קבלת הקהל על פני ימי השבוע

, את מועדי קבלת הקהל הפונה להירש� לנישואי� במועצות הדתיות ואת אופ� זימו� בני הזוג
 :כמפורט להל�

� הבדיקה חולקו המועצות הדתיות שהיה למשרד מבקר המדינה מידע לגבי שעות קבלת הקהל לצור
בהתא� למספר תיקי הנישואי� שה� פותחות ותעודות הרווקות שה� מנפיקות , שלה� לשלוש קבוצות

המועצות הבינוניות ;  תיקי� בשנה100 עד �המועצות הקטנות : כדלהל�, ) תיקי��להל� (בכל שנה 
להל� טבלה .  תיקי� בשנה�300 יותר מ�המועצות הגדולות ;  תיקי� בשנה�300 ל101 בי� �

 :המפרטת את הנתוני�

 ˙ÂˆÚÂÓ‰ ¯ÙÒÓ

 ˙Ï·˜ ÔÈ‡ Ô‰·˘

 ¯Á‡ ˙ÂÚ˘· Ï‰˜

ÌÈÈ¯‰ˆ‰ 

 ˙ÂÚ˘ ÚˆÂÓÓ

 Ï‰˜ ˙Ï·˜

ÚÂ·˘· , ˙ÂÚ˘·

ÌÈÈ¯‰ˆ‰ ¯Á‡ 

 ˙ÂÚ˘ ÚˆÂÓÓ

ÚÂ·˘· Ï‰˜ ˙Ï·˜ ,

¯˜Â·‰ ˙ÂÚ˘· 

 ˙ÂˆÚÂÓ‰ ¯ÙÒÓ

‰ˆÂ·˜· 

 Ï„Â‚

 ˙ÂˆÚÂÓ‰

˙ÂÈ˙„‰ 

 קטנות 29 16.5 4.8 17

 בינוניות 48 16 3.9 26

 גדולות 37 19 4.5 4

47 

  

114 ÏÂÎ‰ ÍÒ 

 

אינ� מקבלות קהל , מרבית� בינוניות,  מהמועצות הדתיות�40%מנתוני הטבלה עולה בי� היתר כי כ
, � השיבו כי אי� אצל� כלל מועדי קבלת קהל קבועי13 מהמועצות הדתיות�13%כ. אחר הצהריי�

__________________ 

 . גדולות2( בינוניות ו5,  מועצות קטנות8  13
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שתיי� מהמועצות שנבדקו , כמו כ�. וקבלת המבקשי� להירש� לנישואי� נעשית בתיאו� מראש
 .דיווחו כי רוש� הנישואי� מקבל את הנרשמי� ג� בביתו בשעות הערב

¯˜Â·· Ô‰ ‰Ï·˜‰ ˙ÂÚ˘ ˙È·¯Ó˘ ¯Á‡Ó , ‰„Â·Ú‰Ó ¯„ÚÈ‰Ï ÌÈˆÏ‡� ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯Â·ÈˆÓ ÌÈ·¯
ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ .ÁÓ ˙Ú�ÂÓ ÂÊ ‰Ï·‚‰ ÁÂ�‰ „ÚÂÓ· ˙Â¯È˘‰ ˙‡ Ï·˜Ï ¯Â·Èˆ‰Ó ˜Ï

ÂÏ. 

כי הוא בוח� כל העת את הדרכי� לשיפור השירות הנית� , 2012המשרד מסר בתשובתו מינואר 
וכי אינו סבור שיש צור� לחייב את המועצות הדתיות הקטנות והבינוניות , לציבור במועצות הדתיות

אחרונה חתמו המועצות הדתיות על אמנת עוד ציי� המשרד כי ב. לקבל קהל בשעות אחר הצהריי�
עוד עולה מתשובת המשרד . שבה התחייבו לשפר את רמת השירות והזמינות לתושבי�, שירות

כי במהל� הביקורת הוא ער� מיפוי של שעות קבלת הקהל והיק( תיקי הנישואי� , 2012מספטמבר 
 .ניי� זהולאחר בחינת הממצאי� יקבל החלטות בע, בכלל המועצות הדתיות באר+

יש חשיבות רבה לזימו� , יצוי� כי בערי� הגדולות ובמועצות הדתיות אשר בה� מספר הנרשמי� גדול
כ� לדוגמה המועצה הדתית בתל . מראש של בני הזוג ולתיאו� מועד הגעת� לפתיחת תיק נישואי�

 לחסו� ,כדי לשפר את השירות, אביב מאפשרת לבני הזוג הנרשמי� לקבוע פגישה במועד הנוח לה�
 מהמועצות הדתיות הגדולות השיבו כי 89%אול� . זמ� המתנה ולהעניק יחס אישי לבני הזוג

 . הפגישה ע� בני הזוג אינה מתואמת מראש

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÍÈÏ‰˙‰ ˙‡ ÔÈ‡Â˘È�Ï ÌÈÓ˘¯�‰ ÏÚ Ï˜‰Ï È„Î , Ì‰Ó ÚÂ�ÓÏ
˙Â¯È˘‰ ˙‡ ¯Ù˘ÏÂ ‰„Â·Ú ÈÓÈ „ÒÙ‰ ,˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ Ï‰˜ ˙ÂÏ·˜Ó‰ 

 ˙ÂÚ˘· Ì‚ ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙Â˜ÏÁÓ· Ï‰˜ Ï·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ Â�Á·È ÌÈÏÂ„‚Â ÌÈÈ�Â�È· ÌÈÙ˜È‰·
ÌÈÈ¯‰ˆ‰ ¯Á‡ .˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÈ˙„ ˙ÂˆÚÂÓ· ,ÔÈ‡Â˘È�Ï ÌÈÓ˘¯� Ï˘ ÏÂ„‚ ¯ÙÒÓ ˘È Ô‰·˘ , ÈÂˆ¯

˘‡¯Ó „ÚÂÓ ˙ÚÈ·˜ ¯˘Ù‡Ï , ˙Î˘ÂÓÓ ‰�˙Ó‰ ÌÈ„Ú‰ÓÂ ‚ÂÊ‰ È�·Ó ÚÂ�ÓÏ È„Î ˙‡ÊÂ
ÌÈ¯Â˙· .·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÌÂ˜Ó· ÔÈ‡Â˘È�‰ Ì˘Â¯ Ï˘ Â˙È·· Ï‰˜‰ ˙Ï·˜ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ ÔÂÁ

˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ·. 

 

 

 מינוי רושמי נישואי ועדכו שמותיה� ברשימה

. על פי פקודת הנישואי� והגירושי� רק רב מורשה לרישו� נישואי� רשאי לחתו� על תעודות נישואי�
 . רושמי נישואי� ולמנותשואי�כשירות לרב לכה� כרב רוש� ניר היא המוסמכת לית� "הרה, כאמור

1. ÔÈ‡Â˘È� Ì˘Â¯ ·¯ Ï˘ ‰¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ ¯È„‚Ó‰ ·Â˙Î Ï‰Â� ÌÈÈ˜ ‡Ï ÈÎ ‡ˆÓ� , ÏÏÎ·Â
„È˜Ù˙Ï ˙Â„ÓÚÂÓ ˘È‚‰Ï È‡˘¯ ÈÓ ‰Ê ,ÛÒ‰ È‡�˙ Ì‰Ó , ‰¯˘Ó‰ ÌÒ¯ÂÙ˙ ÔÙÂ‡ ‰ÊÈ‡·Â

¯Â·Èˆ‰ ·¯˜· ‰ÈÂ�Ù‰ . 

 קיי� נוהג מסודר שלפיו פועלת אול�, ר כי אכ� אי� נוהל כתוב" ציינה הרה2012בתשובתה מינואר 
על , ר הודיעה כי תפעל לקביעת הנחיות ברורות המבוססות על הנוהג הקיי�"הרה. ר זה זמ� רב"הרה

 .אחיד ושקו(, מנת שההלי� יהיה ברור
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2.  ˙ˆÚÂÓ ‰˙�ÈÓ ˙ÂÈ˙„ ˙ÂˆÚÂÓ È˙˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ‰˜È„·
‰¯‰"Ì‰È˙Â·‡˘ ÔÈ‡Â˘È� ÈÓ˘Â¯ ÌÈ�·¯ È�˘ ¯ÔÈ‡Â˘È� ÈÓ˘Â¯Î ÔÎÏ Ì„Â˜ Ô‰· Â�‰ÈÎ  . ÌÈÈ˜

ÌÈ�·¯‰ Ï˘ ÌÒÂÁÈÈÏ Ï˜˘Ó Ô˙È� ‰Ï‡ ÌÈÈÂ�ÈÓ· ÈÎ ˘˘Á . 

 כי הוא מונה כרוש� 2012אחד הרבני� האמורי� מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 
לפי בקשת ראש הרשות ,  לסייע לאביו במלאכתו� על פי הנהלי� הקבועי� �ר "נישואי� על ידי הרה

הרב השני . ר הממונה על המועצה הדתית ולאחר פטירת אביו המשי� לכה� בתפקיד"המקומית והיו
שני . כי הוא מונה על פי הנהלי� המקובלי�, 2012ציי� בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 

 . הרבני� שמונו ציינו כי אינ� מקבלי� שכר בתמורה לשירות זה

הוא היה מעורב בביטול מינוי של רוש� נישואי� שהיה משרד המשפטי� מסר בתשובתו כי בעבר 
הוא הוסי( כי מינוי בנו . א( הוא בנו של רב העיר ומילא את מקומו של אביו היות שהוא לא תפקד

מעורר לעתי� חשש לשקילת שיקולי� שאינ� מ� , של רב שכיה� באותה רשות מקומית למשרה זו
 . העניי�

 . קל משמעותי לייחוס של רושמי הנישואי� שמונור מסרה בתשובתה כי לא נית� מש"הרה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ�·¯ ˙¯ÈÁ·Ï ÌÈÈÂÏ‚ ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜Â ˙Â„ÈÁ‡ ˙ÂÈÁ�‰ ˙ÚÈ·˜
 ‡„ÂÂÏÂ „È˜Ù˙Ï Ì˙Â„ÓÚÂÓ ˙‡ ‚Èˆ‰Ï ˙Â˘È¯„Ï ÌÈ�ÂÚ˘ ÌÈ�·¯Ï ¯˘Ù‡˙ ÔÈ‡Â˘È� ÈÓ˘Â¯

È¯Â·Èˆ „È˜Ù˙Ï ÈÂ�ÈÓ· ÏÂ˜È˘ ‰ÂÂ‰˙ ‡Ï ‰ÁÙ˘Ó ˙·¯˜˘ . 

הרשימה . ר לכה� כרושמי נישואי� מתנהלת במשרד"י� שהוסמכו על ידי הרהרשימת הרבנ .3
אול� התברר כי היא אינה ,  רושמי נישואי�176 והיא כוללת שמות של 2010האחרונה עודכנה ביולי 

ורבני� שחדלו לכה� בתפקיד� ,  רבני� המכהני� כרושמי נישואי� לא מופיעי� בה�כלומר . שלמה
 . ר"הרשימה לא הועברה למועצות הדתיות ולרה,  ועודזאת. עוד� מופיעי� בה

 כי הוא פועל לעדכו� רשימת רושמי הנישואי� בהתבסס על 2012המשרד ציי� בתשובתו מינואר 
 . שהיא המוסמכת להחליט על מינוי רבני� כאמור, ר בעניי�"החלטות מועצת הרה

‰¯Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"È‡Â˘È�‰ ÈÓ˘Â¯ ˙ÓÈ˘¯ ÈÎ „¯˘ÓÏÂ ¯ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ Ô
‰�ÈÓ‡ ,˙È�Î„ÚÂ ‰ÓÏ˘ , ÔÂÎ„Ú Â¯È„ÒÈ˘ ÌÈÙ˙Â˘Ó ‰„Â·Ú È¯„Ò ÚÂ·˜Ï Ì‰ÈÏÚ ÍÎ Ì˘ÏÂ

‰ÓÈ˘¯‰ Ï˘ È˙ËÈ˘Â ÛËÂ˘ .ÔÎ ÂÓÎ ,‰¯‰ Ï˘ Ë�¯Ë�È‡‰ È¯˙‡· ‰˙Â‡ ÌÒ¯ÙÏ ÏÂ˜˘Ï ˘È" ¯
„¯˘Ó‰Â ,·Á¯‰ ¯Â·ÈˆÏ ˘È‚� ‰È‰È Ú„ÈÓ‰˘ È„Î . 

 .יתו( ע� המשרדר הודיעה בתשובתה כי תבח� את יישומה של ההצעה בש"הרה

 

 

 העסקת מדריכות כלות במועצות הדתיות 

הדרכה זו נעשית . במסגרת הלי� ההכנה לנישואי� הכלות מקבלות הדרכה בענייני טהרת המשפחה
או , המועסקות על ידי המועצות הדתיות במשרה מלאה או חלקית" מדריכות כלות"באמצעות 

ההדרכה ניתנת לכלה .  למועצות הדתיותבאמצעות מדריכות חיצוניות המספקות שירותי� אלה
 על פי המקובל בכל מועצה �באופ� אישי או לקבוצה של כלות שמוזמנות לכמה מפגשי� משותפי� 

 .או לשני בני הזוג יחד, יש מועצות דתיות שמקיימות הדרכה ג� לחתני�. ומועצה
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והוא , תיותהמשרד הוא המאסדר המפקח על מת� שירותי הדת במועצות הד, כאמור)  א( .1
על אישור תק� כוח האד� בה� , מופקד בי� היתר על הפיקוח המינהלי של פעילות המועצות הדתיות

במסגרת מילוי תפקידו הוא מחזיק ברשימה שאמורה לכלול את שמות כלל העובדי� . ועל תקציביה�
 . במועצות הדתיות

 ËÒÂ‚Â‡Ó „¯˘Ó‰ È�Â˙�Ó2011· ˜¯ ÈÎ ‰ÏÂÚ -32ÏÏÎÓ ˙ÂÈ˙„ ˙ÂˆÚÂÓ  ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ 
˙ÂÏÎ ˙ÂÎÈ¯„Ó ˙Â˜ÒÚÂÓ . ˙ÂˆÚÂÓ Ú·˘· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ È�ÂÙÏË ¯Â¯È·Ó

˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ˙„ ,È‡¯˜‡ ÔÙÂ‡· Â¯Á·�˘ , Ô�È‡˘ ˙ÂÏÎ ˙ÂÎÈ¯„Ó ˙Â˜ÒÚÂÓ ÔÏÂÎ· ÈÎ ‰ÏÂÚ
„¯˘Ó‰ È„È·˘ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Ï˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙·ˆÓ· ˙ÂÓÂ˘¯ .Ï˘ÓÏ ÍÎ , ˙Á‡·

ÓÁÂ ˙ÂÈ�·¯ È˙˘ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ „¯˘ÓÏ ˘È˘ ÈÏ· ‰Ê „È˜Ù˙· ˙Â˜ÒÚÂÓ ˙ÂÏÎ ˙ÂÎÈ¯„Ó ˘
¯ÂÓ‡Î Ô˙˜ÒÚ‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ÏÎ . ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÏÎ È·‚Ï ÌÈ˜ÈÂ„Ó ÌÈ�Â˙� „¯˘Ó‰ È„È· ÔÈ‡˘ Ô‡ÎÓ
˙ÂÎÈ¯„Ó ˙Â˜ÈÒÚÓ‰ ˙ÂÈ˙„‰. 

המשרד מסר בתשובתו כי הוא נמצא בעיצומו של תהלי� לעדכו� ולבניית מצבת כוח האד� 
 .  לא עודכנו הפרטי�לאחר שני� שבה�, במועצות הדתיות

‰ÊÎ ·ˆÓ ,ÌÈ�Î„ÂÚÓ Ì�È‡ „¯˘Ó‰ ÈÓÂ˘È¯ Â·˘ , Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Á˜ÙÏ Â˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙ
Ì„‡‰ ÁÂÎÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ· ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ,È·Èˆ˜˙ ·˜ÚÓ Úˆ·ÏÂ ‡˘Â�‰ ÏÚ ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï .

Ô‰È„·ÂÚ ÏÚ ÛËÂ˘ ÔÂÎ„Ú ˙Ï·˜Ï ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÂÓ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ,
Î‰ ˙ÂÎÈ¯„Ó Ô‰·Â˙ÂÏ. 

, החלה על עובדי המועצות הדתיות, בהתא� לחוקת העבודה של עובדי� ברשויות המקומיות )ב(
לא יוכל להתקבל , עובד הקרוב קרבת משפחה לאחד העובדי� מראשי מחלקה מסוימת או מנהליה"

 ".לעבודה לאותה מחלקה ברשות המקומית

 Ô˙Â‡· ÈÎ ‰ÏÂÚ „¯˘Ó‰Ó ÂÏ·˜˙‰˘ ÌÈ�Â˙�‰Ó32 ˙ÂÈ˙„ ˙ÂˆÚÂÓ  ˙Â˜ÒÚÂÓ43 ˙ÂÎÈ¯„Ó 
˙ÂÏÎ .˘˘14Ó -43Â ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ· ˙Â˜ÒÚÂÓ‰ ˙ÂÎÈ¯„Ó‰ -13 ˙ÂÎÈ¯„Ó ) Ô˜ÏÁ˘

˙ÂÈ�Ï·Î Ì‚ ˙Â˘Ó˘Ó (˙ÂÈÓÂ˜Ó‰Â ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ· ˙„‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ˙Â˜ÒÚÂÓ‰ , ˙Â˘� Ô‰
˙„‰ ˙Â˜ÏÁÓÂ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Ô˙Â‡· ÔÈ‡Â˘È�‰ ÈÓ˘Â¯ ÌÈ�·¯‰ . 

ינו מאפשר עוד העסקת קרובי משפחה באותה  כי כיו� הוא א2012המשרד מסר בתשובתו מינואר 
והוסי( כי מקצת מדריכות הכלות שהנ� נשות רבני� נקלטו בעבר בתק� ועתה לא נית� , מועצה דתית

 הוסי( המשרד כי יבח� פרסו� הנחיות בנושא ניגוד ענייני� 2012בתשובתו מספטמבר . לפטר�
 . ל שיופ+ לכלל המועצות הדתיות"בחוזר מנכ

‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ‡˘Â�· ÌÈÏ‰� ÌÂÒ¯Ù ˘ÈÁ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó
ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ Ì‰ÈÙÏ ÂÏÚÙÈ Ô‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ· . ÌÚ „ÁÈ ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÔÎ

 ¯·Ú· ÂËÏ˜� ¯˘‡ ˙ÂÎÈ¯„Ó‰ Ï˘ ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ „Â‚È� ˙ÚÈ�ÓÏ ÌÈ¯„Ò‰ ÂÏ˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰
‡Â˘È�‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈ„·ÂÚ‰ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ Ô‰Ï ˘ÈÂ Ô˜˙·ÔÈ. 

__________________ 

 .אחת מהמדריכות פרשה לגמלאות במהל0 הביקורת  14
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בהוראות נוהל רישו� נישואי� אי� כל התייחסות לעניי� הדרכת כלות ולא נקבעו כללי�  .2
והמועצות הדתיות פועלות בתחו� זה , הנוגעי� להיק( ההדרכה הניתנת לכלות או לחתני� ולתכניה

 . על פי אמות מידה שה� קבעו לעצמ�

הורה מנהל , 15עצות הדתיותבעקבות עתירה שהוגשה בנושא הדרכת כלות במו, 2004בנובמבר 
על פי : מחלקת נישואי� במשרד לרבני הערי� ולמנהלי מחלקות הנישואי� ומחלקות הדת כדלקמ�

אי� לחייב כלות הבאות להירש� לנישואי� לעבור הדרכה הכוללת התייחסות "ר "קביעת מועצת הרה
הובהר כי ". ת�לנושאי� שמעבר להדרכה הבסיסית הנדרשת להכנת הכלה לחופה וקידושי� כהלכ

יצוי� כי בעקבות ההנחיה האמורה נמחקה . הדרכה מעבר לכ� תינת� רק לכלות המעוניינות בכ�
 .העתירה

מקצת :  שעות בממוצע�4מהשאלוני� עולה כי היק( שעות ההדרכה לכלה עומד על כ )א(
 .  שעות הדרכה לכלה�12ואחרות נותנות עד כ, המועצות הדתיות נותנות הדרכה של כשעה

Ó˙ÂÚ˘ Ï˘ ÏÂ„‚ Û˜È‰· ‰Î¯„‰ Ï·˜Ï ˙ÂÏÎ‰ ÏÎ ˙‡ ˙Â·ÈÈÁÓ˘ ˙ÂÈ˙„ ˙ÂˆÚÂ , ˙Â‚¯ÂÁ
‰¯‰ ˙ÈÈÁ�‰Ó"¯ ,„·Ï· ˙ÈÒÈÒ· ‰Î¯„‰ ˙ÏÏÂÎ ‡È‰ ‰ÈÙÏ˘. 

 ‡Ï ˙ÂÏÎ ˙Î¯„‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÚ˘ ¯ÙÒÓÏÂ ‰Î¯„‰‰ È�ÎÂ˙Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó‰ ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈÁ�‰ ÒÈÒ· ÏÚ ˙Â˘Ú�‰Î¯„‰‰  . ÏÎ

‰Ê ÌÂÁ˙· ÏÂÚÙÏ ˙Â˘¯„� ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰˘ ÔÓÊ ,‰¯‰ ÏÚ" Ì‡˙‰· ÂÏÚÙÈ Ô‰˘ ÁÈË·‰Ï ¯
Ó ‰˙ÈÈÁ�‰Ï-2004„·Ï· ˙ÈÒÈÒ· ‰Î¯„‰· ·ÂÈÁ‰ ¯·„·  , ‰¯È˙ÚÏ ‰˙·Â‚˙· ‰·ÈÈÁ˙‰˘ ÈÙÎ

‚·Ï"ı .ÔÂÁ·Ï ˘È „ÂÚ ,˙ÂÏÈÚÈ Ï˘ ÌÈË·È‰Ï Ï˜˘Ó Ô˙Ó ÍÂ˙ , ˙ÂÏÎÏ ‰�ÚÓ Ô˙ÓÂ ÔÂÎÒÈÁ
ÍÎ· ˙ÂˆÙÁ‰ , ˘È Ì‡ Â‡ ·Â˙Î ÔÙÂ‡· ˙ÈÒÈÒ·‰ ‰Î¯„‰‰ ˙‡ ‚ÂÊ‰ È�·Ï ¯È·Ú‰Ï ÌÂ˜Ó

˙·˘ÁÂÓÓ ‰„ÓÂÏ· , ÏÚ· ˙ÙÒÂ� ‰Î¯„‰ Ï·˜Ï ÍÎ· ÌÈ�ÈÈ�ÂÚÓ‰ ÌÈ�˙ÁÏÂ ˙ÂÏÎÏ ˜¯ ¯˘Ù‡ÏÂ
˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ· ÌÈÎÓÒÂÓ ÌÈÓ¯Â‚Ó ‰Ù . 

 . ר" כי יפעל להסדרת הנושא בשיתו( הרה2012המשרד מסר בתשובתו מינואר 

 מכוני� פרטיי� המקיימי� קורסי� להכשרת מדריכות לכלות �10ברחבי האר+ פועלי� כ )ב(
 ). המכוני��להל� (

ר וכי רק בוגרות המכוני� "התברר כי מקצת� של מכוני� אלה קיבלו הכרה על ידי הרה )1(
זאת א( על . ר"לאחר שעברו בחינת הסמכה ברה, ר"המוכרי� הוסמכו כמדריכות כלות מטע� הרה

 .  בדי� לעסוק בהסמכת� ובהכרה במכוני� המכשירי� אות�ר אי� סמכות מפורשת"פי שלרה

, "ר לקבוע מי היא מדריכת כלות מוסמכת"התשתית המשפטית אשר מסמיכה את הרה"סוגיית 
 2010לאחר שהתבקש בשנת , ר"ר ועדת הנישואי� הארצית של מועצת הרה"הועלתה כבר על ידי יו

 כיוו� שעד אז ההכרה �רה למדריכות כלות ר להכי� קריטריוני� להכרה במכוני הכש"על ידי הרה
סמכויות "ר סבר כי נית� לבסס את הפעילות ג� על "היו. במכוני� אלה נעשתה ללא קריטריוני�

.16שיש לכל רשות מינהלית" עזר

 

טר� הוסדר נושא הסמכות המשפטית של , 2011בספטמבר , התברר כי עד למועד סיו� הביקורת
 . � להכרה במכוני�ר וכ� ג� נושא הקריטריוני"הרה

__________________ 

לא  (¯‡˘ ‰È„Â‰È ÌÊÈÏ¯ÂÏÙÏ ÊÎ¯Ó‰-� Ï‡¯˘È· ˙Ó„˜˙Ó ˙Â„‰ÈÏ ‰ÚÂ�˙‰  '‰Ï˘ÓÓ  �4934/04 "בג  15
�  ).12.12.04, פורס

 משמעה ג� (הסמכה לעשות דבר או לכפות עשייתו  "1981(א"התשמ, חוק הפרשנותל) ב(17לפי סעי1   16
 ".מת' סמכויות עזר הדרושות לכ0 במידה המתקבלת על הדעת
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ר כי לאור הקושי לבסס את סמכותה בעניי� זה ולאור " ציינה הרה2012בתשובתה מפברואר 
לא נית� היה להמשי� , ר"העובדה שבמש� תקופה ארוכה לא אויש תפקיד היוע+ המשפטי ברה

ר להשלי� את קביעת "תפעל הרה, ע� הסדרת סמכותה המשפטית בתחו� זה. בקביעת הקריטריוני�
 .קריטריוני� ותמצא דר� לאפשר לכל הלומדות להיבח� כנדרשה

‰¯Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÏÚ ‰Ï‡ ‰È˙ÂÏÂÚÙ ÒÂÒÈ·Ï ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ¯
˙ÓÏÂ‰ ˙È·ÈËÓ¯Â� ˙È˙˘˙ , ˙ÚÈ·˜ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ�ÂÎÓ· ‰¯Î‰‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ‰ÈÏÚ ÍÎÏ ÛÒÂ�Â

„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÚ˘ ¯ÙÒÓ ÂÓÎ ÌÈÈ�ÂÈÂÂ˘ ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜ ,˙Â ÌÈ�Î˙‰˙Â„ÈÓÏ˙‰ ˙Ï·˜Ï ÛÒ‰ È‡� . 

ר לאחר שעברו בחינת הסמכה של "בוגרות המכוני� המוכרי� הוסמכו על ידי הרה, כאמור )2(
וכי מנהלי המכוני� המוכרי� הלינו , 2007התברר כי הבחינה האחרונה התקיימה בשנת . ר"הרה

ר " במכתבה לרה,מנהלת אחד המכוני� א( מסרה. ר על העיכוב בעריכת�"בפני מחלקת בחינות ברה
כי בקרב תלמידות קיימת מורת רוח מכ� שלמדו במש� כל אותה שנה בידיעה , 2008מדצמבר 

 . אול� הבחינה לא התקיימה בסופו של דבר, כמו שהיה נהוג בשני� עברו, שייבחנו בסופה

‰¯‰ Ï˘ ÂÊ ˙ÂÏ‰�˙‰˘ Ô‡ÎÓ" È„Î ÔÙÒÎÓ Ô‰Â Ô�ÓÊÓ Ô‰ ÂÚÈ˜˘‰˘ ˙Â„ÈÓÏ˙· ‰Ú‚Ù ¯
 ÔÁ·È‰Ï ÂÏÎÂÈ˘Ô‰È„ÂÓÈÏ ÌÂ˙· . ˙ÂÏÎ‰ ˙ÂÎÈ¯„Ó˘ ˙Â˘¯Â„ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰Ó ˜ÏÁ˘ ÔÂÂÈÎ

‰¯‰ ÌÚËÓ ‰ÎÓÒ‰ ˙ÂÏÚ· ÂÈ‰È"¯ , ÔÏˆ‡ ˙Â˜ÒÚÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙Â„ÈÓÏ˙‰Ó ‰Ú�Ó�
˙ÂÏÎ ˙ÂÎÈ¯„ÓÎ . 

‰¯‰ ÏÚ"‚Â‡„Ï ¯ ,ÔÈ„· ‰˙ÂÎÓÒ ÒÂÒÈ·Ï „ÚÂ È�ÓÊ ÔÙÂ‡· , ‡˘Â� Ï˘ ‰ÈÂ‡¯ ‰¯„Ò‰Ï
ÌÈÒ¯Â˜‰ ˙Â¯‚Â·Ï ˙Â�ÈÁ·‰ ,�ÓÏ È„ÎÔ‰· ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ ÚÂ. 

 

 

 היבטי� בעריכת חופה וקידושי�

 ק"מת� אישור קבוע לרבני� לערו� חו

מפנויי� �ולאחריו משתנה המעמד האישי של בני הזוג , ק נעשה על פי הכללי� ההלכתיי�"טקס החו
ולכ� חשוב מאוד כי לא יתרחשו בו תקלות או שגיאות העלולות להשפיע על תוקפו ועל , לנשואי�
 . האישי של בני הזוגמעמד� 

יודע " היו הרבני� רושמי הנישואי� מוסמכי� לאשר לכל רב שהיה נאמ� עליה� כ2005עד שנת 
ר תשע " קבעה מועצת הרה2005בשנת . ק בהתא� לנהגי� המקובלי�"לערו� חו" בטיב קידושי�

.  מה�ק יש לענות לפחות על אחת"שכדי לקבל אישור קבוע לעריכת חו, הגדרות של סוגי רבני�
לשמש )  ועדת הנישואי��להל� (ר "באותה עת הוסמכה ועדת הנישואי� הארצית של מועצת הרה

וג� לתת אישורי� לרבני� שאינ� עוני� על אחת מתשע , "וועדה למת� אישורי� לעריכת חופות"כ
 הפי+ הרב הראשי �2005יצוי� כי ב. א� עומדי� בדרישות אחרות שהיא קבעה, ההגדרות שנקבעו

שלפיה אי� הרב רוש� הנישואי� מוסמ� עוד לאשר לרב אחר , זי הנחיה לכל רושמי הנישואי�האשכנ
ראו להל� (ר "פעמי מהרה�ק א� אי� בידו אישור קבוע מוועדת הנישואי� או אישור חד"לערו� חו
 ).בפרק זה

בי� , ק"ועדת הנישואי� מטפלת בכל שנה בבקשות רבות של רבני� לקבלת אישור קבוע לערו� חו
 .יתר תפקידיה
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ר ועדת הנישואי� כי יש צור� להבהיר ולפרט חלק מתשע ההגדרות " החליט יו2008במאי  .1
 �להל� (והציג בפני ועדת הנישואי� הגדרות אפשריות מפורטות , האמורות כיוו� שה� כלליות מדי

 ). ההגדרות החדשות

 È‡Ó ÔÈ·2008 È�ÂÈÏ 2011„ ˙‡ ÚÈ·‰Ï ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙„ÚÂ È¯·Á Â˘˜·˙‰  ˙Â¯„‚‰‰ ÔÈÈ�Ú· Ì˙Ú
¯ÙÒÓ ÌÈÓÚÙ ˙Â˘„Á‰ ,ÂÈ Ï˘ ‰Úˆ‰‰ ‰�Â„� Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú ÌÏÂ‡" ˙„ÚÂ ¯

‰˙ÂÏÏÎ· ÔÈ‡Â˘È�‰ ,·ÈÈÁÓÂ „ÈÁ‡ ÍÓÒÓÏ ‰˘·Â‚ Ì¯Ë ,ÈÂ�È˘ ‡ÏÏ Â¯‡˘� ˙Â¯„‚‰‰Â .
 ˙�˘ ˙ÏÈÁ˙· ‰˘‚Â‰ ‰Ê ÔÈÈ�Ú·2012‚·Ï ‰¯È˙Ú "ı , ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˘˜·˙‰ ‰·Â

 ˙Â¯„‚‰‰ ˙‡ ÏÂÒÙÏ˙ÂÓÈÈ˜‰17. 

ר מעוררות קושי "משרד המשפטי� מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי ההגדרות שגובשו ברה
וכי עמדתו בעניי� זה תגובש במסגרת ,  ה� בהיבט השוויוני ה� בהיבט היישומי הלכה למעשה�

אושרו , ר כי לאחר שהוגשה העתירה" הודיעה הרה2012בתשובתה מספטמבר . +"התגובה לבג
בעקבות זאת ולאור ההסכמה . 2012ר בישיבתה מיוני "חדשות ומקלות על ידי מועצת הרההגדרות 

 . + לדחות את הדיו� בעתירה"אישר בג, שהושגה ע� העותרי�

והיא , בהרכב של שלושה רבני�,  החלה ועדת הנישואי� לפעול ג� כוועדת חריגי�2005בשנת  .2
ההגדרות ובכל זאת מבקשי� לקבל אישור דנה בבקשות של רבני� שאינ� עוני� על אחת מתשע 

הוועדה פעלה לפי כללי� מינהליי� שהתייחסו להשכלה התורנית של . ק"קבוע לעריכת חו
 2009בשנת . ק"לכהונת� כרבני קהילה על פי אישור הרב המקומי ולניסיונ� בעריכת חו, המועמדי�

ועיגנו אות� ,  כוועדת חריגי�עדכנו שני הרבני� הראשיי� את הכללי� לעבודתה של ועדת הנישואי�
לפי כללי� אלה . ר"ומאז מכהני� בה שבעה חברי מועצת הרה, ג� הרכב הוועדה השתנה. בכתובי�

ק לרבני� שאינ� עוני� על אחת מתשע ההגדרות אול� ממלאי� אחר "יינת� אישור קבוע לעריכת חו
 .18ארבעה תנאי� מצטברי� אחרי�

)‡( È‡Â˘È�‰ ˙„ÚÂ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó Â‡ˆÓ� Ô- ˙ÈÁÎÂ�‰ ‰˙�ÂÎ˙Ó·Â ˙Ó„Â˜‰ ‰˙�ÂÎ˙Ó· - 
È·˜Ú ‡Ï ÔÙÂ‡· ‰ÏÚÙ : ÍÂ¯ÚÏ ÌÈ‡�˙‰ ÏÎ· Â„ÓÚ ‡Ï ¯˘‡ ÌÈ�·¯Ï ‰¯˘È‡ ‡ÒÈ‚ „ÁÓ

ÂÁ"˜ , ÏÎ· „ÂÓÚÏ ÌÈÓÂ„ ÌÈ�Â˙� ÈÏÚ· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ�·¯Ó ˘Â¯„Ï ‰„ÈÙ˜‰ ‡ÒÈ‚ Í„È‡ÓÂ
ÌÈ‡�˙‰ .ÌÈ‡�˙‰Ó ÌÈ�Â˘ ÌÈ¯ËÓ¯Ù ÍÓÒ ÏÚ ¯Â˘È‡ ˙˙Ï ‰ËÈÏÁ‰ Û‡ ‡È‰ ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˜ÏÁ· 
ÂÚ·˜�˘ . Ì˙·¯˜ Ï˘· Â‡ ÌÒÂÁÈÈ Ï˘· ‰Ï˜‰ ‡È‰ ÌÈ�·¯‰Ó ˜ÏÁ ÌÚ ÈÎ ˘˘Á ÌÈÈ˜

‰ÚÙ˘‰ ÈÏÚ· ÌÈÓ¯Â‚Ï ,˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 

א( על פי שלא הציג , ק"אישור קבוע לערו� חו) ' רב א�להל� ( קיבל רב מסוי� �2008ב )1(
ק הסתפקה "יכת חולעניי� ניסיונו של הרב בער, זאת ועוד. אישור מהרב המקומי על היותו רב קהילה

יצוי� כי אביו הוא חבר מועצת . ק"ועדת הנישואי� באישור מאביו כי התלווה אליו בעריכת חו
, ק"ואול� במקרה אחר היא דרשה מרב שפנה אליה להתלוות לרבני� נוספי� בעריכת� חו. ר"הרה

 . לבד מהאישור שהציג מאביו

ולפיכ� , ק"ו הרב ומפועלו בתחו� החוכי ועדת הנישואי� התרשמה מניסיונ' בתשובתו טע� רב א
במרחב תמרו� גדול "ועדת הנישואי� מסרה בתשובתה כי באותה עת פעלה . העניקה לו את האישור
 . 2005כדי להקל על ציבור הרבני� להטמיע את השינוי שחל בשנת , "ומתו� שיקול דעת רחב

__________________ 

 ). 25.12.12, לא פורס�('‰¯· ‰¯‡˘Á‡Â ËÙ˘Ó È¯Ú˘ ˙ÏÏÎÓ '� 'Á‡Â Ï‡¯˘ÈÏ È �457/12 "בג  17
 .2012תנאי� אלה שונו ביוני   18
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 ועדת הנישואי� ציי� כי ר"א( על פי שיו, ק"אישור קבוע לערו� חו'  קיבל רב ב�2008ב )2(
 �' יצוי� כי הפנייה לוועדת הנישואי� הוגשה בידי אחיו של רב ב". כל הנתוני� הנדרשי�"חסרי� לו 

 והיא א( הוגשה על גבי נייר פקס של לשכת אותו �ששימש באותה עת כעוזרו של שר בממשלה 
 . השר

כי תחילה פנה הרב לוועדת , 2012ואחיו מסרו למשרד מבקר המדינה בתשובותיה� מינואר ' רב ב
, א� לאחר שחל( פרק זמ� ולא נענה. הנישואי� והגיש לה את כל החומר הדרוש וא( הופיע בפנייה

ולאחר , וזה פנה אל עוזר הרב הראשי והעביר לו בשנית את המסמכי� שכנראה אבדו, פנה לאחיו
רה בתשובתה כי היא ועדת הנישואי� מס. ר ועדת הנישואי� קיבל את האישור"ריאיו� אצל יו

 ). 73(התרשמה מידיעותיו ורמתו הרוחנית של הרב והתחשבה בגילו 

אול� , ק"ר מסרה בתשובתה כי ועדת הנישואי� אמנ� קבעה תנאי� לקבלת אישור לעריכת חו"הרה
ועדת הנישואי� מסרה בתשובתה כי עד . השאירה לעצמה את שיקול הדעת להתחשב בתנאי� נוספי�

יא נהגה בגמישות ובמתינות כדי להטמיע באופ� מדורג את המציאות החדשה  ה2009אמצע שנת 
העלתה הביקורת כי ג� בהרכבה החדש , אול� חר( תשובה זו. 2005שיצרו תשע ההגדרות משנת 

 2012בתשובתה מספטמבר .  סטתה ועדת הנישואי� לא אחת מהתנאי� שקבעה2009מאמצע שנת 
� מ� הכלל ובהתא� לשיקול דעתה קיבלה הוועדה בהרכבה מסרה ועדת הנישואי� כי במקרי� יוצאי

 .החדש החלטות נקודתיות החורגות מ� הנורמה

 ÏÚÂ È�ÂÈÂÂ˘ ÔÙÂ‡· ÏÂÚÙÏ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÁ ˙ÎÈ¯Ú ¯Â˘È‡Ï ˙Â˘˜·· ‰ÈÏ‡ ÌÈ�ÂÙ‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÏÏÎ ÈÙÏÎ ÂÚ·˜�˘ ÌÈ‡�˙‰ ÈÙ"˜ . ¯˙È

ÔÎ ÏÚ ,Ï ‰ÈÏÚ ÌÈ¯˘˜ ÈÏÚ· ÌÈ�·¯ Ï˘ Ì‰È˙Â˘˜·· ‰�„ ‡È‰˘ ˙Ú· ˙Â¯È‰Ê ‰�˘Ó ‚Â‰�
‰¯· ÌÈÓ¯Â‚Ï ÌÈÈ˙ÁÙ˘Ó Â‡ ÌÈÈ˘È‡"˙ÈËÈÏÂÙ‰ ˙Î¯ÚÓ· Â‡ ¯ , ÚÂ·˜Ï Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â

ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� È¯„Ò‰ .ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,ÌÈÈÙÂÏÁ ÌÈ‡�˙ ÏÚ ËÏÁÂ‰ ÔÎ‡ Ì‡ , ÏÚ Â‡
ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ‡�˙‰ Ï˘ ‰˘Ó‚‰ ,· ˙‡Ê Ô‚ÚÏ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙„Â·Ú ÈÏÏÎ

ÌÓÒ¯ÙÏÂ. 

 וה� בארבעת התנאי� המצטברי� לקבלת אישור לעריכת 2005ה� בתשע ההגדרות משנת  )ב(
ק באזור מסוי� בלבד "לא נקבעה כל הגבלה למת� אישור לרב לערו� חו, 2009ק שנקבעו בשנת "חו

 .או לבני קהילה מסוימת בלבד

·¯Ï Ì‚ ¯Â˘È‡ ‰�˙� ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙„ÚÂÂÁ ÍÂ¯ÚÏ ˙ÈÙÂÈ˙‡‰ ‰ÏÈ‰˜‰ È�· ÌÈ�"˜ . ‰Ê ‰È‰ ÌÏÂ‡
Ï·‚ÂÓ ¯Â˘È‡ ,ÂÁ ÍÂ¯ÚÏ ÌÈ˘¯ÂÓ Ì‰ ÂÈÙÏ˘"„·Ï· ˙ÈÙÂÈ˙‡‰ ‰ÏÈ‰˜‰ È�·Ï ˜ , ÏÚ ˙‡ÊÂ

‰¯‰ ÌÚËÓ ‰„ÂÚ˙ ÍÓÒ" Â‡ ˙ÈÙÂÈ˙‡‰ ‰ÏÈ‰˜‰ ·¯Î Ô‰ÎÏ ¯È˘Î ·¯‰˘ ÍÎ ÏÚ ‰„ÈÚÓ‰ ¯
‰ÏÈ‰˜‰ È�· Ï˘ È�ÁÂ¯ ‰ÚÂ¯Î . ˙Â˘È¯„‰ ˙‡ ‰�‚ÈÚ ‡Ï ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙„ÚÂ ÂÚ·˜�˘ ˙Â„ÁÂÈÓ‰
ÌÈÈÓ˘¯‰ ÌÈ‡�˙· ‰Ï‡ ÌÈ�·¯Ï. 

 כי התנאי� הרשמיי� אכ� לא מתייחסי� לרבני הקהילה 2012ר מסרה בתשובתה מינואר "הרה
אישרה ועדת , לקהילת�" רועה רוחני"כיוו� שהסמכת� מוגדרת ברוב המקרי� כ, ע� זאת. האתיופית

 .התא� לתעודת הכושר שברשות�ב, ק לבני קהילת� בלבד"הנישואי� לרבני� אלה לערו� חו

מאחר שמדובר בטקס בעל . ק שוני� זה מזה בסגנו� החופה שה� עורכי�"הרבני� עורכי החו .3
ראוי להעניק לה� את היכולת לבחור ברב שסגנונו ואישיותו מתאימי� , משנה חשיבות לבני הזוג

של הרבני� שקיבלו ר הפיצה בקרב המועצות הדתיות ופרסמה ברשת האינטרנט רשימה "הרה. לה�
,  רבני��1,400במועד סיו� הביקורת מנתה הרשימה כ(ק "אישור קבוע מוועדת הנישואי� לערו� חו

 .מתו� הרשימה הזאת רשאי� בני הזוג לבחור רב שיערו� את חתונת�).  רשימת הרבני��להל� 
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נישואי� לא  הובאו לידיעת ועדת הנישואי� מקרי� אחדי� שבה� רושמי 2006הועלה כי החל משנת 
זאת . א( על פי שנכללו ברשימת הרבני�, אפשרו לרבני� להשיא זוגות שנרשמו אצל� לנישואי�

או משו� , משו� שרושמי הנישואי� נתנו עדיפות לרבני� המכהני� במועצה הדתית שבה ה� מכהני�
דתי על מקרי� אלה טופלו באופ� נקו. שהרב הרצוי על בני הזוג לא היה מקובל על רוש� הנישואי�

שהעיר לרושמי הנישואי� והעמיד� על החובה לאפשר לרבני� שהוכרו על , ידי מרכז ועדת הנישואי�
 .ידי הוועדה להשיא זוגות שנרשמו אצל� לנישואי�

כי תקפיד על , 2012המועצה הדתית בגני תקווה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 
רוש� הנישואי� במועצה . ת הנישואי� להשיא זוגותהנהלי� ותאפשר לרבני� שאושרו על ידי ועד

הדתית בראשו� לציו� מסר כי לא אישר לרבני� אשר מצא אצל� טעויות בכתיבת הכתובות לערו� 
המועצה הדתית . א� לא מנע זאת באופ� גור( מכלל הרבני� המופיעי� ברשימת הרבני�, ק"חו

המועצה . ק בנתניה אושר"רו� חוכל רב שהתבקש לע, בנתניה מסרה כי מאז פורסמה הרשימה
 .הדתית בכפר סבא לא השיבה לפניית משרד מבקר המדינה

‰¯Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÈÓ˘Â¯ ÌÈ�·¯‰Â ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÏÎ˘ ‡„ÂÂÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ¯
ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙È¯·· Ì˙Â‡ ‡È·È˘ ·¯‰ ˙‡ ÌÓˆÚ· ¯ÂÁ·Ï ˙Â‚ÂÊÏ ÌÈ¯˘Ù‡Ó ÔÈ‡Â˘È�‰ , ÍÂ˙Ó

ÌÈ�·¯‰ ˙ÓÈ˘¯ .„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ú„ÈÓ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ È„È· ÈÂˆÓ Ì‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ Ì‚ ‰�È
ÂÁ ˙ÎÈ¯Ú· ÌÈÈ„ ÌÈ‡È˜· Ì�È‡˘ ‰ÓÈ˘¯· ÌÈÚÈÙÂÓ‰ ÌÈ�·¯ ÏÚ"˜ ,‰¯Ï Â¯È·Ú‰Ï Ô‰ÈÏÚ" ¯

ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ È„È ÏÚ ÏÙÂËÈ ‡˘Â�‰˘ È„Î. 

ר כי תפעל בעניי� זה מול המועצות הדתיות ומול רושמי " הודיעה הרה2012בתשובתה מינואר 
 .ק" ותנחה אות� לאפשר לרבני� המופיעי� ברשימת הרבני� לערו� חו,הנישואי�

 

 ק"פעמי לעריכת חו�מת� אישור חד

 למי � לזוג מסוי� ובמועד מסוי� �ק "פעמי לעריכת חו�ועדת הנישואי� נהגה לתת אישור חד
 היא. היא עשתה כ� מעת לעת על פי שיקול דעתה. ק ולא היה ביד� אישור קבוע"שביקשו לערו� חו

במקרי� שבה� המבקש מילא , ק למש� פרק זמ� מסוי�"ג� נהגה להעניק אישור זמני לעריכת חו
ק עד " ולמעשה אישרה לו זמנית לערו� חו�אחר מרבית תנאי הס( הדרושי� לקבלת האישור הקבוע 

 . שישלי� את יתר הדרישות

פעמיי� וזמניי� �שני� ספורות לפני תחילת הביקורת הפסיקה ועדת הנישואי� לתת אישורי� חד
 . פעמיי� ניתנו רק על ידי ראשי לשכות הרבני� הראשיי��והאישורי� החד, ק"לעריכת חו

1 . 56% ¯˘‡Ó Ô‰Ï˘ ÔÈ‡Â˘È�‰ Ì˘Â¯ ÌÚÙ È„Ó ÈÎ ÌÈ�ÂÏ‡˘· Â·È˘‰ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰Ó 
ÂÁ ÍÂ¯ÚÏ ÌÈ�·¯‰ ˙ÓÈ˘¯· ÌÈÚÈÙÂÓ Ì�È‡˘ ÌÈ�·¯Ï"˜ . ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰Ó ˙ÈˆÁÓÎ ˜¯

Â˘¯Â„ ÍÎ Â·È˘‰˘„Á ¯Â˘È‡ ‚Èˆ‰Ï ·¯‰Ó ˙-‰¯‰Ó ÈÓÚÙ"¯ .‰¯‰ ˙ˆÚÂÓ Ì‚" ‰˙ÈÈ‰ ¯
 ÂÊ ‰ÚÙÂ˙Ï ˙Ú„ÂÓ- ¯‡Â�ÈÓ ‰˙·È˘È· Â¯Ó‡�˘ ÌÈ¯·„‰Ó ‰ÏÂÚ ÍÎ 2009. 

ÂÁ ÍÂ¯ÚÏ ÌÈ�·¯Ï ¯˘‡Ï ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ Ï‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÔÈ‡ Ì‡ ˜
 ¯Â˘È‡ Ì„È·)„Á Â‡ ÚÂ·˜-ÈÓÚÙ (ÂÁ ˙ÎÈ¯ÚÏ"‰¯‰Ó ˜"¯ ,ÏÚÂ „¯˘Ó‰ ÏÚ ÈÎÂ‰¯‰ " ¯

‰Ê ÔÈÈ�Ú· ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ ˙ÂÓÈÈ˜Ó Ô‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ Ô‰ÈÏÚ Á˜ÙÏ . 

דרכי� לפיקוח ולאכיפת הכללי� על המועצות , בשיתו( המשרד, ר כי תבח�"בתשובתה הודיעה הרה
 . הדתיות ורושמי הנישואי�
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פעמיי� על � הוחלט לבטל את הנוהג של מת� אישורי� חד2010בישיבת ועדת הנישואי� מיולי  .2
י הרבני� "אישורי� חד פעמיי� יינתנו א� ורק ע"ונקבע ש, ראשי לשכות הרבני� הראשיי�ידי 

אלא יש , עוד הוחלט כי אי� לתת אישורי� זמניי� שתוקפ� לחצי שנה". הראשיי� ובחתימת יד�
 . פעמי בלבד ולחופה מסוימת בלבד�לתת אישור חד

)‡( Ó ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰‰ È¯Á‡ Ì‚ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÈÏÂÈ2010 ÂÎÈ˘Ó‰ 
„Á ÌÈ¯Â˘È‡ ˙˙Ï ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈ�·¯‰ ˙ÂÎ˘Ï È˘‡¯-ÂÁ ˙ÎÈ¯ÚÏ ÌÈÈÓÚÙ"˜ , Ï˘ Ì˙ÓÈ˙Á ‡ÏÏ

ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈ�·¯‰ ,Ì˙Ú„ ÏÚ Ô˙È� ¯Â˘È‡‰ ÈÎ ‰¯Ú‰ ˙ÙÒÂ˙· ‡Ï‡ . 

)·( ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰ËÏÁ‰Ï „Â‚È�· ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ , ˙Î˘Ï ˘‡¯ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ÍÈ˘Ó‰
È¯Â˘È‡ ÌÈ�·¯Ï ˙˙Ï È„¯ÙÒ‰ È˘‡¯‰ ·¯‰ÂÁ ÍÂ¯ÚÏ ÌÈÈ�ÓÊ Ì"˜ , Ï˘ ˙ÂÙÂ˜˙Ï ÏÏÎ Í¯„·

‰�˘Î „Ú ÌÈ˙ÚÏÂ ‰�˘ ÈˆÁ. 

)‚( „Á‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ Ô˙ÓÏ ÌÈÏÏÎ ÂÚ·˜� ‡Ï ÈÎ Ì‚ ‰ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ÌÈÈÓÚÙ
Ì˙Ï·˜Ï ÌÈ‡�˙‰ Â¯„‚Â‰ ‡ÏÂ ,ÔÂÈÒÈ�Â ˙ÈË�ÂÂÏ¯ ˙È�¯Â˙ ‰ÏÎ˘‰ ÂÓÎ , ¯ÒÂÁ ¯ˆÂ� ÏÚÂÙ·Â

È˘‡¯‰ ÌÈ�·¯‰ ˙ÂÎ˘Ï È˘‡¯ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰· ˙Â„ÈÁ‡˙ÂÓÂ„ ˙Â˘˜·Ï Ú‚Â�· ÌÈ. 

 ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ÂÙ¯Èˆ Ì‰ ¯˘‡Î Ì‚ ÌÈ�·¯ Ï˘ Ì‰È˙Â˘˜· ÂÁ„� ÌÈ˙ÚÏ ÈÎ ‡ˆÓ�
ÂÁ ÌÂÁ˙· ˙ÈÙÈˆÙÒ ‰ÏÎ˘‰ ÏÚ Â‡ ˙ÈÏÏÎ ˙È�¯Â˙ ‰ÏÎ˘‰"˜ , ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ÔÎÂ

ÂÁ ˙ÎÈ¯Ú· Ì„Â˜ ÔÂÈÒÈ�"˜ ;˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ , ÍÓÒÓ Ì‰È˙Â˘˜·Ï ÂÙ¯Èˆ ‡Ï ÌÈ�·¯˘ ÌÈ¯˜Ó ÂÈ‰
Ú˙ Â‡ Â‰˘ÏÎ‰„Â ,Â¯˘Â‡ Ô‰ Í‡. 

כי , ראש לשכתו של הרב הראשי האשכנזי הסביר לנציגי משרד מבקר המדינה במהל� הביקורת
 . פעמיי� על סמ� היכרות אישית ע� הרב לא דרש ממנו מסמכי��כאשר העניק אישורי� חד

ÌÈ·¯Â˜Ó ˙Ù„Ú‰Ï ˘˘Á ‰ÏÚÓÂ ÔÂÈÂÂ˘· ˙Ú‚ÂÙ ÂÊ ˙ÂÏ‰�˙‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó . 

Â‡ˆÓ�ÏÈ·˜Ó· Ì‰· ÂÏÙÈË ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈ�·¯‰ ˙ÂÎ˘Ï È˙˘˘ ÌÈ¯˜Ó Ì‚  ,‰�Â˘ ÔÙÂ‡· Í‡ .
Ï˘ÓÏ ÍÎ , È�ÂÈ·2010‰¯· ÔÁ·È‰Ï ÌÈ�·¯‰ „Á‡ ÏÚ ÈÎ ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙„ÚÂ ‰ËÈÏÁ‰ " È‡�˙Î ¯

ÂÁ ÍÂ¯ÚÏ ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜Ï"˜ . ¯·ÂË˜Â‡·2010 È˘‡¯‰ ·¯‰ ˙Î˘Ï ˘‡¯ Ï‡ ·¯‰ ‰�Ù 
„Á ¯Â˘È‡ Ï·˜Ï ‰˘˜·· ÈÊ�Î˘‡‰-ÂÁ ˙ÎÈ¯ÚÏ ÈÓÚÙ"˜ , ˙„ÚÂÂÏ Â˙Â‡ ‰�Ù‰Â ·¯ÈÒ ‰Ê˘ÓÂ

ÔÈ‡Â˘È�‰ ,È„¯ÙÒ‰ È˘‡¯‰ ·¯‰ Ï˘ Â˙Î˘Ï ˘‡¯Ï ‰˘˜· ‰˙Â‡ ÌÚ ‰�Ù ‡Â‰ , ‰Ï ‰�Ú� ‰ÊÂ
·ÂÈÁ· .„Á ÌÈ¯Â˘È‡ ·¯‰ Ï·È˜ ˘„ÂÁ Â˙Â‡·-˙ÂÎ˘Ï‰ È˙˘Ó ÌÈÙÒÂ� ÌÈÈÓÚÙ . Â‡ˆÓ� ‡Ï

ÌÈ¯Â˘È‡‰ Ô˙ÓÏ ·˙Î· ÌÈ¯·Ò‰ Â‡ ÌÈ˜ÂÓÈ�. 

ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈ�·¯Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈ¯Â˘È‡ ˙˙Ï ÂÎÓÒÂ‰˘ ‰Ï‡ Ì‰˘ ¯Á‡Ó ÈÎ 
„Á-ÂÁ ˙ÎÈ¯ÚÏ ÌÈÈÓÚÙ"˜ , Ì˙˜Ù�‰Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï Ì‰ÈÏÚ- ˜¯ Â�˙�ÈÈ˘ ÁÈË·‰Ï È„Î 

ÂÁ ÍÂ¯ÚÏ ÈÂ‡¯˘ ÈÓÏ" ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÒÈÒ· ÏÚÂ ˙È�ÂÈÂÂ˘ ‰¯Âˆ· Â�Â„ÈÈ ˙Â˘˜·‰ ÏÎ˘ È„ÎÂ ˜
˙Â‰Ê. 

פעמיי� וזמניי� לעריכת �� חדר כי תפעל לקביעת קריטריוני� למת� אישורי"בתשובתה הודיעה הרה
 . לש� הסדרת העניי� ויצירת אחידות בי� לשכות הרבני� הראשיי�, ק"חו

כללי המינהל התקי� מחייבי� כי לאחר שהוסמכה ועדה כלשהי לתת אישור קבוע לעריכת  )ד(
 וא� יינתנו יהיה זה א� ורק במקרי� חריגי� אשר אי�, פעמיי� כלל�לא יינתנו אישורי� חד, ק"חו

 . לה� מענה במסגרת אותה הוועדה
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‰¯‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰"ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙„ÚÂÂÏ Â�Ù ‡Ï˘ ÌÈ�·¯Ï Ì‚ ‰¯˘Ù‡ ¯ ,ÂÁ„�Â ‰ÈÏ‡ Â�Ù˘ Â‡ ,
ÂÁ ÍÂ¯ÚÏ"·Â˘Â ·Â˘ ˜ .‰Ó‚Â„Ï ÍÎ , ˙�˘·2005 Ì˘Ï ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙„ÚÂÂÏ ÌÈÂÒÓ ·¯ ‰�Ù 

ÂÁ ÍÂ¯ÚÏ ÚÂ·˜ ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜"˜ ,ÂÚ·˜�˘ ˙Â¯„‚‰· „ÓÚ ‡Ï˘ ÔÂÂÈÎ ‰È„È ÏÚ ‰Á„� ÌÏÂ‡ .
„Á ÌÈ¯Â˘È‡ ˙Â¯˘Ú ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘‰ ÍÏ‰Ó· Ï·È˜Â ˘˜È· Ê‡Ó- Ï˘ Ì‰È˙ÂÎ˘ÏÓ ÌÈÈÓÚÙ

ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈ�·¯‰ È�˘ .ÔÎ ÂÓÎ ,È‡¯˜‡· ˜„· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰˘ÂÏ˘Î Í˘Ó·
ÌÈ˘„ÂÁ ,„Á ÌÈ¯Â˘È‡- È�ÂÈ ÔÈ· È„¯ÙÒ‰ È˘‡¯‰ ·¯‰ ˙Î˘Ï È„È ÏÚ Â�˙È�˘ ÌÈÈÓÚÙ

 ¯·ÓËÙÒÏ2011 .È�·¯ ‰˘ÂÏ˘Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ ‰˘È˘ „Ú ‰Ú·¯‡ ‰Î˘Ï‰ ˘‡¯ Ô˙� Ì
„Á ÌÈ¯Â˘È‡-„Á‡ ÏÎÏ ÌÈÈÓÚÙ ;ÌÈ¯Â˘È‡ ‰˘ÂÏ˘ Â�˙È� ÌÈ�·¯ ‰˘ÈÓÁÏ , ÌÈ�·¯ ‰¯˘ÚÏÂ- 
ÌÈ¯Â˘È‡ È�˘. 

יצוי� כי ג� מנהל מחלקת הנישואי� במועצה הדתית בירושלי� הלי� בפני ראש לשכת הרב הראשי 
א( , � שלשכתו מאשרת לרבני�על תופעת האישורי� החוזרי� ונשני, 2009באוגוסט , האשכנזי

 .שלא אושרו בוועדת הנישואי�

„Á‰ ¯Â˘È‡‰ ÔÂ�‚�Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰Ó- ÌÈ¯Â˘È‡ Ï·˜Ï ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ�·¯Ï ¯˘Ù‡Ó ÈÓÚÙ
ÂÚ·˜�˘ ÌÈ‡�˙Ï Ì‡˙‰· ‡ÏÂ ˙ÂÙÂÎ˙ ÌÈ˙ÚÏ ,ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙„ÚÂ ˙ÙÈ˜ÚÏ ÂÏÂˆÈ� È„Î „Ú. 

 לעיצוב� מחדש של הקריטריוני� ר כי ועדת הנישואי� פועלת" הודיעה הרה2012בתשובתה מינואר 
לאפשר ליותר רבני� לקבל את , ושברצונה להגמיש את הכללי�, ק"למת� אישורי� לערו� חו

 .ולייתר את הצור� לפנות ללשכות הרבני� הראשיי�, האישור

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ·˜Ú ÚÂ·˜ ¯Â˘È‡ Ï·˜Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈ�·¯‰ Ï‚ÚÓ ·Á¯ÂÈ Ì‡ Ì‚
ÂÁ ˙ÎÈ¯ÚÏ ÌÈÏÏÎ‰ ˙˘Ó‚‰"˜ ,‰¯‰ ÏÚ"„Á‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ÔÂ�‚�Ó ÈÎ „ÈÙ˜‰Ï ¯- ÌÈÈÓÚÙ

ÂÁ ˙ÎÈ¯ÚÏ"ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙„ÚÂ ˙ÙÈ˜ÚÏ ÏˆÂ�È ‡Ï ˜ . ‡Â‰ ‰Ê‰ ÔÂ�‚�Ó‰ Ï˘ Â˙¯ËÓ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
ÂÁ ÍÂ¯ÚÏ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ�·¯Ï ¯È˙‰Ï"„Á ÔÙÂ‡· ˜-„·Ï· ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯˜Ó·Â ÈÓÚÙ , ÔÈ‡˘ Û‡

ÚÂ·˜ ¯Â˘È‡ Ì„È· ,È˙Â·ÈÒÓ Ì‰· ÌÈ�ÈÈ�ÂÚÓ ‚ÂÊ‰ È�·˘ ÌÂ˘Ó˙ÂÈ˘È‡‰ Ì‰. 

3. ÊÎÂ¯Ó ÌÂ˘È¯ Ï‰�˙Ó ‡Ï ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,·˘ÁÂÓÓ ‡ÏÂ È�„È ‡Ï , Ï˘
„Á‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰-ÌÈ�·¯Ï ÌÈ�˙È�˘ ÌÈÈÓÚÙ . Ô˙Â� Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ· ÔÈ‡ ‰ÊÎ ÌÂ˘È¯ ¯„ÚÈ‰·

Â�˙È�˘ ÌÈÓ„Â˜ ÌÈ¯Â˘È‡ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ¯Â˘È‡‰ , ÛÂ˜ÚÏ ÔÂÈÒÈ� Ô‡Î ÔÈ‡˘ ‡„ÂÂÏ Â˙ÏÂÎÈ· ÔÈ‡Â
È�‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ÛÒÂ� ¯Â˘È‡ ÌÈÂÒÓ ·¯Ï Ô˙�ÈÈ ‡Ï Ô‰ÈÙÏ˘ ˙ÂÓ„Â˜ ˙ÂËÏÁ‰ Â‡ ÔÈ‡Â˘. 

 Â�˙È�˘ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ˙‡ ¯„ÂÒÓ ÔÙÂ‡· ÌÂ˘¯ÏÂ ÊÎ¯Ï ˘È ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ�·¯Ï , ˜È�Ú‰Ï Ì‡Â·· ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈ�·¯‰ Ï˘ Ì„È· ÈÂˆÓ ‰È‰È ˘¯„�‰ Ú„ÈÓ‰˘ ÍÎ

‰Ï‡Î ÌÈ¯Â˘È‡. 

לש� יצירת שקיפות , ר של האישורי� שניתנור כי תפעל לרישו� מסוד"בתשובתה הודיעה הרה
 .ואחידות בי� לשכות הרבני� הראשיי�

 

 תשתית מינהלית לעבודתה של ועדת הנישואי�

ועדת הנישואי� מטפלת בכל שנה בבקשות רבות של רבני� לקבלת אישור קבוע לערו� , כאמור
כדי שתוכל לפעול . כ� היא מטפלת בנושאי� עקרוניי� אחרי� הקשורי� לתחו� הנישואי�. ק"חו

, במיונ�, יש להעמיד לרשותה תשתית מינהלית מתאימה שתסייע בקליטת הבקשות, באופ� תקי�
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בניהול פרוטוקולי� מסודרי� ובמשלוח , בהעברת החומר לחבריה מבעוד מועד, בקביעת סדר היו�
 . תו� הקפדה על תיעוד נאות לכל אלה, ההחלטות לפוני�

. מרכזי ועדת הנישואי� ממלאי� את תפקיד� בלא שכר, �2005ב, אי�אול� מאז הוקמה ועדת הנישו
ג� חבריה מבצעי� את עבודת� ללא כל תשלו� וא( אינ� מקבלי� דמי ביטול זמ� והחזר הוצאות 

ועובדה זו משליכה על התשתית המינהלית של , לוועדת הנישואי� אי� שירותי מזכירות. הנסיעה
על תיעוד החלטותיה ועל , על משלוח חומר כתוב טר� כינוס�על זימו� חבריה לישיבות ו, עבודתה

, 2008 ומנובמבר 2007ר מנובמבר "בישיבות מועצת הרה. תיוק המסמכי� שהרבני� הגישו לה
, 19ר"הועלה הצור� למנות מזכיר שירכז את עבודת� של כל הוועדות שפועלות לצד מועצת הרה

 לא 2011ר ביולי "ל הרה"ועדת הנישואי� למנכג� פניית מרכז . אול� הדבר לא הגיע לידי מימוש
 .הביאה להסדרת הנושא

‰¯Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙È˙˘˙ ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙„ÚÂ ˙Â˘¯Ï „ÈÓÚ‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ¯
‰˙Â‡� ˙ÈÏ‰�ÈÓ ,‰˙ÂÏÈÚÈ ˙‡Â ‰„Â˜Ù˙ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î. 

עדת ר כי מינתה עובד שבי� יתר תפקידיו ישמש כמרכז ו" הודיעה הרה2012בתשובתה מספטמבר 
 .ר"הנישואי� ויעסוק במכלול הנושאי� העולי� מהביקורת ודורשי� את טיפול הרה

 

 השאת זוגות בנישואי� פרטיי�

כ� , ההלכה היהודית איננה מתנה את תוק( הנישואי� במעמד ציבורי או ברישו� ממסדי כלשהו
מו התנאי� א� התקיי, וקידושיה� ייתפסו לכל עניי�" פרטי"שבני זוג יכולי� להינשא במעמד 

 . 20) נישואי� פרטיי��להל� (הנדרשי� בהלכה 

אול� בלי שיירשמו כנשואי� , יש מבי� הזוגות הנישאי� שבוחרי� להינשא בנישואי� פרטיי� .1
על , להיעדר תיעוד ממוסד של רישו� הנישואי� יש השלכות ברמת הפרט. ברישו� ממסדי כלשהו

כ� יש לכ� ; � ג� על ילדיה� ועל צדדי� שלישיי�ולעתי, זכויותיה� ומעמד� האישי של בני הזוג
על תקינות רישומי� ממסדיי� שוני� והאפשרות ,  על הקופה הציבורית�השלכות ברמה הציבורית 

 .להתבסס עליה�

 2004, 2003בשני� . נדרש לסוגיית הנישואי� הפרטיי�) ש" היועמ�להל� (היוע+ המשפטי לממשלה 
� הנהלת בתי הדי� הרבניי� בשאלה כיצד לנהוג ע� רבני� שהשיאו  התקיימו דיוני� בינו לבי�2006ו

 . זוגות באופ� פרטי

בשני� האחרונות שלח מנהל בתי הדי� הרבניי� , בעקבות מידע שהתקבל מבתי הדי� הרבניי� .2
אול�  ,)לעתי� מכתבי� חוזרי� ונשני�( רבני� שחיתנו זוגות באופ� פרטי מכתבי נזיפה �400לכ

המוסמכת , ק"ר ועדת משמעת לעורכי חו" הוקמה ברה2006יצוי� כי ביוני . � קיימתתופעה זו עדיי
נמצא . ק כאשר הנסיבות מצדיקות לעשות כ�"ר לשלול כושר לעריכת חו"להמלי+ בפני מועצת הרה

ה� לא הובאו , ק"ר לעריכת חו"כי א( שחלק מאות� רבני� שננזפו ה� בעלי אישור קבוע מהרה
 .י� עריכת טקסי נישואי� פרטיי�בפני ועדת המשמעת בג

__________________ 

 . ועדות שונות11ר "פעלו לצד מועצת הרה, 2011בספטמבר , נכו' למועד סיו� הביקורת  19
על פיה נישואי' ". חר� דירושלי�"המכונה , יתהלכתתקנה  1950(ר ב"על רקע זה התקינה מועצת הרה  20

. א0 אסורי� מלכתחילה, ר ה� נישואי' אשר תקפי� בדיעבד"שלא באמצעות רוש� נישואי' מטע� הרה
"�  .המעוגני� במשפט הישראליהדתיי� מכלול הדיני� מחלק הוא " חר� דירושלי
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בשיתו( המשרד והנהלת בתי הדי� , ר מסרה בתשובתה כי תפעל לקיו� בחינה מעמיקה בנושא"הרה
המשרד מסר בתשובתו כי הוא רואה בחומרה את תופעת הנישואי� הפרטיי� שעורכי� . הרבניי�

� פרטי את אישור הרבנות יש לשלול מאות� רבני� עורכי חופות באופ"הוא הוסי( כי לדעתו . רבני�
א( לנקוט בצעדי� דרסטיי� , ובמידה והמדובר ברבני� הנושאי� משרה ציבורית, לערו� חופות

 ". יותר

ש את היוע+ המשפטי של בתי הדי� "משרד המשפטי� מסר בתשובתו כי בעבר הנחה היועמ
נהל בתי הדי� מ. כדי לקד� חקיקה בנושא, הרבניי� להכי� טיוטה מעודכנת של הצעת חוק בנדו�

הרבניי� ציי� בתשובתו כי לפני שני� מספר הגישה הנהלת בתי הדי� הרבניי� טיוטה מעודכנת של 
 .אול� משרד המשפטי� לא קיד� אותה, הצעת חוק בנושא

„¯˘Ó‰˘ ıÈÏÓÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰¯‰Â ÌÈÈ�·¯‰ ÔÈ„‰ È˙· ˙Ï‰�‰" „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ¯
ÌÈËÙ˘Ó‰ ,Ó‰ ˜ÂÁ‰ ˙ËÂÈË ÌÂ„È˜ Ì‡ Â�Á·ÈÌÈÈ�·¯‰ ÔÈ„‰ È˙· ˙Ï‰�‰ ‰˘È‚‰˘ ˙�Î„ÂÚ ,

˙�˜Â˙Ó ‰Ò¯‚· Â‡ ‡È‰˘ ˙ÂÓÎ ,‰ÚÙÂ˙‰ ÌÂˆÓˆÏ ‡È·È , ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡· ÂÏÚÙÈÂ
ÂÊ ‰‡ˆÂ˙ ‚È˘‰Ï È„Î Ì˙Â˘¯Ï. 

 

 ק ולפרסו� השירותי� בציבור"הכללי� הנוגעי� לקבלת תמורה בגי� עריכת חו

אישרה , ק"ציבור בגי� עריכת חובעקבות טענות שהושמעו בציבור על תשלו� לרבני� עובדי  .1
בנושא עבודה פרטית בכלל וקבלת תמורה ,  כללי� לרבני� עובדי ציבור2009ר ביולי "מועצת הרה

 .הכללי� נקבעו בשיתו( משרד המשפטי� והמשרד. ק בפרט"בגי� עריכת חו

 תמורה על רבני מועצות מקומיות ואזוריות ועל רבני שכונות לקבל, הכללי� אוסרי� על רבני ערי�
 כאשר אחד מבני הזוג או שניה� גרי� בתחו� הרשות המקומית או השכונה �ק "עבור עריכת חו

מ מחו+ לגבולות " ק15ע� זאת נקבע כי א� החופה נערכת במקו� המרוחק לפחות . שבאחריות�
הוא יהא רשאי לקבל מבני הזוג החזר הוצאות נסיעה ודמי ביטול , האזור שבתחו� כהונתו של הרב

 .ג� אופ� חישוב התשלו� המרבי המותר נקבע בכללי�. זמ�

עוד נקבע שרב עיר או רב מועצה מקומית שהתבקש לערו� חופה לבני זוג אשר אינ� מתגוררי� 
ובלבד שקיבל מראש היתר לביצוע עבודה פרטית , רשאי לקבל על כ� תשלו�, בתחו� כהונתו

ק "רב שקיבל אישור לערו� חו, ה מכ�יתר. ר"מוועדה למת� אישורי� לעבודה פרטית שתוק� ברה
 � שמונה לרכז את עבודת הוועדה האמורה �ר "ל הרה"בתשלו� נדרש להעביר אחת לחצי שנה למנכ

 .ק בתשלו�"ובה� עריכת חו, היקפ� ושכר� של העבודות שביצע, דיווחי� על מהות�

ישורי� לעבודה לא הוגשה לוועדה למת� א, 2011בספטמבר , הועלה כי עד למועד סיו� הביקורת
 העיר אחד 2010ר ביוני "יצוי� כי במהל� ישיבת מועצת הרה. פרטית שו� בקשה לקבלת אישור

 .ק מהווה פרנסה לחלק מרבני השכונות ולרבני� אחרי�"מחברי המועצה כי עריכת חו

‰¯‰ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï" ˙ÈË¯Ù ‰„Â·ÚÏ ¯ÂÒÈ‡‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰Â ¯
 ÌÂ˘ÈÈÏÂ ¯˙È‰ ‡ÏÏÂÁ ˙ÎÈ¯Ú ÔÈ‚· ‰¯ÂÓ˙ ˙Ï·˜Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÏÏÎ‰"˜ . ÌÈÈ˜Ï Ì‰ÈÏÚ ÔÎ

‰¯Ï ‰˘‚Â‰ Ì¯Ë˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ� Ë¯Ù· ‡˘Â�· ‰¯˜·" ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜Ï È‰˘ÏÎ ‰˘˜· ¯
˙ÈË¯Ù ‰„Â·ÚÏ. 

. ר מסרה בתשובתה כי תפעל בשיתו( משרד המשפטי� לקיו� בחינה מעמיקה בסוגיה זו"הרה
ר לשקול אמצעי� שוני� לפרסו� הכללי� "הרהמשרד המשפטי� מסר בתשובתו כי ייתכ� שעל 

 . ולהצגת� בפני הקהל הרחב
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המשרד מסר בתשובתו כי יפעל לרענו� ההנחיות המחייבות אישור לקבלת תמורה עבור עבודה 
הוא הוסי( שיפעל נגד רבני� שימצא כי . בקרב כל הרבני� המכהני� בתפקידי� ציבוריי�, נוספת

 .עברו על ההנחיות

ק לפרס� " הוחלט לאסור על רבני� עורכי חו2010ר שהתקיימה ביוני "עצת הרהבישיבת מו .2
היא קבעה כי רב אשר . או חוברות פרסו�, עיתונות, אינטרנט: את עצמ� בכלי התקשורת השוני�

באותו מעמד . עד כדי שלילת רישיונו לערו� חופות בעתיד, יעבור על האיסור יועמד לדי� משמעתי
כמו שבי� הרופאי� נאסר ... גור� לזילותא גדולה בקרב הרבני�"זי כי הדבר טע� הרב הראשי האשכנ

 ". לפרס� עצמ� כ� ג� נדרשת אתיקה רבנית מינימאלית אצלנו

ÂÁ ÈÎ¯ÂÚÎ Ì‰È˙Â¯È˘ ˙‡ ÌÈÓÒ¯ÙÓ ÌÈ·¯ ÌÈ�·¯ ÈÎ ‡ˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÌÈ¯˙‡· ˜
Ë�¯Ë�È‡‰ ˙˘¯· ÌÈ�Â˘ .È˙ÚÓ˘Ó ÌÈÎÈÏ‰ ÂË˜�� Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó Â‡ˆÓ� ‡Ï ÌÈ�·¯‰ „‚� ÌÈ

¯ÂÒÈ‡‰ ÏÚ Â¯·Ú˘ ,ÔÙÂÒÈ‡Ï ıÓ‡Ó ˙ÂÎÈ¯ˆÓ Ô�È‡Â ˙ÂÈÂÏ‚ ÍÎ ÏÚ ˙ÂÈ‡¯‰˘ ˙Â¯ÓÏ . 

תו� בדיקת האפשרויות החוקיות והמינהליות העומדות , ר מסרה בתשובתה כי תבח� עניי� זה"הרה
 . לרשותה

‰¯Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙Ï·˜Ï Ú‚Â�· ‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ¯
ÂÓ˙ÂÁ ˙ÎÈ¯Ú ¯Â·Ú ‰¯"ÂÁ ˙ÎÈ¯Ú È˙Â¯È˘ ÌÈ·¯· ÌÒ¯ÙÏ ¯ÂÒÈ‡Ï Ú‚Â�·Â ˜"˜ , ˙ÂÚˆÓ‡· Ì‚

·Á¯‰ ¯Â·Èˆ‰ ·¯˜· ÌÈÏÏÎ‰ ˙ˆÙ‰. 

 

 

 גביית אגרות ותשלומי	 נוספי	 במסגרת הלי� הרישו	 לנישואי�

קובע כי מועצה דתית תגבה אגרות , �1971א"תשלה, ]נוסח משולב[חוק שירותי הדת היהודיי� 
בהסכמת , ) השר�להל� (הדת שהיא מספקת בהתא� לתקנות שיקבע השר לשירותי דת עבור שירותי 

�ד"התשל, )אגרות שירותי�(בהתא� לתקנות שירותי הדת היהודיי� , בתוק( סמכותו. שר האוצר
אישר השר לכל המועצות הדתיות שיעורי אגרות אחידי� שפורסמו ברשומות והובאו , 1974

ל נקבע כי אגרת "בחוזר המנכ). ל" חוזר המנכ�להל�  (2002צמבר ל המשרד מד"לידיעת� בחוזר מנכ
על , כאמור, ואגרת הוצאת תעודת רווקות תעמוד, ח" ש600רישו� לנישואי� וסידור� תעמוד על 

 .ח" ש135

ח למועמד לנישואי� " ש360כלומר אגרה בס� , 40%כמו כ� נקבעה זכאות להנחה בשיעור של 
למקרה סעד באישור הלשכה לשירותי� ; שמשרת בשירות לאומילמי ; שהוא חייל בשירות סדיר

 . ולעולה חדש בשנתיי� הראשונות ממועד עלייתו ארצה; לב� ישיבה או לסטודנט; חברתיי�

סטודנט או ב� ישיבה הוא מי , 2009ל המשרד מאוקטובר "על פי הגדרה שפורסמה בחוזר מנכ
בעל תעודה המאשרת כי הנו תלמיד מ� מי שהוא : כמפורט, שעונה על שלושה תנאי� מצטברי�

סטודנט הוא מי שלומד .  מתכנית שנתית מלאה50%מי שלומד בהיק( לימודי� של לפחות ; המניי�
לתואר ראשו� במסגרת אקדמית מוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה ונושא תעודת סטודנט 

בישיבה מוכרת על ידי ועד ב� ישיבה הוא מי שהציג אישור לימודי� ; למעט לימודי תעודה, בתוק(
 . הישיבות או איגוד ישיבות ההסדר
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1. Ì È Ï ‰ � ‰  È Ù  Ï Ú  ‡ Ï ˘  ‰ Á � ‰  Ô ˙ Ó   :)‡  ( ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙È·¯Ó 

)Î-73% ( Ô˙ÓÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÏÎ ˙‡ ˘Â¯„Ï ˙Â„ÈÙ˜Ó Ô�È‡ Ô‰ ÈÎ ÌÈ�ÂÏ‡˘· Â�Ú
 ÌÈË�„ÂËÒÏ ‰Á�‰‰- ÌÈ„ÂÓÈÏ ¯Â˘È‡Â Û˜Â˙· Ë�„ÂËÒ ˙„ÂÚ˙ -„ Ô‰ ÏÏÎ Í¯„·Â  ˜¯ ˙Â˘¯Â

Ì‰Ó „Á‡. 

Ë�„ÂËÒ‰Ó ˘¯„�‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ Û˜È‰ ÔÈÈ�ÚÏ , ÌÈ„ÂÓÈÏ ÈÎ Â·È˘‰ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰Ó ˙ÈˆÁÓÎ
‰Á�‰· ÌÈÎÊÓ Û˜È‰ ÏÎ· . 

ÚÂ·˜ Â�È‡ ÌÈË�„ÂËÒÏ ˙�˙È�‰ ‰Á�‰‰ ¯ÂÚÈ˘ ÈÎ ˙Â·Â˘˙‰Ó ‰ÏÂÚ „ÂÚ , ÌÈÓÂÎÒ‰Â
 ÔÈ· ÌÈÚ� Ì‰Ó ˙Â·Â‚ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰˘135Ï -430˘ "Á .˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙Á‡ Û‡ 

 Ï˘ ÌÂÎÒ· ‰¯‚‡ ‰·Â‚650˘ " ÌÂ˜Ó· Á600˘ "Á , ‰Á�‰ ¯Á‡ÏÂ- 410˘ "Á. 

 המועצות הדתיות שנבדקו בנוגע לגביית 10משרד מבקר המדינה בדק את התנהלות� של  )ב(
או נמצאו תעודות שאינ� , הועלה כי בחלק מהתיקי� לא נמצאו תעודות סטודנט. תשלו� האגרות

בחלק מהתיקי� ניתנה הנחה על סמ� אישור לימודי� . י הזוגבתוק( כאסמכתה למת� ההנחה לבנ
באחת המועצות הדתיות א( נית� לזוג פטור מלא . במסגרת שלא נכללת בקריטריוני� האמורי�

ובמקרה אחר ניתנה , מתשלו� האגרה בשל מצב� הכלכלי ועל בסיס המלצה של רב מקומי במועצה
 .ההנחה לעולה לאחר ארבע שני� ממועד עלייתו ארצ

˙ÂÁ�‰‰ Ô˙ÓÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ· „ÈÁ‡ ÔÙÂ‡· ˙ÂÏÚÂÙ Ô�È‡ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰˘ Ô‡ÎÓ , Ô�È‡Â
Î�Ó‰ È¯ÊÂÁ· ÂÚ·˜�˘ ˙Â‡¯Â‰‰ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÏÚÂÙ"Ó Ï-2002ÓÂ -2009 . ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

˙ÂÁ�‰Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ‡˘Â�· ˙Â‡¯Â‰‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ , „„ÁÏÂ ¯È‰·‰Ï ÔÎÂ
ÂÙÓ ˙ÂÈÁ�‰ Ô˙Ó ÍÂ˙ ˙Â‡¯Â‰‰ ˙‡ ˙Á‡ ÏÎ ˙Ï·˜Ï ˙Â˘¯„�‰ ˙Â‡˙ÎÓÒ‡‰ ËÂ¯ÈÙÂ ˙Â˘¯

˙ÂÁ�‰‰Ó. 

 כי הוא מודע לקושי שנתקלו בו אחדות מהמועצות הדתיות 2012המשרד מסר בתשובתו מינואר 
וכי הוא פועל לפשט ולגבש תנאי , ביישו� הנחייתו בעניי� תנאי הזכאות להנחות באגרות הנישואי�

 .יפעל להטמעת� בקרב המועצות הדתיותלאחר גיבוש� . זכאות חדשי� למת� ההנחות

2. ‰ ¯ ‚ ‡ ‰  Ì Â Ï ˘ ˙  Ï Ú  ‰ Ï · בכרבע מתיקי הנישואי� שנבדקו אצל אחת המועצות : ˜
כ� שלא , הדתיות לא נמצאו קבלות על תשלו� האגרה ולא נמצא כל רישו� ידני של תקבול האגרה

למי , )ח לזכאי� להנחה" ש360או , ח" ש600שסכומה כאמור (נית� לדעת א� שולמה האגרה 
 .שולמה ובאיזה חשבו� הופקדה

· ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙Á‡ ‰˙˘Ú˘ ˙·˘ÁÂÓÓ ‰˜È„·-2009 ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ " ‡Ï
Ï ÌÂÏ˘˙ ˙ÂÏ·˜ Â‡ˆÓ�-136 ÔÈ‡Â˘È� È˜È˙ )È‡-Î Ï˘ ¯ÚÂ˘Ó ‰Ò�Î‰ ÌÂ˘È¯-82 ÛÏ‡ 

˘"Á ."( ˙Â¯‚‡‰ ˙‡ ‰˙·‚ ‰ˆÚÂÓ· ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙˜ÏÁÓ˘ ¯¯·˙‰ ‰Ê‰ ‡ˆÓÓ‰ ˙Â·˜Ú·
 ÂÁ˙Ù˘ ˙Â‚ÂÊ‰Ó‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÙÂ˜Ï Â¯·ÚÂ‰ ‡Ï ÌÈÙÒÎ‰ Í‡ ÔÈ‡Â˘È� È˜È˙ . ÏÙÂË ‡˘Â�‰

ÈËÙ˘Ó ÍÈÏ‰ ˙¯‚ÒÓ·. 

˙ÂÈ„ÂÒÈ· ‰¯˜Ó‰ ˙‡ „ÂÓÏÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Â�ÓÓ ˜ÈÙ‰Ï
 ˙ÂÒ�Î‰‰ „ÂÚÈ˙Â ˙Â¯‚‡‰ ‡˘Â� ÏÚ ÂÁ˜ÙÈ˘ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ· ˙Â¯˜· ÌÂÊÈÏÂ ÌÈÁ˜Ï

Ô�È‚· ˙ÂÏ·˜˙Ó‰ ,‰ Ï‰�ÈÓ‰ ÈÏÏÎÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎÈ‡ ÚÂ�ÓÏ È„ÎÂ ÔÈ˜˙-ÌÈÈÙÒÎ ÌÈ¯„Ò. 
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3. Ì È ¯ Á ‡  Ì È Ó Â Ï ˘ ˙  ˙ È È · ל מפורטי� סכומי האגרות שנקבעו למת� " בחוזר המנכ:‚
ומת� ) ח" ש50(הנפקת העתק תעודת נישואי� , )ח" ש135(כמו הנפקת תעודת רווקות , שירותי�

 ).ח" ש100(אישורי� שוני� מאת הרבנות או המועצה הדתית 

ית בתל אביב גובה במסגרת הלי� הרישו� לנישואי� תשלומי� נוספי� התברר כי המועצה הדת
לעתי� בני הזוג : כדלקמ�, כשירותי� או כאישורי�, ל כאגרות"שאינ� מוגדרי� בחוזר המנכ

נמצאו מקרי� . בהתא� לנסיבות הפרטיות שלה�, המבקשי� להינשא נדרשי� להצהרות שונות
, ח בגי� הצהרות שנדרשו למסור" ש100ה בס� שבה� המועצה הדתית בתל אביב גבתה מה� אגר

כגו� הצהרת אבהות כשהאישה הרה או מיניקה או הצהרה מהוריו של אחד מבני הזוג על כ� שה� 
 .הוריו הביולוגיי�

בהתא� , ח בגי� ההצהרות" ש100המועצה הדתית בתל אביב מסרה בתשובתה כי היא גובה 
הצהרות אלה ישמשו , לטעמה".  המועצה הדתיתאישורי� שוני� מאת הרבנות או"לסמכותה בגי� 

 . את בני הזוג וילדיה� ג� בעתיד

 ˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ‰�È˜˙ ‰�È‡ ˙È˜ÂÁ ‰˙ÎÓÒ‡ ‡ÏÏ Á¯Ê‡‰Ó ÌÈÓÂÏ˘˙ ˙ÈÈ·‚
 ÂÈ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ Ô‚ÚÏÂ ÔÈ‡Â˘È�Ï ÌÂ˘È¯‰ ÍÈÏ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÙÒÂ�‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙ÈÈ·‚ ‡˘Â�

ÔÈ„· .ÔÎ ÂÓÎ ,˘‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯ÔÈ„Î ‡Ï˘ Â·‚�˘ ÌÈÙÒÎ ·È . 

 יז� ביקורות בחלק מהמועצות הדתיות 2011 כי במהל� שנת 2012המשרד מסר בתשובתו מינואר 
 שכללו בדיקות בתחו� הרישו� לנישואי� וההיבט הכספי �באמצעות משרדי רואי חשבו� חיצוניי� 

 ויפעל לביצוע ביקורות המשרד הוסי( כי הוא פועל לקד� הלי� לתיקו� הליקויי� שנמצאו בה�. שלו
 .נוספות על מנת לוודא שההנחיות מוטמעות

4. ‰ Ó Ï Â ˘ ˘  ‰ ¯ ‚ ‡  ˙ ¯ Ê Á  בנוהל רישו� נישואי� נקבע כי אגרת הנישואי� כוללת את :‰
, אול� א� נפתח תיק נישואי� ובסופו של דבר בני הזוג לא נישאו. התשלו� עבור פתיחת התיק

 . ח" ש135 התיק בס� תוחזר לה� אגרת הנישואי� בניכוי אגרת פתיחת

 ,  מהמועצות הדתיות כי בכל המקרי� האגרה מוחזרת במלואה25%בתשובות לשאלוני� השיבו 

 .  השיבו כי האגרה מוחזרת חלקית ורק א� בני הזוג דורשי� זאת�11%ו

 ˙Â¯‚‡‰ ¯ÊÁ‰Ï Ú‚Â�· Ï‰Â�‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ Ô�Ú¯Ï ÂÈÏÚ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È˙ ÏÂËÈ· Ï˘ ‰¯˜Ó·ÔÈ‡Â˘È�‰ ˜ ,ÔÚÂˆÈ· ˙‡ ÛÂÎ‡ÏÂ . 

5. Ì È È � · ¯ ‰  Ô È „ ‰  È ˙ · ·  ˙ Â „ ‰ È  ¯ Â ¯ È · Ï  ‰ ¯ ‚ ‡  Ì Â Ï ˘  אד� עשוי להזדקק :˙
על פי תקנות . בלא קשר לנישואי�, לבירור יהדותו אגב הלי� הרישו� לנישואי� וג� בנסיבות אחרות

עונה תשלו� כל הגשת בקשה לבירור יהדות בבתי הדי� הרבניי� ט, �1957ז"התשי, )אגרות(הדייני� 
 פוטרות מתשלו� האגרה וקובעות כי רוש� 2010ההנחיות החדשות משנת . ח" ש236אגרה בס� 

ייתנו בידיו הפניה לבית הדי� , נישואי� או בא כוחו המפני� אד� שמבקש להינשא לבירור יהדות
 .הרבני שתפטור אותו מתשלו� האגרה האמורה

 Â·È˘‰ ÌÈ�ÂÏ‡˘Ï ˙Â·Â˘˙·24%˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰Ó  ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ˙Â„ÈÈˆÓ Ô�È‡ Ô‰˘ 
ÔÓÚËÓ ‰È�Ù‰· ˙Â„‰È ¯Â¯È·Ï ÂÁÏ˘�˘ . ‰¯‚‡‰ ˙‡ ÌÏ˘Ï ÌÈ˘¯„� ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÍÎ ·˜Ú

È�·¯‰ ÔÈ„‰ ˙È·· ‰¯ÂÓ‡‰. 
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„ÂÚÂ ˙‡Ê ,ÌÈÈ�·¯‰ ÔÈ„‰ È˙· ˙¯‚ÒÓ· ‡Ï˘ ˙Â„‰È ¯Â¯È·Ï ÌÈ�ÙÂÓ‰ ‚ÂÊ È�·Ó ˜ÏÁ , ‡Ï‡
 ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÌÚËÓ ˙Â„‰È ¯˜ÂÁ Â‡ ˙ÈË¯Ù‰ ‰˙ÂÓÚ‰ ˙ÂÚˆÓ‡·) ˜¯Ù· ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙÓÎ

"ÔÈ‡Â˘È� Í¯ÂˆÏ ˙Â„‰È ¯Â¯È·(" ,Î Ï˘ ÌÂÎÒ Ì‰Ï ÌÏ˘Ï ÌÈ˘¯„�-200˘ " ˙¯‚‡ ÏÚ ÛÒÂ� Á
˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓÏ ˙ÓÏÂ˘Ó‰ ÔÈ‡Â˘È�‰ . 

ובכלל� ,  הודיע המשרד כי הוא פועל לגיבוש הנחיות חדשות בנושא האגרות2012בתשובתו מינואר 
כ� מסר כי יטמיע הנחיות אלה בקרב . אי�השבת חלק מסכו� האגרה במקרה של ביטול תיק נישו

המועצות הדתיות וכי ירענ� את ההנחיה בדבר מת� הפניה לבית הדי� הרבני למועמדי� הנדרשי� 
 .לבירור יהדות

 ÈÙ ÏÚ ˙ÂÏÚÂÙ Ô�È‡ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰Ó ˜ÏÁ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰¯‰ ˙ÂÈÁ�‰"·ÓÏ ˙Â¯˙ÂÈÓ ˙ÂÈÂÏÚ ‰·ÒÓ Û‡Â ‰�È˜˙ ‰�È‡ ¯‡˘�È‰Ï ÌÈ˘˜ . „¯˘Ó‰ ÏÚ

˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÁ�‰Ï ˙ÂÚ„ÂÓ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰˘ ‡„ÂÂÏ ,‡˘Â�· Â˙ÏÂÚÙ ˘ÈÁ‰ÏÂ .ÔÎ ÂÓÎ , ÔÓ
 ˙‡ Ï·˜Ï ÔÈ‡Â˘È�Ï ÌÈÓ˘¯�‰ ˙Â‚ÂÊ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ¯·„· ·Á¯‰ ¯Â·Èˆ‰ ˙‡ Ú„ÈÈÏ ÈÂ‡¯‰

‰¯‚‡ ÌÂÏ˘˙· Í¯Âˆ ‡ÏÏ È�·¯‰ ÔÈ„‰ ˙È·Ó ˙Â¯È˘‰. 

 

 דתיותגביית אגרות במקומות שאי� בה� מועצות 

במקומות שבה� לא פועלת מועצה דתית יתבצע הלי� הרישו� , 1996ל מאפריל "לפי חוזר מנכ
, לנישואי� על ידי המועצה הדתית הפועלת ביישוב הסמו� למקו� המגורי� של המבקשי� להינשא

אול� אי� מניעה שהרב המכה� במקו� מגוריה� של המבקשי� . וג� אגרת הנישואי� תיגבה על ידיה
 �1996ל מ"בחוזר המנכ. ובלבד שהאגרה תיגבה על ידי מועצה דתית, את הלי� הרישו�יבצע 

לצד רשימת יישובי� סמוכי� , מפורטת רשימת היישובי� שבשטח� לא פועלות מועצות דתיות
 .שבשטח� פועלות מועצות דתיות ושלה� נית� לשל� את האגרה

ית ענו על השאלוני� ששלח משרד  מועצות אזוריות ומקומיות אשר אי� בה� מועצה דת12 . 1
תשע מה� השיבו כי היא נגבית במחלקת הגבייה שלה� , בעניי� מקו� גביית האגרה. מבקר המדינה

רק שתי ; מועצה אחת השיבה כי היא אינה גובה כלל אגרת נישואי�; או אצל מזכירת הרב המקומי
 :מאותלהל� שתי דוג. מועצות השיבו כי האגרה נגבית במועצה דתית סמוכה

)‡(  ˙�˘·2010 ‰ˆÚÂÓ ‰· ÔÈ‡˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙Á‡ Ï˘ ‰ÈÈ·‚‰ ˙˜ÏÁÓ· Â·‚� 
Î ˙È˙„-304,000˘ " ÔÈ‡Â˘È� È˜È˙ ˙ÁÈ˙Ù ÔÈ‚· Á-‰ÎÂÓÒ ˙È˙„ ‰ˆÚÂÓ· Â·‚� ‡Ï Ì‰Â  ,

Î�Ó‰ ˙Â‡¯Â‰· ˘¯„�Î"Ó Ï-1996 . 

תה הסבירה המועצה המקומית כי ראוי לדע, 2012בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר 
יישו� הוראת , לטענתה. הואיל והשירות נית� על ידיה, שהאגרה תיגבה על ידי מחלקת הדת שלה

ל יטריח את הנרשמי� ויביא להתחשבנויות מיותרות בי� המועצה המקומית למועצה "חוזר המנכ
עוד הוסיפה כי כל כספי האגרה שנגבי� משמשי� למימו� פעילותה של מחלקת . הדתית הסמוכה

המשרד מעול� לא העיר או הביע את התנגדותו , המועצה ג� ציינה כי למיטב ידיעתה. ההדת במועצ
 .על א( שהדברי� היו ידועי� וגלויי�, בפניה בעניי� זה
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)·(  ¯·ÂË˜Â‡Ï „Ú2010 ,˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙Á‡ ˙ÂÚˆÓ‡· Â‡˘È�˘ ˙Â‚ÂÊ , ‰· ÔÈ‡˘
˙È˙„ ‰ˆÚÂÓ ,‰Ï ‰ÎÂÓÒ‰ ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ· ‰¯‚‡‰ ˙‡ ÂÓÏÈ˘ .Ó ÏÁ‰ ˙Â‚ÂÊ‰ ˘„ÂÁ Â˙Â‡

˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È„¯˘Ó· ‰¯‚‡‰ ˙‡ ÌÈÓÏ˘Ó , ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙Â¯‚‡Ó ˙ÂÒ�Î‰‰˘ ÍÎ) Ì‚ ÂÓÎ
˙Â¯˘Î ˙Â¯‚‡ (‰˙ÙÂ˜Ï ˙ÂÒ�Î� . 

Î�Ó ‰�Ù ˘„ÂÁ Â˙Â‡· „ÂÚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ" Â�ÓÓ ˘˜È·Â ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯Ï „¯˘Ó‰ Ï
‰ˆÚÂÓ‰ È„¯˘Ó· ÔÈ‡Â˘È�‰Â ˙Â¯˘Î‰ ˙Â¯‚‡ ˙ÈÈ·‚ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï .Î ÔÈÈˆ ‡Â‰ È" ÌÂÈ‰Ï ÔÂÎ�

 ÌÂÁ˙· ˙Â¯‚‡ ÈÙÒÎ ˙Â·‚Ï ˙¯Á‡ ˙ÂÎÓÒ Â‡ ˜ÂÁ·˘ ˙ÂÎÓÒ ÏÎ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ÔÈ‡
˙„‰ È˙Â¯È˘ ."˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ� ÌÏÂ‡ , ¯·ÓËÙÒ·2011 , ‰ÎÈ˘Ó‰

˙Â¯‚‡‰ ˙‡ ˙Â·‚Ï ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰. 

קבל פרטי� כי ניסתה ל, 2012המועצה האזורית מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 
אול� הדבר לא עלה , בדבר כספי האגרות ששילמו תושביה במש� השני� למועצה הדתית הסמוכה

לפיכ� הורה ראש המועצה האזורית על פתיחת חשבו� בנק ייעודי שאליו יועברו התשלומי� . בידה
ואשר מתנהל על פי נהלי� סדורי� ונתמ� בקבלות ובאישורי� התואמי� את מלוא , האמורי�

לצור� , ר המועצה הדתית הסמוכה"היא ג� ציינה כי ראש המועצה קיי� פגישה ע� יו. דותההפק
 .בחינת פתרו� התוא� את כללי המינהל התקי�

 ˙È¯Â·Èˆ ˙Â˘¯ ˙ÏÚÂÙ‰ ˙È�ÂËÏ˘‰ ‰˙ÂÎÓÒ·˙È‡˘¯ ‰�È‡ ‡Ï· ÌÈÏËÈ‰Â ˙Â¯‚‡ ˙Â·‚Ï 
ÂÁÂÎÓ Â‡ ˜ÂÁ· ˙˘¯ÂÙÓ ‰ÎÓÒ‰ .„¯˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,È˘· ÛÂ˙

ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó , Â‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂˆÚÂÓ È„È ÏÚ ˙Â¯‚‡‰ ˙ÈÈ·‚ ‡˘Â� Ï˘ ‰¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ
˙ÂÈ˙„ ˙ÂˆÚÂÓ Ô‰· ÔÈ‡˘ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡ ,¯Â·ÈˆÏ ˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ˘· ˙Â„˜Ó˙‰ ÍÂ˙. 

 הודיע המשרד כי במסגרת שינוי ההנחיות הקיימות הוא מתכוו� לקבוע 2012בתשובתו מינואר 
 .שר גביית אגרות על ידי רשויות מקומיותשתאפ, בשיתו( משרד הפני�, הנחיה חדשה

הועסק על , ) הרב�להל� בפרק זה ( הרב המכה� כרב הראשי ליהודי אתיופיה 2006עד לשנת  .2
 ועד �2006מ. ה בתפקיד רוש� נישואי� של בני הקהילה האתיופית"ידי המועצה הדתית בכפר הרא
 .  לעדה האתיופיתבתפקיד ראש מחלקת שירותי דת, היו� מכה� הרב כעובד המשרד

והכספי� הועברו ,  גבתה לשכת הרב מהנרשמי� לנישואי� את אגרות הנישואי�2006עד שנת  )א(
 גבתה לשכת הרב את תשלו� אגרות 2008 ועד לשנת 2006משנת . ה"למועצה הדתית בכפר הרא

ההכנסות ומהרישו� המופיע על גבי הקבלות שהנפיקה עבור� עולה כי , הנישואי� מזוגות שפנו אליה
ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש במשרד "סמנכ". ה"עבור המועצה הדתית בכפר הרא"היו לכאורה 

במסגרת בירור שער� בעקבות תביעה של עובד שפוטר , 2010כתב בשנת ) ל" הסמנכ�להל� (
כי כספי אגרות הנישואי� שגבתה לשכת הרב הועברו במלוא� למועצה הדתית בכפר , מלשכת הרב

 . ה"הרא

··Î�ÓÒ‰ È¯·„Ï „Â‚È�· ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È"Ï , ·¯‰ ˙Î˘Ï È„È ÏÚ ¯·ÚÂ‰˘ ÔÂ¯Á‡‰ ÌÂÏ˘˙‰
‡¯‰ ¯ÙÎ· ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓÏ" ¯‡Â¯·Ù· ‰È‰ ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙Â¯‚‡ ÔÈ‚· ‰2006· ‡ÏÂ -2008 . „ÂÚ

„¯˘ÓÏ Â¯·ÚÂ‰ ‡Ï Ì‚ ÂÊ ‰ÙÂ˜˙· ˙Â¯‚‡‰ ÔÈ‚· Â·‚�˘ ÌÈÙÒÎ‰ ÈÎ ‡ˆÓ� , ¯ÂÓ‡Î ·¯‰˘
ÂÈ„È ÏÚ ˜ÒÚÂÓ . 

)·( ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ ÌÈ�˘· 2008-2009 ˙Â‚ÂÊÏ ˙ÂÙÂÁ ˙Â¯˘Ú ‰ÓÎ Â˙Î˘Ï· ·¯‰ Í¯Ú 
˙ÈÙÂÈ˙‡‰ ‰ÏÈ‰˜‰ È�·Ó , Ï˘ ÛÒÂ� ÌÂÏ˘˙ ˙¯ÂÓ˙300˘ "Á . ˙Â‚ÂÊÏ ÂÁ˙Ù�˘ ÌÈ˜È˙·

‰Ï‡ ÌÈÓÂÏ˘˙ ÔÈ‚· ˙ÂÏ·˜ Â‡ˆÓ� ‡Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰. 
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מדברי הרב בשימוע טר� פיטורי� שנער� לעובד שפוטר מלשכתו עולה כי נוס( על תשלו� אגרת 
 50זוגות שביקשו לקבל העתק כתובה או העתק מתעודת הנישואי� נדרשו לשל� ללשכה , �הנישואי

 .התברר כי ג� בגי� תשלומי� אלה לא הונפקו קבלות. ח בהתאמה" ש�135ח ו"ש

כתבה להנהלת המשרד פרקליטה , לאחר שהופסקה גביית הכספי� האמורי�, 2010ביוני 
 בעיקר �התגלו ליקויי� "כי , ת אותו עובד שפוטרמפרקליטות תל אביב שייצגה את המשרד בתביע

ודרשה , "דבר אשר ג� לשיטת המשרד איננו תקי�, ח מבני הזוג" ש300עניי� גביית הסכו� של 
הדבר נבע מצרכי המחלקה שלא קיבלו "ל העלה כי "בירור שעשה הסמנכ. שייעשה בירור פנימי

 ". טפותלצור� כיסוי הוצאותיה השו, מענה מסודר מהנהלת המשרד

אול� . ל לרב כי גביית הכספי� אינה תואמת את כללי המינהל התקי�"בסיו� הבירור הודיע הסמנכ
הוא החליט לתת לרב , בחוסר מודעות ומתו� רצו� להקל על הציבור, כיוו� שהיא נעשתה בתו� לב

  העבירה2012בינואר , על רקע זה". לבחו� את המש� התנהלות המחלקה מעתה ואיל�"התראה ו
 .הנהלת המשרד את לשכת הרב לירושלי�

Î�ÓÒ‰ ‰˘Ú˘ ‰˜È„·‰ ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"· Ï-2010 ‰˙ÂÏÈÚÙ ¯Á‡ 
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙ÈÈ·‚· ·¯‰ ˙Î˘Ï Ï˘ ‰‚È¯Á‰ ,‰Ï‡ ÏÎ Â˜„·� ‡Ï : ÌÂÎÒ‰ Û˜È‰

Ó ‰˙·‚ ‡È‰˘ ÏÏÂÎ‰-2006ÍÏÈ‡Â  , Ì‰Ï ¯˘‡ ÌÈÎ¯ˆ‰Â Â·‚�˘ ÌÈÙÒÎ· ‰˘Ú�˘ ˘ÂÓÈ˘‰
Â˘ÓÈ˘.ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ�  ,Ó Â·‚�˘ ÌÈÙÒÎ· ÏÂÙÈË‰ ÏÚ „ÓÏÓ‰ „ÂÚÈ˙ ÏÎ ‡ˆÓ� ‡Ï-2006 „ÚÂ 
2008 - ˙Â‡ˆÂ‰Â ˙ÂÒ�Î‰ Ï˘ ÌÂ˘È¯ Ï˘ÓÏ ÂÓÎ - ÂÈ‡ˆÓÓ ÂÎÓ˙Ò‰ ‰Ó ÏÚ ¯Â¯· ‡Ï˘ ÍÎ 

Î�ÓÒ‰ Ï˘"Ï . 

עוד הועלה כי היות שלשכתו של הרב אינה עונה להגדרה של מועצה דתית ואי� בסמכותה  )ג(
 היא אינה גובה אגרות 2009החל בשנת , פי הנחיה שנת� המשרד ללשכההרי של, לגבות אגרות

 תיקי 183 נפתחו בלשכתו של הרב 2009יצוי� כי בשנת . נישואי� מהזוגות הנרשמי� לנישואי�
 זוגות שנישאו בשני� אלה לא �270מכא� שכ.  תיקי�90 נפתחו בלשכתו 2010ובשנת , נישואי�

 .שילמו את האגרה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Â‚ÂÊÓ ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙Â¯‚‡ ˙ÈÈ·‚ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ 
·¯‰ ˙Î˘Ï· ÔÈ‡Â˘È�Ï ÌÈÓ˘¯�‰ ,Î�Ó‰ È¯ÊÂÁÂ ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ"ÌÈ�Â˘‰ Ï . 

כי בשני� האמורות הוא טיפל בצורכיה� , 2012הרב ציי� בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 
עוד אמר כי . שעות הערב המאוחרותשל בני הקהילה וקיבל קהל מכל קצוות האר+ מהבוקר עד 

הוא הוסי( כי הכוח . וא( לא נית� לו כל תקציב, היה ציוד מינימלי בלבד, ששכ� בעיר יפו, במשרדו
. שהניע אותו היה הרצו� לסייע לבני הקהילה שלא יכלו לקבל שירותי� נאותי� במועצות הדתיות

וכי בחלק מהתקופה לא ,  לשכתועוד ציי� הרב כי הכספי� שנגבו שימשו להוצאות שוטפות של
הרב ג� ציי� כי הנושא נבדק על ידי . חויבו הזוגות לשל� אגרות וה� שילמו לפי רצונ� בלבד

 .המשרד ותוק�

המועד שבו הופסקה העברת התשלומי� למועצה , 2006ג� המשרד מסר בתשובתו כי מאז פברואר 
 של מחלקת שירותי דת לעדה שימשו הכספי� שנגבו להוצאות השוטפות, ה"הדתית בכפר הרא

,  הוסי( המשרד כי כיו� נית� מענה לכל צורכי המחלקה2012בתשובתו מספטמבר . האתיופית
והוחלט שאגרות הנישואי� של זוגות שנרשמי� בלשכת הרב ייגבו באמצעות המועצה הדתית 

 . בירושלי�
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Ê‰ ÂÓÏÈ˘˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ˙‡ Ë¯ÙÓ‰ „ÂÚÈ˙ ÏÎ ÔÈ‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÂÓ˘¯�˘ ˙Â‚Â
·¯‰ Ï˘ Â˙Î˘Ï· ÔÈ‡Â˘È�Ï . ‰Ï‡ ÂÓÏÈ˘˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ È„ÚÂÓ È·‚Ï „ÂÚÈ˙ ÏÎ Ì‚ ÔÈ‡

˙Â¯ÂÓ‡‰ ÌÈ�˘· Â˙Î˘Ï· ˙ÂÙÂÁ Ì‰Ï ÂÎ¯Ú�˘ ,Ì‰· ‰˘Ú�˘ ˘ÂÓÈ˘‰ È·‚ÏÂ . ÔÈ‡ ‰Ê ·ˆÓ·
‰Î˘Ï‰ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ‰‡ÂÂ˘‰· ·¯‰ Ï˘ Â˙Î˘Ï· ‰·‚�˘ ÏÏÂÎ‰ ÌÂÎÒ‰ ‰Ó ˙Ú„Ï Í¯„ , Ì‡Â

ÚË�‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ÌÈÙÒÎ· ‰˘Ú� ÔÎ‡Ô . ÈÎ¯ÂˆÏ ˘ÂÓÈ˘ ÌÈÙÒÎ· ‰˘Ú� Ì‡ Ì‚ ÈÎ ˘‚„ÂÈ
‰Î˘Ï‰ ,Î˙ ˙Â‡¯Â‰ÏÂ ÔÈ˜˙‰ Ï‰�ÈÓ‰ ÈÏÏÎÏ „Â‚È�· ‰˘Ú� ¯·„‰ È¯‰" ÏÂ‰È�Ï ÒÁÈ· Ó

˙Â�Ë˜ ˙ÂÙÂ˜ , ‡ÂÏÓ ˙‡ ¯ÂÓ˘ÏÂ ˙Â‡ˆÂ‰‰Â ˙ÂÒ�Î‰‰ ÏÎ ˙‡ „Ú˙Ï ˘È Ì‰ÈÙÏ˘
Ô�È‚· ˙Â‡˙ÎÓÒ‡‰ . 

È‡ Â˙ÚÈ„ÈÏ Â‡·Â‰˘Ó ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ÌÈ¯„Ò ˙Î˘Ï· Â˘Á¯˙‰˘
˙Â‚ÂÊ‰Ó ÌÈÙÒÂ� ÌÈÓÂÏ˘˙Â ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙Â¯‚‡ ˙ÈÈ·‚ ‡˘Â�· ·¯‰ , ÚˆÈ·˘ ‰˜È„·· È„ ‰È‰ ‡Ï

Î�ÓÒ‰" Ï- ¯‡Â¯·Ù· ÏÁ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‡Ï ¯ÂÓ‡Î˘ 2006 ‰ˆÚÂÓÏ ˙Â¯‚‡‰ ÈÙÒÎ Â¯·ÚÂ‰ ‡Ï 
‡¯‰ ¯ÙÎ· ˙È˙„‰"‰ .‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ�· ,‰˜ÒÙÂ‰ ¯·Î ÌÈÙÒÎ‰ ˙ÈÈ·‚˘ Û‡Â , „¯˘Ó‰ ÏÚ

Â ·˜ÚÓ Ï‰�Ï „ÈÙ˜‰Ï·¯‰ ˙Î˘Ï ˙ÂÏ‰�˙‰ ¯Á‡ ÌÈ˙Â‡� ‰¯˜·. 

 

✯ 

 

 ˙Â¯‚‡‰ ˙‡ ˙Â·‚Ï ˙Â„ÈÙ˜Ó ‡Ï ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ÌÈ„ÈÚÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
Î�Ó‰ È¯ÊÂÁ· ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ˙Â�Â˘‰"ÌÈ�Â˘‰ Ï :˙Â·Â‚ Ô‰˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ˙�ÈÁ·Ó ,

˙Â�˙Â� Ô‰˘ ˙ÂÁ�‰‰ ˙�ÈÁ·Ó ,˙Â¯‚‡‰ ˙‡ ‰·Â‚ ÏÚÂÙ·˘ ÛÂ‚‰ ˙�ÈÁ·Ó ,˙Ó ˙�ÈÁ·Ó ˙ÂÏ·˜ Ô
·˜ÚÓÂ ‰¯˜· ÈÎ¯ÂˆÏ Â·‚È�˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÌÂ˘È¯Â .È‡- ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ ‰„Ù˜‰‰

 ÌÈÈÂ‚˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ ˙ÈÈ·‚· ˙‡Ë·˙Ó)˘Â¯„‰Ó ÌÈ‰Â·‚ Â‡ ÌÈ˙ÂÁÙ( , ÈÙÏÎ ˙ÂÈ�ÂÈÂÂ˘ ¯„ÚÈ‰·
ÔÈ‡Â˘È�Ï ÌÈÓ˘¯�‰ ˙Â‚ÂÊ‰ ,È‡Ï „˘Á ‰ÏÂÚ Û‡ ÌÈ„Á‡ ÌÈ¯˜Ó·Â-ÌÈÈÙÒÎ ÌÈ¯„Ò , ‰Ó

‰ÂË· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘ÁÏ Á˙Ù Á˙ÂÙ˘˙Â„ÈÓ‰ ¯ . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â¯‚‡‰ ÌÂÏ˘˙ ˙ÈÈ·‚ ‡˘Â�· ˙È· ˜„· ÍÂ¯ÚÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ
˙ÂÈ˙„ ˙ÂˆÚÂÓ ÔÈ‡ Ì‰·˘ ˙ÂÓÂ˜Ó·Â ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ· , ˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙Â�˜ÒÓ‰ ˙‡ ˜ÈÒ‰Ï

Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ Â·‚�˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ ·È˘‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ , ˙Â�˘È‰ ˙‡ ÚÂ�ÓÏ È„Î
˙Â‚È¯Á‰. 

ÏÂÎÏ ÏÚÓ ,Á·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ˙ÂÈÙÂÏÁ ÌÈÎ¯„ ÏÂ˜˘ÏÂ ˙ÈÁÎÂ�‰ ˙Â¯‚‡‰ ˙ÈÈ·‚ ˙ËÈ˘ ˙‡ ÔÂ
˙Â¯Á‡ ‰ÈÈ·‚ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ÌÂÈÎ ˙Â‚Â‰�‰ , Â‡ ¯‡Â„‰ ˜�·· ÌÈ¯·Â˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÈÈ·‚ Ï˘ÓÏ ÂÓÎ

 È˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ¯˙‡ ˙ÂÚˆÓ‡·)ÌÈÒÈÓ‰ ˙Â˘¯· ‚Â‰�˘ ÈÙÎ ,ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ· ,
ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó·Â ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó· .( ˙‡ ÏÚÈÈ˙ ˙ÊÎÂ¯Ó ‰ÈÈ·‚ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÚ ‰¯˜·‰ ÈÚˆÓ‡

˙¯Â˜È·· Â‡ˆÓ�˘ ˙ÂÈÚ·‰ ˙È·¯Ó ˙‡ ¯Â˙Ù˙Â ˙ÂÈ˙„‰ , È„È ÏÚ ‰�È˜˙ ‡Ï ‰ÈÈ·‚Ï ˙Â¯Â˘˜‰
ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È�·Â ÍÎÏ ÌÈ˘¯ÂÓ Ì�È‡˘ ÌÈÙÂ‚. 

לקידו� תכנית אב למחשוב כל תחומי , כאמור,  הודיע המשרד כי הוא פועל2012בתשובתו מינואר 
על תיעוד קבלת , במסגרת התכנית יוש� דגש על שיטת הגבייה. פעילות� של המועצות הדתיות

המשרד ציי� כי הוא נעזר לש� כ� ביועצי� . התשלומי� ועל סריקה ודיגיטציה של המסמכי�
 . ארגוניי� וביועצי מערכות ממוחשבות
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ÚÓËÂ˙˘ „ÚÂ ·Â˘ÁÓÏ ·‡‰ ˙È�Î˙ ˙�Î‰ ÌÈÈ˙Ò˙˘ È�ÙÏ „ÂÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,
ÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï Ï .ÔÎ ÂÓÎ , ÏÎ ˙‡ ¯Â‚ÒÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ

‰Ê ‡˘Â�· ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙ÂÏ‰�˙‰ ÏÚ ˙Â¯˜· Úˆ·ÏÂ ‰ÈÈ·‚‰ Í¯ÚÓ· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙Âˆ¯Ù‰ . 

 

 

 רישו	 לנישואי� של בני הקהילה האתיופית

לפיכ� ו, האתיופית כיהודי�" ביתא ישראל"בשנות השבעי� של המאה העשרי� הוכרו בני קהילת 
 הקהילה האתיופית בישראל מונה כיו� . �1950י"התש, היו זכאי� לעלות לאר+ מכוח חוק השבות

והיא כוללת את קהילת ביתא ישראל ששמרה על יהדותה ועל קשרי נישואי� ,  נפש�120,000כ
אול� התנצרו בשלהי , הפלשמורה השתייכו בעבר לביתא ישראל". פלשמורה"ואת בני ה, בקרבה

במש� שני� רבות נישאו רוב� בינ� לבי� עצמ� ולא התערבו בי� הנוצרי� . עשרה�עהמאה התש
 אלא שברבות השני� התפתחו קשרי נישואי� ג� בינ� ובי� האוכלוסייה �האחרי� באתיופיה 

על בסיס החלטת ממשלה לאיחוד , 1993בני הפלשמורה עלו לאר+ החל משנת . האתיופית הנוצרית
.�195221ב"התשי, אלמשפחות וחוק הכניסה לישר

 

בני ;  מותרי� היו� להינשא ככל יהודי22בני הקהילה האתיופית אשר הוכרו כיהודי� על פי ההלכה
 זאת בהתא� להכרעה � או טבילה והשבה ליהדות 23הפלשמורה צריכי� לעבור הלי� גיור לחומרה

דרשי� לעבור יתר בני הקהילה נ. במש� הזמ� שבו חיו כלא יהודי�, בי� היתר, הלכתית המתחשבת
 .גיור מלא

בדומה , זוגות בני הקהילה האתיופית המבקשי� להירש� לנישואי� צריכי� להציג אישור על יהדות�
באתיופיה לא היה נהוג לערו� תיעוד או . לאלה שהוריה� נישאו שלא באמצעות רב רוש� נישואי�

לפיכ� נדרשי� ו, לשמור מסמכי� הדרושי� בישראל להשלמת הלי� הרישו� לנישואי יהודי�
הרב .  לצור� בירור מוצא� היהודי�המבקשי� להינשא למלא טופס הכולל שאלות על בני משפחת� 

ומבררי יהדות נוספי� שמונו בשני� האחרונות )  הרב�להל� בפרק זה ג� (הראשי ליהודי אתיופיה 
 המורחבת מבררי� את זהות� של בני משפחתו, )ראו להל� בפרק זה(מקרב בני הקהילה האתיופית 

ג� מצד א� , נהוג לברר את תולדות המשפחה עד שבעה דורות לאחור(של כל מועמד לנישואי� 
 . ומכריעי� בדבר מעמדו האישי של כל אחד מבני הזוג) המועמד וג� מצד אב המועמד

 

 רושמי הנישואי� של יהודי אתיופיה 

˙ Â È ˙ „ ‰  ˙ Â ˆ Ú Â Ó ·  Ô È ‡ Â ˘ È � Ï  Ì Â ˘ È ¯ 

שררו בעבר בעניי� מעמד� האישי של יהודי אתיופיה וכ� בשל לנוכח חילוקי הדעות ההלכתיי� ש
ובעיקר בשל העובדה שככלל אי� בידיה� מסמכי� כתובי� , מאפייניה הייחודיי� של הקהילה

במהל� . התעוררו קשיי� בהלי� הרישו� שלה� לנישואי� במועצות הדתיות, המעידי� על מוצא�
 :כמפורט להל�, ר והמשרד"השני� ניתנו הנחיות שונות על ידי מועצת הרה

__________________ 


ÂÓ˘ÏÙ‰ È¯‰: ראו  21· ˙ÈÈÏÚÏ ¯˘‡· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ ¯·„· ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ,

‚Á‡Â ‰¯ÙË Ï‡ÂÓÒ ‰ÒÂ 3605(07(11 )ירושלי�(מ "עת; 2008ספטמבר  '
 'Á‡Â ÌÈ
Ù‰ ¯˘' ) 'תקדי

2012.(  

� יהודייהועולי� מקהילות אחרות באתיופיה שאמ, בני קהילת ביתא ישראל  22 . 
כתנאי לנישואיו , דהיינו גיור מחמת הספק, "גיור לחומרה"כל אד� שיהדותו מוטלת בספק צרי0 לעבור   23

 .י"כדמו
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1.  Ì È � ˘ ·  Ô È ‡ Â ˘ È � Ï  Ì Â ˘ È ¯ ‰  Í È Ï ‰1 9 8 5-2 0 0 בהחלטת מועצת )  א   (:6
י יוכלו לפתוח תיק נישואי� " נקבע כי בני הקהילה המעונייני� להינשא כדמו1985ר משנת "הרה

 .אצל כל רב רוש� נישואי� במקו� מגוריה�

בפסק די� שנית� .  היה רב העיר נתניההיחיד שרש� לנישואי� את בני הקהילה האתיופית, חר( כ�
נקבע כי ג� רושמי הנישואי� ביתר המועצות , )+ איילי�" בג�להל�  (�198924בבית המשפט העליו� ב

 היה רב העיר נתניה היחיד 1994אול� עד לשנת . של בני הקהילה הדתיות ישמשו כרושמי נישואי�
 .שהשרש� לנישואי� זוגות מבני הקהילה האתיופית הלכה למע

 כי היא תסמי� רבני� להיות רושמי נישואי� 25ר בפני בית המשפט העליו�" הצהירה הרה1994בשנת 
אול� באותה שנה הוסמ� רק הרב למברר יהדות . במקומות שוני� ברחבי האר+, של בני הקהילה

העובדה שבני הקהילה מכל רחבי האר+ יכלו להירש� . ולרוש� נישואי� ארצי של כלל הקהילה
העומס , זאת ועוד. י� רק על ידי רב אחד פגעה במידה ניכרת בשירות שנית� לה� בתחו� זהלנישוא

הרב שהוטל על כתפי הרב יצר לעתי� עיכובי� במת� ההחלטה בדבר יהדות� של המבקשי� 
 .להינשא

ר "פרסמה הרה, 200426בעקבות פסק די� נוס( שנית� בעניי� זה בבית המשפט העליו� בשנת  )ב(
המחייבת אות� לרשו� לנישואי� זוגות יוצאי  נחיה לכל רושמי הנישואי� באר+באותה שנה ה

יופנו , רק א� יתעוררו בעיה או ספק המצריכי� בירור נוס(, על פי ההנחיה. אתיופיה באזור מגוריה�
 בעצמו או באמצעות רבני� שיוסמכו בעתיד �הזוגות אל הרב והוא יבדוק את הנתוני� האישיי� 

 . ויסייעו לו בכ�

‰¯‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ Â·˙ÎÓÓ" ¯·ÂË˜Â‡Ó ¯2005 ‰˜·Ë ˙˙ÂÓÚÏ - ÚÂÈÒÏ ÊÎ¯Ó 
 ‰ÈÙÂÈ˙‡ È‡ˆÂÈÏ È˙ÏÈ‰˜ ¯Â‚�ƒÒÂ ÈËÙ˘Ó) ÔÏ‰Ï-‰˜·Ë ˙˙ÂÓÚ ( , ‰ÈÁ�‰‰ Ì‚ ÈÎ ‰ÏÂÚ

˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÎ È„È ÏÚ ‰Ó˘ÂÈ ‡Ï ‰¯ÂÓ‡‰ .ÍÎÈÙÏ , ¯·Óˆ„· Ê‡„ „¯˘Ó‰ Ï‰�Ó ÌÒ¯Ù
2005ÏÏÎÏ ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ˙ÙÒÂ� ‰ÈÁ�‰ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰  . ‰ÈÁ�‰‰ Ô˙Ó ¯Á‡Ï Ì‚ ÌÏÂ‡

‰ÏÈ‰˜‰ È�· ˙‡ ÔÈ‡Â˘È�Ï ÌÂ˘¯Ï ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÔÓ ˜ÏÁ Â·¯ÈÒ ‰ÈÈ�˘‰. 

2. Ó  Ô È ‡ Â ˘ È � Ï  Ì Â ˘ È ¯ ‰  Í È Ï ‰-2 0 0 6˙ ¯ Â ˜ È · ‰  Ì Â È Ò  „ Ú Â Ó Ï  „ Ú Â  : 
 כתב הרב הראשי ליהודי אתיופיה לרב הראשי הספרדי כי ישנ� מועצות דתיות שרושמי 2006ביולי 

. או לחתו� לה� על תעודות נישואי�, ה� עדיי� מסרבי� לרשו� לנישואי� את בני הקהילההנישואי� ב
נכתב כי , 2006ש מאוקטובר " ורבני� בני הקהילה האתיופית אל היועמ27במכתב� של כמה קייסי�

אכ� מבצעות הלכה למעשה את ההוראה של הרשות הארצית  "12רק ,  מועצות דתיות132מתו� 
ש "ה� ביקשו מהיועמ". ות לנישואי� זוג ממוצא אתיופי בלי אפליה כלשהיורושמ, לשירותי דת

 .לפרס� הנחיות ברורות ומחייבות לגבי רישו� הנישואי� של בני הקהילה

 ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ�ÂÏ‡˘Ï ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Ï˘ Ô‰È˙Â·Â˘˙Ó12% ÔÈÈ„Ú ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰Ó 
· ÔÈ‡Â˘È� È˜È˙ Ï‰�ÏÂ ÁÂ˙ÙÏ ˙ÈÙÂÈ˙‡‰ ‰ÏÈ‰˜‰ È�· ˙‡ ˙Â�ÙÓ·¯‰ Ï˘ Â˙Î˘Ï. 

__________________ 


˘‰ ‡Ò˜ (" ÔÈÏÈÈ("‰¯·  �521/85 "בג  24ÓÁ‡Â '
 '‰¯‰ ˙ˆÚÂÓ"¯Á‡Â Ï‡¯˘ÈÏ ',152 )2(ד מג" פ , 

)1989.( 


' ‡Ï‡¯˘È ˙È·-Â ‰ÈÙÂÈ˙‡ ˙Â„‰È ˙ÏÈ‰˜ Á  �428/94 "בג  25 'Á‡Â ˙Â˙„‰ ¯˘ „È˜Ù˙· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯' 
)� ).לא פורס


 �9932/02 "בג  26 ‰ÈÙÂÈ˙‡ È‡ˆÂÈÏ È˙ÏÈ‰˜ ¯Â‚
ÈÒÂ ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒÏ ÊÎ¯Ó‰ ' Û˜Â˙· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯
˙Â˙„ È
ÈÈ
ÚÏ ‰
ÂÓÓÎ Â„È˜Ù˙) � ).14.7.04, לא פורס

 . קייסי� ה� המנהיגי� הרוחניי� של בני הקהילה האתיופית  27



 243 פעולות בתחו� שירותי הדת

 ÌÂ˘È¯‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ Â‡ÂÏÓ· ÌÈÈ˜Ï ˙·¯ÒÓ ÔÈÈ„Ú ‰ÏÓ¯· ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ
˙ÈÙÂÈ˙‡‰ ‰ÏÈ‰˜‰ È�· Ï˘ ÔÈ‡Â˘È�Ï , ÌÂ˘¯Ï ˙·¯ÒÓ ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù· ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÂÏÈ‡Â

Ï‡¯˘È ‡˙È· ˙ÏÈ‰˜ È�· ˙‡ ˜¯ ˙Ó˘Â¯Â ‰¯ÓÂÁÏ ¯ÂÈ‚ Â‡ ‡ÏÓ ¯ÂÈ‚ Â¯·Ú˘ ‰Ï‡ ˙‡ . 

נוס( , כי מעתה, 2012יעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר המועצה הדתית ברמלה הוד
. יחתו� רוש� הנישואי� ג� על תעודות הנישואי�, להלי� הרישו� לנישואי� של בני העדה האתיופית

 .המועצה הדתית בפתח תקווה לא השיבה לפניית משרד מבקר המדינה

˙‡ ˙ÂÓ˘ÈÈÓ Ô�È‡ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÔÓ ˙Â˘¯ÂÙÓ‰ ˙ÂÈÁ�‰‰ 
‰¯‰ ÂÓÒ¯Ù˘"ÛÏÂÁ‰ ¯Â˘Ú· ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ „¯˘Ó‰Â ¯ , ‚ÂÊ È�· ÔÈ‡Â˘È�Ï ÌÂ˘¯Ï ˙Â¯ÂÓ‰

Ì‰È¯Â‚Ó ¯ÂÊ‡· ‰ÈÙÂÈ˙‡ È‡ˆÂÈ .Ì„‡‰ „Â·Î· ˙Ú‚ÂÙ ÂÊ ˙ÂÏ‰�˙‰ , ‰ÈÏÙ‡‰ ˙‡ ‰ÁÈˆ�Ó
ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜ÚÏ ˙„‚Â�ÓÂ , ÈÎ ·ÈÈÁÓÂ ÈÏ‡¯˘È‰ ËÙ˘Ó‰ Ï˘ „ÂÒÈ‰ ˙Â�Â¯˜Ú ÌÚ ‰�Ó�‰

 ÔÈ‡Â˘È�Ï ÌÂ˘È¯‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· Ú·˜ ¯·Ú· È„Â‰È ÏÎÏ ‰ÂÂ˘ Á¯Â‡· ‰˘ÚÈÈ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ·
ÔÂÈÏÚ‰28ÈÎ " :˙„‰ È˙Â¯È˘ ,ÏÚ ÌÈ˜ÙÂÒÓ‰-˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È„È , È˙Â‰Ó ˜ÏÁ ÌÈÂÂ‰Ó

ÌÂ˜Ó Â˙Â‡·˘ ÌÈÈÏ‡ÙÈˆÈ�ÂÓ‰ ÌÈÎ¯ˆ‰Ó...˘¯Â„ ÏÎÏ Ì˜ÙÒÏ ‰ÈÏÚÂ  ,ÔÈÓ Ï„·‰ ‡ÏÏ ,
ÌÏÂÚ ˙Ù˜˘‰ ,‡È‰˘ ˙¯Á‡ ‰�Á·‰ ÏÎ Â‡ ‰ÏÎ˘‰ ." 

·Ó „¯˘Ó ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÎ˘ ÁÈË·‰ÏÂ ÂÈ˙ÂÈÁ�‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ÂÈÏÚ˘ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜
 ÔÈ‡Â˘È�‰ ÌÂ˘È¯ È˙Â¯È˘ ˙‡ ˙ÈÙÂÈ˙‡‰ ‰ÏÈ‰˜‰ È�·Ï Â˜ÙÒÈ ˙ÂÈ˙„‰- ˙Â˜ÙÒÓ Ô‰˘ ÈÙÎ 

¯Á‡ È„Â‰È ÏÎÏ Ì˙Â‡ . 

 הודיע המשרד כי בעקבות הביקורת החלו בשתי המועצות הדתיות האמורות 2012בתשובתו מינואר 
עוד הוסי( כי הוא פועל להסדרת הנושא ג� מול יתר . אי� את בני הקהילה האתיופיתלרשו� לנישו

ר "בתשובתה הודיעה ג� הרה. המועצות הדתיות שעדיי� מסרבות לרשו� לנישואי� את בני הקהילה
כי תפעל יחד ע� המשרד ותנקוט צעדי� ופעולות ככל שיידרשו כדי שכלל המועצות הדתיות יספקו 

 . את השירות הנדרש

 

 מינוי רבני� למבררי יהדות

בני הקהילה האתיופית צריכי� להציג אישור יהדות כתנאי לרישומ� לנישואי� , כאמור .1
לבני , אישור היהדות נית� על סמ� חקירות ובירורי� הנוגעי� לנרשמי� לנישואי�. במועצות הדתיות

בהתא� , זמ� מהשלב בירור היהדות עשוי לארו� . משפחת� ולמכרי� נוספי� של המשפחה
 . למורכבות המקרה ולטיב המידע שיש בידי בני הזוג

לשמש , נוס( לרב, ר למנות ארבעה רבני� מבני הקהילה" החליטה מועצת הרה2006בספטמבר 
של , של הרב הראשי ליהודי אתיופיה,  זאת בעקבות פניות של הרב הראשי הספרדי�כמבררי יהדות 

העומס שהוטל על כתפי הרב בכל הנוגע בטיפול בבקשות וכ� לנוכח , המשרד ושל עמותת טבקה
לחקור את המבקשי� , ארבעת הרבני� שנוספו הוסמכו לפתוח תיקי נישואי�. הרבות שהצטברו

ה� לא הוסמכו לשמש כרושמי , א� בניגוד לרב. להינשא על מצב� האישי ולהכריע בדבר יהדות�
זקוקי� "ר צוי� ג� כי רבני� אלה "הרהבהחלטת מועצת . נישואי� ולחתו� על תעודות נישואי�

 פנו לעוזרו דאז של הרב שלושה מבי� ארבעת הרבני� 2008באוקטובר ". לאישורו הסופי של הרב 
וטענו כי אי� משמעות מעשית למינוָי� היות שהמועצות הדתיות לא קיבלו על כ� הודעה , האמורי�

 .ר או מהמשרד"בכתב ממועצת הרה

__________________ 

 .236' עמ, 221) 2 (ד מב"פ, ‰˘¯ Ï‡È„ '˙Â˙„ È�ÈÈ�ÚÏ �˘˜ 153/87 �"בג  28
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 ¯·ÂË˜Â‡· ˜¯ ÈÎ ‡ˆÓ�2009Î�Ó ¯ÊÂÁ „¯˘Ó‰ ÌÒ¯Ù "˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÎ ÔÈ· ÂˆÈÙ‰Â Ï ,
 È�· Ï˘ ˙Â„‰È È¯¯·ÓÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ�·¯‰ ˙Ú·¯‡ Ï˘ ÌÈÂ�ÈÓ ¯·„· ‰Ú„Â‰‰ ‰¯ÒÓ� Â·Â

‰ÏÈ‰˜‰. 

Î�Ó‰ ¯ÊÂÁ· ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ"Ó Ï-2009 ÂÎÓÒÂ‰ ÂÙÒÂ�˘ ÌÈ�·¯‰ ˙Ú·¯‡ ÈÎ ˙ÂÚË· ·˙Î� 
ÔÈ‡Â˘È� ÈÓ˘Â¯Î Ì‚ ˘Ó˘Ï ,˙Â„‰È È¯¯·ÓÏ ÂÎÓÒÂ‰˘ Û‡„·Ï·  . ˙Â·˜Ú· ‰�˜Â˙ ÂÊ ˙ÂÚË

˙¯Â˜È·‰ , ¯·Óˆ„·2011. 

ר למנות חמישה רבני� נוספי� לשמש מבררי יהדות של בני " החליטה מועצת הרה2010ביוני  .2
הרבני� מוסמכי� לבדוק את יהדות� של בני הזוג הגרי� באזור מגוריה� ולהנפיק לה� . הקהילה

נדרשי� מבררי היהדות ,  למוצא� של המבקשי�במקרי� שבה� ישנ� ספקות בנוגע. אישור יהדות
ר על החלטתה וציי� כי מינוי רבני� "המשרד ביר� את הרה. להעביר אל הרב את הטיפול בעניינ�

 יקל על בני הקהילה �שיקבלו קהל בכל רחבי האר+ וישפרו בכ� את נגישות השירות ואת זמינותו 
 .המתגוררי� באזורי� שוני�

סוכ� כי , 2010ל לבי� רבני הקהילה האתיופית באוקטובר "הסמנכבישיבה שנערכה בי�  )א(
ל " כתב הסמנכ2011בינואר . המשרד יפרס� בכלי התקשורת מידע לגבי מינוי תשעת הרבני� כאמור

אנו נצא בפרסו� ברדיו בשפה האמהרית ] 2011[בחודש פברואר "כי , לאחד הרבני� שמונו
קבלת הקהל הנוספי� לאישור יהדות לאוכלוסיה מוקדי ... ובעלוני� במועצות הדתיות בדבר

 ".האתיופית

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú ÈÎ ¯¯·˙‰ ÌÏÂ‡ , ¯·ÓËÙÒ·2011 , Â�ÂÓ˘ ÌÈ�·¯‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â
Ì„È˜Ù˙· Ô‰ÎÏ ÂÏÁ‰ ¯·Î ,Î�Ó ¯ÊÂÁ „¯˘Ó‰ ÌÒ¯Ù ‡Ï"ÔÎ„ÂÚÓ Ï , ˘˘Á ‰ÏÂÚ Ô‡ÎÓÂ

ÂÙÒÂ�˘ ÌÈ�·¯‰ ˙˘ÓÁ Ï˘ ÌÈÂ�ÈÓÏ ˙ÂÚ„ÂÓ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÎ ‡Ï˘ .ÔÎ ÂÓÎ , ‰È‰ ‡Ï
 Â„ÚÂ�˘ ÌÈÙÒÂ�‰ Ï‰˜‰ ˙Ï·˜ È„˜ÂÓ ÏÚ ‰ÏÈ‰˜‰ È�· ˙‡ Ú„ÈÈÓ‰ ˙¯Â˘˜˙‰ ÈÏÎ· ÌÂÒ¯Ù

Ì˙¯˘Ï .Î�Ó ¯ÊÂÁ· ˜¯" ¯·Óˆ„· ÌÒ¯ÂÙ˘ Ï2011 È¯¯·Ó ÌÈ�·¯‰ ˙Ú˘˙ ˙ÓÈ˘¯ ‰ÚÈÙÂ‰ 
˙Â„‰È‰ ,Ï‰˜ ÌÈÏ·˜Ó Ì‰ Ô‰·˘ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙‡Â ÌÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈË¯Ù ˙‡ ˙ÏÏÂÎ‰ .

Ú„ÈÓ‰ ÌÒ¯ÂÙ ÏÈ·˜Ó·˙È¯‰Ó‡‰ ‰Ù˘· ÌÈ�Â˘‰ ˙¯Â˘˜˙‰ ÈÚˆÓ‡· . 

)·(  ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÔÈ·Ó ‰ÓÎ ÌÈ�ÂÏ‡˘‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯¯È· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÏÈ‰˜‰ È�· Ï˘ ˙Â„‰È È¯¯·ÓÏ Â�ÂÓ˘ ÌÈ�·¯· ˙Â¯ÊÚ� . ÈÎ ‰ÏÚÂ‰43% ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰Ó 

 È‡�˙Î ·¯‰Ó ˜¯Â Í‡ ˙Â„‰È È¯Â˘È‡ Ô‰Ï ‡ÈˆÓ‰Ï ÈÙÂÈ˙‡ ‡ˆÂÓÓ ‚ÂÊ È�·Ó ˙Â˘¯Â„
˘È¯ÏÔ‰Ï˘ ÔÈ‡Â˘È�‰ Ì˘Â¯ È„È ÏÚ ÔÈ‡Â˘È�Ï ÌÓÂ ;25% ˙Ú˘˙· ˙Â¯ÊÚ� Ô‰˘ Â·È˘‰ 

ÍÎ Ì˘Ï ÂÙÒÂ�˘ ÌÈ�·¯‰ ;12% ‡Ï‡ ÔÈ‡Â˘È�Ï ‚ÂÊ‰ È�· ˙‡ ÔÏˆ‡ ˙ÂÓ˘Â¯ ‡Ï Ô‰ ÈÎ Â·È˘‰ 
·¯‰ Ï˘ Â˙Î˘Ï· ÌÂ˘È¯‰ ÍÈÏ‰ ÏÎ ˙‡ Ï‰�ÏÂ ÔÈ‡Â˘È�Ï Ì˘¯È‰Ï ÌÈ˘˜·Ó‰ ˙‡ ˙Â�ÙÓ ;5% 

È· ÍÈÏ‰ ‰ÏÈ‰˜‰ È�·Ï ˙ÂÏ‰�Ó Ô‰˘ Â·È˘‰ ˘¯„�‰ ¯Á‡ „ÓÚÂÓ ÏÎÎ ÏÈ‚¯ ˙Â„‰È ¯Â¯
˙Â„‰È ¯Â˘È‡Ï ;)¯˙È‰ ÏÎ ,15% , ‰·Â˘˙‰ ˙‡ Â�ÓÈÒ"¯Á‡ .(" Ú„ÂÓ ‰È‰ „¯˘Ó‰ Ì‚

‰ÚÙÂ˙Ï , ¯·Óˆ„· „¯˘Ó‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÔÈÈˆ˘ ÈÙÎÂ2010 , ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰Ó ˙Â·¯
„·Ï· ·¯‰Ó ˙Â„‰È ¯Â˘È‡ Ï·˜Ï ‰ÏÈ‰˜‰ È�· ˙‡ ˙Â�ÙÓ ÔÈÈ„Ú. 

כי יש להבטיח , 2012 מסרו למשרד מבקר המדינה בתשובת� מינואר �2006ארבעת הרבני� שמונו ב
הכרה מלאה באישורי היהדות שה� מנפיקי� ולמנות עוד מבררי יהדות מבני הקהילה האתיופית כדי 

 .לשפר את השירות לזוגות שבאי� להינשא

נישואי� כי הלי� רישו� ה, 2012ג� עמותת טבקה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 
של יוצאי אתיופיה צרי� להיות שוויוני ככל הנית� וכי יש למנות ברחבי האר+ מבררי יהדות מקרב 

 .שדבר קיומ� יפורס� ויהיה ידוע וסמכות� להנפיק אישור יהדות תהיה ברורה וסופית, בני הקהילה
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 ˙ÂÈÁ�‰ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÏÚÂÙ ‡Ï ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰Ó ¯ÎÈ� ˜ÏÁ˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰¯‰"¯ .ÍÎÈÙÏ ,‰¯‰ ÏÚ" ˙Ú˘˙· ¯ÊÚÈ‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÏÂÎ ·¯˜· ÚÈÓË‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ¯

ÂÙÒÂ�˘ ÌÈ�·¯‰ , ‰ÏÈ‰˜‰ È�· Ï˘ Ì·ˆÓ ˙‡ Ï˜‰ÏÂ ÛËÂ˘‰ ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏ È„Î
ÔÈ‡Â˘È�Ï ÌÈÓ˘¯�‰. 

.  הודיע המשרד כי יפעל לרענו� ההנחיות והטעמת� בקרב המועצות הדתיות2012בתשובתו מינואר 
, באמצעות המשרד, ר כי תפנה לרבני� המקומיי� ולמועצות הדתיות"� הרהבתשובתה הודיעה ג

 . כדי להטמיע את ההנחיות האמורות

3. ÌÈ�ÂÙ‰ ¯Â·ÈˆÏ ˙Â‡� ˙Â¯È˘ ˙˙Ï È„Î , Â„ÓÚÈ˘ ÌÈÈËÒÈ‚ÂÏÂ ÌÈÈÏ‰�ÈÓ ÌÈÚˆÓ‡ ÌÈ˘¯„�
ÂÙÒÂ�˘ ˙Â„‰È‰ È¯¯·Ó ÌÈ�·¯‰ ˙Ú˘˙ ˙Â˘¯Ï .„¯˘Ó‰ È�Ù· Â�ÈÏ‰ ÌÈ�·¯‰ , ¯·ÂË˜Â‡·

2010 , ÏÚÌ„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓÏ ÌÈÈËÒÈ‚ÂÏ ÌÈÚˆÓ‡· ¯ÂÒÁÓ . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÂÏ‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 ÈÏÂÈ· ‰�È„Ó‰2011 , ‰Ï·˜ È¯„Á ¯˜ÈÚ· ÌÈÏÏÂÎ ÌÈ¯ÒÁ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÈÎ Ì‰Ó ˜ÏÁ Â¯ÒÓ

˙Â¯ÈÎÊÓ È˙Â¯È˘Â ,„ÈÈ� ÔÂÙÏË È¯È˘ÎÓÂ ÌÈ·˘ÁÓ ˙È˙˘˙. 

ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ËÚÓÏ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ , ÔÂÏÚ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ¯˙È· ÔÈ‡ ¯È·ÒÓ‰
˙È¯‰Ó‡‰ ‰Ù˘· ÌÂ˘È¯‰ ÍÈÏ‰ ˙‡. 

ÌÈ�·¯‰ ˙Ú˘˙ ˙Â˘¯Ï „ÈÓÚ‰Ï ˘È ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˘Â˜È· ˘È˘ ˙ÂÓÂ˜Ó·
Ì‰È˙Â¯È˘Ï ,˙ÂÏÈÚÈ· Ì˙„Â·Ú ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙‡Â ‰ÓÈ‡˙Ó ˙ÈÏ‰�ÈÓ ˙È˙˘˙ .

ÔÎ ÂÓÎ ,˙Â¯È˘ Ì‰Ï Ô˙È�˘ ‡„ÂÂÏÂ Ì‰Ï ˙�·ÂÓ‰ ‰Ù˘· ÌÈ�ÂÙ‰ ¯Â·ÈˆÏ Ú„ÈÓ ˜ÙÒÏ ˘È ÏÈÚÈ 
È˙ÂÎÈ‡Â. 

 הודיע המשרד כי מחלקת שירותי דת לעדה האתיופית החלה לבצע סיורי� 2012בתשובתו מינואר 
כדי לעמוד על הצרכי� הנדרשי� , במקומות שבה� נמצאי� תשעת הרבני� מבררי היהדות שנוספו

יא החלה המחלקה לנסח עלו� מידע בשפה האמהרית וה, כמו כ�. למת� מענה נאות לבני הקהילה
 .תפעל להפיצו בקרב המועצות הדתיות ובאתר האינטרנט של המשרד

 

 ערכאת ערעור על קביעות מבררי היהדות של בני הקהילה האתיופית

 נקבע כי החלטתו של רוש� הנישואי� לסרב לבקשתו של אד� להירש� 29ש"בהנחיות היועמ
וכי אי� ; ער� הוכחתילנישואי� חייבת להתבסס על ראיות שאד� סביר היה רואה אות� כבעלות 

עוד נקבע בה� כי על הרוש� . השערות גרידא או שמועות בעלמא, הרוש� רשאי להסתמ� על רכילות
לתת למבקש הזדמנות לעיי� במידע המצוי אצלו ביחס למעמדו האישי ולאפשר לו לטעו� טענותיו 

 .ולהביא ראיותיו ביחס למידע זה

רבני� מבררי היהדות שמונו בשני� האחרונות מקרב הרב הראשי ליהודי אתיופיה ותשעת ה, כאמור
מבררי� את זהות� של בני משפחתו המורחבת של כל מועמד לנישואי� , בני הקהילה האתיופית

ג� מצד א� המועמד וג� מצד אב , נהוג לברר את תולדות המשפחה עד שבעה דורות לאחור(
 .ומכריעי� בדבר מעמדו האישי של כל אחד מבני הזוג, )המועמד

על ידי פנייה , בני הקהילה האתיופית רשאי� לערער על קביעותיו של הרב בנוגע למעמד� האישי
 בי� רבני הקהילה 2010בפגישה שהתקיימה באוקטובר , יחד ע� זאת. + או לבתי הדי� הרבניי�"לבג

ה� ביקשו לאפשר לזוגות שהוחלט לגביה� שיעברו גיור כתנאי לנישואיה� , לעוזרו של הרב

__________________ 

 ).1.8.76( מ21.632במקור הנחיה  (23.3.03 בעניי' רשימות מעוכבי נישואי' מיו� 6.4501' הנחיה מס  29
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ככל הנראה , לערער על ההחלטה לפני מועצת חכמי הרבני� האתיופי� במשות( ע� הרב, י"כדמו
 .הצעה זאת נדחתה. בשל החשש כי בתי הדי� אינ� בקיאי� דיי� בתולדות הקהילה

הלי� גביית העדויות לצור� בירור יהדות� של בני הקהילה המבקשי� להינשא אינו גלוי , כמו כ�
 כתב הרב ליוע+ המשפטי של המשרד כי 2008במאי . סתור את העדויותוה� אינ� יכולי� ל, בפניה�

במידה שאד� יבוא להעיד לרעת אד� אחר , הקהילה האתיופית הינה קהילה קטנה ומגובשת"
לפיכ� ברור שאי� מי שיסכי� לבוא ... בפרהסיה הרי שהוא מכניס עצמו לכדי סכנה וחר� קהילתי

במסגרת הלי� שהתנהל בבית הדי� הרבני ". הרה בשמוולהעיד בפרהסיה או אפילו לחתו� על הצ
סירב הרב לחשו( פרטי עדי� מקרב בני הקהילה שהעידו על מעמדה , למשל, האזורי ברחובות

 .ולפיכ� החליט בית הדי� להתעל� מעדות�, האישי של המבקשת

 È˘È‡‰ Ì„ÓÚÓÏ Ú‚Â�· ·¯‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÚÈ·˜ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ‰ÏÈ‰˜‰ È�· Ï˘ ˙È˘ÚÓ‰ ˙Â¯˘Ù‡‰
ÎÂ¯ÎÌÈÈ˘˜· ‰ ,‰ÏÈ‰˜‰ ˙Â„ÏÂ˙· ÌÈ‡È˜·‰ ÌÈÓ¯Â‚ ¯˙‡Ï È˘Â˜‰Â ¯ÒÁ‰ Ú„ÈÓ‰ Ï˘·. 

ר לקבלת החלטה בעניי� קביעת ערכאת ערעור לבני "בתשובתו הודיע המשרד כי יפנה למועצת הרה
 .הקהילה בעניי� קביעת יהדות�

 

 הקמת מאגר מידע על הקהילה האתיופית

דרשו בני הקהילה ורב העיר נתניה , לה האתיופיתבהיעדר תיעוד מסודר הכולל פרטי� על בני הקהי
להקי� מכו� למורשת יהדות ,  שנה�25כבר לפני למעלה מ, )שטיפל כאמור ברישומ� לנישואי�(

בי� היתר נועד המכו� לרכז את פרטי משפחות העולי� במאגר מידע ).  המכו��להל� (אתיופיה 
. ת אחר מוצאו של כל אחד מבניהעל מנת לשמר את שורשי הקהילה ולסייע בהתחקו, ממוחשב

י משרד הדתות "כשיוק� המכו� לחקר יהדות אתיופיה ע" נקבע כי �1985ר מ"בהחלטת מועצת הרה
ג� על פי ) ת(המשפחתי של המבקש) ה(תתקבל עדות על מצבו, בהשתתפות הקייסי� של הקהילה

 ".ותהא זו עדות בעלת חשיבות, תעודה שינפיק המכו�

 לשר הדתות �1985ית המשפט העליו� בבהורה , + איילי�"לקי שנית� בבגבמסגרת פסק די� ח .1
+ " בפסק הדי� הסופי בבג. יו�90 בתו�להבטיח את הקמת המכו� דאז ולשר לקליטת העלייה דאז 

זקני וסי� קייה לכנס בתו� חודש את כל דתותהמשרד הורה בית המשפט ל, �1989שנית� ב, איילי�
שהתגוררו שמות ראשי המשפחות הציע לכל אחד מה� כי יתעד את ול, הקהילה האתיופית בישראל

 קשרי המשפחה של כל אחד ואחד  וכ� את כל ראש משפחה� שלצאצאיהשמות את , ביישובו
,  נגד ראש הממשלה�1994עתירה נוספת בעניי� הוגשה ב .כ� הוצע שמידע זה ימוחשב. מהצאצאי�

, תירה הסתיימה בהודעה מוסכמת של הצדדי�הע. 30שכיה� בשעתו ג� בתפקיד השר לענייני דתות
שעל פיה התחייב המשרד להשלי� את הכנת התשתית להקמת המכו� על פי התכנית שנקבעה 

 .+ איילי�"בבג

הוקמה , �1995+ איילי� והחלטת ועדת השרי� לענייני קליטת העלייה מ"בעקבות ההחלטה בבג
של העמותה היא שימור מורשת מטרתה המרכזית . 1996עמותה פרטית שהחלה לפעול בשנת 

לדברי . והיא פועלת בלי קשר לסוגיית הוכחת היהדות של בני הקהילה, יהדות אתיופיה ותרבותה
לרבות נפטרי� ,  אנשי� מבני הקהילה�32,000היא מיפתה עד כה כ, מנהל העמותה הפרטית

יצוי� .  זקני הקהילההמיפוי נעשה בעיקר על ידי תחקור).  נפש120,000הקהילה מונה כיו� , כאמור(
 .כי המשרד לקליטת העלייה משתת( במימו� הקמת המכו� על ידי העמותה הפרטית

__________________ 

 '¯‡˘ ‰Ï‡¯˘È ˙È·-Á‡Â ‰ÈÙÂÈ˙‡ ˙Â„‰È ˙ÏÈ‰˜  '� 'Á‡Â ˙Â˙„‰ ¯˘ „È˜Ù˙· ‰Ï˘ÓÓ  �428/94 "בג  30
)� ).לא פורס
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Ó ¯˙ÂÈ ÂÙÏÁ˘ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÓ�-20‚·· ÔÈ„‰ ˜ÒÙ Ô˙Ó „ÚÂÓÓ ‰�˘ " Û¯ÁÂ ÔÈÏÈÈ‡ ı
ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· È�Ù· ‰�È„Ó‰ ˙¯‰ˆ‰ ,Ì˜Â‰ Ì¯Ë ÔÂÎÓ‰ .ÔÎ ÂÓÎ , Ì˜Â‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú

˘Â¯ ˙‡ ˘Ó˘È˘ ¯‚‡Ó ‰ÏÈ‰˜‰ È�· Ï˘ È˘È‡‰ Ì„ÓÚÓ ˙‡ ÚÂ·˜Ï Ì‡Â·· ÔÈ‡Â˘È�‰ ÈÓ
‡˘�È‰Ï ÌÈ˘˜·Ó‰. 

ÓÚÂÈ‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" Ï˘ ˙Â�˘�Â ˙Â¯ÊÂÁ ˙Â¯‰ˆ‰˘ ÍÎÏ Â˙Ú„ ˙˙Ï ˘
ÂÓÈÂ˜ ‡Ï ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· È�Ù· ‰�È„Ó‰ ,‰�Â˘‡¯Ï Â�˙È� Ê‡Ó ÌÈ¯Â˘Ú È�˘Ó ¯˙ÂÈ È¯Á‡. 

2. ˙Ú˘˙ Ï˘ Ì‰È‡ˆÓÓ˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ Ï˘ Ì˙Â„‰ÈÏ Ú‚Â�· ˙Â„‰È‰ È¯¯·Ó ÌÈ�·¯‰ 
Ì‰ÈÏ‡ Â�ÙÂ‰˘ ˙Â‚ÂÊ , Ì�È‡ ÔÈ‡Â˘È�‰ È˜È˙˘Â ·˘ÁÂÓÓÂ ¯„ÂÒÓ ÔÙÂ‡· ÌÈ„ÚÂ˙Ó Ì�È‡

ÌÈ˜Â¯Ò .·˘ÁÂÓÓÂ ¯„ÂÒÓ Ú„ÈÓ ¯‚‡Ó ¯„ÚÈ‰· , ˙Ú˘˙Â ‰ÈÙÂÈ˙‡ È„Â‰ÈÏ È˘‡¯‰ ·¯‰
È˘È‡ Ú„È ÏÚ ˜¯Â Í‡ ÌÈÎÓ˙ÒÓ ÌÈ�·¯‰ ,‰ÏÈ‰˜‰ È�˜Ê ¯Â˜Á˙ ÏÚ ,È¯ÎÓÂ ‰ÁÙ˘Ó‰ È�· Ì

ı¯‡· Â‡˘È�˘ ‰ÁÙ˘Ó‰ È�· Ï˘ ÔÈ‡Â˘È�‰ È˜È˙ ˙˜È„· ÏÚÂ ‰ÁÙ˘Ó‰ È�· Ï˘ . ÂÊ ˙ÂÏ‰�˙‰
‰ÁÙ˘Ó ‰˙Â‡ È�·Ï Ú‚Â�· ¯·Ú· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰ ¯Á‡ ˙Â˜Á˙‰ ÏÚ ‰˘˜Ó . ÈÎ ‡ˆÓ�

 ‰˙Â‡ È�· Ï˘ Ì˙Â„‰È È·‚Ï ˙Â„‚Â�ÓÂ ˙Â„‚Â� ˙ÂËÏÁ‰Ï ˙Á‡ ‡Ï ‰ÏÈ·Â‰ ˙‡Ê‰ ˙ÂÏ‰�˙‰‰
‰ÁÙ˘Ó . ÌÈÓ‚Ù ¯ÂˆÈÏ ÏÂÏÚ ‰ÊÎ ·ˆÓ˙ÂËÏÁ‰· ÌÈÈ˙Â‰Ó , ÏÚ ˙ÂÎÈÏ˘Ó ÌÈ¯·„‰ Ú·ËÓ˘

Ì‰È„ÏÈ Ï˘Â ‚ÂÊ‰ È�· Ï˘ ÌÒÂÁÈÈ ,Ì„È˙Ú ÏÚÂ È˘È‡‰ Ì„ÓÚÓ ÏÚ. 

בתשובתו הודיע המשרד כי הוא פועל להקמת מאגר מידע ממוחשב שיישמרו בו כל הפרטי� 
ר מדוב. ואת תיקי הנישואי� של בני הקהילה, המתעדי� את החלטות בירור היהדות הקיימות כיו�
באופ� זה יימנעו מצבי� של החלטות נוגדות . במאגר מרכזי אחד שיהיה נגיש לכל מבררי היהדות

 .לגבי יהדות� של בני הקהילה

 È�·Ï Ú‚Â�‰ Ú„ÈÓ‰ ÊÂÎÈ¯Â ˘Â·È‚Ï ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÏÈ‰˜‰ .ÏÈÚÈ ÏÂÙÈË ÁÈË·‰Ï È„Î ˙‡Ê ,È„Ò‰ÏÂ ‡˘�È‰Ï ÌÈ˘˜·Ó· È�ÂÈÂÂ˘Â „ÈÁ‡ ˙‡ ¯

‰ÏÈ‰˜‰ È�· Ï˘ È˘È‡‰ Ì„ÓÚÓ ˙‡ ˙ÂÚ·Â˜‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ‡˘Â� , ˘È‚¯ ‡˘Â� Â�‰˘
¯˙ÂÈ· ·Î¯ÂÓÂ. 

 

 

 ניהול רשימת מעוכבי הנישואי�

א� כי לפי הדי� ולפי שיטות משפט מקובלות בעול� ישנ� , הזכות להינשא היא זכות אנושית בסיסית
היות שנישואי יהודי� בישראל . י נישואי� כגו� גיל מינימו� ואיסור ריבו�מגבלות שונות לגביה 

יש מקרב האוכלוסייה היהודית , על פי די� המדינה: יש באר+ מגבלות נוספות, י"נערכי� כדמו
 .31כמו האיסור על יהודי� להינשא לממזרי�, י עקב איסור הלכתי כלשהו"שמנועי� מלהינשא כדמו

שבה , "רשימת מעוכבי הנישואי�"הנהלת בתי הדי� הרבניי� אחראית לניהול רשימה המכונה 
 באופ� 32י"מרוכזי� פרטיה� המזהי� של אזרחי המדינה ובעלי דרכו� זר המנועי� מלהינשא כדמו

__________________ 

 .מגבר יהודי שאינו בעלה, רי� ממזר הוא ילד שנולד לאישה יהודייה במהל0 נישואיהבמרבית המק  31
 (  יחסיתאו , דהיינו איסור להינשא לכלל האוכלוסייה(י יכולה להיות גורפת "המניעה מלהינשא כדמו  32

המניעה יכולה ; )כמו גרושה האסורה על כהני� בלבד(דהיינו איסור להינשא לחלק מהאוכלוסייה 
 למשל אד� שנער0 בירור לגבי (  זמניתאו,  למשל אישה האסורה על בעלה ובועלה(תמידית ת להיו

 .י יותרו רק א� בסופו של ההלי0 יתברר שהוא יהודי"נישואיו כדמו, יהדותו
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 רשימת מעוכבי הנישואי� או �להל� " (פסולי חיתו� "�או באופ� קבוע , "מעוכבי נישואי� "�זמני 
 מחויבי� לוודא כי הנרשמי� אצל� כל רושמי הנישואי�, לפי נוהל רישו� נישואי�, כאמור). הרשימה

ורק אחר כ� ה� יכולי� להתיר את הנישואי� , לנישואי� אינ� מופיעי� ברשימת מעוכבי הנישואי�
כדי , )ש" הנחיות היועמ�להל�  (33ש בעניי� רשימות מעוכבי נישואי�"לפי הנחיות היועמ. י"כדמו

 מועמדי� מופיעי� ברשימת אסור למועצות הדתיות לבדוק בעצמ� א�, לשמור על צנעת הפרט
שהיא בעלת הרשאה לבצע שאילתא , מעוכבי הנישואי� ועליה� לפנות למחלקת נישואי� במשרד

 .בהנהלת בתי הדי� הרבניי�, כאמור,  המתנהלת�פרטנית ממוחשבת למול רשימת מעוכבי הנישואי� 

 .5,39734 נכללו בה 2012ובאוגוסט ,  שמות של גברי� ונשי�4,865 נכללו ברשימה 2011בחודש מר+ 
בעיקר במקרי� (טעוני� גט לחומרה , ממזרי�: שהעיקריות שבה�,  קטגוריות�11הרשימה מחולקת ל

לא יהודי� ואנשי� שנישאו בנישואי� , כהני� לגרושות, )ק"של זוג שהתגרש ושב לחיות יחד ללא חו
 המידע על הכללת .כלומר מעמד� כנשואי� לא עודכ� במרש� האוכלוסי� ובתעודת הזהות, פרטיי�

 החלטות של בתי הדי� �שמו של אד� ברשימה מגיע למנהל בתי הדי� הרבניי� משני מקורות 
והודעות של רושמי הנישואי� בדבר מעמד� , הרבניי� שהתקבלו אגב דיו� בהליכי� מסוגי� שוני�

 .האישי של מבקשי� להינשא

כי רק כמחצית מהנכללי� ברשימה הוא הסביר , 2012בתשובת מנהל בתי הדי� הרבניי� מספטמבר 
היתר . כלומר ה� במעמד של מעוכבי נישואי�, י"ה� יהודי� שיש מניעה הלכתית להשיא� כדמו

 פסולי חיתו� 258עוד הוסי( כי ישנ� . כלולי� ברשימה כיוו� שה� אינ� יהודי� או שה� ספק יהודי�
 .כבי נישואי� מכלל הרשומי� כמעו�4.8%דהיינו כ, שה� ממזרי� או ספק ממזרי�

, בשני� האחרונות הוקמו במסגרת בתי הדי� הרבניי� האזוריי� בתי די� מיוחדי� לענייני יוחסי�
אבל ג� בתי . והדיוני� בעניי� קביעת מעמד אישי של מעוכבי נישואי� מתקיימי� כיו� בערכאה זו

 האישי של בדבר מעמד�, אגב דיו� בהליכי� אחרי�, הדי� הרבניי� האזוריי� פוסקי� לפעמי�
החלטות של בתי הדי� הרבניי� על הכללת שמותיה� של אנשי� ברשימת מעוכבי . המתדייני�

המנהל אחראי לעדכ� את . הנישואי� נמסרות למנהל בתי הדי� הרבניי� באמצעות מזכירי בית הדי�
א� מצא שאי� צור� בבירור נוס( על ידי בית הדי� שהפנה , השמות ברשימה על פי אות� החלטות

ג� רושמי הנישואי� מוסמכי� להעביר למנהל מידע בדבר , ש"לפי הנחיות היועמ. אליו את ההחלטה
.  להוסי( את שמ� לרשימת מעוכבי הנישואי�� לאחר בחינת המידע �והלה רשאי , מעוכבי נישואי�

אזי אי� , יצוי� כי כאשר האד� אינו צד להלי� המשפטי וכאשר מקור המידע הוא רוש� הנישואי�
 ).ראו להל� בפרק זה(אות כי אותו אד� מודע להכללת שמו ברשימה וד

1.  Â„ÈÙ˜‰ ‡Ï˘ ÔÈ„‰ È˙· È¯ÈÎÊÓ ÔÈ·Ó ˘È ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·
Ï‰�Ó‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ÌÈ�ÈÈ„˙Ó‰ Ï˘ È˘È‡‰ Ì„ÓÚÓ ¯·„· ÔÈ„‰ ˙È· ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï , Û‡Â

‰ÓÈ˘¯Ï Ò�ÎÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ì‰È˙ÂÓ˘ ÈÎ ‰Ú·˜ ÔÈ„‰ È˙· ˙ËÏÁ‰˘,‰˘Ú� ‡Ï ¯·„‰  . „¯˘Ó
 ˙ÈÈÚË‰Ï ÌÂ¯‚ÏÂ ‰ÓÈ˘¯‰ Ï˘ ‰˙Â�ÈÓ‡· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ÂÊ ‰„·ÂÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó

‰Ê ÔÈÈ�Ú· ¯Â·Èˆ‰ .ÔÈ‡Â˘È� Ï˘ È˙ÎÏ‰‰ ÌÙ˜Â˙· ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ Û‡ ÂÏÏ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ , Ì‡
ÔÂ˙ÈÁ ÏÂÒÙ Â�‰ ‰ÓÈ˘¯· ÚÈÙÂ‰ ‡Ï ÂÓ˘˘ ‚ÂÊ‰ È�·Ó „Á‡ ÈÎ „·ÚÈ„· ¯¯·˙‰ . ÈÎ ÔÈÂˆÈ

„Ó‰ ¯˜·Ó ˙�˘· ‰ÓÂ„ ‰ÚÙÂ˙ ÏÚ ¯ÈÚ‰ ¯·Î ‰�È199035 . ÌÈÈ�·¯‰ ÔÈ„‰ È˙· Ï‰�Ó ÏÚ
 Á¯Â‡· ÂÏ ÁÂÂ„Ï ÌÈÈ�·¯‰ ÔÈ„‰ È˙· È¯ÈÎÊÓ ˙‡ Â·ÈÈÁÈ˘ ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï ‰·ÂÁ‰ ‡ÂÙ‡ ˙ÏËÂÓ

Ú·˜ ,‰ÓÈ˘¯‰ Ï˘ ‰˙Â�ÈÓ‡Â ‰˙ÂÓÏ˘ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î. 

__________________ 

 . 6.4501' הנחיה מס  33

 .2012כעולה מתשובתו של מנהל בתי הדי' הרבניי� מספטמבר   34

, "רשימת מעוכבי נישואי' וטעוני בירור לנישואי'"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„40 )1990 מבקר המדינה : ראו  35
 . 285' עמ
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ד מוצאת כי במקרי� שבה� מחלקת נישואי� במשר, בהתא� להוראות נוהל רישו� נישואי� .2
היא מודיעה על כ� למועצה הדתית ומצרפת , המועמד לנישואי� מופיע ברשימת מעוכבי הנישואי�

. עותק של ההחלטה נשמר אצלה. את החלטת בית הדי� שבעקבותיה הוכנס המועמד לרשימה
מחלקת נישואי� במשרד הסבירה לנציגי משרד מבקר המדינה כי הנחתה את המועצות הדתיות 

היא זקוקה למידע הזה כדי לוודא . ה לאחר שבית הדי� מבטל את עיכוב הנישואי�לעדכ� אות
עוד מסרה . שהמועצות הדתיות לא חיתנו את מי שבית הדי� לא ביטל את עיכוב הנישואי� שלו

, כי עליה ליידע את מנהל בתי הדי� הרבניי� במקרי� שבה� בוטל העיכוב, מחלקת נישואי� במשרד
 . ת שמו של המועמד לנישואי� א� טר� עשה כ�כדי שיסיר מהרשימה א

‰ÓÈ˘¯‰ ÔÂÎ„Ú· ‰�ÂÓË‰ ‰·¯‰ ˙Â·È˘Á‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ¯¯·˙‰ , ‡Ï „¯˘Ó· ÔÈ‡Â˘È� ˙˜ÏÁÓ
 Ì˘¯�˘ „ÓÚÂÓ‰ ÈÎ Ô‰Ï ‰ÚÈ„Â‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ ˙Úˆ·Ó

‰ÓÈ˘¯· ÚÈÙÂÓ ÔÈ‡Â˘È�Ï ÔÏˆ‡ .ÓÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ�‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ Ì‚ ‡ˆÓ�"˘ , Ì˘Â¯ Ô‰ÈÙÏ˘
‰ÓÈ˘¯‰ ÔÓ Ì„‡ Ï˘ ÂÓ˘ ˙‡ˆÂ‰ ÏÚ ÁÂÂ„Ï ·ÈÈÁ ÔÈ‡Â˘È�‰ , ˙ÂˆÚÂÓ‰ Â„ÈÙ˜‰ „ÈÓ˙ ‡Ï

 ‚ÂÊ‰ È�· ÈÎ ‰Ú·˜˘ ÔÈ„‰ ˙È· ˙ËÏÁ‰ ÏÚ „¯˘Ó· ÔÈ‡Â˘È� ˙˜ÏÁÓ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ˙ÂÈ˙„‰
Ô˙Á˙‰Ï ÌÈ¯˘Î . ˙ÂˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÏÂÙÈË· ˙�Î„ÂÚÓ ‰�È‡ „¯˘Ó· ÔÈ‡Â˘È� ˙˜ÏÁÓ˘ Ô‡ÎÓ

ÌÈ·ÎÂÚÓ· ˙ÂÈ˙„‰ .ÔÎ ÂÓÎ ,˙˘Ó˘Ó ‰�È‡ ‡È‰‰ÓÈ˘¯‰ ÔÂÎ„ÚÏ ˙ÙÒÂ� ‰¯˜·Î  , ÌÈ¯˙Â�˘
ÔÈ‡Â˘È� È·ÎÂÚÓ ¯„‚· „ÂÚ Ì�È‡˘ ÌÈ˘�‡ ˙ÂÓ˘ Ì‚ ‰·. 

 מקרי� שבה� הודיעה מחלקת נישואי� במשרד למועצות הדתיות 10משרד מבקר המדינה בדק 
. כי מועמדי� מסוימי� רשומי� ברשימת מעוכבי הנישואי�, 2007�2010שפנו אליה במהל� השני� 

אול� , י"י תשעה מה� התקבלה החלטת בית די� רבני המתירה לה� להינשא כדמוהועלה כי לגב
אחד מתשעת המועמדי� נכלל ברשימת , כ� לדוגמה. למרות זאת שמותיה� לא הוסרו מ� הרשימה

א( על פי שבית הדי� קבע כי יש להתיר למועמד ". ספק ממזר"מעוכבי הנישואי� בקטגוריית 
 .2011בספטמבר , � הרשימה עד למועד סיו� הביקורתלא הוסר שמו מ, י"להינשא כדמו

 ÂÁÈË·È˘ ·˜ÚÓ ˙ÂÏÂÚÙ ËÂ˜�Ï „¯˘Ó· ÔÈ‡Â˘È� ˙˜ÏÁÓ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Â‡ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰Ó ‰ÈÏ‡ ¯·ÚÂÈ ÔÈ‡Â˘È� È·ÎÂÚÓ „ÂÚ Ì�È‡˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ÈÎ

ÌÈÈ�·¯‰ ÔÈ„‰ È˙· ˙Ï‰�‰Ó ,˙ÈÁ ‡Ï ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰˘ ‡„ÂÂÏ ÏÎÂ˙ ÍÎ ˙È·˘ ÈÓ ˙‡ Â�
ÂÏ˘ ÔÈ‡Â˘È�‰ ·ÂÎÈÚ ˙‡ ÏËÈ· ‡Ï ÔÈ„‰. 

3.  ‰ÓÈ˘¯‰˘ ÍÎÏ ¯Ú ‰È‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Ú„Â� ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó·
¯Ê ÔÂÎ¯„ ÈÏÚ· Ì‚ ˙ÏÏÂÎ .ÍÎÈÙÏ , ÌÈÁ¯Ê‡ Ï˘ ˙ÂÓ˘ Ì‡ „¯˘Ó‰ ˜„· ‡Ï ÌÈ�˘‰ ÏÎ Í˘Ó·

ÂÓ„Î Ï‡¯˘È· ‡˘�È‰Ï Â˘˜È·˘ ÌÈ¯Ê"‰· ÌÈÚÈÙÂÓ È .È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚ‰ ‰�
„¯˘ÓÏ ,‰ÓÈ˘¯‰ ÏÂÓ ÌÈ¯Ê ÌÈÁ¯Ê‡ Ï˘ ˙ÂÓ˘ ·ÈÏˆ‰Ï ÏÁ‰ ‡Â‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ˜¯Â . „¯˘Ó

ÔÈ‡Â˘È�Ï ÌÂ˘È¯‰ ÍÈÏ‰· ‰ÓÈ˘¯‰ Ï˘ ‰˙Â·È˘Á ¯Â‡Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó , „¯˘Ó‰ ÏÚ
‰· ÈÂˆÓ‰ Ú„ÈÓ‰ ÔÂÎ„Ú ˙‡ Ì‰È�È· ¯È„Ò‰Ï ÌÈÈ�·¯‰ ÔÈ„‰ È˙· ˙Ï‰�‰ ÏÚÂ. 

 כי בכוונתו לפעול להסדרת שיתו( הפעולה ע� מנהל בתי הדי� 2012המשרד מסר בתשובתו מינואר 
ר מסרה בתשובתה כי תפעל לקיו� בחינה "הרה. כדי לוודא שמקרי� אלה לא יישנו בעתיד, הרבניי�

 .לש� הסדרת הנושא כראוי, בשיתו( המשרד, מעמיקה בעניי� זה

 ביטול הסיבה כל אד� ששמו נכלל ברשימה מסיבה כלשהי צרי� להימחק ממנה במועד .4
שמו צרי� , א� התגייר אד� הכלול ברשימה כיוו� שאינו יהודי: לדוגמה, שבגינה נכלל בה שמו

הגו( היחידי המוסמ� לקבוע כי בטלה הסיבה . להימחק ממנה לאחר שהשלי� את הליכי הגיור
 . לעיכובו של אד� להינשא הוא בית די� רבני
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 ÔÈ„‰ È˙· È¯ÈÎÊÓ ÈÎ ‡ˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È˙· Ï‰�ÓÏ ‡ÈˆÓ‰Ï Â„ÈÙ˜‰ ‡Ï ÌÈÈ�·¯‰
ÔÈ‡Â˘È�‰ ·ÂÎÈÚÏ ‰·ÈÒ‰ ÏÂËÈ·Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ ÌÈÈ�·¯‰ ÔÈ„‰ , ˙‡ ·ÎÈÚ Â‡ Ú�Ó ¯·„‰Â

ÔÈ‡Â˘È�‰ È·ÎÂÚÓ ˙ÓÈ˘¯Ó Ì˘‰ ˙˜ÈÁÓ . 

 ִמזכר לגורמי� הרלוונטיי� בבתי 2012בעקבות הביקורת הפי+ מנהל בתי הדי� הרבניי� בינואר 
שכולל דרישה לנהוג הקפדה יתרה בעניי� דיווח , � וכל דייני ישראלובכלל� מזכירי בתי הדי, הדי�

 .על שינויי� הקשורי� לרשימת מעוכבי הנישואי�

‰ÓÈ˘¯‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ „ÈÙ˜‰Ï ˘È ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙¯˙ÂÈÓ ‰ÚÈ‚Ù ÚÂ�ÓÏ È„Î
˙ÓÈÈ˜ ‰�È‡ ¯·Î Ì‰È·‚Ï ÔÈ‡Â˘È�‰ ·ÂÎÈÚ ˙ÏÈÚ˘ ÌÈ˘�‡·. 

 

 וכבי הנישואי�הוספת בני משפחה לרשימת מע

החלטות של : ש נקבע כי מקורות המידע היחידי� לעדכו� הרשימה ה� כדלקמ�"בהנחיות היועמ
והחלטות של בתי הדי� הרבניי� בעניי� מעמד� האישי ; רושמי נישואי� שלא לרשו� אד� לנישואי�

נע מאיסו( עוד נקבע בה� כי על המשרד ועל רושמי הנישואי� להימ. של בעלי הדי� שניצבי� בפניה�
 ובפרט ה� אוסרות לאגור מידע בעניי� �מידע על אנשי� שלא פנו כלל בבקשה להירש� לנישואי� 

. היות שהילדי� אינ� צד לדיו�, ילדי� של אד� שמעמדו האישי נבע מפסק די� של בית די� רבני
 ש נאמר ג� כי על ניהול רשימת מעוכבי הנישואי� חלי� כללי הצדק הטבעי"בהנחיות היועמ

 .המעוגני� במשפט הישראלי

 בדבר בירור יהדות קובעות כי במקרי� שאגב ההלי� מתעורר ספק �2010ר מ"יצוי� כי הנחיות הרה
כי אז מנהל תחו� בירור יהדות ועגונות בהנהלת בתי הדי� , לגבי יהדותו של אד� שאינו צד בהלי�

� שלגביו התעורר הספק יהיה  הלי� שבו האד�הרבניי� מוסמ� לפתוח בהלי� נפרד לבירור יהדותו 
 .צד ישיר

 שבניגוד לדי� נוספו שמות אנשי� לרשימת מעוכבי 36העיר מבקר המדינה, �1990בדוח שפורס� ב
 . הנישואי� א( שלא היו צד בדיו�

1. ÓÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ�‰ Ï˘ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ÔÓÂ˘ÈÈ ˙‡ ˜„·Â ·˘ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˘
‰· „ˆ ÂÈ‰ ‡Ï˘ ‰ÁÙ˘Ó È�· ˙ÂÓ˘ ˙ÙÒÂ‰ ÔÈÈ�Ú·ÈËÙ˘Ó‰ ÍÈÏ ,ÔÈ‡Â˘È�‰ È·ÎÂÚÓ ˙ÓÈ˘¯Ï .

 ÏÂÏÎÏ ÌÈÈ�·¯‰ ÔÈ„‰ È˙· Ï‰�ÓÏ ÌÈÈ�·¯‰ ÔÈ„‰ È˙· Â¯Â‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ˙Â¯˘Ú Â‡ˆÓ�
ÏÏÎ ÔÈ‡Â˘È�Ï ÂÓ˘¯� ‡Ï˘Â ÍÈÏ‰· „ˆ Ì�È‡˘ ÔÈ„ ÏÚ· Ï˘ ‰ÁÙ˘Ó È�· Ì‚ ‰ÓÈ˘¯· .

‰ÓÈ˘¯Ï ˙ÂÓ˘‰ ˙‡ ÛÈÒÂ‰ ÔÎ‡ Ï‰�Ó‰ ,ÓÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ�‰Ï „Â‚È�·"˘ ,˙ÁÈ˙Ù ÏÚ ‰¯Â‰˘ ÈÏ· 
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ‰ÁÙ˘Ó‰ È�· Ï˘ Ì„ÓÚÓ ¯Â¯È·Ï „¯Ù� ÍÈÏ‰. 

2.  È·ÎÂÚÓ ˙ÓÈ˘¯ ˙‡ Ï‰�Ï Â˙ÂÎÓÒÓ ÌÈÓÚÙÏ ‚¯Á ÌÈÈ�·¯‰ ÔÈ„‰ È˙· Ï‰�Ó ÈÎ Ì‚ ‡ˆÓ�
ÔÂÚÈË ˙ÂÎÊ Ô˙ÓÂ ÈÚ·Ë‰ ˜„ˆ‰ ÈÏÏÎ· „ÂÓÚÏ Â˙·ÂÁÓÂ ÔÈ‡Â˘È�‰ :Â˙ÓÊÈÓ ‰Ï ÛÈÒÂ‰ ‡Â‰ ,

ÔÈ„‰ ˙È·Ó ‰‡¯Â‰ ‡ÏÏ ,ÍÈÏ‰· „ˆ ÂÈ‰ ‡Ï˘ ÌÈ˘�‡ Ï˘ ˙ÂÓ˘ ,Ï· ÈÏ·Â ÍÎ ÏÚ ÌÚ„ÈÈÏ È
Ì‰È˙Â�ÚË ˙‡ ‚Èˆ‰Ï Ì‰Ï ¯˘Ù‡Ï. 

__________________ 

 . 35' ראו הערה מס  36
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 ˙ÂÓ˘ ÛÈÒÂ‰Ï ÌÈÈ�·¯‰ ÔÈ„‰ È˙· Ï‰�Ó Ï˘ ÂÈ˙ÂËÏÁ‰· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÈ‡Â˘È�‰ È·ÎÂÚÓ ˙ÓÈ˘¯Ï ÌÈ˘�‡ ,‰ËÏÁ‰‰ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ Ì‰Ï ¯˘Ù‡Ï ÈÏ·Â ÌÚ„ÈÈÏ ÈÏ· ,

˙ÂÈÒÈÒ·‰ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ· ˙Â˘˜ Ú‚ÂÙ ‡Â‰ .ÒÈ ˜ÂÁ ˙‡ ˙Â„‚Â� ÂÏ‡ ˙ÂËÏÁ‰„Â : Ì„‡‰ „Â·Î
Â˙Â¯ÈÁÂ ,ÓÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ�‰ ˙‡Â ÈÚ·Ë‰ ˜„ˆ‰ ÈÏÏÎ ˙‡"˘. 

ולפיה לא יוכללו ברשימת ,  פרס� מנהל בתי הדי� הרבניי� הנחיה2012בינואר , בעקבות הביקורת
משרד המשפטי� מסר בתשובתו כי כדי להבטיח את . מעוכבי הנישואי� אנשי� שאינ� צד בתיק

והל ליישומ� והוסי( כי הוא מציע שבכל מקרה שיתגלה קושי ש יש לקבוע נ"קיו� הנחיות היועמ
 . ש"יובא הדבר בפני היועמ, ביישו� ההנחיות

 È·ÎÂÚÓ ˙ÓÈ˘¯ ˙‡ Ï‰�Ï ÌÈÈ�·¯‰ ÔÈ„‰ È˙· Ï‰�Ó ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÓÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ�‰ ÏÚ ‰„Ù˜‰ ÍÂ˙ ÔÈ‡Â˘È�‰"˘ . ‡È·‰ÏÂ Ê¯„Ê‰Ï ÍÈ¯ˆ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó Ì‚

˙Úˆ‰ ˙‡ Ï‰�Ó‰ È�Ù·ÓÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ�‰ ÌÂ˘ÈÈÏ Ï‰Â� ÁÒ�Ï Â"˘ , Ô‰˘ ‡„ÂÂÏ ÏÎÂÈ˘ È„Î
ÈÚ·Ë‰ ˜„ˆ‰ ÈÏÏÎÓ ‰‚È¯Á ÔÈ‡ ÈÎÂ ˙Â‡ÈÎ ˙Â¯Ó˘�. 

 

 שמירת פרטי� על מעוכבי נישואי� במועצה הדתית בירושלי�

ש קובעות כי המשרד הוא הסמכות הבלעדית לנהל רישו� של מעוכבי נישואי� "הנחיות היועמ
וכי המועצות הדתיות אינ� רשאיות כלל , ) למנהל בתי הדי� הרבניי�סמכות שבמהל� השני� עברה(

תפקיד� של המועצות הדתיות הוא לוודא ששמו של כל מועמד לנישואי� אינו . לקיי� רשימות כאלה
ש מסמיכות ג� את רושמי הנישואי� "הנחיות היועמ, כאמור. מופיע ברשימת מעוכבי הנישואי�

לצור� , י שאינ� כשירי� לכ�"דע על המבקשי� להינשא כדמולהעביר למי שמנהל את הרשימה מי
 .עדכו� רשימת מעוכבי הנישואי�

 ÍÏ‰Ó· ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„··2011 , ÈÎ ‡ˆÓ�
 ÔÈ‡Â˘È�Ï ÌÈÓ˘¯�‰ ÏÎ Ï˘ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈË¯Ù ÏÈÎÓ‰ È‡ÓˆÚ ÌÂ˘È¯ ‰È„¯˘Ó· ˙Ï‰�Ó ‡È‰

ÔÈ‡Â˘È� È·ÎÂÚÓ ÏÚ Ú„ÈÓ Ì‚ ÏÏÂÎÂ,ÓÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ�‰Ï „Â‚È�· ˙‡Ê "˘ . Ú„ÈÓ ÈÎ ¯¯·˙‰ „ÂÚ
˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È„·ÂÚÏ ‰˘È‚�‰ ˙ÒË¯Î· Ì˘¯� ‰Ê , ¯Ó˘�˘ ÈÙÎ ¯Ó˘� Â�È‡ ‰·˘ Ú„ÈÓ‰Â

ÔÈ‡Â˘È�‰ È·ÎÂÚÓ ˙ÓÈ˘¯· ÚÈÙÂÓ‰ Ú„ÈÓ‰. 

 מסרה המועצה הדתית בירושלי� כי במקרה שיש בידה מידע על מי מבני 2012בתשובתה מינואר 
הרי הרב רוש� הנישואי� מעביר את פרטיו להנהלת , לרשימת מעוכבי הנישואי�הזוג שיש להוסיפו 

 .והעתק מפרטיו האישיי� נשמר ג� במשרדי המועצה הדתית, בתי הדי�

 ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ· ÔÈ‡Â˘È� È·ÎÂÚÓ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ˙¯ÈÓ˘ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÓÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ�‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ ‰�È‡ ÌÈÏ˘Â¯È·"˘ .ÍÎÓ ‰¯˙È ,È‡- Ú„ÈÓ‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘

Ì„‡ ˙ÂÈÂÎÊ· ‰ÚÈ‚ÙÏ ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ‡�˙· ,Â„Â·Î·Â Â˙ÂÈË¯Ù· , ÍÎÓ ÏÂ„ÁÏ ˘ÈÂ
ÌÈÈ�·¯‰ ÔÈ„‰ È˙· Ï‰�Ó È„È· ˜¯Â Í‡ ÈÂˆÓ ‰È‰È Ú„ÈÓ‰ ÈÎ „ÈÙ˜‰ÏÂ. 

ויכלול אות� בנהלי� החדשי� שהוא , המשרד מסר בתשובתו כי יפעל להוספת הנחיות בנושא
 . מגבש
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�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Â˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÏÎ‰ ÏÎ· ‡˘Â�· ÏÙËÏ ÂÈÏÚ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰
Ì„‡‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙¯ÈÓ˘Ï ‰·ÂÁ‰ ÍÂ˙ÓÂ. 

 

 

 עדכו רשימת מעוכבי הנישואי באמצעות מאגרי מידע

1. Ï ‡ ¯ ˘ È ·  Ì È ¯ È È ‚ ˙ Ó ‰  ¯ ‚ ‡ Ó:  בשני� האחרונות התגיירו במדינת ישראל בממוצע
� נרשמו במהל� השני� ברשימת מעוכבי יש מביניה� אנשי� ששמותיה.  בני אד� בכל שנה�6,000כ

כאלה המצויי� בהלי� של בירור יהדות בבתי הדי� : עקב ספק שעלה לגבי יהדות�, הנישואי�
 שמות בקטגוריות האלה 2,400 � היו כ2011במר+ . וכאלה שאינ� יהודי�, )ספק יהודי�(הרבניי� 
 .ברשימה

˘Ó· ¯ÂÈ‚‰ Í¯ÚÓ ˙Î˘Ï· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ¯Â¯È··‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯ , Ï‰�Ó‰
ÌÈÈ˘È‡‰ Ì‰ÈË¯ÙÂ ÌÈ¯ÈÈ‚˙Ó‰ ˙ÂÓ˘ ˙‡ ÏÏÂÎ‰ Ú„ÈÓ ¯‚‡Ó , ˙‡ ÔÎ„ÚÓ Â�È‡ ‡Â‰ ÈÎ ‡ˆÓ�
Â˙¯‚ÒÓ· ÂÓÏ˘Â‰˘ ÌÈ¯ÂÈ‚‰ ¯·„· ÌÈÈ�·¯‰ ÔÈ„‰ È˙· Ï‰�Ó . ˙ÂÓ˘ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ ÔÈÂˆÈ

ÍÎ ÏÚ ÌÚ„ÈÈÏ ÈÏ· ‰ÓÈ˘¯Ï ÂÙÒÂ� ÍÈÏ‰· „ˆ ÂÈ‰ ‡Ï˘ ÌÈ˘�‡ Ï˘ , ÈÎ ‰�Â˘‡¯Ï ÌÈÏ‚Ó Ì‰
ÌÓ˘ ÔÈ‡Â˘È�Ï Ì˘¯È‰Ï Ì‡Â·· ˜¯ ‰· ‡ˆÓ� - ÈÎÈÏ‰ ˙ÓÏ˘‰ ¯Á‡Ï ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ ÌÈ˙ÚÏ 
¯ÂÈ‚‰ . ÌÈ¯‚ Ï˘ Ì‰È˙ÂÓ˘ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ¯ÙÒÓ È‡¯˜‡ ÔÙÂ‡· ‡ˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

 „Ú ˘ÂÏ˘ ÂÙÏÁ˘ Û‡ ‰ÓÈ˘¯‰ ÔÓ Â¯ÒÂ‰ ‡Ï23Ì¯ÂÈ‚ „ÚÂÓÓ ÌÈ�˘ . 

כי יש לקבוע , 2012 מינואר אג( הגיור במשרד ראש הממשלה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה
שלפיה מועמד לנישואי� שיציג בפניה� תעודת המרה ותעודת , הנחיה מינהלית לרושמי הנישואי�

. ובכ� תימנע טרחה יתרה למתגיירי�, גרות יוכל להירש� לנישואי� בלא להישלח לבית הדי� הרבני
 של המתגיירי� אשר פנו בעבר עוד הוסי( כי ינחה את דייני בתי הדי� לגיור להפנות את תשומת לב�

 .לפעול להוצאת שמ� מרשימת מעוכבי הנישואי�, לבירור יהדות�

 ¯ÂÈ‚‰ Û‚‡ ÌÚ ÏÚÙÈ ÌÈÈ�·¯‰ ÔÈ„‰ È˙· Ï‰�Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯ÂÈ‚‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ÂÓÈÈÒ˘ ÌÈ˘�‡‰ ˙ÂÓ˘ Ï˘ ˙È˙ËÈ˘Â ‰¯È„Ò ‰Ï·˜Ï , ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙

Ú„ÈÓ‰ Ï˘ Â�ÂÈÒÈÁ ,ÎÏ Ì‡˙‰·ÂÔÈ‡Â˘È�‰ È·ÎÂÚÓ ˙ÓÈ˘¯ ˙‡ ÔÎ„ÚÈ Í. 

2. Ì È ¯ Ë Ù � ‰  ˙ Â Ó ˘  ¯ ‚ ‡ Ó :ש עולה כי כבר לפני שני� רבות כללה "מהנחיות היועמ
ג� על תופעה זו כבר העיר מבקר המדינה . שמות אנשי� שהלכו לעולמ�, שלא לצור�, הרשימה

 ג� שני� הביקורת הנוכחית העלתה כי עדיי� מופיעי� ברשימה שמות של נפטרי�. 199037בשנת 
 .לאחר פטירת�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ ˙È˙ËÈ˘ ‰ËÓ˘‰Ï ÏÂÚÙÏ ÌÈÈ�·¯‰ ÔÈ„‰ È˙· Ï‰�Ó ÏÚ
ÔÈ‡Â˘È�‰ È·ÎÂÚÓ ˙ÓÈ˘¯Ó ÌÈ¯ËÙ�‰ ˙ÂÓ˘ , ¯‚‡Ó ÌÚ ‰ÓÈ˘¯· ˙ÂÓ˘‰ ˙·Ïˆ‰ È„È ÏÚ

ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Â˘¯· Ï‰Â�Ó‰ ÌÈ¯ËÙ�‰. 

__________________ 

 . 35' ראו הערה מס  37



 253 פעולות בתחו� שירותי הדת

,  ועדה שתבח� את הרשימה הודיע מנהל בתי הדי� הרבניי� כי הוא הקי�2012בתשובתו מספטמבר 
 .כדי לטייב את הנתוני� ולהמלי+ בפניו על הנחיות וכללי� לדיווח

‰ÓÈ˘¯· ÌÈ�Â˙�‰ ·ÂÈË ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘‰Ï ˘È ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÍÈ˘Ó‰ÏÂ
ÂÚ·˜È˘ ÌÈÚÂ·˜ ÌÈ„ÚÂÓ· È˙ËÈ˘Â ¯Â„Ò ÔÙÂ‡· ÔÎ ˙Â˘ÚÏ , ‰· ÂÏÏÎÈÈ ‡Ï˘ ÁÈË·‰Ï È„Î

Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ ÌÈ˘�‡ Ï˘ ˙ÂÓ˘. 

 

 

 הפיקוח והבקרה של מחלקת נישואי במשרד על המועצות הדתיות 

. לקיי� פיקוח מינהלי על פעילות� של המועצות הדתיות, בי� היתר, המשרד לשירותי דת צרי�
האחראית לכל מחלקות הנישואי� , בתחו� הנישואי� פועל המשרד באמצעות מחלקת הנישואי� שלו

היא מספקת טופסי תעודות . ועצות האזוריות והמקומיותבמועצות הדתיות באר+ ומחלקות הדת במ
ומתפקידה לשמור עותק של כל תעודת נישואי� חתומה , נישואי� למועצות הדתיות לפי דרישה

מחלקת . וכ� להמציא לרשות האוכלוסי� עותק מתעודת הנישואי�, שהוחזרה אליה לאחר החתונה
א� מועמדי� לנישואי� נכללי� , ואי�כחלק מהלי� הרישו� לניש, נישואי� במשרד ג� בודקת

 .במרש� האוכלוסי� היא בודקת את מצב� האישי של המועמדי�. ברשימת מעוכבי הנישואי�

. וכשנתיי� לאחר מכ� מונה לה מנהל חדש,  פרש מנהל מחלקת נישואי� במשרד2008בנובמבר 
 .המחלקה מונה כיו� חמישה עובדי�

1. Ô È ‡ Â ˘ È � ‰  ˙ Â „ Â Ú ˙  ¯ Á ‡  · ˜ Ú Ó  מחלקת נישואי� במשרד מספקת ,כאמור: ‰
כל . המונפקות אצלה על פי מספר סידורי, למועצות הדתיות תעודות נישואי� בחמישה עותקי�

 על פי ההערכה �מועצה דתית מזמינה ממנה אחת לכמה חודשי� את כמות התעודות הנדרשת לה 
 .שלה את מספר הזוגות שיינשאו בחודשי� הקרובי�

עותק : ת את פרטי בני הזוג בחמשת העותקי� של תעודת הנישואי�המועצה הדתית רושמ, כאמור
שני עותקי� עבור ; שני עותקי� עבור בני הזוג; אחד עבור הרבנות המקומית שבה נערכו הנישואי�

 . אחד מה� נשאר אצלה למשמרת והשני מועבר לרשות האוכלוסי��מחלקת נישואי� במשרד 

 ימי� מיו� הנישואי� 14 נקבע בי� היתר כי בתו� ,�1965ה"התשכ, בחוק מרש� האוכלוסי� )א(
תמסור הרשות הנוגעת בדבר לפקיד רישו� את העתק , )שנרשמו לפי פקודת הנישואי� והגירושי�(

 . המסמ� המעיד על הנישואי� בצירו( פרטי� שנקבעו בתקנות

אי� עותקי� של תעודת הנישואי� המיועדי� למחלקת נישו, על פי נוהל רישו� נישואי� )1(
במשרד ולרשות האוכלוסי� יישלחו למשרד על ידי המועצות הדתיות בתחילת כל חודש ולא יאוחר 

תעודה אחת מועברת כאמור מהמשרד . ג� א� התעודה עדיי� לא נמסרה לבני הזוג, משבעה בחודש
את מספרה הסידורי של , שמעדכנת במאגר המידע שלה את מועד הנישואי�, לרשות האוכלוסי�

את ש� המועצה הדתית שהנפיקה את התעודה ואת שמות המשפחה של בני הזוג , ישואי�תעודת הנ
 ).א� שונו בעקבות הנישואי�(

 „¯˘ÓÏ ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙„ÂÚ˙ Ï˘ ÌÈ˜˙Ú‰ ÁÂÏ˘Ó „ÚÂÓÏ Ú‚Â�· Ï‰Â�‰ ˙ÂÈÁ�‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ˙ÂÏÂÚ Ô�È‡ . ‡˘È�˘ ‚ÂÊ Ï˘ ÔÈ‡Â˘È� ˙„ÂÚ˙ ˜˙Ú‰ Ï˘ÓÏ ÍÎ

ÈÈÚÂ·˘·‡·‰ ˘„ÂÁ‰ ˙ÏÈÁ˙· ˜¯ Ï‰Â�‰ ÈÙÏ ÁÏ˘ÈÈ ˘„ÂÁ‰ Ï˘ ÌÈ�Â˘‡¯‰ Ì , ÍÂ˙· ‡ÏÂ14 
˜ÂÁ· ˘¯„�Î ÔÈ‡Â˘È�‰ ÌÂÈÓ ÌÈÓÈ . ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· Ï‰Â�‰ ˙ÂÈÁ�‰ ˙‡ Ô˜˙Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

˜ÂÁ‰ . 
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ל פקיד הרישו� וע , בלבדרישומי�מעמד סטטיסטי יש מרש� האוכלוסי�ל, 38לפי הפסיקה )2(
א( על פי שמרש� האוכלוסי� הוא . ת לוות המוגשו הציבוריותודתעהמצוי ב מידע את הבולרשו� 

חשוב מאוד לוודא כי המידע המצוי , כלי סטטיסטי שאינו משק( בהכרח את המצב האישי האמיתי
. שכ� רושמי הנישואי� נעזרי� בו בבדיקת כשירות� של בני הזוג להינשא. במשרד הפני� הנו אמי�

אול� במרש� , נית בלא שהתגרש קוד� מבת זוגו הקודמתא� אד� נשוי מבקש להינשא בש: למשל
הדבר עלול , האוכלוסי� הוא רשו� כפנוי כיוו� שלא עדכנו את מעמדו האישי בנישואי� הקודמי�

 .י"להכשיל את רוש� הנישואי� שעלול להשיאו בניגוד לדמו

ÔÈ‡Â˘È� ÌÂ˘È¯ Ï‰Â�Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘ ÌÈ˙ÚÏ ˙ÂÏÚÂÙ ˙ÂÈ˙„ ˙ÂˆÚÂÓ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ,¯È·ÚÓÂ ˙‡ ˙Â
¯ÎÈ� ¯ÂÁÈ‡· „¯˘ÓÏ ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙Â„ÂÚ˙ . ˙Â˘¯ ˙ÂÚˆÓ‡· ˜„· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

 ÌÈ�˘‰ ÔÈ· Â‡˘È�˘ ˙Â‚ÂÊ Ï˘ È˘È‡‰ Ì„ÓÚÓ ¯·„· ÌÂ˘È¯‰ ˙‡ ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰2003-2010 
¯ÎÈ� ¯ÂÁÈ‡· „¯˘ÓÏ ÂÁÏ˘� Ì‰Ï˘ ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙Â„ÂÚ˙ ¯˘‡Â , ÌÈ�˘ ‰�ÂÓ˘Ï ‰�˘ ÔÈ· Â�ÈÈ‰„

ÂÁ‰ Ò˜Ë ÌÂÈ˜ ÌÂÈÓ"˜ .Ú‰ ‰˜È„·‰ Ì˘¯Ó· ÌÈÓÂ˘¯ ÔÈÈ„Ú ‚ÂÊ‰ È�·Ó ˜ÏÁ ÈÎ ‰˙Ï
ÌÈÈÂ�ÙÎ ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ ,Â‡˘È� ¯·Î˘ ÈÙ ÏÚ Û‡. 

כי לאור החשיבות שהיא ,  הודיעה רשות האוכלוסי�2012בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 
, מייחסת לאמינות נתוני המרש� וא( על פי שהחובה להודיע על שינוי מוטלת על רושמי הנישואי�

. ליצירת ממשק ממוחשב ע� המועצות הדתיות, 2012במסגרת תכנית העבודה לשנת , היא פועלת
שנתית שנקבעו בה יעדי� למחשוב כלל �המשרד ציי� בתשובתו כי נבנתה תכנית אב תלת, כאמור

 .עוד הוסי( כי יפעל לרענו� הנהלי� בנושא. המועצות הדתיות

)·( ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙Â¯È„˙ ÂÊÈ‡· ‰¯¯È· ¯˘‡ ÌÈ�ÂÏ‡˘· ‰Ï‡˘Ï È˜˙ÂÚ ˙‡ ˙Â¯È·ÚÓ ˙ÂÈ˙„‰ 
„¯˘Ó· ÔÈ‡Â˘È� ˙˜ÏÁÓÏ ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙Â„ÂÚ˙ , Â·È˘‰40% ÌÚÙ Ì˙Â‡ ˙Â¯È·ÚÓ Ô‰ ÈÎ 

˘„ÂÁ· ;26%¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ ÌÈÈÚÂ·˘· ÌÚÙ Ì˙Â‡ ˙ÂÁÏÂ˘ Ô‰ ÈÎ Â·È˘‰  ;Â-18% Ô‰ ÈÎ Â¯Ó‡ 
ÔÂÚ·¯Ï ˙Á‡ Ì˙Â‡ ˙ÂÁÏÂ˘. 

)‚( ˙ÂÈÂˆÓ ÂÈ‰˘ ÔÈ‡Â˘È� ˙Â„ÂÚ˙Ï ‰Ú‚�˘ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· ˙˜ÏÁÓ· 
„¯˘Ó· ÔÈ‡Â˘È� , ˙Â‚ÂÊ Ï˘ ˙Â„ÂÚ˙ „¯˘Ó‰ Ï‡ ÂÁÏ˘� ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈÈ˙�˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰

˙Â·¯ ÌÈ�˘ È�ÙÏ Â‡˘È�˘ . ¯·ÓËÙÒ· Ï˘ÓÏ ÍÎ2010 Ï˘ ÔÈ‡Â˘È� ˙„ÂÚ˙ ‰˜ÏÁÓ· ‰Ï·˜˙‰ 
 ¯·ÓËÙÒ· ‡˘È�˘ ‚ÂÊ1996 ,Î-14ÔÈ‡Â˘È�‰ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ . 

ÚÂÓ‰˘ ‡„ÂÂÏ ÂÈÏÚ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯Á‡ ˙Â‡ÏÓÓ ˙ÂÈ˙„‰ ˙Âˆ
ÂÚ·˜�˘ ÌÈ„ÚÂÓ· ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙Â„ÂÚ˙Ó ÌÈ˜˙ÂÚ ÂÈÏ‡ ˙Â¯È·ÚÓÂ Ï‰Â�‰ ˙Â‡¯Â‰ , ÏÎÂÈ˘ È„Î

 Ì˘¯Ó· ‚ÂÊ‰ È�· Ï˘ ÒÂËËÒ‰ ÈÂ�È˘ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ÍÎ·Â ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Â˘¯Ï Ô¯È·Ú‰Ï
ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ . 

תעודות  צוי� כי באחרונה התקבלו מהמשרד מספר רב של 2012בתשובת רשות האוכלוסי� מינואר 
 .2009�2011נישואי� מהשני� 

התברר כי מחלקת נישואי� במשרד מרכזת עבור כל אחת מ� המועצות הדתיות את המידע  )ד(
מספר� הסידורי של , כמות התעודות שסיפקה למועצה,  מועד אספקת��הנוגע לתעודות הנישואי� 

התעודות שבוטלו על ידי ומספר� הסידורי של , התעודות שהתקבלו חזרה מהמועצה לאחר הנישואי�

__________________ 

ד "פ, ˘¯ ‰ËÈÏ˘ 'ÌÈ�Ù � �58/68 "בג; 225 ד יז"פ, ˘¯ ‰�ÈÊÏ˘ ˜�ÂÙ 'ÌÈ�Ù‚¯ � 143/62 �"בג: למשל  38
  ).תקדי', 21.11.06 ( ‰‡Ô· ÈÒÂÈ-� È¯‡ 'Ï‰�ÈÓ Ï‰�ÓÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó· ÔÈÒÂÏÎÂ 3045/05 �" בג;477) 2 (כג
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�למרות ההיק( הגדול של הנתוני� המתקבלי� על אודות כ, ריכוז זה נעשה באופ� ידני. המועצה
 . זוגות בשנה בממוצע37,000

ורישו� , במהל� השני� הצטברו במחלקת נישואי� במשרד תעודות נישואי� בהיקפי� גדולי� מאוד
על פי תלונה , ואכ�.  בתעודות הנישואי�ידני עלול להקשות עליה את הטיפול ואת השימוש

ער� מרשו בירור במשרד ,  מבא כוחו של אזרח2011שהתקבלה באחת המועצות הדתיות ביוני 
בירור שעשתה המועצה הדתית העלה . הפני� והתברר לו כי הוא רשו� כנשוי א( שלא נישא מעול�

לאור . מתעודת הנישואי� שלווממילא אי� בידה עותק , כי אי� אצלה תיק נישואי� שנפתח לאזרח
ספק א� מחלקת נישואי� במשרד תוכל לאתר את המועצה הדתית , העובדה שאי� רישו� ממוחשב
 .ולספק למתלונ� פתרו� לבעייתו, שלה סופקה התעודה האמורה

על אופ� תפקוד , 2009בשל תלונות שהתקבלו במועצה הדתית בכפר סבא בשנת : דוגמה נוספת
הקימה המועצה מאגר ממוחשב לרישו� תיקי הנישואי� שנפתחו אצלה , מחלקת הנישואי� שלה

אחת הבדיקות העלתה כי לא קיי� רצ( במספר� הסידורי של . וביצעה באמצעותו בדיקות שונות
לא נמצא .  תעודות נישואי� שמספר� עוקב22וכי חסרות לה , תעודות הנישואי� המתויקות בתיקי�

ועותקי� של תעודות אלה לא נמצאו בתיקי , עצה הדתיתכי תעודות אלה בוטלו על ידי המו
במהל� הביקורת בדק משרד מבקר המדינה ברשות האוכלוסי� , בשל כ�. הנישואי� שנפתחו אצלה

כדי לברר א� ה� שייכות לזוגות , א� מספרי התעודות שלא נמצאו מופיעי� במערכת המחשב שלה
דות החסרות הונפקו לזוגות שנישאו בי� הבדיקה העלתה כי רק שמונה מ� התעו. שנישאו כדי�

 תעודות שלא ידוע מה עלה 14נותרו אפוא עוד .  במועצה הדתית בכפר סבא2004�2008השני� 
 .ובנסיבות אלה א( ייתכ� שנעשה בה� שימוש שלא כדי�, בגורל�

ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙Â„ÂÚ˙ Ï˘ ·˘ÁÂÓÓ ÌÂ˘È¯ ¯„ÚÈ‰· ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó , ÔÈ‡Â˘È� ˙˜ÏÁÓÏ ˘È
Ô¯˙‡Ï È˘Â˜,‰Ú¯Ï ˘ÂÓÈ˘ Ô‰· ‰˘Ú� Ì‡ ˙ÂÏ‚ÏÂ Ô˙È‡ ‰˘Ú� ‰Ó ¯ÊÁ˘Ï  . ˜¯ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈ˜ ÍÏ‰Ó· , ÈÏÂÈ·2011 , È¯ÙÒÓ ˙‡ ÌÂ˘¯Ï „¯˘Ó· ÔÈ‡Â˘È� ˙˜ÏÁÓ ‰ÏÁ‰
·˘ÁÂÓÓ ı·Â˜· ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰Ó ‰ÈÏ‡ ÂÁÏ˘�˘ ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙Â„ÂÚ˙ . Úˆ·˙‰ ‰Ê „ÚÂÓÓ

˙ÂÓ„Â˜ ÌÈ�˘Ó ˙Â„ÂÚ˙ È·‚Ï Ì‚ ·˘ÁÂÓÓ‰ ÌÂ˘È¯‰ , „ÚÂ ÂÏÚÂ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ
 ˙�˘Ó ÏÁ‰ ‰˜ÏÁÓ· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙Â„ÂÚ˙ ¯‚‡ÓÏ2009 . ˙Â˜Ù�ÂÓ˘ ˙Â„ÂÚ˙‰ È¯ÙÒÓ ÌÏÂ‡

È�„È ÔÙÂ‡· ÌÈÓ˘¯� ÔÈÈ„Ú ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ , ·ÈÏˆ‰Ï „¯˘Ó· ÔÈ‡Â˘È� ˙˜ÏÁÓ ‰˘˜˙˙ ÔÎÏÂ
‰Ïˆ‡ ÂÏ·˜˙‰˘ ˙Â„ÂÚ˙‰ È¯ÙÒÓ ÔÈ·Ï ÂÁÏ˘�˘ ˙Â„ÂÚ˙‰ È¯ÙÒÓ ÔÈ·. 

¯ ÍÓÒÓ ‡È‰ ÔÈ‡Â˘È� ˙„ÂÚ˙Á¯Ê‡‰ Ï˘ È˘È‡‰ Â„ÓÚÓ ÏÚ „ÈÚÓ‰ ‰�È„Ó‰ Ï˘ ÈÓ˘ , ÔÎÏÂ
‰Ê ‡˘Â�· ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ .‰�Â˘‡¯·Â ˘‡¯· , ¯Â„Ò ‰„Â·Ú ÍÈÏ‰ ÚÂ·˜Ï ÂÈÏÚ

Ô˙¯ÈÓ˘Â ˙Â„ÂÚ˙‰ ˙˜ÙÒ‡ ¯·„· ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÔÈ·Â Â�È· ‰�·ÂÓÂ . ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙·˘ÁÂÓÓ ˙Î¯ÚÓ ˙ÂÚˆÓ‡· Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Ï‰�Ï ÌÂ˜Ó ˘È ÈÎ ¯ÈÚÓ , „¯˘Ó‰ È„È· ‰È‰È˘ È„Î

˙Â¯Ó˘� ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ÏÎÂÈ˘ È„ÎÂ ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ÚÂˆÈ·Ï ÈÂ‡¯ ÈÏÎ. 

הוא החל לנהל רישו� ממוחשב של , לאחר סיו� הביקורת, 2012בתשובתו הודיע המשרד כי מינואר 
הנהלת , נוס( לכ�. כל המספרי� הסידוריי� של תעודות הנישואי� שנשלחות למועצות הדתיות

. לרבות שימוש באמצעי זיהוי, ד פועלת לביצוע שינויי� מהותיי� בנושא תעודות הנישואי�המשר
מה שיאפשר , "ברקוד"במסגרת שינויי� אלה עתיד אג( המחשוב במשרד להטמיע את השימוש ב
החל משלב העברת� , ניהול מערכת לזיהוי ולמעקב אחר תעודות הנישואי� לפי מספר� הסידורי

 .ד החזרת� למשרדלמועצות הדתיות וע

2. ˙ È ˙ „ ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó Ï  ‰ · Â ˙ Î ‰  ˙ ¯ Ê Á בנוהל רישו� נישואי� נקבע כי הרב עור� : ‰
�וכי אי, ק ידאג להעביר עותק מהכתובה לרבנות המקומית בתו� שלושה ימי� מיו� הנישואי�"החו

ישנ� מועצות דתיות שנוהגות למסור לבני . העברת הכתובה תגרו� לעיכוב בהנפקת תעודת הנישואי�
כדי שאחרי הנישואי� יחזירו לה� בני הזוג עותק אחד חתו� על ידי , ג שני עותקי� של הכתובההזו
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מאחר שלעתי� בני הזוג לא מקפידי� להחזיר עותק כזה למועצה הדתית מיד . ק"הרב עור� החו
חלק מ� המועצות הדתיות דורשות מעור� . הנפקת תעודת הנישואי� מתעכבת, לאחר הנישואי�

המועצה הדתית בירושלי� מצאה דר� למנוע את .  לה� בעצמו עותק מהכתובהק להחזיר"החו
ועליה , היא מצרפת לכתובה שנמסרת לרב המחת� מעטפה מבוילת: העיכוב במשלוח הכתובה אליה

 .רשומה הכתובת של המועצה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÁ‰ Í¯ÂÚ ˙·ÂÁÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÏ‰�‰ ˙‡ Ô�Ú¯Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ" ˜
‰ˆÚÂÓÏ ¯È·Ú‰Ï‰�Â˙Á‰ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï „ÈÓ ‰·Â˙Î‰ ˙‡ ˙È˙„‰  , ˙ÚÏ ˙ÚÓ ˙‡Ê ˘Â¯„Ï Û‡Â

ÍÎ ÏÚ Â„ÈÙ˜‰ ‡Ï˘ ˙ÂÈ˙„ ˙ÂˆÚÂÓÓ . ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙„ÂÚ˙ ˙˜Ù�‰· ·ÂÎÈÚ ÚÂ�ÓÏ ˙�Ó ÏÚ ˙‡Ê
 ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ì˘¯Ó· ‚ÂÊ‰ È�· Ï˘ È˘È‡‰ „ÓÚÓ‰ ÔÂÎ„Ú·Â-È‡ Ï˘· -‰·Â˙Î‰ ˜˙ÂÚ ˙Ï·˜. 

ערות הביקורת בעניי� זה ויפעל לרענו� הנהלי�  כי קיבל את ה2012המשרד ציי� בתשובתו מינואר 
 .בנושא בקרב כל המועצות הדתיות

3. Á Â ˜ È Ù  È ¯ „ Ò :שתפקידה לפקח על יותר , ראוי כי פעילותה של מחלקת נישואי� במשרד
תיעשה על פי תכנית עבודה שנתית מפורטת שתכלול סדר ,  מועצות דתיות ומחלקות דת�150מ

 .וחעדיפויות בהפניית תשומות הפיק

 ÁÂ˜ÈÙ È¯„Ò ‰Ï ÂÚ·˜� ‡ÏÂ ˙‡ÊÎ ‰„Â·Ú ˙È�Î˙ ÔÈ‡ „¯˘Ó· ÔÈ‡Â˘È� ˙˜ÏÁÓÏ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
ÌÈÈ˙ËÈ˘ . Ô˙ÂÏ‰�˙‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰¯ËÓ· ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ· ˙¯˜·Ó ‡Ï ‡È‰ ÈÎ ¯¯·˙‰ „ÂÚ

ÔÈ‡Â˘È�‰ ÌÂ˘È¯ ‡˘Â�· , ‰ÎÈ¯ˆÓ˘ ˙È˙Â‰Ó ‰�ÂÏ˙ ˙Ï·˜˙Ó Ì‰·˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯˜Ó· ‡Ï‡
‰ˆÚÂÓ· ¯Â˜È· .„ÂÚÂ ˙‡Ê , Í˘Ó· ÌÈÈ˙�˘Î) ¯·Ó·Â�Ó2008 ( ‰È‰ ‡Ï ÔÎÏ‰Ó· ¯ÂÓ‡Î˘
‰˜ÏÁÓÏ Ï‰�Ó ,˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ· ÔÈ‡Â˘È�Ï ÌÂ˘È¯‰ ÍÈÏ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ÏÎ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï. 

בנושא יישו� הוראות נוהל ,  הכי� אג( פיקוח ובקרה במשרד תכנית ביקורת2011יצוי� כי רק בשנת 
התכנית אמורה להתבצע באמצעות . רישו� נישואי� על ידי מחלקות הנישואי� במועצות הדתיות

 .  התבצע פיילוט של התכנית באחת המועצות הדתיות2011ביוני . משרדי רואי חשבו�

 הודיע המשרד כי במהל� החודשי� האחרוני� פרס� מכרז לש� התקשרות 2012בתשובתו מינואר 
, כמו כ�. ואי�בי� היתר בתחו� הניש, ע� חמישה משרדי רואי חשבו� חיצוניי� לצור� עריכת ביקורת

הוא יפנה למשרד האוצר לצור� הוספת תקני� לביצוע פיקוח ובקרה באמצעות מחלקת נישואי� 
 ביקורות 20 ציי� המשרד כי אג( פיקוח ובקרה הוציא לפועל 2012בתשובתו מספטמבר . במשרד

לאחר לימוד הממצאי� יופ+ דוח ליקויי� בקרב .  מה� בתחו� הנישואי�11, במועצות הדתיות
 .המשרד ג� ציי� כי מונתה ועדת ביקורת לנושא. לידיעת� ולש� תיקו� הליקויי�, מועצות הדתיותה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯„Ò‡ÓÎ Â„È˜Ù˙ ˙‡ Úˆ·Ï ÏÎÂÈ „¯˘Ó‰˘ È„Î- ÏÎ· „ÁÂÈÓ· 
˙„‰ ˙Â˜ÏÁÓÏÂ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ Ú‚Â�‰ , ÌÈÈ˙ËÈ˘ ‰„Â·Ú È¯„ÒÂ ÌÈÏ‰� ÚÂ·˜Ï ÂÈÏÚ

Â˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È„Ò‰ÏÂ ÌÈ�·ÂÓÂ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÚ Á . ÚÂˆÈ· ÌÈÏÏÂÎ ‰Ï‡Î ‰„Â·Ú È¯„Ò
Â˙ÙÈÎ‡Â ÔÈ‡Â˘È� ÌÂ˘È¯ Ï‰Â� ÌÂ˘ÈÈ ˙˜È„· Ì˘Ï ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ· ˙Â¯Â˜È· ,˙ÂÁÂ„ ˙·È˙Î ,

 ˙ÂÁÂ„‰ ˙ˆÙ‰Â ˙ÂÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰- Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· - ÏÎ ÔÈ· 
˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰. 

4. Ì È È Â ‚ ˘  Ì È Ë ¯ Ù  Ì Ú  Ô È ‡ Â ˘ È �  ˙ Â „ Â Ú ת הנישואי� נרשמי� פרטיה�  בתעוד:˙
תארי� , )הדתית(העדה , ש� פרטי, שמות המשפחה לפני הנישואי� ואחריה�: האישיי� של בני הזוג

נוס( על כ� רשומי� פרטיה� של . כתובת מגורי� לפני הנישואי� ומספר זהות, משלח יד נוכחי, לידה
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ידע הזה הוא תיק הנישואי� המקור למ. מקו� מגורי� ומשלח יד, ש� המשפחה וש� פרטי: ההורי�
הפרטי� הללו נרשמי� על ידי אחד . שנפתח לבני הזוג במועצה הדתית כשבאו להירש� לנישואי�

 .הפקידי� במועצה הדתית או על ידי רוש� הנישואי� עצמו

 ¯ÙÂÒ ˙ÂÈÂÚË ·˜Ú ÌÈÁ¯Ê‡ Ï˘ ˙Â·¯ ˙ÂÈ�Ù ˙ÂÏ·˜˙Ó „¯˘Ó· ÔÈ‡Â˘È� ˙˜ÏÁÓ· ÈÎ ¯¯·˙‰
Ú ÌÈÚÈÙÂÓ‰ ÌÈË¯Ù· ÂÏÈ‚˘Ì‰Ï˘ ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙„ÂÚ˙ È·‚ Ï . ˙ÂÏÙÂ� ¯˙ÂÈ· ˙ÂˆÂÙ�‰ ˙ÂÈÂÚË‰

ÔÈ‡Â˘È�‰ ¯Á‡Ï ‰ÁÙ˘Ó‰ Ì˘· ,ÌÈ¯Â‰‰ ˙ÂÓ˘·Â ˙Â‰Ê‰ ˙Â„ÂÚ˙ È¯ÙÒÓ· . ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
 È�ÂÈ „Ú ¯‡Â�ÈÓ ÈÎ2011 ˜ÈÙ�‰Ï ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙˜ÏÁÓ ‰ˆÏ‡� 87˙Â�˜Â˙Ó ÔÈ‡Â˘È� ˙Â„ÂÚ˙  .

„Â‡Ó ˙Â˘˜‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙Â„ÂÚ˙· ÌÈÈÂ‚˘ ÌÈË¯Ù Ì‰ Ô‰·˘ ˙Â·ÈÒ�· ÌÈÁ¯Ê‡‰ ÏÚ 
Ô˙Â‡ ‚Èˆ‰Ï ÌÈ˘¯„� ,ÔÈÒÏÎÂ‡‰ Ì˘¯Ó· ÌÂ˘È¯· ˙ÂÈÂÚË ¯Â¯‚Ï Û‡Â . ˙ÂÁ¯Ê‡ ˙˘˜· ˙Ú·

Ï˘ÓÏ ‰¯Ê ,ÌÈ�Â˘‰ ÌÈÈ˘È‡‰ ÌÈÎÓÒÓ· ÌÈÚÈÙÂÓ‰ ÌÈË¯Ù‰ ÔÈ· ‰‡ÏÓ ‰Ó‡˙‰ ˙˘¯„� ,
ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙„ÂÚ˙ Ì‚ Ì‰·Â. 

˙Â„ÂÚ˙ ÈË¯Ù· ˙ÂÈÂÚË‰ ˙‡ ÚÂ�ÓÏÂ Á¯Ê‡Ï ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ˙�Ó ÏÚÔÈ‡Â˘È�‰  , ÏÚ
˙ÂÈÂÚË‰ ÌÂˆÓˆÏ ÌÈ�Â�‚�Ó ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ , ˙‡ ÌÓˆÚ· Â‡ÏÓÈ ‚ÂÊ‰ È�·˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ÔÂ‚Î

·˘ÁÂÓÓ ÔÙÂ‡· Ì‰ÈË¯Ù ,„¯˘Ó‰ Ï˘ Ë�¯Ë�È‡‰ ¯˙‡ ˙ÂÚˆÓ‡· Ï˘ÓÏ . ÂÓˆÓÂˆÈ ÈÏÂ‡ ÍÎ
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ˘Â·È˘‰ ,¯˙ÂÈ ÏÈÚÈÂ ÔÈÓÊ ‰È‰È ¯Â·ÈˆÏ ˙Â¯È˘‰Â. 

, פעלת תכנית האב למחשוב המועצות הדתיות הודיע המשרד כי ע� ה2012בתשובתו מינואר 
יישאבו הפרטי� המופיעי� בתעודת הנישואי� באופ� אוטומטי ממאגר הנתוני� של מרש� 

 פעל המשרד בשיתו( משרד 2011במהל� שנת , אשר לש� המשפחה שבני הזוג בוחרי�. האוכלוסי�
ני הזוג להצהיר על ש� המשפטי� ונציגי רשות האוכלוסי� להנפקתו של מסמ� חדש שבו יתבקשו ב

נוסח סופי של . ורשות האוכלוסי� תעדכ� את ש� המשפחה רק בהתא� למסמ� זה, המשפחה שבחרו
 .המסמ� נשלח לאישור משרד המשפטי�

 

 

 סיכו�

‰¯Â˙ ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ÌÈÎ¯Ú� Ï‡¯˘È· ÌÈ„Â‰È Ï˘ ÔÈ˘Â¯È‚Â ÔÈ‡Â˘È� ,ÂÓ„Î"È . ÌÈ�˘·2008-2010 
Î ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Â‡˘È�-37,000‰�˘ ÏÎ· ˙Â‚ÂÊ  . 

 Ï‰Â�‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ˙Â„ÈÙ˜Ó ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÎ ‡Ï˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
ÔÈ‡Â˘È� ÌÂ˘È¯Ï , ˙�ÈÁ·· Ô‰ ˙Â‡¯Â‰‰Ó ˜ÏÁ˘ Ì˘Â¯‰ Ï·˜˙ÓÂ"‰˙Ó ˙Â‡ "Ô‰È·‚Ï . ·ˆÓ·

ÍÈÏ‰‰ ˙Â�È˜˙· ‰ÚÈ‚Ù ‰È‰˙˘ ˘˘Á ÌÈÈ˜ ‰Ê , ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú·Â ÔÈ‡Â˘È�‰ Û˜Â˙·
È�Ï ÌÈÓ˘¯�‰˙Â�Â˘‰ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ· ÔÈ‡Â˘ . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰¯‰ ÏÚ" Ï˘ ÔÓÂÒ¯Ù· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ˘ÈÁ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ¯
‰¯‰ Ï˘ ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙„ÚÂ ‰˘·È‚˘ ˙Â˘„Á‰ ˙ÂÈÁ�‰‰"¯ , ÍÈÏ‰· ‰Ó¯ÂÙ¯Ï ˙ÂÏÈ·ÂÓ‰

ÔÈ‡Â˘È�Ï ÌÂ˘È¯‰ .ÍÈÏ‰‰ Ï˘ ÂÏÂÚÈÈ·Â ÂËÂ˘ÈÙ· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˜ÙÒÏ È„Î ˙‡Ê , ÚÂ‚ÙÏ ÈÏ·
Â˘È�‰ ˙Â¯˘Î·ÔÈ‡ .ÔÎ ÂÓÎ , ˙Î¯„‰ È‡˘Â�· ‰¯È„Ò ˙ÂÏ‰�˙‰ ˙ÁË·‰Ï ˙ÂÈÁ�‰ ÚÂ·˜Ï ˘È

˙ÂÏÎ ,ÔÈ‡Â˘È� ÈÓ˘Â¯ ÌÈ�·¯ ˙¯ÈÁ·Â ˙Â¯‚‡ ˙ÈÈ·‚ , ˙¯„Ò‰Ï ˙Â�Â˘‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ
ÌÈÎ¯ÂÚ ÌÈ�·¯˘ ÌÈÈË¯Ù‰ ÔÈ‡Â˘È�‰ ÈÒ˜Ë· ÏÂÙÈË‰ . 
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˙Â„‰È ¯Â¯È·Ï ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ ˙ÙÂ˜˙ ¯ÂˆÈ˜Ï ÏÂÚÙÏ ÌÈÈ�·¯‰ ÔÈ„‰ È˙· ÏÚ .‰¯‰ ÏÚ" ¯
ÂÁ ˙ÎÈ¯ÚÏ ÌÈ¯Â˘È‡‰ Ô˙Ó˘ „ÈÙ˜‰Ï" ˜-„Á‰ Ô‰ ÌÈÚÂ·˜‰ Ô‰ - ÌÈÈÓÚÙ- ÈÙ ÏÚ ‰˘ÚÈÈ 

ÂÚ·˜�˘ ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ .ÍÎÏ ÛÒÂ� ,ÂÁ ˙ÎÈ¯Ú ‡˘Â�· ‰È˙ÂÈÁ�‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚ" ÌÂÏ˘˙· ˜
ÂÁ ÈÎ¯ÂÚ ÌÈ�·¯ È˙Â¯È˘ ÌÂÒ¯Ù ÏÚ ¯ÂÒÈ‡‰Â" ˜-˙ÂÓÈÂ˜Ó  . 

ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú ÁÎÂ� , „ÂÒÈ‰ ˙Â�Â¯˜Ú ÌÚ ‰�Ó�‰ÈÏ‡¯˘È‰ ËÙ˘Ó‰ Ï˘ , È�· ÈÎ ‰„·ÂÚ‰Â
‰ÎÏ‰‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ„Â‰ÈÎ Â¯ÎÂ‰ ˙ÈÙÂÈ˙‡‰ ‰ÏÈ‰˜‰ , ÈÎ ÂÁÈË·È˘ ˙ÂÏÂÚÙ ËÂ˜�Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

‰ÏÈ‰˜‰ È�·Ï ÔÈ‡Â˘È�‰ ÌÂ˘È¯ È˙Â¯È˘ ‡ÂÏÓ ˙‡ Â˜ÙÒÈ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÏÎ . 

ÂÓ„Î ‡˘�È‰ÏÓ ÌÈÚÂ�Ó ÔÈ‡Â˘È�‰ È·ÎÂÚÓ ˙ÓÈ˘¯· ÏÏÎ� ÌÓ˘˘ ÌÈ˘�‡"È . ·˜Ú
È˘ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ÂÊ ‰ÓÈ˘¯· Ì„‡ Ï˘ ÂÓ˘ ˙ÏÏÎ‰Ï ˘ , ÁÂÂÈ„ ÈÏÏÎÂ ˙ÂÈÁ�‰ ÚÂ·˜Ï ˘È

 Í¯Âˆ Â· ˘È˘ ‰¯˜Ó ÏÎ· ÔÈ„‰ È˙· Ï‰�Ó ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ÌÈÈ�·¯‰ ÔÈ„‰ È˙· È¯ÈÎÊÓ ˙‡ Â·ÈÈÁÈ˘
ÔÈ‡Â˘È�‰ È·ÎÂÚÓ ˙ÓÈ˘¯Ó ˙ÂÓ˘ ÚÂ¯‚Ï Â‡ ÛÈÒÂ‰Ï , Ì‡˙‰· ‰ÓÈ˘¯‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÈ ‡Â‰Â

ÌÈÁÂÂÈ„Ï . ˙�Î„ÂÚÓ ‰È‰˙ ‰ÓÈ˘¯‰˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ˙‡Ê‰�ÈÓ‡Â . ‡Ï „ÈÙ˜‰Ï ˘È „ÂÚ
 ˙È·· ÍÈÏ‰Ï „ˆ Ì‰˘ ÈÏ·Â ÍÎ ÏÚ Ì˙Â‡ Ú„ÈÈÏ ÈÏ· ÌÈ˘�‡ Ï˘ ˙ÂÓ˘ ‰ÓÈ˘¯Ï ÛÈÒÂ‰Ï

ÔÈ„‰ . 

 ˙Â·¯ÂÚÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ÏÏÎ Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ ‰¯„Ò‰ ·ÈÈÁÓ ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÏÂÏÎÓ
ÔÈ‡Â˘È�Ï ÌÂ˘È¯‰ ÍÈÏ‰· ,Â˙Â�ÈÓ‡ ˙ÁË·‰Ï ÌÂ¯˙È˘ ÔÙÂ‡· , ¯˘Ù‡ÈÂ ÂËÂ˘ÈÙÂ ÂÏÂÚÈÈ

ÙÏ „¯˘ÓÏÚ·˜˘ ˙ÂÈÁ�‰‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ Á˜ . ¯·„· È�ÂÈÁ Ú„ÈÓÏ ÔÈ‡Â˘È�‰ ÈÓ˘Â¯Ï ‰˘È‚ Ô˙Ó
Ì˙Â„‰ÈÂ ‚ÂÊ È�· Ï˘ È˘È‡‰ Ì„ÓÚÓ ,Ë¯Ù‰ ˙Ú�ˆ ÏÚ ‰„Ù˜‰ ÍÂ˙ , ÌÂ˘¯Ï Ì‰Ó Ú�ÓÈ

ÂÓ„Î ‡˘�È‰Ï ÌÈ¯˙ÂÓ Ì�È‡˘ ‚ÂÊ È�· ÔÈ‡Â˘È�Ï"È . È˜È˙· ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙¯ÈÓ˘ ÈÎ¯„ ¯ÂÙÈ˘
Â‰ Ï˘ ÌÈÎÓÒÓ ¯˙‡Ï ‚ÂÊ È�· ÏÚ Ï˜È ÔÈ‡Â˘È�‰˙Â·¯ ÌÈ�˘ ¯Á‡Ï Ì‰È¯ , ÛÂ˙È˘ ¯˘Ù‡È Û‡Â

ÌÈ·˘ÁÂÓÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ¯Â˙È‡Ï „¯˘Ó‰ ÔÈ·Â ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ; Ú„ÈÓ ˙‡ÏÚ‰
Ë�¯Ë�È‡‰ ˙˘¯Ï ˙Â�Â˘ ˙ÂÙ˘· ÔÈ‡Â˘È�Ï ÌÂ˘È¯‰ ÍÈÏ‰Ï Ú‚Â�‰ , ˙ÈÈ·‚ ‡˘Â�· ˙Â·¯Ï

˙Â¯‚‡‰ ,‰ÁÙ˘Ó‰ ˙¯‰ËÏ ˙ÂÚ‚Â�‰ ˙ÂÎÏ‰Â ÔÈ‡Â˘È�Ï ÌÈÓ˘¯�‰ Ï˘ Ì‰È˙ÂÓ˘ , Â˜ÙÒÈ
ˆÏ‰‰Â·‚ ˙Â�ÈÓÊ· ˙Â¯È˘ ÔÈ‡Â˘È�Ï ÌÈÓ˘¯�‰ ¯Â·È , ˙Â˜ÏÁÓ Ï˘ Ô˙„Â·Ú ˙‡ ÂÏÚÈÈÂ

˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ· ÔÈ‡Â˘È�‰ . 

 ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ· ÔÈ‡Â˘È�Ï ÌÂ˘È¯‰ ÍÈÏ‰ Ï˘ ‰˙Â‡� ‰¯„Ò‰ ÈÎ ¯Â·Ò ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÚ·˜�˘ ÌÈÏÏÎ‰ ÌÈÓÈÈ˜˙Ó ÔÎ‡˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÏÎ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÂ , Ì‰

ÈˆÂÁ� ÌÈ„ÚˆÌ :ÔÈ‡Â˘È�Ï ÌÈÓ˘¯�‰ ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘‰ ˙ÁË·‰Ï ÂÓ¯˙È Ì‰ , Â˙Â�ÈÓ‡ ˙‡ Â˜ÊÁÈÂ
Ï‡¯˘È ÈÁ¯Ê‡Ó ÌÈ·¯ Ï˘ È˘È‡‰ Ì„ÓÚÓ ÏÚ ÚÈÙ˘Ó‰ ‰Ê ˘È‚¯ ÍÈÏ‰ Ï˘. 

 


