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 ה"ב 1066237/1יק ת

 רושלים ידולהגבבית הדין הרבני  

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב מימון נהרי, הרב מיכאל עמוס, רב יצחק אלמליחה

 :מערערותה 4–1לוניות פ   
  )ד אלעד קפלן"ד שרה וינברג ועו"עו, אביעד הכהן' ד פרופ"כ עו"י ב"ע( 

 גדנ     
 :המשיב  הנהלת בתי הדין הרבניים –נהל אגף בירורי יהדות מ 

 ישור נישואין א:נדוןה

 סק דיןפ

'   מיום  ד1033117/1לפנינו  ערעור  על  פסק  הדין  של  בית  הדין  הרבני  האזורי  באריאל  בתיק  

שבו קבע כי לבית הדין מוקנית הסמכות לדון בעניין יהדותם של ) 16.12.2015(ו "טבת תשעב

שפתחה  את  התיק  לבירור  יהדותה  אגב  בקשה ,  1שהן  בנות  המערערת  ,  4–2המערערות  

אין  מנוס  מן ,    חזקת  יהדות1עוד  קבע  בית  הדין  כי  מאחר  שאין  למערערת  .  לאישור  נישואין

אינן  יכולות  להינשא  כדת  משה  וישראל  ויש  לרושמן ,  4–2,  תהמערערו,  הקביעה  כי  בנותיה

 .במרשם החיתון

 .חרף התנגדותן תיק בירור יהדות אמןל כצדדים 4–2ערעור הוא על צירופן של המערערות ה

אולם  בשל  הנחיות  חדשות ,  אופן  עקרוני  נימוקי  פסק  הדין  מושא  הערעור  מקובלים  עלינוב
כ "נו  רואים  צורך  להיכנס  לפני  ולפנים  של  הטיעונים  המשפטיים  מטעם  בשניתנו  לאחרונה  אינ

 .המערערים

נחיות  בירור החתמו  הרבנים  הראשיים  לישראל  על  )  08/12/2016(ז  "בכסלו  התשע'  יום  חב
 רבנות  המועצת  וגדול  הרבני  הדין  הית  בייני  דֶבר  ֶחדי  יל  עקבעושנ,  2016–ז"התשע,  )תיקון(יהדות  

וזו  ,2010–ע"ירור יהדות התשבא להנחיות 12 פי הנחיות אלו התווספה הנחיה על.  ישראל  לראשיתה
 :לשונה

 .א12" עוני בירור יהדותט

לה  אגב  דיון  בבית  הדין  חשש  לעניין  יהדות  קרוב  משפחה  של  צד ע
יודיע  בית  הדין  לצד  השלישי  כי  אגב )  צד  שלישי  –להלן  (לדיון  

רי  בבירור  יהדותו  לעניין הדיון  שהתקיים  לפניו  עלה  צורך  אפש
וכי  הוא  רשאי  להצטרף  כצד  לדיון ,  נישואין  על  פי  דין  תורה

 .ולהשמיע את טענותיו או לבקש לברר את העניין בנפרד

  )א(

וא  יצורף  כבעל ה  ,ודיע  הצד  השלישי  על  הסכמתו  לדיון  בעניינוה
הסכמה  של  קטין  יכול  שתינתן ;  דין  נוסף  ויוזמן  לדיוני  בית  הדין

 .מצעות הוריובא

  )ב(

יורה  בית  הדין ,  א  הודיע  הצד  השלישי  על  הסכמתו  לדיון  בעניינול
 .על רישומו ברשימת טעוני בירור יהדות

  )ג(
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לבית ש י  שרשום  ברשימת  טעוני  בירור  יהדות  רשאי  בכל עת להגימ
 ."הדין בקשה לבירור יהדותו

  )ד(

הידברות  בין  הנהלת  בתי  הדין  הרבניים  ובין  משרד אלו  הן  פרי  "  טעוני  בירור  יהדות"נחיות  ה
 .המשפטים

, )גירושין  וישואיןנ  (בניים  רין  דתי  ביפוט  שוק  חי  פבדברי  ההסבר  להנחיה  צוין  כי  על,  כןא
, רבניים  הדין  התי  בל  שייחודית  השיפוט  הסמכות  בצויים  מגירושין  וישואין  ננייניע,  1953–ג"תשיה
 .ורה תין די פל עויערכ יישראל בהודים יל שנישואיןו

 ל  שנישואין  השרות  כעניין  לאלות  שעם  פדי  מולות  עבסמכותו  שעניינים  בדין  הבתי  ביונים  דגבא
 ל  שהדותה  יתא,  ישואין  נליך  הגבא,  ברר  מדיןה-בית  שקרה  מלו  למשלט.  ין  דבעלי  לשפחה  מניב
 ינהא)  היהודיי  כאוכלוסין  המרשם  ברשומהה  (האישה  שובע  קדיןה-יתב.  הינשא  למבקשת  הישהא
 לדים  יאישהל,  משלל,  אשרכ,  ה  זמצבב.  מת  אסמכי  מינם  אהציגה  שהמסמכים  שאחר  מהודייהי

 ל  עיידית  משלכה  ההיות  ללולה  עדיןה-ית  בקביעת  ל–)  גירים  בו  אטיניםק  (ודמים  קנישואיןמ
 .דיןה-ית בפני בינם אהילדים שגםה, אתז. ילדיםה

 גבי  לשש  חפניו  בולה  עאשר  כיניו  עתא  עצום  לידרש  ידין  הית  בו  בצב  מי  כסכימים  מכולה
 ין  דתי  ביפוט  שחוק  בעוגן  מישואין  נעניין  לה  זדיןו  –  ורה  תין  די  פעלו,  צוי  ריננו  אדם  אל  שהדותוי
 צימת  ען  כמוכ.  סורים  אישואין  נמנוע  לקטיבי  אאופן  בפעול  לדין  הית  בל  עובה  חוטלתמ  –  בנייםר
 גלה  ינים  שעבור  כק  רםא,  בירור  הדרש  נלגביו  שםד  אאותו  בבר  דל  שסופו  בפגוע  לשויה  עזו  כינייםע
 ת  איאבד  שיתכן  ישנים  הברבותו  (ום  תד  עוצה  מא  לבירורו  שונקרטי  קשש  חגביו  ללה  עעבר  ביכ
, זיכרון  ההתקהות  וזמן  הלוף  חוכח  נייווצרו  שאייתיים  רשיים  קשלב,  הדותו  ית  אהוכיח  לאפשרותה
 ).עיר צילג ביור גל שהליך תימנע ממנו לעבור יחלופין לוא

 יידע לראוי הןמ, דין הבית במתקיים ההליך לד צאיננו שדם אל שהדותו יגבי לשש חולה עאשרכ
 מעוניין  וסכים  מאדם  הםא.  הדותו  יבירור  באפשרי  הצורך  העל  ועניינו  בחשש  הודות  אל  עותוא
 וא  עומד  ולוית  ההליך  המסגרת  בדיןה-בית  בבירור  הת  אבצע  לתאפשר  יזיא,  יידי  מאופן  בבירורב
 שנראהכ  (וריו  האמצעותב,  מקובלכ,  הינתן  לכולה  יטין  קלש)  סכמתו  הי  אוא  (סכמתוה.  פרד  נהליךב
 ). ניינים עיגוד נקטין להורים הין באיןש

רקטיקת פ".  ירור  בעוןט  "אדם  הל  שעניינו  שקבוע  לאוי  ריידי  מבירור  לסרב  מהאדם  שמקרהב
 תאשרהה")  יתון  חסולפ"  ממובחןב"  (ירורב  עוןט  ",שאינו  צד  ישיר  להליך,  דם  אל  שעניינו  שרישום

ץ "גב"  (לבועלה  ובעלה  לסורהא  "ל  שהקשר  בעסקה  שפסיקה  בעליון  המשפטה-ית  בדיי-לע
 ד צאינוש, "ועלב" הי כקבע שםנ)). 12.4.2015 (רושלים יאזורי הרבני הדין היתב'  נלוניתפ 5676/12

 א  לעניינו  שי  מלומרכ,  "ירור  בעוןט  "ועניינ  שמי  כלאא"  יתון  חסולפ"  כירשם  יאל,  דיןה-בית  בהליךל
 ל  שהליך  בדין  הית  בפני  בעמוד  לעתיד  בבקש  יוא  הכאשר  וםא,  עתיד  בק  רתברר  יעניינוו,  וכרעה
 ודעה  הקבל  משלישי  הצד  האין  –"  לבועל  ובעל  ליסורא  "עניין  באת  זםע.  ירושין  גו  אישואיןנ

 רשומה  כותו  אכניסים  מין  אכןלו,  דין  הבית  בלה  עשמו  שראשוני  השלב  בעורבותו  מל  עפורשתמ
. אלא  הוא  מוזכר  ברשומה  על  שם  הצד  שהיה  בעל  דין  בבית  הדין,  בירור  העוני  טרשימת  בפרדתנ

 השמיע  לזמנה  השלישי  הצד  הקבל  יהדות  יירור  בעון  טל  שפי  ההנחיות  דלעיל  במקרה  ללעומת  זאת
 כך  הצורךו,  בירור  העוני  טרשימת  במו  של  עשומה  ררשום  לפשר  אלכןו,  ראיותיו  וענותיו  טתא
 .הינשא לרצה ים אעת הבוא בעלה יהדותו יבירורב

 בחינה  מהן  וטיגמטית  סבחינה  מןה  ;פרדים  ניווגים  סני  שםה"  יתון  חסוליפ"ו"  ירור  בעוניט"
 יפוטית  מכרעת  שחלטה  הל  כיןא,  "בירור  העוניט  "ין  במנה  נעניינו  שאדם  בדובר  מאשרכ.  עשיתמ
  .עמדו מת אברר לש ייום הבוא בלאא, גביול
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בשל  סירובן  להצטרף  להליך  די .  4–2אור  האמור  אין  צורך  להכריע  במעמדן  של  המערערות  ל
הן  יהיו  רשאיות  לבקש  מבית  הדין  בכל  עת ,  כאמור  בהנחיות.  ברישומן  ברשימת  טעוני  בירור  יהדות

 .לברר את יהדותן

 .תוןסק הדין יועבר למנהל בתי הדין הרבניים כדי לתקן את הרישום במרשם החיפ

 .נתון לאמור הערעור מתייתר והוא נמחקב

 .ותר לפרסם את פסק הדין לאחר השמטת פרטי הזיהוי של בעלי הדיןמ

 ).14/12/2016 (ז"ד בכסלו התשע"ייתן ביום נ

 רב יצחק אלמליחה  רב מיכאל עמוסה רב מימון נהריה

 


