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 שאלת המדיניות

בו קיימת במדינת ישראל פגיעה במעמדם , מטרת נייר זה היא להציע מדיניות לפתרון המצב

למרות זיקתם החזקה ליהדות והגדרתם הרשמית , ע ישראלהאזרחי והחברתי של עולים מזר

 .כיהודים בארץ מוצאם

 

דוחה עלייה , העולים פוגע בקליטתהטיפול בסוגיה זו  עיכוב, כפי שיפורט בהמשך הנייר

  .מהווה נדבך נוסף בשסעים בין החילונים לדתיים בעם ישראלו לארץעתידית 

הרקע והסיבות לצורך , המצב של הבעיהבמסגרת הנייר אציג באופן מתומצת את תמונת 

לאחר . העוסקים בנושאלא זוכה להבנה מספקת בקרב  חומרת הצורך לדאבוני. המיידי לפתרה

חלופות  ואנתח אמנה, פתרון הבעיה לקראתמכן אצביע על הגורם המרכזי שמונע התקדמות 

צורה הטובה לפתרון לפי קריטריונים ברורים שאקבע ולבסוף אציע פתרון שלדעתי עונה ב

 .ביותר על הקריטריונים הללו

 

 רקע

  בחבר  88%-כלמשל )גבוהים  שיעוריםמתבוללים ב תפוצותבהיהודים המתגוררים

 (.ב"בארה 68%-כ, העמים

  פוגעיםבישראל חוקי האישות אך , המשפחות המעורבותדת עליית מעוד ישראלמדינת 

 .לאחר עלייתם בני המשפחה הלא יהודים על פי ההלכה במעמד

 מ לשעבר"בעיקר יוצאי ברה, םאלף אזרחי 088-נוצר מצב שחיים היום בישראל למעלה מ, 

עוד כשליש  .ילדים לאב יהודי - זרע ישראלמהם מכשליש . אינם יהודים על פי ההלכהש

  .זוגם של יהודים ובנות ליש הנותר הם בניהש. נכדים של יהודיהם 

 לאום על פי הבן החוק קבע לאום  מ"בברה) בארץ מוצאם ים לאב יהודי הוגדרו כיהודיםילד

עלו לישראל מתוך  ,ממסדית ועממית סבלו מאנטישמיותהם , דיםשמות יהו רובםל .(האב

לרבים מהם ניתנה הרי : ומתוך רגשות חיוביים לישראל לעם היהודי רצון להשתייך

 (.מניהלצפון אמריקה וגר מ"מברההיגרו יהודים כמיליון )מערב מדינות ללהגר אפשרות ה

 לשירותי דת בישראל בתחומי אישותאינם זכאים  שאינם יהודים לפי ההלכה עולים אלו .

לא בהם  יםרוא, הדתי והמסורתימגזר הבעיקר , תהישראלי בחברהלא מעטים חלקים 

  .ואף כמי שאין לו כלל זיקה ליהדותיהודים 

 צבאי ואזרחיגיור ל קיים מסלובו , ביוזמת הממשלה והסוכנות היהודית הוקם המכון הגיור .

גודל הקבוצה כולה של שהוא מספר זעום ביחס ל עולים 08,888-כגוירו עד כה  ובמסגרת

 .לא יהודים על פי ההלכה

 ית הפגיעה במעמדם האזרחי והחברתי של עולים מזרע לבעי עד כה הפתרונות שמוצעים

חילוני אזרחי של ן תרופאו של גיור על פי ההלכה או פתרון : הם בדרך כלל קיצוניים ישראל
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 וםגרל אינם עונים על הצורך ואף עשויים, דעתיל ,הפתרונות אל. נישואים אזרחיים

 . להרחבת השסע בין הדתיים לחילוניים

 הקלות להעניק רוב המאמצים של מי שעוסקים בגיור היום הוא  מתרכזיםרון שבו תיהפ

 ,האלה אך כל הצעת .דתיוקיום אורך חיים  דרישה מהגבר לשמירת מצוותוביטול ה בגיור

, חרדיםשל נתקלו בהתנגדות  ,גורמים חילוניים שלרבנים מהציונות הדתית והן של הן 

 לקיים תובעים חרדים. ברבנות הראשיתמוסדית ותקציבית , השולטים מבחינה פוליטית

לגיור זה אין . דורש קיום מצוות לאחר הגיוראף אשר , גיור אורתודוקסי בלבד תהליך

הגיעה  של העולם החרדי התנגדות זו. רב העולים הלא יהודים על פי ההלכהביקוש בק

הרב חיים דרוקמן מהציונות  שלעל ידי מכון הגיור  בהם גיורים שנעשו, דייםאבסור יםלמצב

 .חרדיםעל ידי רבני ערים  ובוטל, הדתית

 

 למה דחוף לטפל בבעיה זו

 חוסר אמון והדרה , זענות והפליהגמ סובלים, על פי ההלכה ודיםגם היה, מ"העולים מברה

תחושות  ,היחלשות הזהות היהודית, דה מהארץירי, ההדבר גורם לקשיי קליט .חברתית

 .תרומתם במגוון תחומי החיים בישראל למרותזאת כל . עלבון ואכזבה

 חוסר הטיפול . מתבוללותיהודיות קהילות מ מקורה יהיה, לישראל כל עלייה עתידית

משפחות ה בניכיוון ש, עלייה מרוב הקהילות היהודית בעולם יתלדחי גורם , בסוגיה

 תקל במגוון הבעיות והתופעות השליליות שתוארו לעיליולה מעורבות חוששים לעלותה

  ועתיד פניה של מדינת ישראל" מיהו יהודי"שאלה עקרונית של עוסקת בהזאת הסוגיה 

שונים החלקים הבין  שסעים להרחבת מובילחוסר טיפול בסוגיה  .ועם ישראל בעולם כולו

 .בחברה הישראלית ובינה לבין יהדות התפוצות

  להפסיק את הפגיעה במעמדם של עליונה למדינת ישראל לדעתי ישנה חובה מוסרית

 וגדל כיהודייהודי כ שנחשב פורמאליתאדם לא ייתכן כי  .העולים והאזרחים מזרע ישראל

, ל ותורם"מתגייסים לצה, ציוניים מניעיםעולה לישראל מ, סובל מאנטישמיות, בארץ מוצאו

לעם ומקלט בית לאומי די להוות של המדינה שהוקמה כלא ייחשב כיהודי על ידי הממסד 

 .היהודי

 

 הגורם שמונע התקדמות \ הבעיה

כי  ,הגעתי למסקנה, עיסוק רב בנושאלאחר  :התנגדות החרדים לכל שינוי והקלה בנושא הגיור

עוצמה בעלי , התעקשות החרדים מות לקראת הפתרון היאמונע התקדהמרכזי ההגורם 

, בגיור כל הקלה או שינויל ,העירונייםשליטה ברבנות הראשית ובשירותי הדת וה רב תפוליטי

 .לקיים אורך חיים דתי גרהמבתביעה בעיקר 
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 של פתרון חלופות

 מקיפה מונה ת להציג על מנת, הוצעו בעברשכולל הפתרונות , חלופות מספר כאן ציגאבקש לה

  .של הפתרונות האפשריים

בחרתי למנות אותן כדי לא . מות כלליתפס כלא ישייכולות להאשר  ,חלופות ברצוני לתאר גם

 .בעבר נדונו להעלות אפשרויות שאולי כלל לא על מנתו מהדיון הציבורי ןלהוציא

והחברתי  ית הפגיעה במעמדם האזרחילבעי עד כה הפתרונות שמוצעים, כפי שציינתי קודם

תרון פאו של גיור על פי ההלכה או פתרון : הם בדרך כלל קיצוניים של עולים מזרע ישראל

 אינם עונים על הצורך ואף עשויים, דעתיל ,הפתרונות אל. חילוני אזרחי של נישואים אזרחיים

פתרונות שיוכלו לגשר ולהביא  אציעלכן . להרחבת השסע בין הדתיים לחילוניים וםגרל

 .המרבית בקבוצות השונות בעם ישראללהסכמה 

 :אנתח את החלופות על פי הקריטריונים הבאיםל "כל הנ לאור

חשוב להדגיש שאיני מחפש פתרונות שניתנים לביצוע . בטווח הבינוני יישומיות .0

 . בטווח הקצר על חשבון קריטריונים אחרים

 .כלפי העולים מזרע ישראל הצדק והרגישות .2

 . ב באופן המרבי בקבוצות השונות בעם ישראלעל פתרון להתחש :האחדות .0

 .יחול על כל הקבוצה של העולים מזרע ישראל עד כמה הפתרון :היקף הפתרון .4

 

אשר עונה בצורה הטובה ביותר על , אמליץ על הפתרון, בסופו של ניתוח החלופות

 .הקריטריונים שציינתי

 

 : להלן החלופות

כגון תהליך , לות בגיור לעולים מזרע ישראלהסכמה של החוגים הדתיים והחרדים על הק. 0

 . גיור מזורז וביטול הדרישה לשמירת מצוות לאחר הגיור

 גם מקרב לאחרונה . כך בקרב רבנים רבים מהציונות הדתית לישנה הסכמה ע :ישימות

שזכה " זרע ישראל"ס "כגון הספר של הרב חיים אמסלם מש, רבנים חרדים ספרדים

 .עשורמות בטווח של ישהקלות אלו ישאני מאמין  .בתמיכה רבה

 שהדבר צודק חלק גדול מעולי זרע ישראל לא ירגישו כי  ,אני משוכנע :הצדק והרגישות

כיוון שרואים את עצמם יהודים ולא ירגישו צורך להוכיח זאת , ולא יביעו רצון להתגייר

 .אורתודוקסיבגיור 

 בלבד אורתודוקסיתבמסגרת הלכתית הפתרון הינו  :אחדות. 

  לא גם בתנאים החדשים  כי, איני סבור ,בהמשך לסעיף הצדק והרגישות :הפתרוןהיקף

 .גיורמספיק ל יהיה ביקוש

  

 .אזרחית נשא בחתונהישמאפשרת לפסולי חיתון להחקיקה . 2



 .אלכס סלסקי: מגיש. אליעזר שוורצר: מרצה \ סדנה מתקדמת למדיניות \ נייר מדיניות 

 
 

 4 

 יראו נציגיהן כיוון ש, תמיכת המפלגות הדתיותב ,לדעתי ,חוק זה ניתן להעברה :ישימות

 ".אחרת"פתרון לקבוצה בו 

 את זרע ישראל  מהחברה דיר עוד יותר ת ,תילדע ,זאת אפשרות :צדק והרגישותה

ולא משתייכים כזרים  ,הן פורמאלית והן דקלרטיבית, בהם תכירמפני שהיא , הישראלית

 .לחברה זאת

 של  יתהיהוד סורתינה והתרחקות מהמדמת מהת דהחוק ייתן לגיטימציה להפרד :אחדות

 .החילונים והמסורתיים

  עבור חלק גדול רק יחריף את המצב, והרגישות הצדק סעיףבהמשך  :תרוןהפהיקף.  

 .רפורמיקונסרבטיבי ו, זרמים האחרים ביהדותלחקיקה שמעניקה סמכויות גיור גם . 0

 נות ויוזמה מצדהתארגבתנאי שתהיה , אולם. ישים בטווח המיידילדעתי לא  :ישימות 

 .שנים 08-וח של כובט יתכן ופתרון זה יתאפשר ,הזרמים הללו

 להתגייר במסגרת התנועות  מואני חושב שרוב זרע ישראל יסכי :הצדק והרגישות

ויראה בכך פתרון מספק את  והם, הידידותי מאוד עבורם בעיקר בגיור הרפורמי, השונות

לגיור הרפורמי לא יפריע  האורתודוקסיםכמו כן אני מאמין שהתנגדותם של  .צרכיהם

   .ייע לביקושיםאלא אולי אף יס, לכך

 ים ייגרום להתקרבות החילונים והמסורתהדבר  התהליךלדעתי בסופו של  :האחדות

זה אני בספק אם  ,לעומת זאת .את הציונות הדתיתאליהם יקרב אף למורשת יהודית ו

  .יוכל לקרב את החרדים

  גיור רפורמייבחר בזרע ישראל המכריע מרוב האני מאמין ש :הפתרוןהיקף. 

 

 .המגדירה את זרע ישראל כיהודים לכל דבר חקיקה. 4

 אולי חוץ משמאל הקיצוני, רוב המפלגות היהודיות. לא ישים בטווח הנראה לעין :ישימות ,

   .(עם הצעה זהה של יוסי ביילין 2886בשנת  כפי שקרה) לא יקבלו הצעה כזו

 רבים זה אך לדעתי ל, הרוב ירגישו שהטיבו איתם, מבחינת זרע ישראל :הצדק והרגישות

  .כל עוד הכרה זו אינה דתית, לא יספיק

 ירחיב מאוד את השסעיםפתרון , בהמשך לסעיף הישימות :האחדות. 

  החקיקה תחול על כל הקבוצה :הפתרוןהיקף. 

 

 ". מיהו יהודי" ה מחודשתפסיקה הלכתית חדשה בנוגע לגיור והגדר. 5

 ולא יתקבל כליל לא ייאמן תיקון מסוג זהבגלל ש לא ישים בטווח הנראה לעין :ישימות 

   .ובעיקר על ידי החרדים האורתודוקסיםהרבנים  י"ע

 חשוב לציין שעד  .עבור זרע ישראל דבר האופטימאלילדעתי זהו ה :הצדק והרגישות

בעיקר בשל האונס , מכוח הנסיבות .יהודים נקבע לפי האבהלאום של תקופת בר כוכבא 
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ם בהלכה יהתמסד עם השנו השתנה כללה, הרב של נשים יהודיות על ידי רומאים

 .והלאום הבן הוגדר לפי לאום האם היהודית

 האורתודוקסיםגם עם הזרמים : יאפשר לכל הזרמים פתרון מקובל על כולם :האחדות ,

 .כיוון שהוא פתרון הלכתי וגם עם כל שאר הזרמים כי ההלכה תקבל את עמדתם

  הפסיקה תחול על כל הקבוצה :הפתרוןהיקף.  

 

 ופה המומלצתהחל

החקיקה ביותר על הקריטריונים השונים שהצבתי היא  הטובהאשר עונה בצורה , החלופה

 ,לדעתי ,פתרון זה .קונסרבטיבי ורפורמי, שמעניקה סמכויות גיור גם זרמים האחרים ביהדות

אלא גם יפחית בצורה , מזרע ישראל זרחיםהבעיה של העולים והא עיקרלא רק יפתור את 

למסורת  להתקרבהשסעים בין החילוניים לדתיים ואף יאפשר לרוב החילונים  משמעותית את

  .יתודוהמורשת היה

 

הקונסרבטיבי והרפורמי ליטול יוזמה ומאמץ  הזרמים על ,זו תצא לפועל אך על מנת שמדיניות

והפעילות  שתדלנותה, וההסברה ללא עבודת השיווק .חברתי ופוליטי רב בעתיד הקרוב

 . מו את החקיקההמפלגות הקיימות לא יקד, להפוליטית בישרא

 

 ואה הרחוקכי בטווח  ,אני משוכנעאך . ישנה את פני החברה הישראלית פתרון זהאין ספק ש

יהודי קהילה הגדולה של בעיקר מה, יגרום לגידול בעלייהו ילכד יותר את החברה הישראלית

לכן אני מאמין בלב שלם כי  .מאוד גדוליםהקונסרבטיבי והרפורמי  הזרמיםבה , ארצות הברית

 .בכל תחומי החייםועם ישראל את מדינת ישראל  יחזקע בנייר זה הפתרון המוצ
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 ביבליוגרפיה

 .2889נובמבר  .ראש מכון הגיור, בני איש שלום' ראיון עם פרופ .0

ר ועדת העלייה בחבר הנאמנים בסוכנות היהודית "יו, ראיון עם פאולה אדלשטיין .2

 .2889נובמבר  .של הסוכנות היהודית התנועה הרפורמית בחבר הנאמנים ונציגת

השנים האחרונות  28-ראיון עם עולים מזרע ישראל שעלו מברית מועצות לשעבר ב .0

 .2889דצמבר  –ספטמבר  (.קטיה וולקובה, נדיה ויינשלבאום, קיריל נלקנבאום)

ים לאב לא יהודי דילמ לשעבר שהנם יהודים על פי ההלכה ו"ראיון עם עולים מברה .4

 .2889דצמבר  –ספטמבר  (. אנדרי לובנוב)

 .2889 'דצ – 'ספט. בן גוריון' אונ, דוקטורנט בסוציאולוגיה, ראיון עם אולג קומליק .5

 .2889נובמבר  .המדען הראשי של המשרד לקליטת העלייה, ר זאב חנין"ראיון עם ד .6

 .2889ר נובמב .ל מכון הגיור"מנכ, ראיון עם נחמיה סיטרואיין .7

 .2889דצמבר  .לשעבר" נתיב –לשכת הקשר "ראש , ראיון עם יעקב קדמי .8

 .2889דצמבר . כ מרינה סולודקין"ראיון עם ח .9

 .2889נובמבר . הישראלי לדמוקרטיהמכון ה, ידידיה שטרן' ראיון עם פרופ .08

והיה חבר , גיוראשר עמד בראש ועדת נאמן ל, מןנא' ראיון עם שר המשפטים פרופ .00

  .2889' ובנ .אחדות העם היהודי של הסוכנות היהודית שעסקה בנושא הגיורעדה לובו

 –הוריי )ידיעתם בנושא ההלכה והגדרת היהודי  עלעולים יהודים מבוגרים עם ראיון  .02

 .2889ספטמבר  (.יבגני ואינה ליכטר, יבגני ורימה לינדר, בוריס וסבטלנה סלסקי

 (.נתוני הסוכנות היהודית ונתיב)נתונים על עלייה של יהודים לפי אב לישראל  .00

זהות יהודית ישראלית ואתגר הרחבת : יהודים לא יהודים.  2886. אשר, כהן .04

 . מכון שלום הרטמן: ירושלים .הלאום היהודי בישראל

. נאמן מכון .מטרת על לישראל ונגזרותיה: באין חזון ייפרע עם, 2886. רות, גביזון .05

 .004-006' עמ

ממשליות ודתה בישראל של שנות   ,התאזרחות: יור מהגריםג". 2888 .יהודה, גודמן .06

ירושלים . פערי אזרחות בישראל, (עורכים)יוסי יונה ואדריאנה קמפ : בתוך ".האלפיים

 .מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד: אביב-ותל

מיעתם של לא יהודים בחברה היהודית ט: התבוללות ישראלית. 2884 .אשר, כהן .07

מרכז רפפורט לחקר ההתבוללות  .הות הקולקטיביתבישראל והשלכותיה על הז

 .רמת גן, אוניברסיטת בר אילן -ולחיזוק החיוניות היהודית 

מדינת  :ישראל ומשפחת העמים  .2880. אמנון, אלכסנדר ורובינשטיין, יעקובסון .08

 .ירושלים, שוקן. לאום יהודית וזכויות האדם

  .ע"תש ,קבץ נדחי ישראלמכון מ :ירושלים  .זרע ישראל. 2889. חיים, אמסלם .09

 ישראל תכיר ביהדות על פי האב ובגיור: צ"הצעת חוק של מר". 2886. שחר, אילן .28

 .2886בדצמבר  0. הארץ. "חילוני
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 .וההתלבטויות העיקריות תהליך כתיבת הנייר: נספח א

של אי צדק איני יכול לראות את המצב . רגשית בומעורב מאד  בנושא זה כיוון שאניבחרתי 

מבחינה מאוד לי הנושא חשוב  .ביחס אל עולים מזרע ישראלשנוצר במדינת ישראל ע משוו

משמעותית פתרון הבעיה יוכל לתרום בלב שלם כי ואני מאמין ערכית ומצפונית , אזרחית

 .כפי שתיארתי בנייר, תחומיםבמגוון 

 

 ,זאת חשתי. והפוליטיות תוערכיה ייותעמדלהתנתק מבמהלך כתיבת הנייר התקשיתי מאוד 

כולל , ם ישראלכל הקבוצות בעעם  של הסכמה ואחדותחשיבות הכאשר הגדרתי את , למשל

 .עם החרדים שלדעתי לא מונחים על יד שום רצון להטיב עם אף קבוצה אחרת

 

ישימה בעליל אני דוגל בהצעה שהיא בלתי לבי בבכך ש שלי הואהעיקרי קושי ה ,בהמשך לכך

אני מאמין בלב  .ת שמכירה בזרע ישראל כיהודים לכל דברפסיקה הלכתי: ה לעיןאבטווח הנר

ן להציע את החלופה נייר מתוך רצוההתחלתי לכתוב את . כי היא הפתרון האופטימאלי ,שלם

 .הציבורי זאת על מנת להעלות אותה לסדר היום ,א נדונההזו כחלופה של

מצאתי  ,כמו כן .פתרוןהקושי העיקרי בהצעת ה היה, ם יותרייש, הצורך להציע פתרון אחרלכן 

זאת למרות שידעתי שלא אציע . ום לבטא את גישתי האישית בכך שהצגתי אותה במצגתמק

הרגשתי צורך עז להציגה בכיתה ולהתמודד עם  ,יחד עם זאת. בנייר פתהמועד חלופהאותה ב

  .התגובות

 

רואים את ו עמדותייאת  שומעיםששאני כל הזמן חושש שאנשים  מתבטא בכךקושי רגשי נוסף 

 כיוון שאני עצמי לא יהודי כךבו שאני עוסק בשחיזה שלי בנושא  מעורבות הרגשית והערכיתה

משפחות הוריי כולם . (הוריהם וכך הלאה ,ותייל סביהודים וכהם שני הוריי והרי )לפי ההלכה 

והזהות היהודית הייתה בולטת ביותר במשפחתי עוד , פולין ומערב אוקראינהניצולי שואה מ

כאב הזדהות והעיסוק שלי בנושא של זרע ישראל נובע מתחושה של  .טרם עלייתנו לישראלב

כפי שמתואר ברקע  ,שנפגעו בישראל בצורה הקשה ביותר מהמצב שנוצר עוליםנורא על אותם 

  .והדבר לא מניח לי ,לנייר

 

 רתלתקשואני עוסק בנושאים אלו באופן שותף במסגרת עבודתי כדובר הסוכנות היהודית 

השתמשתי . אני בא במגע עם רבים מאנשי המפתח שעוסקים בגיור .ברוסית בישראל ובעולם

 . הנייר לצורך שיחות וראיונות בהכנתאלו  ביחסים

 

התפתחו ש תובנותאני בהחלט מתכוון להשתמש בו וב. אינו תרגיל בלבד עבורי נייר זה

י ההחלטות בנושאים אלה על מנת לקדם את עמדותיי בקרב מקבל ,הכתיבהבמהלך  והתגבשו

  .בישראל ובתפוצות


