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ף ונוסע הרבה לחו"ל. טבן לשני רופאים, תחומי עניין מגוונים מאוד, מדבר אנגלית שותיאור קורות חיים: 

ולמד בישיבת ההסדר "אור עציון" התחתן אחרי שירותו הצבאי במסגרת  "נתיב מאיר"בתיכון למד ב

את ישיבת שיח. מאוד  יה במחזור הראשון שהקים. ה, עמה הדריך בעזראתו מכיתה י'ההסדר עם חבר

ישיבה והיו לו רמי"ם מגוונים מאוד. הלך ללמוד משפטים על מנת תקופת הלימודים באהב את 

משפט ברק  עסקבשנתיים הראשונות . במסגרת הלימודים הישבתיים להתמקצע יותר במשפט העברי

ועל כן  לציבור רבות הבין שבתור עורך דין יוכל להועילבמשרד עורכי דין בתור סטודנט עם זאת, עברי. 

)נשיא בית הדין הארצי  סטיב אדלרהשופט אצל  התמחה. החליט להשלים גם את רישיון עריכת דין

 תוך כדיבלימוד תורה המשיך  .יולשלב את עולם התורה ועולם העבודה יחד ולמד ממנו כיצד לעבודה(

ניו יורק, ואח"כ הוזמן  תבאוניברסיט , למדעבר את ההסמכה לרבנות. בהמשךאף ו י האקדמיהלימוד

בעבודתו ה שמאוד עניין אותו. היתרונות שחשב עליהם דיני עבודלעבוד בשירות המדינה בתחום 

בשירות . וזמינים לא תמיד גלויים שהוא יכול להשפיע רבות בתחומים שלאדם רגיל –בשירות המדינה 

 ,עבר למשרד ראש הממשלה ,התחיל במשרד האוצרנה עבר תפקידים מגוונים במשרדים שונים: המדי

יועץ ההיועץ המשפטי שלו. אח"כ היה  עבר להיות מאגף הגיור יסלזון ()שמואלובעקבות פנייה של מולי 

ל הר לננבחשנה כלפני להיות יועץ משפטי במשרד הדתות, ו עבר , משםרבנות הראשיתהמשפטי של ה
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קטן  בכך סיכם עו"ד ירון . "מאיר-ישיבת "נתיבב ר במשרד הממשלה. בעברו היה אף ר"מאגף הגיו את

 על השילוב בין דת ומדינה שמאפיינים מאוד את מהלך חייו. 

לרבותיו יש דעות רבות בנושא  טואלי במגזר שלנו ובמדינה כולה.למה לדבר על הגיור? הנושא מאוד אק

בו הרבה סיכון. מדינת  אם לא יקודם נכון כי ישתחום קריטי לעם ישראל  זה. כמו כן, נושא הגיור הוא

לקחה על עצמה להיות אחראית על הנושא, בגלל הביקוש הגדול לגיור לעם  ,בשונה מפעם ,ישראל

יהיה טוב מבחינה . לשם כך צריך שהגיור ובגלל הצורך לאפשר לכל מי שרוצה בכך להתגייר ישראל

 ,משרד ממלכתידרך  מדינה צריך להיעשותהסטנדרטים בלך הגיור על פי מה. ומבחינה חוקיתהלכתית 

, ותחת הנחיית הרבנות הראשית לישראל, שהיא ביותר טובהתו בצורה העל מנת שיוכל לבצע את מטר

 . המוסד ההלכתי החשוב ביותר

טבילה שלבים: מילה,  3הליך הגיור הוא הליך אישי של הצטרפות לעם ישראל ע"י במקורות רואים ש

תו להיות חלק מעם ישראל וצריך לדחות או רוצהוקורבן. בתהליך הגיור צריך הגר להוכיח שהוא 

מגיירים  ,מקבלים אותולהתגייר למרות הקשיים שהוערמו עליו, רוצה מתעקש והוא אם רק בהתחלה ו

התהליך  רק תחילתו של מקצת מצוות. כלומר, הליך הגיור זהאותו ואז מלמדים אותו את עיקרי הדת ו

וגיורו לא בטל לעולם.  ,לכל דבר "ישראלנחשב כ"של הגר בכניסתו לעם ישראל. ברגע שהוא גר הוא 

 אלו דברי הרמב"ם והשו"ע. 

כמו  עולה גישה שלילית ביחס לגרים,מספר מקורות בשתי גישות שונות ביחס לגרים: רואים  אצל חז"ל

שרואים ערך חיובי בקבלת גרים, ם במדרשים יש מקורות גמרה "קשים גרים לישראל כספחת". אך יהא

 בתשובה דרך תהליך הגיור יש היום גם תנועת חזרהשהיום ורואים שהם חביבים לישראל. כמו כן רואים 

מסביר את הסתירה בין המקורות שהיחס השלילי לגרים הוא אם הם התגיירו כתוצאה  '. התוסלמקורות

וכך גם הביא  הגישה השלילית תפסה יותר מקום סוג של מיסיון ולא מרצונם. בהלכה וביהדותמ

 . הרמב"ם

צורך בכך שכל ראתה המדינה בתור מדינת העם היהודי  .גיורביחס לבמדינת ישראל השתנתה הגישה 

שהוא החוק היהודי ביותר של מדינת ישראל.  ,"חוק השבות" קקו אתוהיהודים יעלו לארץ ישראל ולכן ח

לאור ויכוחים בשאלה "מיהו יהודי" תוקן חוק השבות ונקבע בו שרק מי שהוא בן לאם יהודייה או התגייר 

עם זאת, במקביל, תוקן החוק שגם מי שרק צאצא ליהודי זכאי לעלות מכוח חוק השבות. נחשב יהודי. 

קבע שגם למי שאינו יהודי לפי ההלכה יש זכאות לשבות. החוק היהודי של מדינת היהודים  ,כלומר

שלא רואה עצמם כיהודים למרות שזה בניגוד להלכה  שעלו מכוח חוק השבות רואיםאותם לא יהודים 

בו כיהודי. מכך יוצא שאותו אדם לא יוכל לקבל הטבות דתיות של יהודים כמו נישואים יהודיים וקבורה 

 יהודית. 

. הליכי הגיור מול בית הדין יהודיםהיו לא מהם ם ישרבעלייה מברית המועצות,  ' החלו גלי90בשנות ה

מכאן שהיו אנשים רבים שרואים את עצמם כיהודים  ולא מקלה. הרבני לא היו קלים, עקב גישה נוקשה

 . נוצרת להם בעיית זהות אך הממסד אינו רואה אותם כיהודים.

גישה לגישה חיובית במקביל חל שינוי בממלכתי.  יורמת מערך גהרבנות הראשית הקיזמה בעקבות כך 

למתגיירים, תוך שימוש במונח "זרע ישראל" לצאצאי יהודים, הקימו בתי דין מיוחדים לגיור עם יותר 

בתהליך הגיור  מתגייריםלעזור לליווי לסייע ומערך שראו ערך דתי ולאומי בעלייה הגדולה, הוקם דיינים 

 . ם מסודרת לקראת גיור, ונקבעה תכנית לימודיכולו

יש גם תכנית גיור לגיור ברחבי כל הארץ. ובתי דין במקומות שונים בארץ.  כיתות לימוד קיימות כיום

מה שמתאים שכל מי שרוצה להתגייר יוכל למצוא את כדי . כיתות הגיור מאוד מגוונות מיוחדת בצבא

 י מהקהילה. ולקבל ליוו לו מבחינת אופי המוסד, מיקום, שעות לימוד ועוד,

גיורים כאשר הגרים "חוזרים לסורם" לאחר הגיור, כלומר שבים לדרך חייהם נגד הלכתית טענה קיימת 

תמיד יהיו גרים שיחזרו לא קל לשנות אורח חיים, ו לצערנואכן טענה זאת לפני תהליך הגיור. בנוגע ל
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, אולם תפקידנו לסייע להם בתהליך וגם הרמב"ם בעצמו אומר שרוב הגרים חוזרים לסורם ,לסורם

 . מתוך תקווה שמה שהמתגיירים לוקחים על עצמם בזמן העמידה בפני בית הדין הם גם ימשיכו לקיים

 . , אלא רק מי שבית הדין השתכנע בכוונתו ורצונולא מקבלים כל גר .רים בשנהייגמת 4,000 בערך יש

 גיור אורתודוכסי.רק בגיור הממלכתי, שהוא  מכירה. הממשלה בנוגע למערך הגיוריש אתגרים רבים 

וחלקם לא. חלק מהם הוקמו במטרה להקל יותר מאשר  אך יש גם בתי דין פרטיים, חלקם אורתודוכסיים

. מבלי להתייחס לעניין ההלכתי, יש חשיבות שגר שעובר את תהליך הגיור יקבל תעודה בתי הדין לגיור

ולם. את זה רק מערך הגיור, בחסות הרבנות הראשית תקפה חוקית ונכונה הלכתית ומקובלת על כ

לישראל, יכול לתת היום. יש חשש שבתי הדין הפרטיים מטעים את המתגיירים שחושבים שיש לגיור 

 זה תוקף.

יש אוכלוסיות שונות שבאות להתגייר: מעבר ליוצאי ברית המועצות לשעבר, יש אוכלוסייה אתיופית 

ילת בני העל העלאת אלפים רבים שצריכים לעבור גיור, יש קלאחרונה התקבלה החלטה שגדולה, 

 מנשה, ועוד.

יש טענה שקצב הגיורים אינו מספיק כדי לפתור את בעיית מי שאינם יהודים במדינת ישראל. לגבי 

טענה זו חשוב לומר שראשית איננו פועלים בצורה מסחרית בעניין הגיור, אלא רק בנוגע למי שמעוניין 

בעתיד בעיית הגיור ויש מחקרים הטעונים שמהגרים הם נשים  80%-שחשוב לציין  להתגייר. שנית,

 תהיה קטנה יותר בגלל שילדיהם יהיו יהודים לכל דבר. 

לפני הגיור, במהלך  –האתגר הגדול ביותר שלנו כאזרחים הוא לקחת חלק בתחום הליווי למתגיירים 

בחברה או לא רצויים. קבלת המתגיירים לתוכנו  התהליך הגיור, ולאחריו. אסור שהגרים ירגישו חריגים

 כחברה היא התחום החשוב ביותר שאנחנו כאזרחים יכולים וחייבים לסייע.

להוקיר ולכן צריך אלא תהליך משמעותי תהליך קל  איננו בסופו של דבר צריך לזכור שהליך הגיור

ת התהליך כראוי. הסיוע האישי, לו להשלים אלסייע כל מתגייר שמוכל להיכנס לתהליך ועלינו ולהעריך 

המשפחתי והקהילתי שהמתגייר מקבל מכל אחד ואחד מאתנו מאפשרים לו לעבור את התהליך 

 בהצלחה ולהשתלב כראוי בעם ישראל.


