


         השבר

מצב הגיור בישראל אינו משביע רצון: לאחר כעשרים שנות גיור ממלכתי מספר 
המתגיירים יוצאי חבר המדינות נמוך, ורוב העולים — כ־300 אלף איש — בחרו 

שלא להתגייר. בנסיבות אלו, וללא ההכרה בזהותם היהודית, זכויותיהם הבסיסיות 
נפגעות ורבים מהם מתקשים להשתלב בישראל באופן מלא. במצב זה שיעורי 

ההתבוללות בישראל מתקרבים ל־10%, נתון שמעמיד בסכנה את הלכידות 
היהודית ואת אופייה היהודי של המדינה. 

         כמה מתגיירים? 

מאז הקמתו מחדש של מערך הגיור הממלכתי בשנת 1995 התגיירו בישראל 
כ־23 אלף יוצאי חבר המדינות, שהם כ־7% בלבד מכלל העולים הלא יהודים 

בישראל (333 אלף בשנת 2012). ממוצע הגיור השנתי של יוצאי חבר המדינות 
עומד על כ־1,800 אישה ואיש, שהם פחות מ־25% מכלל המצטרפים הלא יהודים 

(כ־10,000) מדי שנה (עולים חדשים המגיעים מכוח חוק השבות וכן צאצאיהם 
הנולדים בישראל, לא כולל יוצאי אתיופיה). כאמור, פער זה אינו מספק ואינו נותן 

פתרון הולם לאתגר הגיור. 
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         מדוע מספר המתגיירים כל כך נמוך? 

1. חוסר עניין ונשירה גבוהה 
שיעור העולים המעוניינים בגיור הוא נמוך יחסית (כ־25%). רבים מהם רואים בגיור 
מעשה שאינו עולה בקנה אחד עם הזהויות האחרות שהם גיבשו לעצמם (יהודית־
ישראלית־רוסית). אחרים שהיו יכולים להיות מעוניינים בגיור אינם טורחים לעשות 

זאת בגלל הרף הדתי הגבוה המוצב לפניהם והחשש שמא גיורם לא יוכר עם 
סיומו. גורמים אלו ואחרים גם מביאים לכך ששיעור גדול של תלמידי גיור (למעלה 

מ־50%) שמצטרפים ללימודי הגיור נושרים קודם לסיומם המוצלח. הדברים 
מגיעים לידי כך שמספר הנושרים גבוה ממספר המסיימים והמתגיירים בפועל.

2. הממסד הדתי אינו מעודד גיור 

א. בתי הדין לגיור. מדיניות בתי הדין לגיור אינה מעודדת גיור בקנה מידה 
נרחב. חלק מהדיינים מסרבים לקבל את הגישה המקלה בגיור, שרווחה שנים 

ארוכות בקהילות ישראל, ולכן הם נוקטים מדיניות המרתיעה ודוחה מאות 
מועמדים מדי שנה. וכך למשל, כמעט 50% מהמועמדים יוצאי חבר המדינות 

נדחים במועד הדיון הראשון. 

ב. הרבנים הראשיים. עד כה לא פעלו הרבנים הראשיים כדי לקדם את הגיור 
והסתפקו בשימור המצב הקיים. הם לא התעמתו עם מבטלי הגיור, לא קראו 
בפומבי לעולים להתגייר ולא התחייבו במפורש שהם — הרבנים הראשיים — 

יהיו אחראים לכך שתעודת הגיור תיחשב תקפה לחלוטין ולתמיד.

3. ההנהגה הפוליטית אינה פועלת לקידום הגיור
ראשי המדינה, למן ראש הממשלה ועד לשרים וחברי הכנסת, מסתפקים 

בהצהרות על חשיבות הגיור, אבל אינם פועלים בעקביות למימוש הצהרותיהם 
ולקביעת הגיור כמשימה לאומית. 

4. מדיניות ריכוזית של הנהלת הגיור 
הנהלת אגף הגיור אינה מעודדת את כניסתם של גופים חדשים לתחום הגיור אף 
כי כניסה כזאת חיונית להמרצת המערכת, מפני שריבוי תחרות מגדיל את מספר 
התלמידים והמתגיירים. בניגוד לכך ל“מכון המשותף ללימודי היהדות“ יש מונופול 

בתחום ההכנה לגיור, והדבר מקשה על גופים נוספים להיכנס לתחום וליזום 
יוזמות חדשות בגיוס התלמידים, בהסברה ובמניעת הנשירה. 
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5. החברה הישראלית לגווניה אינה נרתמת לטובת הגיור
החברה הישראלית הכללית אדישה לגיור או, לחלופין, עסוקה בביקורת על 

הדיינים. מצב זה אינו מעודד כמובן את הקבוצה הלא יהודית להתגייר. בד בבד 
החברה הדתית הציונית מהוססת מאוד ביחסה לנושא וטרם גיבשה מדיניות גיור 

מקרבת, ולכן היא מתקשה לגייס את אנשיה לטובת האתגר. התוצאה היא היעדר 
פעילויות גיור רחבות והמשך ההתנגדות לגיור, הנותרת בלא מענה דתי 

חד־משמעי.

מה אפשר לעשות?
אילו המלצות יש לאמץ בהקדם כדי להביא להגדלה ניכרת של מספר 

המתגיירים בישראל, במסגרת ממלכתית ועל בסיס הלכתי מוצק?
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        המלצות מעשיות לקידום הגיור בישראל 

הנחת המוצא של ההמלצות שלהלן היא שאפשר לקדם את הגיור בישראל במגוון 
דרכים. הטענה המרכזית היא שקידום הגיור תלוי בכמה גורמים, ואולם אפילו 

הצלחתו של כל אחד מהם בנפרד יכולה לשפר את המצב, גם אם לא לפתור 
אותו לחלוטין. להלן רכיבי התכנית העיקריים: 

1. הצבת יעדים והתמקדות בקבוצה המעוניינת ביותר בגיור
  יש להציב יעד גיור מציאותי ולפעול להצלחתו. 

 היעד לשנים הקרובות צריך לעמוד על כ־40 אלף איש. 
הכוונה היא לצעירים, ובייחוד צעירות, עד גיל 30, ממוצא יהודי מובהק (אב 
יהודי), ששיעור גבוה יחסית מהם (40%) מעוניינים ממילא להתגייר. חשוב 

לומר: צעירים אלו הם שיקבעו את שיעורם של הלא יהודים בישראל בדורות 
הבאים. בשנים הבאות אפשר, ואף רצוי, להרחיב את מעגל המתגיירים גם 

לאוכלוסיית הילדים והנוער (העומדת היום על כ־100 אלף נפש). 

2. הסברה 
 יש להכין תכנית הסברה לאומית שמטרתה לעודד את העולים 

הלא יהודים להתגייר. 
 על התכנית לרתום את החברה הישראלית לתמיכה במהלך.

 יש לפעול בקרב החברה הדתית ולחשוף אותה למסורת ההלכה המקרבת.

 יש להקים ועד ציבורי ואיגוד רבני לתמיכה רחבה בתהליך.

3. אימוץ גישה הלכתית מקרבת 
במשך שנים לא עודדה המסורת היהודית גיור, אולם הגידול הניכר בשיעור 
נישואי התערובת בדורות האחרונים חייב את גדולי הפוסקים להתמודד עם 
המציאות ולקבוע שקידום הגיור הוא מהלך מבורך. לפיכך רווחה במאתיים 

השנים האחרונות בעולם היהודי מסורת של גיור מקל. מסורת זו אומצה גם 
בידי חשובי פוסקי דורנו, בכללם הרבנים עובדיה יוסף, שלמה גורן, שלמה 
דיכובסקי ויעקב אריאל. הפסיקה המקלה מאפשרת ליישם מדיניות גיור 

מקרבת המעודדת גיור של אנשים המקבלים עליהם עול מצוות אף שאין 
ודאות שהם ישמרו על אורח חיים דתי כל ימי חייהם. 

 על הרבנים הראשיים וראשי הממסד הדתי לוודא שדייני בתי הדין לגיור 
יעשו שימוש נרחב בקו פסיקתי זה באופן שיקל את תנאי הסף לגיור.
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4. שיפור מערך הדיינים 
 יש להגדיל ולחזק, בחסות הרבנות הראשית, את עצמאותם של דיינים 

הדוגלים בגישה הלכתית מקרבת. 
לשם כך ראוי למנות ולהסמיך דיינים חדשים (מתנדבים ורבני ערים ויישובים) 
המצדדים בגישה זו ולבטל את אזורי הרישום לגיור (בדומה למהלך שנעשה 

עם חוק הנישואין החדש). הליך כזה ישמור על המערכת הממלכתית ובה 
בעת יאפשר פתיחּות רבה יותר בתוכה. 

 ראוי לשקול לחייב את הדיינים להשתתף בסדנאות תקשורת ובהכשרה 
ייעודית כדי להביאם להיכרות בלתי אמצעית עם עולמם של המועמדים לגיור. 

 יש לבטל את תפקיד נציג הרב הראשי באגף הגיור כדי לחזק את 
אוטונומיית הפסיקה של הדיינים. 

5. תמיכה אפקטיבית של המערכת השלטונית בגיור
 על ראשי המדינה לגלות מעורבות בקידום הגיור ולהכריז עליו 

כעל פרויקט לאומי. 
לשם כך על הממשלה והכנסת למנות ועדות ביצוע מתאימות (ועדת 

מנכ“לים), לקדם חקיקה שתיתן מענה לבעיות השוטפות ולפעול לכניסתם 
של גופים ויוזמות חדשים למערכת הגיור. ראוי גם למנות יועץ מיוחד לראש 

הממשלה בנושא. 

6. גיוס החברה האזרחית ועידוד יוזמות חדשות 
 יש להביא למעורבות אקטיבית של החברה האזרחית בגיור. 

המדינה צריכה להתחייב לתמיכה רצופה בעמותות קיימות וליזום את כניסתן 
של עמותות חדשות למערכת. הגופים הללו יקיימו פעולות הסברה מקיפות 

ויפעילו תכניות הכנה לגיור למבוגרים, לבני נוער ולילדים. 
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7. ליווי 
 יש להקים מערכת תמיכה למעוניינים בגיור ולמי שנמצאים בעיצומו 

כדי לחזק את התהליך ולמנוע את שיעורי הנשירה הגבוהים. 
התמיכה צריכה להיעשות באמצעות רכזי גיור אזוריים והרחבת היקפי 

הפעילות של המורים לגיור ובעזרת משפחות וקהילות מלוות. יש לשקול 
הענקת מלגות סיוע לתלמידים המתקשים לעמוד בעומס הכלכלי הכרוך 

בתהליך הגיור הממושך. 

8. מינוי ראש מערך גיור
 המכרז לתפקיד ראש מערך הגיור נפתח לפני למעלה משנה וטרם אויש. 
 יש איפה למנות לאלתר ראש מערך גיור שיש לו השפעה ציבורית ויכולות 

הנהגה מעשית. 
ראש מערך הגיור יוביל את כל פעילות הגיור, בשיתוף עם הרב הראשי וראשי 

הממסד הדתי.
 

9. מתן תוקף מוחלט להליך הגיור 
 מחובתה של המדינה להבטיח את התוקף המוחלט של תעודת הגיור. 

יש ליצור מנגנון שיאפשר בקרה על הליך הגיור ובה בעת יצמצם מאוד את 
היכולת לערער על תוקפו. מומלץ שבמקרה של ספק יעביר הרב הראשי את 

התיק הנדון לבית הדין שביצע את הגיור, ורק לבית דין זה תהיה הסמכות 
להכריז על בטלותו של הגיור (במקרים קיצוניים של מעשה רמייה וכדומה). 

את כל זה יש לעשות באמצעות שינוי של כללי הדיון לגיור ובחקיקה 
מתאימה. 

10. הפעלת תכניות גיור מיוחדות הכוללות פנייה לקהלים ייעודיים
 יש לעודד גיור של צעירים, בכללם ילדים ובני נוער. 

לשם כך יש לפתוח מסלולי גיור בתנועות הנוער ובבתי הספר הדתיים והלא 
דתיים וכן כיתות גיור לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה. לסטודנטים 
מומלץ להעניק מלגות השתתפות בצירוף הכרה בלימודי הגיור כלימודי 

בחירה אקדמיים. על בתי הדין להתחייב לגייר את המועמדים לגיור בסוף 
התהליך. 

אתגר הגיור בישראל הוא אתגר בקנה מידה היסטורי, והדרך 
לקידומו זרועה קשיים. השילוב של חזון בר מימוש, הנהגה מתאימה 
וגיוס החברה האזרחית למהלך יכול להביא לשינוי המיוחל. כך נוכל 

להבטיח את לכידותה של החברה היהודית בישראל ואת המשך 
קיומה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי. 
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המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי, לא מפלגתי, הממוקם בתפר 
ובמפעליו המכון חותר לחזק את  שבין האקדמיה לפוליטיקה. בתכניותיו 
מוסדות הדמוקרטיה בישראל ולגבש את ערכיה. הוא עוסק במחקר מעמיק 
ומנסח המלצות מעשיות לתכנון מדיניות ולעיצוב רפורמות בממשל, במינהל 

הציבורי ובמוסדות הדמוקרטיה. 

כל פרסומי המכון ניתנים להורדה חינם, במלואם או בחלקם, מאתר האינטרנט.

www.idi.org.il

ד“ר נתנאל פישר שימש חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה בעת 
ישיבות  בוגר  הגיור,  בתחום  ופעיל  חוקר  הוא  המחקר.  עריכת 
למדע  במחלקה  (אורח)  סגל  חבר  ו“עתניאל“,  הרב“  ”מרכז 
ועומד בראש קבוצת המחקר  המדינה באוניברסיטה הפתוחה 

”גרים, חוזרים ומשתלבים“ במכון ון ליר בירושלים. 

מחקר המדיניות נכתב במסגרת תכנית המחקר ”דת ומדינה“, 
בראשות פרופ‘ ידידיה צ‘ שטרן.


