
הצעת חוק הגיור הממלכתי התשע"ח-2018

חוק הגיור הממלכתי
מסקנות ועדת ניסים

בחודש אוגסט 2017 לאחר משבר פוליטי מתמשך ובעקבות עתירות שהוגשו לבג"ץ על ידי התנועה הקונסרבטיבית 
והתנועה הרפורמית להכרה בגיוריהן )שהתקיימו בישראל, לצורך חוק השבות(, מינה ראש הממשלה בנימין נתניהו 

את השר לשעבר משה ניסים, בנו של הרב הראשי לשעבר, הרב יצחק ניסים, לעמוד בראש וועדה אשר תיתן 
את המלצותיה לחוק גיור ממלכתי. מובאים כאן בקצרה עיקרי הצעת החוק כפי שנוסחה על ידי צוותו של השר 

לשעבר ניסים. הצעת החוק המלאה והערות נוספות של מכון על משמר הכנסת ניתן למצוא באתר המכון.

על 
משמר 
הכנסת

מעקב אזרחי
דת ומדינה, פלורליזם ושוויון

הרכב הוועדה )סה"כ 11 חברים(:

השר לשירותי דת או נציגו

שר המשפטים או נציגו

יושב ראש ועדת חוקה חוק 
ומשפט של הכנסת

יתמנה בידי ראש הממשלה בהתייעצות עם נשיא בית הדין 
הרבני הגדול, ויתמנה לתפקיד של שש שנים. ראש הרשות יהיה 

אחראי על הרשות ועל ביצוע תפקידיה כאמור בחוק וכן יקבע 
את סדרי ונהלי בית הדין לגיור. לא קיימת התניה לכך שראש 

הרשות מחויב להיות רב או דיין.

גיור של אזרחי ישראל אשר אינם יהודים  
הפעלת בתי הדין לגיור  

הסדרת מערך הלימוד וההכנה לגיור  
פיקוח מנהלתי על הליך הגיור בצבא ההגנה לישראל  

הסדרת שירותי מילה וטבילה  
מתן תעודות לפקודות ההמרה  

רישום לנישואין של מתגיירים המבקשים להירשם ברשות הגיור  
גיור של נתינים זרים  

בנוסף, הקמת בית הדין גדול לערעורי גיור בירושלים, בית דין   
לגיור קטינים ובתי דין צבאיים לגיור.

*גיור פרטי שלא נעשה בידי רשות הגיור לא יהיה מוכר בישראל. 

נשיא בית הדין הרבני הגדול או 
נציגו )הרב הראשי לישראל(

יושב ראש נתיב - המרכז 
הלאומי לזהות וגיור

שני נציגי ציבור שימנה השר בהסכמת 
יושב ראש הסוכנות היהודית לישראל, 

המייצגים את הזרמים בעולם

ראש רשות הגיור

יושב ראש הסוכנות 
היהודית לישראל

נציב שירות 
המדינה או נציגו

נשיא מועצת הרבנות 
הראשית לישראל או 

נציגו )הרב הראשי 
לישראל(

*הוועדה תוכל לפעול אף אם מספר חבריה פחת כל עוד היא מונה לפחות שבעה חברים ובהם השר או נציגו. 

סמכויות הרשות:ראש הרשות:

6 שנים



לרשות יהיו חמש מחוזות של בתי דין 
לגיור בחמישה אזורים: 

1. מחוז ירושלים
2. מחוז מרכז

3. מחוז חיפה והצפון
4. מחוז הדרום
5. מחוז אשדוד

בכל מחוז יהיה בית דין אחד לגיור או יותר.  
בית דין לגיור מוסמך לדון בבקשות לגיור   

של אזרחי ישראל או של נתינים זרים.

הרב הצבאי הראשי רשאי   
לפנות לראש הרשות 

בבקשה לקבוע הרכב של 
בית דין צבאי לגיור. 

בכל הרכב של בית דין צבאי לגיור ישבו דיין גיור אחד   
שיבחר ראש הרשות או הרב הצבאי הראשי, והוא יהיה 

ראש ההרכב, ושני רבנים צבאיים  שיבחר הרב הצבאי – 
בשירות קבע או בשירות מילואים.

הגיורים שייערכו בבתי-הדין לגיור יהיו לפי דין תורה   
)ע"פ ההלכה האורתודוכסית בלבד(.  

אדם המבקש לעבור הליך של גיור יגיש בקשה לרשות   
הגיור

מתגייר רשאי לבחור להתגייר בכל מחוז, ללא קשר   
למקום מגוריו.   

הליך הגיור ייעשה לאחר סיום לימודים באחד המכונים   
ללימודי יהדות.

שלושים ימים מסיום הליך הגיור, יימסר תיק בית הדין   
לראש רשות הגיור אשר יבדוק אם הושלמו ההליכים 

שנקבעו בהתאם להחלטת בית הדין.

מתגייר שבית הדין החליט שלא לגיירו רשאי להגיש ערעור 
על החלטת. בית הדין לגיור שלושים ימים מיום שהומצאה 

למתגייר. הערעור יוגש לבית הדין הגדול לערעורי גיור 
והחלטת בית הדין הגדול לערעורי גיור תהיה סופית ואין 

לבטלה.

דיין גיור יתמנה על ידי הוועדה, ויהיה כשיר 
להתמנות במידה וגילו מעל 35 ועומד 

בקריטריונים הבאים:
אדם הכשיר להתמנות לדיין לפי חוק   

הדיינים התשט"ו-1955
מי שכיהן בעבר כדיין גיור במערך הגיור   

הממלכתי מכוח החלטות הממשלה.  
רב שהוסמך על ידי הרבנות הראשית   

לישראל שעבר בחינה בנושאי גיור ומילה 
רב עיר שעבר בחינה ברבנות הראשית   

לישראל בנושאי גיור  
תלמיד חכם מובהק הבקי בדיני הגיור  

מחוזות

הדיין יגיע לגיל 70    
הדיין יתפטר מתפקידו  

בהיבחרו או במינויו של הדיין לאחד התפקידים   
שנושאיהם מנועים מלהיות מועמדים לכנסת  

לפי החלטת הוועדה  
על פי החלטת בית דין משמעתי  

סיום כהונת הדיין 

בית דין צבאי לגיור 

בית דין לגיור ידון בהרכב של שלושה    
בכל הרכב של רבני עיר ימנה ראש הרשות דיין גיור אחד   

שאינו רב עיר
ראש הרשות יקבע את אבות בתי הדין לגיור, ואולם אם   

נמצא בהרכב רב עיר הוא יהיה ראש ההרכב. במידה ומכהנים 
בהרכב שני רבני עיר, יקבע ראש הרשות את אב בית הדין 

מבניהם.   
דיין גיור לא ישב בהרכב אם הוא עלול להימצא, במישרין או   

בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בשל עניין אישי או בשל 
סיבה אחרת

בית הדין לגיור

הליך הגיור

דייני הגיור

1

3

4

2

5

רב עיר אשר מתקיימים בו הקריטריונים שצוינו, יוכל לשמש כדיין 
גיור מתוקף תפקידו במידה ויש ברצון רב העיר להיות דיין גיור, 

עליו לפנות לראש הרשות. דיין אשר הורשע בעבירה פלילית או 
עבירה משמעותית מפאת מהותה חומרתה או נסיבותיה, לא יהיה 

ראוי לכהן כדיין גיור.

על 
משמר 
הכנסת

מעקב אזרחי
דת ומדינה, פלורליזם ושוויון

גיור אשר ייערך על ידי קהילה מוכרת בחו"ל כגון קהילה 
רפורמית או קונסרבטיבית, יהיה מוכר לצורך חוק השבות 

ולצורך רישום במשרד החוץ כיהודי, אבל לא לצורך חתונה 
בישראל או לקבלת שירותי דת כיהודי. 

בהגדרת  המושג "קהילה יהודית מוכרת", נכתב כי זוהי 
קהילה מבוססת ופעילה, בעלת זהות יהודית משותפת וידועה 

שלא מסגרות קבועות של ניהול קהילתי ואשר משתייכת 
לאחד מן הזרמים המוכרים באוכלוסייה היהודית העולמית 

משמע, הגדרה זו כוללת בתוכה את קהילות הרפורמיות 
והקונסרבטיביות.

ההכרה בזרמים בעולם


