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בניסיון להיאבק בחוק הגיור, רבנים בכירים 
 בציונות הדתית חברו לחרדים

החרד"לי, המתייצבים בחזית מאבקי הדת והמדינה, השתתפו באירוע נגד המלצות ועדת אנשי הזרם 
 "נסים להקים רשות גיור מחוץ לרבנות. הרב הראשי יוסף: "כל מה שאמרתי, הוא עשה ההיפך

 07:32עודכן ב:  06:07 19.07.2018

 אהרן רבינוביץ

  

 אמיל סלמן. באי הכנס, היום

עשרות רבנים חרדים ודתיים לאומיים השתתפו אמש (שלישי) בכינוס בירושלים נגד חוק 

וע משותף הגיור, תחת הכותרת "גיור אחד לעם אחד". הרבנים משני הזרמים, שחברו לאיר

באופן חריג, קראו להותיר בידי הרבנות הראשית את הסמכות הבלעדית לערוך גיורים 

בישראל ולא לפגוע במעמדה. החוק מתבסס על המתווה שניסח שר המשפטים לשעבר משה 

 .נסים

הרבנות היא הגורם היחיד המוסמך לקבוע גיור", אמר באירוע הרב הראשי הספרדי יצחק "

יות שאדם שאין לו יד ורגל בנושאי גיור (נסים, א"ר) יכתיב לנו בנושא בלי יוסף. "לא יכול לה

להתייעץ עם אף רב. בתחילה סירבתי לקבל אותו, לא ידעתי באיזה יועצים הוא הקיף את 

כל מה שאמרתי לו, הוא עשה בדיוק ההיפך. אמרתי שאסור לאפשר  -עצמו. זה לא יאומן 

 ."רבנים שקיבלו שוחד בשביל לגייר לרבני ערים לגייר, סיפרתי שבעבר היו
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לאומי (חרד"לי) בציונות הדתית -האירוע מהווה נקודת ציון נוספת בהתייצבות הזרם החרדי

בקדמת מאבקי הדת והמדינה בשנים האחרונות. מי שעמד מאחורי המהלך הם ארגונים 

רבנים  שהצליחו להביא לשיתוף פעולה בין -מרכז ליב"ה וארגון חותם  -מהזרם החרד"לי 

חרדים לרבנים מהציונות הדתית. בתקופה האחרונה פעלו הארגונים, בין היתר בדיונים 

הציבוריים סביב מתווה הכותל וחוק המרכולים, והציגו עמדה ניצית שהשפיעה גם על הציבור 

 .החרדי

בין המשתתפים באירוע היו הרבנים הראשיים יוסף ודוד לאו; אביו של לאו, הרב הראשי 

יר לאו; הרב ראובן אלבד וחברי מועצת הרבנות הראשית. מהצד החרד"לי הגיעו, לשעבר מא

 .בין היתר, הרבנים שמואל אליהו, שלמה אבינר, צבי טאו ודב ליאור

לפי המלצות הדו"ח של נסים, שהוגש לראש הממשלה בנימין נתניהו, תוקם רשות גיור 

גיור של מאות אלפי ממלכתית, שלא תחת סמכות הרבנות, שתפעל להאיץ את קצב ה

מחוסרי הדת בישראל. אולם, בהמלצותיו, הסביר השר לשעבר כי המליץ שלא לאשר גיורים 

שר הפנים אריה דרעי, שבסמכותו  רפורמים מאחר ויש צורך בגיור שמוכר על כלל ישראל.

 .לקדם את המלצות הוועדה אין בכוונתו מצויה הגשת חוקים בנושא דיור, הודיע כי

לפני האירוע פרסם הרב יוסף שורת כשלים, לטענתו, בחוק הגיור: "מינוי נציגים רפורמים 

וקונסרבטיביים לוועדת מינוי דייני הגיור נותן להם למעשה הכרה בתחום מהותי כמו הגיור. 

דין ולגייר, דבר שהוא פתח לשחיתות והפקעת הגיור מידי אפשרות לכל רב עיר להקים בית 

הרבנות הראשית. העובדה היא שכבר היום רוב ככל דייני הגיור הם מהציונות הדתית 

 ."ומקילים

הרב ליאור אמר בכינוס כי "יש בחוק דבר בולט לעין שיגרום לפילוג בעם, כיוון שהם יצטרכו 

המבנה הבסיסי בישראל. אלו שאכפת להם על  להקים מערך נישואין נפרד. זה יגרום להרס

כבודה של האומה ועל ביטחון האומה, יבינו שלמען שלמות העם יש לוותר על זה. לא ייתכן 

 ."להוציא מידי הרבנות את נושא הנישואין והכניסה לעם ישראל

מארגני הכנס מסרו: "הכנס הזה מביא אמירה חדה וברורה, צריך לקבור את המלצות משה 

ולשכוח שהם הובאו בכלל בפני הממשלה. אנו מקווים שהאמירה הנחרצת של הכנס נסים 

תביא לציבור הרחב את הדאגה של הרבנים ביחס לצביון היהודי של המדינה ותציב לפנינו 

  ."את האחריות הגדולה לשמור על השלימות והיהדות של העם היהודי

-https://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium

1.6290960?utm_source=Web_Share&utm_medium=Whatsapp&utm_campaig

n=Share  
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מדינה אחת, משטרה אחת, רבנות "
 "אחת

ראש ישיבת איתמר, הרב יהושע ון דייק, קורא בכנס הרבנים נגד חוק 
הגיור להתאגד ולפעול בעוצמה נגד הניסיונות לערער על הרבנות 

 .הראשית
 21:07 18/07/18 ו' באב תשע"ח , אלירן אהרון

 

 

 https://www.inn.co.il/News/News.aspx/378288     
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הרב לאו ב'כנס רבני ישראל': "יש לנו תורה 
 "!אחת, ורבנות ראשית אחת

מאות רבנים משתתפים הערב בכנס נגד חוק הגיור המוצע של 
הרב דוד לאו אמר: "בכל  השר לשעבר משה ניסים. הרב הראשי,

 "?הנושאים יש רשות אחת. רק פה, כשרות, גיור, הכל הפקר
 ו' באב תשעח  19:27 18.07.18 צבי שיימן, חדשות סרוגים

 

מאות רבנים משתתפים הערב (ד') בכנס נגד רפורמת הגיור של השר לשעבר 
הציונות משה ניסים. בין הדוברים הרבנים הראשיים לישראל בעבר ובהווה, רבני 

 .הדתית, דיינים ופוסקים

הראש״ל הרב יצחק יוסף התייחס למאבק מול הרפורמים: ״יש רבנים שחושבים 
שאנחנו עדיין נמצאים בגלות. יש להם מחשבה גלותית. אומרים שיש מתווה אז 

 ."צריך לנצל את ההזדמנות כי אחרת בגצ יכיר הרפורמים. זו גישה גלותית

לאו, הזכיר את אביו של השר משה ניסים, הראשון הרב הראשי לישראל הרב דוד 
לציון הרב יצחק ניסים זצ"ל ואמר: "אין לי ספק בכנות כוונותיו של בנו, משה ניסים. 

בוודאי הרצון טוב, רק אנחנו לא מסכימים לתוצאה. הרב ניסים זצ"ל, נשא דברים 
ד רבני בכנס בשנת תשכ"א של רבני ישראל. שם דיבר על "האווירה העכורה" כנג

ישראל. דבריו נאמרו הרבה לפני שהומצא מושג "ההדתה", כנגד הצימאון של עם 
 ".'ישראל למסורת ולדבר ה

 הרב דוד לאו בכנס רבני ישראל

הרב לאו דיבר גם על היחס השונה שמקבלים שירותי הדת בישראל: "בכל 
הנושאים האחרים מבינים כל תושבי מדינת ישראל שצריך להיות רשות אחת 

אחראית. ורק כאן הכל הפקר? בכל הנושאים יש רשות אחת. רק פה, כשרות, 
, גיור, הכל הפקר? כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול? יש לנו תורה אחת
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ורבנות ראשית אחת!. יש לנו תורה אחת, מנהגים שונים, אך הבסיס אחד, צריך 
 "!לשמור על המסורת, לשמור על עם אחד גיור אחד כשרות אחת ותורה אחת

אביו, הרב הראשי לשעבר הרב ישראל מאיר לאו התריע: "הרבנות הראשית 
 "?יחתישאר כמו רמטכ"ל בלי חיילים, גנרל בלי לוחמים. זה יכול להצל

"ונצבת על הצור", תעמוד איתך כמו  –עוד הוסיף: בדברים ששיכים לכבוד שמיים 
צור חלמיש. אל תיסוג, אל תיכנע, תילחם על האמת, אמת התורה. מה ששייך 

לא קל להיות רב בישראל, ותאמינו לי,  זה הבסיס, ועליו נלחמים. –לתורת ישראל 
י קשה, להיות רב קשה שבעתיים, להיות רב ראשי לישראל זה לא קל. להיות יהוד

 ".להיות חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל קשה פי שבעים ושבעה

 הרב טאו בנאום נדיר
נשיא ישיבת הר המור, שבאופן נדיר, נשא נאום פומבי אמר: "נתבקשתי ע"י 

המארגנים לקרוא את מאמרו של הרצי"ה, שהוזכר מקודם. הדברים נצרכו גם 
ת תשכ"א, בכינוס של מאות רבני ישראל. הנושא היה לדור הזה. נאמרו בשנ

הניסיון של גורמים חילוניים להשתלט על הרבנות הראשית, להתערב בבחירתה, 
שיש ניסיון מכיוון חילוני  ,ולהתערב בהוראותיה. הדברים חוזרים גם עכשיו

לכופף את הרבנות הראשית, ובדרכי פוליטיקה ודמגוגיה לשנות את הרבנות 
  ".ואת התורה

  
-%D7%99%D7%A9-https://www.srugim.co.il/267119
-%D7%9C%D7%A0%D7%95
-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
-%D7%90%D7%97%D7%AA
-%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA
-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA

%D7%90%D7%97%D7%AA    
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 ?הרב לאו זועם: הכל הפקר
תקף את הניסיונות להחליש  הרב הראשי לשעבר, הרב ישראל לאו,
 .את הרבנות, בכנס נגד רפורמת הגיור

 19:4 18/07/18 ו' באב תשע"ח , אלירן אהרון
  

  

הרב הראשי לשעבר, הרב ישראל מאיר לאו, מותח ביקורת חריפה על רפורמת הגיור 
 .בישראלוהניסיונות להחליש את הרבנות 

הרבנות הראשית תישאר כמו רמטכ"ל בלי חיילים, גנרל בלי לוחמים. זה יכול "
'ונצבת על הצור', תעמוד איתך כמו צור חלמיש.  –בדברים ששיכים לכבוד שמיים ?להצליח

זה  –אל תיסוג, אל תיכנע, תילחם על האמת, אמת התורה. מה ששייך לתורת ישראל 
 .לאו הבסיס, ועליו נלחמים", אמר הרב

הוא הוסיף כי "לא קל להיות רב בישראל, ותאמינו לי, להיות רב ראשי לישראל זה לא קל. 
להיות יהודי קשה, להיות רב קשה שבעתיים, להיות חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל 

 ."קשה פי שבעים ושבעה

בל התוצאה בנו, רבה הראשי של ישראל, הרב דוד לאו, אמר כי היה רצון טוב בעניין הגיור, א
אינה טובה. "אביו של משה ניסים, הראשל"צ הרב יצחק ניסים זצ"ל, נשא דברים בכנס בשנת 

תשכ"א של רבני ישראל. שם דיבר על 'האווירה העכורה' כנגד רבני ישראל. דבריו נאמרו 
 ."'הרבה לפני שהומצא מושג "ההדתה", כנגד הצימאון של עם ישראל למסורת ולדבר ה
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נות כוונותיו של בנו, משה ניסים. בוודאי הרצון טוב, רק אנחנו לא מסכימים אין לי ספק בכ"
לתוצאה. בכל הנושאים האחרים מבינים כל תושבי מדינת ישראל שצריך להיות רשות אחת 
אחראית. ורק כאן הכל הפקר? בכל הנושאים יש רשות אחת. רק פה? כשרות? גיור? הכל 

טול? יש לנו תורה אחת, ורבנות ראשית אחת. יש הפקר? כל הרוצה ליטול את השם יבוא וי
לנו תורה אחת, מנהגים שונים, אך הבסיס אחד, צריך לשמור על המסורת, לשמור על עם 

 ."אחד גיור אחד כשרות אחת ותורה אחת

הרב לאו הדגיש בדבריו של הרב ניסים זצ"ל את החשיבות של עצמאותה ובניינה של הרבנות 
ראל שהוכיחו כושר עמידה במעמד זה, יעמדו איתנים גם בבאות. הראשית לישראל: "רבני יש

וכל אחד מהם יביא תרומתה לבניינה העצמי השלם של הרבנות בישראל, ולמען ארץ 
 ."הקודש

הרב צבי טאו, נשיא ישיבת הר המור, אמר באירוע כי יש ניסיון מכוון לפגוע בתורת ישראל. 
הרצי"ה, שהוזכר מקודם. הדברים נצרכו גם  "נתבקשתי ע"י המארגנים לקרוא את מאמרו של

לדור הזה. נאמרו בשנת תשכ"א, בכינוס של מאות רבני ישראל. הנושא היה הניסיון של 
גורמים חילוניים להשתלט על הרבנות הראשית, להתערב בבחירתה, ולהתערב בהוראותיה. 

הראשית, ובדרכי הדברים חוזרים גם עכשיו, שיש ניסיון מכיוון חילוני לכופף את הרבנות 
  ."פוליטיקה ודמגוגיה לשנות את הרבנות ואת התורה

  

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/378285  
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הרב צבי ישראל טאו: "יש ניסיון מכיוון 

 "חילוני לכופף את הרבנות הראשית
הרב טאו התבטא בכנס נגד רפורמת הגיור של השר לשעבר משה ניסים. הרב לאו אמר: "בכל 

הנושאים האחרים מבינים כל תושבי מדינת ישראל שצריך להיות רשות אחת אחראית. ורק 
  "?כאן הכל הפקר

 ו באב התשעח    מערכת כיפה

 

בכנס נגד רפורמת הגיור של השר לשעבר משה 
נים במטרה לחזק את מעמדה ניסים השתתפו מאות רב

  .של הרבנות הראשית
 

נשיא ישיבת  בנאום נדיר אמר הרב צבי ישראל טאו 
הר המור: "יש ניסיון מכיוון חילוני לכופף את 

הרבנות הראשית, ובדרכי פוליטיקה ודמגוגיה לשנות 
את הרבנות ואת התורה." עוד הוסיף הרב צבי טאו: 

רו של "תבקשתי ע"י המארגנים לקרוא את מאמ
הרצי"ה, שהוזכר מקודם. הדברים נצרכו גם לדור הזה. נאמרו בשנת תשכ"א, בכינוס של מאות רבני 
ישראל. הנושא היה הניסיון של גורמים חילוניים להשתלט על הרבנות הראשית, להתערב בבחירתה, 

בנות הראשית, ולהתערב בהוראותיה. הדברים חוזרים גם עכשיו, שיש ניסיון מכיוון חילוני לכופף את הר
  ".ובדרכי פוליטיקה ודמגוגיה לשנות את הרבנות ואת התורה

" אין לי ספק בכנות כוונותיו של בנו,  הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו אמר בענין הרפומה שהוצעה
משה ניסים. בוודאי הרצון טוב, רק אנחנו לא מסכימים לתוצאה... בכל הנושאים האחרים מבינים כל 

ישראל שצריך להיות רשות אחת אחראית. ורק כאן הכל הפקר? בכל הנושאים יש רשות תושבי מדינת 
אחת. רק פה? כשרות? גיור? הכל הפקר? כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויפול? ישלנו תורה אחת, 

 !ורבנות ראשית אחת
חד גיור יש לנו תורה אחת, מנהגים שונים, אך הבסיס אחד, צריך לשמור על המסורת, לשמור על עם א

 "!אחד כשרות אחת ותורה אחת

 

לאו הדגיש בדבריו את החשיבות של עצמאותה ובניינה של הרבנות הראשית לישראל: "רבני  הרב 
ישראל שהוכיחו כושר עמידה במעמד זה, יעמדו איתנים גם בבאות. וכל אחד מהם יביאו תרומתה לבניינה 

  ."העצמי השלם של הרבנות בישראל, ולמען ארץ הקודש

-https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%A8%D7%91
-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A6%D7%91%D7%99
-9%D7%A9%D7%9-%D7%98%D7%90%D7%95
-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9F
-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F
-%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%A4%D7%A3-%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99

%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%AA-/  
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כנס רבנים ראשיים נגד חוק הלאום ורפורמת 
 לאו: ״לא מסכימים לתוצאה״ הגיור. הרב

  0404 חדשות
18/07/2018 19:45  

 חדשות  

הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, אמר הערב (רביעי), במהלך כנס רבנים ראשיים שנערך 
 .כנגד חוק הלאום ורפורמת הגיור, כי הרבנים לא מסכימים לתוצאה

הרב דוד לאו, הרב הראשי לישראל: "אביו של משה ניסים, הראשל"צ הרב יצחק ניסים זצ"ל, 
נשא דברים בכנס בשנת תשכ"א של רבני ישראל. שם דיבר על "האווירה העכורה" כנגד רבני 

ישראל. דבריו נאמרו הרבה לפני 
שהומצא מושג "ההדתה", כנגד הצימאון 

י של עם ישראל למסורת ולדבר ה'. אין ל
ספק בכנות כוונותיו של בנו, משה ניסים. 

בוודאי הרצון טוב, רק אנחנו לא 
 .מסכימים לתוצאה

בכל הנושאים האחרים מבינים כל 
תושבי מדינת ישראל שצריך להיות רשות אחת אחראית. ורק כאן הכל הפקר? בכל הנושאים 

יבוא ויפול?  יש רשות אחת. רק פה? כשרות? גיור? הכל הפקר? כל הרוצה ליטול את השם
 !ישלנו תורה אחת, ורבנות ראשית אחת

יש לנו תורה אחת, מנהגים שונים, אך הבסיס אחד, צריך לשמור על המסורת, לשמור על עם 
 ."אחד גיור אחד כשרות אחת ותורה אחת

הרב לאו הדגיש בדבריו של הרב ניסים זצ"ל את החשיבות של עצמאותה ובניינה של הרבנות 
רבני ישראל שהוכיחו כושר עמידה במעמד זה, יעמדו איתנים גם בבאות. הראשית לישראל: "

וכל אחד מהם יביאו תרומתה לבניינה העצמי השלם של הרבנות בישראל, ולמען ארץ 
 ."הקודש

הרב ניסים: "רבני ישראל, נכיר במשימות הקשות המונחות עלינו עתה. ונכוון מעשינו לשם 
  ."נהלת כעתשמיים, לטיהור האווירה העכורה המית

https://www.0404.co.il/?p=203632  
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הראשל"צ תקף את השר לשעבר: "כל 

 צפו• מה שאמרתי לו עשה הפוך" 
במהלך כנס של מאות רבנים שהתקיים אתמול נגד חוק הגיור שגובש בהוראת 

הגר"ד לאו: "רק כאן • נתניהו, תקפו הדוברים את החוק מכל היבטיו  ראה"מ
"יש ניסיון מכיוון חילוני לכופף את • הכל הפקר? בכל הנושאים יש רשות אחת" 

 הרבנות הראשית", אמר הרב טאו מבכירי הרבנים הדת"ל

Print09:03 19/07/2018ז' אב תשע"ח  , ארי קלמן 
  :תגיות

  
 צילום: באדיבות המצלםהראשל"צ הגר"י יוסף בנאומו

חודשיים אחרי שהגיש השר לשעבר משה ניסים את המלצות וועדת הגיור שבראשותו לראש 
הממשלה, התכנסו אתמול (רביעי), מאות רבנים כדי לדון בחוק וכדי לצאת בקריאה משותפת 

 ."מידי הרבנות הראשית לישראל כי "אסור להוציא את מערך הגיור

בכנס השתתפו מלבד הרבנים הראשיים לישראל הגר"י יוסף והגר"ד לאו, גם חבר מועצת 
 .חכמי התורה הגר"ר אלבז, נשיא ישיבת 'הר המור' הרב צבי טאו ועוד מאות רבות של רבנים

לישראל "הרבנות הראשית  בפני הרבנים המתאספים: ,הראשל"צ הגר"י יוסף בנאום שנשא
היא הבלעדית המוסמכת לענייני גיור. לא יתכן שאדם שאינו תלמיד חכם יכתוב מתווה גיור 

 ."בלי להתייעץ עם תלמידי חכמים סביבו

הראשל"צ תקף את מי שגיבש את החוק השר לשעבר משה ניסים ואמר: "משה ניסים הקיף 
ין שייעץ לו איך. לא רציתי עצמו ביועצים רבים חילונים ואחרים, לא לקח אף ראש ישיבה או די

לקבל אותו. אחרי לחץ מצד ראש הממשלה, הסכמתי לקבל אותו רק כי רוה"מ ביקש". לדברי 
 –הרב יוסף, "עשו מזה פוליטיקה, ראש הממשלה לחץ, אז קיבלתי אותו. כל מה שאמרתי לו 

 ."וכתב בדיוק ההפך –כתב הפוך. אמרתי לו שאסור שרבני ערים יגיירו 

אין לי ספק בכנות כוונותיו של משה ניסים. בכל " ,אל הגר"ד לאו אמר בכנסהרה"ר לישר
הנושאים האחרים מבינים כל תושבי מדינת ישראל שצריך להיות רשות אחת אחראית. ורק 

כאן הכל הפקר? בכל הנושאים יש רשות אחת. רק פה? כשרות? גיור? הכל הפקר? כל 
 ."!רה אחת, ורבנות ראשית אחתהרוצה ליטול את השם יבוא ויטול? יש לנו תו
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התריע על הסכנה בקבלת חוק הגיור של משה ניסים ואמר, "עברתי על  הרב דוב ליאור
אחרי כמה שנים  –החוק הזה. אולי מי שתכנן כוונתו לטובה אבל אם זה יהיה בצורה כזאת 

ק כי יהיה פילוג בעם. אנשים לא יוכלו להתחתן זה עם זה, אי אפשר לרצות להיות יהודי ר
מדבר את השפה, ומשתלב בחברה, וכמו שרוצים לטעון שאם משרת בצבא, על אחת כמה 

וכמה, שכבר נחשב ישראלי. אין גיור בלי קבלת מצוות. אם אין קבלת מצוות זה לא גירות, זה 
 ."הצגה! ברור שזה לעיכובא. אין מה לעשות בזה הקלות

  

ניסיון מכיוון חילוני לכופף את הרבנות  נשיא ישיבת הר המור אמר: "יש הרב צבי ישראל טאו
הראשית, ובדרכי פוליטיקה ודמגוגיה לשנות את הרבנות ואת התורה". עוד הוסיף הרב צבי 

טאו, "נתבקשתי ע"י המארגנים לקרוא את מאמרו של הרצי"ה, שהוזכר מקודם. הדברים 
נושא היה הניסיון נצרכו גם לדור הזה. נאמרו בשנת תשכ"א, בכינוס של מאות רבני ישראל. ה

של גורמים חילוניים להשתלט על הרבנות הראשית, להתערב בבחירתה, ולהתערב 
בהוראותיה. הדברים חוזרים גם עכשיו, שיש ניסיון מכיוון חילוני לכופף את הרבנות הראשית, 

 ."ובדרכי פוליטיקה ודמגוגיה לשנות את הרבנות ואת התורה

אפשר שהרבנות הראשית תישאר כמו רמטכ"ל  אמר כי, "אי הרה"ר לשעבר הגרי"מ לאו
 ?בלי חיילים, גנרל בלי לוחמים. זה יכול להצליח

אני רוצה להודות למי שיזם את הכינוס שהוא לשם שמים ומאחד את רבני ישראל ממגוון 
דעות והשקפות כולם מתחת לקרנה של תורה המסורה מדור לדור וזאת התורה לא תהא 

  ."מוחלפת

http://www.bhol.co.il/news/928966  
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 -כל מה שאמרתי למשה נסים "
 "עשה הפוך

הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, דיבר בכנס הרבנים נגד רפורמת 
 ."הגיור. "עשו מזה פוליטיקה. צריך לקדם את חוק הגיור

 20:57 18/07/18 ו' באב תשע"ח , אלירן אהרון
 

 הרב יצחק יוסף
 TPS/צילום: קובי ריכטר

 

הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, מתח ביקורת חריפה על רפורמת הגיור בכנס רבנים 
 .שהתקיים הערב (רביעי) בירושלים

מאותם רבנים שחתמו על אותו מסמך גיור של אותו כותב. מספיק עשו את אני מביע פליאה "
היהדות בארה"ב מיליון וחצי רפורמים. איך ידם לא רעדה שחתמו על דבר כזה? אני מתפלא 

 .עליהם", אמר הרב יוסף

אני מבקש שתצא מכאן קריאה, מכנס אחדות מאחרי הרבנות הראשית לישראל, שראש "
ן ידעו שאנחנו לא לבד, כל רבני ישראל מאחורינו. אסור להוציא הממשלה וכל ראשי השלטו

את מערך הגיור מידי הרבנות הראשית לישראל. מה שהיה עד היום צריך להישאר ולהעביר 
 .את חוק הגיור", הוסיף הרב

הרבנות הראשית לישראל היא " .הוא התייחס למתווה הגיור של השר לשעבר משה ניסים
י גיור. לא יתכן שאדם שאינו תלמיד חכם יכתוב מתווה גיור בלי בלעדית המוסמכת לעניינ

משה ניסים הקיף עצמו ביועצים רבים חילונים ואחרים,  .להתייעץ עם תלמידי חכמים סביבו
לא לקח אף ראש ישיבה או דיין שייעץ לו איך. לא רציתי לקבל אותו ואחרי לחץ מצד ראש 

לה ביקש. עשו מזה פוליטיקה. כל מה הממשלה, הסכמתי לקבל אותו רק כי ראש הממש
 ."וכתב בדיוק ההפך –עשה הפוך. אמרתי לו שאסור שרבני ערים יגיירו  –שאמרתי לו 

הרב יוסף קרא למשתתפי הכנס לתמוך בקידום תזכיר חוק הגיור הממלכתי. "גיור רק לפי דין 
ה לתמוך תורה. שלא יהיה פרצה אחר כך של הרפורמים והקונסרבטיבים. שתצא מפה קריא

 ."בחוק הזה

 

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/378290   
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הראשון לציון הגר"י יוסף: "כל מה 

 "עשה הפוך -שביקשתי ממשה נסים 
 הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול הגאון רבי יצחק יוסף במתקפה חסרת

תקדים הערב על משה נסים שהגה את מתווה הגיור, וכן על דייני מערך 
 לאומי (בארץ)-הגיור הנמנים ברובם על הציבור הדתי

  18.07.18  20:23  ו' באב תשעח     ישי כהן

חק יוסף יוצא הערב (רביעי) במתקפה הגאון רבי יצ הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול

 .חריפה וחסרת תקדים הערב על השר לשעבר משה ניסים שחיבר את המלצות וחוק הגיור

בכנס רבני ישראל שנערך בירושלים, אמר הראשל"צ: "הרבנות הראשית לישראל היא 

בלי המוסמכת הבלעדית לענייני גיור. לא יתכן שאדם שאינו תלמיד חכם יכתוב מתווה גיור 

 ."להתייעץ עם תלמידי חכמים סביבו

וכאן התייחס הגרי"י יוסף באופן אישי לכותב המתווה המפורסם: "משה ניסים הקיף את עצמו 

ביועצים רבים, חילונים ואחרים. לא לקח אף ראש ישיבה או דיין שייעץ לו. לא רציתי לקבל 

אותו,. רק אחרי לחץ מצד ראש הממשלה הסכמתי 

כי ראש הממשלה ביקש. עשו מזה רק  -לקבל אותו 

 ."אז קיבלתי אותו -פוליטיקה... ראש הממשלה לחץ 

כתב הפוך. אמרתי לו שאסור  -כל מה שאמרתי לו "

 .וכתב בדיוק ההפך", הדגיש הרב -שרבני ערים יגיירו 

באשר למערכת הגיור הקיימת, הוסיף הראשל"צ: "אני 

עמים, ונתתי להם הנחיות איך לגייר, מה מכיר את דייני הגיור. נפגשתי איתם כמה וכמה פ

לגייר. הרבה מהם נמנים על הרבנים מהציונות הדתית. יש בודדים, כמה אחדים, חרדים. 

 ."רובם הולכים בדרך של קולא. אי אפשר ללכת יותר מזה. זה על סף תהום

לסיום, הנחה הגר"י יוסף באופן מעשי: "צריך לקדם את החוק של השר אריה דרעי, שעבר 

גיור רק לפי דין תורה. שלא תהיה פרצה אחר כך של הרפורמים  -כבר בהחלטת ממשלה 

והקונסרבטיבים. שתצא מפה קריאה לתמוך בחוק הזה. שר הפנים הוא היחיד שמוסמך 

  "לחוקק את החוק הזה

https://www.kikar.co.il/284759.html   
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מרן הראשל"צ על וועדת ניסים: כל מה 

 שאמרתי לו עשה הפוך
   לייזרוביץ בנצי 18.07.2018ו׳ באב תשע״ח  21:37 

הגאון הרב יצחק יוסף, קיים הערב כנס נגד 'המלצות הגיור' של 'ועדת ניסים' |  מרן הראשל"צ
בדבריו תקף מרן את התנהלותו של משה ניסים וחשף: קיבלתי אותו רק בגלל בקשתו של 

ראש הממשלה | הראשל"צ שאל בפליאה: איך ידם של כל מיני רבנים לא רעדה שחתמו על 
 ?בארה"בהמסמך? לא ראיתם מה גרמו הרפורמים 

בעקבות ההמלצות בדו"ח הגיור של שר המשפטים לשעבר משה נסים, שהוגש 
לראש הממשלה בנימין נתניהו. בדו"ח ניתנו המלצות על ידי וועדת הגיור בראשות 
משה ניסים, לרפורמות בתחום הגיור כיום בארץ, רפורמות שלא עולות בקנה אחד 

"צ כנס נגד רפורמת הגיור של עם ההלכה היהודית. בעקבות כך קיים היום הראשל
 .השר לשעבר משה ניסים

 

נשיא בית הדין הרבני הגדול והרב הראשי לישראל מרן הרב יצחק יוסף אמר בכנס 
הגדול: "כל מה שאמרתי למשה ניסים הוא כתב הפוך, אסור להוציא את מערך הגיור 

 ".מידי הרבנות הראשית לישראל. מה שהיה עד היום צריך להישאר

סיף הרב יצחק יוסף: "אני מביע פליאה מאותם רבנים שחתמו על אותו מסמך עוד הו
גיור של אותו כותב. מספיק עשו את היהדות בארה"ב מיליון וחצי רפורמים. איך ידם 

 !לא רעדה שחתמו דבר כזה. אני מתפלא עליהם

בהמשך דבריו קרא מרן הראשל"צ: אני מבקש שתצא מכאן קריאה, מכנס אחדות 
נות הראשית לישראל, שראש הממשלה וכל ראשי השלטון ידעו שאנחנו מאחרי הרב

לא לבד, כל רבני ישראל מאחורינו. אסור להוציא את מערך הגיור מידי הרבנות 
הראשית לישראל. מה שהיה עד היום צריך להישאר ולהעביר את החוק של הרב 

 ."אריה דרעי
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הגיור" הרבנות מרן הראשל"צ תקף את המעורבות של משה ניסים בהמלצות 
הראשית לישראל היא בלעדית המוסמכת לענייני גיור. לא יתכן שאדם שאינו ת"ח 

 .יכתוב מתווה גיור בלי להתייעץ עם תלמידי חכמים סביבו

עוד האשים מרן את השר לשעבר: משה ניסים הקיף עצמו ביועצים רבים חילונים 
א רציתי לקבל אותו. אחרי ואחרים, לא לקח אף ראש ישיבה או דיין שייעץ לו איך. ל

 .לחץ מצד ראש הממשלה, הסכמתי לקבל אותו רק כי רוהמ ביקש, חשף מרן בדבריו

כמו כן גילה מרן, כי הכל נעשה הפוך מדעתו: עשו מזה פוליטיקה, ראש הממשלה 
כתב הפוך, אמרתי לו שאסור שרבני  –לחץ, אז קיבלתי אותו. כל מה שאמרתי לו 

 .וק ההפךוכתב בדי –ערים יגיירו 

בדבריו ביכר מרן את הגישה הגלותית שנוהגת היום: ״יש רבנים שחושבים שאנחנו 
עדיין נמצאים בגלות. יש להם מחשבה גלותית, אומרים שיש מתווה אז צריך לנצל 

 .את ההזדמנות כי אחרת בג"צ יכיר הרפורמים, זו גישה גלותית

קרא למשתתפי הכנס: לתמוך בקידום תזכיר חוק הגיור הממלכתי,  מרן הראשל"צ
שהתקבל בהחלטות ממשלה וקידומו נתקע: "צריך לקדם את החוק של הרב אריה 
דרעי, שעבר כבר בהחלטת ממשלה. גיור רק לפי דין תורה. שלא יהיה פרצה אח"כ 
של הרפורמים והקונסרבטיבים. שתצא מפה קריאה לתמוך בחוק הזה, ביקש 

 .הראשל"צ מהרבנים בכנס

נפגשתי איתם כמה וכמה  בסיום דבריו אמר מרן הראשל"צ: אני מכיר את דייני הגיור,
פעמים, ונתתי להם הנחיות, איך לגייר, מה לגייר. הרבה מהם, נמנים על הרבנים 
מהציונות הדתית, יש בודדים כמה אחדים חרדים. רובם הולכים בדרך של קולא, אי 

  .מזה. זה על סף תהום, חתם מרן את דבריו בכאב רבאפשר ללכת יותר 

http://www.93fm.co.il/radio/474600/  
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:פני הכנסל  

 

 

הרב אלי סדן: ''הפרטת מערך 
 ''ומדינההכשרות היא הפרדת דת 

 

 

 

ראש מכינת "בני דוד" הרב אלי סדן קבע היום (רביעי) אצל ישי 
-שנרב כי "הפרטת מערך הכשרות היא הפרדת דת ומדינה דה

פקטו. נהפוך למדינה כמו ארצות הברית". סדן קרא גם להפיכת 
המדינה למדינת הלכה: "כמו שבצבא הרבנות הראשית צריכה 

צריכה לקחת  כך הרבנות הראשית -לפסוק לחיילים איך להתנהג 
  ."אחריות על ענייני ההלכה הכלליים של המדינה

 
https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%9F-

%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8/%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A818-07-2018-
0801/%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A1%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%AA-

%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%90-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%AA-
%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94  
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הרב אבינר: "כמו שיש צבא אחד צריך 

 "רבנות ראשית אחת
לקראת כנס הרבנים שיתקיים מחר בנושא הגיור אמר הרב שלמה אבינר ביחס לחוק הגיור 
החדש כי "אי אפשר להתחיל עם ישראל חדש מהיום. אנחנו עם אחד ואי אפשר שכל אחד 

 "יקבע מה זו הלכה

 12:00 2018ביולי,  17  , ה באב התשעח

 

צילום: ישיבת עטרת רצריך רבנות ראשית אחת" | הרב שלמה אבני"

 םירושלי

מחר (ד') צפוי להתקיים כנס מיוחד של רבני ישראל 
שכותרתו "שמירה על מערך הגיור, הנישואין 

מתקיים והגירושין על פי תורת ישראל". הכנס 
המלצות הרפורמה בגיור שהגיש לממשלה השר  לאחר

לשעבר משה ניסים. בכנס יביעו הרבנים את 
התנגדותם הנחרצת להמלצות שבין היתר עלולות לתת 

 .הכרה של המדינה לגיורי הרפורמים בחו"ל

ן בגלי צה"ל ואמר כי "אי אפשר שכל אחד יקבע מה זו היום (ג') התייחס הרב אבינר לרפורמה בראיו
הלכה ואיך מגיירים, כמו שיש צבא אחד וממשלה אחת צריך רבנות ראשית אחת". עוד אמר הרב אבינר 

כי אי אפשר להתחיל עם ישראל חדש מהיום. "אנחנו עם אחד ואי אפשר שכל אחד יקבע מה זו הלכה, 
 ."ישראל באופן שקבלו במשך כל הדורות ויפרש את ההלכה, צריך לקבל אנשים לעם

לא יכול לקרות מצב בו אדם יהיה יהודי לפי דעה אחת ולפי  הרב אבינר אף הגדיר את המצב כאסון וכי
השניה לא. "לא ייתכן ויצטרכו לנהל ספרי יוחסין. כמו שיש צבא אחד וממשלה אחת צריך רבנות ראשית 

 ."אחת

נים הגדול שיתקיים מחר במלון רמדה בירושלים, בו דברי הרב אבינר כאמור נאמרים על רקע כנס הרב
כנגד הרפורמה בגיור ולחיזוק סמכות הרבנות  ישתתפו מאות רבנים בראשות הרבנים הראשיים, 

הראשית. בין המשתתפים בכנס יהיו מרן הראשל"צ ורבה של ירושלים, הרב עמאר, הרה"ר לתל אביב 
ב ראובן אלבז, רבה של חברון עד לא מכבר הרב ליאור יפו, הרב לאו, חבר מועצת חכמי התורה הגאון הר

  .ורבנים נוספים

  

-https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%A8%D7%91
-%D7%9B%D7%9E%D7%95-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%A8
-%D7%90%D7%97%D7%93-%D7%A6%D7%91%D7%90-%D7%A9%D7%99%D7%A9
-%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA-D7%99%D7%9A%D7%A6%D7%A8%
 %D7%90%D7%97%D7%AA-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA/ 
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 רבני ישראל נגד רפורמת הגיור
הרבנים הראשיים הוציאו קריאה מיוחדת לרבנים מכל החוגים 

ול להשתתף בכנס מיוחד. "למנוע את הפרצות ולהשמיע את ק
 "התורה

 16:4 016/07/18 ד' באב תשע"ח , 7ערוץ 

 

 הרבנים הראשיים לישראל, הרב יוסף והרב לאו

הרבנים הראשיים לישראל יצאו אחר הצהריים (שני) 
בקריאת מיוחדת ל"כלל רבני ישראל מכל העדות 

והחוגים" להגיע לכנס חירום מיוחד שיתקיים ביום רביעי 
 .נגד רפורמת הגיור

בקריאתם כותבים הרבנים דוד לאו ויצחק יוסף כי יש "להשמיע את קול התורה כנגד המלצות 
 ."יסיונות החקיקה הבאים בעקבותיההוועדה בנושא הגיור ונ

הרבנים מוסיפים גם סוגיות נוספות כמו הכשרות, הנישואין והגירושין שבהם יש למנוע 
 .ניסיונות לפגוע בסמכותה של הרבנות הראשית

הכנס יתקיים על רקע המלצות הגיור החדשות שהוגשו לממשלה על ידי השר לשעבר משה 
 .ניסים וגררו תגובות קשות בקרב רבים מהרבנים

הרבנים הראשיים מסיימים את קריאתם באמירה כי "המעמד האישי קדושת המשפחה 
על כולנו והכשרות הממלכתית הם עניינים הנוגעים לליבה ולקיומה של האומה הישראלית, ו

  ."להתאחד ולפעול בכל דרך כדי למנוע פרצות אלו, כי בנפשנו הדבר

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/378047  
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 :הרבנים הראשיים

אין לדון במתווה הגיור של משה 
 ניסים

הגיור של  עוזרו של הרב יוסף פירט את עמדת הרב בנוגע למתווה
משה ניסים. אתמול דרשו רבנים בציונות הדתית שלא לפסול את 

 .המתווה על הסף
 10:2 418/07/18 ו' באב תשע"ח , 7ערוץ 

 

עוזרו של הרב הראשי לישראל יצחק יוסף שיגר בחודש 
שעבר מכתב לרב יעקב אריאל, לשעבר רבה של רמת 
גן, ובו מפורטת עמדת הרב הראשי בנוגע למתווה חוק 

 .הגיור שגיבש השר לשעבר משה ניסים

הרבנים  עוזרו של הרב יוסף כתב לרב אריאל כי
הראשיים לא יצאו מיד נגד המתווה אלא בדקו ושקלו בכובד ראש את הסוגיה, עד שהכריעו 

שאין מקום לדון כלל בהצעת החוק. "הנחת היסוד לפיה מתווה הגיור צריך להתבסס על דו"ח 
 ."אל, היא שגויה לחלוטיןשנכתב על ידי אדם שלא נתמנה לכך על ידי הרבנות הראשית לישר

בהמשך מפורטות הנקודות הבעייתיות במתווה של ניסים, כמו נציגים רפורמים 
וקונסרבטיבים בוועדה למינוי דייני הגיור, אפשרות לכל רב עיר להקים בית דין ולגייר, 

הפקעת הגיור מידי הרבנות הראשית, העובדה שכבר היום רוב דייני הגיור הם מהציונות 
 .מותחים את הקולות עד הקצההדתית ו

הרב יצחק דניאל, ראש בית ההוראה של הרב הראשי שמביא את הדברים בשם הרב יוסף, 
כתב לרב אריאל כי שר הפנים דרעי, שהוא המוסמך לחוקק בנושא הגיור, נתבקש על ידי 

הרב יוסף להוביל חקיקה המעגנת את מערך הגיור תחת הרבנות הראשית ולא תחת שום 
  ."פרטי אחר. "יש להצטרף לדרישה זו ולחזקה על מנת שיגיע הדבר לכלל מעשה בית דין

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/378203  
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ברביעי הקרוב: כנס רבנים נרחב נגד דו"ח 

 הגיור
   לייזרוביץ בנצי 15.07.2018ג׳ באב תשע״ח  10:09 

גדולי הרבנים יתכנסו ברביעי הקרוב לכנס ענק נגד מתווה הגיור שהציע השר לשעבר משה 
ניסים, האירוע ביוזמת ארגוני הזהות היהודית שחברו יחדיו לשיתוף פעולה מיוחד עם 

 הרבנות הראשית לישראל

ביום רביעי הקרוב יגיעו קרוב לאלף רבנים ובראשם הרבנים הראשים לישראל מרן 
ש הראשל"צ הגר"י יוסף והגר"ד לאו, לכנס נגד המלצות הרפורמה בגיור שהגי

לממשלה השר לשעבר משה ניסים. בכנס יביעו הרבנים את התנגדותם הנחרצת 
 .להמלצות שבין היתר עלולות לתת הכרה של המדינה לגיורי הרפורמים בחו"ל

בין המשתתפים יהיו מרן הראשל"צ ורבה של ירושלים, הגרש"מ עמאר, הרה"ר 
לתל אביב יפו, הגרי"מ לאו, חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי ראובן אלבז, רבה 

 .של חברון עד לא מכבר הגר"ד ליאור ורבנים נוספים

נות הרבות מהדו"ח שהגיש משה ניסים ועל חיזוק בכנס ידברו הרבנים על הסכ
מעמדה של הרבנות הראשית לישראל בתקופה בה ארגונים שונים מנסים באופן 

 .מכוון להחלישה

ממארגני הכנס נמסר: "הכנס הזה מביא אמירה חדה וברורה, צריך לקבור את 
המלצות משה ניסים ולשכוח שהם הובאו בכלל בפני הממשלה. אנו מקווים 

מירה הנחרצת של הכנס תביא לציבור הרחב את הדאגה של הרבנים ביחס שהא
לצביון היהודי של המדינה ותציב לפנינו את האחריות הגדולה לשמור על השלימות 

  ."והיהדות של העם היהודי

  

http://www.93fm.co.il/radio/473733/?utm_source=site&utm_medium=
search   
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: "חוק מרן הראשל"צ הגר"י יוסף לרבנים

 "בסמכות הרבנות בלבד –גיור 
   גדסי איתי 18.07.2018ו׳ באב תשע״ח  11:13 

לקראת כינוס הרבנים היום נגד חוק הגיור של ועדת ניסים, כותב מרן הראשון לציון הגר"י 
יוסף: "להצטרף ליוזמה חקיקת גיור בסמכות הרבנות בלבד" | במכתב מפרט הרב את 

 בעיותיו הרבות של החוק המוצע

יעי) בירושלים כנגד הרפורמה בגיור לקראת כנס הרבנים הגדול שיתקיים היום (רב
ולחיזוק סמכות הרבנות הראשית בגיור, מתפרסם לראשונה מכתב מיוחד, מפורט 
ומנומק שנשלח על ידי הראשון לציון מרן הגר"י יוסף אל רבה של רמת גן לשעבר, 
הגר"י אריאל, ובו מובאים באופן בהיר עיקרי התנגדותו של הרב הראשי להמלצות 

 .ה ניסים בעניין הגיורהשר לשעבר מש

במכתב, שנשלח מלשכתו של מרן הגר"י יוסף לרב יעקב אריאל, מפורטת 
 .לראשונה התייחסותו של הרב הראשי לשלל הבעיות העולות, מרפורמת ניסים

בראש המכתב מובהר כי הרבנים הראשיים לא יצאו מיד כנגד המתווה אלא בדקו 
ון כלל בהצעת החוק. וכן, שעצם ושקלו בכובד ראש עד שהכריעו שאין מקום לד

"הנחת היסוד לפיה מתווה הגיור צריך להתבסס על דו"ח שנכתב על ידי אדם שלא 
 ."נתמנה לכך על ידי הרבנות הראשית לישראל, היא שגויה לחלוטין

 :בהמשך מפורטים זו אחר זו הנקודות הבעייתיות בדו"ח, ביניהם
נוי דייני הגיור, מה שלמעשה נותן א. נציגים רפורמים וקונסרבטיביים בוועדת מי

 .להם הכרה בתחום מהותי כמו הגיור
 .ב. אפשרות לכל רב עיר להקים בי"ד ולגייר שהוא פתח לשחיתות

 .ג. הפקעת הגיור מידי הרבנות הראשית
ד. העובדה שכבר היום דוב ככול דייני הגיור הם מהציונות הדתית ומותחים את 

 ?פשר להקל יותרהקולות עד הקצה, ואם כן, כיצד א
ה. שינוי אופן מינוי הדיינים עליו כותב הרב הראשי שאינו יודע מה רע באופן המינוי 

היום שנעשה בוועדה בראשות הרב הראשי שבה חברים מנכ"ל משרד הדתות, 
 .נציב שירות המדינה, וראש מערך הגיור

ב לאחר פירוט כל הנקודות, מבהיר הרב יצחק דניאל ראש בית ההוראה של הר
הראשי שמביא את הדברים בשם הגר"י יוסף, כי שר הפנים דרעי, שהוא המוסמך 

לחוקק בנושא הגיור, נתבקש על ידו לחוקק חקיקה המעגנת את מערך הגיור תחת 
הרבנות הראשית ולא תחת שום בית דין פרטי אחר, ומסיים "יש להצטרף לדרישה 

 ."זו ולחזקה על מנת שיגיע הדבר לכלל מעשה

את המכתב הקורא כאמור לתמוך בחוק מטעם הרבנות הראשית ולא בעקיפת 
סמכותה, שלח הרב הראשי כהעתק גם לרבנים נוספים בציונות הדתית: הרב חיים 

 .דרוקמן, הרב צפניה דרורי, הרב שטיינר, הרב קלונסקי והרב זלמן מלמד
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נציין כי גם מרנן הראשל"צ ורבה של ירושלים הגרש"מ עמאר והראשל"צ הגר"א 
 .בקשי דורון, הביעו את התנגדותם הנחרצת לחוק

הגרש"מ עמאר ששיגר מכתב לרב דרוקמן ולרב אריאל, פותח את דבריו במשפט 
"נדהמתי לראות אותו דו"ח והמלצות שיצא ע"י הועדה לבחינה וגיבוש המלצות גיור 

… ", וממשיך הגרש"מ עמאר וכותב "אם באתי לסכם תוכן ההמלצות האלובישראל
הרי שהם ממליצים לנתק את הגיור מן הרבנות ומן ההלכה, ולהקים מערך שיגייר 

 ."גיור חברתי ממלכתי עפ"י רוחם של שוללי ההלכה

בהמשך הוא מתייחס גם לראש הועדה וכותב הדו"ח "אמרו לי שבראש הועדה 
ד בנש"ק ('בנן של קדושים', שכן משה ניסים הוא בנו של הראשון עומד ידידי המכוב

לציון והרב הראשי לישראל לשעבר, הגאון רבי יצחק ניסים זצוק"ל) מר משה 
ניסים, ואני בטוח שלא אצבעות ידיו כתבו דו"ח הזה, ואם הצטרף או חתם בוודאי 

 ."שהוטעה בטעויות גדולות מאוד

ולרבנים הוא כותב "ובוודאי שלא עולה בדעתי אפילו במחשבה שמעלת כב' 
תורתכם מסכימים למסקנות אלו.. ומתוך שאני מכירכם היטב רבות בשנים, בטוחני 

 ."שיש כאן טעות או הטעיה רבתי ואין לי ספק בזה

בהמשך מוחרף הטון עוד יותר "לא רק עקירת הגיור מן הרבנות יש כאן, אלא 
 ."וד שזה יסוד לניתוק הרבנות מן המדינה ח"וחוששני מא

בסיום קורא נגרש"מ עמאר לרבנים "אבקשה מכבוד מעלתכם, לכתוב בדחיפות 
 ."ובבהירות שאכן חתימתכם היא מקח טעות והרי היא בטילה מעיקרא

הגר"א בקשי דורון, צירף את חתימתו למכתבו של הגרש"מ עמאר, והוסיף מעט 
. לעמוד כחומה בצורה לגדור כל פרצה, יש כאן מכירת דברים משלו "הנני מצטרף.

 ."ההלכה, מכירת היהדות

עמדת מרנן הראשונים לציון למנוע רפורמה המנשלת את הגיור מסמכות הרבנות 
ולקדם תחתיה חוק שמעגן את סמכותה, תבוא כאמור, לידי ביטוי משמעותי בכנס 

  .הרבנים הגדול שיתקיים היום במלון רמדה בירושלים

  

http://www.93fm.co.il/radio/474484/?utm_source=site&utm_medium=
search  
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 עלוני שבת:

  ולם קטן, הרב אבינר:ע

  

  

  

https://www.facebook.com/libayehudit/photos/a.1459631984338624.1073741829.145867667776
7488/1888191974815954/?type=3&permPage=1   
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E.pdf-232-http://ckb.panag.co.il/Content/Images/uploaded/Karov   
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http://www.meirtv.co.il/site/alon.asp?id=3673   
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w.giluydaat.co.il/2018/406/mobile/index.html#p=10https://ww     
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