ב"ה

עתירות לבג"ץ בחמש שנים האחרונות בענייני דת ומדינה
בג"צים שהוגשו מטעם
המרכז הרפורמי לדת ומדינה
תחום

1

מס' תיק

3871/15
מוסדות
חינוך

2

העותרים

המשיבים

דרישה

סטטוס/הכרעה

 .1המרכז הרפורמי לדת ומדינה של
התנועה ליהדות מתקדמת (רפורמית)
בישראל
 .2חדו"ש  -לחופש דת ושוויון
 .3ברית נאמני תורה ועבודה בישראל
 .4ישראל חופשית
 .5התנועה המסורתית
 .6קולך  -פורום נשים דתיות
המרכז לפלורליזם יהודי  -התנועה
ליהדות מתקדמת בישראל

 .1ממשלת ישראל
 .2שר הכלכלה
 .3היועץ המשפטי לממשלה

ביטול סעיף (4ב)(()2ט) למבחנים למתן
תמיכות של משרד הכלכלה בנושא
השתתפות המדינה בעלות שכר
לימוד במעון או משפחתון ,וזאת בשל
פגיעתו בשוויון.

ניתן צו על תנאי ,עד
לתשובת המדינה.

3613/10

3

המקומות
הקדושים
והרפורמים

145/13

4

קיום
ההלכה

7664/14

 .1המרכז הרפורמי לדת ומדינה -
התנועה ליהדות
מתקדמת בישראל
העותרים:
 .2קולך -פורום נשים דתיות
 .3מרכז צדק לנשים
 .4מרכז יעקב הרצוג
 .5חדו"ש -לחופש דת ושיוויון
 .6ישראל חופשית
 .7נשות הכותל
 .8התנועה המסורתית
המרכז הרפורמי לדת ומדינה -
התנועה ליהדות
מתקדמת בישראל

 .1משרד החינוך
 .2מרכז החינוך העצמאי
לתלמודי תורה ובתי ספר
בית יעקב
 .3מרכז מעיין החינוך
התורני בארץ ישראל
 .1ראש הממשלה
 .2הקרן למורשת הכותל
המערבי
 .3הרב הממונה על הכותל
הרב רבינוביץ

 .1אגודת חברה קדישא קהילת
ירושלים
 .2אגודת חברה קדישא גמילות חסד
של אמת

תאריך פס"ד
אחרון
20/01/2016

חיוב משרד החינוך למתווה ברור
לקיום בחינות מיצ"ב בחינוך החרדי
("פטור")

העתירה נמחקה עקב
ביטול מבחני המיצ"ב
החיצוניים בכלל ע"י
שר החינוך

בעתירה נדרש צו למתן טעם מדוע לא
יוקם גוף שינהל את הכותל
המערבי באופן המייצג את הזרמים
השונים וכן מדוע לא תבוטל הקביעה
כי
יו"ר הגוף המנהל את הכותל המערבי
הוא רב הכותל והמקומות הקדושים

נתינת ארכה לעדכון
עד 21.3.2016

27/12/2015

בינתיים -אישור
מתווה הכותל
בממשלה.

הוגש
לראשונה ב-
6.1.2013

העברת תיק ממחוזי בלוד למחוזי
בירושלים ,לאיחוד עם תיק נוסף

27/11/2013

12/11/2014

ב"ה

7127/11

5
המשפחה
והמעמד
האישי
6

2361/05

7

6702/05

8

9

עתירות
כנגד רבני
ישראל או
כנגד בתי
הדין
הרבניים

9290/10

151/11

 .1המרכז לפלורליזם יהודי
 .2התנועה המסורתית
 .3חדו"ש לחופש דת ושיוויון
 .4ישראל חופשית
 .5קולך פורום נשים דתיות
 .6מבוי סתום
 .7תמורה ישראל
 .8הבית הפתוח לגאווה וסובלנות
 .9משפחה חדשה
המרכז לפלורליזם יהודי  -התנועה
ליהדות
מתקדמת בישראל
המרכז לפלורליזם יהודי  -התנועה
ליהדות
מתקדמת בישראל
 .1המרכז לפלורליזם יהודי  -התנועה
ליהדות
מתקדמת בישראל
 .2המטה למאבק בגזענות בישראל
 .3תנועת י"ב בחשוון
 .4השומר הצעיר
 .5התנועה המסורתית בישראל
 .1המרכז לקידום מעמד האשה ע"ש
רות ועמנואל
רקמן
 .2המרכז לפלורליזם יהודי  -התנועה
ליהדות
מתקדמת
 .3קולך  -פורום נשים דתיות
 .4נעמ"ת תנועת נשים עובדות
ומתנדבות
 .5ויצו הסתדרות עולמית לנשים
ציוניות
 .6מבוי סתום

ממשלת ישראל

 .1מינהלת השירות האזרחי
 .2משרד ראש הממשלה
 .3עמותת אפרת  -אגודה
לעידוד הילודה בעם
היהודי
 .1היועץ המשפטי לממשלה
 .2פרקליטות המדינה
 .3שמואל אליהו
 .1שר המשפטים
 .2היועץ המשפטי לממשלה
 .3הרב שמואל אליהו

שר המשפטים

נישואין אזרחיים -
מתן מענה ותשובה לתופעה של היעדר
הסדר בדין לנישואים שבין תושב או
תושבת ישראל יהודי לבין בן או בת
זוג חסר דת.

נגד אגודת אפרת -
העתירה ביקשה לקבוע קריטריונים
סבירים ,ענייניים ושוויוניים להשמת
בנות שירות ,ככה"נ במטרה למנוע
שירות באגודת אפרת
דרישה להעמדה לדין של הרב שמואל
אליהו ,רב העיר צפת ,בגין
התבטאויות נגד האוכלוסייה הערבית
המהוות לטעתנם עבירות של
פרסום הסתה לגזענות.
דרישה להשעות את הרב שמואל
אליהו מתפקידו בגין התבטאויותיו
נגד הציבור הערבי

דרישה לביטול ההליך הקיים לבחירת
מנהל לבתי הדין הרבניים ,ודרישה
לחייב את האפשרות למינוי אשה
לתפקיד זה.

העתירה נמשכה
בעקבות עמדת בג"ץ
כי מקומו של הנושא
הוא בחקיקה בכנסת

העתירה נמחקה
בעקבות חקיקה
בכנסת
התביעה נדחתה

העתירה נדחתה

העתירה נדחתה

15/12/2011

01/02/2016

05/09/2012
התיק
מתגלגל מ-
2005
16/03/2011

27/12/2011

ב"ה

 .7מרכז צדק לנשים
 .8מרכז לחקר האשה בהלכה שליד
מכון שכטר
למדעי היהדות
 .9שדולת הנשים

בג"צים שהוגשו מטעם
עמותת חידו"ש חופש דת ושיויון
תחום

מס' תיק

10

עתירות
כנגד רבני
ישראל או
כנגד בתי
הדין
הרבניים

3584/13

11

תקצוב
מוסדות
חינוך

616/11

העותרים

המשיבים

דרישה

סטטוס/הכרעה

 .1עמותת חדו"ש  -לחופש דת ושוויון
 .2חיה כהנמן

 .1רב העיר אלעד
 .2ראש עיריית אלעד
 .3לשכת הרבנות  -עיריית
אלעד
 .4אברהם בן ציון פישר
 .5מרים פישר
 .6אב בית הדין המרכזי
לממונות בלשכת הרבנות
אלעד ,הרב ישעיהו פלדמן
 .7הרב אליהו גולדברג -
בית הדין המרכזי
לממונות בלשכת
 .8הרב שמעון גוטמן
 .9הרב זלמן נחמיה גולדברג
 .10הרב נפתלי נוסבוים
 .11היועץ המשפטי
לממשלה
 .1ממשלת ישראל
 .2שר החינוך
 .3שר האוצר
 .4שר התעשייה המסחר
והתעסוקה
 .5שר הרווחה והשירותים
החברתיים

ביטול החלטה של בית דין רבני
לענייני ממונות בעיר אלעד

דיון פתוח

 .1התאחדות הסטודנטים בישראל
 .2עמותת חדו"ש לחופש דת ושויון
 .3המרכז לפלורליזם יהודי של
התנועה ליהדות
מתקדמת )רפורמית( בישראל
 .4ברית נאמני תורה ועבודה בישראל
 .5תנועת אומ"ץ

עתירה על בסיס עיקרון השיוויון כנגד
החלטת ממשלה לעידוד חרדים
להשתלבות בשוק העבודה ,במסגרתה
נשמרה מלגת לימודים ומלגת הבטחת
הכנסה לאברכי כוללים ,על אף הגדלת
התמיכה בסטודנטים בהחלטה

ביטול החלטת
ממשלה ()2614

תאריך פס"ד
אחרון
10/2/2016

30/07/2013

ב"ה

 .6ישראל חופשית
 .7התנועה המסורתית

12

גיוס בני
ישיבות

6101/12

 .1חדו"ש לחופש דת ושוויון
 .2ישראל חופשית
 .3הפורום לשוויון בנטל
 .4ח"כ )לשעבר( רוני בריזון

 .6היועץ המשפטי לממשלה
 .7חשב אגף בכיר מוסדות
תורניים במשרד החינוך
 .8המוסד לביטוח לאומי
 .1ממשלת ישראל
 .2שר החינוך
 .3שר האוצר
 .4החשבת הכללית במשרד
האוצר
 .5היועץ המשפטי לממשלה

דרישה לביטול סעיפי תמיכה של
משרד החינוך במוסדות תורניים,
במסגרת עתירות נוספות במטרה
להביא לגיוס בני הישיבות

ביטול חוק דחיית
שירות לבחורי ישיבות
" -חוק טל"

01/04/2014

בג"צים שהוגשו מטעם
התנועה המסורתית (קונסרבטיבי)
תחום

מס' תיק

13

הכרה בגיור
רפורמי
וקונסרבטיבי
במקוואות

5875/10

14

מוסדות חינוך

7662/14

העותרים

המשיבים

דרישה

 .1התנועה המסורתית
 .2התנועה ליהדות מתקדמת
בישראל

 .1המועצה הדתית באר
שבע
 .2המשרד לשירותי דת

חיוב מקוואות לאפשר טבילת
מתגיירים רפורמים

התנועה המסורתית

משרד החינוך והתרבות -
המחלקה לתרבות
חרדית

עתירה כנגד הליך קיזוז של המחלקה
לתרבות חרדית

בג"צים שהוגשו מטעם

סטטוס/הכרעה
הוכרע לטובת
הרפורמים

פתוח

תאריך פס"ד
אחרון
11/02/2016

14/02/2016

ב"ה

התנועה ליהדות מתקדמת
וארגון נוסף :האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת
תחום

מס' תיק

15

המשפחה
והמעמד
האישי

7092/09

16

המשפחה
והמעמד
האישי

5141/15
11013/05

17
גיור
18

6660/09

19

5039/09

20

הכרה
ברפורמים

21

1178/13

8808/10

1

העותרים
 .1התנועה ליהדות מתקדמת
בישראל
 .2התנועה המסורתית
 .1רחל מוק
 .2האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת
 .3התנועה ליהדות מתקדמת
בישראל
נטליה דהן ואח'
 .1נטליה ז'לנובה
 .2האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת
האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת
 .1קהילת ברכת שלום
 .2הרב מירי גולד
 .3התנועה ליהדות מתקדמת
בישראל
 .4הרב יחיאל בנימין גרובר
 .5התנועה המסורתית
 .1קהילת ידיד נפש כרמיאל
 .2התנועה ליהדות מתקדמת בישראל

http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4235753,00.html

המשיבים

דרישה

סטטוס/הכרעה

 .1המשרד לשירותי דת
 .2מערך הגיור הממלכתי -
משרד ראש הממשלה
 .3הרבנות הראשית
לישראל
 .1שר הפנים
 .2ראש רשות האוכלוסין
ההגירה ומעברי הגבול

דרישה למימון ברית מילה לגיור
שאינו אורתודוקסי מתקציבי מערך
הגיור הממלכתי

מושהה

שר הפנים-משרד הפנים
ואח'
 .1שר הפנים
 .2ראש הרשות האוכלוסין
ההגירה ומעברי הגבול
 .1שר הפנים
 .2שר החינוך והתרבות
 .3עיריית ירושלים
 .1משרד התרבות והספורט
 .2היועץ המשפטי לממשלה

המשרד לשירותי דת

עתירה כנגד גירוש אשה מהארץ

דרישה להכרה בגיור הזרמים הלא
אורתוקסיים בישראל לצורך חוק
השבות
דרישה להכרה בגיור ככה"נ רפורמי
לצורך חוק השבות
ככה"נ דרישה לאפשר לאיגוד לפעול

פתוח

צורפה לתיקים
אחרים .ככה"נ לא
התקבלה
העתירה נדחתה

תאריך פס"ד
אחרון
29/1/2016

19/01/2016

03/09/2015
03/10/2011

העתירה נמשכה ע"י
העותרים

23/07/2015

דרישה לתמיכת משרד החינוך
בפעילות רוחנית של קהילה שאינה
אורתודותקסית

העתירה הובילה
להחלטת המדינה
לתקצב שירותי דת
1
רפורמיים

5/12/2013

דרישה להשארת תקצוב בתי כנסת לועדת
חריגים ,במטרה לאפשר תקצוב קהילות
רפורמיות

העתירה נמחקה
בעקבות קבלת הדרישות

17/11/2011

ב"ה

בג"צים שהוגשו מטעם
עמותת מבוי סתום

22

תחום

מס' תיק

בתי הדין

8213/14

העותרים
 .1בתיה כהנא דרור
 .2עמותת "מבוי סתום"
 .3נעמ"ת תנועת נשים עובדות
ומתנדבות
 .4ויצו הסתדרות עולמית לנשים
ציוניות

המשיבים
 .1השר לשירותי דת
 .2נשיא בית הדין הרבני
הגדול

דרישה

סטטוס/הכרעה

דרישה למינוי מנכ"לית אשה לבתי
הדין הרבניים ,ומינוי דיינים קבועים
לבית הדין הרבני הגדול.

הדרישה התקבלה.
התיק עדיין מתנהל

תאריך פס"ד
אחרון
7/2/2016

בג"צים נוספים
תחום

מס' תיק

23

נשות הכותל

8124/15

24

גיור

4564/11

העותרים
 .1פרופ' שולמית מגנוס
 .2שריל בריקנר מאק
 .3חנה קהת
 .4אנדראה וייס
 .5עמותת " מרכז צדק לנשים"

 .1קוני טיילר דוטי
 .2מסורתי עולמי (חברת חוץ
רשומה)

המשיבים
 .1הרב שמואל רבינוביץ,
הממונה על הכותל
המערבי
 .2הקרן למורשת הכותל
המערבי
 .3המשרד לשירותי דת
 .4מנכל משרד ראש
הממשלה
 .1שר הפנים
 .2ראש רשות האוכלוסין
וההגירה

דרישה

סטטוס/הכרעה

המבקשות להורות לרב הכותל להתיר
להן להשתמש בספרי התורה המצויים
בעזרת הגברים ,וכן ,לבטל את נוהל
"הכנסת ספרי תורה לרחבת הכותל
המערבי" ,שמכוחו נמנעת הכנסתם
של ספרי תורה לרחבת הכותל

הדיון פתוח.
המשיבים צריכים
להגיש תגובה עד ל-
23.2.2016

הכרה בגיור קונסרבטיבי בארה"ב
לצורך עליה מכח חוק השבות

הוכרע לטובת
הקונסרביטיבים

תאריך פס"ד
אחרון
31/1/2016

31/1/2016

ב"ה

בתי משפט נוספים
תחום

מס' תיק
השלום
ירושלים

נשות הכותל

ת "א
6276311-15

העותרים
שולמית מגנוס
שריל בירקנר מאק

המשיבים
 .1הרב שמואל רבינוביץ,
הממונה על הכותל
המערבי
 .2הקרן למורשת הכותל
המערבי
 .3מנכל משרד ראש
הממשלה

דרישה
עתירה לאפשר לנשות הכותל
להשתמש בספרי תורה בעזרת
הגברים

סטטוס/הכרעה
לא הוכרע

תאריך פס"ד
אחרון
08/02/2016

