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 לכבוד

 הפניםבמשרד  הממונה על יישום חוק חופש המידע

 

 רב. שלום

 

 

 הכרה בנישואים רפורמיים - הנדון: בקשת מידע

 

למדיניות רשות האוכלוסין בנושא , אבקש לקבל מידע בנוגע עבהתאם לחוק חופש המיד

 .במדינת ישראלו/או נישואים אזרחיים הכרה בנישואי רפורמיים 

 

, אשר של הכנסת העלייה, הקליטה והתפוצות תוועדב, התקיימה ישיבה 13.7.20בתאריך 

. עסקה בנושא 'מדיניות רשות האוכלוסין בנושא כניסת אזרחים ישראלים בעידן הקורונה'

  , השתתף בישיבה זו.האוכלוסין וההגירה פרופ' שלמה מור יוסףמנכ"ל רשות 

 

האם במקרה בו מתקיימת בארץ חתונה  דעת,ל כ אנדריי קוז'ינובביקש ח"במהלך הדיון, 

קרובים מדרגה ראשונה של להורים או  ,אישור כניסה לארץיינתן , שלא במסגרת הרבנות

א נותן תשובה פורמלית, אני ברמה מור יוסף אמר כי "באופן עקרוני, אני ל המתחתנים.

האנושית חושב שאם זה נישואים לכל דבר ועניין, מבחינתי כן. אנחנו רק נצטרך להגדיר מה 

קושניר התעקשו להבין האם מדובר גם אלכס כאשר חברי הכנסת קוז'ינוב ו זה נישואים".

רפורמיים אין  כי "בנישואים פרופ' מור יוסף בנישואין אזרחיים ונישואין רפורמיים, ענה

לסיום, אמר מור יוסף, כי נדרש להגדיר את הנישואים במדינת ישראל ובפגישה  בעיה".

 הבאה יתייחס לכך.

 

עניני נישואין קובע, כי " 1953-חוק שיפוט בתי דין רבניים )נישואין וגירושין(, תשי"ג

וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם היחודי של בתי דין 

 ".נישואין וגירושין של יהודים ייערכו בישראל על פי דין תורה". וכן "רבניים

 אבקש לקבל את הפירוט הבא:דברים האמורים, בהתאם ל

ו כל מסמך אחר המעידים על מדיניות ו/או הוראות ו/או/או  ותככל שיש הנחי .1

מדיניות משרד הפנים, ורשות האוכלוסין וההגירה בפרט, בנוגע להכרה בנישואים 

במדינת ישראל, המתנהלים עפ"י דין התורה ו/או בדרכים אחרות, כגון: נישואים 

 , אבקש לקבלם.אזרחיים, רפורמים ואחרים

 (5.8.2020תש"פ ) אב ט"ובס"ד. 

 



 

 

  יהדות על סדר היום –חותם 

 office@chotam.org.il  | www.chotam.org.il| 073-3904102טלפון: |  073-2507339| פקס:  79287ניצן  15ת.ד.  

 

נוגע להכרה בנישואים ככל שהתקיים דיון ו/או עבודת מטה ו/או כל אמצעי אחר, ה .2

במשרד הפנים ו/או האמור, חוק שיפוט בתי דין רבניים שאינם מוכרים עפ"י 

אבקש לקבל את המסמכים ברשויות ו/או גופי סמך הכפופים למשרד הפנים, 

 הנוגעים לאמור.

על קביעת מדיניות הכרה  אבקש לקבל דו"חות ו/או כל מסמך אחר, המעידים .3

האמור, במשרד הפנים ו/או ברשויות ו/או גופי סמך בנישואים שאינם עפ"י החוק 

 הכפופים למשרד הפנים, ככל שישנם כאלה.

בהתאם לדבריו של פרופ' מור יוסף, כי בפגישה הבאה יתייחס להגדרת הנישואים  .4

במדינת ישראל, אבקש לקבל כל מסמך הנוגע לתהליך קבלת ההחלטות בנושא זה, 

 הגירה ו/או כל גוף הכפוף למשרד הפנים.במשרד הפנים ו/או ברשות האוכלוסין וה

 

 

 

 

 

 בברכה,
 אחיעזר וולף

aawolf6@gmail.com 
058-4645455 


