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 יבוא:

הקמה וניהול של מאגר יוחסין שיכלול שם ושם משפחה של יהודים  א(6")  

 על פי פסיקת הרבנות הראשית לישראל." המכל רחבי העולם שהוכרו ככאל

ר ב ס ה י  ר ב  ד

קהילות יהודיות בתפוצות  מאיימת עלכי התבוללות היא סכנה ה ברור לכולם היהמאז קום המדינה 
 כרונו לברכה. נשיא המדינה לשעבר חיים הרצוג זזרהשהתנתקו מן הדת היהודית ואימצו את התרבות ה

 שואי התערובת כ"שואה שקטה".יהגדיר את התבוללות ונ
אלא גם ובעיקר  ,ק בקיום הפיזילא ר ,מדינת ישראל הגדירה עצמה כ"מקלט בטוח" לעם היהודי

במניעת מחיקת העם היהודי על ידי נישואי תערובת. לכן הסכימה וחוקקה את חוקי הנישואין והגירושין 
כדי להגן על יהדותם של הצאצאים , זאת הגיור בבתי הדין הרבניים הפועלים על פי ההלכה היהודיתאת ו

 והדורות הבאים שלא יתבוללו בין הגויים.
 ץ,בעקבות פסיקות בג" .החלה נסיגה מתמשכת בהגנת המשפחה היהודית מפני התבוללות לצערנו,

וכן קמפיינים עתירי הון נגד מעמד בתי דין הרבניים  מתנהליםבלחץ ארגוני הרפורמים מארה"ב, 
מעולם לא התכוננו לקבל על עצמם עול תורת ישראל כנראה של אנשים ש למראית עיןגיורים  מתקיימים

 . על פי חוקי ההלכה יהודיםנחשבים והם וצאצאיהם אינם  ,יהדותומצוות ה
הרוצים לשמור על יהדותם אינם יודעים כי  ואחריםכיהודים  באופן רשמי רשומים ואולם, אנשים אלו

 הרישום הוא כוזב ביסודו.
יוחסין של כל יהודי שאינו מתנגד  מאגרכדי למנוע הונאה בכשרות הגיור, על הרבנות הראשית לנהל 

 ,. היות והרבנות הראשית היא הסמכות הדתית היחידה המוכרת על ידי המדינהזה מאגרלהירשם ב
התבוללות להגורמת  זו האחריות ההיסטורית להגן על המשפחה היהודית מפני הטעיהעליהם מוטלת 

 יוכל לעיין במאגרמי הוא מתחתן, שמעוניין לדעת עם אדם , לפיכך מוצע כיכך,  נישואי תערובת.לו
 .יוחסין של הרבנות הראשית לישראלה
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