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 הכרה ברבני חו״לאי הנידון: 

)להלן: ״מרשינו״(, הרינו הרב אבי ווייס, הרב אדם שייר, הרב אלן אדלר והרב ג'סון הרמן בשם כב׳ הרבנים 
 לפנות אליכם בעניין הנידון כדלהלן:

מנהלים את קרב יהדות ארה"ב, אשר ב נכבדים וידועי שם , מנהיגי קהילותם רבניםיננו הימרש .1
פי ההלכה היהודית המקובלת והנוהגת, ומהווים חלק אינטגרלי -קהילותיהם ופוסקים הלכה על

  מהיהדות האורתודוקסית בארצות הברית.

ברשימת הרבנים שאישוריהם לא הוכרו ע״י מחלקת אישות וגירות במהלך  שמותיהם של מרשינו נכללו  .2
הכללתם של מרשינו ברשימה זו מגלה  .רבנות הראשית, אשר הועברה לידי ארגון עתים מאת ה2016שנת 

אישורי יהדות עבור בני קהילותיהם אשר ביקשו להשתקע  2016כי הרבנות הראשית דחתה במהלך שנת 
 ולהינשא בישראל.

מרשינו קיבלו בהפתעה גמורה את הכללתם ברשימה זו ודוחים מכל וכל את הכחשותיה של הרבנות  .3
 מות של רבנים הפסולים על ידיה קטגורית. כאילו אין היא מחזיקה ברשי

אילו התייחסותה של הרבנות הייתה עניינית, ודאי הייתה היא פונה למרשינו ומבקשת את התייחסותם  .4
לספקות שהתעוררו אצלה או ללשון הרע על אודותיהם. כללי הצדק הטבעיים מחייבים כי כאשר מוטל 

 על שמם הטוב, ועל האישורים שיצאו תחת ידיהם.רבב ברבנים או באישוריהם, יש לאפשר להם להגן 

ביטוי קונקרטי לליקויים הקשים בהתנהלות הרבנות מצוי בעניינו של הרב אבי וייס. הח"מ פנה לרבנות  .5
הראשית בעניינו של הרב וייס לפני למעלה משלוש שנים, ובעקבות זאת ובעקבות הסערה הציבורית 

שורי היהדות של הרב וייס. לפני כשנה שב הח"מ ופנה אל שהתעוררה חזרה בה הרבנות מפסילתה את אי
הכחשת  את  8.8.16הרבנות הראשית לישראל בדרישה לדעת מה מעמדו של הרב וייס. בתשובתך מיום 

קיומן של רשימות שחורות והבהרת כי אישורי היהדות של הרב וייס שניתנו עד כה התקבלו על הרבנות. 
של הרבנות אין כיסוי. בעוד זרוע אחת של הרבנות מכחישה כי הרב  והנה בחלוף שנה, עולה כי למצגיה

 וייס נכלל באיזושהי רשימה וטוענת כי הוא רצוי ומקובל, פוסלת זרוע שניה את אישוריו.

 –ועוד נוסיף ונציין כי משמעותה של ההתכחשות לאישורי היהדות שהנפיקו מרשינו במשך שנים רבות  .6
 דים כשרים המתגוררים בארה"ב. מדובר בשערוריה של ממש.  היא הטלת ספק בעשרות אלפי יהו

, ולדאגה רבה בקרב ולביזויים של מרשינו גרמה לפגיעה עמוקה בכבודם ובשמם הטוב החלטת הרבנות  .7
 בני קהילותיהם אודות יכולתם להירשם לנישואין ברבנות הראשית לישראל.

ן העם היהודי בתפוצות על כל הזרמים מעמיקה את משבר האמון בייתר על כן, אי ההכרה במרשינו  .8
בממסד הרבני בישראל, ולהעמקת השבר בין יהדות התפוצות למדינת  לרבות הזרם האורתודוקסי לבין 

 ישראל. 

על יסוד האמור לעיל נדרשת הרבנות להודיע על חזרתה בה מהחלטותיה ביחס לאישוריהם של כל אחד  .9
כל אחד, את פרטי הבקשות למחלקת אישות וגירות מרשינו מבקשים לקבל,  ואחד ממרשינו. בנוסף 

, בצירוף במסגרתן נדחו אישוריהם, והנמקה אודות הסיבה או הסיבות בגינן נדחו האישורים המדוברים
 כל מסמך רלבנטי הנוגעים להחלטות אלה. 



 
 
 

 
כמו כן, מרשינו מבקשים לדעת אם שמם מופיע במאגרים או ברשימות אחרות של הרבנות הראשית  .10

 ל וברשימת הרבנים שהוכרו או שלא הוכרו לעניין גיור או גיטין בפרט.לישרא

כמו כן, מבקשים מרשינו לדעת מהם הקריטריונים של הרבנות הראשית לישראל להכרה ברבני חו״ל,  .11
ורשימת הרבנים המוכרים על ידה. זאת, כפי שהתחייבה הרבנות הראשית לגבש ולפרסם במסגרת 

-42441שהגישה ׳עתים׳ נגד מחלקת אישות וגירות )עת״מ  1998-ע, תשנ״חהעתירה על פי חוק חופש המיד
10-15.) 

 לתשובתכם במהרה נודה. .12

 למען הסר ספק אין באמור לעיל משום ויתור על איזו מטענות מרשינו ו/או מיצוי טענות אלה. .13
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