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קביעת תבחינים לכשירות לכהונה כדיין בבית הדין הרבני להמלצות הועדה : הנדון
 הגדול

בשם המרכז לקידום מעמד האשה ע"ש רות ועמנואל רקמן באוניברסיטת בר אילן אנו 
 פונות אלכם בעניין שבנדון:

קביעת תבחינים לכשירות לועדה הלינואר פורסם בתקשורת כי  17ביום  .1
הגישה את המלצותיה למועצת הרבנות  לכהונה כדיין בבית הדין הרבני הגדול

הראשית וכי המלצות הועדה הן כדלהלן: על מנת שדיין יוכל להיות מוסמך 
תנאים  3עליו לעמוד ב לכשירות לכהונה כדיין בבית הדין הרבני הגדול 

: כהונה כדיין בבית הדין האזורי כעשר שנים רצופות,  כהונה כאב מצטברים
 .הרבני הגדול א בית הדיןישנבה של בית דין אזורי וחוות דעת כתו

 

מדובר בהמלצות אשר אינן מתיישבות עם חוק מטרת פנייתנו הינה להבהיר כי  .2
ולוקות בחוסר סבירות קיצוני )להלן "חוק הדיינים"(  1955הדיינים תשט"ו 

 .רי מועצת הרבנות הראשית לדחות את ההמלצותחבולפיכך אנו קוראות ל
 

שנים  10משך כהונה מינימלי של  עד לקבוענוהתנאי הראשון המוצע אשר  .3
הינו ארוך מעבר לנדרש ואינו עומד באמות מידה כדיין בבית הדין האזורי 

שופט בבית המשפט המחוזי כשיר להתמנות לשיפוט  ,סבירות. לשם השוואה
כשירות להתמנות  ,מעבר לכך שנות שפיטה. 5בבית המשפט העליון לאחר 

שנים  10כשופט בית המשפט העליון נתונה גם למשפטאי מובהק או למי שעסק 
כמרצה למשפטים שימש ברציפות כעורך דין או היה בתפקיד שיפוטי או 
שנים כדיין בבית הדין  10במוסד אקדמי.  חסימת הכשירות רק למי שכיהן 

מצב שבו יצור האזורי תחסום את דרכם של אנשים מצטיינים במערכת ות
    איכות העבודה.הותק חשוב מ

 

הינו תמוה במיוחד לאור חוסר הבהירות התנאי השני, כהונה כאב בית דין,  .4
לבית הדין הרבני הגדול. מדובר רלוונטי למינוי של דיין  מדוע תנאי זה כלל

בתפקיד שסמכויותיו אינן מוגדרות בחוק או בתקנות ולא ברור כיצד מילוי 
 כשירותו של דיין לכהונה בבית הדין הרבני הגדול.התפקיד תורם ל

 

התנאי השלישי, קבלת חוות דעת כתובה מנשיא בית הדין הגדול אינו מתיישב  .5
 לחוק הדיינים הקובע את דרכי מינוי של דיין:  5עם סעיף 

 
הדיינים יתמנו על ידי נשיא המדינה לפי הצעת הוועדה לבחירת  "

 דיינים".
 



 

די הועדה לבחירת יקול הדעת למינוי דיינים נתון ביששות כי רוהחוק קבע מפ
. התניית כשירות למינוי בבית הדין הגדול בחוות דעת של נשיא בית דיינים

נשיא בית הדין הרבני י הגדול מעבירה למעשה את שיקול הדעת לנהדין הרב
ל חקיקה ראשית על ידי חקיקת משנה ולפיכך אינה מהווה עקיפה שהגדול ו
  חוקית.

 

קש כי חברי מועצת הרבנות הראשית ידחו את המלצות בלאור האמור לעיל נ .6
 הועדה.
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