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 בן מלא צבאי שירות השלים, 000000000000000 הספר בבית לימוד שנות 36 סיים העותר .1

 בתחום העברית באוניברסיטה 0000000000000000000000 בהצטיינות סיים, שנים 1

 באוניברסיטה 000000000000000000000000000000000000000000000

  .הפתוחה

 

 

 .משפחתית בבעלות קטנה חברה העותר מנהל ללימודיו במקביל .4

 

 אדום דוד מגן בניהן, שונות במסגרות התנדבותית בפעילות העותר הרבה השנים לאורך .1

 לסיוע הלאומי הפרויקט,  000000000000000000000000000000, (נהג-כחובש)

  .דועו 000000000000000000000000000000000000000000 ,שואה לניצולי

 

 ולימוד בקריאת ביטוי לידי הבא דבר, הדת בנושא רבות ועסק העותר התעניין ומעולם מאז .3

 וסוטרות הקוראן, החדשה הברית, ך"מהתנ חלקים כגון) המרכזיות הדתות של היסוד כתבי

 הממלכתיים הספר בבתי הלימוד בתוכניות המוטבעים הדת ללימודי בנוסף וזאת( בודהיסטיות

 ואף, דת מורי מפי לשיעורים העותר האזין, כך על נוסף. ך"תנ ושיעורי דותיה שיעורי בצורת

 . ונוצרים בודהיסטים לימוד במרכזי מחייו חודשים של תקופות במצטבר בילה

 

 

 הרבה קירבתו ובזכות, דתי יהודי חיים אורח מקיימים העותר של המבוגרים ואחיו אחותו .7

 . זה וגמס חיים אורח מקרוב להכיר לו התאפשר אליהם

 

 ראייה של שנים עשרות על מבוססות, בפרט והיהדות, הדת בנושא העותר של השקפותיו .2

 . שלו הפנימית האמת אחר בחיפוש דבר על לפסוח שלא המשתדלת ונוקבת ביקורתית

 

 או מצוות קיים לא מעולם, צורה בשום היהודית לדת כשייך עצמו את העותר ראה לא מעולם .9

-בר טקס ואף כשרות על הקפיד לא מעולם, התפלל או תפילין הניח לא מעולם, שבת שמר

 .לו נערך לא מצווה

 



 

 ובו 0000000 ר"ד שהכינה דמוגרפי שאלון על להשיב העותר נתבקש 32.33.09 בתאריך .30

 חסר" לציין העותר בחר" הדתיות רמת" לעניין. 'וכו עיסוק, השכלה רמת, גיל אודות סעיפים

 .שהוצגו המקוריות בחלופות נכללה לא זו שאפשרות פי שעל אף וזאת" דתי שיוך

 

 .זו מעתירה נפרד בלתי כחלק 60.06.34 מיום 00000000000 ר"ד  של מכתבה ב"מצ***

 

 העותר טענות

 

 .היהודית לדת שייך עצמו רואה אינו העותר .33

 

 אתנוצנטרית תפיסה על כמושתתת ישראל במדינת זרמיה כל על היהדות את רואה העותר

 כבוד לו ומקנה, במרכז האדם את המעמידה, בדמוקרטיה ואמונת עם אחד בקנה עולה שאינה

 .ודתו גזעו, למינו קשר ללא זכויותיו על והגנה

 

 יתר כלפי היהדות של המתנשא ואף המפלה היחס את לקבל יכול איננו העותר: לגויים יחס .36

 יהודית הדת ובפולחן בספרות ךהתוו מעמודי אחד". העולם אומות" או" גויים" הנקראים העמים

 מכל קידשת ואותנו בחרת בנו כי" - אחרים ודתות עמים פני על היהודי העם האדרת על מבוסס

 אלא, בלבד כרעיון נשארת אינה הזו האפליה(. כט פרק, זמנים ספר, תורה משנה" )העמים

 נכרי ושל. פטור נכרי של לשור שנגח ישראל של שור)" דין הטיית של בצורה רבות ממומשת

, (ג"מ ד"פ קמא בבא מסכת ,"שלם נזק משלם מועד בין תם בין,  ישראל של לשור שנגח

 ירימו ולא למטה ושפלים נבזים שיהיו הוא שיקבלו והעבדות")[ הגויים על] והשפלה שיעבוד

 ,"שבעולם דבר לשום ישראל על יתמנו ולא, ידם תחת כבושים יהיו אלא בישראל ראש

 על חמתך שפוך)" יהודי שאינו במי לפגיעה קריאה ואף( א"ה ו"פ מלכים הלכות ם"הרמב

 ויכלוהו ואכלוהו יעקב-את אכלו כי קראו לא בשמך אשר משפחות ועל ידעוך לא אשר הגויים

 (.ה"כ פסוק, י פרק ירמיהו ,"השמו נוהו-ואת

 

 היהודית הדת .נשים כלפי היהדות של המבזה היחס את לקבל יכול איננו העותר: לנשים יחס .31

 הרבה, אמר האשה אל)" הגברים לעומת כפחותות נשים התופסת פטריאכלית תפיסה אימצה



' ג בראשית ,"בך ימשל, והוא, תשוקתך, אישך ואל ;בנים תלדי בעצב – והרנך עצבונך ארבה

 תהעדו שבועת)" מעדות פסולות שנשים בכך ביטוי לידי באים השוויון וחוסר ההשפלה(. ז"ט

 רמים ציבוריים בתפקידים מלשמש פסולות, (א"ע ל שבועות מסכת ,"בנשים ולא באנשים נוהגת

 יחס מקבלות רבים ובמקרים( ד סעיף ז סימן משפט חושן ערוך שולחן ,"יןלד פסולה אשה)""

 את הרי, ברשותי את הרי, שלי את הרי; מקודשת – לי קנויה את הרי)" דבר לכל דומם חפץ של

 (.   א עמוד ו דף קידושין מסכת ,"מקודשת – לי זקוקה

 

 לגיטימית כדרך בחלש ופגיעה בכח ימושש המקדמת לדת להשתייך מסרב העותר: אלימות .34

 אנו בה במשנה למצוא ניתן לכך דוגמאות. היומיום בחיי להתנהלות הכרחית אף ולעיתים

 אומר הגלילי יוסי רבי") זכות רק או מצווה הינה דם נקמת האם בשאלה בפלפולים נתקלים

 רשות אומר עקיבא רבי ,אדם כל ביד ורשות[ בשגגה ההורג את להרוג] הדם גואל ביד מצוה

 לביצוע בקריאה, (ז, ב מכות[" רוצח כדין מוות עונש] עליו חייבין אין אדם וכל הדם גואל ביד

 מישראל העשר לעיני בפרהסיא עליה בא ואם)" בפרהסיה גויה לבועל מוות שדינו שדה משפט

, העזר אבן, ערוך שולחן ,"משובח זה הרי להורגו וזריז הממהר פירוש, בו פוגעים קנאים היו

 לשייך מנת על ישע חסר בתינוק מום הטלת למעשה שהוא המילה ברית בטקס ואף( טז סימן

 .דתית מקבוצה כחלק אותו ולסמן

 

 ביולוגית המרה" גם אלא, דת המרת רק לא בגיור הרואה לדת להשתייך מסרב תרהעו :גיור .31

 כקטן הוא הרי, שנשתחרר ועבד שנתגייר גר") ממשפחתו אדם המנתקת מדומיינת" וגנטית

 הוא נתגייר ואם; בשר שאר אינן, עבד כשהוא או גוי כשהוא לו שהיו בשר שאר וכל, שנולד

(. יא פסוק, ד"י פרק, ביאה יסוריא ,הלכות "כלל ערווה משום מהם אחת על חייב אינו, והם

 ועל, עריות לגילוי לגיטימציה ניתנת בה פרצה פותח הדבר כי הבחינו" חכמים"ה אפילו כי נראה

 היוחסין באילן דבר משנה אינה דת המרת כי ההבנה מטעמי לא אך, כך על לאסור החליטו כן

 מאימו אחותו או ימוא שיישא לגר שמותר, תורה דין  "" )יגידו מה" מטעמי אלא, אדם של

, קלה לקדושה חמורה מקדושה באו יאמרו שלא כדי, זה דבר אסרו חכמים אבל; שנתגיירו

 הרי, בגיותה והיא אחותו או אימו על שבא גר וכן  .מותרת והיום, לו אסורה זו הייתה שאמש

 .(בי פסוק, ד"י פרק, ביאה איסורי הלכות ,"הנוכרית על כבא זה

 



 .מצפונו את שנוגדת דתית משייכות אותו שיפטור הנכבד המשפט מבית מבקש העותר .33

 

 

 היהודית ההלכה את ומקיים המאמין אדם כל של ובאמונתם בכבודם לפגוע כדי לעיל באמור אין .37

 את ויסירו ומצפונו כבודו את יכבדו המדינה שמוסדות מבקש הוא אותם מכבד שהעותר כפי אך

 .ודיתהיה לדת כשייך האוכלוסין במרשם רישומו

 

 לדת הרשום את לשנות יכול לא הוא ולכן" עליונה השגחה"ב ולא באלוהים מאמין איננו העותר .32

 .דת כחסר" דת" בסעיף להירשם מבקש הוא ולכן, אחרת

 

 

 מגילת – ישראל מדינת הקמת על בהכרזה באמור, החוקתי במישור, מסתמך העותר .39

 יכולה לא". ותרבות חינוך, לשון, מצפון, דת חופש תבטיח" ישראל מדינת לפיו, העצמאות

 חופש גם מובטח בהמשך כאשר במיוחד, מדת חופש גם כולל" דת חופש"ש מחלוקת להיות

 .מצפון

 .וחירותו האדם כבוד: יסוד-חוקב האמור על מסתמך העותר, כן כמו

 

 : כגון, והמצפון הדת בחופש הכירו אשר בינלאומיות אמנות על גם מסתמך העותר .60

 

Art. 18 Universal Declaration of Human Rights 

 http://www.un.org/en/documents/udhr/ 

Art. 18 International Covenant on Civil and Political Rights 

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 

Art. 9  Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms          

http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/005.htm 

 

Art. 10 Charter of Fundamental Rights of the European Union 

 http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf 

 

  ציבורית תעודה

http://www.un.org/en/documents/udhr/
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/005.htm
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf


 

    ציבורית כתעודה לו שישמש הצהרתי דין-פסק בזאת מבקש, לעיל כאמור, העותר .63

   – להלן) 3931-ה"תשכ, אוכלוסין מרשם לחוק' ד 39-ו( א)'ג 39 בסעיפים לאמור בהתאם

 :הקובעים, (החוק       

 (ח"תשס, ז"תשכ: תיקון) שינויים רישום. (א)ג39

 על או 33 או 31 הסעיפים לפי שנמסר מסמך פי על יירשם תושב של רישום-בפרט שינוי

 שינוי ואולם; השינוי על המעידה ציבורית תעודה אתה יחד שהציגו 37 סעיף לפי הודעה פי

 .בלבד הודעה פי על גם יירשם מען של

 (ז"תשכ: תיקון) רישום תיקון. ד39

 לבקשת אלא במרשם רישום יתוקן לא, 61 בסעיף או ה39 בסעיף כאמור לפגוע מבלי

 .נכון היה לא שהרישום המעידה ציבורית תעודה פי ועל אליו מתייחס שהרישום תושבה

 

 בתל המחוזי המשפט ביתב שהתנהל(  67.09.33) הפנים שר' נ קניוק 61477-01-33 פ"בה .66

 עת בחוק לקונה קיימת אמנם כי נפסק, גינת גדעון השופט' כב, הנשיא סגן בפני יפו-אביב

 יש אך, דת חסר הוא כי אדם על המעידה תעודה להנפיק מךהמוס גוף קביעת ממנו נעדרת

 לבקשה נוגע שהדבר וככל, היסוד ולעקרונות לחוקי פנייה באמצעות בחוק החסר את להשלים

 ואין וחירותו האדם כבוד יסוד מחוק הנגזרת זכות היא מדת שהחופש הרי, דת כחסר להירשם

 . ליבו לתום רבאש מחלוקת כשאין הוכחה נטלי זאת המבקש על להטיל

 המחוזי המשפט בבית שהתנהל(  03.07.34) הפנים משרד' נ תירוש 11439-01-34 פ"בה

 כי, המשיבים כ"ב התנגדות ללא– נפסק, יעקב אברהם השופט' כב, הנשיא סגן בפני, לוד-מרכז

 אשר הצהרתי דין פסק ליתן כדי" רצונה זה כי גלוי באופן דעתה מביעה המבקשת"ש בכך די

 .הדת פריט שינוי לצורך ציבורית כתעודה לה ישמש

 

 :לסיכום

 

, הצהרתי דין פסק וליתן הבקשה את לקבל הנכבד המשפט בית מתבקש לעיל האמור כל לאור .61

 ציבורית כתעודה העותר את ישמש הדין שפסק מנת על וזאת, דת חסר הינו העותר פיו על

 תעודה ובכל האוכלוסין במרשם" דת חסר"ל" יהודי"מ" דת" פריט לשינוי הבקשה לצורך

 .זה פריט מופיע שבה רשמית



 

 יסוד עקרונות על ונסמכת לב בתום מוגשת שהיא למרות, לבקשה יתנגדו שהמשיבים במקרה .64

 .ד"עו ט"ושכ משפט הוצאות עליהם להטיל העותר יבקש, ישראל מדינת של

 

 

 ד"עו, משה בן יוסף                  

 העותר כ"ב                  

 

 

 

 


