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בית הדין הרבני הגדול ירושלים
ב"ה
בפני כבוד הדיינים:
הרב דוד ברוך לאו  -דיין
הרב אליעזר איגרא  -דיין
הרב דוד דב לבנון  -דיין

תיק מספר:

1053351/1

ג' בשבט התשע"ו
תאריך
הזנת החלטה)13/01/2016( :
שמש וינר מאיה
מערער:
316522382
ת.ז:
עו"ד יעל כהן
הנדון:

בירור יוחסין  -אישי

החלטה
ביה"ד האזורי בת"א הוציא פס"ד מנומק היטב להתיר את המבקש והילדים לבוא בקהל ,וכתב שהמבקשת צריכה ברור
נוסף על יהדותה וגירותה בהתאם להחלטת ביה"ד הגדול ,והם מחזירים את התיק כולו לביה"ד הגדול לפס"ד סופי.
ביה"ד עיין בפס"ד ובחומר שבתיק .מדובר בשאלה של היתר צאצא של יהודי מעדת הקראים ממצרים שהוריו עלו
ארצה והוא כבר נולד בארץ ,ובענין זה פסקו ביה"ד בת"א להתירם לבוא בקהל .וסמכו על פסקו של מרן הרשל"צ הרב
עובדיה יוסף זצ"ל בשו"ת יביע אומר חלק ח' סימן י"ב ,ורבה של ירושלים הגאון הרב שלום משאש זצ"ל ועוד פוסקים
להתיר .וכבר הורו זקנים להתיר ,וביה"ד סומך ידו ומאשר את פס"ד של ביה"ד האזורי בתל-אביב.
ביחס לילדים יש סניף נוסף להיתר ,כפי שכתב הגאון הרשל"צ הרב בקשי דורון שליט"א בשו"ת בנין אב ח"ד ,שאם
נשא בת ישראל ,ונולדו להם ילדים הילדים כשרים לבוא בקהל ,עיי"ש.
ובמקרה זה נראה שעיקר ההיתר הוא ע"פ מה שפסק הנודע ביהודה במהד"ק שאם הילדים כבר נולדו שלא במקום
הקביעות של עדת הקראים יש להתירם מדין כל דפריש מרובא פריש .במקרה דנן ,הילדים נולדו לאחר שהוריהם
התחתנו כדמו"י ברבנות בארץ והתחנכו בין ילדי ישראל ,ובודאי שיש לדונם כדין "פריש מרובא" וכשרים לבוא
בקהל.
בקשר ליהדותה של האם .ביה"ד בדק ומצא שהיא התגיירה גיור לחומרא אצל רב מוכר ומוסמך בארץ .האשה הצהירה
שהיא גדלה כיהודיה עם אביה ושמרה תמיד מסורת וחגי ישראל ,ורק מספק עברה גיור לחומרא כדת וכדין .ובהתאם
לכך אנו סומכים על הגיור שנעשה ע"י רב מוסמך ומוכר ,ולפיכך ביה"ד מאשר את גיורה ,והיא כשרה לבוא בקהל
ולהינשא כדמו"י.
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לאור כל זאת ,ביה"ד מתיר את המבקשים שמש יוסף מ.ז 022503718 .שמש וינר אוה מ.ז 069736122 .וילדיהם:
מאיה ת.ז 316522382 .וגיא מ.ז 206564239 .לבוא בקהל.
ויש למחוק אותם מרשימת פסולי החיתון.
בשולי הדברים :ביה"ד התרשם ממשפחה ערכית שמוכנה להמשיך ולהתחזק בקיום המצוות כפי מסורת ישראל ,ומאחל
להם שיצליחו בכך לתפארת ישראל.

יש לשלוח החלטה זו למבקשים ,ולהנהלת בתי הדין.

ניתן ביום ז' בשבט התשע"ו
()17/01/2016

הרב דוד ברוך לאו  -דיין

הרב אליעזר איגרא  -דיין

הרב דוד דב לבנון  -דיין

העתק מתאים למקור
בנימין שונם
המזכיר הראשי
נחתם דיגיטלית ע"י הרב דוד ברוך לאו בתאריך 12:08 17/01/2016
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