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 תמצית

 מתןאחראיות ל, אשר דתיותהבמועצות  עוסק הואו ,רוברט אילטובהכנסת  לבקשת חבר מסמך זה נכתב

 1.בהן הן פועלותששירותי הדת היהודיים ברשויות המקומיות 

 ,דותאח פקודן פעמיםמבקר המדינה עסק בת .ביקורת ציבוריתנתונות למאז היווסדן המועצות הדתיות 

המצב הקיים ולהציע לבחון את כדי והוקמו ועדות  ,הןבעתירות רבות הוגשו לבג"ץ בעניינים הקשורים 

שירותי הדת  מתןאת אופן בניסיון לשנות  הצעות חוק רבות בנושא כמו כן, הוגשו. דרכים לשפרו

 .בארץ היהודיים

תחומי  ,המועצות ות בדבר עבודתזה ההנחיות הקיימ ובכלל ,המועצות הדתיותעל ג רקע כללי ך יוצמבמס

 המועצותעל כלליים  ו נתוניםבאיו לאחר מכן .עבודתןאשר חלו בוהשינויים המרכזיים  שלהן הפעילות

על טענות מרכזיות יוצגו בהם מספר המועצות, מספר העובדים בהן ותקציבן. בהמשך ו, כיום הדתיות

 .גופים שוניםדברי משעסקו בנושא ו דוחות ומאמרים תפקוד המועצות הדתיות אשר עולות מסקירת

כל אחת של חסרונות היתרונות ו, ובכלל זה הלבסוף תובא סקירה של ההצעות המרכזיות לשינוי המצב

 .מהן

 :אלהמהמסמך עולות, בין היתר, הנקודות ה

  בהן  הן פועלותששירותי הדת היהודיים ברשויות המקומיות  מתןלהמועצות הדתיות אחראיות

חוק שירותי פי -עלפועלות יום המועצות הדתיות כ .ובפיקוחו לשירותי דת המשרדבאחריות 

, התקנות שהותקנו לפיו וחוזרי מנכ"ל המשרד 5995-, התשל"א[נוסח משולב]הדת היהודיים 

 מתןנהליים והתקציביים ביהמועצות הדתיות אחראיות בעיקר להיבטים המ לשירותי דת.

ת ו, אשר משמשוהרבנות המקומית אשית לישראלהרבנות הר לצדוהן פועלות , שירותי הדת

  .ות הלכתית דתיתסמכ

  חברים 944במועצות הדתיות . אזוריות דתיות מועצותמהן  21 ,מועצות דתיות 132כיום פועלות, 

 .1,121נהלתיים והן נותני השירותים )בלניות, רבנים וכדומה( הוא י, הן המבהן ומספר העובדים

השר מינו אשר  הרכבים א.לחלק לארבע קטגוריות: אפשר  יוםהדתיות כ את הרכבי המועצות

השר שמינה  ממונים ב. מועצות; 96 – המקומיתלשירותי דת, הרשות המקומית והרבנות 

מורשי חתימה  ג.; מועצות 81 –בהן לא חודש הרכב המועצה עד המועד הנדרש שבמועצות 

 ועדות ממונות ד.; מועצות 59 – בהן לא חודש ההרכב ולא מונו ממוניםשבמועצות  זמניים

ראש הרשות המקומית והרבנות המקומית לאחר  עם השר לשירותי דת בהתייעצותמינה ש

הרכבים שמינו מההרכבים הם  11%-רק כקרי, . מועצות ארבע –שהוחלט על פיזור המועצה 

ת נשים חברות במועצו 29רק . יצוין כי השר לשירותי דת, הרשות המקומית והרבנות המקומית

 .מועצה ראש-שבתאינה מכהנת כיואחת מהן אף ו – מכלל החברים במועצות 1%-כ – הדתיות

  מקורות התקציב העיקריים של המועצות הדתיות הם תקציב הרשות המקומית והתקציב

הרשות על כי שירותי הדת היהודיים נקבע חוק ב. המשרד לשירותי דתשמעביר הממשלתי 

 שארב ועל המשרד להשתתףועצה הדתית הפועלת בה מתקציב המ 01%-השתתף בהמקומית ל

ייקבעו פי אמות מידה ש-ועל ,קבע כי בתנאים מסוימיםנותוקן החוק  2111בשנת  .(91%)

                                                 

 יובהר כי מסמך זה אינו עוסק בשירותי הדת הניתנים לדתות אחרות. 1
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 מרכז המחקר והמידע

אפשר אישור ועדת הכספים של הכנסת, בשר הפנים ו בהסכמת השר לשירותי דת, שר האוצר

של השתתפות הור שיע. לסטות משיעור ההשתתפות הקבוע של הממשלה ושל הרשות המקומית

 .אמות המידה שגובשולפי  ,91%-ל 21%בין הוא כיום מועצות הדתיות תקציב ההמדינה ב

  חלקו של המשרד לשירותי דת . ש"ח מיליון 886-כ הוא 2952תקציב המועצות הדתיות לשנת

תקציב ש"ח.  ןמיליו 201.3-ש"ח וחלקן של הרשויות המקומיות הוא כ ןמיליו 112.0-כהוא 

 .2999שנת אז מ 51%-כבעלה ות צהמוע

 תקציב על לא נמצאו נתונים מלאים תשובות שהתקבלו ממשרד האוצר ומהמשרד לשירותי דת ב

מלא משרד מידע לאין , מתשובת המשרד לשירותי דת עולה כי כמו כן .2999המועצות לפני שנת 

הדגיש כי בהקשר זה יש ל. למועצות הדתיות בפועלמעבירות הרשויות המקומיות שהתקציב על 

 ,נהלית והפיננסית במועצות הדתיותיבין היתר על הביקורת המ ממונההמשרד לשירותי דת 

 . יימצאו ברשותו נתונים אלוחשוב כי ולפיכך 

  מועצות ההעיקריות על הטענות  רבה. ביקורת ציבוריתנתונות במאז היווסדן המועצות הדתיות

מגדיר סל שירותים  אינו החוקכך שקציבן ולנוגעות להליך מינוי המועצות הדתיות, להרכבן, לת

 .נדרשות לספקשהן ברור 

  יש בו שהאופן חלקן משקפות עמדה רחבה יותר על . הצעות רבות לשינוי המצב הקייםהועלו

. חלק מן ההצעות משולבות זו בזו וניתנות מדינה במדינת ישראלהדת והיחסי להסדיר את 

ההצעות להצעות את אפשר לחלק כמו כן,  ו.ליישום מקביל וחלקן עומדות בסתירה זו לז

אשר ולהצעות  ,אך לשנות את אופן פעולתן על כנן את המועצות הדתיות המבקשות להותיר

יש לכל הצעה מבקשות לבטל את המועצות הדתיות ולספק את שירותי הדת במתכונת שונה. 

 .ת, אם תיושםורתית וחבופוליטילכות השעשויות להיות משלה, ולכל הצעה יתרונות וחסרונות 

  המבקשות לערוך שינוי  שבהןמן המאוחרות  .המועצות הדתיותהצעות חוק רבות הוגשו בנושא

הצעת חוק של חבר הכנסת מאיר שטרית והצעת נציין  שירותי הדת היהודיים מתןמבני באופן 

ולבטל המבקשות לשנות את חוק שירותי הדת היהודיים  רוברט אילטוב חבר הכנסת החוק של

 הדתיות. המועצות תא

 רקע  .5

נתונות ובהן  הן פועלותשמקומיות השירותי הדת היהודיים ברשויות  מתןאחראיות ל המועצות הדתיות

נוסדו לפני קום המדינה, ביוזמת הרבנות הראשית, המועצות  2.ובפיקוחו המשרד לשירותי דתבאחריות 

יודגש כי  3.פעוללימשיכו  הןחלט כי לאחר קום המדינה הו, ויםיצרכים הדתיים היהודל המענ מתןשם ל

                                                 

השר  –שם המשרד לשירותי דת שונה פעמים אחדות. במסמך זה הוא ייקרא המשרד לשירותי דת, והשר האחראי למשרד  2
 לשירותי דת.

(, 1כ"ג ) מחקרי משפטדיון נורמטיבי וניהול לקראת רפורמה",  –ודיים בישראל הדר ליפשיץ וגדעון ספיר, "שירותי הדת היה 3
 . 141-117תשס"ז, עמ' 
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הלכות ת ופוסקוהן אינן  ,ליישום הנחיות הלכתיות יםנהליימו יםביצועיהן גופים ת והדתי ותהמועצ

 4.ןבעצמ

 )להלן 5995-, התשל"א[נוסח משולב]דיים חוק שירותי הדת היהופי -עלפועלות  המועצות הדתיות יוםכ

המועצות  6.וחוזרי מנכ"ל המשרד לשירותי דת הותקנו לפיוהתקנות ש 5,חוק שירותי הדת היהודיים( –

 562כיום פועלות  7מקוואות.בושירותי קבורה בעירוב, בנישואין, ב, ושחיטה בכשרותשאר בין המטפלות 

  8.אזוריות דתיות מועצות 25הן , ובמועצות דתיות

ם המוגדרים "עובדים עובדימועצה דתית ניתנים שירותי הדת באמצעות בהן אין שברשויות מקומיות 

רשויות  33-בידי המשרד לשירותי דת. כיום אין מועצה דתית -ושכרם מתוקצב על ,משרתים בקודש"

 9בלניות. 44-רבנים ו 121ידי -עלבהן ושירותי הדת ניתנים  ,מקומיות

 ועדות מרכזיות בנושא המועצות הדתיות

היבטים בפעילותן )ראו הרחבה ן כמה בגיביקורת ציבורית הן נתונות ל הדתיותנוסדו המועצות מאז 

עתירות רבות הוגשו לבג"ץ  ,דוחותכמה בפקודן דינה עסק בתמבקר המ כפי שיפורט בהמשך,. להלן(

אחת  .לבחון את המצב הקיים ולהציע דרכים לשפרוכמה ועדות כדי והוקמו  בעניינים הקשורים אליהן

נה ראש ימועדה ציבורית ש ,דת צדוקועהיא ת ושדנו בתפקוד המועצות הדתיהעיקריות הוועדות 

הגישה הוועדה  1443. ביולי עד היום המלצותיה משמשות עוגן לדיון בנושא .1442הממשלה בספטמבר 

כגון  ,הפרטה של חלק מן השירותים ;הקטנת מספר המועצות הדתיותובהן:  ,המלצותובו כמה דוח 

הנציגות המקומית בהרכבה של  חיזוק ;הקטנת מספר חברי המועצה ;עלמין-עירוב והחזקת בתי

 קביעת סל שירותים ;המועצה; ביטול הצורך בהסכמה הדדית בין הרשויות המרכיבות את המועצה

מאז ועדת צדוק הוקמו ועדות  .מרבית המלצות הוועדה לא יושמוכפי שיפורט בהמשך, . מוגדר וברור

תיות וועדת שירותי הדת משרדית לבחינת תפקוד המועצות הד-הוועדה הבין ובהן ,בנושאאחרות 

  .1447שהוקמו בשנת  ,היהודיים

הניתנים ומטרתה היתה הסדרת שירותי הדת  ,הוקמה בעקבות החלטת ממשלה משרדית-הוועדה הבין

. בוועדה ישבו נציגי המשרד לשירותי שירותיםהאופן מתן ידי המועצות הדתיות במטרה לייעל את -על

ובהם בחירת ראשי מועצות וסגניהם ובחירת שני  ,נושאיםה כמבחנו ודת, משרד הפנים ומשרד האוצר 

הצביעו לא חבריה , וחילוקי דעות בין נציגי המשרדים הפסיקה הוועדה להתכנסבשל  10רבני עיר ליישוב.

 החלטותיהם. ולא הציגו את על ההצעות שהועלו בדיונים 

                                                 

לאה שקדיאל נ'  183317; ראו גם: בג"ץ 2112במאי  21עו"ד ירון קטן, יועץ משפטי בפועל ברבנות הראשית לישראל, מכתב,  4
, אח' נ' מועצת עיריית ירושלים ואח' 1-ענת הופמן ו 1128314 ,488314, 044314(; בג"ץ 2, פ"ד מב)השר לענייני דתות ואח'

 .(9)41על -תק ,סיעת מרצ במועצת עיריית ירושלים נ' השר לענייני דתות 421341-ו 9297347 ץבג"(; 1פ"ד מח)
 .1471-, התשל"א[נוסח משולב]חוק שירותי הדת היהודיים  5
תקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני ; 1471-תש"להתקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות(,  ראו בין היתר: 6

סדרי נוהל בתחומי הפעולה של לשכות הרבנות המקומית , 2נכ"ל המשרד לשירותי דת סא3; חוזר מ2117-עיר(, התשס"ז
, תשרי תש"ע, 784-712סעיפים , 1; חוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת סט21113, תמוז תשס"א, יוני והמועצות הדתיות

 1, נוהל הפעלת מערך הכשרות במועצות הדתיות, 719, סעיף 1; חוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת, התש"ע21143אוקטובר 
 .2111ע"ב, דצמבר , כסלו תש718-741סעיפים , 1; חוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת, התשע"ב21113ביולי 

(, 1כ"ג ) מחקרי משפטדיון נורמטיבי וניהול לקראת רפורמה",  –הדר ליפשיץ וגדעון ספיר, "שירותי הדת היהודיים בישראל  7
 . 141-117תשס"ז, עמ' 

 .2112במרס  21אביגדור אוחנה, מנכ"ל המשרד לשירותי הדת, מכתב,  8
 שם. 9

 .2.3בנות המקומית ובין המועצות הדתיות ראו סעיף להרחבה על הקשר בין הרבנות הראשית והר 10

http://www.nevo.co.il/law_word/law01/P177_023.doc
http://justice.gov.il/NR/rdonlyres/2FB89337-60EC-407D-B2CD-590B09EA1DB2/8633/6613.pdf
http://justice.gov.il/NR/rdonlyres/2FB89337-60EC-407D-B2CD-590B09EA1DB2/8633/6613.pdf
http://justice.gov.il/NR/rdonlyres/2FB89337-60EC-407D-B2CD-590B09EA1DB2/8633/6613.pdf
http://www.dat.gov.il/NR/rdonlyres/2E45DDD8-6E85-495E-9EFB-02DD9B9B0E79/0/062001.pdf
http://www.dat.gov.il/NR/rdonlyres/2E45DDD8-6E85-495E-9EFB-02DD9B9B0E79/0/062001.pdf
http://www.dat.gov.il/NR/rdonlyres/2E45DDD8-6E85-495E-9EFB-02DD9B9B0E79/0/062001.pdf
http://www.dat.gov.il/NR/rdonlyres/4E4DB413-DFC3-423E-8BD6-36ED6EB2AF82/0/102009.pdf
http://www.dat.gov.il/NR/rdonlyres/57612CBF-B866-4068-8684-2B2B212A5D22/0/CeoDoc072010.pdf
http://www.dat.gov.il/NR/rdonlyres/76DF87A2-B90E-4BBD-87FD-47551E6BCC42/0/122011.pdf
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נציגים של החברים בה היו ו ,הוקמה לאחר דיון בוועדת הפנים של הכנסת ועדת שירותי הדת היהודיים

הרבנות הראשית לישראל, המשרד לשירותי דת, משרד הפנים, ראשי מועצות דתיות ואנשי מקצוע. 

ובהם כהונת רב עיר שני, הרכב המועצות הדתיות ודרך  ,תחומיםעל כמה המלצות כלליות  הוועדה גיבשה

ראש הממשלה בהשתתפות נציגי  דמשרמנכ"ל צוות בראשות מונה  2113בשנת  ,על כךנוסף  11מימונן.

  12.שירותי הדת מתןחלופה לאופן  לבחוןכדי המשרד לשירותי דת, משרד המשפטים ומשרד האוצר 

 פירוק המשרד לשירותי דת והקמתו מחדש

הוסכם על  ,הקואליציה עם הרכבת ,2996בשנת כאשר  ומשברים שינוייםכמה  עברו המועצות הדתיות

משרד הפירוק עם  13.עילות המועצות הדתיות במתכונתן הנוכחיתוהפסקת פהדתות פירוק משרד 

נקלעו המועצות  2998שנת תחילת ב 14משרד ראש הממשלה. לאהועברה האחריות למועצות הדתיות 

רשויות מקומיות לא  :הסיבות למשברמ. והן חדלו לשלם משכורות לעובדיהן ,הדתיות למשבר כלכלי

בתקציב; מועצות חרגו מתקן המשרות שאושר; מועצות העבירו למועצות הדתיות את מלוא חלקן 

בעקבות המשבר  15פי הנוהל.-תמיכות שלא עלאו נתנו שילמו שכר ותשלומים נלווים גבוהים מהמתחייב 

, אשר התמקדה במועצות הדתיות תוכניות הבראההחלטת ממשלה בדבר יישום  2991התקבלה בשנת 

 16.בהיבטים כלכליים

יכהן כשר במשרד ראש  למנות חבר כנסת אשרההסכמים הקואליציוניים במסגרת הוחלט  2991בשנת 

והמועצות  ,וקם מחדש המשרד לשירותי דתה 2994בינואר  17.ופקד על המועצות הדתיותויהממשלה 

לשיפור כי המשרד פועל  מחדש נכתבהוקם פרסם המשרד מאז שבהודעות  18.הדתיות חזרו לפעול תחתיו

ציין הפעולות שמטרתן שיפור השירות מ ידי המועצות הדתיות.-עללאזרחים שירותי הדת שניתנים 

הודיע  2111בשנת כמו כן,  19סדנאות הדרכה בנושא.ת שירות וקיום ואמנ ן של שלושגיבוש המשרד את

 ,להעביר תקציבים מיוחדים למימון שכר העובדיםצריך אינו  ואראשונה זה שבע שנים הלהמשרד כי 

 20ושכרם משולם בזמן.

אשר עוסקות בשינוי מבני באופן  האחרונות שבהןמ המועצות הדתיות. צעות חוק רבות בנושאההוגשו 

רוברט  חבר הכנסת והצעת חוק של 21הצעת חוק של חבר הכנסת מאיר שטריתנזכיר מתן שירותי הדת 

                                                 

 .2111באפריל  24, 1444ולחשבונות שנת הכספים  2111ב' לשנת  81דוח שנתי מבקר המדינה,  11
 .2117במאי  4, 2118ולחשבונות שנת הכספים  2110ב' לשנת  87דוח שנתי מבקר המדינה,  12
 .2113בפברואר  20, מסמך עקרונות למסגרת להבנה בין נציגי הסיעות הליכוד, שינוי והמפד"ל, נספח להסכם הקואליציוני 13
הדר ליפשיץ וגדעון ספיר,  תקציב.בקיצוץ  ד המועצות, בין השאר בשלדרדרות בתפקויכי מהלך זה הוביל להיש הטוענים  14

 .141-117(, תשס"ז, עמ' 1כ"ג ) מחקרי משפטדיון נורמטיבי וניהול לקראת רפורמה",  –ים בישראל "שירותי הדת היהודי
 .2117במאי  4, 2118ולחשבונות שנת הכספים  2110ב' לשנת  87דוח שנתי מבקר המדינה,  15
 .2118באוגוסט  4, תוכניות הבראה במועצות הדתיות –שירותי הדת , 9114החלטת ממשלה מס'  16
 .2110באפריל  31, למדינת ישראל 31-הסכם קואליציוני לכינון הממשלה ה 17
הודעת הממשלה על הקמת המשרד לשירותי דת, על שינוי שיבה קצ"ד, , מושב שלישי, חוב' ט"ו, י17-"דברי הכנסת" ה 18

 .  2111בינואר  19, בחלוקת התפקידים בין השרים, על העברת סמכויות משר לשר ועל העברת שטחי פעולה ממשרד למשרד
 8, משפרים את השירות לאזרח –סיכום שנה , 2111 –וט ראו המשרד לשירותי דת: פרסומים והודעות לעיתונות לפיר 19

; 2111ביולי  8, כנס שיפור השירות לאזרח במועצות הדתיות, 2111 –; פרסומים והודעות לעיתונות 2111בספטמבר 
 .2112תוכנית עבודה לשנת ; 2111בספטמבר  7, שלב נוסף בשיפור השירות לאזרח –המשרד לשירותי דת 

באפריל  12, הצלחה – תוכניות ההבראה המועצות הדתיות, 2111 –המשרד לשירותי דת, פרסומים והודעות לעיתונות  20
2111. 

, של חבר הכנסת מאיר 9194311, פ21123-ביטול המועצות הדתיות(, התשע"ב –שירותי הדת היהודיים )תיקון הצעת חוק  21
 שטרית.

http://www.knesset.gov.il/docs/heb/appndix2003.htm
http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2005/08/des4119.htm
http://www.knesset.gov.il/docs/heb/coal2006shas.htm
http://www.knesset.gov.il/plenum/data/00258608.doc#_Toc208719222
http://www.knesset.gov.il/plenum/data/00258608.doc#_Toc208719222
http://www.knesset.gov.il/plenum/data/00258608.doc#_Toc208719222
http://www.dat.gov.il/NR/rdonlyres/4A3F72BC-E50C-4141-8103-BFF354F78045/0/סיכוםשנה.pdf
http://www.dat.gov.il/פרסומים+והודעות+לעיתונות/הודעות+לעיתונות/2011/כנס+שיפור+השירות+לאזרח+במועצות+הדתיות.htm
http://www.dat.gov.il/פרסומים+והודעות+לעיתונות/הודעות+לעיתונות/2011/המשרד+לשירותי+דת-+שלב+נוסף+בשיפור+השירות+לאזרח.htm
http://www.dat.gov.il/NR/rdonlyres/96626B97-4421-4E17-920C-CAF4F81715B4/0/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%942012.pdf
http://www.dat.gov.il/פרסומים+והודעות+לעיתונות/הודעות+לעיתונות/2011/תוכניות+ההבראה+במועצות+הדתיות+הצלחה.htm
http://saar/sites/Hakika/DocLib1/%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa%2018/01083112.doc
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

הצעתו של  הדתיות. המועצות ולבטל אתמבקשות לשנות את חוק שירותי הדת היהודיים ה 22אילטוב

 שירותי הדת תועבר לרשויות המקומיות. מתןהאחריות למבקשת להעביר את  אילטוב חבר הכנסת

 ותחומי פעילותן פעילות המועצות הדתיותבדבר ההנחיות  .2

החקיקה משמש כיום מסגרת  ,5995-תשל"אה, [נוסח משולב] חוק שירותי הדת היהודייםכאמור, 

ויוצגו תחומי הפעילות יו העיקריות הוראותייסקרו בפרק זה  פעילות המועצות הדתיות.ל העיקרית

 העיקריים של המועצות.

 ההנחיות הקיימות .2.5

 סמכויות המועצהבמספר חבריה, בהקמת מועצה דתית, בר שאבין העוסק  שירותי הדת היהודיים חוק

  :בוש העיקריותוראות תקציב. להלן ההקביעת הבו

מועצה דתית בכל רשות מקומית רשאי להקים השר(  –)להלן  השר לשירותי דת – הקמת מועצה דתית

 .שאין בה מועצה דתית

ובלבד שלא יעלה על מספר  ,חברי המועצה מספר ע אתובעל השר לק –הרכב המועצות הדתיות קביעת 

 הרשותעל , מהמועמדים 81%ציע לההשר  עלקביעת מספר החברים, לאחר חברי הרשות המקומית. 

ל ע םדעתאת חוות ל האלהגופים ה תשלושעל . 59% להציע המקומית הרבנותעל ו 81% להציע המקומית

ינים בשירותי הדת מידת הייצוג הניתן לגופים המעוניעל המועמדים לתפקיד ום של מידת התאמת

השר , שחברים בה ועדת שריםולמובאת הסוגיה חילוקי דעות, מתעוררים אם  .היהודיים במקום

 אחד השרים אם .הוועדה ראש-יושבמשמש אשר  ,אש הממשלהושר הפנים או נציגיהם ורשירותי דת ל

ל מועצה עד תום כעל השר לחדש את הרכבה של  ה עוברת לממשלה.כרעהה ,על החלטת הוועדה מערער

השר לא חודש הרכב המועצה עד המועד שנקבע, אם  שנה מיום בחירת המועצה של הרשות המקומית.

כמו כן,  .ו עד לחידוש הרכב המועצהויכהנ אשר יחליפו את המועצה ממונים מטעמושני למנות רשאי 

לא חודש הרכב המועצה אם , נקבע כי 5999-תש"להבתקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות(, 

עדר מזכיר יינתנו סמכויותיו יבהו ,קופת המועצהאחראי ל מזכיר המועצה יהיה הדתית ולא מונו ממונים

 23.אפיינים דומיםה דתית אחרת בעלת מלממונה בעל סמכות הכרעה במועצ

פי יחסי הכוחות המפלגתיים שבמועצה המקומית -מקובל כי הרכבה של המועצה הדתית נקבע על

בבחירות לרשות המקומית בא לידי ביטוי רצון תושבי הרשות בכל ש היא הנחה, שכן הבאותה רשות

בדיוניו  שפטהמ-בית שימשה אתזו הנחה  24ירותי הדת.שובכלל זה  ,ם ברשותקומייהנוגע לעניינים המ

להצדיק סטייה בהרכב המועצה הדתית עשויים אילוצים שונים  כי קבעאך הוא  25אחדות, פעמים בנושא

 26יש להימנע מסטייה גסה.ם כי מן ההרכב של הרשות המקומית, א

                                                 

, של חבר הכנסת רוברט 9181311, פ21123-ביטול המועצות הדתיות(, התשע"ב –שירותי הדת היהודיים )תיקון הצעת חוק  22
 אילטוב.

א, העוסק במורשה חתימה זמני, חל כל עוד הוראת 20. סעיף 1471-תש"להשירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות(,  תקנות 23
 (.  2112ביוני  10עד  2119ביוני  17-השעה תקפה )מ

 (.3, פ"ד מ)אח' 8-סיעת ש"ס ואח' נ' השר לענייני דתות ו 121310בג"ץ  24
, פ"ד לוריא נ' שר הדתות 011311 ץראו גם: בג"(. 3, פ"ד מ)אח' 8-ני דתות וסיעת ש"ס ואח' נ' השר לעניי 121310בג"ץ  25

 (.1ל"ז)
 (.8, פ"ד מט)חיים גינדי ואח' נ' שר הדתות ואח' 8913348בג"ץ  26

http://saar/sites/Hakika/DocLib1/%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa%2018/01083112.doc
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/P177_023.doc
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 מרכז המחקר והמידע

תקציב המקורות התקציב העיקריים של המועצות הדתיות הם תקציב הרשות המקומית ו – תקציב

הכנסות עצמיות יש ועצות מקורות אלו, למ לענוסף . המשרד לשירותי דת ידי-מועבר עלה ממשלתיה

מתגמולים המתקבלים מן המוסד לביטוח ובהם נישואין וכשרות, וכן  ,שהן גובות על שירותים מאגרות

מתקציב  01%-השתתף בהרשות המקומית לעל בע כי וחוק קשירותי קבורה. הנותנות במועצות הלאומי 

קבע כי נתוקן החוק ו 2111בשנת  .(91%) ביתרה ועל המשרד להשתתףת בקרבה המועצה הדתית הפועל

 ,שר הפניםו בהסכמת השר לשירותי דת, שר האוצרייקבעו פי אמות מידה ש-ועל ,בתנאים מסוימים

לסטות משיעור ההשתתפות הקבוע של הממשלה ושל הרשות אפשר אישור ועדת הכספים של הכנסת, בו

לפי  ,91%-ל 21%מועצות הדתיות נע כיום בין תקציב ההמדינה בשל ות השתתפהשיעור  27.המקומית

עדר יבהוקביעת תקציב המועצה מצריכה הסכמה של הרשות המקומית,  28.אמות המידה שגובשו

שר הפנים. לשר לשירותי דת ולעוברת רשות המקומית, ההכרעה בנושא לבין המועצה הדתית  הסכמה

 .עוברת לממשלה ההכרעה, מגיעים להסכמההם אינם אם 

 .שנתיים ולהגישם לשר לשירותי דת-על המועצה לערוך דוחות כספיים שנתיים וחצי

ה מוסמכת אלא קובע כי המועצ את תפקידי המועצה הדתיתאינו מגדיר במפורש  החוק – תפקידים

  .תובא הרחבה בנושא זהלהלן שירותי הדת.  מתןלטפל ב

 תחומי הפעילות .2.2

, אלא קובע כי הן מוסמכות לטפל המועצות הדתיות לספקעל שירותים לו אינו קובע איהחוק כאמור, 

 ,מהם "שירותי דת"קובע שם כי אף שהחוק אינו  , וצויןבבג"ץבעבר דון ננושא ה .שירותי הדת מתןב

תקציב של ואישורו דרך הגשתו את  עתהשקבעו באותה בין היתר מן התקנות  ללמוד על מהותםאפשר 

הובאה רשימה של נושאי הפעילות העיקריים של מועצה דתית  לתקנות פתבתוסהמועצות הדתיות. 

בנות ונישואין, כשרות ושחיטה, טהרת המשפחה, שירותי קבורה, שבת : רשבעבורם ניתן לה תקציב

  29ועירובין ופעולות תרבות תורניות.

 30מציג אותם כיום. המשרד לשירותי דתשכפי  ן תחומי הפעילות העיקריים של המועצותללה

המועצות הדתיות הן הגוף המוסמך מכוח חוק לרשום זוגות יהודיים הנישאים  –רישום לנישואין 

הדרכה לפני ל, חת תיק נישואין לזוגות יהודייםלפתיאחראית המועצה הדתית  ם.יסיקבנישואין אורתודו

 .ין לזוגכתובה ואישור נישואלמתן עובדי המועצה וקרב מ טקס הנישואיןהקצאת רב לעריכת להחתונה, 

חוק הרבנות הראשית לישראל, לפי המועצות הדתיות מפקחות על תחום הכשרות  – ושחיטה כשרות

יות תמחלקות הכשרות במועצות הד .1413-תשמ"גהחוק איסור הונאה בכשרות, ו ,1411-תש"םה

, הכשרת ובכלל זה גביית אגרות ,נהליים הכרוכים בהוצאת תעודת כשרותיאחראיות להיבטים המ

מטפלות כמו כן, המועצות הדתיות  ופיקוח שוטף על בעלי העסק שקיבלו תעודה. ומינוים חי כשרותמשגי

 .בשיתוף הרבנות ,ובכלל זה פיקוח על השוחטים והכשרתם ,בשחיטה

                                                 

 .2112במרס  21אביגדור אוחנה, מנכ"ל המשרד לשירותי הדת, מכתב,  27
מקומיות בהוצאות תקציב המועצות הדתיות לשנת "אמות המידה לשינוי שיעור השתתפות הרשויות ה ועדת כספים, 28

 פרוטוקול טרם פורסם.; ה2112במרס  21", 2112
תקנות תקציבי השירותים הדתיים היהודיים, הדין מכוון ל-פסק .(2פ"ד ל) ,אח' נ' שר הדתות 2-אורי הופרט ו 810378 ץג"ב29

 . התקנות בוטלו מאז.1401-תשכ"חה
שירותים ת הדתיות לקוח מאתר המשרד לשירותי דת, שירותי המשרד, המועצות דתיות, פירוט תחומי הפעילות של המועצו 30

 ת.(, אלא אם כן צוין אחר2112בינואר  28)תאריך כניסה:  ידי המועצה הדתית-הניתנים על

http://www.dat.gov.il/שירותי+המשרד/מועצות+דתיות/שירותים+הניתנים+על+ידי+המועצה+הדתית.htm
http://www.dat.gov.il/שירותי+המשרד/מועצות+דתיות/שירותים+הניתנים+על+ידי+המועצה+הדתית.htm
http://www.dat.gov.il/שירותי+המשרד/מועצות+דתיות/שירותים+הניתנים+על+ידי+המועצה+הדתית.htm


 

  
 27ך מתו 7עמוד   

   
 
 
 
 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

נהליים יאחראית להיבטים המשמחלקת קבורה יש בחלק מן המועצות הדתיות  – קבורהשירותי 

במקומות  .לוויה, הקצאת חלקת קבר וטיפול בגופת הנקברהועד ל, כגון קביעת מבסידורי קבורת הנפטר

את משפחת הנפטר לחברות קדישא מפנה בהם חברת קדישא אינה חלק מן המועצה, המועצה הדתית ש

 מקומיות.

 .תחזוקה של קווי עירובלהרחבה ולהמועצות הדתיות אחראיות להקמה,  –ותחזוקתם  31מתיחת עירובין

-תפעול של המקוואות הציבוריים ברשות עללתחזוקה ות הדתיות אחראיות להמועצו –הפעלת מקוואות 

 עובדות המועצה.שהן ידי בלניות 

אחרים לפי לפעול בתחומים יכולה עיקר פעילותה של המועצה, המועצה שהם  ,תפקידים אלו לענוסף 

 32.התקציבלפי דרישות הקהילה, אופייה וצרכיה ו

 המקומיתהרבנות הראשית ורבנות מועצות הדתיות ויחסיהן עם הה .2.6

, אשר בסמכותן לקבוע הרבנות המקומיתו לישראל הרבנות הראשית לצד המועצות הדתיות מתקיימות

 הנחיות הלכתיות.

ההלכתית היהודית סמכות היא הו ,היא יחידת סמך במשרד ראש הממשלה לישראל הרבנות הראשית

 ותפקידיה ,5949-ית לישראל, התש"םחוק הרבנות הראשהיא פועלת לפי  33הדתית העליונה במדינה.

 .ומתן כשירות לתפקידי רבנות מתן תעודות כשרות ,מתן תשובות וחוות דעת בענייני הלכה הם בין השאר

 הרבנותבראש מקוואות. ו כשרות, נישואין, בריתות, עירוביןכגון נושאים הנחיות בקובעת הרבנות 

שבה ידי אספה בוחרת -נבחרים על . הםב אשכנזירב ספרדי ור – עומדים שני הרבנים הראשיים לישראל

ובהם ראשי ערים, ראשי מועצות דתיות, שרים, חברי כנסת  ,נציגי ציבור 71-רבנים ו 11 – חברים 181

 .השר ממנהשואנשי ציבור 

שכרם את רוב מקבלים פי -שעל, רבנים בערים וביישוביםמעסיקה רבנים הראשיים המדינה ה לענוסף 

קובעות  2999,34-תקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(, התשס"ז .יישובמהמועצה הדתית ב

ביישוב מספר התושבים היהודים אם  , אולםביישוב שהוא עירייה או מועצה מקומית יהיה רב אחד כי

להורות, בהסכמת המועצה המקומית, כי ליישוב יהיו שני רבנים, אחד רשאי , השר 21,111על עולה 

, שמספר חבריה נקבע לפי מספר פי התקנות, רב עיר נבחר באספה בוחרת-על 35אשכנזי. ספרדי ואחד

, נציגי אספהב םחבריהממנה רבע מ הרשומים ברשות המקומית. מועצת הרשות המקומיתהתושבים 

מועצות בהן אין שברשויות . , כפי שיפורט בהמשךהכנסת ממנים חצי-ממנים רבע ובתי המועצה הדתית

בוחרת  בהן מועצות דתיות שמונו להן ממונים או ועדה ממונה, מועצת הרשות המקומית דתיות, או שיש

-יבתקרים המ. בשני הכנסת ממנים חצי-ממנה שמינית ובתישמיניות מהחברים באספה, השר -שלוש

                                                 

פי ההלכה אסור לטלטל חפץ בשבת אל שטח פתוח שמחוץ לבית או לחצר מגודרת. העירוב יוצר "גדר הלכתית" מסביב -על 31
הדר ליפשיץ וגדעון ספיר, "שירותי הדת  .בה מותר לשאת חפצים ממקום למקוםשליישוב ובכך הופך אותו לחצר מגודרת 

 .117-141(, תשס"ז, עמ' 1כ"ג ) מחקרי משפטפורמה", דיון נורמטיבי וניהול לקראת ר –היהודיים בישראל 
; אביגדור אוחנה, מנכ"ל המשרד לשירותי 2112בפברואר  21יפו, מכתב, –אביב-אלדד מזרחי, ראש המועצה הדתית לתל 32

 .2112במרס  21הדת, מכתב, 
 .2112במאי  22, תאריך כניסה: ות הראשית לישראלאתר הרבנ 33
 .2117-תקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(, התשס"ז 34
כיהנו במועצות או בעיריות שני רבני עיר, יכהנו ברשות המאוחדת שני במועצות מקומיות ובעיריות שאוחדו ולפני האיחוד  35

 .21,111רבני עיר גם אם מספר התושבים היהודים בה אינו עולה על 

http://www.rabanut.gov.il/show_item.asp?levelId=61631
http://justice.gov.il/NR/rdonlyres/2FB89337-60EC-407D-B2CD-590B09EA1DB2/8633/6613.pdf


 

  
 27ך מתו 1עמוד   

   
 
 
 
 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

חמישה שבה ועדת בחירות בונקבעים  שלהם נציגיםההכנסת שישתתפו בבחירת האספה הבוחרת ומספר 

מועצת הרבנות רה חבנציג השר מקרב עובדי משרדו, רב עיר ש ,בדימוסדיין מכהן או  : שופט אוחברים

תיתן  הכנסת-בוחרת את בתישועדת הבחירות  .המועצה הדתיתהראשית, נציג הרשות המקומית ונציג 

כל בבחירתה תייצג ככל האפשר את של מתפללים, ו כנסת שבהם המספר הגדול ביותר-קדימות לבתי

-עמותה לפי חוק העמותות, התש"םייבחר רק אם הוא כנסת -ביתיצוין כי . ת המקומיתתחומה של הרשו

שפרסמו  לאחר יהיו רשאים לבחור את נציגםבו חברי האספה הכללית הכנסת, -לאחר שנבחרו בתי .1411

 ימים לפני מועד הבחירות. 19 הכנסת-הודעה על קיום הבחירות בבית

בתקנות נקבע כי עליו לחתום על תצהיר הקובע כי הוא ו ,שיתהרב המקומי כפוף להחלטות הרבנות הרא

"ממילא,  ,מהרבנות הראשית קטןעו"ד ירון "יקיים כל החלטה של מועצת הרבנות הראשית". לדברי 

 36".הרבנות המקומית אמורה להיות מתואמת עם הרבנות הראשית לישראל בפסיקת ההלכה

מנכ"ל  יבחוק שירותי הדת היהודיים והן בחוזר היחסים בין הרבנות למועצות הדתיות מוסדרים הן

על המועצה  נוסף תיקון לחוק שירותי הדת היהודיים אשר קבע כי 1444בשנת  .המשרד לשירותי דת

כמו כן, חוזר מנכ"ל המשרד לשירותי  37.פסיקת הרבנות המקומית והרבנות הראשיתלפי הדתית לפעול 

, מעגן את הרבנות המקומית והמועצות הדתיות סדרי נוהל בתחומי הפעולה של לשכות, 2דת סא3

ואילו המועצה הדתית אחראית  ,הרב המקומי הוא האחראי לסוגיות ההלכתיות במקוםשהעיקרון 

מחלוקת בין המועצות הדתיות לרבנות כשמתעוררת  38.שירותי הדתמתן נהליים של ילהיבטים המ

ועדת בירור השר לשירותי דת יקים כי קובע לפתרון מוסכם, החוזר והצדדים אינם מגיעים המקומית 

שלושה נציגים של מועצת הרבנות הראשית, שני נציגי השר ונציג אחד של המועצות הדתיות. שבה עליונה 

   ולשר.רבנים הראשיים לישראל ההחלטה נמסרת ל, אינה מגיעה להסכמה וועדה האמורהאם גם ה

 ותקציבנתונים  – הדתיותהמועצות  .6

פי הרכב המועצה, מספר -ובכלל זה התפלגותן על ,המועצות הדתיותעל  כלליים יםבפרק זה יוצגו נתונ

התפלגות ההכנסות תידון כמו כן  .2112-2114ותקציב המועצות בשנים במועצות גברים והנשים ה

 . 2111וההוצאות של מועצות דתיות נבחרות בשנת 

 נתונים כלליים –המועצות הדתיות  .6.5

ובהם  ,חברים 944במועצות . אזוריות דתיות מועצות 21הן , ובות דתיותמועצ 132כיום פועלות כאמור, 

נותני נהלתיים ויתפקידים מובכלל זה בעלי  ,במועצות הדתיותמספר העובדים הכולל  39.0%-כ –נשים  24

  1,121.40הוא  ,שירותים

 םילגות העובדים במועצות לפי תפקידהתפרכבן והפי -על ת המועצות הדתיותהתפלגותובא  להלן

 .נבחרים

                                                 

 .2112במאי  21עו"ד ירון קטן, יועץ משפטי בפועל, הרבנות הראשית לישראל, מכתב,  36
 א.0ף , סעי1471–תשל"אה, [נוסח משולב]חוק שירותי הדת היהודיים  37
, תמוז סדרי נוהל בתחומי הפעולה של לשכות הרבנות המקומית והמועצות הדתיות, 2חוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת סא3 38

 .2111תשס"א, יוני 
 .2112במאי  1"ל, אבי עובדיה, עוזר מנכ"ל המשרד לשירותי הדת, דוא .2112נתון זה נכון למאי  39
 .2112י יולב 4, דוא"ל, הנ"ל 40

http://www.dat.gov.il/NR/rdonlyres/2E45DDD8-6E85-495E-9EFB-02DD9B9B0E79/0/062001.pdf


 

  
 27ך מתו 4עמוד   

   
 
 
 
 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 41המועצות הרכבי

 מספר מועצות הרכבהסוג 

 73 השר, הרשות המקומית והרבנות המקומיתשמינו הרכבים 

 98  (השרשמינה ) ממונים

 1142 ובכלל זה מזכירי מועצה או ממונים ממועצות דתיות אחרות ,מורשי חתימה זמניים

 9 43ועדות ממונות

 562 סה"כ

 

השר, הרשות המקומית והרבנות  ושמינרכבי המועצות הם הרכבים מה 11%-רק כ מהטבלה עולה כי

 .המקומית

 44התפלגות עובדים לפי תפקידים נבחרים

 מספר עובדים תפקיד מספר עובדים תפקיד

 01 45מפקחי כשרות 18 עלמין-אחראי בית

 10 מפקח עירובין 81 אחראי מקוואות

 141 46משגיחי כשרות 912 בלנים ובלניות

 1 רשם נישואין 1 הדרכה דתית

 114 רבני ערים 71 ראש-יושב

 170 47רבני שכונות 81 ממונה

 1 שוחט 12 עלמין-מנהל בית

 הדתיות תקציב המועצות .6.2

פעילות חלק המשרד בשיוצגו הם הסכומים  .2112-2114תקציב המועצות הדתיות בשנים יוצג להלן 

ת ותוכנימשרד מקצה לצרכים כגון שהנוספים סכומים  כולליםואינם  ,של המועצות הדתיות השוטפת

  נתוני התקציב אינם כוללים הכנסות עצמיות של המועצות. כמו כן, 48.הבראה

                                                 

 .2112במאי  1, דוא"ל, הנ"ל 41
 .ממונים ממועצות דתיות אחרות שבעהמזכירים ו שלושה 42
 .השר ממנה בהתייעצות עם ראש הרשות המקומית והרבנות המקומית לאחר שהוחלט על פיזור המועצה 43
 .2112במרס  21אביגדור אוחנה, מנכ"ל המשרד לשירותי הדת, מכתב,  44
 כולל מפקחי כשרות ומפקחי כשרות ראשיים. 45
 כולל משגיחי כשרות, משגיחי שירות ראשיים ומשגיחי כשרות נודדים. 46
 כולל רבני שכונות, רבני שכונות בתפקיד מוגדר ורבני שכונות מנהלי מחלקות. 47
יב המועבר לפעילות המועצות הדתיות שהתקבל מהמשרד לשירותי דת ופורסם באתר משרד האוצר. פירוט התקצלהלן  48

. נתוני כולל תוכנית הבראה ותוספות ,המועצות השוטפת של המועבר לפעילותנתוני המשרד לשירותי דת נוגעים לתקציב 
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

, בתקופה הדתותלבחון את תקציב המועצות הדתיות טרם פירוק משרד  נוביקשבמסגרת הכנת המסמך 

לפי אולם, וולאחר הקמתו של המשרד לשירותי דת.  ,משרד ראש הממשלהכפופות לבה המועצות היו ש

המועצות תקציב על מלאים לא נמצאו נתונים תשובות שהתקבלו ממשרד האוצר ומהמשרד לשירותי דת 

בפועל למועצות הדתיות את  , ביקשנו לבחון אם הרשויות המקומיות מעבירותכמו כן 2999.49לפני שנת 

תקציב העל מלא מידע משרד למתשובת המשרד לשירותי דת עולה כי אין , אך חלקן בתקציב

פי החלוקה בינן -חלקן המיועד עלעל , אלא רק מעבירות הרשויות המקומיות למועצות הדתיות בפועלש

נהלית יבין היתר על הביקורת המממונה בהקשר זה יש להדגיש כי המשרד לשירותי דת  50.לבין המשרד

 2113בשנת  המשרד,י פל. יימצאו ברשותו נתונים אלושולפיכך חשוב  ,והפיננסית במועצות הדתיות

 51להיכנס לפעילות מערכת אשר תרכז את נתוני התקציב של כל מועצה דתית לפי תחומי אחריות.אמורה 

על בין נתוני המשרד לשירותי דת לנתוני משרד האוצר  התאמה בין-אייש בחלק מהשנים , על כך נוסף

   52.תייםמהואינם פערים ה, אם כי חלקו של המשרד לשירותי דת בתקציב המועצות הדתיות

 53, בש"ח2952-2999, פעילות שוטפת – תקציב המועצות הדתיות

 סה"כ חלק הרשויות בתקציב המועצות חלק המשרד בתקציב המועצות שנה

2999 182,944,737 231,141,111 313,847,117 

2959 101,930,117 291,011,914 912,110,840 

2955 173,242,230 281,131,121 929,331,387 

2952 112,039,108 201,391,117 992,412,272 

תקציב  2952. בשנת תקציב המועצות הדתיות עלה 2112-2114 לראות כי בשניםאפשר מהטבלה 

נדרשות הרשויות מיליון ש"ח  219-משרד וכמהמיליון ש"ח  546-כ – ש"ח ןמיליו 886-כהוא המועצות 

, המשרד לשירותי דת כומים האמוריםסה לענוסף . 2999מתקציב  51%-כתקציב זה גדול בלהעביר. 

                                                                                                                                                      

. לא התקבל (19111112)תקנה מס' השתתפות המשרד לשירותי דת בתקציב הרגיל של המועצות הדתיות האוצר נוגעים ל
 הסבר מלא על הפערים בין נתוני המשרדים.

 , באלפי ש"ח2952-2999השתתפות המשרד לשירותי דת בתקציב המועצות הדתיות 

 משרד האוצר המשרד לשירותי דת שנה

 ביצוע על שינוייו מקורי

2114 108,111 108,111 100,812 108,321 

2111 101,340 101,340 101,040 101,912 

2111 111,213 177,779 117,018 111,108 

2112 113,381 174,714 - - 

 

 ניהול יעדי המקרו  –; אתר משרד האוצר, החשב הכללי 2112ביולי  4ל, "לשירותי הדת, דואאבי עובדיה, עוזר מנכ"ל המשרד 
 לקוחים מתוך: משרד האוצר, אגף  2112; נתוני משרד האוצר לשנת ביצוע תקציב –נתונים היסטוריים של תקציב המדינה, 

 .2112הוראות התקציב לשנת , 1211-2211תקציב המדינה התקציבים, 
י לביו 3, דוא"לצחי דוד, רפרנט משרד האוצר, ; 2112ביולי  4י הדת, שיחת טלפון, אבי עובדיה, עוזר מנכ"ל המשרד לשירות 49

2112. 
 2112ביולי  4שיחת טלפון, אבי עובדיה, עוזר מנכ"ל המשרד לשירותי הדת,  50
 .2112במרס  21אביגדור אוחנה, מנכ"ל המשרד לשירותי הדת, מכתב,  51
 .91ראו הערה  52
  .2112ביולי  4ל, "אבי עובדיה, עוזר מנכ"ל המשרד לשירותי הדת, דוא 53

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/BudgetExecution/BudgetExecutionTopNav/BEHistoryData/
http://www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2011_2012/MinisteriesBudget/MinisteriesBudget/Pages/PrimeMiniste.aspx
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

, העסקת קייסים כגון הדרכה ,לעבודת המועצותשנוגעים תחומים בתקציבים למועצות הדתיות מעביר 

-כמסתכם ב 2952( בשנת 989495למועצות הדתיות )סעיף מעביר המשרד שהתקציב כך וומיזמים, 

 54.(ילות השוטפת במועצותפענועדו ל מיליון ש"ח 113-מתוכם כאמור כו)ש"ח  ןמיליו 295.4

בדוחות  םכפי שפורס 2111התפלגות ההכנסות וההוצאות במועצות דתיות נבחרות בשנת וצג להלן ת

באותה  חברתי של הרשות-מדד הכלכלילפי האקראי ב. המועצות נבחרו השנתיים של המועצותהכספיים 

חת מהרשויות באשכולות , מועצה א2-1: מועצה אחת מהרשויות המקומיות המדורגות באשכולות שנה

 55.הלאהוכן  9-3

 295956, ש"חאלפי ב הכנסותהתפלגות ה –מועצות דתיות נבחרות 

אשכול  מועצה דתית

-כלכלי

חברתי 

בשנת 

2959 

שיעור  הכנסות

השתתפות 

הרשות 

מתוך 

הכנסות ה

משרד המ

הרשות מו

המקומית 

 בלבד

שיעור 

השתתפות 

 הרשות

המיועד 

לשנת 

2952 

הכנסות 

 מהמשרד

ות הכנס

 מהרשות

הכנסות 

 עצמיות

סה"כ 

 הכנסות

 81% 82% 3,701 1,182 1,919 1,249 8 שאן-בית

 01% 78% 83,111 11,71057 31,480 11,917 9 ירושלים

 28% 31% 1,717 198 941 1,182 2 עמנואל

 78% 78% 9,042 1,74158 2,140 044 4 השרון-רמת

 78% 78% 21,011 0,198 10,421 8,098 1 אביב-תל

חברתי של הרשויות ובין שיעור השתתפותן של -המדד הכלכליבין  יש קשר  לראות כיאפשר מהטבלה 

כלכלי(, -החברתי דירוגב 2 החלקה של הרשות המקומית בעמנואל )דרג . כך,הרשויות בתקציב המועצות

רשות לקה של החואילו  ,2112בשנת  28%ועתיד להיות  2111בשנת  31%בתקציב המועצות הדתיות היה 

יש  .2112והן בשנת  2111הן בשנת  78% הואכלכלי( -החברתידירוג ב 4דרגה השרון )-המקומית ברמת

ירושלים לא תוחרג במסגרת  הוחלט כי 2111בשנת  אישור אמות המידהעל לציין כי בדיונים 

ם בדרכישנעשות נמוכה מהשיעור שנקבע בשל החרגות תהיה הקריטריונים, אך בפועל השתתפות הרשות 

, 2112ובשנת  2111בשנת  שונו 2111יודגש כי אמות המידה שנקבעו בשנת  59בירה.הובהן מענק  ,שונות

                                                 

 .2112, הוראות התקציב לשנת 1211-2211תקציב המדינה תקציבים, המשרד האוצר, אגף  54
 .11כלכלי הוא הטוב ביותר הם בדרגה -. היישובים שמצבם החברתי11עד  1מדורגים באשכולות היישובים  55
 .פרסומי דוחות כספייםהנתונים לקוחים מאתר המשרד לשירותי דת,  56
 מנכסים שהוגבלו לפעילות. כולל סכומים ששוחררו 57
 ש"ח. 31,977כולל הכנסות אחרות בסך  58
וצאות תקציב המועצות "אמות המידה לשינוי שיעור השתתפות הרשויות המקומיות בהדיון בוועדת הכספים של הכנסת,  59

ת המקומיות , "אמות המידה לשינוי שיעור השתתפות הרשויושל הכנסת כספים; דיון בוועדת ה2111בינואר  8, "הדתיות

http://dat.gov.il/פרסומים+והודעות+לעיתונות/פרסומי+דוחות+כספיים/default.htm
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 מרכז המחקר והמידע

שבע, אשדוד ואשקלון, -ובהן באר ,8בדרגה בה השתתפות רשויות ש ,2111שנת שלא כמו בהוחלט כי ו

ם כן הוחלט להמשיך בהחרגת ירושליכמו  .01% תהיה ו, השתתפות הרשויות בשנים אל78%היתה 

 60.ובדרכים אחרות מענק הבירהאמצעות ב

-כ – רשויות מקומיות 18-כאמורות  2112בשנת עולה כי המשרד לשירותי דת  מסריצוין כי מנתונים ש

המועצות הדתיות הרשויות המקומיות  שארב .01%-מגדול בשיעור בתקציב המועצות להשתתף  – 12%

  61יותר.קטן עור או בשי – 01% –טרם השינוי שלהשתתף בשיעור אמורות 

 2959, ההוצאותבכלל ושיעורן  ש"ח אלפיב הוצאותהתפלגות ה –מועצות דתיות נבחרות 

מועצה 

 דתית

סה"כ  הוצאות

הוצאות  גמלאים משכורות ונלוות הוצאות

 לפעילויות

מענקים, הנחות  הוצאות כלליות

 ופטורים

 שיעור סכום שיעור סכום שיעור סכום שיעור סכום שיעור סכום

 3,884 - - 3% 121 7% 209 27% 491 03% 2,220 שאן-בית

 94,973 - - 3% 1,384 20% 12,490 31% 19,174 91% 21,214 ירושלים

 1,304 1.2% 3 11% 181 27.9% 378 39% 909 27.9% 370 עמנואל

 8,111 - - 0.8% 327 11% 817 21.8% 1,142 02% 3,188 השרון-רמת

 32,120 1% 319 7% 2,281 1.8% 2,040 34.8% 12,817 99% 19,112 אביב-תל

 ,במועצות הדתיות שנבדקוהוא ההוצאה העיקרית  לעובדי המועצות משכורותתשלום  ה עולה כימהטבל

המועצות שנבדקו תשלום פנסיות  כלהמועצות. כמו כן, בשל הוצאות בכלל ה 03%-ל 27%נע בין שיעורו ו

 ההוצאות. מכלל  34.8%-ל 27%ושיעורו נע בין  ,בגודלההשנייה הראשונה או ההוצאה הוא לגמלאים 

   המצב הנוכחיעל הביקורת  .8

 הנשמעשנדמה כי עיקר הביקורת ו ,ביקורת ציבוריתבכאמור, המועצות הדתיות נתונות מאז היווסדן 

עולות מדוחות שתפקוד המועצות הדתיות על בפרק זה יוצגו טענות מרכזיות גם כיום.  תנשמעבעבר 

וכן מגופים בג"ץ פסיקות ועדת צדוק ומסקנות מבקר המדינה, דוחות בהם ו, שעסקו בנושאומאמרים 

יש לציין כי . ש"עמותת רבני צהר, נאמני תורה ועבודה ועמותת חדו 62,מדינההמרכז הרפורמי לדת וכגון 

של טענות הנוגעות  מסמך זה מוצגת סקירהאולם ב 63,טענות פרטניות יותר אמור נשמעותה לענוסף 

 .עניינים נקודתייםלולא  ,היבטים רחבים בעבודת המועצותל

                                                                                                                                                      

מנהל אגף ; אריאל קטן, לשעבר פרוטוקול טרם פורסםה, 2112במרס  21", 2112בהוצאות תקציב המועצות הדתיות לשנת 
 .2112ביולי  12, שיחת טלפון, לשירותי דתמשרד בבכיר לתקינה, תקצוב ובקרה 

מקומיות בהוצאות תקציב המועצות דיון בוועדת הכספים של הכנסת, "אמות המידה לשינוי שיעור השתתפות הרשויות ה 60
דיון בוועדת הכספים של הכנסת, "אמות המידה לשינוי שיעור השתתפות  ;2111 אפרילב 11", 2111לשנת  הדתיות

פרוטוקול טרם פורסם; אריאל ה, 2112במרס  21", 2112הרשויות המקומיות בהוצאות תקציב המועצות הדתיות לשנת 
 .2112ביולי  12משרד לשירותי דת, שיחת טלפון, בה, תקצוב ובקרה מנהל אגף בכיר לתקינלשעבר קטן, 

 .2112ביולי  4ל, "אבי עובדיה, עוזר מנכ"ל המשרד לשירותי הדת, דוא 61
 לשעבר המרכז לפלורליזם יהודי. 62
כי ינה ציועדת צדוק   – כפילות עדתית בתפקיד רב עירמהטענות הנוגעות לתפקידים ספציפיים עולות הטענות האלה: א.  63

וצרכיו של הציבור היהודי בימינו". מתוך דין  אינו הולם עוד את אופיו ההסדר הקיים שלפיו מכהנים ברבנות שני רבנים..."
רבנים שאינם  – רבני שכונות ב.; 1443וחשבון הוועדה הציבורית לבדיקת המועצות הדתיות ותפקודן, תמוז תשנ"ג, יולי 
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  , הרכבה ומספר חבריההמועצהמינוי 

גופים: השר, הרשות המקומית  השלוש ם שללמועצה הדתית מצריך את הסכמת מינוי חבריםכאמור, 

הצורך בהסכמת שלושת הגופים מוביל פעמים רבות לעיכובים שגורמים שונים עמדו על כך והרבנות. 

פי רוב חילוקי דעות בין שלוש -"מתגלעים עלכי מצא מבקר המדינה  ,. כךידוש הרכב המועצותבח

 64.הרשויות שצוינו לעיל בעניין המועמדים לשמש חברי מועצה וחידוש הרכבי המועצות הדתיות מתעכב"

 קשיים שלחדשה ב מועצה דתיתעל התמשכות תהליך המינוי של ביקורת  הופיעהועדת צדוק דוח כבר ב

יש  ,מכלל המועצות הדתיות 11%-שהן כ, מועצות 96-כפי שצוין לעיל, כיום רק ב 65במינוי החברים.

 .השר, הרשות המקומית והרבנות המקומיתינו שמ הרכבים

)ההגבלה בחוק היא  66"גודל הגוף מהווה הכבדה מיותרת על תפקודו"שעלו טענות  גודל מועצהעל 

שווה מספר חברי המועצה הדתית ברי המועצה המקומית(. שמספר חברי המועצה לא יעלה על מספר ח

פי החלטת -על 67המועצות הדתיות גדולות, בזבזניות ולא יעילות"."כך ו ,למספר חברי הרשות המקומית

חברים  חמישהתושבים יהודים יכהנו  11,111-פחות מבהם ששובים י, בי2114ממאי  דת השר לשירותי

בהם שישובים יחברים, ב שבעהתושבים יהודים יכהנו  81,111-11,111בהם שישובים יבמועצה, ב

תושבים יהודים  211,111-יותר מבהם שישובים יחברים וב תשעהתושבים יהודים יכהנו  211,111-81,111

 68.םחברי 11יכהנו 

בחרה המועצה המקומית בירוחם את לאה  1410-. בנמתחת ביקורת מועצהבשילובן של נשים על 

. בג"ץ ץעתרה שקדיאל לבג"ובעקבות זאת לאשר את המינוי, סירב שר הדתות  .שקדיאל למועצה הדתית

נדרש להכרעות הלכתיות אינו שירותי הדת ו מתןהמועצה הדתית היא גוף מינהלי שמופקד על  כיקבע 

דין נוסף קבע בג"ץ כי לא -בפסק 69אין להפלות נשים בבחירת ההרכבים של מועצות דתיות. ולכן ,דתיות

 .."ראוי שבכל מועצה שתורכב.אלא גם בבחירת ההרכבים של המועצות הדתיות,  לות נשיםרק שאין להפ

כי טוענים מסוימים ארגונים  70.על השר לשירותי דת ושאר הגופים הממנים לשקוד על מינוי נשים"

 1%-רק ככיום  ,כאמור בתפקידי מפתח.עומדות ואינן  הדתיות במועצותהצורך  נשים אינן משולבות די

 .מועצה ראש-תשבאינה מכהנת כיומהן אף אחת ורים במועצות הם נשים, מהחב

הרבנות מהחלטות של במועצה הוא נושא המעורר מחלוקת.  םייסקאורתודו-הזרמים הלאשל  םייצוגגם 

קיבלה מועצת  1440כך, בינואר  .ות דתיותמתנגדת לשילוב זרמים אלו במועצעולה שהיא הראשית 

צעת של הרבנות הראשית במתן "בהיות המועצה הדתית הזרוע המבה שלפיהרבנות הראשית החלטה 

אין כלל להעלות על הדעת שילובם של אנשים ו3או גופים אשר אינם נאמנים להלכה  ים דתיים...שירות

אין לשבת עם נציגי "שלפיה  קיבלה מועצה זו החלטה 1444בשנת . כמו כן, ואף יוצאים חוצץ כנגדה"

                                                                                                                                                      

ילותם בשכונות, על היעדרותם או על היותם עובדים בעבודה נוספת. מתוך: מבקר מדווחים על נוכחותם בעבודה, על פע
 .2111במאי  11, 2111ולחשבונות שנת הכספים  2114ב' לשנת  01דוח שנתי המדינה, 

. לביקורת נוספת בנושא ראה 2111באפריל  24, 1444ולחשבונות שנת הכספים  2111ב' לשנת  81דוח שנתי מבקר המדינה,  64
לחובסקי, -; עו"ד אורלי ארז2117במאי  4, 2118ולחשבונות שנת הכספים  2110ב' לשנת  87דוח שנתי מבקר המדינה, גם: 

 .2112בפברואר  10המרכז הרפורמי לדת ומדינה, מכתב, 
 .1443דין וחשבון הוועדה הציבורית לבדיקת המועצות הדתיות ותפקודן, תמוז תשנ"ג, יולי  65
 שם. 66
, שבט )מהדורה זמנית(מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשים בישראל ון והרב יעקב מדן, פרופ' רות גביז 67

 .2113תשס"ג, ינואר 
 .2112ביולי  4ל, "אבי עובדיה, עוזר מנכ"ל המשרד לשירותי הדת, דוא, מסר 2114במאי  24-החלטת השר לשירותי דת מ 68
 (.2, פ"ד מב)דתות ואח'לאה שקדיאל נ' השר לענייני  183317בג"ץ  69
 (.2)2111על -, תקחמי דורון נ' השר לענייני דתות ואח' 7101311בג"ץ  70
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התקבל תיקון לחוק שירותי הדת  1444בינואר  71במועצות הדתיות". הרפורמים והקונסרבטיבים

והמועצה הדתית  ,לפיו חבר מועצה יתחייב בין היתר לקיים את החלטות המועצה הדתיתש היהודיים

וחבריה יפעלו לפי פסיקת הרבנות המקומית והרבנות הראשית לישראל בכל עניין שבתחום תפקידיה 

בנושא זה קבע גם  ,שילובן של נשים במועצהכפי שקבע בעניין מנגד,  72וסמכויותיה של המועצה הדתית.

השירותים הדתיים היהודיים  מתןאשר בסמכותו  מינהליהמועצה הדתית היא גוף שמאחר בג"ץ כי 

יש  73מטעמים שבהשקפת עולם אישית. אין לפסול מועמדים, ולא הכרעות הלכתיות דתיות ,בלבד

"ופחות בהשתייכותם הקהילתית ובהשקפת עולמם  י המועמדיםבכישורהתחשב לצריך כי הטוענים 

"המציאות הקיימת מביאה להפלייתן של קהילות יהודיות  נוסף על כך נטען כי 74.הדתית או החילונית"

סיות ושל קהילות נוספות המודרות מן המשאבים הציבוריים המוקצים לטובת שירותי קלא אורתודו

תקצובם ומידת כגון , זרמים אלותפתחות בהיבטים הקשורים להאחרונה ניכרת ליצוין כי  75."הדת

תכיר ברבנים רפורמים הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי המדינה  2112במאי  שילובם. כך,

לאחרונה מונתה חברת קהילה , כמו כן 76סית".קוקונסרבטיבים כ"רבנים של קהילה שאינה אורתודו

ת כיום עומד 77.לאחר שהוגשה לבג"ץ עתירה בנושא ,ציון-רפורמית כנציגה במועצה הדתית במבשרת

  78סיים בהרכב המועצות.קבנושא שילוב נציגים לא אורתודו עתירה נוספת

  ממונים

מטעמו אשר  ממוניםלמנות שני רשאי לא חודש הרכב המועצה עד המועד שנקבע, השר אם  ,כאמור

ות עיקריות: טענ ארבע תונשמעסמכות זו על . יחליפו את המועצה ויכהנו עד לחידוש הרכב המועצה

היא שכן , עוצמה פוליטית רבה בתחום שירותי הדתמקנה  סמכות זו כי גורסת הטענה הראשונה

מבקר כמו כן,  79גם על אופיים של שירותי הדת. –ובעקיפין  ,מאפשרת השפעה על הרכבן של המועצות

עמדות הכוח  מרבל את שאיפה לקביש בדרך כלל שר לשירותי דת כי במפלגתו של המצא המדינה 

לעתים השר "עושה  נטען כי .תדירות השימוש בסמכות זונוגעת ל שנייהטענה  80במועצות הדתיות.

גדול של ממונים בעלי המספר את המבקר המדינה הזכיר בעבר  81."שימוש נרחב בסמכותו למנות ממונים

                                                 

 421341, 9297347 ץסים להרכב המועצות הדתיות מופיעה בין היתר בבג"קהתנגדות הרבנות לצירוף נציגים לא אורתודו 71
 2111ב' לשנת  81דוח שנתי , ואצל מבקר המדינה, (9)41על -תק ,סיעת מרצ במועצת עיריית ירושלים נ' השר לענייני דתות

 . 2111באפריל  24, 1444ולחשבונות שנת הכספים 
 א לחוק.0-)ג( ו0ראו סעיפים  72
 421341, 9297347 ץבג"(; 1, פ"ד מח)אח' נ' מועצת עיריית ירושלים ואח' 1-ענת הופמן ו 1128314, 488314, 044314בג"ץ  73

 .(9)41על -תק ,לים נ' השר לענייני דתותסיעת מרצ במועצת עיריית ירוש
, שבט )מהדורה זמנית(מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשים בישראל פרופ' רות גביזון והרב יעקב מדן,  74

 .2113תשס"ג, ינואר 
 .2118הצעה לארגון מחודש", פברואר  –המרכז לפלורליזם יהודי, "מערך שירותי הדת היהודיים בישראל  75
 .2112במאי  24-, פ"ד מרשות הארצית לשירותי דת –קהילת ברכת שלום ואח' נגד משרד ראש הממשלה  1499318בג"ץ  76
. העתירה היתה תלויה ועומדת 2112במרס  27, פ"ד מיום השר לשירותי דת ואח' 'הרבה אלונה ליסיצה ואח' נ 111311בג"ץ  77

לחובסקי, המרכז -חודשים אחדים, ואז השר לשירותי דת השלים את הליך המינוי והעתירה נמחקה. עו"ד אורלי ארז
 .2112ביוני  8הרפורמי לדת ומדינה, דוא"ל, 

 .2112ביולי  8-א התנהל ב. הדיון האחרון בנושהשר לשירותי דת ואח' 'הרב גרגורי קוטלר ואח' נ 8783311בג"ץ  78
כ"ג  מחקרי משפטדיון נורמטיבי וניהול לקראת רפורמה",  –הדר ליפשיץ וגדעון ספיר, "שירותי הדת היהודיים בישראל   79

 .141-117(, תשס"ז, עמ' 1)
 2110שנת ל 'ב 87דוח שנתי ; 2111באפריל  24, 1444ולחשבונות שנת הכספים  2111לשנת  'ב 81דוח שנתי מבקר המדינה,  80

 .2117במאי  4, 2118ולחשבונות שנת הכספים 
 .2112בפברואר  10לחובסקי, המרכז הרפורמי לדת ומדינה, מכתב, -עו"ד אורלי ארז 81

http://elyon1.court.gov.il/files/05/440/089/t37/05089440.t37.pdf


 

  
 27ך מתו 18עמוד   

   
 
 
 
 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

טענה  82יקולים עניינים בלבד.פי ש-עלהתנהלו הליכי המינוי לא שחשש ציין כי יש וזיקה פוליטית לשר 

 ידי-ם נבחרים עלהממונים אינשכן , התושביםבביטוי רצון  פגיעההיא בגדר  סמכות זו גורסת כי שלישית

במועצות השליטה בו שמצב  גורמים מסוימים,דעת ל 83.)באמצעות נציגיהם ברשות המקומית( תושביםה

שירותי הדת הנושאים בכל האמור בעיקר ב ת בעייתילשירותי ד רהש הדתיות נתונה בידי מפלגתו של

קבוע מי יספק את ליכולת של ממש אין לתושבים ו ם,מחויבים לתושביפחות הנבחרים שכן אופי מקומי, 

פי חוק שירותי -על .כישורים הנדרשים מהממוניםלנוגעת  רביעיתטענה  84.שירותי הדת בתחום מגוריהם

החלטת . בתנאי כשירות ופסלות למינוי הממוניםע וקבעל השר, באישור הממשלה, ל ,הדת היהודיים

ניסיון  או בעלי השכלהכי יהיו כשירים לשמש ממונים במועצות הדתיות "נקבע  2998ממשלה משנת 

מבקר  85".לשמש אמורים  הם  בה הדתית המועצה באפיוני בהתחשב לוהכ ן,ילעני הנוגעים ניהולי

מונים כדי למנוע בחירת אנשים לא מנדרשים מ"יש להגדיר בבירור את הכישורים הכי סבר מדינה ה

  86מתאימים".

השר לשירותי מינה אלא מכהנים ממונים ש מהמועצות לא מכהנת מועצה נבחרת 81%-בכפי שצוין, 

 הרפורמי לדת ומדינה בשנת למרכזמסר המשרד ממידע שכמו כן,  .דת, מורשה חתימה או ועדה ממונה

בהן כיהנו ממונים, הרשות המקומית שמועצות דתיות  24ך מתו 17-ב האמורהעולה כי בתקופה  2111

יבל את קוהשר לשירותי דת  ,נבחרתהמועצה ה תרכבה דחהיתביקשה כי הממונים ימשיכו לכהן ו

 87.בקשתה

 ברורה של שירותי הדתלא הגדרה 

 ותי הדת שעל המועצות הדתיות לספקכאמור, חוק שירותי הדת היהודיים אינו מגדיר במפורש את שיר

 עדריהמצב של  תסל השירותים הנדרש יוצר לשברורה לא הגדרה טוענים ש. גורמים רבים או את היקפם

בשירותים אחידות חוסר וכן  ,שירותים נדרשים פחותלבין שירותים נדרשים יותר  והעדפה בחנהה

 88.ות חייבות לספקמועצהש

  תקציב

, שיטת התקצוב, התקציב העברתב עיכובים מרכזיים: היבטים הארבעהתקציב נוגעת לעל הביקורת 

הדתיות לדברי גורמים שונים, המועצות  –עיכובים בהעברת התקציב . א .עודויוי חלוקת התקציב

יש  89למימון פעילותן. מעיכובים בהעברת כספיםבדרך כלל מתמודדות עם בעיות תקציב הנובעות 

                                                 

 .2117במאי  4, 2118ולחשבונות שנת הכספים  2110ב' לשנת  87דוח שנתי מבקר המדינה,  82
 .2112בפברואר  10מכתב, לחובסקי, המרכז הרפורמי לדת ומדינה, -עו"ד אורלי ארז 83
; הדר ליפשיץ וגדעון ספיר, "שירותי 2118נאמני תורה ועבודה, דוח הוועדה הציבורית לבחינת שירותי הדת היהודיים, יולי  84

; הרב 141-117(, תשס"ז, עמ' 1כ"ג ) מחקרי משפטדיון נורמטיבי וניהול לקראת רפורמה",  –הדת היהודיים בישראל 
 .2112בפברואר  23הר לחקיקה, ארגון רבני צהר, מכתב, אוריאל גנזל וצוות צ

 .2119באפריל  28, תנאי כשירות ופסילות –מינוי ממונים למועצות הדתיות , 1128החלטת ממשלה מס'  85
 .2117במאי  4, 2118ולחשבונות שנת הכספים  2110 ב' לשנת 87דוח שנתי מבקר המדינה,  86
 .2112בפברואר  10לחובסקי, המרכז הרפורמי לדת ומדינה, מכתב , -עו"ד אורלי ארז 87
. לביקורת נוספת בנושא ראו: 1443דין וחשבון הוועדה הציבורית לבדיקת המועצות הדתיות ותפקודן, תמוז תשנ"ג, יולי  88

; הדר ליפשיץ 2118הצעה לארגון מחודש", פברואר  –רך שירותי הדת היהודיים בישראל המרכז לפלורליזם יהודי, "מע
(, תשס"ז, 1כ"ג ) מחקרי משפטדיון נורמטיבי וניהול לקראת רפורמה",  –וגדעון ספיר, "שירותי הדת היהודיים בישראל 

 2112ברואר בפ 10לחובסקי, המרכז הרפורמי לדת ומדינה, מכתב, -; עו"ד אורלי ארז141-117עמ' 
-; עו"ד אורלי ארז2118הצעה לארגון מחודש", פברואר  –המרכז לפלורליזם יהודי, "מערך שירותי הדת היהודיים בישראל  89

; הרב אוריאל גנזל וצוות צהר לחקיקה, ארגון רבני 2112בפברואר  10לחובסקי, המרכז הרפורמי לדת ומדינה, מכתב, 
 .2112במרס  21ר אוחנה, מנכ"ל המשרד לשירותי הדת, מכתב, ; אביגדו2112בפברואר  23צהר, מכתב, 

http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2004/04/des1825.htm
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

תקציב המועצות נשען על מכך ש העיכובים וחוסר בהירות בנוגע לאחריות הגופים נגרמיםהסוברים כי 

הרשויות המקומיות של השתתפות השיעור היה בעבר כאמור,  – שיטת התקצוב .ב 90.שני מקורות

חלק מהרשויות מתנגדות לשיטת תקצוב זו . 28%-78% כיום הואו, 01% בתקצוב המועצות הדתיות

יהיה שווה ושיעורו רשויות מימון המדינה לכל השומבקשות  הנטל הכלכלי על הרשויות כבד מדישבטענה 

 ,שיטת התקצוב הנוכחיתיפו, –אביב-לדברי מר אלדד מזרחי, ראש המועצה הדתית בתל 91.78%יהיה 

יחסים שבין העירייה פגעה ב ,78%יפו משתתפת בתקציב המועצה בשיעור של –אביב-בה עיריית תלש

ישראל מר לדברי  92עבר.העירייה נדרשת לתקצב בעל כורחה יותר משתקצבה במשום שמועצה הדתית ל

ידי הקטנת -בתקציבי המועצות הדתיות עללשונות מרכז הסכים גולומב מהמרכז לשלטון המקומי, ה

רכי ואת צ החלוקה אינה תואמתיש הטוענים ש – התקציב חלוקת .ג 93.רשויות החזקותל הניתן תקצובה

 מדי עלרב דגש מושם בחלוקת התקציב יש הסוברים ש 94.מאפייני האוכלוסייהאת הדת המקומיים ו

משרד האוצר, השירותים הבסיסיים לפי  95.רכי הדת המקומייםוצ אתגם בחשבון ויש להביא , גודל העיר

, ואם יושם הדגש על הדתי ללא קשר לצביונה ,לכלל האוכלוסייהנותנת מיועדים המועצה הדתית ש

פי החלטות ממשלה -עלכי יצוין  96.רק לחלק מהאוכלוסייה יםרלוונטי ויהיהשירותים צביון הדתי ה

קודם  נעשיתבנושא חלוקת הסכום הכולל של השתתפות המדינה בתקציב המועצות הדתיות, החלוקה 

כמו  97.ל לפי גודל הרשות ורק לאחר מכן לפי מספר התושבים היהודיים ושיעור התלמידים הדתייםוכ

י ההשתתפות של הרשות שיעורלעומת אמות המידה שקובעות את שיעורי ההשתתפות של המדינה ב ,כן

דגש על מספר התושבים ברשות מושם בחשבון אופי האוכלוסייה מבחינה דתית אלא מובא  אלהמקומית 

גורמים מציינים כי חלק נכבד מהתקציב משמש בפועל  – עוד התקציביי .ד 98כלכלי.-ועל מעמדה החברתי

תקציב  נשאר ת הקהילה וצרכיהפי דרישו-לפעולות בתחום שירותי הדת על, ולתשלום משכורות ופנסיות

ייועד קודם כול המדינה של השתתפות הבהחלטות הממשלה האמורות לעיל צוין כי סכום  99.מועט

מעלות הפנסיות התקציביות של גמלאי המועצות הדתיות, מהיתרה יופרש סכום שישמש  91%לכיסוי 

                                                 

-; עו"ד אורלי ארז2118הצעה לארגון מחודש", פברואר  –המרכז לפלורליזם יהודי, "מערך שירותי הדת היהודיים בישראל  90
גון רבני ; הרב אוריאל גנזל וצוות צהר לחקיקה, אר2112בפברואר  10לחובסקי, המרכז הרפורמי לדת ומדינה, מכתב, 

 .2112בפברואר  23צהר, מכתב, 
נים הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הפ ,עו"ד נעה בן אריה, יועצת משפטית במרכז השלטון המקומי דאז 91

אמות המידה לשינוי שיעור ; דיון בוועדת כספים, "2110במאי  24", דתות –רים הסד", 1פרוטוקול מס'  ואיכות הסביבה,
 .2112בפברואר  21, "2112השתתפות הרשויות המקומיות בהוצאות תקציב המועצות הדתיות לשנת 

 .2112בפברואר  21יפו, מכתב, –אביב-ראש המועצה הדתית לתלאלדד מזרחי,  92
 . 2112במאי  21ישראל גולומב, מרכז השלטון המקומי, דוא"ל,  93
; הרב אוריאל גנזל וצוות צהר לחקיקה, 2112בפברואר  10לחובסקי, המרכז הרפורמי לדת ומדינה, מכתב , -עו"ד אורלי ארז 94

 .2112בפברואר  23ארגון רבני צהר, מכתב, 
 .2112בפברואר  23הרב אוריאל גנזל וצוות צהר לחקיקה, ארגון רבני צהר, מכתב,  95
 .2112ביוני  21צחי דוד, רפרנט משרד האוצר, שיחת טלפון,  96
; 2117באוגוסט  12, צות הדתיות ואופן אישור תקציב המועצות הדתיותשינוי תקצוב המוע, 2147החלטת ממשלה מס'  97

בדצמבר  7, 2111-2112השתתפות הממשלה בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות לשנים , 1128החלטת ממשלה מס' 
2114. 

, "אמות המידה לשינוי שיעור השתתפות הרשויות המקומיות בהוצאות תקציב המועצות הדתיות כספיםהעדת ודיון בו 98
 פרוטוקול טרם פורסם.; ה2112במרס  21", 2112לשנת 

)מהדורה זמנית(, שבט  מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשים בישראלפרופ' רות גביזון והרב יעקב מדן,  99
-י"א, 212; דברי שר הרווחה זבולון אורלב בישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה, פרוטוקול מס' 2113ר תשס"ג, ינוא

יפו, –אביב-ית לתל; אלדד מזרחי, ראש המועצה הדת2119באוגוסט  11, "תשלום שכרם של עובדי המועצות הדתיות
; הרב אוריאל 2112בפברואר  21; שחר אילן, סמנכ"ל  למחקר והסברה בעמותת חדו"ש, פגישה, 2112בפברואר  21מכתב, 

 .2112בפברואר  23גנזל וצוות צהר לחקיקה, ארגון רבני צהר, מכתב, 

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/ksafim/2006-05-29.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/ksafim/2012-02-28-03.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/ksafim/2012-02-28-03.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/ksafim/2012-02-28-03.rtf
http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2007/08/des2197.htm
http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2009/12/des1025.htm
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/pnim/2004-08-10-01.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/pnim/2004-08-10-01.rtf
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

המדינה של השתתפות הסכום  ,כאמור 100ורק לאחר מכן יוקצה לכל מועצה חלקה בתקציב. ,רזרבה

 מתוכם 24%-כו ,ש"ח ןמיליו 546-כ ואה 2952לשנת  לצורך פעילות שוטפת הדתיות המועצות בתקציב

בניתוח הדוחות הכספיים של מועצות נבחרות אשר  101.לתשלום פנסיות והועברש"ח(  מיליוני 15.9-כ)

בכלל  יה בגודלהההוצאה הראשונה או השניהוא תשלום פנסיות לגמלאים  הוצג לעיל נמצא כי

 .יהןהוצאות

 הראשיתהרבנות ו מול הרבנות המקומית הגדרת סמכויות

יחסים אינה הכי מערכת  ועדת צדוקבבדיקת היחסים שבין הרבנות המקומית למועצות הדתיות מצאה 

תקינה. חברי הוועדה ציינו כי הנהלים בחוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת אשר מסדירים את הסוגיה 

לעגן בחקיקת משנה את תחומי הפעולה של לשכות הרבנות המקומית והמועצות ש טובים, אך י

על המועצה  נוסף תיקון לחוק שירותי הדת היהודיים אשר קבע כי 1444בשנת  ן,כפי שצוי 102הדתיות.

מציינים כי היש גורמים  ,זאת עם. הרבנות המקומית והרבנות הראשיתפסיקת לפי ל ופעהדתית ל

ברורה של לא שנובעים מהגדרה רבנות למועצות דתיות בין  אבקי כוחמויש  ,בעיותההתיקון לא פתר את 

מצא נ ,אשר עסק בין היתר בפיקוח על כשרות המזון ,2111לשנת דוח מבקר המדינה ב 103תחומי אחריות.

"חילוקי דעות ומערכות יחסים לא תקינות בין הרבנות המקומית ובין המועצה  כי בתחום הכשרות

מהמלצה זו של  שנים 18-שחלפו יותר מאף עוד נקבע בדוח כי . מתן תעודות ההכשר..."הדתית פגעו ב

לדברי עו"ד ירון קטן מהרבנות הראשית לישראל, בשנים  104, לא חל כל שינוי במצב.ועדת צדוק

שיפור ניכר ביחסים בין הרבנות הראשית ובין המועצות הדתיות. כמו כן, לדבריו, בשנים חל האחרונות 

ת הצליחה הרבנות הראשית, בשיתוף המשרד לשירותי דת, ליישב סכסוכים בין הרבנות האחרונו

 105הקמת ועדת בירור עליונה.לפני המקומית למועצות הדתיות ולהגיע לפתרון מוסכם 

   וחוסר לגיטימיות ציבורית התרחקות הציבור

 עמדותאת  פרלש רצוןהגם בשל שינוי דרוש כי  יש הטוענים למועצות עצמן,הקשורות  בעיותעל נוסף 

מוסדות ת ניכור כלפי וותחוש חוסר לגיטימיות ציבורית כיוםיש  ,לדבריהם .מוסדות הדת כלפי הציבור

כמה בנוגע לתפקוד המועצות הדתיות ב רבות תלונות מגיעות לדברי עמותת רבני צהר, לעמותה 106.אלו

תלונות מזוגות אשר גרים לנישואין וב לרישום סירובעיקר תלונות על  מגיעותתחום הנישואין היבטים: ב

מתמקדות התלונות תחום הכשרות הנישואין מאפיינים אישיים; בבטקס שלב לא מאפשרים להם ל

 מידתית בבעלי עסקים;פגיעה לא מחמירות הפוגעות בדרישות  –ומנגד  ,באכיפת הכשרותבכשלים 

תחום ב חודשים ארוכים; רוב כשריהיה עבהן לא שמקומות התקבלו תלונות על רובין יתחום העב

                                                 

; 2117באוגוסט  12, שינוי תקצוב המועצות הדתיות ואופן אישור תקציב המועצות הדתיות, 2147החלטת ממשלה מס'  100
בדצמבר  7, 2111-2112ות לשנים השתתפות הממשלה בהוצאות התקציב של המועצות הדתי, 1128החלטת ממשלה מס' 

2114. 
 .2112 יוליב 4"ל, אבי עובדיה, עוזר מנכ"ל המשרד לשירותי הדת, דוא 101
 .1443דין וחשבון הוועדה הציבורית לבדיקת המועצות הדתיות ותפקודן, תמוז תשנ"ג, יולי  102
; שחר אילן, 2118מחודש", פברואר הצעה לארגון  –המרכז לפלורליזם יהודי, "מערך שירותי הדת היהודיים בישראל  103

 .2112בפברואר  21סמנכ"ל חדו"ש למחקר והסברה, עמותת חדו"ש, פגישה, 
. יצוין כי מאז פרסום דוח המבקר 2114במאי  0, 2117ולחשבונות שנת הכספים  2111ב' לשנת  84דוח שנתי מבקר המדינה,  104

, 719, סעיף 1חוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת, התש"ע3 עדכן המשרד את נוהל הפעלת מערך הכשרות במועצות הדתיות.
 .2111ביולי  1, נוהל הפעלת מערך הכשרות במועצות הדתיות

 .2112במאי  21ית לישראל, מכתב, עו"ד ירון קטן, יועץ משפטי בפועל, הרבנות הראש 105
; שחר אילן, 2118הצעה לארגון מחודש", פברואר  –המרכז לפלורליזם יהודי, "מערך שירותי הדת היהודיים בישראל  106

; הרב אוריאל גנזל וצוות צהר לחקיקה, ארגון רבני 2112בפברואר  21סמנכ"ל למחקר והסברה בעמותת חדו"ש, פגישה, 
 . 2112בפברואר  27; ד"ר הדר ליפשיץ, שיחת טלפון, 2112אר בפברו 23צהר, מכתב, 

http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2007/08/des2197.htm
http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2009/12/des1025.htm
http://www.dat.gov.il/NR/rdonlyres/57612CBF-B866-4068-8684-2B2B212A5D22/0/CeoDoc072010.pdf
http://www.dat.gov.il/NR/rdonlyres/57612CBF-B866-4068-8684-2B2B212A5D22/0/CeoDoc072010.pdf
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 ;למאפיינים המגוונים של ציבור המשתמשים בשירות בחוסר רגישותמתמקדות התלונות המקוואות 

שוהים  אינםאלה שכונה והרבני שתושבי השכונה אינם מכירים את מגיעות תלונות תחום רבני שכונות ב

תלונות  21-הציבור במשרד בכ טיפלה מחלקת פניות 2114משנת י המשרד לשירותי דת, פל 107פועלים בה.ו

כמו  נישואין.ום הנחות באגרת רישעל ום נישואין ושהליך ריובעיקר על  ,שנגעו בתפקוד המועצות הדתיות

דגש על ומושם בהן רמתם המקצועית של עובדי המועצות  רופישת ליוולפעי תומתקיימ ,המשרדלפי  ,כן

 ,שיפור השירותל עובדי המועצות בתחום הדרכה לכלשיפור השירות. במסגרת זו התקיימו סדנאות 

 108קורס מקיף לראשי מועצות, למזכירים ולרשמי נישואין.בונה  המשרדובימים אלו 

כי  1443בשנת  כבר ועדת צדוק ציינהבעבר.  גם עלו למועצות הדתיותהעיקריות הנוגעות כאמור, הטענות 

טענות  109.עדר סל שירותים מוגדריובה ות, בהרכבןדתיה המועצותי בהליך מינו יתיות בין היתריבעיש 

ראוי שהממשלה "ש 2117 משנתכי דבריו של מבקר המדינה ונדמה רבות, מאז עוד פעמים נשמעו אלו 

 רלוונטיים גם כיום. 110"תיתן עדיפות גבוהה לביצוע רפורמה במערך שירותי הדת

 סקירת ההצעות לשינוי .1

על רחבה יותר משקפות עמדה חלקן , אשר ודייםשירותי הדת היה מתןבהצעות רבות לשינוי המצב הועלו 

 חלק מן ההצעות משולבות זו בזו 111.מדינה במדינת ישראלהדת והיחסי יש להסדיר את בו שהאופן 

המבקשות  את ההצעות להצעותאפשר לחלק  .עומדות בסתירה זו לזון וחלק וניתנות ליישום מקביל

מבקשות לבטל את אשר ולהצעות  ן פעולתןאת אופלשנות אך  להותיר את המועצות הדתיות על כנן

יודגש כי המשרד לשירותי דת מתנגד להצעות  .ולספק את שירותי הדת במתכונת שונההמועצות 

שירותי הדת באמצעות המועצות הדתיות יש  מתןל ,לדידו .המבקשות לבטל את המועצות הדתיות

 שירות שניתןבם אשר רואים אנשים במועצות עובדי, המשרד מציין כי ראשיתשלושה יתרונות מרכזיים: 

לדברי המשרד , שניתהם מקבלים; שלשכר  לא קשרליעים בנתינתו שקערכי תורני ומ שירות במועצות

כמו ף אחר המועצות מתנהלות בתקציב נמוך מזה שהיה נדרש אילו היו שירותי הדת ניתנים באמצעות גו

ידי המועצות הדתיות מונע -י הדת עלשירות מתןפי המשרד, -על ,שלישית מחלקה ברשות המקומית;

  112.הם לא מעוניינים לקדםשהרשות המקומית לבטל שירותי דת מסוימים כגון גורמים מ

ת והחברתיהשלכותיהן ו יהןוחסרונות יהןיתרונותעל ההצעות המרכזיות  תובא סקירה של להלן

 אפשרית.ת הווהפוליטי

 

 

 

 

                                                 

 .2112בפברואר  23הרב אוריאל גנזל וצוות צהר לחקיקה, ארגון רבני צהר, מכתב,  107
הנתונים אינם כוללים תלונות על חברות קדישא. לפי המשרד לשירותי דת, בצירוף תלונות אלו מספר התלונות גדול יותר.  108

 .2112במרס  21כ"ל המשרד לשירותי הדת, מכתב, אביגדור אוחנה, מנ
 .1443דין וחשבון הוועדה הציבורית לבדיקת המועצות הדתיות ותפקודן, תמוז תשנ"ג, יולי  109
 .2117במאי  4, 2118ולחשבונות שנת הכספים  2110ב' לשנת  87דוח שנתי מבקר המדינה,  110
ת מהמדינה ויש מודלים שלפיהם על המדינה להמשיך ולספק לדוגמה, יש מודלים המושתתים על הפרדה ממסדית של הד 111

 את שירותי הדת באמצעות תקציבים ציבוריים.
 .2112במרס  21אביגדור אוחנה, מנכ"ל המשרד לשירותי הדת, מכתב,  112
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 מרכז המחקר והמידע

 המקומיתהעברת הסמכויות לרשות ביטול המועצות הדתיות ו

לשירותי  באמצעות מחלקותלבטל את המועצות הדתיות ולספק את שירותי הדת יש הסבורים שצריך 

כמו התומכים בהצעה זו גורסים כי  113.בנושא הצעות חוקגשו כמה אף הו .תות המקומייורשוב דת

ידי מחלקות ברשות המקומית, גם את שירותי הדת הרשות -שירותים מקומיים אחרים הניתנים על

הרשויות המקומיות צריכות לתת שהמבחינות בין שירותי הדת  הצעותיש  114.לספקצריכה  המקומית

תספק רישום נישואין ועריכתם, פיקוח על כשרות המזון ומוצריו ושחיטה, אשר לבין שירותים דוגמת 

לספק את שירותי הדת באמצעות התומכים בהצעה  115.הממשלהותתקצב  הרבנות הראשית לישראל

, שלטונייםשירותי הדת בידי המוסדות ה מתןת רהיא מאפשרת את השאסוברים כי  מקומיתהרשות ה

 המתנגדים להצעה גורסים כי פתרון זה עלול 116.יותר לצרכים המקומיים רבנותנת ביטוי ובד בבד היא 

שירותי הדת של  לתפיסה הרעיוניתנוגעת האחת  ,עיקריות סיבות תימש ,ווקא לפגוע בשירותי הדתד

חברי  – הדת שמירת אופיים המיוחד של שירותי. א :יתראפש קונקרטיתלפגיעה נוגעת  נייהשהה ובמדינ

כגורם בהרכבתה של מועצה  המרכזיהשארת השלטון  ראו בחיוב אתשכן הם  ,ועדת צדוק שללו הצעה זו

דעת חברי ל דתית לשם הבטחת מעמדם המיוחד של השירותים הדתיים היהודיים ושמירת אופיים.

מן הראוי שעל מתן שירותים אלו כולם, יהיה אמון גוף אוטונומי המורכב מאנשים שיש להם "דה, הווע

הגברת  ב. 117;"עניין בקיום השירותים הדתיים ואין להטיל תפקיד זה על מחלקה בכל רשות מקומית

, ניסיון העברנוכח ל יש הטוענים כי – החלשת עצמאות המערכת הדתיתו כספיההחיכוך האידיאולוגי ו

 תוביל לחיכוכיםרשות המקומית להסמכויות והפיקוח על התקציבים של שירותי הדת העברת 

בהעברת מתעכבות כי לעתים רשויות מקומיות למד מומציינים כי ניסיון העבר  ,םייוכספ םיולוגיאידיא

   118.בעבודת המועצות הדתיותפוגעות חלקן התקציבי ובכך 

  ית לשירותי דתארצרשות הקמת ביטול המועצות הדתיות ו

הצעת לפי  119.רשות ארצית לשירותי דת תחתן להקיםו לבטל את המועצות הדתיותצריך גורסים כי יש ה

תהיה לשירותי הדת היהודיים אשר  ממלכתית להקים רשות יש 10-הבכנסת ו 18-בכנסת ה השוגהשחוק 

לפי תפעל הרשות  לפי ההצעה,נהלות עירוניות ואזוריות. יאחראית למתן שירותי הדת באמצעות מ

מתן שירותי של ם ודיח ולקותיל, לפוהילנ ,לתכנון פסיקת הרבנות הראשית ותהיה אחראית בין היתר

                                                 

ירותי הצעת חוק ש, של חבר הכנסת יונה יהב; 1187, פ14473-ראו לדוגמה: הצעת חוק שירותי הדת היהודיים, התשנ"ז 113
 של חבר הכנסת רוברט אילטוב.,9181311פ3, 2112-ביטול המועצות הדתיות(, התשע"ב –הדת היהודיים )תיקון 

; המרכז לפלורליזם יהודי, "מערך שירותי הדת היהודיים 2112בפברואר  27, תאריך כניסה: ביילין-לובוצקי-אמנת מימד 114
 3המהפכה שלא היתה",  –; שחר אילן, חדו"ש, "נשים במועצות הדתיות 2118הצעה לארגון מחודש", פברואר  –בישראל 

 .2111במרס 
 .2118הצעה לארגון מחודש", פברואר  –המרכז לפלורליזם יהודי, "מערך שירותי הדת היהודיים בישראל  115
 .שם 116
 .1443דין וחשבון הוועדה הציבורית לבדיקת המועצות הדתיות ותפקודן, תמוז תשנ"ג, יולי  117
)מהדורה זמנית(, שבט  ופשים בישראלמסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחפרופ' רות גביזון והרב יעקב מדן,  118

. גם בדיוני ועדות הכנסת עלתה ביקורת על הרשות המקומית בנושא המועצות הדתיות, וראו למשל 2113תשס"ג, ינואר 
תשלום שכרם של עובדי -"אי, 212דברי שר הרווחה זבולון אורלב בישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה, פרוטוקול מס' 

ועדת , מנהל שירותי הדת במשרד ראש הממשלה, בישיבת מאיר שפיגלר; דברי 2119באוגוסט  11, המועצות הדתיות"
"בקשה לחוות דעת מבקר המדינה על , 1פרוטוקול מס'  המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה לענייני שירותי דת,

נאמני תורה ועבודה, דוח הוועדה הציבורית לבחינת שירותי הדת היהודיים,  ;2118במרס  22, ניהול המועצות הדתיות"
וועדה לענייני ביקורת המדינה ה לשועדת המשנה ממשלה , מנהל שירותי הדת במשרד ראש המאיר שפיגלר; 2118יולי 

 .2118בנובמבר  7 ,"בקשה לחוות דעת מבקר המדינה על ניהול המועצות הדתיות" ,2פרוטוקול מס'  לענייני שירותי דת,
רשות שירותי הצעת חוק , של חבר הכנסת משה גפני; 1301318, פ21113-רשות שירותי הדת היהודיים, התש"סהצעת חוק  119

יך כניסה: , מועצות דתיות, תארמדן-אמנת גביזון, של חבר הכנסת משה גפני; 2119310, פ21193-הדת היהודיים, התשס"ד
  .2112בפברואר  27
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

מועצת יתבסס על אגרות שייגבו ממקבלי השירותים ועל תקציב המדינה.  תקציבה הדת היהודיים.

בנות הראשית )שישה חבריה ימונו בהסכמת הררוב ו ,תקבע בין היתר את המדיניות בנושאי הדתהרשות 

תספק ארצית , רשות מרכזית מדן-לשיטת גביזוןהחוק שלעיל,  מהצעתלהבדיל  120חברים מתוך תשעה(.

 121קבעו.יכללים שילפי מימון סיים יוכלו לקבל קאורתודו-מים לאוזר ,את שירותי הדת )למעט כשרות(

ה מבחינת הריכוזיות שלו יהיה זהזה המתנגדים להצעה להקמת רשות ארצית גורסים בין היתר כי גוף 

 122.יצור תהליך של חיזוק הכוח המקומייולא למצב הקיים כיום 

  123שירותי הדת מתןל מודל קהילתיביטול המועצות ויישום 

כל אדם פי המודל, -על. שירותי הדת מהמדינה לקהילהיועברו שירותי הדת  מתןמודל הקהילתי לב

למימון ייועד המס לא  .הכנסתולפי  שלם מס דתכנסת וי-המעוניין בשירותי דת יירשם כחבר בבית

 שירותי הדתהמדינה תתקצב את  דת. רצונו בשירותיעל שמש כהצהרה של המשלם אלא ישירותי הדת 

)אשר יכלול את התקציב שניתן כיום למועצות הכנסת -לבתיחלוקת התקציב ו ,הכנסת-באמצעות בתי

פי מציעי המודל, תחומי דת -על .מיםהרשו פי מספר החברים-עשה עליהדתיות ואת המס שייגבה( ת

ידי התאגדויות של -עלאלא ינוהלו כנסת יחידים -לא יהיו בסמכות בתיכשרות, נישואין וגיור  רחבים כגון

 של גודלמינימום הדרישות תותנה בעמידה ב האלהתחומים הכנסת. הסמכות לדון בכל אחד מ-בתיכמה 

נהליות וכשלים. יחריגות מבהן וודא שאין המשרד לשירותי דת י 124החברים בהתאגדות.הכנסת -בתי

. תהדתי מערכתלעצמאות מתן ומדינה החיבור המוסדי להדת מ ניתוקהוא מציעי המודל, יתרונו לדברי 

מאבקים חושף את הדת לו בפיקוח ובשליטה מצד המדינה ךדת כרוהחיבור המוסדי ללדידם, 

. ורמת השירותים תעלה, הכנסת על לבם של האזרחים-בין בתיתחרות תיווצר כך כמו כן,  125.יםוליטיפ

מקומית הרשות הראש  כימציעים הכותבים דוגמת עירוב, המיועדים לציבור רחב, לשירותים אשר 

הגדול ביותר לטפל בו הוא החברים שמספר הכנסת -הכנסת וימנה את בית-יוסמך לגבות מס מבתי

כי יש הסוברים ולכן  ,כיוםנוהגת יחסי דת ומדינה מזו הר בדבתפיסה שונה מודל זה מבוסס על  בנושא.

כמו כן,  126הצלחתו.את לבחון קיים פיילוט כדי ללעשות זאת בהדרגה וזה יש כיוחלט ליישם מודל  אם

שאינם תושבים לא ברור אם אולם , כנסת-התושבים יירשמו כחברים בבתישמודל זה נשען על ההנחה 

   .להם נדרשיםשירותים שכדי לקבל  יירשמו כחבריםדתיים 

 ןמספר חבריהבו המועצות הדתיות ןשינוי בדרך כינו

כי יש לשנות את יחסי הכוחות בין גרסה ועדת צדוק  ברמה המקומית, שירותי הדת ניתניםמכיוון ש

של הנציגות המקומית והרבנות המקומית על חשבון  חזק את משקלהלוהגופים המרכיבים את המועצה 

ושר  28%הרבנות המקומית תמנה מחברי המועצה,  88%שות המקומית תמנה הר :השלטון המרכזי

                                                 

 , של חבר הכנסת משה גפני. 2119310, פ21193-רשות שירותי הדת היהודיים, התשס"ד 120
 .2112בפברואר  27, מועצות דתיות, תאריך כניסה: מדן-אמנת גביזון 121
 .2112בפברואר  27ד"ר הדר ליפשיץ, שיחת טלפון,  122
ל לקראת דיון נורמטיבי וניהו –המודל מפורט בהרחבה בתוך: הדר ליפשיץ וגדעון ספיר, "שירותי הדת היהודיים בישראל  123

 .141-117(, תשס"ז, עמ' 1כ"ג )מחקרי משפט רפורמה", 
אזרחים המשלמים מס דת.  81,111כנסת המונה לפחות -לדוגמה, אפשר לקבוע כי עריכת נישואין תופקד רק בידי אגד בתי 124

 .2118נאמני תורה ועבודה, דוח הוועדה הציבורית לבחינת שירותי הדת היהודיים, יולי 
כ"ג  מחקרי משפטדיון נורמטיבי וניהול לקראת רפורמה",  –דעון ספיר, "שירותי הדת היהודיים בישראל הדר ליפשיץ וג 125

 .141-117(, תשס"ז, עמ' 1)
 .2118נאמני תורה ועבודה, דוח הוועדה הציבורית לבחינת שירותי הדת היהודיים, יולי  126
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

לבטל את הצורך הוועדה המליצה כדי לייעל את תהליך כינון המועצה, כמו כן,  127.21% –הדתות 

כל גוף ימנה את נציגיו למועצה לפי המכסה המוקצית וכך , האלהגופים הבהסכמה הדדית בין שלושת 

שלישים -שנימספר חברי המועצה הדתית לא יעלה על  ,מקרים יוצאי דופן זולת כיסברה הוועדה  .לו

מספר מתעורר חשש שאם יצטמצם ואולם,  128.מכהנת מחברי הרשות המקומית שבתחומה המועצה

 129.שקף את יחסי הכוחות במועצה המקומיתיהמועצה הדתית לא הרכב  ,חברי המועצה

 הקטנת מספר המועצות 

הקמת מועצות דתיות מחוזיות , ובהן דרכיםכמה באת מספר המועצות להקטין  המליצה ועדת צדוק

ישוב יהמועצה הדתית של בישובים קטנים יברשויות שאינן עיריות; מיזוג מועצות דתיות קיימות ב

 רישום נישואין ,כגון כשרות ,שירותי דת ספציפיים מתןהקמת אגדי מועצות דתיות לסמוך; ה העירוני

ההמלצה להקטין את מספר המועצות עלתה גם  130ת ספציפית דוגמת עירוב.הדורשים התמחוושירותים 

שכר משרד ראש הממשלה. במסמך שהגיש הצוות שצוות מקצועי לייעוץ ארגוני במסקנות  2118בשנת 

היו  ועדת צדוק דוחיצוין כי בעת כתיבת  131מועצות דתיות מרחביות. 83או  30למשרד הומלץ על הקמת 

 .מועצות 132כיום יש ו מועצות 139הצוות המקצועי היו  בעת המלצת ,מועצות 101

 הגדרת סל שירותי דת אחיד וברור

הצעה מפורטת לסל  132.יש לעגן בחקיקה סל שירותים מוגדרציינו כי אליהם פנינו שהגורמים רוב 

משלוש יהיו שירותים דת השירותי  סלשב המליצה. הוועדה ועדת צדוקשירותים מופיעה בדוח 

ובכלל זה  ,שירותים שעל המדינה לספק מתקציבה לכלל תושביה היהודיים – ירותי חובהשקטגוריות: 

שירותי דת  – שירותים מקובלים ;רבנות ונישואין, כשרות ושחיטה, מקוואות, שירותי קבורה ועירובין

כנסת ותמיכה -המוגדרים כשירותי רשות אשר המדינה תסייע בנתינתם. קטגוריה זו תכלול הקמת בתי

מעוניין רשות המקומית שירותים שהציבור המקומי ב – שירותים נוספים ;ופעילות תרבות תורניתבהם 

  133יועדו למטרות אלו.יבהם וימומנו מאגרות שהציבור ישלם או מתרומות ומענקים ש

  או התמקצעות בהם באמצעות הקמת גופים ייעודיים הפרטת שירותים

או קיום מכרזים לקבלנים שיספקו חלק  ירותי דתש מתןהקמת חברות ללשקול שכדאי יש הסוברים 

 או בתחום 134עלמין-אחזקת בתיב ,עירובאחזקה של בחברות שיתמחו בהתקנה וכגון  ,משירותי הדת

                                                 

בין הרשויות צריכה להיות כדלקמן: הרשות המקומית בדעת מיעוט סבר חבר הוועדה חיים קוברסקי כי חלוקת המינויים  127
ראש הוועדה, כי -. בדעת מיעוט אחרת סבר חיים צדוק, יושב21% –; הרבנות המקומית 91% –; השר לענייני דתות 91% –

מחברי המועצה  78%אין הצדקה שהשלטון המרכזי יהיה מיוצג במועצה הדתית, ולכן רצוי שהרשות המקומית תמנה 
 .1443. דין וחשבון הוועדה הציבורית לבדיקת המועצות הדתיות ותפקודן, תמוז תשנ"ג, יולי 28% –מקומית והרבנות ה

 שם. 128
ראש ועדת -רמי חתן ודורון קליר, "עיון בדוח הוועדה הציבורית לבדיקת המועצות הדתיות ותפקודן", מסמך שהוגש ליושב 129

 .1449הפנים, אפריל 
 .1443לבדיקת המועצות הדתיות ותפקודן, תמוז תשנ"ג, יולי  דין וחשבון הוועדה הציבורית 130
 .2117במאי  4, 2118ולחשבונות שנת הכספים  2110ב' לשנת  87דוח שנתי מבקר המדינה,  131
; המרכז לפלורליזם יהודי, "מערך שירותי הדת היהודיים 2112בפברואר  27, תאריך כניסה: ביילין-לובוצקי-אמנת מימד 132

 23; הרב אוריאל גנזל וצוות צהר לחקיקה, ארגון רבני צהר, מכתב, 2118הצעה לארגון מחודש", פברואר  –בישראל 
 .2112בפברואר 

 .1443תפקודן, תמוז תשנ"ג, יולי דין וחשבון הוועדה הציבורית לבדיקת המועצות הדתיות ו 133
 שם. 134
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 מרכז המחקר והמידע

ועדת צדוק המליצה למשל, תחום הכשרות. שכדאי להקים גוף ייעודי בכמו כן, יש הסוברים  135.כשרותה

כן על הקמת תאגיד לצד כל ו ,הרבנות הראשיתרת משגיחים בפיקוח על הקמת מכללה ארצית להכש

לפי יעסיק את משגיחי הכשרות. שוהוא  ,הנהלה עצמאית שתבחר המועצה הדתיתבראשו שמועצה דתית 

בין המשגיחים למועצה הדתית  מעביד-עובדיחסי תקיימו המשגיחים יהיו עובדי התאגיד ולא יההצעה, 

גם באמנת  136.התאגידהיו בהשגחה הם שיממנו את המוסדות שיאו בינם ובין בעלי העסק המושגחים. 

רמות שונות במוצע להקים רשות ארצית לרישוי בענייני כשרות, אשר תנפיק תעודות כשרות  מדן-גביזון

אגרות בוא ממימון הרשות יהצעה זו בגם . שהיא תאשרידי גופים -ידי הרשות או על-ועובדיה יועסקו על

   137יצרני המזון ומשווקיו.ישלמו ש

 

 

 

 

 

                                                 

 .2112בפברואר  21שחר אילן, סמנכ"ל למחקר והסברה בעמותת חדו"ש, פגישה,  135
 .1443דין וחשבון הוועדה הציבורית לבדיקת המועצות הדתיות ותפקודן, תמוז תשנ"ג, יולי  136
)מהדורה זמנית(, שבט  מצוות וחופשים בישראלמסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי פרופ' רות גביזון והרב יעקב מדן,  137

 .2113תשס"ג, ינואר 
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 קורותמ

 תקנותו חוקים

  1471-אתשל"ה, [נוסח משולב]חוק שירותי הדת היהודיים. 

 1411-חוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם. 

 1413-חוק איסור הונאה בכשרות, תשמ"ג 

 1447-שירותי הדת היהודיים, התשנ"זעת חוק הצ. 

 2111-רשות שירותי הדת היהודיים, התש"סעת חוק הצ. 

 2119-ות שירותי הדת היהודיים, התשס"דרשעת חוק הצ. 

 2112-ביטול המועצות הדתיות(, התשע"ב –שירותי הדת היהודיים )תיקון עת חוק הצ. 

 2112-ביטול המועצות הדתיות(, התשע"ב –ירותי הדת היהודיים )תיקון הצעת חוק ש. 

  ,)1471-תש"להתקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות. 

 2117-תקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(, התשס"ז. 

 ועדות הכנסת

  'תשלום שכרם של עובדי המועצות -איועדת הפנים ואיכות הסביבה, מישיבת  212פרוטוקול מס

 .2119באוגוסט  11, הדתיות

  'בקשה לחוות דעת מבקר המדינה , הוועדה לענייני ביקורת המדינהמישיבת  180פרוטוקול מס

 .2118בפברואר  18 ,ניהול המועצות הדתיות על

  'ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה לענייני שירותי דת,מישיבת  1פרוטוקול מס 

 .2118במרס  22, הדתיותבקשה לחוות דעת מבקר המדינה על ניהול המועצות 

  'ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה( לענייני שירותי דת,מישיבת  2פרוטוקול מס 

 .2118בנובמבר  7 ,בקשה לחוות דעת מבקר המדינה על ניהול המועצות הדתיות

  'נים ואיכות הסביבה,הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הפמישיבת  1פרוטוקול מס 

 .2110במאי  24, דתות –הסדרים 

 מיות בהוצאות תקציבועדת הכספים, "אמות המידה לשינוי שיעור השתתפות הרשויות המקו 

 .2111בינואר  8המועצות הדתיות", 

  ועדת הכספים, "אמות המידה לשינוי שיעור השתתפות הרשויות המקומיות בהוצאות תקציב

 .2111באפריל  11", 2111המועצות הדתיות לשנת 

  ,אמות המידה לשינוי שיעור השתתפות הרשויות המקומיות בהוצאות תקציב ועדת כספים

 .2112ר בפברוא 21, 2112המועצות הדתיות לשנת 

http://saar/sites/Hakika/DocLib1/%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa%2015/%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa%2015%20-%207/103585205.doc
http://saar/sites/Hakika/DocLib1/%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa%2016/%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa%2016%20-%202/01786304.doc
http://saar/sites/Hakika/DocLib1/%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa%2018/01083112.doc
http://saar/sites/Hakika/DocLib1/%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa%2018/01598512.doc
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/P177_023.doc
http://justice.gov.il/NR/rdonlyres/2FB89337-60EC-407D-B2CD-590B09EA1DB2/8633/6613.pdf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/pnim/2004-08-10-01.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/pnim/2004-08-10-01.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/bikoret/2005-02-15.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/bikoret/2005-02-15.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/bikoret/2005-02-15.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/bikoret/2005-03-22-01.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/bikoret/2005-11-07.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/bikoret/2005-11-07.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/ksafim/2006-05-29.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/ksafim/2012-02-28-03.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/ksafim/2012-02-28-03.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/ksafim/2012-02-28-03.rtf
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

  ,אמות המידה לשינוי שיעור השתתפות הרשויות המקומיות בהוצאות תקציב "ועדת כספים

 .פרוטוקול טרם פורסםה, 2112במרס  21, "2112המועצות הדתיות לשנת 

 

 חלטות ממשלהה

 שינוי  , מסמך עקרונות למסגרת להבנה בין נציגי הסיעות הליכוד,נספח להסכם הקואליציוני

 .2113בפברואר  20והמפד"ל, 

  'באפריל  28, תנאי כשירות ופסילות –מינוי ממונים למועצות הדתיות , 1128החלטת ממשלה מס

2119. 

  '2118גוסט באו 4, תוכניות הבראה במועצות הדתיות –שירותי הדת , 9114החלטת ממשלה מס. 

 2110באפריל  31, למדינת ישראל 31-הסכם קואליציוני לכינון הממשלה ה. 

 וב המועצות הדתיות ואופן אישור תקציב המועצות שינוי תקצ, 2147 'החלטת ממשלה מס

 .2117באוגוסט  12, הדתיות

 "הודעת הממשלה על הקמת קצ"ו, -ישיבות קצ"ד ,ו"ט, מושב שלישי, חוברת 17-" הדברי הכנסת

ל שינוי בחלוקת התפקידים בין השרים, על העברת סמכויות משר לשר המשרד לשירותי דת, ע

 .2111בינואר  19, ועל העברת שטחי פעולה ממשרד למשרד

 תיות לשנים השתתפות הממשלה בהוצאות התקציב של המועצות הד, 1128 'החלטת ממשלה מס

 .2114בדצמבר  7, 2111-2112

 חוזרי מנכ"ל

 3סדרי נוהל בתחומי הפעולה של לשכות הרבנות , 2חוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת סא

 .2111תשס"א, יוני , תמוז המקומית והמועצות הדתיות

 32114, תשרי תש"ע, אוקטובר 712-784סעיפים , 1חוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת סט. 

 3נוהל הפעלת מערך הכשרות במועצות , 719, סעיף 1חוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת, התש"ע

 .2111ביולי  1, הדתיות

 32111, כסלו תשע"ב, דצמבר 741-718סעיפים , 1חוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת, התשע"ב. 

 בג"ץפסיקות 

 (2פ"ד ל) ,אח' נ' שר הדתות 2-אורי הופרט ו 810378 ץג"ב . 

 "(.1, פ"ד ל"ז)לוריא נ' שר הדתות 011311 ץבג 

  (.3, פ"ד מ)אח' 8-סיעת ש"ס ואח' נ' השר לענייני דתות ו 121310בג"ץ 

  (.2, פ"ד מב)לאה שקדיאל נ' השר לענייני דתות ואח' 183317בג"ץ 

http://www.knesset.gov.il/docs/heb/appndix2003.htm
http://www.knesset.gov.il/docs/heb/appndix2003.htm
http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2004/04/des1825.htm
http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2005/08/des4119.htm
http://www.knesset.gov.il/docs/heb/coal2006shas.htm
http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2007/08/des2197.htm
http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2007/08/des2197.htm
http://www.knesset.gov.il/plenum/data/00258608.doc#_Toc208719222
http://www.knesset.gov.il/plenum/data/00258608.doc#_Toc208719222
http://www.knesset.gov.il/plenum/data/00258608.doc#_Toc208719222
http://www.knesset.gov.il/plenum/data/00258608.doc#_Toc208719222
http://www.knesset.gov.il/plenum/data/00258608.doc#_Toc208719222
http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2009/12/des1025.htm
http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2009/12/des1025.htm
http://www.dat.gov.il/NR/rdonlyres/2E45DDD8-6E85-495E-9EFB-02DD9B9B0E79/0/062001.pdf
http://www.dat.gov.il/NR/rdonlyres/2E45DDD8-6E85-495E-9EFB-02DD9B9B0E79/0/062001.pdf
http://www.dat.gov.il/NR/rdonlyres/2E45DDD8-6E85-495E-9EFB-02DD9B9B0E79/0/062001.pdf
http://www.dat.gov.il/NR/rdonlyres/4E4DB413-DFC3-423E-8BD6-36ED6EB2AF82/0/102009.pdf
http://www.dat.gov.il/NR/rdonlyres/57612CBF-B866-4068-8684-2B2B212A5D22/0/CeoDoc072010.pdf
http://www.dat.gov.il/NR/rdonlyres/57612CBF-B866-4068-8684-2B2B212A5D22/0/CeoDoc072010.pdf
http://www.dat.gov.il/NR/rdonlyres/57612CBF-B866-4068-8684-2B2B212A5D22/0/CeoDoc072010.pdf
http://www.dat.gov.il/NR/rdonlyres/76DF87A2-B90E-4BBD-87FD-47551E6BCC42/0/122011.pdf
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 מרכז המחקר והמידע

  אח' נ' מועצת עיריית ירושלים ואח' 1-ענת הופמן ו 1128314 ובג"ץ 488314בג"ץ , 044314בג"ץ ,

 .(1פ"ד מח)

  (.8, פ"ד מט)חיים גינדי ואח' נ' שר הדתות ואח' 8913348בג"ץ 

 "על -תק ,ירושלים נ' השר לענייני דתות סיעת מרצ במועצת עיריית 421341 ובג"ץ 9297347 ץבג

41(9). 

  רשות הארצית לשירותי דת –קהילת ברכת שלום ואח' נגד משרד ראש הממשלה  1499318בג"ץ ,

 .2112במאי  24פ"ד מיום 

  טרם הסתיים( שר לשירותי דת ואח'ה 'ר ואח' נהרב גרגורי קוטל 8783311בג"ץ(. 

  (2)2111על -, תק'ענייני דתות ואחחמי דורון נ' השר ל 7101311בג"ץ. 

  2112במרס  27, פ"ד מיום דת ואח' השר לשירותי 'הרבה אלונה ליסיצה ואח' נ 111311בג"ץ. 

 מבקר המדינהדוחות 

  2111באפריל  24, 1444שנת הכספים ולחשבונות  2111לשנת  'ב 81מבקר המדינה, דוח שנתי. 

  2117במאי  4, 2118ולחשבונות שנת הכספים  2110לשנת  'ב 87מבקר המדינה, דוח שנתי. 

  2114במאי  0, 2117ולחשבונות שנת הכספים  2111 לשנת 'ב 84מבקר המדינה, דוח שנתי. 

  2111.במאי  11, 2111ולחשבונות שנת הכספים  2114לשנת  'ב 01מבקר המדינה, דוח שנתי 

 מסמכים

 2111 סבמר 3המהפכה שלא היתה",  –, חדו"ש, "נשים במועצות הדתיות שחר אילן. 

 מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיםוהרב יעקב מדן,  רות פרופ' גביזון 

 .2113בישראל )מהדורה זמנית(, שבט תשס"ג, ינואר 

  1443הדתיות ותפקודן, תמוז תשנ"ג, יולי דין וחשבון הוועדה הציבורית לבדיקת המועצות. 

  עיון בדוח הוועדה הציבורית לבדיקת המועצות הדתיות ותפקודן"ודורון קליר, רמי חתן" ,

 .1449אפריל 

  ,הצעה לארגון מחודש –מערך שירותי הדת היהודיים בישראל "המרכז לפלורליזם יהודי" ,

 2118פברואר 

  דיון נורמטיבי וניהול לקראת  –היהודיים בישראל  שירותי הדת"וגדעון ספיר, הדר ליפשיץ

 .141-117(, תשס"ז, עמ' 1כ"ג )מחקרי משפט רפורמה", 

  ,2112תוכנית עבודה לשנת המשרד לשירותי דת. 

  ,2118, יולי "דוח הוועדה הציבורית לבחינת שירותי הדת היהודיים"נאמני תורה ועבודה. 

 

http://elyon1.court.gov.il/files/05/440/089/t37/05089440.t37.pdf
http://www.dat.gov.il/NR/rdonlyres/96626B97-4421-4E17-920C-CAF4F81715B4/0/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%942012.pdf
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 מכתבים וטלפונים

 2112במרס  21, מנכ"ל המשרד לשירותי הדת, מכתב, אביגדור אוחנה. 

 2112בפברואר  21ישה, ת חדו"ש, פג, סמנכ"ל חדו"ש למחקר והסברה, עמותשחר אילן 

 2112ביוני  8-ובפברואר  10, יםאורלי, המרכז הרפורמי לדת ומדינה, מכתב לחובסקי-ארז. 

 2112במאי  21ל, ", מרכז השלטון המקומי, דואישראל גולומב. 

  2112בפברואר  23אוריאל וצוות צהר לחקיקה, ארגון רבני צהר, מכתב,  גנזלהרב. 

 2112ביולי  3ל, "; דוא2112ביוני  21שיחת טלפון,  אוצר,, רפרנט משרד הצחי דויד. 

 2112בפברואר  27שיחת טלפון,  ,הדר ליפשיץ. 

 2112בפברואר  21יפו, מכתב, –אביב-, ראש המועצה הדתית לתלאלדד מזרחי. 

 2112ביולי  4-ובמאי  1, ושיחות טלפון "ל, עוזר מנכ"ל המשרד לשירותי הדת, דואאבי עובדיה. 

  ,שיחת טלפון, לשירותי דת משרדב מנהל אגף בכיר לתקינה, תקצוב ובקרהר לשעבקטן אריאל ,

 .2112ביולי  12

 2112במאי  21אשית לישראל, מכתב, , יועץ משפטי בפועל, הרבנות הרירון קטן. 

 אתרי אינטרנט

 הרבנות הראשית לישראל.  

 בספטמבר  8, משפרים את השירות לאזרח –סיכום שנה  ,, הודעות לעיתונותהמשרד לשירותי דת

המועצות תוכניות ההבראה ; 2111ביולי  8, כנס שיפור השירות לאזרח במועצות הדתיות; 2111

, שלב נוסף בשיפור השירות לאזרח –המשרד לשירותי דת ; 2111באפריל  12, הצלחה –הדתיות 

  .2111בספטמבר  7

 ידי המועצה -שירותים הניתנים עלדת, שירותי המשרד, המועצות דתיות,  המשרד לשירותי

 .הדתית

  2112הוראות התקציב לשנת , 1211-2211משרד האוצר, אגף תקציבים, תקציב המדינה 

  נתונים היסטוריים ניהול יעדי המקרו של תקציב המדינה,  –משרד האוצר, החשב הכללי– 

 .ביצוע תקציב

 מדן-אמנת גביזון.  

 ביילין-לובוצקי-אמנת מימד. 

 

 

 

http://www.rabanut.gov.il/show_item.asp?levelId=61631
http://www.rabanut.gov.il/show_item.asp?levelId=61631
http://www.dat.gov.il/NR/rdonlyres/4A3F72BC-E50C-4141-8103-BFF354F78045/0/סיכוםשנה.pdf
http://www.dat.gov.il/פרסומים+והודעות+לעיתונות/הודעות+לעיתונות/2011/כנס+שיפור+השירות+לאזרח+במועצות+הדתיות.htm
http://www.dat.gov.il/פרסומים+והודעות+לעיתונות/הודעות+לעיתונות/2011/תוכניות+ההבראה+במועצות+הדתיות+הצלחה.htm
http://www.dat.gov.il/פרסומים+והודעות+לעיתונות/הודעות+לעיתונות/2011/תוכניות+ההבראה+במועצות+הדתיות+הצלחה.htm
http://www.dat.gov.il/פרסומים+והודעות+לעיתונות/הודעות+לעיתונות/2011/המשרד+לשירותי+דת-+שלב+נוסף+בשיפור+השירות+לאזרח.htm
http://www.dat.gov.il/שירותי+המשרד/מועצות+דתיות/שירותים+הניתנים+על+ידי+המועצה+הדתית.htm
http://www.dat.gov.il/שירותי+המשרד/מועצות+דתיות/שירותים+הניתנים+על+ידי+המועצה+הדתית.htm
http://www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2011_2012/MinisteriesBudget/MinisteriesBudget/Pages/PrimeMiniste.aspx
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/BudgetExecution/BudgetExecutionTopNav/BEHistoryData/
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/BudgetExecution/BudgetExecutionTopNav/BEHistoryData/
http://www.gavison-medan.org.il/subjects/?did=216
http://www.gavison-medan.org.il/general/?did=230&aid=1c9c12ed36ca52b559d2378022472b2b

