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המשרד לשירותי דת

פעולות הביקורת
במסגרת בדיקת אופ הפיקוח של הרבנות הראשית לישראל על הכשרות של
מוצרי מזו המיוצרי ומשווקי באר  ,נבדקו בעיקר תפקיד הרבנות הראשית
לישראל בתחו הכשרות ופעולותיה; וכ פעילות הרבנויות המקומיות ומחלקות
הכשרות של המועצות הדתיות בתחומי אלה :הפיקוח על הכשרות; עבודה
נוספת של רבני ושל עובדי המועצות הדתיות; הזיקה בי רבני לגופי
פרטיי הנותני תעודות השגחה; הנפקת תעודות הכשר לבתי עסק; גביית
אגרות; מעמד של המשגיחי ואופ העסקת  .הבדיקות נעשו ברבנות
הראשית לישראל ,במשרד לשירותי דת ובמועצות הדתיות ירושלי  ,חיפה
וראשו לציו .
נבדקו הפיקוח והבקרה של המשרד לשירותי דת על שירותי הקבורה היהודיי ,
ובעיקר על חברות הקבורה לקראת מת רישיונות קבורה ,על מכירת חלקות
קבר לאנשי בעוד חיי ועל ניהול של בתי העלמי  .כמו כ נבדקה
השתתפותו בהוצאות לפיתוח בתי עלמי המוחזקי בידי חברות קבורה של
מועצות דתיות .נוס על כ  ,לש הכנת חוות דעת בנושא מצוקת הקבורה בגוש
ד  ,שנתבקשה במרס  2007על ידי הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת
מכוח סעי  21לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח&] 1958נוסח משולב[ ,נבדקו
הפעולות לעידוד הקבורה הרוויה ,הטיפול במציאת פתרונות למצוקה ותכנו
הקמתו של בית עלמי אזורי בברקת .הבדיקות נעשו במשרדי הממשלה
ובמוסדות המדינה הנוגעי בדבר ,ובעיקר במשרד לשירותי דת ,מינהל מקרקעי
ישראל ,מינהל התכנו במשרד הפני  ,אג התקציבי במשרד האוצר ,המוסד
לביטוח לאומי ומועצת בתי העלמי היהודיי בברקת.
נבדקה ההיערכות לשנת השמיטה התשס"ח במשרד לשירותי דת ,ברבנות
הראשית לישראל ,במשרד החקלאות ובאג התקציבי במשרד האוצר .נבדקו
הנושאי האלה :מסגרת התקציב והמעקב אחר ביצועו ,אופ יישומה של
מדיניות הרבנות הראשית לישראל בנושא שמיטה ,קביעת נהלי וקריטריוני
לחלוקת התמיכות וכ מועדי התשלו של התמיכות ומחירי תוצרת למהדרי
בשנת השמיטה.
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הפיקוח על כשרות המזו
תקציר
המועצות הדתיות מופקדות על מת שירותי הדת מתוק חוק שירותי הדת היהודיי
חוק שירותי הדת( ,ובי היתר ,על טיפול
]נוסח משולב[ ,התשל"א ) 1971להל
בענייני המינהליי של מת תעודות הכשר .1הרבני המקומיי ממוני על הטיפול
בענייני ההלכתיי הנוגעי לכשרות במקומותיה  ,כולל חתימה על תעודות הכשר
המונפקות על ידי המועצה הדתית.
לפי חוק הרבנות הראשית לישראל ,התש" ) 1980-להל חוק הרה"ר( ,וחוק איסור
הונאה בכשרות ,התשמ"ג) 1983-להל חוק איסור הונאה בכשרות( ,מועצת הרבנות
הראשית לישראל )להל הרה"ר( ,רב שהיא הסמיכה לכ( או רב מקומי בתחומי
היישוב שבו הוא מכה רשאי לתת תעודת הכשר .מועצת הרה"ר פועלת בעניי זה
באמצעות אג הכשרות הארצי.
מחלקות הכשרות במועצות הדתיות אחראיות לטיפול המינהלי הכרו( בהוצאת
תעודות ההכשר ,לגביית אגרות ולפיקוח שוט על בתי עסק שקיבלו את התעודה .על
הכשרות בבתי העסק משגיחי מפקחי כשרות שה עובדי המועצות הדתיות
ומשגיחי כשרות ,אשר חלק עובדי המועצות הדתיות ומרבית מועסקי על ידי
העסקי המושגחי  .את המשגיחי ממנות המועצות הדתיות.
המשרד לשירותי דת מופקד ,בי היתר ,על פיקוח מינהלי על פעילות המועצות
הדתיות ועל ניהול כוח האד שלה ותקציביה )עד ינואר  2008פעל המשרד כרשות
הארצית לשירותי דת(.

פעולות הביקורת
במהל( שנת  2007ובתחילת שנת  2008בדק משרד מבקר המדינה את הפיקוח על
הכשרות של מוצרי מזו המיוצרי ומשווקי באר .+הבדיקות נערכו ברה"ר ובמועצות
הדתיות ירושלי  ,חיפה וראשו לציו )להל ראשל"צ( .נבדקו בעיקר תפקיד הרה"ר
בתחו הכשרות ופעולותיה; פעילות הרבנויות המקומיות ומחלקות הכשרות של
המועצות הדתיות בתחומי אלה :הפיקוח על הכשרות; עבודה נוספת של רבני ושל
2
עובדי המועצות הדתיות; הזיקה בי רבני לגופי פרטיי נותני תעודות השגחה
בד"צי (; הנפקת תעודות הכשר לבתי עסק; גביית אגרות; מעמד של
)להל
המשגיחי ואופ העסקת .

__________________
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תעודת הכשר היא תעודה הניתנת לבית עסק או למוצר מזו על ידי המוסמכי לכ על פי החוק.
התעודה מעידה על כשרות המזו בבית העסק .מבקש התעודה משל עבורה אגרה בהתא לתקנות.
על פי חוק איסור הונאה בכשרות ,רק תעודה הניתנת על ידי מועצת הרה"ר ,רב שהיא הסמיכה לכ  ,רב
מקומי בתחומי כהונתו או הרב הראשי לצה"ל תיקרא "תעודת הכשר" .על מנת שלא לעבור על החוק
תעודות הניתנות על ידי גופי פרטיי נקראות "תעודות השגחה".
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עיקרי הממצאי
נותני תעודות ההכשר ברה"ר ובמועצות הדתיות
ועדת צדוק 3המליצה ב  1993לעג בחקיקת משנה את תחומי הפעולה של לשכות
הרבנות המקומית והמועצות הדתיות ,כיוו שלעתי נתגלעו חילוקי דעות ביניה בנוגע
לסמכויותיה בתחו הכשרות .למרות שחלפו יותר מ  15שני מאז ,לא חל כל שינוי
במצב ולא הותקנו תקנות מפורטות בעניי זה.
בשלוש המועצות הדתיות שנבדקו נמצאו ליקויי במת תעודות הכשר ולא תמיד
קוימו הוראות חוק איסור הונאה בכשרות ,כמפורט להל .
 .1מ ו ע צ ה ד ת י ת י ר ו ש ל י  :מאז  2003לא אוישה משרת רב ראשי
לירושלי ; בהיעדר רב ראשי או רב הממונה לחתו על תעודות הכשר ,הונפקו תעודות
ההכשר שלא בהתא לחוק איסור הונאה בכשרות .בתקופה זו הנפיקו בעלי תפקידי
שוני במועצה הדתית ,ובה מזכירי המחלקות ומנהלי המחלקות ,תעודות הכשר
וחתמו עליה בלא שהוסמכו לכ %בידי מועצת הרה"ר.
 . 2מ ו ע צ ה ד ת י ת ח י פ ה  :החל משנת  2005הורעה מערכת היחסי בי רב
העיר הספרדי ,הרב שלמה שלוש ,לבי יו"ר הוועדה הממונה ,4מר משה שטטמ  ,ורב
העיר האשכנזי ,הרב שאר ישוב כה  ,ולא שֹרר ביניה אמו  ,בי היתר ,על רקע בעיות
הנוגעות לשמירת הכשרות בעיר .הרבני הראשיי לישראל ומנכ"ל הרשות הארצית
לשירותי דת באותו זמ  ,מר מאיר שפיגלר ,לא נקטו פעולות לפתרו הבעיות.
 . 3מ ו ע צ ה ד ת י ת ר א ש ל " צ  :מ  1985ועד  2006לא חתמו על תעודות ההכשר
מטע המועצה הדתית רבני העיר ,הרב יהודה דוד הלוי וואלפא והרב יוס* עזר  ,אלא
מנהל מחלקת הכשרות ,שלא הוסמ %לכ %בידי מועצת הרה"ר כפי שנדרש בהוראות
חוק איסור הונאה בכשרות .באי חתימת של הרבני המקומיי על תעודות ההכשר
לבתי העסק בעיר ה כשלו במילוי חובת כלפי תושבי העיר שומרי הכשרות.

אכיפת חוק איסור הונאה בכשרות
באג* הכשרות הארצי ברה"ר פועלת היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה
בכשרות .הונאה בכשרות היא עברה פלילית שעל פי החוק דינה מאסר שנה ,והיא
נחשבת ג עברה מינהלית ,שדינה קנס .אמצעי הענישה של היחידה מגווני וכוללי
ג הטלת קנס מינהלי כשמקבל הקנס יכול להודיע על רצונו להישפט על העברה.
בשני האחרונות הוגשו רק כתבי אישו ספורי על עברות איסור הונאה בכשרות
בגלל עומס העבודה בפרקליטות ,א* שרבי ביקשו להישפט .במרס  2007הוחלט
בפרקליטות כי תיקי הונאה בכשרות יועברו לטיפול של עורכי די פרטיי לצור%
הגשת כתבי אישו בפיקוח הפרקליטות .עד ינואר  2009לא חלה כל התקדמות בנושא
__________________
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ועדה ציבורית ל"בדיקת המועצות הדתיות ותפקוד " בראשות חיי צדוק )לשעבר שר המשפטי (
שמינה ראש הממשלה דאז בספטמבר  1992והגישה את מסקנותיה ביולי .1993
ועדה ממונה  %על פי סעי& )6ב (2לחוק שירותי הדת א לא חודש הרכב המועצה הדתית עד המועד
הקבוע בחוק ,ימנה השר לשירותי דת צוות ב שני חברי שימלאו את התפקידי שאות מוסמכת
המועצה למלא ויהיו לה כל הסמכויות והחובות של המועצה ,ולאחד מה יעניק השר את סמכות
ההכרעה.
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ההליכי

המשפטיי

נפגעת יעילות אכיפת חוק איסור

הלי הנפקת תעודות הכשר
 .1תקנות איסור הונאה בכשרות )תעודות הכשר( ,התשמ"ט ,1988-מסדירות את
אופ הגשת בקשה לתעודת הכשר על ידי בעל בית עסק המעוניי בכ .%בשלוש
המועצות הדתיות שנבדקו נמצאו ליקויי הנוגעי לניהול טופסי הבקשה .מחלקות
הכשרות במועצות אלו אמנ הנפיקו טופס בקשה ,אול הוא לא תא את דרישות
התקנות ,כיוו שהיו חסרי בו פרטי חיוניי הנוגעי לעסק .מידע לא מלא על בית
עסק מקשה על מחלקות הכשרות לפקח עליו בצורה יעילה.
 . 2ה י ע ד ר מ ס מ כ י  :הוראות שונות בדי מטילות על מוסדות המדינה
והרשויות המקומיות חובות של שמירת מסמכיה  .משרד מבקר המדינה העלה כי
במחלקות הכשרות בירושלי ובחיפה חסרו מסמכי רבי  .עולה חשש שהמסמכי
הוצאו מש שלא כדי א* שה רכוש המדינה וחובת של המועצות הדתיות לשמור
עליה .
 . 3ח י ד ו ש ת ע ו ד ו ת ה כ ש ר :5אג* הכשרות הארצי קבע נוהל לחידוש תעודות
הכשר ,אול הנוהל אינו ברור דיו.
)א( הביקורת בחיפה העלתה ,כי במקרי רבי תעודות הכשר שחודשו לא הופצו
לבתי העסק מבעוד מועד ,וכתוצאה מכ %ה פעלו ללא תעודות תקפות א* ששילמו את
האגרה והעסיקו משגיח כשרות.
)ב( בראשל"צ העלתה הביקורת כי מספטמבר  2007לא חודשו תעודות ההכשר,
וכתוצאה מכ %פעלו בתי עסק בלא תעודות תקפות ,א* שחלק שילמו את האגרה
והעסיקו משגיחי כשרות.
 . 4ה י ע ד ר ת ע ו ד ו ת ה כ ש ר ב ב ת י ח ו ל י מ מ ש ל ת י י  :בבתי החולי
הממשלתיי אי תעודות הכשר של הרבנות המקומית ולחילופי של הרה"ר .היעדר
הנחיות ברורות יצר מצב שבו הרבנויות המקומיות אינ אחראיות בפועל לכשרות בה .

תשלו אגרות בגי תעודות הכשר
סכו האגרה השנתית עבור התעודה נקבע לפי סוג העסק ולפי מבחני שוני .
הביקורת העלתה כי מחלקות הכשרות בירושלי ובחיפה אינ מקיימות בקרה ראויה
על האגרות ששולמו .עוד נמצא כי בתי עסק מסוימי אינ נכללי בקטגוריות אלה
ולא נקבעה לה אגרה .משנת  2003לא עודכנו שיעורי האגרות על ידי השר הממונה
על שירותי הדת ומ הראוי לעדכנ .

__________________

5

מחלקות הכשרות מנפיקות תעודות הכשר חדשות בכל תחילת שנה עברית ומחדשות את התעודות על
פי לוח השנה העברית בכל שלושה או שישה חודשי  ,בהתא לנוהל הפנימי במועצה הדתית.
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מעמד של משגיחי הכשרות
6

על א* המלצות משרד מבקר המדינה משנת  1992לפעול לפתרו בעיית מעמד של
תלות בבעלי בתי העסק וניגוד הענייני שהיא יוצרת עד אוגוסט
המשגיחי
 2008לא חל שינוי במצב .הביקורת הנוכחית העלתה שבניגוד להנחיות הרשות
הארצית לשירותי הדת ,כמה מועצות דתיות פעלו באופ עצמאי לשינוי דר %העסקת
המשגיחי בבתי העסק.
ב ח י ר ת ה מ ש ג י ח י  :אי נהלי בעניי הכישורי הנדרשי מהמשגיחי ,
הלי %בחירת  ,הסייגי להעסקת ודרכי הפרסו של משרות השגחה פנויות .הועלה
כי שבעה משגיחי במועצות הדתיות חיפה וראשל"צ ה קרובי משפחה מדרגה
ראשונה של רבני עיר או של עובדי במועצות הדתיות .אחדי ממשגיחי אלו א* היו
כפופי לקרוביה .
הכשרת המשגיחי  :בשלהי  2004החליטה הרה"ר כי משגיחי כשרות ילמדו על פי
תכנית לימודי מסודרת ,יעברו מבחני הסמכה ברה"ר ובסו* ההלי %יזכו לתעודת
משגיח ,וכי לא יועסק משגיח בלא תעודת הסמכה .בשלוש המועצות הדתיות שנבדקו
אי אישורי המעידי על עמידת המשגיחי במבחני ההסמכה של הרה"ר.
ע ב ו ד ת מ ש ג י ח י ה כ ש ר ו ת ו ש כ ר  :המשגיחי מקבלי את שכר ישירות
מבעלי בתי העסק שעליה ה מפקחי  ,והוא אמור להיקבע בהתא לשעות
ההשגחה הנדרשות .7לא נקבעו קריטריוני בדבר היק* ההשגחה הנדרש בסוגי בתי
העסק השוני  ,בעיקר בבתי עסק קטני  .התברר שאי אחידות בהעסקת משגיחי :
עסקי שלה מאפייני דומי נדרשי להעסיק משגיחי בהיק* שונה של שעות.
הדבר פותח פתח לאי שוויוניות וללחצי מצד המעסיקי או המשגיחי .
מחלקות הכשרות אינ מקיימות מעקב אחר נוכחות המשגיחי כיוו שה אינ
ממלאי דוחות נוכחות; נמצא כי משגיחי כשרות רבי משובצי להשגחה בכמה בתי
עסק במקביל; משרד מבקר המדינה העלה שמשגיחי לא נמצאו בבתי העסק בשעות
שעליה להשגיח בה על הכשרות .ליקויי דומי נמצאו ג בביקורות שעשה אג*
הכשרות הארצי.

גופי פרטיי נותני תעודות השגחה בד"צי
במקביל למער %הכשרות הממלכתי התפתחו עשרות ארגוני פרטיי המכוני
"בד"צי " )בתי די צדק( המעניקי לבתי עסק תעודות השגחה "למהדרי " .חוק
איסור הונאה בכשרות אוסר על בעל בית אוכל להציג את העסק ככשר ,אלא א כ
ניתנה לו תעודה על פי החוק .נמצא כי במקרי רבי נתנו בד"צי תעודות השגחה
לבתי עסק שאי לה תעודת הכשר מטע הרבנות המקומית ,ולעתי המשיכו
הבד"צי לתת אות ג לאחר שהרבנות המקומית שללה מבית עסק את תעודת
ההכשר שלו .למועצת הרה"ר אי סמכות חוקית לאכו* את החלטותיה על הבד"צי .
בשני האחרונות היא קיימה דיוני בסוגיה זו ובצור %להסדיר את פעילות של
הבד"צי  ,א %דבר לא השתנה.
__________________

6
7

מבקר המדינה ,(1992) 42 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ' .357
לפי חוזר מנכ"ל משרד הדתות משנת  ,2003התשלו בעבור שעת השגחה הוא  37ש"ח.
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עבודה נוספת של רבני ועובדי מועצות דתיות
 .1על רבני עיר לחתו על תצהיר שבו ה מתחייבי שלא יעבדו עבודה נוספת
בשכר ללא אישור מהרה"ר .רק כ ) 60%כ  80מ  (134מרבני הערי חתמו על
התצהיר האמור; מועצת הרה"ר לא פעלה לאכו* על יתר רבני הערי את החובה
לחתו עליו.
שישה רבני מקומיי עבדו במקביל לתפקיד במועצות הדתיות ג בבד"צי  ,חלק
א* בתחומי היישוב שבו ה מכהני  .מכיוו שהבד"צי שבה הועסקו רבני אלה
מתחרי בנותני הכשרות הממלכתיי שמטעמ ה פעלו וחלק מה נמנה עמ  ,ה
היו עלולי להימצא בניגוד ענייני והיה חשש שירצו בטובת הבד"צי .
 .2ארבעה רבני עובדי מועצות דתיות )מנהלי מחלקות כשרות( עבדו במקביל
לעבודת במועצה הדתית ג בבד"צי שהעניקו תעודות השגחה ברחבי האר;0
שלושה מה עשו זאת ג בתחו שבו פועלת המועצה הדתית ובכ %פעלו בניגוד
ענייני לעבודת בה .לדוגמה ,רב פוסק וראש המחלקה למצוות התלויות באר0
במועצה הדתית ירושלי חת ג על אישורי הכשרות של בד" 0פרטי שא* נושא את
שמו .הבד" 0סיפק למועצה הדתית באותה עת שירותי פיקוח על כשרות תמורת
תשלו  .ג מנהל מחלקת הכשרות לשעבר ברחובות הפעיל בד" 0פרטי הנושא את
שמו וחת על אישורי הכשרות שלו.
 .3בעלי תפקידי במחלקות הכשרות בירושלי  ,בחיפה ובראשל"צ עבדו עבודות
נוספות על חשבו זמ עבודת במועצה הדתית .בי העובדי היו מפקחי כשרות
שעבדו ג כמשגיחי ; אחדי מה השגיחו באות מקומות שבה שימשו ג
כמפקחי מטע המועצה הדתית ,וכ %פיקחו למעשה על עצמ  .רוב העובדי לא
ביקשו את אישור המועצה הדתית לעבודה הנוספת .לדוגמה ,מפקח כשרות במועצה
הדתית בירושלי עבד בעבודה נוספת כעור %די בשעות העבודה המקובלות.
 .4כמה בעלי עסקי שקיבלו תעודת הכשר בחתימתו של רב העיר הספרדי בחיפה
תרמו סכומי גבוהי לעמותה שהרב עמד בראשה ,א* שהיה חשש חמור לניגוד
ענייני עקב כ.%

מת תעודות הכשר מחו לתחומי המועצות הדתיות
המועצות הדתיות ירושלי וחיפה נתנו תעודות הכשר לעסקי מחו 0לתחומי עריה ,
בניגוד להוראות חוק איסור הונאה בכשרות ולהנחיות הרה"ר .הועלה כי אג* הכשרות
הארצי ,א* על פי שהיה מודע לכ ,%לא עמד על כ %שיפסיקו זאת.

סיכו והמלצות
חילוקי דעות ומערכות יחסי לא תקינות בי הרבנות המקומית ובי המועצה הדתית
פגעו במת תעודות ההכשר בשתי מועצות דתיות שנבדקו ,אול הרה"ר לא הפעילה
את כל כובד משקלה במקרי אלה .הדבר נבע ,בי היתר ,מ העובדה שאי לה סמכות
לכפות על הרבני המקומיי את החלטותיה.
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על הרה"ר ועל המשרד לשירותי דת לקבוע כללי לבחירת ולהכשרת של משגיחי
הכשרות כדי לוודא שיוכלו לספק שירות ברמה מקצועית נאותה וכדי למנוע את ניגוד
הענייני שבעבודת  .כמו כ על הרה"ר לשפר את הפיקוח על נוכחות המשגיחי
בבתי העסק.
על הרה"ר ועל המשרד לשירותי דת להסדיר את התופעה החמורה של עבודה נוספת
של רבני ועובדי מועצות דתיות בבדצ"י ובהשגחה על כשרות בבתי עסק.
מהממצאי מצטיירת תמונה עגומה עד כדי פגיעה ממשית בשומרי הכשרות .על
המועצות הדתיות ,על המשרד לשירותי דת ועל הרבנות הראשית לישראל ,כל אחד
בתחומי סמכויותיו ,לפעול לשיפור מער %הפיקוח על הכשרות כ %שיובטח שתעודות
ההכשר בחתימת הרבני המקומיי יינתנו א %ורק במקומות שבה הכשרות נשמרת
כראוי.

♦
מבוא
המועצות הדתיות מופקדות על מת שירותי הדת מתוק חוק שירותי הדת היהודיי ]נוסח משולב[,
התשל"א ) 1971להל חוק שירותי הדת( ובי היתר על הטיפול בענייני המינהליי של מת
תעודות הכשר .הרבני המקומיי )רב עיר ,רב מועצה אזורית ,רב מושב ,רב קיבו %או הרב הראשי
לצה"ל להל הרבני המקומיי או הרבנות המקומית( ממוני על טיפול בענייני ההלכתיי
הנוגעי לשמירה על הכשרות במקומותיה  .לרב המקומי סמכות לחתו על תעודות הכשר של
המועצה הדתית ,ובחתימתו הוא מאשר את הכשרות בבתי העסק שקיבלו תעודות.
לפי חוק הרבנות הראשית לישראל ,התש" ) 1980-להל חוק הרה"ר( ,וחוק איסור הונאה
בכשרות ,התשמ"ג) 1983-להל חוק איסור הונאה בכשרות( ,מועצת הרבנות הראשית לישראל
)להל הרה"ר( ,רב שהיא הסמיכה לכ* או רב מקומי רשאי לתת תעודת הכשר .רב מקומי רשאי
לתת תעודות הכשר בתחומי הישוב שבו הוא מכה  .חוק הרה"ר אינו מכפי את הרבני המקומיי
אל הרה"ר.
מועצת הרה"ר עוסקת בענייני הכשרות באמצעות אג הכשרות הארצי )להל אג הכשרות( .באג
 12מחלקות אשר נותנות לרבנויות המקומיות ייעו %הלכתי ומפקחות עליה בתחומי הכשרות
בתעשייה ובחרושת ,ברשתות שיווק ובמסעדות ,במשחטות ,בעניי יבוא מזו וחומרי גל לתעשיית
המזו  ,במאפיות ,באולמות ,במלונות ,בגני אירועי ובחברות קייטרינג ובעניי מצוות התלויות
באר ;%בי המחלקות ג היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות.
מחלקות הכשרות במועצות הדתיות אחראיות לטיפול המינהלי הכרו* בהוצאת תעודות ההכשר,
לגביית אגרות ולפיקוח שוט על בתי עסק שקיבלו את התעודה .ההשגחה על הכשרות בבתי העסק
מתבצעת על ידי מפקחי כשרות שה עובדי המועצות הדתיות ובידי משגיחי כשרות אשר חלק
עובדי המועצות הדתיות ומרבית מועסקי על ידי העסקי המושגחי  .את המשגיחי ממנות
המועצות הדתיות.
בינואר  ,2004ע פירוקו של משרד הדתות ,הועברו למשרד ראש הממשלה )להל משרד רה"מ(,
בי היתר ,אג המועצות הדתיות והרה"ר .בינואר  2005הוקמה הרשות הארצית לשירותי דת )להל
הרשות הארצית( שהייתה יחידת סמ* במשרד רה"מ עד ינואר  ,2008עת הוק מחדש המשרד

המשרד לשירותי דת

963

לשירותי דת .בתפקיד מנכ"ל הרשות הארצית כיה מר מאיר שפיגלר .לתפקיד השר לשירותי דת
מונה מר יצחק כה ולתפקיד מנכ"ל המשרד בפועל מונה מר אביגדור אוחנה .המשרד מופקד ,בי
היתר ,על פיקוח מנהלי על פעילות המועצות הדתיות ,על ניהול כוח האד שלה ועל תקציביה .
במהל* שנת  2007ובתחילת שנת  2008בדק משרד מבקר המדינה את הפיקוח על הכשרות של
מוצרי מזו המיוצרי ומשווקי באר .%הבדיקות נערכו ברה"ר ובמועצות הדתיות בירושלי ,
בחיפה ובראשו לציו )להל ראשל"צ( .נבדקו בעיקר תפקיד הרה"ר בתחו הכשרות ופעולותיה;
פעילות הרבנויות המקומיות ומחלקות הכשרות של המועצות הדתיות בתחומי אלה :הפיקוח על
הכשרות; עבודה נוספת של רבני ושל עובדי המועצות הדתיות; הזיקה בי רבני לגופי פרטיי
נותני תעודות השגחה )בדצ"י (; הנפקת תעודות הכשר לבתי עסק; גביית אגרות; מעמד של
המשגיחי ואופ העסקת  .בדיקות השלמה נעשו ברשות הארצית.
דוחות קודמי של מבקר המדינה בנושא זה פורסמו בשנת  1992במסגרת דוח על הרה"ר ;8בשנת
 1994במסגרת הביקורת על המועצה הדתית נתניה ;9בשנת  1995במסגרת ביקורת על המועצה
הדתית פתח תקווה ;10בשנת  1997במסגרת הביקורת על המועצות הדתיות ראש העי  ,עפולה
ואשקלו  ,11ובשנת  1998במסגרת הביקורת על המועצה הדתית ראשל"צ .12במרוצת השני קיבלו
משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור תלונות רבות בנוגע למועצות דתיות שעניינ  ,בי
היתר ,בתחו הכשרות .ג בג" %עסק מעת לעת בסוגיות הנוגעות לענייני הכשרות במועצות
הדתיות.

נותני ההכשר ברבנות הראשית ובמועצות הדתיות
הרבנות הראשית לישראל
הרה"ר פועלת על פי חוק הרה"ר המטיל עליה ועל מועצתה לפעול בי היתר בתחומי האלה :מת
תשובות וחוות דעת בענייני הלכה; פעולות לקירוב הציבור לערכי תורה ומצוות; מת תעודות
הכשר .ליד מועצת הרה"ר פועלות כמה ועדות משנה ,בה ג ועדת הכשרות .מועצת הרה"ר
מתכנסת במועדי קבועי  ,דנה ומחליטה בכל הנושאי המובאי בפניה בעיות הלכתיות,
משפטיות ,רוחניות וחברתיות.
הרבני הראשיי לישראל הרב שלמה עמר ,הרב הראשי הספרדי והראשו לציו  ,והרב יונה
מצגר ,הרב הראשי האשכנזי והממונה ג על הכשרות ,נבחרו לתפקיד בשנת  2003לתקופה של
עשר שני .
אג הכשרות פועל כגו מקצועי מטע מועצת הרה"ר .רוב מחלקותיו מאוישות בעובד אחד
ובמזכירה .באג פועלת ג המחלקה לביקורות כשרות ברבנויות שעורכת ביקורות בבתי עסק
ברחבי האר %יחד ע רבני אג הכשרות ,וממצאיה מועברי לידיעת הרבני המקומיי .
__________________

8
9
10
11
12

מבקר המדינה ,(1992) 42 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ' ) 357להל  %דוח שנתי .(42
מבקר המדינה ,(1994) 44 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ' ) 361להל  %דוח שנתי .(44
מבקר המדינה ,(1995) 45 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ' ) 278להל  %דוח שנתי .(45
מבקר המדינה) (1997) ˙ÂÈ˙„ ˙ÂˆÚÂÓ· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ,להל  %דוח על הביקורת במועצות הדתיות(.
מבקר המדינה ,(1998) 48 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ' ) 266להל  %דוח שנתי .(48
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אכיפת חוק איסור הונאה בכשרות
הונאה בכשרות היא עברה פלילית שדינה על פי החוק מאסר שנה והיא מהווה ג עברה מנהלית על
פי תקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי איסור הונאה בכשרות( ,התשנ"ב  .1992התקנות
קובעות כי על העובר עברה מנהלית כאמור יוטל קנס .מקבל הקנס יכול להודיע על רצונו להישפט
על העברה.
היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות מטפלת במעשי הונאה בכשרות כפי שנקבעו
בחוק זה ,כדלקמ  :עסק המציג עצמו ככשר א שאי לו תעודת הכשר של הרבנות המקומית; עסק
שיש לו תעודת הכשר והוא מוכר מוצרי ככשרי  ,א על פי שאי לה תעודת הכשר מהגור
המוסמ*; עסק המציג תעודת הכשר שאינה בתוק ; יצר או יבוא המציג מוצר ככשר א שאי לו
תעודת הכשר.
האמצעי שנוקטת בה היחידה מגווני וכוללי מכתבי התראה ,מת הנחייה לרבנות המקומית
לשלול את תעודת ההכשר של בית העסק והטלת קנס מינהלי .היחידה מפרסמת את ממצאיה באשר
לבתי עסק שעברו על החוק ותעודת ההכשר נשללה מה במסגרת עדכוני כשרות המופצי מעת
לעת באמצעות האינטרנט והפקס לכל הרבנויות המקומיות ולגופי אחרי  ,שביקשו לקבל אות .
מחלקות הכשרות המקומיות אמורות להפי %את עדכוני הכשרות למי שמטפלי בכשרות
בתחומיה  ,ובה מפקחי ומשגיחי .
כאמור ,מקבל הקנס יכול להודיע על רצונו להישפט על העברה .מנהל היחידה ,מר רפי יוחאי ,פנה
בדצמבר  2006למשנה לפרקליט המדינה לענייני פליליי בטענה כי מפאת עומס עבודה ולנוכח
סדרי העדיפויות בפרקליטות ירושלי הוגשו כתבי אישו ספורי על עברות איסור הונאה בכשרות,
ואילו בתיקי בפרקליטויות שמחו %לירושלי לא הוגשו כלל כתבי אישו  .לכ לא שולמו הקנסות
שהוטלו על עוברי העברות ובשל אי הגשת כתבי אישו תקופת התיישנות העברות חלפה .לדבריו,
הנקנסי החלו להיות ערי לכ* ומבקשי להישפט על מנת להתחמק מענישה .בעקבות פנייתו
כונסה במרס  2007ישיבה בראשות פרקליט המדינה ,ובה הוחלט כי תיקי הונאה בכשרות יועברו
לטיפול של עורכי די פרטיי בפיקוח הפרקליטות.
ÂËÙ˘ 2008-1997 ÌÈ ˘‰ ÔÈ· ËÙ˘È‰Ï Â˘˜È·˘ ÌÈÒ ˜ 638 ÔÈ·Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙ÏË‰Ó ÌÈ ˘ ˘ÓÁ ÛÂÏÁ·) ‰¯·Ú‰ ˙Â ˘ÈÈ˙‰ Ï˘· ÂÏËÂ· ˙ÂÒ ˜ 168 ;„·Ï· ‰˘ÈÓÁ
.(Ò ˜‰
ÏÎ ‰ÏÁ ‡Ï ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜Ó ÈˆÁÂ ‰ ˘ ÛÂÏÁ·Â ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú
.ÌÂ˘È‡ È·˙Î ˙˘‚‰ Í¯ÂˆÏ È ÂˆÈÁ ÈËÙ˘Ó ‚ÂˆÈÈÏ ˙Â¯˘Î· ‰‡ Â‰‰ È˜È˙ ˙¯·Ú‰· ˙ÂÓ„˜˙‰
·˙‡ ˙˙ÏÓ ˜ÂÓÁÏ ˙ÂÈÏ‰ Ó ˙Â¯È·Ú È¯·ÂÚ È Ù· Í¯„‰ ˙ÏÏÒ ÌÂ˘È‡ È·˙Î ˙˘‚‰ ¯„Ú‰
ÈËÙ˘Ó ‚ÂˆÈÈÏ ÌÈ˜È˙‰ ˙¯·Ú‰Ï ÏÂÚÙÏ ˘È ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .Ì‰È˘ÚÓ ÏÚ ÔÈ„‰
.ÛÒÂ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ÁÂ˜ÈÙ· È ÂˆÈÁ
משרד המשפטי השיב למשרד מבקר המדינה ביוני  2008כי נושא זה נמצא בטיפולו של היוע%
המשפטי לרה"ר .מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי עד ינואר  2009לא סיימו גורמי אלה את
הטיפול בנושא זה.
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המועצות הדתיות
 .1חלוקת התפקידי בי המועצה הדתית לבי הרבנות המקומית מושתתת על "תקנות נוהל
לתאו והגדרת תפקידי בי הרבנות למועצה דתית ,התשמ"ה  "1985שפורסמו בספטמבר 1987
בחוזר מנכ"ל משרד הדתות ) (87/5ואושרו על ידי מועצת הרה"ר )להל תקנות הנוהל( .תקנות
אלה נועדו להגדיר את תחומי הפעולה והסמכויות המיוחדות של כל אחד משני הגופי על מנת
למנוע אי הבנות וחילוקי דעות.
רבני העיר ה הפוסקי בכל ענייני הדת וההלכה הנוגעי לכשרות בעיר ,ובי היתר ,עליה לאשר
בחתימת את תעודות ההכשר .רבני העיר אמורי להיות מוזמני לישיבות הנהלה ומליאת המועצה
ולשבת בראש יחד ע יו"ר המועצה הדתית.
 .2הטיפול המינהלי הכרו* בהוצאת תעודות הכשר ,גביית אגרות ומינוי משגיחי והפיקוח
עליה מוטל על מחלקות הכשרות במועצות הדתיות; מנהל המחלקה והמפקחי  13אחראי לניהול
התהלי* שתחילתו בקשה של בית עסק לתעודת הכשר ,וסיומו הנפקתה חתומה בידי רבני העיר.
ברוב המועצות הדתיות יש ג מזכיר מחלקת כשרות המטפל בצד המינהלי של הוצאת תעודות
הכשר ,לרבות קביעת סכו האגרה שעל מגיש הבקשה לשל .
המפקחי אחראי מבחינה מקצועית והלכתית לעבודת השוטפת של המשגיחי ; שאלות
הלכתיות עקרוניות מובאות בדר* כלל לדיו בפני רבני העיר .נוס על כ* ,עליה לפקח על
המשגיחי ולבדוק את נוכחות בעבודה ,לפרס נהלי לה ולבעלי העסקי ולהפי %את עדכוני
הכשרות של אג הכשרות .הפיקוח המעשי בבתי העסק הוא בידי משגיחי שבדר* כלל אינ עובדי
המועצות הדתיות ,א שה ממנות אות  .רבני העיר אמורי לבחו את רמת הידיעות ההלכתיות של
המשגיחי בתחו הכשרות לפני קבלת לעבודה.
 .3בספטמבר  1992מינה ראש הממשלה ועדה ציבורית ל"בדיקת המועצות הדתיות ותפקוד "
בראשות חיי צדוק ,לשעבר שר המשפטי )להל ועדת צדוק( .ביולי  1993הגישה הוועדה את
הדוח לסיכו עבודתה .הוועדה המליצה לעג בחקיקת משנה את נוהלי הפעולה של לשכות הרבנות
המקומית והמועצות הדתיות ,לרבות הכלי להבטחת ביצוע .
בדוח שנתי ) 44עמ'  (381בפרק על המועצה הדתית נתניה קבעה מבקרת המדינה ,שאי די בתקנות
הנוהל שקבע משרד הדתות בעניי התיאו בי הרבנות המקומית והמועצה הדתית ,כיוו שלא היה
בכוח ליישב חילוקי דעות כמו אלה שנתגלעו בנתניה בי רב העיר לבי המועצה הדתית .מבקרת
המדינה המליצה לנקוט צעדי נמרצי לפתרו יסודי של הבעיה כדי להבטיח שירותי דת נאותי .
א בביקורת על המועצה הדתית עפולה )ראו דוח על הביקורת במועצות הדתיות( הייתה המסקנה
דומה.
‡Ï - ˜Â„ˆ ˙„ÚÂ ÁÂ„ ÌÂÒ¯ÙÓ ÌÈ ˘ 15-Ó ¯˙ÂÈ ÂÙÏÁ ÈÎ Û‡ - ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ „Ú
˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â ·¯‰ Ï˘ Ô‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙¯„Ò‰Ï ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙Â ˜˙ Â ˜˙Â‰ ‡ÏÂ ·ˆÓ· ÈÂ È˘ ÏÎ ÏÁ
˘È ˆ"Ï˘‡¯Â ‰ÙÈÁ Ï˘ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ· ÔÏ‰Ï ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ .˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰Â
·.‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ÌÈÓ„Â˜ ˙ÂÁÂ„Â ˜Â„ˆ ˙„ÚÂ ÁÂ„ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ˜ÊÁÏ È„Î Ì‰
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המועצות הדתיות בירושלי  ,בחיפה ובראשל"צ
בכל אחת משלוש המועצות הדתיות שנבדקו היו בעיות ייחודיות בתחו הכשרות הנובעות ,בי
היתר ,ממבנה הנהלת המועצה והרבנות המקומית וממערכת היחסי ביניה  ,כמפורט להל .
מועצה דתית ירושלי
בדצמבר  2002פוזרה המועצה הדתית בירושלי ומונתה במקומה ועדה ממונה .לתפקיד יו"ר
הוועדה הממונה מונה החל מיוני  2004עו"ד משה יצחק אוסדיטשר )להל יו"ר הוועדה הממונה(.
הוא כיה בתפקיד זה עד נובמבר  ,2007ובמקומו מונה מר יהושע ישי.
האחריות לכשרות במועצה הדתית בירושלי מוטלת על אג הכשרות המורכב משתי מחלקות:
המחלקה למצוות האר %ומחלקת הכשרות והשחיטה שבראש כל אחת מה מנהל .שני המנהלי
כפופי למנהל אג הכשרות .שתי מחלקות הכשרות מספקות שירותי כשרות ומנפיקות תעודות
הכשר לבתי עסק בירושלי  .המחלקה למצוות האר %הוקמה במטרה לספק שירותי כשרות ופתרונות
הלכתיי בנושאי מצוות התלויות באר3ֵ ) %רות ,ירקות וגידולי שדה(.
 .1בירושלי אי רב ראשי מאז פטירת שני רבני העיר בשנת  .2003לכ פעלה מועצת הרה"ר
למנות רבני חותמי אחרי שיחתמו על תעודות ההכשר ,כמפורט להל  :בספטמבר 2003
החליטה המועצה להסמי* את הרב הראשי לישראל הרב מצגר לחתו על תעודות הכשר בירושלי
)להל הרב הממונה( .לאחר המינוי ובמהל* התקופה מספטמבר  2003עד אפריל  2004חת הרב
מצגר על תעודות ההכשר בירושלי  ,נוס על תפקידיו האחרי כרב ראשי לישראל.
עד לבחירת של רבני עיר לירושלי מונה רב פוסק של אג הכשרות במועצה הדתית )להל רב
פוסק( החל משנת  .2005תפקידו של הרב הפוסק לבחו את הצד ההלכתי של מת תעודת ההכשר
ולאשר להוציא תעודת הכשר לבתי עסק שעמדו בדרישות האג  .הרב הממונה לחתו על תעודות
הכשר סומ* ידיו על שיקול דעתו ההלכתי של הרב הפוסק וחות על תעודות ההכשר.
ביולי  2005החליטה מועצת הרה"ר ,על פי חוק איסור הונאה בכשרות ,למנות נוס על הרב מצגר,
את הרבני בנימי אדלר ויוס יקותיאל אפרתי לחתו על תעודות הכשר בירושלי מטע המועצה
הדתית בתחומי מומחיות )הרב אדלר כשרות ושחיטה; הרב אפרתי מצוות האר .(%המועצה
קראה לראש הממשלה ולעיריית ירושלי לעשות הכול למע בחירת שני רבני עיר לירושלי
בהקד .
בעקבות מינוי של הרבני אדלר ואפרתי כתב הרב מצגר ביולי  2005אל המועצה הדתית
בירושלי כי תעודות ההכשר של המועצה הדתית בירושלי  ,אשר הונפקו בחתימתו עד אותה עת,
אינ תקפות עוד .כמה ימי לאחר מכ כתב הרב מצגר ליו"ר הוועדה הממונה ,כי למרות החלטת
מועצת הרה"ר והודעתו המועצה ממשיכה להפי %את תעודות ההכשר שבחתימתו ,והדבר מהווה
פגיעה חמורה "בחומת הכשרות" ובהחלטות מועצת הרה"ר .על כ הוא דרש להפסיק "לאלתר" את
חלוקת התעודות שבחתימתו ,להסיר את כל תעודות ההכשר שכבר חולקו ולפעול על פי החלטת
מועצת הרה"ר .נוכח הודעותיו של הרב מצגר וכיוו שהרבני הממוני לחתו על תעודות ההכשר
אדלר ואפרתי לא חתמו עליה )ראו להל בעניי הבג" ,(%הונפקו תעודות הכשר ונמסרו לבתי
העסק ללא חתימה של רב מוסמ* ובניגוד לחוק איסור הונאה בכשרות.
ÏÚ ÌÈ ÂÓÓ‰ ÌÈ ·¯‰ Â‡ ¯‚ˆÓ ·¯‰ ˙ÓÈ˙Á ¯„ÚÈ‰· 2007 ˙ ˘ „ÚÂ 2005 ˙ ˘Ó ÈÎ ¯¯·˙‰
ÈÏ‰ ÓÂ ˙Â˜ÏÁÓ‰ È¯ÈÎÊÓ Ì‰·Â ,˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ· ÌÈ Â˘ „È˜Ù˙ ÈÏÚ· Â˜ÈÙ ‰ ‰„ÂÚ˙‰
.¯"‰¯‰ ˙ˆÚÂÓ È„È· ÍÎÏ ÂÎÓÒÂ‰˘ ‡Ï· Ô‰ÈÏÚ ÂÓ˙ÁÂ ¯˘Î‰ ˙Â„ÂÚ˙ ,˙Â˜ÏÁÓ‰
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 .2כאמור ,בשנת  2005ביקשה מועצת הרה"ר מראש הממשלה לפעול בהקד למינוי רבני עיר
לירושלי  .הלי* בחירתו של רב עיר וכשירותו להיבחר לתפקיד נקבעו בהוראות חוק שירותי הדת
ובתקנות בחירות רבני עיר ,התשל"ה  .1974בספטמבר  2007בוטלו תקנות אלה והותקנו תקנות
שירותי הדת היהודיי )בחירות רבני עיר( ,התשס"ז ) 2007להל התקנות החדשות(.
כבר ב  31.12.03פורסמה ברשומות הודעתו של ראש הממשלה באותה עת ,מר אריאל שרו ,
בתפקידו כשר לענייני דתות ,כי יש צור* לבחור רב עיר אחד לירושלי  .במהל* שלוש השני וחצי
שחלפו מאז ,הוגשו עתירות לבג" 14%שביקשו להניע את התהלי* .לאחר שמועצת עיריית ירושלי
החליטה להמלי %לשר לענייני דתות לבחור שני רבני עיר 15היה צור* לשנות את החלטת ראש
הממשלה .לפיכ* פורסמה ב  23.4.07החלטתו של ראש הממשלה מר אהוד אולמרט" :בתוק
סמכותי לפי תקנה )4א( לתקנות בחירות רבני עיר ,התשל"ה  ...1974ולאחר שנתקיימו התנאי
לבחירת שני רבני עיר בהתא לתקנה )2ב( לתקנות ,אני מודיע על הצור* בבחירת שני רבני עיר
בירושלי ספרדי ואשכנזי."...
¯ÈÚ ·¯ ˙¯ÈÁ·Ï ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙„ÚÂ È‚Èˆ ;ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ È˘‡¯ ·¯ ‰ ÂÓ ‡Ï 2009 ¯‡Â È „Ú
·.Â ÂÓ Ì¯Ë ˙¯ÁÂ·‰ ‰ÙÒ‡‰ È¯·Á ÂÏÈ‡Â 2007 ¯·Óˆ„ ˘„ÂÁ· ˜¯ Â¯Á· ÌÈÏ˘Â¯È
 .3בעקבות מינוָי של הרבני אדלר ואפרתי לחתו על תעודות הכשר בירושלי  ,עתרה במהל*
 2005המועצה הדתית לבג" 16%נגד מועצת הרה"ר ושני הרבני  ,בבקשה לבטל את מינוָי  .אחת
הטענות נגד המינוי הייתה כי שניה פועלי בניגוד ענייני לנוכח קשריה ע גופי פרטיי
העוסקי בכשרות .במסגרת הסכמה בי הצדדי נמחקה העתירה באותה שנה.
התנועה להגינות שלטונית עתרה במהל*  2005לבג" 17%כדי שידו ויכריע ,בי היתר ,בשאלת זהות
הגור המוסמ* לחתו על תעודת הכשר בירושלי  .בעקבות הבג" %הודיע ראש תחו התמיכות
לשעבר במשרד המשפטי בינואר  2006למנכ"ל הרה"ר שאי קושי שהיא תסמי* רבני שיימצאו
מתאימי לחתו על תעודות הכשר ובלבד שלא יהיה ניגוד ענייני כלשהו בי פעילות הציבורית
ובי פעילות הפרטית.
בינואר  2007הוגשה עתירה נוספת לבג" 18%שביקשה להוציא צו שיקבע כי פרט לרבני אדלר
ואפרתי יש לאסור חתימה של אחרי על תעודות הכשר בירושלי  .בעקבות זאת דנה פרקליטות
המדינה בסוגיית ניגוד הענייני של שני הרבני לנוכח קשריה ע גופי פרטיי העוסקי
בכשרות .במכתב ששלח במרס  2007נציג הפרקליטות אל מנכ"ל הרה"ר ,נקבע כי על שני הרבני
להתנתק באופ מוחלט מכל גו פרטי העוסק במת הכשר פרטי כתנאי לפעילות בעניי הכשרות
במועצה הדתית .כיוו ששני הרבני לא התנתקו מהגופי הפרטיי  ,הודיעו נציגי פרקליטות
המדינה בעת דיו במועצת הרה"ר באפריל  ,2007כי ה אינ יכולי לתת תעודות הכשר בירושלי .
לנוכח הודעת הפרקליטות לרה"ר ,מינתה מועצת הרה"ר ועדה שתמלי %על רבני שימונו במקומ
של הרבני אדלר ואפרתי .בסו אפריל  2007הציגה המועצה הדתית לחברי הוועדה שמות של
__________________
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בג"צ  ,'Á‡Â ˙È˘‡¯‰ ˙Â ·¯‰ ˙ˆÚÂÓ ' 'Á‡Â ˙È ÂËÏ˘ ˙Â È‚‰Ï ‰ÚÂ ˙‰ 1829/05תקדי ; בג"צ
È ÈÈ ÚÏ ¯˘Î Â˙ Â‰Î· - ÔÂ¯˘ Ï‡È¯‡ ¯Ó ' 'Á‡Â ÁÈÏˆ˙ ˙ÚÈÒ ¯"ÂÈÂ ‰ˆÚÂÓ ¯·Á ,˙˜¯· ¯È 8848/05
„˙ ,'Á‡Â ˙Âתקדי .
ב 25.12.05%אישרה מועצת העיר את המלצתו של ראש עירית ירושלי דאז ,מר אורי לופוליאנסקי,
לבחור שני רבני עיר במקו רב אחד.
בג"צ  ,'Á‡Â ˙È˘‡¯‰ ˙Â ·¯‰ ˙ˆÚÂÓ „‚ ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â ·¯‰ 6803/05לא
פורס .
בג"צ  1829/05האמור ,לעיל הערה .14
בג"צ  ,'Á‡Â ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â ·¯‰ ' Ó"Ú· ¯ÁÒ ‰„ ÏÈÓ ÂË 741/07תקדי .
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מועמדי לתפקיד וביקשה שתמלי %על המתאי ביותר .לחילופי הוצע להשאיר את הרב מצגר
כחות על התעודות.
במאי  2007החליטה מועצת הרה"ר לחזור ולאשר את מינויו של הרב מצגר כחות על תעודות
ההכשר בירושלי בהתא להחלטתה מספטמבר  ;2003המועצה מינתה רב שהוא ג אחד מחברי
הוועדה שמונתה לסייע לרב מצגר בעניי זה וקבעה כי יש לאתר שני רבני נוספי שיצטרפו אליו
לש כ* .בעקבות זאת הודיע היוע %המשפטי של הרה"ר לרב מצגר במאי  ,2007כי תפקידיה של
הרב שהתמנה ושני הרבני שיתמנו בהמש* ,לסייע לרב מצגר בפיקוח על הכשרות ולא לחתו על
תעודות ההכשר בירושלי  .חודש לאחר מכ הודיע היוע %המשפטי של הרה"ר לרב מצגר כי
"מעתה ואיל*" עליו לחתו על תעודות הכשר בירושלי  .עד פברואר  ,2008מועד סיו הביקורת,
טר מינתה מועצת הרה"ר שני רבני נוספי שיסייעו לרב מצגר.
˙˜ÏÁÓ Ï˘ ¯˘Î‰ ˙Â„ÂÚ˙ ÏÚ ¯‚ˆÓ ·¯‰ Ì˙Á ¯"‰¯‰ ˙ˆÚÂÓ ˙ËÏÁ‰ ¯Á‡Ï ÈÎ ¯¯·˙‰
ÍÎÈÙÏ ;Â˙ÓÈ˙ÁÏ Â¯ÒÓ ‡Ï ı¯‡‰ ˙ÂÂˆÓÏ ‰˜ÏÁÓ‰ Ï˘ ˙Â„ÂÚ˙ ÌÏÂ‡ ,‰ËÈÁ˘‰Â ˙Â¯˘Î‰
˙.ÍÓÒÂÓ ·¯ È„È ÏÚ ÂÓ˙Á ‡Ï ‰Ï‡ ˙Â„ÂÚ
¯˘Î‰‰ ˙Â„ÂÚ˙ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ˙Â¯˘Î‰ ˙Â˜ÏÁÓ È¯ÈÎÊÓ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘.Ô‰ÈÏÚ ÌÂ˙ÁÏ ‰ ÂÓ˘ ,¯‚ˆÓ ·¯‰ Ï˘ Â˙ÓÈ˙ÁÏ ˙Â˜ÈÙ Ó Ì‰È˙Â˜ÏÁÓ
בתשובתו של יו"ר הוועדה הממונה מר יהושע ישי למשרד מבקר המדינה מאפריל  2008נאמר ,כי
לאחר כניסתו לתפקיד ובשיתו ע הרב מצגר הוא הורה כי כל תעודות ההכשר שמנפיקה המועצה
הדתית ייחתמו בחתימתו של הרב מצגר לאחר בדיקה הלכתית ומינהלית שלה ואישור על ידי הרב
הפוסק של המועצה הדתית ,שהוא מינה בתחילת  .2008מתשובותיה של מנהל המחלקה למצוות
האר %ומנהל מחלקת הכשרות והשחיטה מאפריל  ,2008עולה כי הרב מצגר החל לחתו על תעודות
ההכשר.

✩
Â˜Ù Â‰ ¯˘Î‰ ˙Â„ÂÚ˙ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ ‰ ÂÓÓ‰ ·¯ Â‡ È˘‡¯ ·¯ ¯„Ú‰· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
˙È‡Ó „ÚÂ 2005 ÈÏÂÈÓ .˙Â¯˘Î· ‰‡ Â‰ ¯ÂÒÈ‡ ˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· ‡Ï˘ ÌÈÏ˘Â¯È· ¯˘Î‰‰ ˙Â„ÂÚ
ÂÓ˙Á ,¯ÂÓ‡Î ,ÂÊ ‰ÙÂ˜˙·Â ,ÌÈÏ˘Â¯È· ¯˘Î‰ ˙Â„ÂÚ˙ ÏÚ Ì˙Á˘ ÍÓÒÂÓ Ì¯Â‚ ‰È‰ ‡Ï 2007
·Ï˘ ‰ÎÓÒ‰ ‡ÏÏ ¯˘Î‰‰ ˙Â„ÂÚ˙ ÏÚ ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ· ÌÈ Â˘ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ
ÏÎ ‰È‰ ‡Ï ¯ÓÂÏÎ ,„·Ï· ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Ó˙ÂÁ· ÂÓ˙Á Ô‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ;¯"‰¯‰ ˙ˆÚÂÓ
‚.˜ÒÚ‰ È˙·· ˙Â¯˘Î‰ ÏÚ ˙È˙ÎÏ‰ ‰ ÈÁ·Ó È‡¯Á‡ ‰È‰˘ ÍÓÒÂÓ È ·¯ Ì¯Â
ÂÓ˙ÁÈÈ ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ¯˘Î‰‰ ˙Â„ÂÚ˙˘ „ÈÙ˜‰Ï ˘È ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·.„·Ï· ÍÎÏ ÍÓÒÂÓ‰ Ì¯Â‚‰ È„È

מועצה דתית חיפה
המועצה הדתית מנוהלת החל מינואר  2001באמצעות ועדה ממונה .יו"ר הוועדה הממונה ממאי
 2003הוא רו"ח משה שטטמ )להל יו"ר הוועדה הממונה( .הסמכות ההלכתית למת תעודות
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הכשר נתונה בידי שני רבני העיר הרב האשכנזי ,הרב שאר ישוב כה  ,המכה בתפקידו מינואר
 ,1975והרב הספרדי ואב בית הדי בחיפה ,הרב שלמה שלוש ,המכה בתפקידו מאוגוסט .1997
במאי  ,2007כשמלאו לרב שאר ישוב כה  ,80מועד תו כהונתו כרב ראשי ,החליטה מועצת הרה"ר
לאחר שכבר האריכה את כהונתו בחמש שני לאצול לו סמכות לתת תעודות הכשר ולשמש
רש נישואי בעיר חיפה עד הגיעו לגיל .85
 .1ע מינויו של הרב שלוש כרב העיר בשנת  1997הוא קיבל על עצמו ,בהסכמת הרב שאר ישוב
כה  ,את האחריות על מחלקת הכשרות ושימש כרב חות בלעדי על כל תעודות ההכשר .בשלב
מאוחר יותר ,במהל* שנת  ,2000חילקו רבני העיר ביניה את האחריות לתעודות ההכשר ואת
החתימה עליה לפי סוגי העסקי .
˙Â„ÂÚ˙ Ï·˜Ï Â Ù˘ ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚ· ÂÈ‰ ;ÂÊ ‰˜ÂÏÁ ÏÚ ‰„Ù˜‰‰ ‰¯Ó˘ „ÈÓ˙ ‡Ï˘ ¯¯·˙‰
,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .Ì‰Ï˘ ˜ÒÚ· ˙Â¯˘Î‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ Â È‡˘ ·¯‰Ó ‡˜ÂÂ„ ¯˘Î‰
‰ÏÏ˘ ˘ ˜ÒÚ ˙È·Ó ÚÂ ÓÏ È„Î ¯ÈÚ‰ È ·¯ ÔÈ· ‰„Â·Ú‰ ˙˜ÂÏÁ ÏÚ ‰„Ù˜‰Ï ˙Â·È˘Á ˘È
˙Â ÙÏ ,ÂÈ ÈÚ· ˙Â¯ÈÓÁÓ ÂÏ˘ ˙Â¯˘Î‰ ˙Â˘È¯„˘ Â‡ ‰ ÂÓÓ‰ ·¯‰ È„È· ¯˘Î‰‰ ˙„ÂÚ˙ Â ÓÓ
.˙Â¯˘Î‰ ˙„ÂÚ˙ ˙‡ Ï·˜Ï ¯Á‡‰ ·¯Ï
בחיפה יש כמה מתחמי שבה ריכוז של בתי אוכל ,כגו  :בקניוני  ,בבית החולי רמב" ובתחנה
המרכזית .א שמדובר באותו סוג של בתי עסק הטיפול בה מפוצל בי ראשי המדורי  ;19מקצת
תעודות ההכשר שלה נחתמות בידי הרב שאר ישוב כה  ,ומקצת בידי הרב שלוש.
˘‡¯ È„È· ÌÁ˙Ó Â˙Â‡· ÌÈ‡ˆÓ ˘ ˜ÒÚ È˙· ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÊÂÎÈ¯ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
È˙·· ¯·Â„Ó ÔÈ‡ „ÂÚ ÏÎ ,˜ÒÚ‰ È˙· ÔÈ· ˙ÂÚÈÒ ÌÈÁ˜ÙÓÏ ÍÒÂÁÂ Â˙Â‡ ÏÚÈÈÓ „Á‡ ¯Â„Ó
ÏÈË‰Ï ÛÈ„Ú ‰Ï‡ ÌÈ˜ÒÚ· .ÔÂÏÓ È˙·Â ÌÈÏÚÙÓ ÂÓÎ ÈÙÈˆÙÒ ÈÚÂˆ˜Ó Ú„È ˘¯„ Ì‰·˘ ˜ÒÚ
‡˙ .˙ÈÙ¯‚Â‡È‚‰ ‰·¯˜· Ì‚ ·˘Á˙‰Ï ÈÂ‡¯ Í‡ ,ÌÂÁ˙· ÌÈ‡È˜·‰ ÌÈÁ˜ÙÓ ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡‰
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2007מסר יו"ר הוועדה הממונה ,כי האחריות למתח
בית החולי  ,כולל החתימה על תעודות ההכשר ,עברה באופ בלעדי לרב שאר ישוב כה .
בהתייחס לחלוקת העבודה בי רבני העיר ציי ראש אג הכשרות בתשובתו למשרד מבקר המדינה
מנובמבר  ,2007כי לדעת הרה"ר ,על שני הרבני המקומיי לחתו יחדיו על כל תעודות ההכשר
כדי שהשליטה על כל מער* הכשרות המקומי תהיה ריכוזית.
 .2בשני האחרונות גרמו חילוקי דעות בי רבני העיר ויחסי העבודה במחלקה לכ* ששני
הרבני הראשיי הביעו את נכונות ואת רצונ לחלק את התפקידי ביניה  .בפברואר  2004סוכ
ליתר
כי למש* שנתיי יהיה הרב שלוש אחראי למחלקת הכשרות ,והרב שאר ישוב כה
התחומי  .הרב שלוש התנה את הסכמתו לחלוקה בשינויי מינהליי במחלקת הכשרות .בפועל
ובעקבות התפתחויות במחלקת הכשרות לא חלו השינויי  ,ושני רבני העיר המשיכו להיות אחראי
לכשרות כבעבר.
בפברואר  2004דנה הוועדה הממונה במועצה הדתית על חלוקת האחריות לעסקי בי ראשי
המדורי  .הדיו התקיי לאחר שהוגש לה דוח ובו פירוט בתי העסק המקבלי תעודת הכשר,
שממנו עולה כי חלוקת האחריות לבתי העסק בי ראשי המדורי הייתה בלתי מאוזנת ,ובמקרי
__________________

19

בחיפה מפקחי שה רבני מכהני כראשי מדורי וה אחראי למדורי האלה :מלונות ,אולמות
ובתי אבות ,מסעדות ,מפעלי  ,רשתות שיווק ,קונדיטוריות ,טחנות קמח ומאפיות ,נוס& על מדור בשר.
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מסוימי היו ההבדלי במספר העסקי ניכרי  .למשל ראש מדור אחד אחראי ל  13בתי עסק ואילו
ראש מדור אחר אחראי ל  57בתי עסק .מנהל מחלקת הכשרות הונחה לפעול לחלוקה שונה של
העומס בי ראשי המדורי  ,ואול למרות ההנחיה לא חל כל שינוי בחלוקת העסקי .
במהל* שנת  2005ניסה מנהל מחלקת הכשרות ,שהתמנה בתחילת אותה שנה ,להביא לחלוקה
מאוזנת יותר של העסקי בי ראשי המדורי  ,אול ניסיו זה לא צלח וא גר לנתק ביניה לבי
מנהל המחלקה .מנהל מחלקת הכשרות ביקש לשנות את חלוקת האחריות של ראשי המדורי
לעסקי על פי מיקומ ולפי סוגיה ודיווח על כ* באפריל  2005לראשי המדורי  .לאחר כחודש,
במאי  ,2005הודיעו ראשי המדורי לרבני העיר שלא יוכלו להמשי* ולשת פעולה ע מנהל
המחלקה .ה ביקשו למנות במקומו מנהל אחר למחלקת הכשרות והוסיפו שחלוקת העסקי
נעשתה בצורה לא מקצועית ולא שוויונית וביקשו להעלות הצעות לשיפור 5ולאיזו ביניה .
˙Â„ÂÚ˙ Â·ÎÂÚ ˙Â¯˘Î‰ ˙˜ÏÁÓ Ï‰ ÓÏ ÌÈ¯Â„Ó‰ È˘‡¯ ÔÈ· ˜˙ ‰ Ï˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
È˙·Ï Â˜ÏÂÁ ‡ÏÂ (2005 ¯·ÓËÙÒ-ÏÈ¯Ù‡) ‰"Ò˘˙‰ ˙ ˘ Ï˘ ‰ÈÈ ˘‰ ˙ÈˆÁÓ· ¯˘Î‰‰
Â˜ÈÒÚ‰Â ‰ˆÚÂÓÏ ˙Â¯˘Î ˙Â¯‚‡ ÂÓÏÈ˘ ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚ· ‰Ê ·ˆÓ· .ËÒÂ‚Â‡ ˘„ÂÁ „Ú ˜ÒÚ‰
.Û˜Â˙· ¯˘Î‰ ˙Â„ÂÚ˙ ˙ÂÁÂ˜Ï‰ È Ù· ‚Èˆ‰Ï ÂÏÎÈ ‡Ï ÌÏÂ‡ ,ÌÈÁÈ‚˘Ó
על מנת למנוע המש* הידרדרות היחסי במחלקת הכשרות התקיימה בספטמבר  2005ישיבה
בהשתתפות רבני העיר ,יו"ר הוועדה הממונה ועובדי המחלקה .מהדברי שנאמרו בישיבה עולה
שהמתח ששֹרר במחלקת הכשרות פג במוניטי שלה וגר בעיות בתפקודה ,ורבני העיר ויו"ר
הוועדה הממונה ניסו לשפר את המצב .רב העיר ,שאר ישוב כה  ,הדגיש כי הנתק בי ראשי
המדורי לבי מנהל המחלקה אינו יכול להימש* וא הנחה את ראשי המדורי כיצד לפעול על מנת
שאפשר יהיה לחתו על תעודות הכשר שעוכבו בשל כ*.
יו"ר הוועדה הממונה הודיע למנהל מחלקת הכשרות על סיו עבודתו בסו חודש נובמבר ,2005
ובעקבות כ* הודיע רב העיר ,שלמה שלוש ,ליו"ר הוועדה הממונה כי מנהל המחלקה ימשי* לעבוד
בהתנדבות עוד שלושה חודשי  .יו"ר הוועדה הממונה התלונ בפני מנכ"ל הרשות הארצית דאז ,מר
מאיר שפיגלר ,על התערבותו של הרב שלוש בענייני המינהליי וביקש את התערבותו המיידית.
חילוקי הדעות בתו* המועצה הדתית הובאו לידי ביטוי בחילופי מכתבי בשלהי שנת  2005בי הרב
שלוש ומר שטטמ ובי הרב שלוש והרב שאר ישוב כה  .במכתבי נאמרו דברי קשי על ענייני
הכשרות במועצה ,וא הוטחו בי שני רבני העיר האשמות הדדיות שהשפיעו ג על מצב הכשרות
בעיר ועל אמו צרכני המוצרי הכשרי  .הדבר הובא ג לידיעת הרבני הראשיי לישראל ,הרב
שלמה עמר והרב יונה מצגר ,וג למנכ"ל הרשות הארצית ,אול לא ננקטו פעולות ליישוב חילוקי
הדעות.
 .3בסעי  26לתקנות הנוהל נקבעו דרכי פעולה לחילוקי דעות בי הרבנות המקומית ובי
המועצה הדתית .התקנות מאפשרות לשר הדתות להקי ועדת בירור שתפקידה ליישב  ,והחלטותיה
מחייבות.
בנובמבר  2005כתב עוזרו של הרב הראשי יונה מצגר אל סג בכיר ליועצת המשפטית במשרד ראש
הממשלה" :הינ* בוודאי מודע לחילוקי הדעות במועצה הדתית וברבנות של העיר חיפה ...מכיוו
ששני הרבני הראשיי לעיר ,ויו"ר הוועדה הממונה מר משה שטטמ  ,פנו אל כב' הרב הראשי
מתוק תפקידו כנשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל ,בדבר הקמת ועדת בירור שמתפקידה היה
להרגיע את הרוחות הסוערות בעיר ביקשני כב' הרב הראשי כי הועדה שתוק תהיה עפ"י החוק כדי
שסמכויותיה יהיו בעלות משקל ומחייבות את כל הנוגעי בדבר".
לפנייה השיב עוזר היוע %המשפטי ברשות הארצית ומסר כי הרשות הארצית רואה בחיוב הקמת
ועדת בירור ליישוב חילוקי הדעות שהתעוררו בי הרבנות המקומית חיפה ובי המועצה הדתית.
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הוא ביקש שמות של שלושה נציגי של מועצת הרה"ר שיהיו חברי בוועדה .עוזרו של הרב
הראשי מצגר הודיע לעוזר היוע %המשפטי ברשות הארצית במארס  2006את שמות הרבני נציגי
הרה"ר ,ואול עד מועד סיו הביקורת לא הוקמה הוועדה.
רבני העיר ויו"ר הוועדה הממונה הודיעו בתשובותיה למשרד מבקר המדינה שצרי* התערבות של
גו חיצוני על מנת ליישר את ההדורי ולהבחי בי הסמכות ההלכתית לסמכות המינהלית.
לדבריה  ,על הגורמי המוסמכי לקבוע נוהל שיחייב את כל הצדדי .
‰ÙÈÁ· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â ·¯‰Â ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÔÈ· ÌÈÒÁÈ‰ ˙Î¯ÚÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈ ·¯‰ Â ÈÈ‰„ ,˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ ‰¯È‰Ó ‰ÏÂÚÙ ‰ˆÂÁ ˘ ˙„ÓÏÓ
ÔÈ· ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ ·˘ÈÈÏ È„Î ,˙„ È˙Â¯È˘Ï „¯˘Ó‰Â ¯"‰¯‰ ˙ˆÚÂÓ ,Ï‡¯˘ÈÏ ÌÈÈ˘‡¯‰
˙˜È˜Á· Ô‚ÚÏ ˙„ È˙Â¯È˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ .Ì‰È È· ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙˜ÂÏÁ ˙‡ ¯È„Ò‰ÏÂ ÌÈ„„ˆ‰
˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙˜ÂÏÁ ÏÏÂÎ ,˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓÏÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â ·¯‰ ˙ÂÎ˘ÏÏ ‰ÏÂÚÙ ÈÏ‰Â ‰ ˘Ó
·.˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ Ï˘ ÌÈ¯˜Ó· ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÎ¯„ ˙ÚÈ·˜Â Ô‰È È

מועצה דתית ראשו לציו
המועצה הדתית מנוהלת החל ממאי  2004בידי מזכיר המועצה הדתית ,מר דוד גבאי )להל מזכיר
המועצה( ,שמונה על ידי ראש הממשלה דאז ,מר אריאל שרו  ,בתוק סמכותו כשר לענייני דתות.
הסמכות למת תעודות הכשר בראשל"צ נתונה בידי שני רבני העיר הרב האשכנזי ,הרב יהודה דוד
הלוי וואלפא ,והרב הספרדי ,הרב יוס עזר )להל רבני העיר( .הרב וואלפא מכה בתפקידו זה
מאוקטובר  ,1969והרב עזר מיולי  .1975חלוקת עבודת ותחומי האחריות שלה נקבעי
ביניה .
 .1בביקורת שעשה משרד מבקר המדינה במועצה הדתית ראשל"צ בשנת  1997ופורסמה בדוח
שנתי ) 48עמ'  (277נמצא כי לאחר שהרב עזר נטל חופשה ממושכת לסירוגי בי השני 1985
 ,1996הרב וואלפא לבדו נותר לחתו על תעודות הכשר בעיר .הרב וואלפא טע אז בפני המועצה
הדתית ,כי משגיחי הכשרות אינ מתאימי לדרישות והיק עבודת גדול כ* שאי אפשר לפקח על
הכשרות כראוי; אי לכ* הוא לא היה מוכ לחתו על תעודות ההכשר ולהיות אחראי לכשרות בעיר.
לפיכ* החליטה המועצה הדתית ,בהסכמתו ,שעל תעודות ההכשר לשנת התשמ"ו )(1986 1985
יחתו מנהל המחלקה ,הרב נחשוני .במועד הביקורת בשנת  ,1997אחת עשרה שני לאחר מכ ,
עדיי היה מנהל המחלקה החות על תעודות ההכשר במקו רבני העיר.
‰‡ Â‰ ¯ÂÒÈ‡ ˜ÂÁÏ „Â‚È · ¯˘Î‰‰ ˙Â„ÂÚ˙ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ ‡ÂÙ‡ ÍÈ˘Ó‰ ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‰ Ó
·˙ˆÚÂÓ ,˙Â¯˘Î· ‰‡ Â‰ ¯ÂÒÈ‡ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ .2006 ˙ ˘ „Ú ,ÌÈ ˘ 21 Í˘Ó· ˙Â¯˘Î
‡Ï ‡È‰ ÌÏÂ‡ ,¯˘Î‰‰ ˙Â„ÂÚ˙ ÏÚ ‰ÓÈ˙ÁÏ È Â˘Á ·¯‰ ˙‡ ÍÈÓÒ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙ÈÈ‰ ¯"‰¯‰
.ÔÎ ‰˙˘Ú
בתשובתו של הרב נחשוני למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2008נאמר ש"כבר בשנת  ,1985כשהרב
הראשי וולפא סרב לחתו על התעודות ,והרב עזר היה בחו"ל פנתה ]אליו[ המועצה הדתית
]שיחתו [" ורק לאחר שקיבל את אישורו של הרב הראשי לישראל דאז ,שהיה הממונה על הכשרות,
הוא החל לחתו עליה .
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 .2בשנת  2005עתרה לבג" 20%התנועה להגינות שלטונית נגד המועצות הדתיות ראשל"צ ,פתח
תקווה וירושלי וטענה שבערי אלו אי חתימה של רבני הערי על תעודות הכשר ,בניגוד לחוק
איסור הונאה בכשרות.
בתגובת לעתירה טענו רבני העיר והמועצה הדתית ,כי למרות שהעיר ראשל"צ הפכה לעיר
הרביעית בגודלה בישראל ,לא זו בלבד שמספר התקני למפקחי כשרות לא גדל ,אלא הוא א פחת.
לטענת  ,בעיר יש כ  300עסקי בעלי תעודות הכשר ורק שישה מפקחי  ,ואילו בעבר היו בה כ
 150בתי עסק ע תעודת הכשר ,והועסקו שמונה מפקחי  .הרבני הודיעו שכל עוד לא נית
להבטיח את הכשרות ה אינ מוכני לחתו על תעודות הכשר .נוס על כ* ,ה טענו שאי לה
יכולת להשפיע על בחירת המשגיחי  ,ולכ החליטו לחתו רק על תעודות הכשר של בתי עסק
שבה המשגיחי מוכרי לה ואמיני בעיניה .
)א( בינואר  2006הודיע בא כוח של רבני העיר במהל* הדיו בבג" ,%כי רבני העיר "יחתמו
מהיו ואיל* על תעודות הכשרות בעיר ראשו לציו " .בפסק הדי נאמר ,בי היתר ,כי הדרגי
הממוני ובעיקר מועצת הרה"ר נדרשי "למצוא פתרו ראוי והול במישור המנהלי ,כדי שתקלה
זו ]אי שליטה על מינוי מפקחי ומשגיחי [ תוסר מדרכ של הרבני  ,ובעקבות כ* ֵידע הציבור כי
חתימת אינה חתימה פורמלית ,אלא כזו שהוספה לתעודה לאחר בחינה מדוקדקת של תנאי
הכשרות בבית עסק פלוני או אצל יצר אלמוני .ע זאת ,כאמור ,אי בכ* כדי לפטור את הרב
המקומי מחובה אותה נטל על שכמו מרגע שקיבל על עצמו לכה כרב עיר .ובמלי אחרות ,על הרב
המקומי לפעול כדי למצוא פתרו הול לקשיי בה הוא נתקל ,אול הוא מנוע מלגלגל את
המכשלה שהוא יוצר במחדלו לפתח על צא מרעיתו".
בעקבות החלטת הבג" %שאישרה את הסכמת של רבני העיר לחתו על תעודות ההכשר בעיר ,ה
החלו לחתו על התעודות לשנת התשס"ז )ספטמבר  2006עד ספטמבר  ;(2007במקביל ביקש הרב
וואלפא אישור להוספת תק של מפקח ראשי וא התנה את חתימתו על תעודות הכשר בכ* .במקו
זאת אישרה הרשות הארצית  30שעות נוספות לאחד המפקחי .
)ב( לקראת חידוש תעודות ההכשר לשנת התשס"ח )ספטמבר  (2007התנה הרב וואלפא את
חתימתו עליה בכ* שבעלי העסקי יתקשרו קוד לכ ע חברת כוח אד לצור* העסקת משגיחי
הכשרות .בשיחה ע נציגי משרד מבקר המדינה הסביר הרב וואלפא ,כי לקראת ספטמבר 2007
הצטבר אצלו מידע על תקלות בכשרות שעל פיו היו מקומות שלא שוב %בה משגיח .לדבריו ,כיוו
שלא יכול היה לסמו* על מנהל מחלקת הכשרות ועל כמה מהמפקחי הוא החליט להשתמש
בשירותיה של שלושה מפקחי חיצוניי ושל חברת כוח אד .
במקביל להחלטתו להשתמש במפקחי החיצוניי הודיע הרב וואלפא באוקטובר  2007לאחד
ממפקחי הכשרות שהועסק במש* תשע שני ולמזכיר מחלקת הכשרות ,כי הוא מפסיק את עבודת
במסגרת המחלקה כיוו שאינו סומ* עליה עוד .מזכיר המועצה הודיע על כ* ליוע %המשפטי
לרשות הארצית והוסי ג כי הרב וואלפא נטל את כל הסמכויות ממנהל מחלקת הכשרות ,הרב
נחשוני .לדבריו ,הרב התחיל להפעיל את מערכת הכשרות בעיר באמצעות חברת כוח אד .
ג בתשובתו של הרב וואלפא למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2008נאמר ש"הוכח כי המנהל
הקוד המזכיר והמפקח אינ ראויי לאימו " )ההדגשה במקור(.
בנובמבר  2007הודיע מזכיר המועצה לרב וואלפא כי העסקת עובדי היא באחריות בלעדית של
המועצה הדתית .כמו כ העיר על כ* שהפסקה שלא כדי של העסקת עובד מחייבת המש* תשלו
שכרו ,ומשו כ* אי להעסיק עובד במקומו שלא באישור הרשות הארצית .לפיכ* ביקש מהרב
להשהות את כל הפעולות שעשה עד שהנוגעי בדבר יקיימו בירור ויקבלו החלטה בנידו .
__________________
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באוקטובר  2007קבע היוע %המשפטי של הרה"ר במכתב ששלח לרב וואלפא כי אחד משני רבני
העיר חייב לחתו על תעודות הכשר" :החגיגה שיש כשרות בלי חתימות ]תעודות הכשר לא
חתומות על ידי הרבני [ או חתימות בלי כשרות צריכה להפסק ,עליכ לאשר לנו מיד כי השתלטת
על כ*".
הרב וואלפא דרש שכל הטיפול בכשרות יועבר לחברת כוח אד  ,א* בעלי העסקי התנגדו להסדר
זה עקב עלותו הכספית .למרות התנגדות ועל א המכתב שקיבל מהרה"ר המשי* הרב בסירובו
לחתו על תעודות הכשר בנימוק שאינו מוכ שחתימתו תאשר כשרות של בתי עסק שהיא לקויה
בה  .אי לכ* הודיע מזכיר המועצה הדתית למנכ"ל הרשות הארצית בנובמבר  ,2007כי תעודות
ההכשר שאמורות היו להימסר לבעלי העסקי בחודש תשרי התשס"ח )ספטמבר  (2007טר נמסרו
לה  .לדבריו ,אי חלוקת התעודות לעסקי גורמת נזק רב ה לבעלי העסקי וה למועצה הדתית
בשל אי גביית האגרות .באותו זמ התלוננה התאחדות בעלי אולמות וגני אירועי בפני היוע%
המשפטי של הרשות הארצית על כ* שבמש* תקופה ארוכה ה לא מקבלי תעודות הכשר חר
העסקת משגיחי ותשלו אגרות למועצה .בעקבות כ* פנה מנכ"ל הרשות
עמידת בתנאי
הארצית לרבני העיר בעניי  .לדבריו ,התניית מת תעודות הכשר בהתקשרות ע חברה פרטית
שנבחרה שלא כדי )ראו להל ( ,איננה עולה בקנה אחד ע הוראות חוק איסור הונאה בכשרות,
ומדיניות זו תחשו את המועצה הדתית ואת רבני העיר באופ אישי לתביעות משפטיות.
בעקבות פנייה זו החל הרב עזר בנובמבר  2007לחתו על תעודות הכשר זמניות לאחר שהמפקחי
אישרו שבעלי העסקי עמדו בכל הדרישות .באותו חודש הודיע מנכ"ל הרשות הארצית למזכיר
המועצה ,כי שלושת המפקחי החיצוניי למחלקה ,אשר סייעו לרב וואלפא במער* הכשרות ,לא
יועסקו עוד במועצה הדתית.
בדוח הביקורת שעשה בסו נובמבר  2007אג הכשרות צוי "רפיו משווע בפיקוח על הכשרות
בעיר" .בעקבות ממצאי הביקורת ,מרכז ועדת הכשרות ברה"ר הודיע בפברואר  2008לשני רבני
העיר כי על פי החלטת ועדת הכשרות מדצמבר  2007יש למנות באופ מיידי בהסכמת רבני העיר
מנהל למחלקת הכשרות שתפקידו יהיה בתחו ניהול המערכת ,מינוי מפקחי  ,מינוי משגיחי
ופיקוח על יישו נהלי הכשרות הארציי ; ואילו הרב נחשוני ימונה לרב פוסק האחראי על ההיבטי
ההלכתיי של הכשרות.
ע כניסתו לתפקיד של המנהל החדש ,בפברואר  ,2008החלה המחלקה בחלוקת תעודות הכשר
זמניות לבתי העסק ששילמו אגרה ,בחתימתו של הרב עזר בלבד .באפריל חולקו לכ  200בתי עסק
תעודות ההכשר החצי שנתיות )ניס אלול התשס"ח( בחתימתו של הרב עזר במקו התעודות
הזמניות .בנוס לכ* ,הרב עזר קיי ישיבה ע מפקחי הכשרות ודרש מה לנהל דיווחי מלאי
על עבודת המשגיחי ועל עבודת ולהגיש לו דוחות מסודרי מידי שבוע והקפיד לעקוב אחר
דיווחי אלה.
)ג( המשרד לשירותי דת ביצע בתחילת  2008ביקורת במועצה הדתית באמצעות משרד רואי
חשבו )להל ביקורת של רו"ח(; הדגש הוש על הפיקוח על הכשרות .הביקורת הצביעה ,בי
היתר ,על היעדר נתוני במחלקה על הפיקוח על בתי העסק ,למשל ,פרטי על בתי העסק
המפוקחי  ,על תשלומיה  ,על ביקורות שנעשו בה ועל ממצאי הפיקוח בה .
ÌÈ‡¯Á‡˘ ,˙Â¯˘Î· ÏÂÙÈË Ï˘ ‰ÈÂ˜Ï ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ˙„ÓÏÓ ˙¯‡Â˙Ó‰ ÌÈ ÈÈ Ú‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰
˙Ú„Ï .¯"‰¯‰ ˙ˆÚÂÓÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â ·¯‰ ,ÍÎ ÏÚ ÌÈ ÂÓÓ‰ ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ· ÌÈÓ¯Â‚‰ ‰Ï
Û‡ ,ÌÈ ˘ 21 Í˘Ó· ¯ÈÚ‰ È ·¯ ˙ÓÈ˙Á ‡ÏÏ ¯˘Î‰ ˙Â„ÂÚ˙ ˙˜ÂÏÁ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘„ˆÓ „È˜Ù˙‰ ÈÂÏÈÓ-È‡ ‰˙ÂÚÓ˘Ó ,ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ Ì‰È„È˜Ù˙Ó „Á‡ ‡Â‰ ‰Ï‡ ˙Â„ÂÚ˙ Ô˙Ó
¯· .¯ÈÚ‰ È
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היוע %המשפטי של המשרד לשירותי דת הודיע למשרד מבקר המדינה ביולי  2008כי למשרדו אי
סמכות לאכו על רבני העיר מת תעודת הכשר ,בעוד שלרה"ר יש סמכות להסמי* רב אחר להעניק
תעודות הכשר במקומות שבה רב העיר לא עושה זאת .למרות זאת עשה המשרד כל שביכולתו כדי
לגרו לרבני לחתו על תעודות ההכשר.
מר דוד גבאי ,מזכיר המועצה הדתית ,הודיע למשרד מבקר המדינה ביולי  2008כי בעקבות הביקורת
של הרה"ר בוצעו שינויי במער* ניהול הכשרות :מנהל המחלקה הועבר מתפקידו ובמקומו מונה
מנהל חדש אשר קבע כללי חדשי להשגחה ,למעקב ולבקרה; הונהגה החתמת שעו נוכחות
למשגיחי ; נקבעה חלוקת תפקידי בי המשגיחי ובי המפקחי ושוררת הקפדה יתרה על פיקוח
על המשגיחי ועל המפקחי .
הרב וואלפא אישר בתשובתו שמצב הכשרות בעיר ראשל"צ בתקופה שנבדקה היה לקוי ,רמת
ההשגחה בבתי העסק הייתה ירודה ,והפיקוח של המועצה הדתית על המשגיחי ועל בתי העסק היה
רופ ביותר .הרב וואלפא נימק זאת ,בי היתר ,בכ* שהמפקחי לא מתוגמלי כראוי על הוצאות
נסיעות ,על שעות נוספות ועל שעות לילה ובמחסור במשגיחי שאפשר לסמו* עליה  .במצב זה,
לדבריו ,היה אסור לו מבחינה מצפונית לחתו על תעודות ההכשר ,ודרישתו להעסקת חברת כוח
אד נועדה לפתור את הבעיות.
ÏÂÚÙÏ ÍÈ˘Ó‰Ï ¯"‰¯‰Â ˙„ È˙Â¯È˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ,¯‡Â˙Ó‰ ÁÎÂ Ï
˙ÓÈ˙Á· ¯˘Î‰‰ ˙Â„ÂÚ˙˘ È„Î ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ˙Â¯˘Î‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ Í¯ÚÓ ¯ÂÙÈ˘Ï
¯· ‡Ï˘ È„Î ˙Â¯˘Î ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï ˙Â˘È¯„· ÌÈ„ÓÂÚ˘ ˜ÒÚ È˙·Ï ˜¯Â Í‡ Â ˙ ÈÈ ¯ÈÚ‰ È
È ·¯ È„È ÏÚ ÂÓ˙ÁÈÈ ¯˘Î‰‰ ˙Â„ÂÚ˙˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ¯"‰¯‰ ÏÚ .˙Â¯˘Î‰ È¯ÓÂ˘ ˙‡ ÏÈ˘Î‰Ï
.ÍÎÏ ‰ÎÈÓÒ‰˘ ÈÓ È„È ÏÚ Â‡ ¯ÈÚ‰

הלי הנפקת תעודות הכשר ושלילת
על מנת ליצור מערכת כללי אחידה בעניי הכשרות פרסמה הרה"ר באמצעות אג הכשרות הארצי
"קוב %נוהלי כשרות" 21שבו פירוט השלבי הכרוכי בהנפקת תעודות הכשר לבתי עסק :בקשה
לקבלת תעודת הכשר ופתיחת תיק; אישור הרב האחראי לאחר ביקור בעסק ובדיקתו; הכנת הסכ
השגחה; אישור הנפקת תעודה על ידי הרב המקומי; הנפקת התעודה; תשלו אגרה; הנפקת אישור
תשלו אגרה; עדכו התעודה כשפג תוק התעודה הישנה.

הגשת בקשה לתעודה
בעל עסק המבקש תעודת הכשר פותח תיק עסק במחלקת הכשרות וחות על טופס בקשה ועל טופס
התחייבות לקבלתה ,שבו הוא מתחייב להישמע להוראות הרבני  ,המפקחי והמשגיחי  .על הרב
האחראי מטע מחלקת הכשרות של המועצה הדתית לאשר על גבי הטופס כי בדק את פרטי הבקשה
__________________
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ואת המקו  ,להמלי %או שלא להמלי %על הנפקת תעודת הכשר ולפרט את הסיבות להחלטתו.
לאחר מכ המחלקה מבצעת בדיקה בבית העסק על מנת לקבוע את מספר שעות ההשגחה הנחוצות
לו ומפנה אליו משגיח.
על פי קוב %נוהלי הכשרות ,לאחר שבית עסק עמד בתנאי לקבלת תעודת הכשר תית לו המועצה
הדתית תעודה שעליה חתו הרב המקומי.
 .1לפי תקנה  1לתקנות איסור הונאה בכשרות )תעודות הכשר( ,התשמ"ט) 1988-להל תקנות
איסור הונאה( ,יש להגיש את הבקשה לקבלת תעודת הכשר לבית אוכל או ליצר מזו )להל בית
עסק( על טופס אחיד )המצור לתקנות( ולציי בו פרטי שוני על בית העסק ,לרבות תיאור המזו
)בבית אוכל( ,מוצרי המפעל ופרטי על חומרי הגל ומקורות אספקת )א מדובר ביצר ( .בטופס
הוקצה מקו לאישור הרב המקומי להוצאת תעודת ההכשר ולאישור הגזברות בדבר תשלו האגרה.
·˘˙Â˜ÏÁÓ .‰˘˜·‰ ÈÒÙÂË ÏÂ‰È Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ Â˜„· ˘ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˘ÂÏ
˙Â˘È¯„‰ ˙‡ Ì‡˙ ‡Ï ‡Â‰ ÌÏÂ‡ ,‰˘˜· ÒÙÂË Â˜ÈÙ ‰ Ì Ó‡ ÂÏ‡ ˙ÂˆÚÂÓ· ˙Â¯˘Î‰
ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ÒÙÂË· ,‰Ó‚Â„Ï .ÌÈÈ ÂÈÁ ÌÈË¯Ù Â· ÌÈ¯ÒÁ ÂÈ‰˘ ÔÂÂÈÎ ,˙Â ˜˙· ˙ÂË¯ÂÙÓ‰
,˜ÒÚ‰ ˙È·· ‰Á‚˘‰‰ È¯„Ò ÔÂÈˆÏ ,¯˘Î‰ ˙„ÂÚ˙ ˙˙Ï ÍÓÒÂÓ˘ ·¯ È„È ÏÚ ¯Â˘È‡Ï
.˙Â¯˘Î‰ ˙¯‚‡ ÌÂÏ˘˙ ÏÚ ˙Â¯·Ê‚‰ ¯Â˘È‡ÏÂ ‰˙ÈÈÁ„Ï Â‡ ‰˘˜· ¯Â˘È‡Ï ÌÈ˜ÂÓÈ Ï
·¯‰Ó ˘¯„ ‰ ¯Â˘È‡‰ ¯„ÚÈ‰ ,˜ÒÚ‰ ˙È· ÏÚ ‡ÏÓ ‡Ï Ú„ÈÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ‰˘˜Ó ‰¯‚‡‰ ÈÓÂÏ˘˙ ÏÚ ¯Â˘È‡ ¯„ÚÈ‰Â ˙Â¯˘Î‰ Ô˙Â
.˜ÒÚ‰ ˙È· ÏÚ ‰ÏÈÚÈ
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,הודיע יו"ר הוועדה הממונה בירושלי  ,מר יהושע ישי ,כי
המועצה הדתית בירושלי תבח את מער* הטפסי שלה ואת נוהלי הוצאת תעודות ההכשר ביחס
לנוהלי הרה"ר ולתקנות ותתאי אות לדרישות .מזכיר המועצה הדתית ראשל"צ מר דוד גבאי
הודיע בתשובתו כי מחלקת הכשרות הונחתה לפעול על פי הטופס בתקנות.
 .2מינהל תקי מחייב שכל המסמכי הנוגעי לתהלי* קבלת תעודת הכשר לבית עסק ,למינוי
משגיחי  ,לביקורות שנעשו בבתי עסק על ידי המפקחי וכדומה יתויקו בתיקי במחלקות
הכשרות.
)א( במחלקת הכשרות בחיפה לא נמצאו כלל תיקי של בתי עסק שקיבלו תעודות הכשר לפני שנת
) 2005ראו להל ( .מאז מינוי המנהל החדש בשנת  2005פתחה המחלקה תיק לכל בית עסק בעל
תעודת הכשר שבו תויקו מסמכי רלוונטיי למת התעודה ובה טופס חתו על ידי המשגיח ועל ידי
המפקח ע פרטי בית העסק ושעות ההשגחה )להל אישור משגיח( וכ התכתבויות של בית העסק
ע המועצה הדתית .במועד הביקורת היו לה כ  360תיקי של בתי עסק שקיבלו תעודות הכשר.
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¯˘Î‰ ˙„ÂÚ˙ ÂÏ·È˜˘ ÏÎÂ‡ È˙· Ï˘ ÌÈ˜È˙ 83 Ï˘ È‡¯˜‡ Ì‚„Ó ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
:‰Ï‡‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Â‡ˆÓ ‰˜È„·· .(2007 ¯·ÓËÙÒ-ÏÈ¯Ù‡) Ê"Ò˘˙‰ ÏÂÏ‡-ÔÒÈ ‰ÙÂ˜˙Ï
·È˘‡¯ È ˘ Ï˘ ¯Â˘È‡ ‡ˆÓ „Á‡ ˜È˙· ‡Ï Û‡ ;˙Â·ÈÈÁ˙‰Â ‰˘˜· ÈÒÙÂË Â¯ÒÁ ÌÈ˜È˙ 46-
Â‡ˆÓ ‡Ï ÌÈ˜È˙ 24-· ;22¯˘Î‰ ˙„ÂÚ˙ ÂÏ ˙˙Ï ÌÈˆÈÏÓÓ Ì‰Â ˜ÒÚ· Â¯˜È· ÈÎ ÌÈ¯Â„Ó
22-· ;2005 ˙ ˘Ó ÂÈ‰ ÌÈ Â¯Á‡‰ ÁÈ‚˘Ó‰ È¯Â˘È‡ ÌÈ˜È˙ 19-· ;ÁÈ‚˘Ó ¯Â˘È‡ ÈÒÙÂË
˙16-· ;ÂÓ˙Á È˙Ó ˙Ú„Ï Ô˙È ‡Ï ÔÎÏÂ ÍÈ¯‡˙ ‡ÏÏ ÂÈ‰ ÁÈ‚˘Ó‰ È¯Â˘È‡ ÌÈÙÒÂ ÌÈ˜È
˙ÌÈ˜È˙‰Ó ˜ÏÁ· .˙‡Ê ÂÙ˜È˘ ‡Ï ˜È˙· ÌÈÎÓÒÓ‰Â ÛÏÁ˙‰ ˜ÒÚ‰ ˙È·· ÁÈ‚˘Ó‰ ÌÈ˜È
˘·ÂÏÈ‡Ó Â‡ ¯˘Î‰‰ ˙„ÂÚ˙ ‰ ˙È ‰Ó ÍÓÒ ÏÚ ˙Ú„Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰ ‡Ï ÌÈÎÓÒÓ ÂÈ‰ ‡Ï Ì‰
.˙Â˘˜·‰ ÂÁ„ ˙Â·ÈÒ
עולה מכא שמנהל המחלקה שכיה בתפקיד כשנה ,אמנ התחיל לפעול להסדרת הנהלי הנוגעי
למידע ולשמירתו ,אול הוראותיו יושמו עד סיו הביקורת רק באופ חלקי ,ואילו שני המנהלי
שהתמנו לתפקיד אחריו לא המשיכו בעדכו השוט של תיקי הכשרות.
נמצא כי מבי  37התיקי שבה היו טופסי בקשה והתחייבות ,ב  11היו טפסי שוני מטופס
הבקשה וההתחייבות שאותו הנהיגה המחלקה ואלו כללו פחות התחייבויות מצד בעל העסק .בעיקר
ה לא כללו התחייבויות בעניי יחסי העבודה בי בעל העסק למשגיח וזכויות המשגיח.
ÌÈÓ˙ÂÁ Ì‰ÈÏÚ˘ ‰˘˜·‰ ÈÒÙÂË ÁÒÂ · È Â˘ ˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÓ‡ ‡Ï ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·‚Â‰ Ï ˙·ÈÈÁ ‰˜ÏÁÓ‰ .˙Â„ÈÁ‡ ˙ÂÈ‰Ï ˙Â¯ÂÓ‡ Ì‰Ï˘ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ;ÌÈ Â˘‰ ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÏÚ
·‡.ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÏÚ· ÏÎÏ ÒÁÈ· ÔÂÈÂÂ˘·Â ˙Â„ÈÁ
)ב( בבדיקת אג הכשרות במועצה הדתית בירושלי התברר ,כי תיקי כשרות ומסמכי כשרות
רבי חסרי בשתי מחלקות הכשרות ,וחסר מידע רב על בתי עסק שומרי כשרות.
)È˙· ,ÏÎÂ‡ È˙· Ï˘ ˙Â¯˘Î È˜È˙ 145 ˙Â¯˘Î‰ ˙˜ÏÁÓ· ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó (1
˙Â„ÂÚ˙ Ì‰Ï ÂÈ‰˘ ˜ÒÚ‰ È˙· Ï˘ ÌÈ˜È˙‰ ÔÈ·Ó È‡¯˜‡ ÔÙÂ‡· Â¯Á· ˘ ÌÈÚÂ¯È‡ È ‚Â ÔÂÏÓ
ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ ‡Ï ÌÈ˜È˙ 10-· :‰Ï‡‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Â‡ˆÓ ‰˜È„·· .2003 ˙ ˘Ó ÏÁ‰ ¯˘Î‰
˙Â˘˜· Â‡ˆÓ ‡Ï ÌÈ˜È˙ 63-· ;˘„Á ÏÎÂ‡ ˙È· ˙˜È„· ÒÙÂË ¯ÒÁ ÌÈ˜È˙ 90-· ;ÏÏÎ
‡Ï ÌÈ˜È˙ 25-· ˜¯ ;ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚ· Ï˘ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÂÈ‰ ‡Ï ÌÈ˜È˙ 16-· ;¯˘Î‰ ˙„ÂÚ˙Ï
Ï˘ ¯Â˘È‡ ÈÒÙÂË ÔÈ‡ Â˜„· ˘ ÌÈ˜È˙‰ 145 ÏÎ·˘ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ .ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ Â¯ÒÁ
Â‡ˆÓ ‡Ï Ì‚ ;¯˘Î‰‰ ˙„ÂÚ˙ Ô˙ÓÏ Ì‰Ï˘ ‰ˆÏÓ‰ ÔÈ‡Â ˜ÒÚ· ÌÈ¯Â˜È· ÏÚ ÌÈÁ˜ÙÓ‰
.˜ÒÚ‰ È˙·· ˙Â¯˘Î ÈÁÈ‚˘Ó ˙ÙÏÁ‰ ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰ Â‡ ÁÈ‚˘Ó ÈÂ ÈÓ ÏÚ ÌÈÎÓÒÓ
)È˜È˙ ˙Â¯˘Ú ÌÈ¯ÒÁ ÈÎ ,¯¯·˙‰ ı¯‡‰ ˙ÂÂˆÓÏ ‰˜ÏÁÓ· ˙Â¯˘Î‰ È˜È˙ ˙˜È„·· (2
È˜È˙ 20 ˙˜È„·· .2007 „Ú 2003 ÌÈ ˘· ¯˘Î‰ ˙Â„ÂÚ˙ ÂÏ·È˜˘ ˜ÒÚ È˙· Ï˘ ˙Â¯˘Î
ÌÈÎÓÒÓ Â‡ ˙ÂÏ·˜ Ì‰· ÂÈ‰ ‡ÏÂ ÌÈ·¯ ÌÈÎÓÒÓ Ì‰· ÌÈ¯ÒÁ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ‰˜ÏÁÓ· ˙Â¯˘Î
.¯˘Î‰ ˙Â„ÂÚ˙ ¯Â·Ú ˙Â¯‚‡ ÌÂÏ˘˙ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰
)ג( מדוח הביקורת של רואה החשבו במועצה הדתית ראשל"צ שנזכר לעיל ,עולה שאי
במחלקת הכשרות דוחות על פיקוח; לא נמצאו נתוני על אופי בתי העסק ,על ביקורות שנעשו בה
ועל תשלומי שה שילמו למועצה.
__________________
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על פי טופס  1לתקנות איסור הונאה בכשרות על הרב האחראי )מפקח או ראש מדור( לאשר שהוא בדק
את פרטי הבקשה והא הוא ממלי /על הנפקת תעודת הכשר.
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✩
Ú„ÈÓ ÏÎ ¯ÂÓ˘Ï ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ· ˙Â¯˘Î‰ ˙Â˜ÏÁÓ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ú‚Â · ¯"‰¯‰ ˙ÂÈÁ ‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ Ô‰ÈÏÚ .ÌÈ˜È˙· ˜ÒÚ‰ È˙· ˙Â¯˘Î ÔÈÈ Ú· ÍÓÒÓÂ
È˙· ÌÈÓ˙ÂÁ Ì‰ÈÏÚ˘ ˙Â·ÈÈÁ˙‰Â ‰˘˜·‰ ÈÒÙÂË ÁÒÂ ÏÂ ¯˘Î‰‰ ˙Â„ÂÚ˙ Ô˙ÓÏ ˙Â˘È¯„Ï
‰ È˜˙ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ÏÚ ‰„Ù˜‰ .˙Â¯˘Î‰ ÈÁ˜ÙÓ È„È ÏÚ ˙„ÚÂ˙Ó ˙¯Â˜È· Ì‰· ÌÈÈ˜ÏÂ ˜ÒÚ‰
·.¯˙ÂÈ ÌÈ˙Â‡ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ¯˘Ù‡˙ „ÂÚÈ˙‰ È ÈÈ Ú
 .3הוראות שונות בדי מטילות על מוסדות המדינה והרשויות המקומיות חובת שמירת חומר
ארכיוני :על פי סעי )12א( לחוק הארכיוני  ,התשט"ו " 1955לא יבוער במוסד ממוסדות המדינה
או ברשות מקומית חומר ארכיוני ,אלא בהתא לתקנות".
)‡( ÌÈÎÓÒÓ ÌÈ¯ÒÁ ÌÈÏ˘Â¯È· ˙Â¯˘Î‰ ˙Â˜ÏÁÓ È˙˘· ÈÎ ,‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯·È˜˙Ú‰ Â¯˙Â‡ ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù·Â ¯"‰¯· ,˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ .2007-2003 ÌÈ ˘‰Ó ÌÈ
‡ˆÓÈ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ÂÈ‰ ÂÏ‡Â ,ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ· ˙Â¯˘Î‰ È ÈÈ ÚÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÎÓÒÓ
·˙.Ì˘ ÂÈ‰ ‡Ï Ì‰ Í‡ ,˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÌÈ·˘ÁÓ·Â ÌÈ˜È
בתשובתו של מזכיר המחלקה למצוות האר %ממאי  2008למשרד מבקר המדינה הוא אישר שהוצאו
תיקי ומסמכי מהמחלקה מבלי שתיעדו זאת.
)ב( במועצה הדתית חיפה חסרי מסמכי רבי מהשני שקדמו לשנת  .2005במחלקה לא
נמצאו תיקי של בתי עסק שקיבלו תעודות הכשר באות שני  ,הסכמי השגחה ונתוני על ביקורות
שנערכו בבתי העסק ועל מינוי משגיחי לבתי עסק .כ לא נמצאו מסמכי דואר נכנס ויוצא .יש
לציי  ,שבבדיקה שמשרד מבקר המדינה עשה באג הכשרות הארצי נמצאו מסמכי מאות שני
הנוגעי לכשרות במועצה הדתית בחיפה ,אול אלו לא נמצאו במועצה הדתית.
ÌÈÎÓÒÓ‰ ÈÎ ˘˘Á ¯¯ÂÚÓ ÌÈÏ˘Â¯È·Â ‰ÙÈÁ· ˙Â¯˘Î‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈ·¯ ÌÈÎÓÒÓ Ï˘ Ì¯„Ú‰
˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Ï˘ Ô˙·ÂÁ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÌÈ˜È˙‰Ó ÔÈ„Î ‡Ï˘ Â‡ˆÂ‰
.ÂÁ˜Ï ˘ ÌÈÎÓÒÓ Ï˘ Ì˙·˘‰Ï ÏÂÚÙÏÂ ,˜ÂÁ· Ú·˜ ˘ ÈÙÎ ,È ÂÈÎ¯‡ ¯ÓÂÁ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï

חידוש תעודות הכשר
תקנה  9לתקנות איסור הונאה בכשרות קובעת כי תעודת הכשר תהיה בתוק שנה מיו נתינתה.
כמה רבני מקומיי הנהיגו במקו כהונת הנפקת תעודות הכשר לתקופה של שלושה או שישה
חודשי  ,כשהמטרה היא לייעל את הפיקוח על העסקי ולתת למועצה כלי לאכו את הנחיות
מחלקת הכשרות א בית העסק מסרב להישמע להנחיות המחלקה .במועצה הדתית בירושלי
תעודות ההכשר מוצאות לתקופה של שלשה חודשי על פי לוח השנה העברי; ובמועצות הדתיות
בחיפה ובראשל"צ מחלקות הכשרות מנפיקות תעודות הכשר לתקופה של חצי שנה :מחודש תשרי
עד חודש ניס )להל המחצית הראשונה( ומחודש ניס עד חודש אלול )להל המחצית השנייה(.
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 .1בבדיקה אקראית שעשה משרד מבקר המדינה בבתי עסק בירושלי  ,נמצא כי על גבי תעודות
ההכשר שהופקו במחצית השנייה של שנת התשס"ז )אפריל יולי  (2007הודפס תארי* לועזי שגוי
) (15.6.07כתארי* שבו יפוג תוק התעודות ,כשהתארי* הנכו היה צרי* להיות חודש לאחר מכ .
על א הטעות הופצו התעודות והטעות תוקנה רק ביולי  ,2007ע החלפת תעודות ההכשר
בתעודות חדשות שהוצאו עבור החודשי אב אלול )יולי ספטמבר .(2007
·˙‡ ÛÈÏÁ‰ÏÂ ‰Ú„Â ˘ ¯Á‡Ï „ÈÓ ˙ÂÚË‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ‰È‰ ‰Ê ‰¯˜Ó
˙Ï‰˜ ˙‡ ˙ÂÚË‰Ï ‡Ï˘ È„Î ˜ÒÚ‰ È˙·Ï ÍÎ ÏÚ ‰¯‰·‰ ÌÒ¯ÙÏ ÔÈÙÂÏÈÁÏ Â‡ ¯˘Î‰‰ ˙Â„ÂÚ
ˆ¯˙Â„ÂÚ˙‰ ˙ÙÏÁ‰Ï „ÚÂ 15.6.07-Ó ÏÁ‰ ÈÎ ·Â˘ÁÏ ÏÂÏÚ ‰È‰˘ ÌÈ¯˘Î‰ ÌÈ¯ˆÂÓ‰ È Î
.Û˜Â˙· ¯˘Î‰ ˙„ÂÚ˙ Ì‰Ï ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï
˜ÒÚ‰ È˙·Ï ÂˆÙÂ‰ ‡Ï ¯˘Î‰ ˙Â„ÂÚ˙ ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰ ‰ÙÈÁ· ˙¯Â˜È·‰ .2
·‰¯‚‡‰ ˙‡ ÂÓÏÈ˘˘ Û‡ ,˙ÂÙ˜˙ ˙Â„ÂÚ˙ ‡ÏÏ ÂÏÚÙ Ì‰ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙ÎÂ ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„ÚÂÓ
.˙Â¯˘Î ÁÈ‚˘Ó Â˜ÈÒÚ‰Â
כאמור ,בגלל הנתק בי ראשי המדורי למנהל מחלקת הכשרות במחצית השנייה של שנת התשס"ה
)אפריל ספטמבר  (2005עוכבו תעודות ההכשר ולא חולקו לבתי העסק עד אוגוסט .לאחר שנודע
לרב הראשי הספרדי ,הרב שלמה שלוש ,כי תעודות ההכשר לא הופצו ,הוא פנה בספטמבר 2005
אל יו"ר הוועדה הממונה והודיע לו כי רבני העיר לא יחתמו על תעודות ההכשר החדשות לשנת
התשס"ו עד שיתקיי בירור בעניי אי הפצת  .הרב שלוש ג הודיע לרבני הראשיי לישראל
בתחילת נובמבר  ,2005כי אינו מוכ לחתו על תעודות ההכשר לשנת התשס"ו בגלל בעיות
בתפקוד ראשי המדורי .
אי שיתו הפעולה בי הרב שלוש ובי ראשי המדורי  ,אשר היה ידוע להנהלת המועצה הדתית
וא נדו בישיבות הוועדה הממונה ,נמש* עד סו נובמבר  ,2005ורק לאחר מכ חת הרב על
תעודות ההכשר לשנת התשס"ו .בינתיי אישר הרב לכל בתי העסק שבפיקוח המועצה הדתית את
הארכת תוק התעודות לשנת התשס"ה עד ערב חנוכה התשס"ו.
ÂÈ‰˘ ¯˘Î‰ ˙Â„ÂÚ˙ ˙ÈÓ‚„Ó ‰˜È„· 2007 È ÂÈ-È‡Ó ÌÈ˘„ÂÁ· ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙‰ÙÈÁ· ˜ÒÚ È˙· 57-· (2007 ¯·ÓËÙÒ - ÏÈ¯Ù‡) Ê"Ò˘˙‰ ˙ ˘ Ï˘ ‰ÈÈ ˘‰ ˙ÈˆÁÓ· Û˜Â
)·.(ÌÈÊÈÏË‡Â ˙ÂÈÙ‡Ó ,ÌÈÚÂ¯È‡ ˙ÂÓÏÂ‡ ,ÌÈ Ë˜ ÏÎÂ‡ È˙· ,ÔÂÏÓ È˙· ,ÌÈÏÚÙÓ Ì‰È È
˙ÈˆÁÓ‰ ˙ÏÈÁ˙ ¯Á‡Ï ˘„ÂÁÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ù˜˙ ¯˘Î‰ ˙„ÂÚ˙ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ˜ÒÚ È˙· ‰˘È˘Ï
˙‡ ÌÏ˘Ï ÂÎÈ˘Ó‰ Û‡Â ˙È˙ ˘ ˙Â¯˘Î ˙¯‚‡ ÂÓÏÈ˘˘ ˜ÒÚ È˙·· ¯·Â„Ó .‰ ˘‰ Ï˘ ‰ÈÈ ˘‰
˘‰ÈÈ ˘‰ ˙ÈˆÁÓ‰ ˙Â„ÂÚ˙ Û˜Â˙ ˙ÏÈÁ˙ ¯Á‡Ï ÚÂ·˘Î ÈÎ ‡ˆÓ ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .ÁÈ‚˘Ó‰ ¯Î
.350-Î ÔÈ·Ó ˙Â„ÂÚ˙ 150-Î Â˜ÏÂÁ Ì¯Ë
¯˘Î‰‰ ˙Â„ÂÚ˙ Â˘„ÂÁ ‡Ï 2007 ¯·ÓËÙÒÓ ÏÁ‰ ÈÎ ,˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ ˆ"Ï˘‡¯· .3
‰¯‚‡‰ ˙‡ ÂÓÏÈ˘ Ì˜ÏÁ˘ Û‡ ˙ÂÙ˜˙ ˙Â„ÂÚ˙ ‡Ï· ÂÏÚÙ Ì‰ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙ÎÂ ,˜ÒÚ‰ È˙·Ï
Ï˘ „È˜Ù˙Ï Â˙ÒÈ Î ¯Á‡Ï ,2008 ¯‡Â¯·Ù ÍÏ‰Ó· .(ÏÈÚÏ Â‡¯) ˙Â¯˘Î ÈÁÈ‚˘Ó Â˜ÈÒÚ‰Â
Ô¯ÊÚ ·¯‰ Ï˘ Â˙ÓÈ˙Á· ¯˘Î‰‰ ˙Â„ÂÚ˙ ˙˜ÂÏÁ· ‰˜ÏÁÓ‰ ‰ÏÁ‰ ,˘„Á‰ ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‰ Ó
.˙Â¯˘Î ˙¯‚‡ ÂÓÏÈ˘˘ ˜ÒÚ‰ È˙·Ï
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˙Â¯˘Î‰ ˙Â˜ÏÁÓ ,˙È¯·Ú ‰ ˘ ˙ÏÈÁ˙· ¯˘Î‰‰ ˙„ÂÚ˙ ˘Â„ÈÁ ÌÚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .4
·ÒÙÂË ÏÚ ˘„ÁÓ ÌÂ˙ÁÏ ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÏÚ·Ó ˙Â˘¯Â„ ‡Ï ˆ"Ï˘‡¯·Â ‰ÙÈÁ· ,ÌÈÏ˘Â¯È
ÍÈÏ‰ ˙È˘‡¯‰ ˙Â ·¯‰ ÈÏ‰ ÈÙ ÏÚ˘ ˙Â¯ÓÏ ˙‡Ê .˜ÒÚ‰ ˙È· ÈË¯Ù ˙‡ ÔÎ„ÚÏÂ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰
.‰ Â˘‡¯Ï ‰„ÂÚ˙ ˙‡ˆÂ‰ ÍÈÏ‰Ï ‰‰Ê ‰„ÂÚ˙ ˘Â„ÈÁ
ÍÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÎÓ ˘Â¯„Ï ¯"‰¯‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘·ÏÚ ¯˘Î‰‰ ˙„ÂÚ˙ ˘Â„ÈÁ ˙Ú· Ì‚ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰Â ‰˘˜·‰ ÈÒÙÂË ÏÚ ÂÓ˙ÁÈ ˜ÒÚ È˙· ÈÏÚ
.‰„ÂÚ˙‰ Ô˙ÓÏ ÌÈ‡ ˙‰ Â ˙˘‰ ‡Ï˘ ‡„ÂÂÏ ˙ Ó

תשלומי אגרות והבקרה עליה
תמורת תעודת ההכשר נדרש בית עסק לשל אגרה שנתית למועצה הדתית .על פי סעי )7ב( לחוק
שירותי הדת ,רשאית מועצה דתית לגבות אגרות בעד שירותי הדת שהיא נותנת .בתוק סמכותו על
פי חוק שירותי הדת אישר השר לענייני דתות סכומי אגרות אחידי לכל המועצות הדתיות.
בפברואר  2003עדכ השר את סכומי האגרות שיש לגבות בעד שירותי הדת השוני  ,בי היתר,
בעבור תעודות הכשר שנתיות ,וה פורסמו בחוזר המנהל הכללי של המשרד לענייני דתות סג1/
אדר א' התשס"ג )להל חוזר המנכ"ל סג .(1/מאז  2003לא עודכנו סכומי האגרות על ידי השר
הממונה על שירותי הדת.
 .1סכומי האגרות השנתיות משתני לפי סוג העסק )בתי אוכל ,בתי מלו  ,אולמות אירועי  ,בתי
חרושת וכד'( ולפי מבחני כגו מספר האנשי שבית האוכל או אול אירועי יכולי להכיל ,מספר
חדרי בבתי מלו או מספר המועסקי בבית העסק .לדוגמה ,האגרה עבור מסעדה ,בית קפה וכל
מקו אוכל אחר נקבעת לפי כושר הקליטה שלה  :עד  20איש  400ש"ח ,בי  21ל  50איש 575
ש"ח ומ  51איש  1,050ש"ח.
בתי עסק מסוימי )למשל ,דוכני פלאפל ,דוכני שווארמה ,פיצריות( אינ נכללי בקטגוריות אלה
ולא נקבעה לה אגרה .בהיעדר תערי לבתי עסק אלה החליטה מחלקת הכשרות בחיפה על פי
שיקול דעתה לגבות מה כ  800 700ש"ח .אי קביעת התעריפי יצרה בעיה ג למועצה הדתית
שצריכה הייתה להתמודד ע טענות של בתי העסק על האגרה שנקבעה לה .
ÔÎÂ ˙Â¯‚‡‰ ÈÓÂÎÒ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ˙„ È˙Â¯È˘ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ¯˘‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈ¯Â‚Ë˜· ÌÈÏÏÎ Ì È‡˘ ˜ÒÚ È˙·Ï ÌÈÙÈ¯Ú˙ ÚÂ·˜Ï
לדברי המנכ"ל לשעבר של הרשות הארצית ,מר מאיר שפיגלר ,הרשות מודעת לצור* לעדכ את
חוזר המנכ"ל ביחס לאגרות ולצור* לקבוע תעריפי לבתי עסק שלא נכללו בחוזר המנכ"ל.
היוע %המשפטי של המשרד לשירותי דת ,עו"ד ישראל פת ,הודיע למשרד מבקר המדינה כי בעקבות
הביקורת הקי המשרד בשיתו ע הרה"ר ועדה שהוטל עליה להמלי %לשר על שינוי התעריפי
של אגרות הכשרות .לאחר גיבושה תועבר ההמלצה למשרד המשפטי לקבלת אישורו לפרס את
הסכומי .
 .2משרד מבקר המדינה בדק את תקבולי המועצות הדתיות מאגרות כשרות; להל פירוט תקבולי
המועצות הדתיות מאגרות כשרות לשני :2008 2002
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˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰
‰ÙÈÁ

˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰
ÌÈÏ˘Â¯È

˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰
¯‡˘ˆ"Ï

2002

676,200

___

___

2003

627,600

954,400

467,900

2004

653,700

1,686,500

464,400

2005

548,700

864,300

423,000

2006

695,000

*1,493,300

359,000

2007

682,200

___

260,600

2008

657,200

___

588,800

* בסכו זה נכללי ג חובות משני עברו.

)א( בי השני  2003ל  2006היו במועצה הדתית ירושלי הבדלי ניכרי בהכנסות מאגרות.
בשנת  ,2004שבה מונה מנהל חדש למחלקת הכשרות והשחיטה ,היו ההכנסות מאגרות כשרות
גבוהות באופ ניכר מההכנסות בשני  2005 ,2003ו  ,2006כיוו שניגבו בה ג חובות מהעבר .ג
במחלקה למצוות האר %ניכרה בשנת  2004עלייה בהכנסות ,ואילו בשנת  2005חלה בה ירידה
גדולה ,כיוו שהמחלקה סיפקה חלק מתעודות ההכשר מבלי לגבות בעבור אגרות .חלק מחובות
אלו ניגבו בשנת  .2006יו"ר הוועדה הממונה הודיע למשרד מבקר המדינה כי מאפריל  2008יקוי
מעקב אחר תשלו אגרות הכשרות ,ורק לאחר שבית עסק ישל עבור האגרה תונפק לו תעודת
ההכשר.
)ב( בדיקת ההכנסות מאגרות כשרות במועצה הדתית חיפה משנת  2002העלתה כי בשנת 2005
חלה ירידה בהכנסות מאגרות כשרות הואיל וכאמור לעיל ,מספטמבר עד לשלהי נובמבר  2005לא
הונפקו תעודות הכשר חדשות לשנת התשס"ו ,ובמקומ הואר* תוקפ של התעודות לשנת התשס"ה.
)ג( בדיקת תקבולי המועצה הדתית ראשל"צ לשני  2008 2003העלתה ,כי חלה ירידה
בהכנסותיה מגביית אגרות כשרות בי השני  2005עד  2007בשיעור של  ;35%בשנת  2007חלה
ירידה דרסטית בהכנסות מאגרות כשרות ,הואיל וכאמור מחודש ספטמבר  2007לא נחתמו רוב
תעודות ההכשר .מזכיר המועצה ציי בתגובתו כי במהל* הביקורת חל שיפור משמעותי בגביית
האגרות ,ובשנת  2008נגבה סכו גדול פי שניי מהסכו שנגבה בשנת .2007
 .3אגרות הכשרות שגובות המועצות הדתיות ממאות בתי עסק ה מקור הכנסה בלתי מבוטל
עבור  .דרוש אפוא שיהיו לה אמצעי בקרה ומעקב עליה  .משרד מבקר המדינה בדק את גביית
אגרות הכשרות ואת מנגנוני הבקרה והפיקוח במחלקות הכשרות בירושלי  ,בראשל"צ ובחיפה.
)א( בהתא לתקנות איסור הונאה בכשרות ,בטופס הבקשה לתעודת הכשר יש לציי את האגרה
שעל בעל העסק לשל  .הסכו אמור להיקבע על פי נתוני בית העסק ,שהוא אמור למסור בעת
הגשת הבקשה לתעודת הכשר ולאחר אימות בידי המפקח מטע מחלקת הכשרות.
ÈÎ ,‰ÏÚ‰Â ‰ÙÈÁ·Â ÌÈÏ˘Â¯È· ˙Â¯˘Î‰ ˙Â˜ÏÁÓ Ï˘ ˜ÒÚ È˙· È˜È˙ ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˜ÏÁ· ,ÍÎÓ ‰¯˙È .‰ÓÂÎÒÂ ‰¯‚‡‰ ˙ÈÈ·‚Ï ÌÈÚ‚Â ˘ ÌÈÎÓÒÓ ÂÈ‰ ‡Ï Â˜„· ˘ ÌÈ˜È˙‰ ÏÎ
¯ÊÂÁ·˘ ÌÈ Á·Ó· ÂÚ·˜ ˘ ÌÂÎÒ‰ ˙ÚÈ·˜Ï ÌÈˆÂÁ ‰ ˜ÒÚ‰ ˙È· È Â˙ Â ÈÂˆ ‡Ï ÌÈ˜È˙‰Ó
,ÂÏ‡ ÌÈË¯Ù ÂÏÏÎ ‡Ï ˙Â Â˘‰ ˙Â¯˘Î‰ ˙Â˜ÏÁÓ Â‚È‰ ‰˘ ‰˘˜·‰ ÒÙÂË·Â ÏÈ‡Â‰ .Ï"Î Ó‰
.ÌÈÓÂÎÒ‰ ÂÚ·˜ ‰Ó ÍÓÒ ÏÚ ¯Â¯· ‡Ï ,ÌÓÂ˜Ó· ¯Á‡ ÌÂ˘È¯Ï Â‚‡„ ‡Ï ˙Â˜ÏÁÓ‰Â
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ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈ Â˙ ‰ ÏÎ˘ „ÈÙ˜‰Ï ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.ÌÂÏ˘˙‰ ÏÚ ˙ÂÏ·˜‰ ÌÚ „ÁÈ ˜ÒÚ‰ È˙· È˜È˙· Â‡ˆÓÈÈ ‰¯‚‡‰ ÌÂÎÒ ˙ÚÈ·˜Ï
)ב( חוזר המנכ"ל קובע את אגרת הכשרות לשנת תקציב )דהיינו ינואר דצמבר( ,אול לא קובע
את המועד לתשלו האגרה .המועצות הדתיות הנהיגו תשלו של אגרת הכשרות ע קבלת תעודת
ההכשר ,בתחילת שנת הלוח העברי )דהיינו ספטמבר אוקטובר( .על מחלקות הכשרות להנפיק את
תעודת ההכשר לבית העסק רק לאחר ששיל את האגרה כדי להבטיח את התשלו ולמנוע חובות
של בתי עסק למועצה הדתית.
) (1משרד מבקר המדינה העלה כי לא תמיד הוקפד על כ* .בדיקת סכומי האגרות ששולמו
למועצה הדתית ירושלי העלתה שבמחלקת מצוות האר %בירושלי היה לבעלי העסקי חוב של
 1,330,695ש"ח בגי תעודות הכשר שחולקו עד אמצע  .2007במהל* הביקורת נגבו כ  91,500ש"ח
בלבד מסכו זה .בתשובת המחלקה למצוות האר %נאמר ,כי מתחילת שנת  2007ועד מחצית 2008
היא גבתה כ  783,000ש"ח ,חלק מסכו זה על חשבו החובות.
Ú ÓÈ‰Ï ‰Ï˘ ˙Â¯˘Î‰ ˙Â˜ÏÁÓ ÏÚ ÈÎ ,ÌÈÏ˘Â¯È ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â·ÂÁ ÚÂ ÓÏ ˙ Ó ÏÚ ˙Â¯˘Î ˙Â¯‚‡ ÂÓÏÈ˘ Ì¯Ë· ˜ÒÚ È˙·Ï ¯˘Î‰ ˙Â„ÂÚ˙ ˙˜Ù ‰Ó
.‰ˆÚÂÓÏ
) (2הביקורת במועצה הדתית חיפה העלתה כי רוב בתי העסק בחיפה משלמי את האגרה
בתחילת השנה העברית ,אול יש בתי עסק המשלמי חלק מסכו האגרה בחודש תשרי )ספטמבר(,
ואת יתרת הסכו לאחר קבלת המחצית השנייה של תעודת ההכשר ,קרי בחודש ניס )אפריל(.
מבירור ע מחלקת הנהלת חשבונות במועצה עולה כי האגרות שמתקבלות בי החודשי ספטמבר
עד דצמבר נרשמות כתקבולי השנה האזרחית שהסתיימה ,ואילו האגרות שמתקבלות מחודש ינואר
ועד חודש אוגוסט נרשמות בתקבולי השנה האזרחית החדשה .כתוצאה מכ* נפגעת יכולת המעקב
והבקרה שלה על עסקי שלא שילמו את מלוא האגרה השנתית.
˙Â¯˙È ÏÚ ÚÈ·ˆÈ˘ ÁÂ„ Ï‰ ˙ ‰ÙÈÁ ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ·Â˘Á ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.˙ÈÁ¯Ê‡ ‰ ˘ ÏÎ ÛÂÒ· ‰ˆÚÂÓÏ ˜ÒÚ È˙· Ï˘ ·ÂÁ
)ג( על מנת לאפשר מעקב אחר מספר תעודות ההכשר שמנפיקות מידי שנה מחלקות הכשרות,
ואחר גביית האגרות יש למספר את תעודות ההכשר שמונפקות בכל שנה.
מבקרת הפני של עיריית ירושלי העירה בדוח שלה לשנת  2005שתעודות ההכשר במחלקות
הכשרות בירושלי אינ ממוספרות .בתגובה לדוח מסרה המועצה הדתית כי "מעתה ואיל*"
תעודות ההכשר ימוספרו.
,È „È ÔÙÂ‡· ˙Â„ÂÚ˙‰ ˙‡ ¯ÙÒÓÏ ÂÏÁ‰ ÔÎ‡ ÌÈÏ˘Â¯È· ı¯‡‰ ˙ÂÂˆÓÏ ‰˜ÏÁÓ· ÈÎ ‡ˆÓ
‡¯"ÂÈ .˙Â¯ÙÒÂÓÓ Ô È‡ ÔÈÈ„Ú ‰ËÈÁ˘‰Â ˙Â¯˘Î‰ ˙˜ÏÁÓ· ˙Â˜Ù ÂÓ‰ ¯˘Î‰‰ ˙Â„ÂÚ˙ ÌÏÂ
ÈÎÂ Â˙ÂÈ¯Á‡Ï ¯·ÚÂ‰ ‰Ê ‡˘Â · ÏÂÙÈË‰ 2008 ÚˆÓ‡Ó ÏÁ‰ ÈÎ Â˙·Â˘˙· ÚÈ„Â‰ ‰„ÚÂÂ‰
˘.‰ÏÚÈÈ˙‰ ˙Â„ÂÚ˙‰ ¯ÂÙÒÓ ˙ËÈ
)ד( מזכירי שתי מחלקות הכשרות במועצה הדתית ירושלי מרכזי את הנתוני על בתי העסק
ועל האגרות שגבתה כל מחלקה עבור תעודות ההכשר .הביקורת העלתה כי לשתי המחלקות
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רשימות ממוחשבות נפרדות בלתי מקושרות זו לזו .פיצול זה פוג במעקב אחר גביית האגרות
מבתי עסק שעובדי ע שתי המחלקות.
)ה( במועצה הדתית בירושלי נמצא ,כי בתקופת הביקורת נהגו מזכירי המחלקות לתת לבעלי
העסקי קבלה ידנית לאחר תשלו האגרה .מזכירי המחלקות קיבלו פנקסי ובה קבלות ממנהל
מחלקת החשבונות של המועצה והוא רש את מספרי הפנקסי שמסר.
˙ÂÏ·˜‰ ÈÒ˜ Ù ÏÚ ˙Â Â·˘Á‰ ˙Ï‰ ‰ ˙˜ÏÁÓ Ï˘ ‰¯˜·‰ ˙‡ ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ Ì‰˘ Û‡ ÍÎ ÏÚ ‰¯˜· ËÚÓÎ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï ‡È‰ ÈÎ ¯¯·˙‰Â ˙Â˜ÏÁÓ‰ È¯ÈÎÊÓÏ Â¯ÒÓ
.˙Â¯‚‡‰ ÌÂÏ˘˙Ï ‰˙ÎÓÒ‡‰
Â·˘ ·ˆÓ‰Â ,˙È‡Î¯‡ ˙ÂÏ·˜‰ ÈÒ˜ Ù Ï˘ ÌÂ˘È¯‰ ˙ËÈ˘ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙‡ ÌÓˆÚ· ÌÈÓÈÈ˜ÓÂ ÛÒÎ‰ ˙‡ ÌÈ„È˜ÙÓ ,ÌÂÏ˘˙‰ ˙‡ Ì‰È„ÈÏ ÌÈÏ·˜Ó ˙Â˜ÏÁÓ‰ È¯ÈÎÊÓ
.ÔÈ˜˙ Â È‡ ‰¯˜·‰
יו"ר הוועדה הממונה בירושלי מסר כי לאחר כניסתו לתפקיד שונו הנהלי באג הכשרות
במועצה הדתית ,ומתקיי בה מעקב אחר התשלומי והקבלות.
העדר תעודות הכשר בבתי החולי הממשלתיי
 .1על פי הנחיות משרד הבריאות" ,בתי החולי ובכלל זה בתי חולי המאשפזי חולי
סיעודיי יהודיי  ,מחויבי להיות תחת השגחת כשרות" .בהנחיות לא מצוי מי הגור האחראי
ל"השגחת הכשרות" .בתי החולי הממשלתיי מעסיקי לש כ* משגיחי ומקצת א רבני ;
שכר משול על ידי בתי החולי מתקציב שמועבר אליה ממשרד הבריאות .מחלקת מוסדות
רפואיי ברה"ר מפקחת על כשרות בתי החולי הממשלתיי ומנחה את המשגיחי מבחינה
הלכתית.
Â‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â ·¯‰ Ï˘ ¯˘Î‰ ˙Â„ÂÚ˙ ÔÈ‡ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.¯"‰¯‰ Ï˘ ÔÈÙÂÏÈÁÏ
ראש אג הכשרות מסר למשרד מבקר המדינה ,כי הרה"ר מצדדת במת תעודות הכשר בידי הרבנות
המקומית ,א* הדבר תלוי בתקני משגיחי מטע משרד הבריאות .לדבריו ,הרה"ר תקיי פגישה ע
אנשי משרד הבריאות והמשרד לשירותי דת כדי למצוא פתרו לתקני המשגיחי .
 .2מחלקת מוסדות רפואיי ברה"ר לא הכינה נהלי לגבי ההיבטי השוני של הפיקוח על
הכשרות בבתי החולי  .ג הרבנות המקומית בכל יישוב שבו שוכ בית חולי לא ראתה עצמה
מופקדת על הנחיית  ,ולכ התעוררו בעיות רבות .לדוגמה ,יו"ר ארגו רבני בתי החולי הודיע ביוני
 2005למנהל מחלקת מוסדות רפואיי ברה"ר על הבעיות שעלו בכנס רבני ומשגיחי כשרות בבתי
החולי  :למשגיחי הכשרות בבתי החולי  ,העובדי חמישה ימי בשבוע ,אי מחליפי בימי שישי
או בעת יציאת לחופשה; במרבית בתי החולי אי תק למשגיח שבת; במרבית בתי החולי
הממשלתיי משגיח הכשרות כפו מינהלית למנהל המטבח ,ולכ יש חשש שהוא לא יוכל למלא
את תפקיד הפיקוח כראוי שמא ייפגעו תנאי העסקתו; יש חנויות מזו במתחמי בתי החולי שאינ
מעוניינות בתעודות הכשר.
הנהלת בית החולי רמב" פנתה ביוני  2005אל מנהל מחלקת מוסדות רפואיי בשאלות האלה,
הנוגעות לשמירת הכשרות בבתי החולי  :מי הגו המפרס הנחיות בנושא כשרות המזו המסופק
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על ידי בית חולי ומי מעניק תעודת הכשר לבתי החולי הרבנות המקומית או הרה"ר או שמא רב
בית החולי ? הא לא יהיה נכו להגדיר את מתח בית החולי כמתח אקס טריטוריאלי מבחינת
הכשרות כ* שיהיה כפו לרה"ר על מנת ליצור אחידות בנוהלי שמירת הכשרות בבתי החולי ; מהו
מקור החובה לשמירה על הכשרות של זכייני הפועלי בתו* בתי החולי .
˙ÂÈ‡¯Á‡ Ô È‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ ·¯‰ Â·˘ ·ˆÓ ¯ˆÈ ˙Â¯Â¯· ˙ÂÈÁ ‰ ¯„ÚÈ‰˘ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó
·ÏÚÂ ¯"‰¯‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ˙Â¯˘ÎÏ ÏÚÂÙ
ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙ÚÈ·˜Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÌÚ „ÁÈ Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ ˙„ È˙Â¯È˘Ï „¯˘Ó‰
˙ÂÈÁ ‰ ˘Â·È‚ÏÂ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ¯˘Î‰ ˙„ÂÚ˙ Ô˙ÓÏÂ ˙Â¯˘Î ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï
.˙Â¯˘Î‰ ˙Â¯‚‡ ÌÂÏ˘˙Ï È‡¯Á‡‰ Ì¯Â‚‰ ÔÈÈ Ú· ˙Â·¯Ï ,˙ÂÓÈ‡˙Ó
בתשובתו למשרד מבקר המדינה השיב מנכ"ל הרה"ר ,כי יש לעשות כל מאמ %כדי שיהיו תעודות
הכשר בבתי החולי הממשלתיי  .הוא הודיע שהרה"ר תפעל לשכנע את נציגי משרד הבריאות
להקצות את התקני הנדרשי לש כ* ולהבטיח שמירה נאותה על כשרות בבתי החולי .
משרד הבריאות הודיע למשרד מבקר המדינה ביולי  2008כי שמירת הכשרות היא באחריות הנהלת
בתי החולי  ,ועל משגיח הכשרות וההנהלות לדאוג לכ*.

✩
˙Ú„Ï È‡ÎÊ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· È˙Â¯È˘Ï ˜˜Ê ‰ ¯Â·Èˆ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ ÈÁ·Ó ·ˆÓ‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ˙Â¯˘Î‰ ÏÚ ‰Á‚˘‰‰ ·ÈË ‰Ó
Ì‰˘ ˙Â¯˘Î‰ ÏÚ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÌÈÁÈ‚˘Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙‡Ó ¯Â˘È‡‰ ˙‚ˆ‰ ÏÏÂÎ ,˙È·ÈËÓ¯Â
.ÌÈÓÈÈ˜Ó

מעמד של משגיחי הכשרות
המועצות הדתיות בוחרות את משגיחי הכשרות ,משבצות אות לעבודה בבתי העסק ומפקחות על
עבודת  .רוב המשגיחי אינ עובדי המועצה הדתית ומקבלי את שכר ישירות מבעלי בתי העסק
שעליה ה מפקחי  .המפקחי ומנהלי מחלקות הכשרות ממוני על המשגיחי מבחינה
מקצועית הלכתית וה ג קובעי את מספר שעות ההשגחה לכל בית עסק.
 .1משרד מבקר המדינה בדק בעבר את העסקת ומעמד של משגיחי הכשרות )ראו דוח שנתי
 42עמ'  (357והמלי %אז כי הרה"ר ומשרד הדתות יפעלו לפתרו בעיית מעמד של המשגיחי ,
תלות בבעלי בתי העסק וניגוד הענייני שתלות זו יוצרת.
 .2במסגרת הביקורת הנוכחית בח משרד מבקר המדינה את הצעדי שנקטו הרה"ר והרשות
הארצית להסדרת מעמד של המשגיחי  ,להכשרת ולהעסקת באופ שיצמצ את ניגוד הענייני
במילוי תפקיד .
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הרה"ר התקשרה בשנת  2000ע יוע %ארגוני לבחינת חלופות להעסקת משגיחי הכשרות ולמימו
העסקת ללא זיקה ישירה בינ ובי העסק שבהשגחת  .בדוח שהגיש היוע %בפברואר  2001הוצגו
ארבע חלופות להעסקת המשגיחי והומל %על שתיי מה ) :א( העסקת בתק המועצות
הדתיות; )ב( העסקת באמצעות חברות כוח אד  .במהל* שנת  2003גובשה הצעה לרפורמה
מטע האג לביקורת המדינה במשרד רה"מ ,ולפיה יפורס מכרז לבחירת חברות למת שירותי
כשרות אשר יעסיקו את המשגיחי וישבצו אות בבתי העסק .א הוכנה טיוטת "מכרז ארצי לניהול
שירותי השגחת כשרות" על ידי חברה לייעו %כלכלי.
בשנת  2004עתרה התנועה להגינות שלטונית לבג" 23%וביקשה כי יוציא צו שיורה שמשגיחי לא
יקבלו שכר במישרי מהעסקי המפוקחי ושהרבנות תקבע נהלי להעסקת המשגיחי
ולהכשרת  .בעקבות הגשת העתירה בדק משרד המשפטי את טיוטת המכרז והעלה שורה של
בעיות משפטיות ,והעיקרית החשש כי בסופו של ההלי* יוכרזו אלפי משגיחי הכשרות עובדי
מדינה או שהמדינה תיקבע כמעסיק משות שלה יחד ע חברות כוח האד  .בעקבות הערות
משרד המשפטי הופסקו הליכי המכרז .בתשובה לעתירה הודיעה פרקליטות המדינה באוגוסט
 ,2005כי הוחלט להקי צוות בי משרדי שיבח מחדש את הרפורמה בדר* העסקת המשגיחי .
בספטמבר  2005הוקמה "הוועדה לבחינת הרפורמה בנושא הכשרות" )להל ועדת הרפורמה(.
היא הגישה דוח מסכ בספטמבר  2006והמליצה ,בי היתר ,על הפעלת נוהל לאכיפת הנחיות
הרה"ר על הרבני המקומיי ועל תקני כשרות אחידי  .הוועדה הדגישה ,בי היתר ,את ניגוד
הענייני בי מחויבותו של המשגיח להקפדה על הכשרות ובי תלותו הכלכלית בבעל העסק .להל
עיקרי ממצאיה) :א( אי נוהל קבוע ומסודר וקריטריוני מקצועיי בנוגע לבחירת המשגיחי .
ברוב המקרי ה נבחרי על סמ* היכרות אישית ע בעלי תפקידי במועצות הדתיות ולא על פי
רמת כישוריה או ידיעותיה בתחו )ראו להל () .ב( הפיקוח על המשגיחי במקומות מסוימי
אינו מחולק באופ שווה מבחינת מספר העסקי  ,דבר הפוגע באיכותו .דרישות לדיווח בכתב על
פעולות ההשגחה והפיקוח אינ מיושמות במלוא ) .ג( אי הגדרה ברורה להשגחה הנדרשת בהתא
לסוגי העסקי השוני ואופי פעילות  ,לשעות ההשגחה הנדרשות ,למספר המשגיחי  ,לתחומי
אחריות וכו') .ד( המשגיחי מקופחי לעיתי קרובות בהבטחת זכויותיה הסוציאליות.
ועדת הרפורמה הגיעה למסקנה ,כי מער* הכשרות צרי* להמשי* ולהיות מנוהל על ידי המועצות
הדתיות ועל ידי הרב המקומי ,ואילו את המשגיחי יש להעסיק באמצעות חברות כוח אד באופ
שתימנע היקלעות לניגוד ענייני  .הוועדה המליצה כי יתקיי מכרז ארצי וייבחרו מספר חברות
כוח אד שייתנו שירותי כשרות ,וכל מועצה דתית תבחר חברה אשר אתה תתקשר בהסכ להעסקת
המשגיחי  .החברה תקיי פיקוח על המשגיחי  ,והרה"ר תמנה "מפקח על" שיהיה אחראי למער*
החדש לניהול שירותי ההשגחה על הכשרות .הוועדה צידדה בחלופה זו משו שתמנע את הצור*
בשינויי מבניי משמעותיי  ,תשמר את מעמד הרבני המקומיי ותסדיר את הפיקוח על
המשגיחי .
בעקבות דוח ועדת הרפורמה הוגשה הצעת חוק הפיקוח על הכשרות ,התשס"ז  ,2007שמטרתה
להעלות את רמת הכשרות ואת רמת הפיקוח על המשגיחי  ,לקבוע נוהלי כשרות ארציי אחידי
ולהסדיר את הכשרת המשגיחי והעסקת באמצעות חברות כוח אד  .הצעת החוק א מעניקה
למפקח הכשרות סמכות להטיל סנקציות כלפי משגיחי שלא ממלאי את תפקיד .
במועד הביקורת עברה הצעת החוק קריאה ראשונה והועברה לדיו בוועדת החוקה ,חוק ומשפט.
במקביל היא נדונה במשרד המשפטי ע נציגי מחלקת הייעו %המשפטי של המשרד לשירותי דת
במטרה להגישה כהצעת חוק ממשלתית.
__________________
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˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ˜ÒÚÂÓ ˜ÒÚ‰ È˙·· ÌÈÁÈ‚˘Ó‰ ˙ÂÈ˙„ ˙ÂˆÚÂÓ ‰ÓÎ·˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .3
È‡ÓˆÚ ÔÙÂ‡· ÂÏÚÙ ‰Ï‡ ˙ÂÈ˙„ ˙ÂˆÚÂÓ .24"¯Â‚Ò ˜˘Ó" Ï˘ ˙Î¯ÚÓ· Â‡ Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á
.ÔÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÏÚÂ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙Â¯·Á Ï˘ ‰¯ÈÁ·‰ Í¯„ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ‰È‰ ‡ÏÂ
כאמור ,בראשל"צ התקשר הרב האשכנזי ב  2007ללא מכרז ע חברת כוח אד לצור* העסקת
מפקחי ומשגיחי  ,אול ההתקשרות הופסקה לאחר שהמועצה הדתית קיבלה חוות דעת מהיוע%
המשפטי שלה שהיא הייתה צריכה לעמוד בתנאי חוק חובת מכרזי  ,התשנ"ב .1992
מנכ"ל הרשות הארצית הודיע באוקטובר  2007למועצה ,כי מתגבשת "הצעת חוק ממשלתית
שאמורה ,בי היתר ,להסדיר את סוגית ניגוד הענייני שקיי בי משגיחי הכשרות ובי בתי העסק
המושגחי על יד " .לכ  ,לדבריו" ,יהא זה לא ראוי ולא סביר ,לעת הזו ,לקד ]את ההתקשרות ע
חברות כוח אד [" .נוס על כ* ,הוא הורה לכל ראשי המועצות הדתיות להקפיא כל מהל* ויזמה
הקשורי להפעלת מער* הכשרות באמצעות חברות כוח אד עד לגיבוש הצעת החוק.

✩
˘‡ÌÈÙÂ‚‰ ˙‡Â ¯"‰¯‰ ˙‡ ‡ÂÙ‡ ‰˜ÈÒÚ‰ Ì„ÓÚÓÂ ˙Â¯˘Î‰ ÈÁÈ‚˘Ó Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ Í¯„ ˙Ï
‰Ê (˙Èˆ¯‡‰ ˙Â˘¯‰Â ˙Â˙„ È ÈÈ ÚÏ „¯˘Ó‰) ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ ÌÈ‡¯Á‡ ÂÈ‰˘ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰
˘ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÈÂ È˘ ÏÎ ‰· ÏÁ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÌÏÂ‡ ˙Â·¯ ÌÈ
.ÔÈÈ Ú· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Ì„˜Ï ÏÂÚÙÏ ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÏÚ ,‰ È„Ó‰
היוע %המשפטי של המשרד לשירותי דת מסר ,בי היתר ,כי מונתה ועדה מקצועית שתפקידה לבחו
אפשרות להקמת גו כשרות ממלכתי ארצי שיעסיק את כל המשגיחי באר .%הוא הודיע שהמשרד
בוח באמצעות הוועדה ובשיתו הרה"ר חוק כשרות חדש אשר יוביל לשדרוג רמת הכשרות בכלל
ולהעלאת רמת העובדי העוסקי בכ* בפרט.
ראש אג הכשרות ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיוני  ,2008כי הרה"ר ביקשה מהמשרד
לשירותי דת אישור להעסיק משגיחי לניסיו באמצעות חברות כוח אד בעשר מועצות דתיות
במש* שנה ,ובמהלכה ייבחנו כל ההיבטי הכרוכי בכ* .א ת:כח יעילותה ,יישקל מכרז ארצי
בנדו .

בחירת המשגיחי והכשרת
 .1בקוב %נוהלי הכשרות של אג הכשרות נקבע ,בי היתר ,כי סמו* למועד קבלתו לעבודה של
המשגיח יש לבחו אותו בהלכות הכשרות הקשורות לתפקיד שקיבל ,ועליו להתמחות בתחומי

__________________
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כשרות שרלוונטיי לעסק אשר בו הוא אמור לעבוד .על פי חוזר מנכ"ל משרד הדתות  ,2587/2על
רבני העיר לחוות דעת בכתב על התאמת המשגיח לתפקיד.
ÌÈ‚ÈÈÒ‰ ,Ì˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰ ,ÌÈÁÈ‚˘Ó‰Ó ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ¯Â˘ÈÎ‰ ÔÈÈ Ú· ÌÈÏ‰ ÔÈ‡ ÈÎ ¯¯·˙‰
‡Ï ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÈÎ ¯¯·˙‰ „ÂÚ .˙ÂÈÂ Ù ‰Á‚˘‰ ˙Â¯˘Ó ÌÂÒ¯Ù ÈÎ¯„Â Ì˙˜ÒÚ‰Ï
.˙ÂÈÂ Ù ÌÈÁÈ‚˘Ó ˙Â¯˘Ó ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰ ¯Â·Èˆ· ˙ÂÓÒ¯ÙÓ
)‡( ··„,‰ÙÈÁ· ˙Â¯˘Î‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ‰˘Ú ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˘ ˙ÂÈÓ‚„Ó ˙Â˜È
·ÌÈÁÈ‚˘Ó‰ Ï˘ ˙È ¯Â˙‰ Ì˙ÏÎ˘‰ ÏÚ ˙Â„ÈÚÓ‰ ˙Â„ÂÚ˙ Â‡ˆÓ ‡Ï ˆ"Ï˘‡¯·Â ÌÈÏ˘Â¯È
ÌÈ¯Â˘È‡ Ì‚ Â‡ˆÓ ‡Ï .„È˜Ù˙Ï Ì˙Ó‡˙‰ ÏÚ ˙Â„ÈÚÓ‰ 26¯ÈÚ‰ È ·¯Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ‡Ï Û‡Â
ÌÈ¯È˘Î Â‡ˆÓ Â (ÔÏ‰Ï Â‡¯) ¯"‰¯‰ È Á·Ó· Â„ÓÚ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈÁÈ‚˘Ó‰˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰
Ï˘ ‰Ï·˜ ˙Â ÂÈ‡¯ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ÔÈ‡ ÌÈ˜È˙‰ ·Â¯· ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .ÌÈÁÈ‚˘ÓÎ ˘Ó˘Ï
·˙Î· ÌÈ˜ÂÓÈ ÔÈ‡Â ,ÌÈÁÈ‚˘Ó‰ ÌÚ ¯ÈÚ‰ È ·¯ Â‡ ˙Â¯˘Î‰ ˙Â˜ÏÁÓ ÈÏ‰ Ó ,ÌÈÁ˜ÙÓ‰
˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï ˙„ È˙Â¯È˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ .‰„Â·ÚÏ ÌÈ Â¯Á‡‰ Ï˘ Ì˙Ï·˜Ï
.Ì‰ÈË¯Ù ˙‡ Ì‰· ÏÂÏÎÏÂ ÌÈÁÈ‚˘ÓÏ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈ˜È˙ ÁÂ˙ÙÏ
המועצה הדתית ירושלי השיבה למשרד מבקר המדינה באפריל  2008כי לאחר שהרה"ר החלה
להנהיג קורסי להכשרת משגיחי כשרות ,החלה רבנות ירושלי לפעול ליישו ההנחיה והטמעתה
במערכת הכשרות ,והיא בוחנת את האפשרות לייחד עובד לריכוז המידע על המועמדי להיות
משגיחי .
)·( ··‰Ú·˘ È·‚Ï ¯¯·˙‰ ˆ"Ï˘‡¯Â ‰ÙÈÁ Ï˘ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ· ‰˙˘Ú ˘ ˙¯Â˜È
˙ÂˆÚÂÓ· ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Â‡ ¯ÈÚ È ·¯ Ï˘ ‰ Â˘‡¯ ‰‚¯„Ó ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ Ì‰˘ 27ÌÈÁÈ‚˘Ó‰Ó
ÌÈ · Ì‰ ÌÈÈ ˘Â ,˘ÂÏ˘ ‰ÓÏ˘ ·¯‰ ,È„¯ÙÒ‰ ·¯‰ Ï˘ Â ˙Á ‡Â‰ Ì‰Ó „Á‡ ‰ÙÈÁ· .˙ÂÈ˙„‰
˘ÏÚ ÌÈ ÂÓÓ ÌÈ¯Â„Ó‰ È˘‡¯ ÂÈ‰ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ·Â ,˙Â¯˘Î‰ ˙˜ÏÁÓ· ÌÈ¯Â„Ó È˘‡¯ Ï
· .Â ˙Á ‡Â‰ ¯Á‡Â ,Ô¯ÊÚ ÛÒÂÈ ·¯‰ ,È„¯ÙÒ‰ ·¯‰ Ï˘ Â · ‡Â‰ „Á‡ ÁÈ‚˘Ó ˆ"Ï˘‡¯· .Ì‰È
ÁÈ‚˘Ó .ÂÈÏÚ ‰ ÂÓÓ ‰È‰ Á˜ÙÓ‰ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ·Â ˙Â¯˘Î Á˜ÙÓ Ï˘ Ô· ‡Â‰ ¯Á‡ ÁÈ‚˘Ó
.˙Â¯˘Î‰ ˙˜ÏÁÓ ¯ÈÎÊÓ Ï˘ Â ÈÈÁ‡ ‡Â‰ ÛÒÂ
על פי תשובתו של יו"ר הוועדה הממונה בחיפה ,בעקבות הערות משרד מבקר המדינה ראשי המדורי
אינ מפקחי עוד על קרוביה  .הרב שלוש מסר בתשובתו כי על פי יעו %שקיבל לפני קבלת חתנו
לעבודה אי ניגוד אינטרסי בי תפקידו כרב עיר לבי היות חתנו משגיח ,הואיל והמעסיק של חתנו
הוא בעל העסק ,והממונה הישיר עליו הוא ראש המדור .עוד הוסי כי כדי למנוע לזות שפתיי חתנו
עובד במדור שבתחו אחריותו של הרב הראשי האשכנזי .הרב עזר הודיע למשרד מבקר המדינה
ביולי  2008שבנו נבחר בזכות כישוריו לאחר שהרה"ר הסמיכה אותו בתקופה שהוא ,האב ,לא היה
ממונה על הכשרות בראשל"צ; מאותו יו שקיבל את האחריות למחלקת הכשרות ,הוא ממונה על בנו
רק בעקיפי  ,ומפקח ומנהל המחלקה מפקחי על עבודתו .ג חתנו של הרב עזר טע בתשובתו
מאוגוסט  2008שנבחר בזכות כישוריו עוד לפני שהרב עזר החל לטפל בכשרות ,ומי שממונה עליו
ישירות הוא מנהל המחלקה .מתשובתו של מזכיר המועצה בראשל"צ ,מר דוד גבאי ,למשרד מבקר
המדינה מיולי  2008עולה ,כי בעקבות הביקורת החלה המועצה בביצוע שיפורי מינהליי וקבעה
הוראות מפורשות באשר לבחירת והעסקת של המשגיחי .
__________________
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סעי&  (9)116לחוזר המנכ"ל.
למעט המועצה הדתית ירושלי  ,בה כאמור אי רבני עיר מכהני .
מתו  220משגיחי בחיפה ו 130%בראשל"צ.
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˙Â¯˘Î ÈÁÈ‚˘ÓÓ ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ¯Â˘ÈÎ‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ¯"‰¯‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙¯˘ÓÏ ÌÈ ÂÙ‰ ÚˆÈ‰ Ï„‚È˘ ÔÙÂ‡· ÌÈ È˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ Ì˙¯ÈÁ·Ï Í¯„‰ ˙‡Â
Ì‚ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ˙˜ÒÚ‰ È·‚Ï ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï ˙„ È˙Â¯È˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ .‰Á‚˘‰‰
· .È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘· ‚Â‰ ˘ ÈÙÎ ,ÌÈÁÈ‚˘ÓÏ Ú‚Â
אחת הבעיות במער* הכשרות היא שמינוי משגיח אינו מחייב הכשרה מקצועית
.2
והשתלמויות ,על א נחיצות למילוי התפקיד .אומנ  ,בקוב %נוהלי הכשרות של אג הכשרות
משנת  2005נקבע שיש להכשיר משגיחי בקורסי מסודרי  ,בהשתלמויות ובימי עיו  ,אול
בפועל אי תוכנית מסודרת להשתלמויות והדבר תלוי במועצה הדתית.
)א( מועצת הרה"ר נדרשה א היא לנושא זה והחליטה בנובמבר  2004כדלקמ " :משגיחי כשרות
ילמדו בתוכנית לימודי מסודרת ובסופה יזכו לתעודת משגיח .תוכ הלימודי והמרצי יאושרו
בועדת הכשרות .תו* שנה וחצי יצטרכו כל המשגיחי לעבור את ההשתלמות .לאחר מועד זה לא
יוכלו להעסיק משגיח במערכת הכשרות של הרבנות ללא תעודת משגיח .משגיח העוסק כבר  10שני
בכשרות יקבל המלצה מרב העיר ]ומראש מחלקת הכשרות במועצה הדתית[ ויעבור מבח פטור" .הרב
הראשי לישראל ,הרב מצגר ,תמ* בקידו הנושא .לדבריו ,נית יהיה למנוע לחצי פוליטיי למנות
משגיחי שאינ מתאימי  ,משו שרק מי שיהיה בעל תעודת משגיח יוכל להיות מועסק.
בעקבות החלטת מועצת הרה"ר הודיע עוזרו של הרב הראשי מצגר לכל רבני הערי ומנהלי
מחלקות הכשרות ,כי על פי החלטת מועצת הרה"ר ,עד אפריל  2006יחויבו כל המשגיחי לעבור
קורס שלאחריו ייבחנו בחינות הסמכה ברה"ר ויקבלו תעודות כשירות להשגחה .באוגוסט 2006
ביקש עוזר הרב מכל הרבני המקומיי ומנהלי מחלקות הכשרות שלא יקבלו משגיח שאינו בוגר
קורס משגיחי ואינו מחזיק בתעודת הסמכה מטע הרה"ר.
ועדת הרפורמה התייחסה א היא בהמלצותיה מספטמבר  2006להכשרת המשגיחי וציינה ,כי
במהל* שנת  2005החלה הרה"ר לערו* קורסי למשגיחי תו* הצבת דרישות קבלה מסוימות.
הוועדה העירה כי טר הוסדרו תכניות של השתלמויות שוטפות למשגיחי שכבר מועסקי  ,ולא
נקבעו כללי לבחירת המשגיחי מ המאגר ושיבוצ לעבודה .היא הוסיפה וציינה כי התמורות
בייצור המזו מחייבות ידע טכני והכשרה מתאימה אשר אי למשגיחי .
)ב( הועלה כי בחינות ההסמכה למשגיחי שעברו בהצלחה את קורס ההכשרה החלו לראשונה
בחודש דצמבר  .2005על פי נתוני הרה"ר ,עד דצמבר  2007נבחנו מבי כ  5,000משגיחי כ 2,000
משגיחי שקיבלו ג תעודת הסמכה מטע הרה"ר אשר תקפה לשנתיי בלבד.
È ÂÈ· ÌÈÁÈ‚˘ÓÏ Â˜ÏÂÁ˘ ‰ÎÓÒ‰‰ ˙Â„ÂÚ˙ ˘Â„ÈÁÏ Ï‰Â Ú·˜ Ì¯Ë ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.2009 È ÂÈ· ‚ÂÙÈ ÔÙ˜Â˙Â 2007
בתשובתו של מנכ"ל הרה"ר ,מר עודד וינר ,למשרד מבקר המדינה מיוני  2008הוא הסביר ,כי לאור
העובדה שפרויקט הכשרת המשגיחי הוא פרויקט ארצי ראשו מסוגו ,הרה"ר החליטה להגביל את
תוק התעודה על מנת לבחו לאחר כשנתיי את הלי* ההסמכה ותוצאותיו.
)ג( הנוהל בבדיקת בחינות ברה"ר מחייב שכל בחינה תיבדק פעמיי  ,בידי שני בודקי .
בספטמבר  2006ציי סג החשב הכללי ,ארנו איק  ,כי הרה"ר מעסיקה יועצי חיצוניי  ,בניגוד
לכללי המחייבי החלפת מועסקי חיצוניי לאחר שלוש שני  ,והוסי כי במשרד החשב הכללי
מעונייני שהיא תקי מאגר יועצי שיתפרס לציבור ובו ייקבעו הקריטריוני להעסקת .
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‰ÈÚ· ˘È˘ ¯"‰¯Ï 2006 ˙ ˘ ÍÏ‰Ó· ‰¯ÈÚ‰ Ó"‰¯ „¯˘Ó ˙Â·˘Á ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
·Â¯Á· ˘ ÈÏ·Ó Ô˙˜È„··Â ÌÈÁÈ‚˘ÓÏ ‰ÎÓÒ‰‰ ˙Â ÈÁ· ˙ Î‰· ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈ ·¯ ˙˜ÒÚ‰
·ÏÁ‰) Â˜„·˘ ˙Â ÈÁ·‰ ÏÎ ˙‡ ÏË·Ï ËÏÁÂ‰ ÔÎÏ .ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÏÏÎÏ Ì‡˙‰· Ê¯ÎÓ
·„ˆÌ¯‚ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· .Ê¯ÎÓ Ï˘ ÍÈÏ‰· Â¯Á·ÈÈ˘ ÌÈ ·¯ È„È· ˘„ÁÓ Ô˜„·ÏÂ (2005 ¯·Ó
˙Â„ÂÚ˙ ˙˜ Ú‰· Ì‚ ‡ÏÈÓÓÂ ÌÈ Á· Ï ˙Â‡ˆÂ˙‰ ˙¯ÈÒÓ· (ÈˆÁÂ ‰ ˘Î Ï˘) ¯ÎÈ ·ÂÎÈÚ
.ÌÈ˜„Â·Ï ÛÒÎ ÌÏÂ˘ ‡Ï˘ ÔÈÈˆÏ ˘È .2007 È ÂÈ· ˜¯ Â˜ÏÂÁ˘ ,ÌÈÁÈ‚˘ÓÏ ‰ÎÓÒ‰‰
בתשובת אג הכספי במשרד ראש הממשלה למשרד מבקר המדינה מיולי  2008נאמר שבינתיי
נער* מכרז ונבחרו בודקי בחינות.
בסו נובמבר  2006התכנסה ועדת המכרזי ואישרה לרה"ר לפנות לבודקי בחינות באמצעות פרסו
בעיתונות לצור* הקמת מאגר הבודקי  .ע הקמת המאגר בשנת  2007נבדקו הבחינות שבדיקת
עוכבה מהשני  2006 2005וא החלו בבדיקת הבחינות שנעשו לאחר מכ .

העבודה והשכר של משגיחי הכשרות
 .1ע בחירת משגיח הכשרות לתפקידו הוא מוצב על ידי מנהל מחלקת הכשרות או המפקח
בבית עסק .לאחר בחינת העסק על ידי מנהל המחלקה או המפקח נקבע לו מספר שעות ההשגחה.
בתי העסק הגדולי כדוגמת מלונות ,רשתות שיווק ,אטליזי ומפעלי נדרשי בדר* כלל להעסיק
משגיח במשרה מלאה ,ולעתי א צריכי יותר ממשגיח אחד .בתי עסק קטני נדרשי להעסיק
משגיח במשרה חלקית ,לפי הצור* .אי לכ* חלק מהמשגיחי המועסקי במשרה חלקית עובדי
במקביל בכמה בתי עסק .ה מקבלי את שכר ישירות מבעלי בתי העסק שעליה ה מפקחי .
שכר אמור להיות משול לפי שעות; על פי חוזר המנכ"ל )שלא עודכ כאמור משנת (2003
התשלו בעבור שעת השגחה הוא  37ש"ח.
)‡( È˙· È‚ÂÒ ÈÙÏ ‰Á‚˘‰‰ ˙ÂÚ˘ Û˜È‰Ï ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÂÚ·˜ ‡Ï ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.¯ÈÚ‰ ·¯ Û‡ ÌÈ˙ÚÏÂ ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‰ Ó ,Á˜ÙÓ‰ Ï˘ Ì˙Ú„ ÏÂ˜È˘Ï ÔÂ˙ ¯·„‰ ÍÎÈÙÏ .˜ÒÚ‰
ÏÚ ‰Á‚˘‰‰ ˙„ÈÓÂ ,˙Â‰Ê Ô È‡ ÌÈÓÂ„ Ì‰È ÈÈÙ‡Ó˘ ÌÈ˜ÒÚ· ‰Á‚˘‰‰ ˙ÂÚ˘ ,‰˘ÚÓÏ ,ÔÎÏ
Â‡ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ „ˆÓ ÌÈˆÁÏÏÂ ˙ÂÈ ÂÈÂÂ˘-È‡Ï Á˙Ù Á˙ÂÙ ¯·„‰ .‰ÂÂ˘ ‰ È‡ ÌÈ˜ÒÚ‰
.ÌÈÁÈ‚˘Ó‰
ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ ·¯‰ ÏÚÂ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÚ ,¯"‰¯‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.Â· ‰Á‚˘‰‰ ‚ÂÒÏÂ ˜ÒÚ‰ ˙È· ‚ÂÒÏ Ì‡˙‰· ‰Á‚˘‰ ˙ÂÚ˘Ï ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ „ÁÈ ˘·‚Ï
)ב( בקוב %נוהלי הכשרות של אג הכשרות נקבע ,כי על המשגיחי להכי דוח יומי על
פעילות בבית העסק ולפרט בו ,בי היתר ,את שעת הכניסה לבית העסק ואת שעת היציאה ממנו.
ÌÂ˘È¯ ÔÈ‡ ˙Â˜ÏÁÓ·Â ,˙Â¯˘Î‰ ˙Â˜ÏÁÓÏ ˙ÂÁÎÂ ˙ÂÁÂ„ ÌÈ˘È‚Ó ‡Ï ÌÈÁÈ‚˘Ó‰˘ ‡ˆÓ
˘.Â‰ ˘ÓÏ „Á‡ ˜ÒÚ ˙È·Ó ˙Â ˙˘Ó Ô‰˘ Û‡ ,˜ÒÚ‰ È˙· È˜È˙· ÌÈÁÈ‚˘Ó‰ ˙„Â·Ú ˙ÂÚ˘ Ï
.˜ÒÚ‰ È˙·· ÌÈÁÈ‚˘Ó‰ ˙ÂÁÎÂ ÏÚ ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï ˙Â¯˘Ù‡ Ú ÂÓ ‰Ï‡ ÌÈ Â˙ ¯„ÚÈ‰
‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ÌÂ˘È¯ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˙Â¯˘Î‰ ˙Â˜ÏÁÓ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘ ˜·.˙ÂÁÎÂ ˙ÂÁÂ„ ÌÈÁÈ‚˘Ó‰Ó Ï·˜ÏÂ ÁÈ‚˘Ó ÏÎÏ ÂÚ
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) .2א( בביקורת במסמכי המועצות הדתיות חיפה וראשל"צ נבדקו מקומות עבודת של
המשגיחי ושעות העבודה שה נדרשו לעבוד בה  .נמצא כי משגיחי כשרות רבי שובצו לעבודה
במשרה מלאה בבית עסק כגו אול אירועי או מפעל ,ובמקביל בכמה בתי עסק נוספי  ,שא
בה דרושה השגחה של כמה שעות בכל יו  .להל כמה דוגמאות (1) :משגיח שוב %לעבודה
בכמה מקומות בשעות עבודה חופפות :באול אירועי מסוי במשרה מלאה מהבוקר עד שעות
הצהריי ; במקביל בשני סניפי של קונדיטוריה בחלק מהשעות שבה נדרש להשגיח באול .
) (2משגיח אחר שוב %לעבודה בתשעה בתי עסק קטני  ,ביניה אטליז ,קונדיטוריה ומסעדה,
ומטבע הדברי שוב %בכמה מה בשעות חופפות (3) .אחד המשגיחי שוב %בשישה בתי עסק,
ביניה שני מפעלי ושני אטליזי  (4) .למשגיח מסוי נקבעה השגחה בארבעה בתי עסק ,ביניה
מפעל ואול אירועי .
ÌÈÏÂ„‚ ˜ÒÚ È˙·· „ÂÁÈÈ· ,˜ÒÚ È˙· ‰ÓÎ· ÁÈ‚˘Ó ıÂ·È˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
„‰¯˘Ó· ÁÈ‚˘Ó ÏÏÎ Í¯„· ıÂÁ Ì‰·˘ ÌÈÏÚÙÓÂ ÌÈÊÈÏË‡ ,˜ÂÂÈ˘ ˙Â˙˘¯ ,˙Â ÂÏÓ ˙Ó‚Â
.ÂÏ ÂÚ·˜ ˘ ˙ÂÚ˘· ‡ÏÓ ÔÙÂ‡· ÁÎÂ ˙ÂÈ‰Ï Â ÓÓ ÌÈÙˆÓ ÔÈ‡˘ ÍÎ ÏÚ „ÈÚÓ ,‰‡ÏÓ
˙Ú· ÌÈÁÎÂ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ‡Ï ÌÈÁÈ‚˘Ó‰˘ ÍÎÏ ˙ÂÚ„ÂÓ ˙‡Ê ˙Â¯˘‡Ó˘ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰
Ì˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÏÚ Ì‚ ÚÈÙ˘‰Ï ÏÂÏÚ ‰Ê ¯ÒÓ .ÍÎÓ ÔÈÚ ˙ÂÓÈÏÚÓÂ ˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ· ˙Á‡ ‰ ÂÚ·Â
˘,Ì‰Ï ÂÚ·˜ ˘ ˙ÂÚ˘· ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÌÈÁÎÂ ˙ÂÈ‰Ï Ì˙Â·ÈÂÁÓÏ ÌÈÁÈ‚˘Ó‰ Ï
.˙ÂÓÂ˜Ó Ì˙Â‡· ˙Â¯˘Î‰ ˙¯ÈÓ˘· ‰ÚÈ‚Ù ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰‡ˆÂ˙‰Â
מתשובתו של רב העיר ראשל"צ ,הרב עזר  ,עולה ,כי לאחר סיו הביקורת הוא הורה למפקחי
לאשר למשגיחי לעבוד בארבעה עד שישה בתי עסק א היק העבודה בה קט והיק העסקת
המצטבר הוא משרה מלאה ובתנאי שה קרובי זה לזה.
)·( ·ÏÚ ˙Â„ÓÏÓ ˆ"Ï˘‡¯·Â ÌÈÏ˘Â¯È· ,‰ÙÈÁ· ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ· Â˘Ú ˘ ˙Â¯Â˜È
.ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï ;Ì‰· ˙ÂÈ‰Ï Ì‰ÈÏÚ˘ ˙ÂÚ˘· ˜ÒÚ‰ È˙·Ó ÌÈÁÈ‚˘Ó ˙Â¯„ÚÈ‰
) (1הביקורת של הרה"ר בראשל"צ בנובמבר ) 2007ראו לעיל בפרק על המועצה הדתית
ראשל"צ( העלתה ליקויי רבי ביחס לנוכחות משגיחי במקו עבודת  .על פי הדוח ,ממצאי
הביקורת בבתי העסק ,שנבחרו באופ אקראי ,מצביעי "על רפיו משווע בפיקוח הכשרות בעיר".
יש בתי עסק שבה אי פיקוח או השגחה רצופי  ,ובעסקי שנמצאו בה ליקויי כשרות ,המשגיח
לא נמצא רוב הזמ או שאינו יודע כלל מה המטלות שעליו לבצע .מסקנת הדוח היא שמספר בתי
האוכל בעיר הדורשי השגחה על הכשרות גדול ביחס למספר המשגיחי והמפקחי מטע הרבנות
המקומית .לדברי מחברי הדוח ,ג בשני התשנ"ז התשנ"ח ) (1998 1997ערכה הרה"ר ביקורת על
הכשרות בעיר והמסקנות היו זהות.
) (2ביקורות שער* אג הכשרות בשנת  2003בחיפה וביקורת מטע המועצה הדתית חיפה בחול
המועד פסח בשני  2005ו  2006העלו ליקויי רבי בעניי אי נוכחות משגיחי במקו עבודת .
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)Ï˘ Ì˙ÂÁÎÂ ˙‡ 2007 È ÂÈ·Â È‡Ó· Ú˙Ù È¯Â˜È·· ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó (3
˙ÂÚ˘ ,ÌÈÈ¯‰ˆ‰Â ¯˜Â·‰ ˙ÂÚ˘· ,‰ÙÈÁ·Â ÌÈÏ˘Â¯È· È‡¯˜‡· Â¯Á· ˘ ˜ÒÚ È˙·· ÌÈÁÈ‚˘Ó‰
˘·54 Â¯˜Â· ÌÈÏ˘Â¯È· :ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÔÏ‰Ï .ÁÈ‚˘Ó ˜ÒÚ‰ ˙È·· ÁÎÂ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ Ô‰
·˙;(ÔÂÊÓ ˙˘¯Â ˙ÂÈÙ‡Ó ,˙ÂÈ˜ËÒ ,˙Â„ÚÒÓ ,ÔÂÏÓ È˙·) ˙ÂÈÙÏ˙Â ÏÂ‡˘ ˙Ú·‚ ˙Â ÂÎ˘· ˜ÒÚ È
·ÁÈ‚˘Ó ‡ˆÓ Ì‰Ó ‰˘È˘· ˜¯ .12:00 „Ú 8:00 ˙ÂÚ˘‰ ÔÈ· ˙¯Â˜È·‰ ‰˙˘Ú Ì˙È·¯Ó
‰Ï‡·Â ,16:00 „Ú 12:00 ˙ÂÚ˘‰ ÔÈ· ˙¯Â˜È·‰ ‰˙˘Ú Ì‰Ó ÌÈ„Á‡· .˙¯Â˜È·‰ ˙Ú· ˙Â¯˘Î
È˙· ,ÔÂÏÓ È˙· ,ÌÈÏÚÙÓ) ¯ÈÚ‰ È·Á¯· ˜ÒÚ È˙· 57 Â¯˜Â· ‰ÙÈÁ· .ÁÈ‚˘Ó ÌÂ˘ ÁÎ ‡Ï
‡ÌÈÁÈ‚˘Ó ÂÈ‰ ‡Ï (60%-Î) Ì‰Ó 34-· ;(ÌÈÊÈÏË‡Â ˙ÂÈÙ‡Ó ,ÌÈÚÂ¯È‡ ˙ÂÓÏÂ‡ ,ÌÈ Ë˜ ÏÎÂ
·.‰˜È„·‰ ˙Ú

✩
È˙·· ÌÈÁÈ‚˘Ó ˙ÂÁÎÂ Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙È Èˆ¯ ‰ÈÚ· ˙ÓÈÈ˜˘ ˙Â„ÓÏÓ ˜ÒÚ‰ È˙·· ˙Â¯Â˜È·‰
ÏÚ ÔÓÚËÓ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÚ .Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÁÂ˜ÈÙÏÂ ˜ÒÚ
ÌÈÁÈ‚˘Ó‰ Ï˘ ÁÂÂÈ„‰ Í¯ÚÓ ˙¯„Ò‰Â ÁË˘· ˙Â¯Â˜È·‰ ¯Â·‚˙ È„È ÏÚ ¯˙È‰ ÔÈ· ÌÈÁÈ‚˘Ó‰
Ï˘ ÂÈ˙Â·ÂÁ ¯·„· ˙ÂÈÁ ‰‰ ˙‡ ˜ÒÚ ˙È· ÏÎÏ ¯È·Ú‰Ï Ô‰ÈÏÚ .‰„Â·Ú· Ì˙ÂÁÎÂ ÏÚ
Ì È‡ ÌÈÁÈ‚˘Ó Ì‡ .˜ÒÚ‰ ˙È·· ‡ÏÓÏ ÂÈÏÚ˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰Â Â˙„Â·Ú ˙ÂÚ˘ ˙Â·¯Ï ÁÈ‚˘Ó‰
˙ÂˆÚÂÓ‰ „ˆÓ ‰„Ù˜‰ .¯˙Ï‡Ï ÌÙÈÏÁ‰Ï ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÚ ,˙Â‡¯Â‰‰ ¯Á‡ ÌÈ‡ÏÓÓ
ÌÂ˘Ó ÈÂ‡¯Î ‰ÈÏÚ Â„ÈÙ˜È ÌÓˆÚ Ì‰ Ì‚˘ ÍÎÏ ÌÂ¯‚˙ ÌÈÁÈ‚˘Ó‰ ˙„Â·Ú ÏÚ ˙ÂÈ˙„‰
˘.Ì‰È˙Â¯˘Ó ˙‡ „·‡Ï Â˘˘ÁÈ

נותני הכשרי פרטיי

בד"צי

בשני האחרונות צצו במקביל למער* הכשרות הממלכתי עשרות גופי פרטיי המכוני "בד"צי "
)בתי די צדק( ,המעניקי לבתי עסק תעודות השגחה 28שנושאות את התואר "למהדרי " .יצוי כי
יש ג בד"צי המעניקי תעודות כשרות למהדרי  .הבד"צי מפעילי משגיחי כשרות וגובי
תשלו מבעלי עסקי למימו ההשגחה .השגחת המהדרי מאופיינת ,על פי רוב ,בשעות השגחה
רבות יותר בבית העסק ,בשימוש במוצרי גל מתוצרת שא היא בדר* כלל מוגדרת כשרה למהדרי
ובהנהגת דרישות כשרות קפדניות.

__________________

28

על פי חוק איסור הונאה בכשרות ,רק תעודה הניתנת על ידי מועצת הרה"ר ,רב שהיא הסמיכה לכ  ,רב
מקומי בתחומי כהונתו או הרב הראשי לצה"ל תיקרא "תעודת הכשר" .על מנת שלא לעבור על החוק
תעודות הניתנות על ידי גופי פרטיי נקראות "תעודות השגחה".
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הבד"צי קמו כתוצאה מדרישות לשמירת כשרות קפדנית יותר של זרמי שוני בציבור הדתי
ובעיקר החרדי ,הואיל ורוב הציבור החרדי סבור שרמת הכשרות הממלכתית אינה מספקת מבחינה
הלכתית ,ולכ אינו מכיר בתעודות הכשר מטע הרה"ר.29
חוק איסור הונאה בכשרות לא מגדיר הכשר למהדרי ולא קובע מי מוסמ* להעניקו ,אול החוק
אוסר על בעל עסק להציג את העסק ככשר אלא א כ ניתנה לו תעודה על פי החוק ,שחתומה בידי
הרב המקומי .לכ בית עסק המציג עצמו ככשר ומחזיק רק בתעודת כשרות של בד" %בלא תעודת
הכשר מהרבנות המקומית עובר על הוראות החוק.30
 .1ממכתבי של רבנויות מקומיות לאג הכשרות במהל* השני  2005ו  2006עולה ,כי במקרי
רבי בד"צי נתנו תעודות הכשר לבתי עסק שאי לה תעודה מטע הרבנות המקומית; ויש
שהבד"צי המשיכו לתת תעודות הכשר לאחר שמבית העסק נשללה תעודת ההכשר של הרבנות
המקומית .מאחר שהחוק מטיל את האחריות על בית העסק אי לרה"ר סמכות לאכו את החוק על
הבד"צי .
ראש אג הכשרות הארצי ,הרב סבג ,טע בינואר  2001במכתב אל חברי ועדת הכשרות ,כי
.2
יש בד"צי המעניקי תעודות הכשר בניגוד לנוהלי הכשרות של הרה"ר ובניגוד לדרישות חוק
איסור הונאה בכשרות .בעקבות המכתב התקיימה באותו חודש ישיבה בעניי זה בהשתתפות הרב
הראשי לישראל דאז ,הרב בקשי דורו  ,ונציגיה של עשרה בד"צי המוכרי בציבור החרדי
ופועלי בהיק ארצי .לדברי הרב בקשי דורו  ,חלק מהבד"צי הוקמו רק למטרות רווח ומבלי
שקיימת מאחוריה קהילה בעלת אפיו דתי ,והיו מקרי שהרבנות המקומית שללה תעודה מבית
עסק ,ולאחר מכ ניתנה לו אחרת בידי גו פרטי .מועצת הרה"ר דנה ביוני  2001בצור* להסדיר
את פעילות של הבד"צי והחליטה שכל בד" %המבקש לתת הכשר ,נוס על תעודת ההכשר
הרגילה ,יצטר* לקבל קוד את הסכמת הרב המקומי או מנהל מחלקת הכשרות המקומי .החלטה
זאת הועברה לידיעת רבני הערי וראשי מחלקות הכשרות .בפברואר ובמאי  2004החליטה המועצה
כי ועדת הכשרות תציע קריטריוני אחידי להכרה במעניקי ההכשרי הפרטיי ותגבש עקרונות
כלליי שיובאו לדיו במועצת הרה"ר .אחד הקריטריוני המרכזיי שייבחנו על ידי מועצת הרה"ר
יהיה ייצוג קהילה מוכרת בידי הבד".%
ג ועדת הכשרות הארצית דנה בנושא בעקבות דיוני מועצת הרה"ר ,ובישיבתה מדצמבר 2007
החליטה כדלקמ " :א .רק ע"פ שיקול דעתה והסכמתה של הרבנות המקומית נית להוסי מהדרי
ובד"צ בנוס לתעודת הכשרות הרגילה .ב .במידה ובעל העסק תולה תעודת כשרות של בד"צ כל
שהוא ללא אישור של הרבנות המקומית רשאית הרבנות המקומית ולאחר התראה לבעל העסק,
לשלול ממנו תעודת הכשרות בגי הטעיית הציבור וחוסר נאמנות .ג .רב מקומי לא יהא רשאי לאשר
כשרות למהדרי מגו כשרות שאינו מוכר ע"י הרה"ר וזאת לאחר שיקבעו קריטריוני למהדרי ".
˙„ÈÓÂ ÌÈˆ"„·‰ ÏÚ ‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ˙È˜ÂÁ ˙ÂÎÓÒ ÔÈ‡ ¯"‰¯‰ ˙ˆÚÂÓÏ ,¯ÂÓ‡Î
,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰ÓÚ ÌÈˆ"„·‰ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘· ‰ÈÂÏ˙ ‰È˙ÂËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ
˙Â ·¯‰ Ï˘ ¯˘Î‰ ˙„ÂÚ˙ Ì‰Ï˘ ˜ÒÚ‰ È˙· ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ¯"‰¯‰ ÏÚ ,‡ÒÈ‚ „ÁÓ
Í„È‡ÓÂ ,˙Â¯˘Î· ‰‡ Â‰ ¯ÂÒÈ‡ ˜ÂÁÏ „Â‚È · ,ÌÈ¯˘ÎÎ ÌÓˆÚ ÌÈ‚ÈˆÓ˘ ‰Ï‡ ÏÚÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰
‚È Â˜È˙ ÌÂÊÈÈ ˙Â·¯Ï ,ÌÈˆ"„·‰ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙¯·‚‰Ï ˙ÂÏÈÚÈ ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï - ‡ÒÈ
.2007 ¯·Óˆ„Ó ˙Èˆ¯‡‰ ˙Â¯˘Î‰ ˙„ÚÂÂ ¯"‰¯‰ ˙ˆÚÂÓ ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ˜ÂÁ· Â ‚ÚÈ˘ ‰˜È˜Á
__________________

29

30

על פי סקר "דפוסי קניית מזו במגזר החרדי בישראל יולי  ,"2006שנעשה עבור איגוד תעשיות המזו
בהתאחדות התעשייני בישראל על ידי מכו המחקר "גאוקרטוגרפיה" 4% ,בלבד מהציבור החרדי
מקבלי את הכשר הרה"ר על מוצרי מזו שאינ בשר ועו ,$ואילו  3%בלבד מקבלי את הכשר הרה"ר
על מוצרי בשר ועו $מעובדי .
כאמור ,א התעודה של הבד"& נקראת "תעודת השגחה" ולא "תעודת הכשר" אזי בית העסק לא עובר
על החוק.
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עבודה נוספת של רבני ועובדי מועצות דתיות
רבני ערי  ,רבני ההתיישבות או רבני ועובדי מועצות דתיות ,המבקשי לעבוד בעבודה נוספת,
עלולי להימצא במצב של ניגוד ענייני  ,כאשר ענייני שעליה ה מופקדי בתוק תפקיד
הציבורי עלולי להתנגש ע עניי פרטי שיש לה  ,או ע תפקיד אחר שה ממלאי במקביל לזה
הציבורי.
) .1א( בתקנות בחירות רבני עיר ,התשל"ה ) 1974להל התקנות( ,נקבע ,כי תעודת כשירות
לרב עיר תינת למי שחת על תצהיר ובו הוא מתחייב לקיי כל החלטה של מועצת הרה"ר ובכלל
זה לא לעבוד עבודה נוספת בשכר או לצאת לחופשה ללא תשלו  ,אלא א כ קיבל לכ* אישור
מהרה"ר .לפי התקנות ,תנאי ס לכהונתו של רב עיר ,לאחר שהציג את מועמדותו ונבחר כדי  ,הוא
חתימה על תצהיר כאמור .רק במהל* שנת  2006דרש היוע %המשפטי של הרה"ר מכל רבני הערי
לחתו על התצהיר בהתא לתקנות.
˜¯ ¯"‰¯‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙˘È¯„ ˙Â·˜Ú· ÈÎ ,‰ÏÂÚ 2006 È ÂÈÓ ¯"‰¯‰ ÈÎÓÒÓÓ
‰ÏÚÙ ‡Ï ¯"‰¯‰ ˙ˆÚÂÓ ;¯ÂÓ‡‰ ¯È‰ˆ˙‰ ÏÚ ÂÓ˙Á ÌÈ¯Ú‰ È ·¯Ó (134-Ó 80) 60%-Î
.ÂÈÏÚ ÌÂ˙ÁÏ ‰·ÂÁ‰ ˙‡ ÌÈ¯Ú‰ È ·¯ ¯˙È ÏÚ ÛÂÎ‡Ï
כאמור )לעיל ,בפרק על המועצה הדתית ירושלי ( ,בספטמבר  2007בוטלו התקנות ובמקומ
הותקנו חדשות .התקנות החדשות התייחסו בהרחבה לאיסור עבודה נוספת של רבני ערי  .נקבע כי
ברשות מקומית שבה מועצה דתית ,הוועדה תאשר את מועמדותו של רב א חת על תצהיר אשר
לפיו ,א ייבחר לרב עיר ,לא יעסוק בכל עסק או עיסוק נוס  ,לרבות עריכת חופות ,מת שיעורי
ומת שירותי השגחת כשרות ,למעט עיסוק בהתנדבות וללא תמורה .יצוי כי מי שנבחר לרב עיר
ערב פרסומ של התקנות החדשות יחולו עליו התקנות הקודמות.
¯ÈÚ ·¯ È„È˜Ù˙Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ ,Û˜Â˙Ï ˙Â˘„Á‰ ˙Â ˜˙‰ Ï˘ Ô˙ÒÈ Î Û‡ ÏÚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.˙Â˘„Á‰ ˙Â ˜˙Ï Ì‡˙‰· ¯È‰ˆ˙‰ ÏÚ ÂÓ˙Á ‡Ï
)ב( רבני ההתיישבות 31ה עובדי ציבור אשר חל עליה תקנו שירות המדינה )להל
התקשי"ר( .32על פי התקשי"ר ,העובד "חייב להקדיש את כל תשומת לבו למילוי התפקיד שנתמנה
לו .לכ  ,אי עובד רשאי לעסוק בכל עבודה פרטית מחו %לתפקידו ,אלא א קיבל היתר לכ*".
האיסור הורחב וג א העבודה הנוספת אינה בשכר ,אי העובד רשאי לעסוק בה "א יש בכ*
משו התנגשות אינטרסי ע תפקידו או ע עבודתו בשירות או א עלול להיווצר מצב כזה".
)ג( רבני המועסקי על ידי מועצות דתיות )דוגמת מנהלי מחלקות כשרות( ועובדי המועצות
הדתיות )דוגמת מפקחי כשרות( ה עובדי ציבור שחלי עליה כללי חוקת העבודה של העובדי
ברשויות המקומיות )להל " :חוקת העבודה"( מכוח הסכ קיבוצי כללי בדבר עובדי המועצות
הדתיות שנחת ביו ) 4.12.1975להל " :ההסכ "(.33
__________________

31
32
33

רב מושב או רב אזורי.
סעי 9 $להסכ הקיבוצי רבני במועצות הדתיות ובהתיישבות נוסח משולב מ .6.9.88
בסעי)1 $א( להסכ הסכימו הצדדי כי חוקת העבודה של העובדי ברשויות המקומיות שהונהגה בי
מרכז השלטו המקומי לבי הסתדרות הפקידי  ,תחייב את עובדי המועצות הדתיות כאילו הייתה הסכ
קיבוצי בי הצדדי להסכ .
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חוקת העבודה אוסרת על עובד קבוע במשרה מלאה לבצע עבודות חו %בשכר ,נוס על עבודתו
העיקרית ,ללא היתר של הרשות המקומית אשר מותנה באלה :34העבודה הנוספת היא לטובת הכלל;
היא אינה עשויה לפגוע לרעה בעבודתו העיקרית של העובד; אי בה משו תחרות בלתי הוגנת ע
מי שאינו עובד רשות; אי בה כדי ליצור התקשרות בי העובד לבי אד  ,תאגיד או מוסד שיש לה
מגע כספי ,מסחרי או ענייני ע הרשות; העובד הצהיר על התמורה שיקבל בעדה .לפיכ* חלה חובה
על עובדי המועצות הדתיות לבקש מהמועצה הדתית היתר לביצוע עבודה נוספת.
 .2על עובד ציבור אסור להימצא במצב שיש בו חשש לניגוד ענייני  .על עובד הציבור להפעיל
את סמכותו לפי שיקולי ענייניי בלבד הואיל ואמו הציבור מחייב שהחלטות עובדי הציבור יהיו
ענייניות ויתקבלו ביושר ,בהגינות וללא משוא פני מבלי לחשוש שה פועלי לקידו אינטרסי
אחרי במקו למלא את תפקידיה על הצד הטוב ביותר ולטובת הציבור .מערכת הנורמות הנוגעת
לאיסור היקלעות למצב של חשש לניגוד ענייני נסמכת על מקורות אחדי ובה  :כללי הצדק
הטבעי ,ההלכה הפסוקה ,כללי מינהל תקי  ,חובת ההגינות ותו הלב ,הנחיות היוע %המשפטי
לממשלה ונהלי פני משרדיי .
לפי ההלכה הפסוקה ,ניגוד הענייני אינו צרי* להתקיי הלכה למעשה ,ודי בכ* שהנתוני
האובייקטיביי ושיקולי המבוססי על ניסיו החיי והשכל הישר מלמדי שעלול להיווצר מצב
של חשש לניגוד ענייני .35
היוע %המשפטי לממשלה פרס ביוני  2006הנחייה ) (1.1555בדבר עריכת הסדרי למניעת ניגוד
ענייני בשירות המדינה .לפיה ,המועמד להיות עובד ציבור מצהיר על ענייניו האחרי או על
תפקידיו הנוספי שעלולי לגרו לו להיות במצב של חשש לניגוד ענייני במילוי תפקידו
הציבורי ,ומתחייב לקבל על עצמו מגבלות מסוימות בעבודתו הציבורית או בתחו האישי שימנעו
זאת .הסדר זה אמור להיער* על ידי היוע %המשפטי של המשרד הממשלתי או היחידה הממשלתית
הנוגעת בדבר והעובד .בהנחיה הודגשה העובדה כי יש לבדוק את שאלת ניגוד הענייני ג אצל מי
שכבר עובד ציבור והתעורר בעניינו חשש לניגוד ענייני .
Í¯„· ˙Â˜ÒÂÚ‰ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÁ ‰ Â‡ˆÓ ‡ÏÂ ˙ÂÈ˙„ ˙ÂˆÚÂÓ È„·ÂÚ ÏÚ ˙ÂÏÁ ‡Ï ‰Ï‡ ˙ÂÈÁ ‰
È ·¯ Ïˆ‡ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È ˙ÚÈ Ó·Â ˙ÙÒÂ ‰„Â·Ú È¯˙È‰ Ô˙Ó· ˙ÂÈ˙„ ˙ÂˆÚÂÓ Ï˘ ÏÂÙÈË‰
‰·ÂÁ‰ ¯·„· ˙ÂÈÁ ‰ Â‡ˆÓ ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ .˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ È„·ÂÚÂ ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ È ·¯ ,ÌÈ¯Ú‰
‰¯Â·Ú· ˘˜·ÏÂ ˙ÙÒÂ ‰ Ì˙„Â·ÚÏ Ú‚Â · Ì‰ÈÏÚ ÌÈ ÂÓÓ‰ ˙‡ Ú„ÈÈÏ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÚ ‰ÏÁ‰
.ÌÈ‡˙Ó ¯˙È‰
היוע %המשפטי של המשרד לשירותי דת ,עו"ד ישראל פת ,הודיע למשרד מבקר המדינה ביוני 2008
כי בעקבות הערות הביקורת גיבשה הלשכה המשפטית נהלי הנוגעי לרבני עיר ,לרבני שכונות
ולעובדי אחרי במועצות הדתיות המועסקי ג בידי בד"צי  ,והטיוטה הועברה למשרד
המשפטי להערות .מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי עד ינואר  2009הטיוטה טר חזרה
ממשרד המשפטי .
 .3הרב המקומי הוא סמכות רוחנית והלכתית בעבור בני קהילתו ונושא בחובות נאמנות מוגברות
מתוק מעמדו ואמו הציבור בו.

__________________

34
35

סעי 28 $לחוקת העבודה.
בג"צ  ,Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ' 'Á‡ 5-Â Ó"Ú· ÔÈ¯„‰Ó 5575/94פ"ד מט) ,133(3עמ' .145 144

דוח שנתי 59ב

994

··ÏÈ·˜Ó· Â„·Ú˘ ˙Â·˘ÈÈ˙‰ È ·¯ Â‡ ÌÈ¯Ú È ·¯ Ï˘ ÌÈËÚÓ ‡Ï ÌÈ¯˜Ó Â‡ˆÓ ˙¯Â˜È
‰·˘ ˙Â ·¯‰ Ï˘ ‰ÓÂÁ˙· Û‡ ˙‡Ê Â˘Ú Ì˜ÏÁ ;ÌÈˆ"„·· Ì‚ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ· Ì‰È„È˜Ù˙Ï
Â‡ ¯Î˘ ÂÏ·È˜ Ì‰ Ì‡ ˙Ú„Ï ¯˘Ù‡-È‡ ,Ì˙„Â·ÚÏ ¯˙È‰ Â˘˜È· ‡Ï Ì‰˘ ˙ÂÈ‰ .ÌÈ ‰ÎÓ Ì‰
.˙Â‡Ó‚Â„ ‰ÓÎ ÔÏ‰Ï .ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ‰Úˆ·˙‰ Ì˙„Â·Ú Ì‡ Â‡ Ô‰˘ÏÎ ‰‡ ‰ ˙Â·ÂË
)א( הרב שמחה הכה קוק ,רב העיר רחובות ,שמתוק תפקידו חת על תעודות ההכשר של
רבנות רחובות ,חת ג על תעודות השגחה של "בד"צ מהדרי " ,חברה פרטית העוסקת במת
שירותי השגחת כשרות בכל רחבי האר %לרבות ברחובות וא בחו"ל ,יחד ע הרב אברה רובי
)ראו להל ( .הרב קוק כיה ג כחבר ועדת הכשרות הארצית ברה"ר ,שדנה בי היתר בהתמודדות
ע הבד"צי  .א שהיה מצוי לכאורה בניגוד ענייני  ,הוא בה בעת נטל חלק פעיל בישיבה
שהתקיימה בדצמבר  ,2007שבה נקבעו התנאי שצריכי להתקיי בבית עסק שיש לו תעודת
הכשר פרטית.
בחוות דעת שהכינה מחלקת ייעו %וחקיקה במשרד המשפטי במארס  2008בתשובה לתלונת
המרכז לפלורליז יהודי בדבר ניגוד הענייני בפעולתו של הרב קוק נקבע כדלהל " :רב עיר אמו
לתת שירותי דתיי ורוחניי לתושבי  ,ובכלל זה יעו %הלכתי .נראה ,כי אי מניעה שבמסגרת
תפקידו יעניק הרב שירותי יעו %הלכתי לגופי עסקיי  ,הפועלי בתחומו ,ובלבד ששירותי אלו,
יעשו בלא תמורה ,באופ אקראי ,ובכפו לעמידה בעקרונות השויו ביחס לכלל הפוני  ,ככל
שהשירותי שמעניק הרב קוק ל'בד"צ מהדרי ' חורגי מגדר זה ,יש להנחותו לחדול מכ* ".חוות
הדעת הועברה לידיעת הרב קוק והמועצה הדתית רחובות.
.ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ÚÏ˜È‰Ï ˙Â·ÂÁ¯ ¯ÈÚ‰ ·¯ ÏÂÎÈ ‰È‰ Â˙ÂÏ‰ ˙‰· ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ Ï
בתשובתו של הממונה על המועצה הדתית ברחובות למשרד מבקר המדינה מיוני  2008נאמר ,כי
הרב קוק נת לגו זה ייעו %הלכתי בענייני כשרות ללא תמורה .באשר לחתימתו על תעודות ההכשר
נאמר ,כי הרב קוק הודיע להנהלת "בד" %מהדרי " "שהוא מפסיק לחתו על תעודות כשרות
פרטניות של בתי עסק או תעשיה כל שהיא לחלוטי  ,והדבר מבוצע כבר למעשה".
בעקבות הערות משרד מבקר המדינה הודיע הרב קוק בספטמבר  2008על פרישתו מכל תפקידיו
בבד"צ מהדרי וכי "מכא והלאה" יהיה אחראי רק למקומות שעליה הוא משגיח במסגרת
"הרבנות הראשית רחובות".
)ב( הרב שניאור זלמ רווח ,הרב המקומי של מושב בית עוזיאל ורב אזורי במועצה האזורית גזר,
עבד במקביל כראש "המכו למצוות התלויות באר ."%המכו עוסק בנושאי הקשורי למצוות
האר %ובה שמיטה ומקיי מערכת של אוצר בית די  ,36בדיקת עלי מפוקחי ומת הכשרי .
)ג( הרב ב"ש סלומו  ,רב העיר פתח תקווה ,עמד בראש בד"" %בהידור הכשרות" שעל יד
לשכת הרב הראשי וראב"ד פתח תקווה.
)ד( הרב משה אלחרר ,רב העיר שלומי ,נת תעודות של "כשרות למהדרי " במסגרת "בד"צ
משפטי עוזיאל".
)ה( הרב חיי בוקובזה
"בד"צ מצמיח ישועות".

הרב של המועצה האזורית מרחבי  ,ניהל גו כשרות פרטי בש

__________________

36

אוצר בית די הוא גו $המרכז איסו $יבולי שדה המופקרי בשנת שמיטה על ידי החקלאי  ,מחלק
אות לציבור ומעביר לחקלאי תשלו ללא רווח אלא רק עבור עבודת .
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)ו( הרב אברה צוריאל ,רבה האשכנזי של העיר נס ציונה ,כיה ג כרב רשת שיווק למוצרי
מזו  .הרב קיבל אישור לכ* מהמועצה הדתית בספטמבר  2002חר חוות הדעת של מועצת הרה"ר
שניתנה בעניי זה במאי  2002על ניגוד ענייני בי תפקידו כרב עיר ,שבמסגרתו הוא מופקד על
ענייני הכשרות בעירו ,לבי תפקיד רב של רשת השיווק ,שעליה הוא אמור לפקח .מועצת הרה"ר
החליטה אז כי רב עיר לא יוכל להיות יוע %כשרות או רב של רשת שיווק .מהאישור ג עולה שהרב
מקבל תשלומי מרשת השיווק.
בתשובתו של הרב צוריאל מיוני  2008למשרד מבקר המדינה נאמר ,כי הוא "נמצא בקשר ע
הנהלת ]הרשת[ בענייני דת וכשרות" .לטענתו ,הוא מעניק הכשר רק בסני של הרשת בנס ציונה
יחד ע רב העיר הספרדי של העיר ,ואילו ביתר הסניפי ביישובי השוני ההכשר מוענק על ידי
הרבני המקומיי .
 .4בחוק שירותי הדת נאמר" :רב עיר יהיה נתו לשיפוטו של בית די משמעתי" .החוק א קובע
את ההלי* לפתיחת קובלנה כדלקמ " :שר הדתות רשאי להגיש לבית הדי המשמעתי קובלנה על
רב עיר על יסוד אחד מאלה (1) :הרב נהג שלא כהלכה במילוי תפקידו; ) (2הרב התנהג באופ
שאינו הול את מעמדו של רב בישראל; ) (3הרב הורשע בעבירה שבנסיבות העני יש בה משו
קלו " .א נמצא כי רב העיר אינו ראוי להמשי* בתפקידו ,יובאו מסקנות בית הדי המשמעתי
לנשיא מועצת הרה"ר והוא אשר יעביר את רב העיר מכהונתו.
התברר כי לרה"ר יש סמכות להעביר רב עיר מתפקידו ,א* היא נועדה רק למקרי יוצאי דופ
בחומרת  ,ולפיכ* לא הוגשו קובלנות משמעתיות נגד רבני ערי בשל פעולה שלה במסגרת
פרטית בניגוד ענייני לתפקיד הממלכתי.
¯· ˙ÂÎÓÒ‰ Ì‰ ,‡ÒÈ‚ „ÁÓ .¯ÂÓÁ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ‡ˆÓÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ‰Ï‡ ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ
;˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â ·¯‰ ÌÚËÓ ¯˘Î‰‰ ˙Â„ÂÚ˙ ÏÚ ÌÈÓ˙ÂÁ Û‡ Ì‰Â ,Ì‰È·Â˘ÈÈ· ˙È˙ÎÏ‰‰
‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÌÈˆ"„·‰ Ï˘ ÌÈÒ¯Ë È‡ ÂÓ„˜È Ì‰˘ ˘˘Á ÌÈÈ˜ ,‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó
·‡ÏÏ ‰˘Ú ‡Â‰ Ì‡ Ì‚ ,‰Ï‡ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ ·¯ Ï˘ ÛÒÂ ‰ Ì˜ÂÒÈÚ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ
˙ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .Ô‰· ÌÈ‡ÏÓÓ Ì‰˘ „È˜Ù˙ ÏÎ È·‚Ï ¯ÂÓ‡ ¯·„‰Â ‰¯ÂÓ
ÈË¯Ù ˜ÂÒÈÚ ÏÎ ¯˙Ï‡Ï ˜ÈÒÙ‰Ï ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ ·¯‰ ÏÚ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ÚÏ˜È‰Ï ‡Ï˘ ˙ Ó
·.ÌÈˆ"„·‰ ˙¯‚ÒÓ
 .5בבדיקה שנעשתה ברה"ר ובכמה מועצות דתיות התברר שנוס על הרבני המקומיי  ,ג
עובדי מועצות דתיות לא מעטי עובדי במקביל בבד"צי ; מקצת עושי זאת בתחומה של
המועצה הדתית ,אחדי פועלי א במסגרות המעניקות הכשרי ארציי  .להל כמה דוגמאות:
)א( הרב אברה רובי  ,מנהל מחלקת הכשרות ברבנות רחובות עד  ,2008הקי חברה פרטית
למת הכשרי " ,בד"צ מהדרי " ,הנושא את שמו; הכשריה ה בחתימתו ובחתימתו של רב העיר.
בד" %זה ידוע כאחד הגדולי באר ,%והוא א נות הכשרי למוצרי המיובאי מחו"ל .אי לכ*
הרב נדרש לנסוע ימי רבי בשנה לחו"ל .המועצה הדתית אישרה לו עוד בשנת  1985לעבוד
בעבודה נוספת בהיק של שליש משרה ,אול מאז לא חודש ההיתר .מתשובת הממונה על המועצה
הדתית רחובות עולה שהחלטת המועצה הדתית אושרה בזמנה בידי משרד הדתות .המשרד לשירותי
דת נכנס לעובי הקורה בעניי מת ההכשרי הפרטיי בידי הרב רובי ובעניי ניגוד הענייני
שנקלע לו בשל כ*; בעקבות זאת פרש הרב רובי לגמלאות מהמועצה הדתית ביולי .2008
)ב( הרב נחשוני היה מנהל מחלקת הכשרות בראשל"צ עד פברואר  .2008בביקורת שער*
בראשל"צ אג הכשרות הארצי בנובמבר  ,2007התברר כי הרב נחשוני עבד באופ פרטי כמפקח
בכמה מקומות מחו %לראשל"צ (1) :חברת הסעדה המספקת מזו לנמל התעופה ב גוריו הרב
עבד בה בחצי משרה החל מיוני  .1996המועצה הדתית אישרה לו לעבוד בעבודה נוספת בינואר
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 1999למש* שלושה חודשי  ,וההיתר לא חודש מאז (2) .בד" %פרטי הרב היה יו"ר מערכת
הכשרות שלו בשני  2003ו  (3) .2004שני מלונות באר (4) .%בתי מלו בחו"ל הרב עבד בה
בעניי כשרות בפסח .בעקבות אותה ביקורת המליצה ועדת הכשרות ברה"ר בפברואר 2008
להעבירו מתפקידו )ראו לעיל(.
בתשובתו של הרב נחשוני למשרד מבקר המדינה מיוני  2008הוא אישר את עבודתו בחברת
הסעדה; לדבריו ,הוא משמש בה כנציג הרה"ר .הוא ג אישר שהוא מייע %לכמה בתי מלו באר%
בענייני כשרות למהדרי אול ללא שכר .באשר למת הכשרי בחו"ל במהל* תשע השני
האחרונות הוא נסע שש פעמי "לייעו %ולפסיקת הלכה ג בענייני כשרות" על חשבו חופשתו
השנתית.
)ג( הרב יוס אפרתי עבד במחלקה למצוות האר %במועצה הדתית בירושלי בתפקידי שוני
היה מנהל המחלקה ורב פוסק שלה החל משנת  1989ועד להפסקת עבודתו בשנת  .2005ביוני 2004
התמנה ג לתפקיד "רב פוסק ויוע %הרבנות הראשית למצוות התלויות באר ."%נוס על כ* ,לרב
אפרתי זיקה לבד" %המספק הכשרי באר %אשר חותמתו נושאת את שמו והוא מזוהה בציבור צרכני
המזו הכשר ע הרב אפרתי.
‰ˆÚÂÓ· ˙Â¯˘Î‰ ˙˜ÏÁÓ· „·Ú È˙¯Ù‡ ·¯‰˘ ˙Ú· ‰· ÈÎ ,‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ı"„·‰ Á˜ÈÙ ˙Ú ‰˙Â‡· ÈÎ ¯¯·˙‰ „ÂÚ .ˆ"„·‰ Ï˘ ˙Â¯˘Î‰ È¯Â˘È‡ ÏÚ Ì˙Á ‡Â‰ ˙È˙„‰
ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚ· Â Ù‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÌÈÁ˜ÙÓÂ ,˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ¯Â·Ú ‰ÊÈ¯‡ È˙· Ï˘ ˙Â¯˘Î ÏÚ
ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÌÈ‡˘¯ ÂÈ‰ Ì‰˘ Û‡ ,ÌÂÏ˘˙ ˙¯ÂÓ˙ ˙Â¯˘Î È˙Â¯È˘ Â ÓÓ Ï·˜Ï
ıÂÁÓ ÌÈ˜ÂÂ˘Ó˘ ‰˙ÓÎÒ‰ ˙‡ ‰˙ ˙‰ Ì‚ ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰Ó
ı"„· ÌÚËÓ Ì‰ÈÏÚ ÁÂ˜ÈÙ· ÌÈÏ˘Â¯È· ˙ÂÈÂ ÁÏ ˙È‡Ï˜Á‰ Ì˙¯ˆÂ˙ ˙‡ Â˜ÂÂ˘È ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ
.‰Ê
על פי תשובתו של הרב אפרתי למשרד מבקר המדינה מדצמבר  ,2007עבודתו בבד" %קדמה
לעבודתו במועצה הדתית והייתה ידועה לרבני הראשיי לירושלי ולראשי המועצה הדתית,
נעשתה לאור* שני בברכת המלאה ,ולמרות זאת ה ביקשו ממנו לקבל את תפקיד מנהל
המחלקה למצוות התלויות באר .%עוד הוסי כי הבד" %סיפק את שירותי הכשרות בבתי העסק
ששיווקו את סחורת בירושלי לבקשתה של המועצה הדתית בירושלי  .לדברי הרב אפרתי,
פעילותו בתחו הכשרות הייתה בלתי רווחית ,והוא פעל לסייע למועצה הדתית.
‰Ú˘· ı¯‡‰ ˙ÂÂˆÓÏ ‰˜ÏÁÓ‰ ˘‡¯Î È˙¯Ù‡ ·¯‰ ˙ Â‰Î ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘‰È‰ Â·˘ ÌÈ ÈÈ Ú‰ „Â‚È ÌÂ˘Ó Ô‰ ˙È˙ÈÈÚ· ‰˙ÈÈ‰ ÌÈÈË¯Ù ÌÈ¯˘Î‰ ˜ÙÈÒ˘ ı"„·· „·Ú
˘¯‡Ï ÈÏÂ‡˘ ÌÈÈË¯Ù‰ ÌÈ¯˘Î‰‰ ÈÏ·˜Ó Ïˆ‡ ÏÂ·Ï· ¯ÂˆÈÏ È„Î ÍÎ· ‰È‰˘ ÌÂ˘Ó Ô‰Â ÈÂ
˙.ÌÓˆÚ· ‰ Á·‰‰ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ÂÏÎÈ „ÈÓ
)ד( הרב שמואל בורנשטיי עובד שני רבות במועצה הדתית ירושלי במחלקת הכשרות
והשחיטה כמפקח ראשי על בתי המלו וכממלא מקו מנהל המחלקה .הרב בורנשטיי עובד ג
כמשגיח כשרות בבית מלו שעליו הוא ג מפקח מטע המועצה הדתית וכמעניק הכשר פרטי
הנושא את שמו בבתי מלו שוני ברחבי האר .%הוא קיבל אישור לעבוד כמשגיח בבית המלו שלא
בשעות עבודתו במועצה ,בתנאי שימונה מפקח אחר תחתיו בבית המלו .
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Ï·˜Ó) ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯Â˘˜ ÔÂÏÓ‰ ˙È·˘ ÔÂÂÈÎ ‰„Â·Ú‰ ˙˜ÂÁÏ „‚Â Ó ‰ÊÎ ¯Â˘È‡ Ô˙Ó
˙˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘·˘ ÔÂÂÈÎ ‡ÏÂÓ ‡Ï Â· ÔÈÂˆ˘ È‡ ˙‰ Ì‚ Í‡ ,(‰„È ÏÚ Á˜ÂÙÓÂ ¯˘Î‰ ˙„ÂÚ
‰¯˘Â‡˘ ‡ˆÓ ‡Ï .ÁÈ‚˘ÓÎ Ì‚ Â˙Â‡ ˜ÈÒÚÓ˘ ÔÂÏÓ‰ ˙È· ÏÚ Á˜ÙÓ‰ ‡Â‰ ÔÈÈË˘ ¯Â· ·¯‰
.ÂÓ˘ ˙‡ ‡˘Â ‰ ÈË¯Ù ¯˘Î‰ ˜È ÚÓ‰ ÛÂ‚· Â˙„Â·Ú
בתשובתו של הרב בורנשטיי למשרד מבקר המדינה מאפריל  2008נאמר ..." :ע חילופי הגברי
בהנהלות המועצה הדתית ומחוסר תשומת לב לא מונה מפקח אחר ... .בקשתי מההנהלה למנות
מפקח לבית המלו כ* שלא יווצר ניגוד ענייני וברצוני לציי שישנ עוד שני משגיחי כשרות
נוספי בבית המלו " .באשר להענקת הכשר פרטי ,הרב הסביר שהוא מייע %טלפונית למשגיחי
המבקשי ליהנות מניסיונו הרב בכשרות למהדרי של בתי מלו  ,ועיסוקו זה אינו פוגע בעבודתו
הקבועה במועצה הדתית.
ÂÏÚÙ ˙ÙÒÂ ‰„Â·ÚÏ ÌÈ È˜˙ ‡Ï ÌÈ¯Â˘È‡ Â ˙ ˘ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙ÂÏ‰ ‰˘ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó
· ‰Ú˘· ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ˙ÙÒÂ ‰ Ì˙„Â·ÚÓ Ì˙ÂÓÏÚ˙‰ ¯˙ÂÈ ‰¯ÂÓÁ .‰„Â·Ú‰ ˙˜ÂÁÏ „Â‚È
˘.Ì‰Ï ‰¯È‰ ‰˙ÈÈ‰ ÂÊ ‰„·ÂÚ˘ Û‡ - ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ÂÈ‰
ˆ"Ï˘‡¯·Â ‰ÙÈÁ· ,ÌÈÏ˘Â¯È· ˙Â¯˘Î‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .6
‡Ï ÌÈ„·ÂÚ‰ ·Â¯ ÈÎ ¯¯·˙‰ .˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ· Ì˙„Â·Ú ÔÓÊ ÔÂ·˘Á ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ˙Â„Â·Ú Â„·Ú
·„Â‚È · ‰˙˘Ú ÂÊ Ì˙„Â·Ú˘Î Ì‚ ,˙ÙÒÂ ‰ ‰„Â·ÚÏ ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ Â˘˜È
.ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÌÈË¯ÂÙÓ ÔÏ‰Ï .˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ· È¯˜ÈÚ‰ Ì„È˜Ù˙ ÁÎÂ Ï ÌÈ ÈÈ Ú
)א( שני ראשי מדורי )תפקיד ראש מדור מקביל לתפקיד מפקח( במועצה הדתית חיפה נעדרו
מעבודת יותר מ  40יו בכל שנה בשל עבודה פרטית .למשרד מבקר המדינה נמסר כי המועצה
הדתית החליטה החל מ  2004לנכות מידי חודש שכר שני ימי עבודה משכר של העובדי בגלל
ימי החופשה החסרי לה .
)ב( שלושה מעובדי המועצה הדתית בירושלי עבדו עבודה נוספת ללא אישור המועצה,
כמפורט:
) (1מפקח כשרות ראשי עובד עבודה נוספת עבור ועדת רבני חיצונית המייעצת לעיתו חרדי.
לא אחת סוקר העיתו את עניי הכשרות במועצות הדתיות ,ובי היתר בירושלי  .המפקח לא הציג
היתר בכתב המתיר לו לעבוד עבודה נוספת .בתשובתו טע כי סג יו"ר המועצה הדתית בירושלי
אישר לו את הדבר ,ועבודתו הנוספת נעשית שלא בשעות העבודה.
) (2מפקח כשרות מופיע בפרסומיו של מכו פרטי בירושלי כעומד בראש מחלקת הדרכה
להכשרת משגיחי כשרות .בתשובתו טע כי המועצה הדתית ידעה זאת ואישרה לו לעבוד עבודה
נוספת שהוא עובד בה לאחר סיו שעות עבודתו במועצה הדתית .המפקח הציג למשרד מבקר
המדינה אישור שעליו הסתמ* ,ואול האישור אינו אישור המתיר לו לעבוד בעבודה נוספת אלא
מתאר את תפקידיו במועצה הדתית.
) (3מר שאול נפתלי מועסק כמפקח כשרות במועצה הדתית .במהל* תקופת עבודתו סיי את
לימודי המשפטי וההתמחות והוסמ* כעור* די  .התברר כי עסק בעבודה פרטית בשעות העבודה
המקובלות ללא היתר :במהל* שנת  2007הוא ייצג צד כעור* די בהלי* משפטי בבית המשפט
המחוזי בחיפה.
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בתשובתו מ  1.5.08למשרד מבקר המדינה הוא הכחיש שעבד כעור* די וטע שרק סייע מעת לעת
ללא שכר ולא על חשבו עבודתו במועצה הדתית לרעייתו ,שהיא בעלת משרד עורכי די  .עוד
הוסי בתשובתו מ  ,1.9.08כי בהלי* המשפטי בחיפה היה מעורב לקוח של רעייתו ,והוא רק
התלווה אליה לדיו שהתקיי בבית המשפט .לדבריו ,היא נהגה לרשו את שמו כעור* די נוס
בתיק ,א* בפועל הוא לא ייצג את הלקוח ושמו שורבב בטעות למסמכי בית המשפט.
משרד מבקר המדינה פנה בחודש ספטמבר  2008אל מזכיר בית המשפט המחוזי בחיפה וביקש
לקבל את מסמכי בית הדי ואת הפרוטוקולי של ההלי* המשפטי שהתנהל בחיפה .בבדיקת נמצא
כי על מסמכי בית הדי מתנוססת חתימתו של עו"ד שאול נפתלי  ,והוא עצמו התייצב לדיו בבית
המשפט באוקטובר  2007וחת על הסכ פשרה שהושג בתיק .מפרוטוקול הדיו לא עולה שרעייתו
התייצבה בבית המשפט באותו דיו כ* שטענתו כי רק התלווה אליה אינה נסמכת על הכתוב
בפרוטוקול.
:ÔÈÏ˙Ù ÏÂ‡˘ ˙Â¯˘Î‰ Á˜ÙÓ Ï˘ Â˙ÂÏ‰ ˙‰ ˙‡ ‰¯˙È ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÂÎ Â È‡˘ Ú„ÈÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÏ ¯ÒÓ ‡Â‰ ,¯˙È‰ ‡ÏÏ ˙ÈË¯Ù ‰„Â·Ú· „·Ú˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï
ÏÚÂ ,˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË· ‰ÚÈ‚Ù ¯„‚· ‡È‰ ÂÊ ˙ÂÏ‰ ˙‰ .˙¯Â˜È·‰ ˙‡ ˘·˘Ï ‰ÒÈ ÍÎ È„È ÏÚÂ
˙Â·¯Ï Â˙Â‚‰ ˙‰Ó ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ‰Ê ¯Â·Èˆ „·ÂÚ „‚ ËÂ˜ Ï ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰
ˆ.ÌÈÈ˙ÚÓ˘Ó ÌÈ„Ú
)‚( ‰Á‚˘‰· Ì‚ ÌÈ„·ÂÚ ,˙Â¯˘Î‰ ˙˜ÏÁÓ È„·ÂÚ Ì˙È·¯Ó ,˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ· ÌÈ„·ÂÚ
··˙ÈÏÚ·Ó Ì‰È˙Â¯ÂÎ˘Ó ˙‡ ÌÈÏ·˜ÓÂ ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ· Ì˙„Â·Ú ÏÚ ˙ÙÒÂ ‰„Â·ÚÎ ˜ÒÚ È
Ì‰˘ ˜ÒÚ È˙·· ÌÈÁÈ‚˘ÓÎ Ì‚ ÌÈ˘Ó˘Ó ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ· ÌÈÁ˜ÙÓ‰Ó ˜ÏÁ .ÌÈ˜ÒÚ‰
,ÁÈ‚˘Ó‰ ÏÚ ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÌÚËÓ ÁÂ˜ÈÙ ‰˘ÚÓÏ ÔÈ‡ ‰Ê ·ˆÓ· .Ì‰ÈÏÚ ÌÈÁ˜ÙÓ ÌÓˆÚ
.ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï .ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ‡ˆÓ Á˜ÙÓ‰Â
) (1שמונה עובדי של המועצה הדתית חיפה עובדי עבודה נוספת ,ורק אחד מה קיבל היתר
לכ* .אחד מה מפקח משגיח ג בחמישה בתי עסק שעליה הוא מפקח כ* שלמעשה הוא
מפקח על עצמו .מפקח אחר הפסיק בשנת  2006את עבודתו כמשגיח באות עסקי שעליה הוא
מפקח.
) (2במועצה הדתית ראשל"צ נמצאו שבעה מפקחי )מתשעה( שעובדי ג בהשגחה בכ 40
בתי עסק .א לא עובד אחד ביקש היתר מהמועצה הדתית לעבודתו הנוספת .שישה מה משמשי
ג כמשגיחי בבתי עסק שה עצמ מפקחי עליה ; בכ  20בתי עסק המפקח הוא ג משגיח.
עוד נמצא כי רב שכונה עובד ג כמשגיח במפעל מזו  .א הוא לא ביקש היתר לעבודתו הנוספת.
הרב עזר הודיע למשרד מבקר המדינה שממאי  2008הוא דרש מהמפקחי להקפיד שכל מפקח לא
יהיה משגיח במקומות שהוא מפקח עליה ואסר עליה להשגיח ביותר משלושה מקומות .עוד מסר
שדרש מה דוח מפורט על המקומות המפוקחי על ידיה  ,כולל סוג הפעילות ושעותיה.
מתברר כי אי במחלקות הכשרות מידע על שעות עבודת המשגיחי בכלל ועל שעות עבודת
המפקחי המשמשי כמשגיחי בפרט .לכ אי לה כלי לוודא שהמפקחי אינ עובדי
כמשגיחי בשעות החופפות לשעות עבודת במועצות הדתיות.
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‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .Ì‰· ˙ÂÏ˙-È‡Â ˜ÒÚ‰ È˙·· ˙ÂÁÎÂ ·ÈÈÁÓ Á˜ÙÓ‰ „È˜Ù˙
.ÌÈÁ˜ÙÓ Ì‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ˜ÒÚ È˙·· ÌÈÁÈ‚˘ÓÎ ÌÈÁ˜ÙÓ Ï˘ Ì˙„Â·Ú ˙‡ ‰¯˙È ‰¯ÓÂÁ·
˙ÂÁÙÏ ;¯ÂÓÁ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ÌÈ‡ˆÓ ˜ÒÚ È˙· Ì˙Â‡· ÌÈ„È˜Ù˙‰ È ˘· ÌÈ„·ÂÚ˘ ÌÈÁ˜ÙÓ
ÔÓÊ ÔÂ·˘Á ÏÚ ‰‡· ÂÊ ‰Á‚˘‰ ,‰Á‚˘‰· Ì‚ Â˜ÒÚ ÌÈÁ˜ÙÓ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˜ÏÁ·
˙Á‚˘‰ .ÌÈ˜ÒÚÂÓ Ì‰ Ì‰·˘ ˜ÒÚ‰ È˙· Ï˘ ˙Â¯˘Î‰ ˙Ó¯· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ‰Ê ·ˆÓ .ÁÂ˜ÈÙ‰
ÌÈÁÈ‚˘Ó Ï˘ ‰„Â¯È ‰„Â·Ú ¯ÒÂÓ ˙Ó¯ .ÁÈ‚˘Ó‰ Ï˘ ‰‰Â·‚ ˙Â Ó‡ ˙Ó¯ ˙˘¯Â„ ˙Â¯˘Î
.ÌÈÁÈ‚˘ÓÏ ˘ÁÂ¯ ¯Â·Èˆ‰˘ ÔÂÓ‡‰ ÏÚÂ ‰Á‚˘‰‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ÔÈ¯˜‰Ï ‰ÏÂÎÈ
˙ÂÎÈ¯ˆ ÌÈÁ˜ÙÓÏ ˙ÙÒÂ ‰„Â·Ú ˙Â¯È˙Ó˘ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ô˙Â‡· ‡ÏÂ ÌÈÁ˜ÙÓ Ì‰ Ì‰·˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· ‰˘ÚÈ˙ ‡Ï ˙ÙÒÂ ‰ ‰„Â·Ú‰˘ ÍÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï
.Á˜ÙÏ Ì‰ÈÏÚ Ô‰·˘ ˙ÂÚ˘

✩
Â‡·Â‰˘ ÌÈ¯˜Ó‰ ÈÂ·È¯ .ÌÈ¯Ú ˘ÂÏ˘· ‰„˜Ó˙‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙¯Â˜È·‰
˙ÂˆÚÂÓ· ˙Â¯˘Î‰ ˙Â˜ÏÁÓ È„·ÂÚÂ ÌÈ·Â˘ÈÈ È ·¯ ,ÌÈ¯Ú È ·¯ Ï˘ ÛÒÂ ‰ Ì˜ÂÒÈÚÏ ˙Â‡Ó‚Â„Î
.ÌÈ„„Â· ÌÈ¯˜Ó· ‡ÏÂ ‰ÚÙÂ˙· ¯·Â„Ó˘ ÍÎ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,„ÈÚÓ ˙ÂÈ˙„‰
ÏÚ .˙ֹÂˆ¯Á ‰„‚ ÂÏÚÙÈ ‡Ï ˙„ È˙Â¯È˘Ï „¯˘Ó‰Â ¯"‰¯‰ Ì‡ ‰˙Â·Á¯˙‰Ï ˘˘Á ˘È
ÌÈ¯˜Ó „ÂÚ ÔÈ‡˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ÌÓÚËÓ ‰˜È„· ‡ÂÙ‡ ÌÂÊÈÏ ˙„ È˙Â¯È˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ¯"‰¯‰
.˘¯Â˘‰ ÔÓ ‰ÚÙÂ˙‰ ˙‡ ¯Â˜ÚÏ ,Â‡ˆÓÈÈ Ì‡Â ,‰Ï‡Î
È¯˙È‰ Ô˙ÓÏ ˙ÂÈÁ ‰ Ì„˜‰· ÌÒ¯ÙÏ ˙„ È˙Â¯È˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡Ï „ÂÚ ÏÎ .˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ È„·ÂÚÏÂ ÌÈ¯Ú È ·¯Ï ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È ˙ÚÈ ÓÏÂ ˙ÙÒÂ ‰„Â·Ú
ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ ‰ ˙Ó‚Â„ ˙ÂÈÁ ‰ ıÓ‡Ï ÏÂ˜˘Ï ˙„ È˙Â¯È˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,‰Ï‡Î ˙ÂÈÁ ‰ ÂÓÒ¯ÂÙ
ÍÎÏ ÛÒÂ .‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È ˙ÚÈ ÓÏ ÌÈ¯„Ò‰ ˙ÎÈ¯Ú ¯·„· ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰
Ì‡˙‰· ÌÈÏÚÂÙ ‡Ï˘ ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ ·¯ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ÌÈÎ¯„‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ¯"‰¯‰ ÏÚ
.‰È˙Â‡¯Â‰Ï

תרומות של בתי עסק לעמותה
, הרב הספרדי הראשי בחיפה.רבני עיר חברי לעתי בהנהלת של עמותות שמטרותיה ציבוריות
* העמותה מקבלת תמיכה ממשרד החינו. כיו"ר עמותה2008  שימש עד נובמבר,הרב שלמה שלוש
 בעזרת תמיכות וג תרומות מגורמי פרטיי.לפי תקנה תקציבית של תמיכה בישיבות גבוהות
. העמותה מקיימת כוללי ומחלקת מלגות לתלמידי
ÌÈÓ¯Â˙‰ ÔÈ· ÈÎ ‡ˆÓ (Ï"Î˘Á‰ - ÔÏ‰Ï) ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ Ï˘ ˙¯Â˜È··
˜ÒÚ È˙· 11 ÂÈ‰ Á"˘ 1,000-Ó ÌÈ‰Â·‚‰ ÌÈÓÂÎÒ 2007 „Ú 2005 ÌÈ ˘· ‰˙ÂÓÚÏ ÂÓ¯˙˘
.˘ÂÏ˘ ·¯‰ Ï˘ Â˙ÓÈ˙Á· ¯˘Î‰ ˙„ÂÚ˙ ÂÏ·È˜˘
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להל פירוט התרומות של בתי העסק לשני  2007 2005וסכומיה וסכו התרומות הכולל
מהתורמי שתרומת גדולה מ  1,000ש"ח:
˙Ì¯Â

2005

2006

2007

74,100
30,000
14,400

60,000
30,000
36,000
12,000
12,000

22,200
15,000
32,000

156,300
75,000
82,400
12,000
30,000
13,000

8,000
1,000

8,000

7,000

23,000
1,000
1,500
1,500
1,000

˜ÒÚ È˙·Ó Î"‰Ò

139,500

162,000

95,200

396,700

ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ

242,460

514,470

276,350

1,033,280

א'
ב'
ג'
ד'
ה'
ו'

12,000

ז'
ח'
ט'
י'
י"א

6,000
13,000

1,500
1,500
1,000

Î"‰Ò

˙ÂÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒÓ ÌÈÊÂÁ‡ 58 ÂÈ‰ ˜ÒÚ‰ È˙· Ï˘ ˙ÂÓÂ¯˙‰ 2005 ˙ ˘·˘ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó
ÌÈ¯ÂÚÈ˘ .ÌÈÊÂÁ‡ 34 - 2007 ˙ ˘·Â ,ÌÈÊÂÁ‡ 31 - 2006 ˙ ˘· ;Á"˘ 1,000 ÏÚÓ˘ ÏÏÂÎ‰
‡.ÌÈËÏÂ· ‰Ï
¯¯ÂÚ˙Ó .È˙„‰ ¯Ê‚Ó‰ ÌÚ ‰‰ÂÊÓ Â È‡ ÂÈÏÚ·˘ '‡ ˜ÒÚ ˙È·Ó Â ˙È ¯˙ÂÈ· ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈÓÂÎÒ‰
‡·¯‰˘ ÍÎ· Ì‚ÙÏ ÌÚË ˘È .¯˘Î‰‰ ˙„ÂÚ˙ ÔÈ·Ï ˙ÂÓÂ¯˙‰ Ô˙Ó ÔÈ· ¯˘˜ ˘È˘ ˘˘Á‰ ‰ÙÈ
˘ÌÈÓÂÎÒ ‰Ï˘ ¯"ÂÈ‰ ‰È‰ ‡Â‰˘ ‰˙ÂÓÚÏ ÂÓ¯˙˘ ˜ÒÚ‰ È˙·Ï ¯˘Î‰ ˙Â„ÂÚ˙ ÏÚ Ì˙Á ˘ÂÏ
.ÌÈ¯ÎÈ
,˙Â·ˆÂÓ ¯˘Î‰ ˙Â„ÂÚ˙ Ô˙Ó ÍÏ‰Ó· .ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ¯ÂÓÁ ˘˘Á ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ
ÌÈÁÈ‚˘Ó‰ ¯ÙÒÓ ÂÓÎ ÌÈÏ‰ Ó ˙ÂÚ·Â ˘ ˙Â˘È¯„ Ì‚ ,"˙Â¯Â‰Ë" ˙ÂÈ˙ÎÏ‰ ˙Â˘È¯„ ÏÚ ÛÒÂ
ÌÈÈ˜ .ÁÈ‚˘Ó‰ ¯Î˘ ˙‡ ÌÈÓÏ˘Ó˘ ˜ÒÚ‰ È˙·Ï ˙ÂÈÏÎÏÎ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó Ô‰Ï˘ ,Ì˙„Â·Ú ˙ÂÚ˘Â
˙ÓÂÚÏ Â ÓÓ ˙Â˘È¯„· ÂÏ≈˜»È˘ ‰ÙˆÓ ÌÈ¯ÎÈ ÌÈÓÂÎÒ ‰˙ÂÓÚÏ Ì¯Â˙‰ ˜ÒÚ ˙È·˘ ˘˘Á
ÌÈÓ¯Â˙ ˜ÒÚ‰ È˙· ÈÎ ‰˘ÂÁ˙ ¯ˆÂÂÈ˙Â ,‰˙ÂÓÚÏ ÌÈÓ¯Â˙ Ì È‡˘ ˜ÒÚ È˙·Ó ˙Â˘È¯„‰
.ÍÎ ÏÚ Â˙ÚÙ˘‰Â ¯˘Î‰‰ ˙Â„ÂÚ˙ Ô˙Ó· ·¯‰ Ï˘ Â„È˜Ù˙ ÏÏ‚· ‰˙ÂÓÚÏ
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2008ציי הרב שלוש כי "תפקיד הרב הראשי הוא
עליו " ו"מתרכז א* ורק בענייני הלכה" ,והמערכת בנויה כ* שכפופי לו ראש מחלקת הכשרות,
ראש המדור והמשגיח .בהמש* לדבריו הוסי כי את פסיקתו ההלכתית הוא מקבל א* ורק על פי
שיקולי הלכתיי ועל פי ידיעותיו ההלכתיות וכי "אי  ,לא היתה ולא תהיה לעול השפעה כלשהי
על פסיקתי ההלכתית בענייני כשרות של מקו זה או אחר ,ג א אותו אד או אותו מוסד יתרו
תרומה גדולה ככל שתהיה לישיבה ו/או למוסד אחר אשר אני קשור אליו במישרי או בעקיפי ".
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¯˘Î‰‰ ˙„ÂÚ˙ ÈÏ·˜Ó ˜ÒÚ‰ È˙·Ó ˘Â¯„Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ˘ÂÏ˘ ·¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ÚÏ˜È‰Ï ‡Ï È„Î· ‰˘‡¯· „ÓÂÚ ‡Â‰˘ ‰˙ÂÓÚÏ ˙ÂÓÂ¯˙‰ Ô˙Ó ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï
˘ÂÏ˘ ·¯Ï ÔÈ‡˘ ÌÈ¯Á‡ ‰¯Â˙ ˙Â„ÒÂÓÏ ÌÂ¯˙Ï ÂÎÈ˘ÓÈ ‰Ï‡ ˜ÒÚ È˙·˘ ‰ÚÈ Ó ÔÈ‡˘ Ô·ÂÓ
.‰˙ÂÓÚ‰ ¯"ÂÈÎ Â„È˜Ù˙ ÏÚ ¯˙ÂÂÏ ˘ÂÏ˘ ·¯‰ ÏÚ ,ÔÈÙÂÏÈÁÏ .Ì‰ÈÙÏÎ ‰˜ÈÊ
·.‰˙ÂÓÚ· ¯·ÁÂ ¯"ÂÈÎ Â„È˜Ù˙Ó ¯ËÙ˙‰ ‡Â‰ ÈÎ ˘ÂÏ˘ ·¯‰ ÚÈ„Â‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â¯Ú‰ ˙Â·˜Ú

✩
˙È‡„Î ˙ÂÓÂ¯˙ ÏÚ ‰‡ˆÂ‰‰ ÔÎ ÏÚÂ ,˜ÒÚ‰ È˙· ¯Â·Ú ·¯ ÈÏÎÏÎ Í¯Ú ˘È ¯˘Î‰‰ ˙„ÂÚ˙Ï
ÏÚ ÍÓÂÒÂ ÔÂÓ‡ Ì‰· Ô˙Â ¯˘‡ ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ÂÈÁÈÏ˘ Ì‰ ¯ÈÚ‰ È ·¯ ,˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ .Ì‰Ï
‡‰„Ù˜‰· Ì„È˜Ù˙ ˙‡ Â‡ÏÓÈ˘ ˙ÂÙˆÏ ˘È ÔÎÏ .˜ÒÚ È˙·Ï ÌÈ˜È ÚÓ Ì‰˘ ˙Â¯˘Î‰ È¯Â˘È
˙ÂÈÂÎÓÒ Ì‰Ï˘ ,¯ÈÚ È ·¯˘ ÈÂ‡¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙ÂÙ„Ú‰ ‡ÏÏÂ ˜ÂÁ‰ ÏÚ
·‡˘¯ ˙Ï·˜· ÍÂ¯Î Ì˜ÂÒÈÚ˘ ÌÈ„È˜Ù˙· Â˘Ó˘È ‡Ï ,ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈÙÂ‚Ï ¯˘Î‰ ˙Â„ÂÚ˙ Ô˙ÓÏ
˙¯Ô˙Ó ÔÈ·Ï ‰ÓÂ¯˙‰ ÔÈ· ¯˘˜ ˘È˘ ,ÔÈÚ ˙È‡¯ÓÏ ÂÏÂ ,˘˘Á ÚÂ ÓÏ È„Î ,ÌÈÙÂ‚ Ì˙Â‡Ó ˙ÂÓÂ
.¯˘Î‰‰

מת הכשר מחו לתחומי העיר
חוק איסור הונאה בכשרות מסמי* את הרב המקומי להעניק תעודת הכשר לבתי עסק בתחו העיר
שבה הוא מכה כרב; כ* יקוי הפיקוח ההלכתי על הכשרות בידי הגורמי המקומיי ויהיה הדוק
יותר.
‡Ï˘ ÌÈ ·¯ ˘È ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î .ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ ·¯‰ ˙‡ ‰ÈÏ‡ ÛÈÙÎÓ Â È‡ ¯"‰¯‰ ˜ÂÁ ,¯ÂÓ‡Î
ÌÈ ·¯‰ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰ ÌÈ¯¯Â…˘˘ ‰„·ÂÚ‰ Ï˘· ÈÎ ¯¯·˙‰ .‰È˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈÏÚÂÙ
˙Â ·¯ Ï˘ ¯˘Î‰ ˙„ÂÚ˙ ÏÚ ÌÈÎÓÂÒ Ì È‡˘ ÌÈ ·¯ ˘È ,˙Â¯˘Î‰ ˙Â˘È¯„· ÌÈÈÓÂ˜Ó‰
.˙¯Á‡ ˙ÈÓÂ˜Ó
ועדת הרפורמה בהמלצותיה מספטמבר  2006נדרשה א היא לנושא זה ומצאה ,כי רבני מקומיי
פועלי שלא על פי קוב %נוהלי הכשרות שהוצא על ידי הרה"ר אלא משיקולי הלכתיי עצמאיי
בבוא להעניק תעודת הכשר ,בהתא למסורות פסיקה הלכתיות שונות .התנהגות זו פוגעת
באחידות רמת ההשגחה .לדברי הוועדה ,הצרכ אינו יודע מה הנורמות ההלכתיות השונות שה נר
לרגלי הגורמי המעניקי תעודות הכשר ובמה הנורמות נבדלות זו מזו .רבנויות מקומיות מסוימות
אינ מכירות בתעודות הכשר של אחרות ופוסלות מוצרי ובתי עסק המשתמשי בה .
בתשובת מנכ"ל הרה"ר למשרד מבקר המדינה מיוני  2008נאמר ,כי נושא זה דורש פתרו חקיקתי
מוסדר שיַקנה לרה"ר סמכויות אכיפה משמעותיות.
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˙Â„ÂÚ˙ ‰ ˙ ı¯‡‰ ˙ÂÂˆÓÏ ‰˜ÏÁÓ‰ ÈÎ ,‡ˆÓ ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ· ˙¯Â˜È·· .1
˙ÂÈÁ ‰ÏÂ ˙Â¯˘Î· ‰‡ Â‰ ¯ÂÒÈ‡ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · ,¯ÈÚ‰ ÈÓÂÁ˙Ï ıÂÁÓ ÌÈ˜ÒÚÏ ¯˘Î‰
˘ ‰ÎÓÒ ‡Ï˘ ÍÎ· ˙‡Ê ‰˜ÓÈ ‡È‰ .ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ,¯"‰¯Ï ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÌÚËÓ ‰Ï Â ˙È
.˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÂ ·¯ ˙ÂÚ·Â˜˘ ˙Â¯˘Î‰ ˙Ó¯ ÏÚ
התברר כי המועצה הדתית הרחיבה במהל* השני  ,בידיעת הרה"ר ,את מת שירותי הכשרות שלה
מחו %לתחומי העיר וא גבתה בעבור אגרות .משרד מבקר המדינה בדק את טיפולה של הרה"ר
בנושא זה .להל הממצאי :
בשנת  1993הנחה רב העיר ירושלי את המחלקה למצוות האר %במועצה הדתית ירושלי לפקח על
כשרות של ֵ3רות וירקות המשווקי בירושלי ומגיעי מחו %לעיר ,עוד בטר הגיע אליה.
)א( ממסמכי של הרה"ר מהשני  2003ו  2004עולה שהמחלקה למצוות האר %במועצה
הדתית בירושלי "קיבלה על עצמה את עול נתינת הכשרות" בשוק הסיטונאי ברחובות וא חילקה
חותמות של כשרות למהדרי לספקי שרצו לשווק את סחורת בירושלי דר* השוק הסיטונאי
ברחובות.
בתשובתו של רב העיר רחובות הרב קוק ממאי  2008למשרד מבקר המדינה הוא הסביר ,כי
המחלקה למצוות האר %סייעה במת שירותי פיקוח על הכשרות למועצה הדתית ברחובות עקב
מצבה הכלכלי הקשה של המועצה ברחובות.
)ב( בשנת  2004התלונ רב המועצה האזורית לב השרו בפני היוע %המשפטי של הרה"ר על
חדירת המועצה הדתית של ירושלי לתחומי המועצה .היוע %המשפטי השיב לו ,כי הסמכות למת
הכשרי בלב השרו היא בידי הרבנות המקומית של המועצה ,ואול אי מניעה להוסי תעודות
השגחה של בד"צי  ,א* לא של רבנות ירושלי .
ממסמכי ברה"ר עולה שהמצב לא השתנה בשני  2005ו  .2006ביוני  2005פנה רבה של לב
השרו שוב ליוע %המשפטי וביקש את מעורבותה של הרה"ר לאכיפת החוק .לדבריו ,המצב נוצל
לרעה על ידי אחד מבעלי העסקי שקיבל הכשר מהמועצה הדתית ירושלי וסירב לקבל עליו את
פיקוח הכשרות של המועצה.
)ג( היוע %המשפטי של הרה"ר כתב בינואר  2006אל יו"ר הוועדה הממונה בירושלי דאז ,עו"ד
אוסדיטשר ,כי ידוע לו שיש מפעלי רבי ברחבי האר %העוסקי באריזה ובשיווק של עלי ירק
מפוקחי מפני חרקי ותולעי  ,אשר מקבלי תעודות הכשר מטע המועצה הדתית ירושלי .
היוע %המשפטי ביקש מיו"ר הוועדה הממונה להנחות את כל הנוגעי בדבר מטע הרבנות
המקומית לא להעניק תעודת הכשר למקומות אלה על מנת לעמוד בגדרי החוק ,כמתבקש.
)ד( בפברואר  2006התלונ רכז המחלקה למצוות האר %ברה"ר לפני היוע %המשפטי שלה
וביקש ממנו חוות דעת "היות וישנה תופעה שרבנות ירושלי נותנת חותמות שלה בבתי אריזה בכל
האר ,%כולל גביית אגרה על כ* תו* ענישת בתי אריזה שאינ מסכימי לכ*".
)ה( בפנייה של כמה מעובדי אג הכשרות הארצי אל הרב הראשי לישראל הרב מצגר במארס
 2006ה טענו ,כי המחלקה למצוות האר %במועצה הדתית ירושלי מחייבת בתי אריזה ברחבי
האר %לקבל את הכשריה או לחילופי להחלי את משגיחיה במשגיחי שהמחלקה תבחר.
לטענת  ,היא דורשת זאת לא משיקולי של רמת הכשרות ג מבתי אריזה שבה פועלי
אגרונומי ומשגיחי כשרות במסירות שני רבות .לדבריה  ,פעולות אלה גורמות לערעור האמינות
של הרה"ר בעיני בתי האריזה אשר מצפי לדרישות כשרות אחידות.
)ו( בעקבות פרסו מדרי* כשרות מטע מועצה דתית ירושלי המפרט ,בי היתר ,בתי עסק
בפיקוח המועצה הדתית מחו %לירושלי  ,פנה היוע %המשפטי של הרה"ר אל מנכ"ל הרשות
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הארצית דאז ,מר מאיר שפיגלר ,באפריל  2006בטענה כי "הגורמי השוני הבוחשי בקדירה
הוציאו מדרי* כשרות המתיימר להרחיב ולפרוש את סמכות הרבנות ירושלי למקומות אחרי
באר %תו* דחיקת הרבנויות המקומיות" למרות שלכל הגורמי העוסקי בכ* במועצה הדתית
בירושלי אי סמכות לכ*.
)ז( באוגוסט  2006פנה רכז המחלקה למצוות האר %ברה"ר לרב הראשי לישראל הרב מצגר
בטענה כי הרבנות בירושלי קיבלה הנחיה ברורה שאסור לה לתת הכשרי במקומות שמחו%
לירושלי  .זאת לאחר שהמועצה הדתית בירושלי הכריחה את אחת החברות לקבל הכשר מטעמה
א שאינה שוכנת בירושלי תו* איו מפורש "שא לא תעשה כ היא לא תוכל לשווק את תוצרתה
לסניפי ]רשת שיווק גדולה[ שנמצאי בעיר".
הרה"ר הודיעה למשרד מבקר המדינה בתשובתה ממאי  2008כי היא מתנגדת לכ* שרבני מקומיי
יעניקו הכשרי מחו %לתחו שיפוט  .לדבריה ,מפקחי הממוני בעיר על הכשרות צריכי
להקפיד על עבודה בתו* העיר ולא מחו %לה .הרה"ר טענה כי אי לה סמכות לאכו את ההנחיות
על המועצות הדתיות ,ולכ בכוונתה לפנות לשר לענייני דתות על מנת לקד יצירת מנגנו מינהלי
או חוקי שיאפשר לה לאכו על הרבנויות המקומיות מת הכשרי בתחומיה בלבד ולפשט את
הלי* הענישה נגד נותני ההכשר מפרי ההוראות.
יו"ר הוועדה הממונה בירושלי השיב למשרד מבקר המדינה כי רבנות ירושלי נתנה תעודות
הכשר לבתי עסק מחו %לירושלי ששיווקו את מוצריה בבתי עסק המחזיקי בתעודת כשרות
למהדרי בירושלי  ,נוס על תעודות ההכשר המקומיות שלה ולא במקומ  .לדבריו ,ההכשר
הנוס של רבנות ירושלי מבקש להבטיח שכללי ההלכה נשמרי בשיווק מוצרי אלה כמו בשיווק
סחורה בבתי העסק בירושלי  .הוא המלי %בתשובתו שמפעלי המשווקי סחורה בהיק ארצי
יחויבו בתעודת הכשר של הרה"ר המקובלת על כל הרבנויות המקומיות.
,‡ÒÈ‚ „ÁÓ˘ ÍÎ ˙¯‡Â˙Ó‰ ‰ÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ÏÂÚÙÏ ¯"‰¯‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ì‰È¯ˆÂÓ ,‡ÒÈ‚ Í„È‡ÓÂ ,ÌÈÏ˘Â¯È· Ì‚ Ì˙¯ˆÂ˙ ˙‡ ˜ÂÂ˘Ï ÂÏÎÂÈ ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ıÂÁÓ ÌÈÏÚÙÓ
.¯"‰¯‰ ÏÚ ˙ÂÏ·Â˜Ó‰ ˙Â¯˘Î‰ ˙Â˘È¯„Ï ‰ÓÈ‡˙Ó˘ ˙Â¯˘Î ˙Ó¯· ÂÈ‰È
ÈÓÂÁ˙Ï ıÂÁÓ ˜ÒÚ È˙· Â‡ ÌÈÏÚÙÓ ‰ÓÎ ÈÎ ,‡ˆÓ ‰ÙÈÁ ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ· ˙¯Â˜È·· .2
ÌÂ˜Ó· ,˘ÂÏ˘ ·¯‰ ,¯ÈÚ‰ ·¯Ó Â‡ ‰ÙÈÁ ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰Ó ¯˘Î‰ ˙Â„ÂÚ˙ ÂÏ·È˜ ¯ÈÚ‰
.ËÂ¯ÈÙ‰ ÔÏ‰Ï .ÌÈÏÚÂÙ Ì‰ ‰ÓÂÁ˙·˘ ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰Ó
)א( מפעל לייצור תרופות שנמצא צפונית לחיפה מקבל את תעודת ההכשר מרבנות חיפה.
המועצה הדתית הסבירה שהמעבדה וגורמי השיווק ה בתחומי העיר חיפה ,רק המפעל מצוי
בצפו  ,ולרבנות חיפה יש ידע ומומחיות לגבי מוצריו.
)ב(

לשתי מחלבות בשני יישובי באזור חיפה יש הכשר מהמועצה הדתית חיפה.

)ג(

לשתי חברות הסעדה באחד הקיבוצי ליד חיפה יש תעודת הכשר מהמועצה הדתית חיפה.

)ד( עוד נמצא שחברה שמשווקת ,בי היתר ,תוספי מזו נמצאת דרומית לחיפה ולמרות זאת
מקבלת הכשר מרב העיר הספרדי של חיפה .החברה אינה נמצאת בפיקוח המועצה הדתית ביישוב
שלה או בפיקוח המועצה הדתית חיפה .יודגש כי על גבי המוצרי מוטבעת חותמת כשרות של
"הרה"ג הרב שלמה שלוש שליט"א ,הרב הראשי וראב"ד חיפה".
הרב שלוש מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2008כי אישור הפיקוח שנית על ידו
למוצרי החברה נעשה עוד בשנת  2000באישור של אג הכשרות הארצי ברה"ר ולבקשת החברה
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 לאחר,2004  בשנת.מאחר ובאותה תקופה לא הייתה רבנות מקומית ביישוב שבו שוכ המפעל
. הוחלט כי הרב שלוש ימשי* להעניק הכשר למפעל,שנתמנה רב מקומי לכה בתחומי יישוב זה
˘Â¯„Ï ˘È ‰ÙÈÁ ¯ÈÚ‰ ·¯Ó ¯˘Î‰‰ ˙‡ Ï·˜Ó ÏÚÙÓ‰ „ÂÚ ÏÎ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚ· ÌÈ˘ÂÚ˘ ÈÙÎ ,‰ÙÈÁ· ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯˘Î‰ ˙„ÂÚ˙Ï ‰˘˜· ‰ ˘ È„ÈÓ ˘È‚È˘
.ÂÈÏÚ Á˜Ù˙ Û‡ ‰ˆÚÂÓ‰Â ,ÌÈ¯Á‡

✩
‰‡ Â‰ ¯ÂÒÈ‡ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï „‚Â Ó ¯ÈÚ‰ Ï˘ ËÂÙÈ˘‰ ÁË˘Ï ıÂÁÓ ˜ÒÚ È˙·Ï ÌÈ¯˘Î‰ Ô˙Ó
È˙Â¯È˘ ˙˜ Ú‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÍÎÓ Ú ÓÈ‰Ï ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÚÂ ˙Â¯˘Î·
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ ·¯‰ ˙ÂÎÓÒ· ˙Ú‚ÂÙ Ô‰ÈÓÂÁ˙Ï ıÂÁÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ ·¯ È„È ÏÚ ˙Â¯˘Î
‰ÓÎ· ˜ÈÊÁ‰Ï ÌÈˆÏ‡ Ì‰˘ ÌÂ˘Ó ˜ÒÚ‰ È˙· ÏÚ ‰„È·ÎÓÂ ˜ÒÚ‰ È˙· ÌÈÈÂˆÓ Ô‰ÈÓÂÁ˙·˘
˙Â ˙È ˙Â Â˘‰ ˙Â„ÂÚ˙‰˘ ÔÂÂÈÎ .˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÂ ·¯ Ï˘Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â ·¯‰ Ï˘ - ÌÈ¯˘Î‰
˙ÙÒÂ ‰ ˙ÂÏÚ· Ì„·Ï Â‡˘ÈÈ ‡Ï Ì‰˘ ÁÈ ‰Ï ¯È·Ò ,ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÏÚ· Ï˘ ÌÂÏ˘˙ ˙¯ÂÓ˙
˙Â‚¯ÂÁ‰ ˙ÂÈ˙„ ˙ÂˆÚÂÓ ÈÙÏÎ ÌÈÚˆÓ‡ ËÂ˜ Ï ¯"‰¯‰ ÏÚ .ÌÈ Î¯ˆ‰ ÏÚ ‰˙Â‡ ÂÏ‚Ï‚ÈÂ
ÈÓÂÁ˙Ï ıÂÁÓ ‰Ï‡ ÌÈ˜ÒÚ Ï˘ ÌÓÂ˜ÈÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ó
‡Ï Èˆ¯‡‰ ˙Â¯˘Î‰ Û‚‡ ˙‡Ê Û¯Á .Ô‰Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰
.Ô‰ÈÓÂÁ˙Ï ıÂÁÓ˘ ÌÈ˜ÒÚÏ ÌÈ¯˘Î‰‰ Ô˙Ó ˙‡ Â˜ÈÒÙÈ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰˘ ÍÎ ÏÚ „ÓÚ

סיכו
ÏÚ Á˜ÙÏ ‰¯ÂÓ‡Â ¯˘Î‰ ˙Â„ÂÚ˙ ˙˜ Ú‰Ï ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ ˙Ú·Â˜ ˙È˙ÎÏÓÓ‰ ˙Â¯˘Î‰ ˙Î¯ÚÓ
‡Ï˘ ˙ Ó ÏÚ Ô˙Ï·˜Ï ÌÈÈÂ‡¯ Â‡ˆÓ Â ¯˘Î‰ ˙Â„ÂÚ˙ Â˘˜È·˘ ˜ÒÚ È˙·· ÔÂÊÓ‰ ˙Â¯˘Î
ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ .¯˘Î ‡Ï ÔÂÊÓ ˙ÏÈÎ‡· Â ÂÊÓ ˙Â¯˘Î ÏÚ „ÈÙ˜Ó‰ ¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ÏÈ˘Î‰Ï
ÌÈ ·¯‰Â Ï‡¯˘ÈÏ ˙È˘‡¯‰ ˙Â ·¯‰ Ì‰ ‰ È˜˙ ˙Â¯˘Î ˙Ó¯ ÁÈË·‰ÏÂ ‰Ê ˙Â¯È˘ ˜ÙÒÏ
.˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰Â ˙„ È˙Â¯È˘Ï „¯˘Ó‰ ÌÚ „ÁÈ· ÌÈÈÓÂ˜Ó‰
ÂÚ‚Ù ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÔÈ·Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â ·¯‰ ÔÈ· ˙Â È˜˙ ‡Ï ÌÈÒÁÈ ˙ÂÎ¯ÚÓÂ ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ
˙‡ ‰ÏÈÚÙ‰ ‡Ï ˙È˘‡¯‰ ˙Â ·¯‰ ÌÏÂ‡ ,Â˜„· ˘ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ· ¯˘Î‰‰ ˙Â„ÂÚ˙ Ô˙Ó·
˙ÂÙÎÏ ˙ÂÎÓÒ ‰Ï ÔÈ‡˘ ‰„·ÂÚ‰ ÔÓ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,Ú· ¯·„‰ .‰Ï‡ ÌÈ¯˜Ó· ‰Ï˜˘Ó „·ÂÎ ÏÎ
ÌÈÎÏ‰Ó· ¯˙Ï‡Ï ÁÂ˙ÙÏ ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ .‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ ·¯‰ ÏÚ
˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â ·¯‰ ˙ÂÎ˘Ï Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ÌÈ¯È„ÒÓ˘ ÌÈÏ‰ ‰˜È˜Á· Â ‚ÂÚÈ ÌÙÂÒ·˘
.ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ ·¯‰ ÈÙÏÎ ˙È˘‡¯‰ ˙Â ·¯‰ Ï˘ ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡Â ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰Â
ÏÚ .Ì‰Ó ˙Â¯‚‡‰ ˙ÈÈ·‚·Â ¯˘Î‰ ˙Â„ÂÚ˙Ï ˜ÒÚ È˙· Ï˘ ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏ‚˙‰
,˙Â¯‚‡‰ ˙ÈÈ·‚ ÏÚ „ÈÙ˜‰ÏÂ ‰Ï‡ ÌÈÓÂÁ˙· Ï‰ ÈÓ‰ È¯„Ò ¯ÂÙÈ˘Ï ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰
.Ô‰Ï˘ ‰Ò Î‰‰ ˙Â¯Â˜ÓÓ ˜ÏÁ Ì‰ Ô‰ÈÙÒÎ˘
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˙˙Ï ÌÈÏ‚ÂÒÓ Ì‰˘ ˙Â‡„Â ÔÈ‡ ,˙Â¯˘Î‰ ÈÁÈ‚˘Ó Ï˘ Ì˙¯˘Î‰ÏÂ Ì˙¯ÈÁ·Ï ÌÈÏÏÎ ¯„Ú‰·
¯·Î ‰Ê ÔÈÈ Ú ÏÚ ÚÈ¯˙‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó˘ ˙Â¯ÓÏ - ÌÂÈ‰ „Ú .‰˙Â‡ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰Ó¯· ˙Â¯È˘
Ì‰ ÔÎÏÂ ,ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÏÚ· Ï˘ ÌÈ¯ÈÎ˘Î ÌÈ˜ÒÚÂÓ ˜ÒÚ‰ È˙·· ÌÈÁÈ‚˘Ó‰ - ÌÈ ˘ 16 È ÙÏ
,‡ÒÈ‚ Í„È‡ÓÂ ,˙Â¯˘Î‰ ÈÏÏÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ Ì‰ ,‡ÒÈ‚ „ÁÓ .ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ÌÈÈÂˆÓ
Â‡ Ì‰È˜ÈÒÚÓ ÌÚ ÍÂÒÎÒÏ Ì‡È·‰Ï ‰ÏÂÏÚ ˜ÈÒÚÓ‰ È ÈÚ· ÔÁ ˙‡˘Â ‰ È‡˘ ‰„Ù˜‰
.ÈÂ‡¯Î ˙Â¯˘Î‰ ÈÏÏÎ ˙¯ÈÓ˘-È‡Ï
ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ .ÌÈÁÈ‚˘Ó‰ Ï˘ Ì˙„Â·Ú ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ È¯„Ò· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙ÂˆÚÂÓ‰ ÁÂ˜ÈÙÂ ˜ÒÚ‰ È˙·· ÌÈÁÈ‚˘Ó‰ ˙ÂÁÎÂ ÔÈÈ Ú· ˙Î˘Ó˙Ó ˙È˙Î¯ÚÓ ‰ÈÚ· ÏÚ
¯Â·‚˙ È„È ÏÚ Ô‰ ÌÈÁÈ‚˘Ó‰ ÏÚ ÔÓÚËÓ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÚ .Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÈ˙„‰
ÏÚ .ÌÈÁÈ‚˘Ó‰ Ï˘ ‰„Â·Ú· ˙ÂÁÎÂ ‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ ˙¯„Ò‰ È„È ÏÚ Ô‰Â ÁË˘· ˙Â¯Â˜È·‰
ÈÁÈ‚˘Ó Ï˘ Ì„ÓÚÓ ˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ ÍÈ˘Ó‰Ï ˙„ È˙Â¯È˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ˙È˘‡¯‰ ˙Â ·¯‰
.ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÏÚ·Ï Ì˙ÂÙÈÙÎÂ Ì˙¯ÈÁ· È¯„Ò ,Ì˙¯˘Î‰ ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈÚ·‰ ˙‡ ¯Â˙ÙÏÂ ˙Â¯˘Î‰
˙Â¯˘Î ÏÚ ‰Á‚˘‰· ˙ÂÈ˙„ ˙ÂˆÚÂÓ È„·ÂÚÂ ÌÈ ·¯ Ï˘ ˙ÙÒÂ ‰ Ì˙„Â·Ú ‡È‰ ‰¯ÂÓÁ ‰ÚÙÂ˙
ÌÈ ˘‰ Í˘Ó· Â·¯˙‰˘ (ÌÈˆ"„·) ˙ÂÈË¯Ù ¯˘Î‰ ˙Â„ÂÚ˙ ÌÈ˜È ÚÓ˘ ÌÈÙÂ‚· Â‡ ˜ÒÚ È˙··
˙ÙÒÂ ‰ Ì˙„Â·Ú ˙‡ ¯˙Ï‡Ï ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È .˙ÂÈ˙ÎÏÓÓ‰ ¯˘Î‰‰ ˙Â„ÂÚ˙ È ˙Â · ÌÈ¯Á˙Ó Ì‰Â
ÌÈ¯˜Ó·Â ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ· Ì„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ· ˙Ú‚ÂÙ ¯˘‡ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ È„·ÂÚÂ ÌÈ ·¯ Ï˘
.¯ÂÓÁ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ˙È˘Ú ÌÈ·¯
¯Â˘ÈÓ· Ô‰Â È˙Â‰Ó‰ ¯Â˘ÈÓ· Ô‰ ‰ÓÂ‚Ú ‰ ÂÓ˙ ˙¯ÈÈËˆÓ ÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ
„¯˘Ó‰ ÏÚ ,˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÚ .˙Â¯˘Î‰ È¯ÓÂ˘· ˙È˘ÓÓ ‰ÚÈ‚Ù È„Î „Ú ÈÏ‰ ÈÓ‰
Í¯ÚÓ ¯ÂÙÈ˘Ï ÏÂÚÙÏ ,ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ÈÓÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ ,˙È˘‡¯‰ ˙Â ·¯‰ ÏÚÂ ˙„ È˙Â¯È˘Ï
Í‡ Â ˙ ÈÈ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ ·¯‰ ˙ÓÈ˙Á· ¯˘Î‰‰ ˙Â„ÂÚ˙˘ ÁË·ÂÈ˘ ÍÎ ˙Â¯˘Î‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰
.Ú‚ÙÈÈ ‡Ï ˙Â¯˘Î‰ È¯ÓÂ˘ ¯Â·Èˆ˘ È„Î ÈÂ‡¯Î ˙¯Ó˘ ˙Â¯˘Î‰ ˙Ó¯ Ì‰·˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· ˜¯Â

