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פעולות הביקורת
בהנהלת בתי הדי הרבניי ובשני בתי די אזוריי )תל אביב ופתח תקווה(
נבדקו מזכירויות בתי הדי הרבניי  .כמו כ בדק משרד מבקר המדינה א
תוקנו הליקויי שפורסמו בעניי בדוח שנתי 54ב של מבקר המדינה )) (2004עמ'
 .(515נבדקה ג אבטחת המידע במערכת המידע הממוחשבת מכמה היבטי .
נבדק יישו חוק חופש המידע ,התשנ"ח ,1998$במחלקת ייעו' וחקיקה במשרד
המשפטי וב 27$רשויות ציבוריות )מה  20משרדי ממשלה( .נבדקו העמדת
המידע לרשות הציבור  $נגישותו ,איכותו ושלמותו וההיערכות ליישו החוק.
במסגרת בדיקה מערכתית נבדק הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל
בפרקליטות המדינה ובלשכת המשנה ליוע' המשפטי לממשלה )ייעו'( נבדקו
ההסדרי שנקבעו לטיפול במבקשי מקלט מדיני ויישומ  ,וכ גיבוש הסדרי
לטיפול במבקשי מקלט שהסתננו לישראל מגבול מצרי )ראו עמ' .(97
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סדרי מינהל בבתי הדי הרבניי
תקציר
בתי הדי הרבניי פועלי כחלק ממערכת המשפט של מדינת ישראל על פי חוק
שיפוט בתי די רבניי )נישואי וגירושי ( ,התשי"ג  .1953יש לה סמכות שיפוט
ייחודית בענייני נישואי וגירושי של יהודי  ,וכ סמכויות מקבילות לאלה של בתי
המשפט לענייני משפחה וענייני הכרוכי בתביעת הגירושי לרבות מזונות לאישה
ולילדי הזוג .מדי שנה בשנה נפתחי בבתי הדי עשרות אלפי תיקי ; בשלוש השני
 2006 2004נפתחו כ  191,000תיקי ונסגרו כ .195,000
הנהלת בתי הדי הרבניי )להל הנהלת בתי הדי ( ,שבראשה עומד מנהל בתי הדי ,
היא יחידת סמ( במשרד המשפטי והיא אחראית לניהול בתי הדי בכל הקשור
לתקציב ,לכוח אד  ,למינהל ,לציוד ועוד.

פעולות הביקורת
בחודשי אפריל אוגוסט  2007בדק משרד מבקר המדינה את סדרי המינהל בבתי
הדי הרבניי  ,ובי היתר ,את אופ התנהלות של מזכירויות בתי הדי ; בכלל זה
נערכה ביקורת מעקב אחרי תיקו הליקויי שהועלו בדוח שנתי 54ב של מבקר
המדינה) 1להל הדוח הקוד (; כמו כ נבדקו היבטי אחדי של אבטחת מידע.
הבדיקה נערכה בהנהלת בתי הדי ובשני בתי די אזוריי )תל אביב ופתח תקווה(.
לצור( הבדיקה קיבל משרד מבקר המדינה במהל( הביקורת מהנהלת בתי הדי קוב+
נתוני ממוחשב בנוגע לתיקי שנפתחו בחמישה בתי די אזוריי  ,לתקופה מינואר
 2001ועד דצמבר .2006

עיקרי הממצאי
סדרי הטיפול של מזכירויות בתי הדי בתיקי
מזכירות בתי הדי היא מנגנו מינהלי המסייע לפעילות השיפוטית ,אשר לאופ
ולאיכות הטיפול שלו בסדרי המינהל יש השלכות ,בי היתר ,על מהירות ועל איכות
התהליכי השיפוטיי  .בכלל סדרי המינהל נמני הליכי לזירוז מת הגט לאחר
פסק הדי לגירושי ; מעקב אחר תיקי לא פעילי וטיפול בה ; סדרי יישו
החלטות בית הדי ; ועדכו המידע של המערכת הממוחשבת.
משרד מבקר המדינה ער( בדיקה על סדרי עבודת המזכירות .הבדיקה נערכה בעיקרה
בבתי הדי האזוריי בתל אביב ובפתח תקווה וזאת באמצעות מדג של כ  21%מכלל
התיקי ) (252בבית הדי בתל אביב ושל כ  (42) 40%מאלה שבפתח תקווה ,ובס(
הכל נבדקו  71תיקי .
__________________
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"בתי הדי הרבניי " ,(2004) ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·54 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ' .515
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ה ע ל ת ה ליקויי בטיפול בכ  83%מהתיקי שנבדקו בבית
בדיקת המדג
הדי בתל אביב ובכ  71%מאלה שנבדקו בבית הדי בפתח תקווה .בכמחצית
מהתיקי שנבדקו בשני בתי הדי האמורי הועלו מספר ליקויי  .שיעור כה גבוה של
ליקויי מלמד על פגמי תפעוליי רבי  .להל פרטי הליקויי שהועלו בתיקי
השוני בחת( נושאי.
 .1ע י כ ו ב י ב ט י פ ו ל ה מ ז כ י ר ו ת ב ס י ד ו ר ג ט  :לאחר מת פסק הדי
לגירושי על ידי בית הדי  ,ייחשבו בני הזוג כגרושי רק לאחר שיעברו הלי( המכונה
"סידור גט" .לש כ( יש לפתוח תיק לסידור גט.
נדרשת יוזמה מצד המזכירות שתתריע בפני בית הדי  ,כי פסקי די למת גט אינ
מקוימי במועד  .חר /זאת מזכירויות בתי הדי אינ בודקות מיוזמת א פסקי הדי
של בתי הדי קוימו ואי מנגנו לשליחת תזכורת לצדדי על זכויותיה המאפשר
לבתי הדי ליזו בעצמ מת צווי לאכיפת פסקי די  ,כסמכות בחוק.
משרד מבקר המדינה העלה כי ב  17%מ  71התיקי שנבדקו היו עיכובי בהלי(
סידור הגט כשב  12%מה עד מועד עריכת הביקורת ,טר בוצע סדור הגט ,במש(
חודשי ושני  .עקב אי גילוי יוזמה מספקת מצד המזכירות בזירוז ההלי( הועלו ג
מקרי בה סידור הגט "נדחה ללא תארי(" והטיפול בה נדחה עד שהוגשה בקשה
לבית הדי על ידי הצד שנפגע ,בי היתר ,למת צווי לאכיפת פסק הדי  ,וא לאו,
נשאר התיק כ"אב שאי לה הופכי ".
 .2ה ע ד ר מ ע ק ב ש ל ה מ ז כ י ר ו ת א ח ר ה ט י פ ו ל ב ת י ק י  :מזכירות
בית הדי אמורה לעקוב אחר התקדמות הטיפול בתיק כדי למנוע עיכובי בהלי(
השיפוטי .מעקב פעיל של המזכירות יש בו כדי למנוע סחבת והתמשכות הטיפול.
התמשכות הטיפול שלא לצור( עלולה לפגוע במי מבעלי הדי  .היא א /יוצרת עומס על
מערכת בתי הדי ועלולה לפגוע ביכולתה לשרת את הציבור.
הבדיקה העלתה כי כ  14%מהתיקי שנבדקו בשני בתי הדי נשארו פתוחי ולא
ננקטה בה כל פעולה של המזכירות לקידו ההליכי בה  ,וזאת במש( כחמישה
חודשי ועד למעלה משנתיי .
ש ג ו י ב מ ע ר כ ת ה מ מ ו ח ש ב ת  :מזכירות בית הדי אמורה
 .3ר י ש ו
להזי למערכת הממוחשבת כל נתו חדש הנוגע לתיקי  .הרישו במערכת
הממוחשבת הוא ג כלי מידע ניהולי ,ולכ רישו לא מדויק או שגוי פוגע ג ביכולת
הניהול והבקרה.
המזכירות אמורה לסגור תיקי גירושי במערכת הממוחשבת לאחר מת פסק הדי
לגט .הבדיקה בבית הדי בתל אביב העלתה כי לגבי כ  48%מהתיקי שנדגמו ש
הרישו של מועד סגירת התיקי במערכת הממוחשבת היה שגוי וכ  53%מהתיקי
בבית הדי בפתח תקווה טר נסגרו במערכת ,א /שחלפו כשנה ועד למעלה מארבע
שני ממועד מת פסק הדי .
שיעור משמעותי זה של רישומי שגויי יש בו כדי להציג תמונה מעוותת למנהלי
ולמקבלי ההחלטות.
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השירות למתדייני
רשויות השלטו נועדו לשרת את הציבור ועליה לדאוג כי יסופק לו שירות יעיל,
שוויוני ואיכותי .מש( הזמ העובר בבתי הדי הרבניי ממועד פתיחת התיק ועד
לקבלת גט עלול להתאר( תו( עינוי די .
 .1ל ש כ ו ת י י ע ו  +ו ה כ ו ו  :יחידות סיוע אמורות לתת שירותי אבחו  ,ייעו+
וטיפול בענייני משפחה .ביחידות אלה יועסקו עובדי סוציאליי  ,פסיכולוגי
ופסיכיאטרי  .בדוח הקוד כבר נאמר כי לא הוקמו בבתי די רבניי יחידות סיוע,
כמתחייב מהחלטת הממשלה בעניי זה בשנת  .21998הביקורת הנוכחית העלתה כי עד
ינואר  ,2008עדיי לא הוקמו יחידות סיוע בבתי הדי .
 .2מ ס ו ר ב ו ת ג ט ו ע ג ו נ ו ת  :בדוח הקוד צוי  ,כי בתקציב בתי הדי כלול
סעי /שנועד למימו פעולות להתרת עגונות ומסורבות גט ,וכי הנהלת בתי הדי לא
קבעה נהלי ומבחני לתשלומי הללו .בנושא זה ג הביקורת הנוכחית העלתה
שטר נקבעו קריטריוני למת סיוע כספי לבעלי המסרבי לתת גט לנשותיה כדי
לעודד לעשות כ .
 .3ב ו ר ר ו ת  :בית המשפט העליו בשבתו כבית משפט גבוה לצדק קבע באפריל
 2006כי "אי לבד"ר ]בתי הדי הרבניי [ סמכות לדו ולהכריע בעניי שאינו ממי
הענייני המצוי במסגרת סמכותו הייחודית לפי החוק או בסמכותו המקבילה ,אפילו
ניתנה הסכמת הצדדי לשיפוט .לפי אותה תפיסה ,אי לביה"ד כוח וסמכות להכריע
במחלוקת כבורר מכוח הסכ בוררות בי בעה"ד ]בעלי הדי [ בעניי שעל פי טיבו אינו
בתחו סמכותו לפי הדי  ."3למרות זאת העלה משרד מבקר המדינה כי ממאי ,2006
לאחר פסק הדי דלעיל ,נפתחו בבתי הדי הרבניי  257תיקי בוררות בנושאי שאינ
בתחו סמכות על פי הדי .

טיפול הנהלת בתי הדי בענייני דייני
משרד מבקר המדינה בדק ענייני מינהל אחדי הקשורי בדייני ולהל הממצאי .
ב ב י ת ה ד י  :בדוח הקוד העלה מבקר המדינה כי
 .1נ ו כ ח ו ת ד י י נ י
למרות הנחייתו של שר הדתות דאז פרופ' שמעו שיטרית לגבי התחלת שעות העבודה
וסיומ בבתי הדי  15 ,מתו(  25דייני בבית הדי בתל אביב סיימו את עבודת בשעה
מוקדמת יותר מהנדרש בהנחיה.
הנציבות( בראשותה של גב' טובה
ג נציבות תלונות הציבור על שופטי )להל
שטרסברג כה  ,שופטת בית המשפט העליו )בדימוס() ,להל הנציבה( ,ציינה בדוח
שלה לשנת  ,2005כי תופעות של דייני המאחרי או המקדימי לצאת רווחות בבתי
הדי הרבניי ופוגעות בתקינות ההליכי המתנהלי בה .
הביקורת הנוכחית העלתה כי מנהל בתי הדי הרבניי הרב אליהו ב דה ונשיא בית
הדי הרבני הגדול הרב שלמה עמר ,טיפלו בנושא בשלוש השני האחרונות )2004
__________________
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באוקטובר  1998החליטה הממשלה ש"תוקמנה יחידות סיוע ,בדומה לבתי די למשפחה ,ליד בתי די
רבניי ".
בג") ÌÈÏ˘Â¯È· ÏÂ„‚‰ ÔÈ„‰ ˙È· ' ¯ÈÓ‡ ‰ÓÈÒ 8638/03 $טר פורס (.
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 ,(2007בי היתר באמצעות שליחת מכתבי אישיי לדייני ועריכת שימועי
לדייני המאחרי תו( כדי הבהרה שבמידת הצור( יועבר הנושא לטיפול הנציבות.
כ ה ו נ ת  :כל מי שמגיש לוועדת
שלא במקו
 .2מ ג ו ר י ד י י נ י
המינויי בקשה להתמנות לדיי  ,נדרש לחתו על התחייבות להתגורר בתחו
השיפוט של בית הדי שבו הוא מכה  .משרד מבקר המדינה ציי כבר בדוח הקוד  ,כי
 36%מבי הדייני שכיהנו באותה עת ,לא גרו במגורי קבע באזור מושב בית הדי .
הנציבה קבעה בחוות דעת לשנת  ,2005כי מקו מגורי מרוחק גור לאיחורי ,
לעזיבות מוקדמות את בית הדי ולשחיקה בתפקודו של הדיי ; אי לכ( על הדייני
שחתמו על התחייבות לשנות את מקו מגוריה לקיי אותה כלשונה.
במסגרת דוח הנציבות לשנת  2006העלתה הנציבה כי א /על פי ששר המשפטי שלח
לדייני מכתבי אזהרה והנציבות פנתה אליה במכתבי אישיי  ,טר העתיקו
שמונה מה את מקו מגוריה כנדרש; אי לכ( המליצה הנציבה לוועדת המינויי
לדייני שתציע לסיי את כהונת של דייני אלה .הוועדה טר דנה בנושא זה עד
מועד סיו הביקורת.
לדעת משרד מבקר המדינה ,מ הראוי ששר המשפטי והנהלת בתי הדי יפיקו את
מלוא הלקחי והמסקנות המתבקשי בנושא זה .מ הראוי ג  ,ששר המשפטי
וועדת המינויי יתנו דעת לעניי מגורי הדייני ג לגבי הדייני המכהני וג בעת
מינוי דייני חדשי בעתיד.
ב ב י ת ה ד י  :חוק הדייני  ,התשט"ו  ,1955קובע
חסרי
 .3ה ר כ ב י
ככלל כי בית הדי האזורי ידו בשלושה ,למעט מספר חריגי המנויי בו ,שבה הוא
ידו בדיי אחד .בית המשפט העליו ישב לא אחת על המדוכה בעניי זה וקבע כי
החלטה הניתנת בעקבות דיו ולו ג דיו חלקי ,בהרכב חסר ,הינה בטלה ומבוטלת.4
מחוות הדעת שפרסמה הנציבה בנושא ביוני  2006עולה ,כי יש ונכפתה הסכמה של
המתדיי לקיו דיו בהרכב חסר ,אחרת יידחה הדיו למועד בלתי ידוע או שנוצר מצב
שבו לא נית היה לקיי דיו ענייני בתיק ומועד הדיו נדחה פע אחר פע  ,באופ
שנוצרה סחבת מתמשכת הפוגעת בזכויות דיוניות ומהותיות של הצדדי .
בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה ,כי ב  14מבי  54תיקי )כ  (26%התקיימו
הדיוני בבית הדי בתל אביב בהרכב שמלכתחילה נקבע כהרכב חסר .הדבר גר
לדחיות במועדי הדיו במספר חודשי .
 .4ע י ס ו ק נ ו ס  /ש ל ד י י נ י  :בשנת  2004העלתה הנציבה כי לחלק
מהדייני עיסוקי נוספי על העבודה בבית הדי  .שר המשפטי דאז מר יוס/
)טומי( לפיד הנחה את מנהל בתי הדי הרבניי  ,כי דיי המבקש לעסוק בעבודה
נוספת ,נדרש להגיש מידי שנה בשנה בקשה מחודשת שתועבר לאישור של נשיא
בית הדי הרבני הגדול ושר המשפטי .5

__________________
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בג" ,ÌÈÏ˘Â¯È· ÏÂ„‚‰ È ·¯‰ ÔÈ„‰ ˙È· ' ‰¯·Âˆ 3520/95 $פ"ד נ) ,50,53 (5ובג"צ ˙È· ' Ò¯‡È· 7/83
 ,‰ÙÈÁ È¯ÂÊ‡‰ È ·¯‰ ÔÈ„‰פ"ד לח).673,687 (1
לעניי עיסוק נוס) של שופטי  ,ראו „ ,(2006) ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·56 È˙ ˘ ÁÂבפרק "פעילות עובדי
מדינה ונושאי משרה בשירות המדינה במוסדות איגוד הכדורסל בישראל" ,עמ' .883
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בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי מסו /ינואר  2005לא פנתה הנהלת בתי הדי
לדייני שהיה לה עיסוק נוס /על מנת שיחדשו בקשותיה כנדרש.
 .5ס ד ר י ע ר י כ ת פ ר ו ט ו ק ו ל ה ד י ו  :פרוטוקול מהדיו המתנהל בבית
הדי נכתב ידנית או מודפס על ידי אד שהוסמ( לכ( )ספרא דדינא( .בדוח לשנת
 2006דווחה הנציבה על שיפור בנושא הפרוטוקולי בבתי הדי .
בדיקת התיקי במדג בבית הדי בפתח תקווה העלתה כי כל הפרוטוקולי שנבדקו
היו מוקלדי ; בדיקת התיקי במדג בבית הדי בתל אביב העלתה כי בכ 26%
מהתיקי ) 14מתו(  (54שהתנהלו במהל( שנת  ,2006הפרוטוקולי היו כתובי בכתב
יד לא קריא ,כולל מחיקות ושיבושי  .במצב דברי זה בעלי הדי או באי כוח
מתקשי לעיי בה ולהבינ  ,לא נית לוודא א ה משקפי נאמנה ובאופ מלא את
מה שנטע במהל( הדיו  ,והדבר עלול ג לגרו לבעיה בערכאת הערעור.

סדרי העסקת עובדי
קרבה משפחתית
העסקת קרובי משפחה בשירות הציבורי ,שלא על פי כללי מינהל תקי  ,פוגעת
בעיקרו שוויו ההזדמנויות ועלולה ליצור מצב של ניגוד ענייני .
על פי הוראות התקשי"ר שהיו בתוק /עד שנת  ,62007לא יתקבל מועמד למינוי
לעבודה ביחידה א מועסק באותה יחידה עצמה קרוב משפחה שלו; לא יתקבל מועמד
למינוי לעבודה במשרד א מועסק כבר ביחידה אחרת של אותו משרד קרוב משפחה
שלו ,והמינוי עשוי להביא ליחסי כפיפות ביניה .
בינואר  ,2005בעקבות פניית נציבות שירות המדינה ,ערכה הנהלת בתי הדי בדיקה
והעבירה לנציבות שירות המדינה בקשות לאשר העסקת שמונה עובדי שלה יש
קרובי משפחה בבתי הדי  .לגבי ארבעה מה ציינה הנהלת בתי הדי כי ה לא רשמו
פרטי בדבר קרבת המשפחתית בשאלוני האישיי שמילאו בעת קבלת לעבודה,
כנדרש.
מאותו מועד ועד מועד סיו הביקורת ,אוגוסט  ,2007לא נקטה הנהלת בתי הדי צעדי
נגד העובדי שבעת קבלת לעבודה לא הודיעו לה על קרבת לעובדי בתי הדי .
בנוס ,/בהשוואה שער( משרד מבקר המדינה בי קוב +העובדי בבתי הדי הרבניי
לבי מרש האוכלוסי על מנת לאתר עובדי שיש לה קרובי משפחה הועלו שלושה
עובדי נוספי לאלה שהעלתה הנהלת בתי הדי בבדיקתה; שלושת עבדו באות
בתי הדי שבה עבדו קרוביה וה לא דיווחו על כ( בשאלוני האישיי בעת
קבלת לעבודה ,כנדרש.
העסקת אישה בבית הדי

הרבני בפתח תקווה

העדר שוויו

לפי חוק שוויו ההזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח  ,1988לא יפלה מעביד בי עובדיו או
בי דורשי עבודה מחמת מינ  ,נטיית המינית ,מעמד האישי וכו'.
__________________
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כללי שירות המדינה )מינויי ()סייגי בקרבת משפחה( ,התשכ"ט .1969+
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לפי הוראת נציבות שירות המדינה הועברה עובדת שעבדה שש שני בבית הדי
הרבני בתל אביב ושימשה בפועל בתפקיד "מזכיר בית די " לבית הדי בפתח תקווה,
עקב קיו קרבה משפחתית בינה לבי המזכיר הראשי .העובדת הייתה אמורה
להתחיל בעבודתה בסו /נובמבר  .2006מספר ימי לפני כ פנו דייני בית הדי בפתח
תקווה אל מנהל בתי הדי והודיעו לו כי "הואיל ומקדמת דנא נהוג בעירנו שכל
הפקידי בבית הדי ה גברי  ,אי לפרו +בשו אופ גידר של ראשוני ואי
להעסיק אישה בכותלי בית הדי בשו צורה".
עד אוקטובר  2007טר מונה עובד לתפקיד המזכיר הראשי בבית הדי בפתח תקווה.
חסרונו פוגע קשות בתפקוד בית הדי ובציבור המתדייני הבא בשעריו שאינו מקבל
את השירות המגיע לו .המצב ג פוגע בשוויו ומהווה הפרה בוטה של החקיקה ושל
הוראות הרשויות המוסמכות השונות שעסקו בפרשה והורו לפעול לשיבו +אישה בבית
הדי בפתח תקווה.
טיפול בהפרות משמעת של עובדי
משרד מבקר המדינה בדק את סדרי הטיפול בהפרות משמעת של עובדי בבתי הדי
הרבניי  .הביקורת בדקה  20תיקי אישיי של עובדי שנבחרו באקראי מבי
העובדי שהיו לה בעיות משמעת ,והעלתה כי בנוגע לשבעה מה לא היה הטיפול
של הנהלת בתי הדי מספק ביחס לחומרת הפרות המשמעת שביצעו ומספר  :הנהלת
בתי הדי הסתפקה במשלוח מכתבי או בעריכת בירורי בפני סמנכ"ל בכיר
והממונה על משאבי אנוש .הליכי אלה הסתיימו בסיכומי ולא לוו בסנקציות או
בצעדי משמעתיי ג כאשר המשי( העובד לאור( זמ בהפרה של כללי המשמעת.

אבטחת מידע
איומי שוני עלולי לפגוע במערכת הממוחשבת ובהמשכיות הפעילות הסדירה של
הארגו  .על מנת למזער או למנוע את הנזקי האפשריי ולאפשר לארגו להמשי(,
ברמה סבירה ,בפעולותיו במקרה של אסו או שיבוש חמור של המערכת הממוחשבת,
יש צור( בהיערכות מתאימה.
עד למועד הביקורת ,אוגוסט  ,2007לא מונה בהנהלת בתי הדי ממונה על אבטחת
המידע כנדרש בחוק .בעקבות הביקורת מינה מנהל בתי הדי בספטמבר  2007את
המכה כראש אג /הביטחו  ,שימלא ג את תפקיד הממונה על אבטחת מידע.
לא נעשה סקר סיכוני למיפוי הסיכוני במערכת הממוחשבת ולא נבחנה הדר(
למנוע או למזער אות  ,כנדרש בתכ"מ ,7בפרט שמדובר במידע רגיש וחסוי.
הנהלת בתי הדי לא הפיקה ולא קיבלה דוחות בקרה בנושא אבטחת המידע ולא בדקה
א נעשה שימוש לרעה במערכת הממוחשבת.

__________________
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סיכו והמלצות
משרד מבקר המדינה העלה ליקויי רבי בטיפול בתיקי מצד מזכירויות בתי הדי ,
החל מהיעדר מעקב של המזכירות אחר הטיפול בתיקי וכלה בעיכובי בטיפול
המזכירות בסידור גט ,החיוני כל כ( לנזקקי לשירותי בתי הדי  ,שאי לה תחלי./
בי הסיבות לכ( :היעדר מנגנו המאפשר לבתי הדי ליזו מת צווי לקיו פסקי
די  ,המתנה וסחבת בהפעלת צווי הגבלה לקיו פסקי הדי ודחיית דיוני עקב
הרכבי חסרי של בתי הדי  .כמו כ נמצאו ליקויי במערכת הממוחשבת ואבטחת
המידע .ממכלול הליקויי עולה כי ציבור המתדייני  ,הנמצא במצב אישי רגיש
וקשה ,נפגע מ ההתנהלות בבתי הדי  .כ נפגעי מכ( אנשי נוספי  ,ובה ילדי ,
התלויי בהכרעה באשר למעמד האישי של המתדייני .
על כל הנוגעי בדבר ,בכלל זה שר המשפטי ומינהל בתי הדי  ,לעשות את כל
הצעדי המתבקשי כדי לשפר את השירות ולהקל על מצוקת הנזקקי לשירותי בתי
הדי .

♦
מבוא
 .1בתי הדי הרבניי פועלי כחלק ממערכת המשפט של מדינת ישראל על פי חוק שיפוט בתי
די רבניי )נישואי וגירושי ( ,התשי"ג  .1953יש לה סמכות שיפוט ייחודית בענייני נישואי
וגירושי של יהודי וכ סמכויות מקבילות לאלה של בתי המשפט לענייני משפחה וענייני
הכרוכי בתביעת הגירושי  ,לרבות מזונות לאישה וילדי הזוג .לבתי די אלה נתונה בנסיבות
מסוימות סמכות מקבילה לזו של בתי המשפט לענייני משפחה בענייני המעמד האישי :חלוקת
רכוש ,אפוטרופסות ,ירושות וצוואות.
ברחבי האר #פועלי  12בתי די רבניי אזוריי  .ערעורי על פסקי די מוגשי לבית הדי הגדול
לערעורי בירושלי  .הרבני הראשיי לישראל מכהני  ,לסירוגי  ,כנשיאי בית הדי הרבני הגדול.
הדייני בבתי הדי מתמני על ידי נשיא המדינה על פי חוק הדייני  ,התשט"ו  ,1955לאחר המלצת
ועדת המינויי לדייני הקבועה בחוק.
 .2בהתא לחוק האמור ,יקבע שר המשפטי בהסכמת נשיא בית הדי הרבני הגדול ,בתקנות או
בהוראות מינהל ,את סדרי המינהל של בתי הדי הרבניי וימנה על ביצוע את אחד הדייני או
אד הכשיר להיבחר כרב עיר ,שיהיה אחראי בפניה )להל מנהל בתי הדי ( .בינואר  1983נקבעו
סדרי המינהל 8וה נוגעי בי היתר לתפקידי המנהליי של אב בית הדי  ,למזכירות בית הדי
שעל פעולותיה המנהליות אחראי המזכיר הראשי של בית הדי  ,ולשעות שבה יתקיימו דיוני .
 .3הנהלת בתי הדי הרבניי )להל הנהלת בתי הדי ( ,שבראשה עומד מנהל בתי הדי  ,היא
יחידת סמ& במשרד המשפטי  ,9והיא אחראית לניהול בתי הדי בכל הקשור לכוח אד  ,לתקציב,
לציוד ועוד .בשנת  2006עמד התקציב המקורי של הנהלת בתי הדי על כ  106מיליו ש"ח והביצוע
הסתכ ב  113מיליו ש"ח; בשנת  2007עמד התקציב על  127מיליו ש"ח .לפי נתוני הנהלת בתי
__________________
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סדרי מינהל בבתי הדי הרבניי  ,התשמ"ג .1983
בשנת  2004ע פירוק המשרד לענייני דתות ,עברו בתי הדי לאחריות שר המשפטי .
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הדי  ,הועסקו באמצע שנת  2007בבתי הדי האזוריי ובבית הדי הרבני הגדול  77דייני )לעומת
התק של  99דייני ( ו  281עובדי )לעומת תק של  199עובדי (.
 .4בחודשי אפריל אוגוסט  2007בדק משרד מבקר המדינה ,לסירוגי  ,בי היתר ,את אופ
התנהלות של מזכירויות בתי הדי ; נערכה ביקורת מעקב אחר תיקו הליקויי שהועלו בדוח שנתי
54ב של מבקר המדינה) 10להל הדוח הקוד (; כמו כ נבדקו היבטי אחדי של אבטחת מידע
במערכת המידע הממוחשבת )להל המערכת הממוחשבת( .הבדיקה נערכה בהנהלת בתי הדי
ובשני בתי די אזוריי )תל אביב ופתח תקווה( .לצור& הבדיקה קיבל משרד מבקר המדינה במהל&
הביקורת מהנהלת בתי הדי קוב #נתוני ממוחשב )להל קוב #הנתוני או הקוב (#על התיקי
שנפתחו בחמישה בתי די אזוריי  11לתקופה מינואר  2001ועד דצמבר .2006

בתי הדי בתל אביב ובפתח תקווה
סדרי הטיפול של מזכירויות בתי הדי בתיקי
לפי נתוני הנהלת בתי הדי בשנת  2004נפתחו  63,577תיקי בכל הנושאי שבה מטפלי בתי
הדי ונסגרו  ;64,217בשנת  2005נפתחו  62,371ונסגרו  ;62,422ובשנת  2006נפתחו 64,805
ונסגרו  ;68,058ובס& הכול נפתחו בתקופה האמורה  190,753ונסגרו  12194,697תיקי .
מזכירות בתי הדי היא מנגנו מינהלי אשר לאופ ולאיכות הטיפול שלו יש השלכות ,בי היתר ,על
זירוז הלי& מת הגט לאחר פסק הדי לגירושי ; על מעקב אחר תיקי לא פעילי ; על יישו
החלטות בית הדי ועל עדכו הנתוני הנרשמי במערכת הממוחשבת.
בדיקה מדגמית
משרד מבקר המדינה של ,מקוב #הנתוני מדג של תיקי המנוהלי בבתי הדי האזוריי בפתח
תקווה ובתל אביב שבה ניתנו פסקי די לגירושי וננקטה בה לשו של "חיוב גט"" ,המלצה
לגט" או הוגשה בקשה בתיק על ידי מבקש הגט להפעלת סנקציות לכפיית פסק הדי  .הבדיקה
התייחסה ל  252תיקי שנדונו בבית הדי בתל אביב במהל& שנת  2006ועד אפריל  ;2007ול 42
תיקי שנדונו בבית הדי בפתח תקווה במחצית הראשונה של שנת  .2006בבית הדי בתל אביב
נדגמו  54תיקי שה כ  21%מכלל התיקי ) (252ובבית הדי בפתח תקווה  17תיקי שה
כ  40%מהתיקי ) .(42להל תוצאות הבדיקה בחת& נושאי.
ÌÈ˜È˙‰ 54-Ó (83%-Î) 45-· ÏÂÙÈË· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ : Ì È È Â ˜ È Ï ‰ Û ˜ È ‰
˘ ·„˜ÂÏÚÂ‰ ‰ÂÂ˜˙-Á˙Ù· ÔÈ„‰ ˙È·· ÌÈ˜È˙‰ 17 ˙˜È„·· ÂÏÈ‡Â .·È·‡ Ï˙· ÔÈ„‰ ˙È·· Â
ÔÈ„‰ È˙· È ˘· Â˜„· ˘ ÌÈ˜È˙‰Ó ˙ÈˆÁÓÎ· .(71%-Î) Ì‰Ó 12-· ÈÏ‰ ÈÓ‰ ÏÂÙÈË· ÌÈÈÂ˜ÈÏ
:ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÈË¯Ù ÔÏ‰Ï .ÌÈÈÂ˜ÈÏ ¯ÙÒÓ Û‡ ÂÏÚÂ‰ ÌÈ¯ÂÓ‡‰

__________________
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ראה הערת שוליי מס' .1
תל אביב ,ירושלי  ,פתח תקווה ,אשדוד ואשקלו .
לא כולל תיקי המתייחסי לפטור משירות צבאי של בנות שהצהירו על דתיות ; תיקי אלה נפתחו
ונסגרו ביו הגשת הבקשה לפטור.
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 : Ë ‚ ¯ Â „ È Ò · ˙ Â ¯ È Î Ê Ó ‰ Ï Â Ù È Ë .1לאחר מת פסק הדי לגירושי על ידי בית הדי
ייחשבו בני הזוג כגרושי רק לאחר שיעברו הלי& המכונה "סידור גט" שנער& על ידי דיי  .במעמד
זה ימסור הבעל לאישה בנוכחות שני עדי גיטי את הגט שכתב סופר גיטי  .לש כ& יש לפתוח תיק
לסידור גט.
הלי& "סידור גט" מטבעו אמור להיות הלי& יעיל ומהיר שנות מענה זריז וסופי לסעד שביקש
התובע והוא הגט .בית הדי אמור לעקוב אחר הטיפול בתיקי כדי למנוע עיכובי וסחבת שעלולי
לפגוע במתדייני ולערער את אמו הציבור במערכת המשפט.
חוק בתי די רבניי )קיו פסקי די של גירושי ( ,התשנ"ה ) 1995להל
די ( נועד לתת לבית הדי כלי יעילי לאכיפת פסקי די בעניי מת גט.

החוק או חוק קיו פסקי

לפי חוק זה "אי נפקה מינה א ננקטה בפסק הדי ]למת הגט[ לשו של כפייה ,חובה ,מצווה,
הצעה או לשו אחרת" .החוק קובע כי ע תו שלושי ימי מיו מת פסק הדי רשאי בית הדי
לית צו הגבלה ,או לשנות צו הגבלה שנת  ,והכול בי ביוזמתו ובי לבקשת בעל די  .בצו הגבלה
רשאי בית הדי לפגוע ,בי היתר ,בזכויות של מי שאינו מקיי את פסק הדי  :לצאת מ האר;#
לקבל דרכו ישראלי או תעודת מעבר ,להחזיק בה או להארי& את תוקפ ; לקבל ,להחזיק או
לחדש רישיו נהיגה; לעסוק במקצוע שהעיסוק בו מוסדר על פי די ; לפתוח או להחזיק חשבו בנק,
או למשו& המחאה מחשבו בנק .כמו כ  ,רשאי בית הדי לכפות על אד במאסר לציית לפסק הדי ,
וא ,להארי& את המאסר עד עשר שני  .בית הדי יכול לתת צווי בהדרגה לפי מידת הסרבנות של
ב הזוג הנתבע .הדבר נדרש בהתחשב במצב המיוחד והרגיש של בעלי הדי שרבי מה אינ
מיוצגי ואינ מודעי לזכויותיה ; חלק ג חוששי לנקוט יוזמות בניהול הליכי בכלל
ובהליכי למת צווי הגבלה בפרט .ביולי  2007התקבל בכנסת תיקו לחוק ולפיו רשאי בית הדי
בצו הגבלה להורות ג על עיכוב או שלילה של גמלה או קצבה בשיעור הנקוב בחוק לתקופה שלא
תעלה על שישה חודשי ונית יהיה להאריכה לתקופות נוספות .כמו כ נוספה אפשרות של תפיסת
נכסי  ,רישו עיקול ומינוי כונס נכסי .
בדוח הקוד קבע משרד מבקר המדינה ,כי מזכירויות בתי הדי אינ מקיימות מעקב כדי לוודא
שפסקי הדי למת גט מקוימי  ,ואי מנגנו המאפשר לבתי הדי ליזו מת צווי לקיו פסקי הדי .
נשיא בית הדי הרבני הגדול מסר בתשובתו לדוח הקוד כי "חשוב להקי מנגנו במזכירויות
שיעקוב אחרי העניי  ,ושיאפשר יוזמה עצמאית של בתי הדי לעקוב אחר ביצוע " .משרד מבקר
המדינה המלי #להקי את המנגנו האמור במזכירויות ,כדברי נשיא בית הדי הרבני הגדול.
È˙· ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ ,˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ Ê‡Ó ÌÈ ˘ Ú·¯‡Î ÛÂÏÁ· ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ‰˜È„·‰
ÔÈ„‰ È˜ÒÙ Ì‡ Ô˙ÓÊÂÈÓ ˙Â˜„Â· Ô È‡ ,ÔÈ„‰ È˙· ¯˙È· Ì‚Â ‰ÂÂ˜˙-Á˙Ù·Â ·È·‡-Ï˙· ÔÈ„‰
˜ÌÂÊÈÏ ÔÈ„‰ È˙·Ï ¯˘Ù‡Ó‰ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ÌÈ„„ˆÏ ˙Â¯ÂÎÊ˙ ˙ÁÈÏ˘Ï ÔÂ ‚ Ó ÔÈ‡Â ;ÂÓÈÂ
·‡Â‰ Ì‡ ,‰Ï·‚‰ ÈÂÂˆ ÏÈËÓ ÔÈ„‰ ˙È· .˜ÂÁ· Ì˙ÂÎÓÒÎ ÔÈ„ È˜ÒÙ ˙ÙÈÎ‡Ï ÌÈÂÂˆ Ô˙Ó ÌÓˆÚ
.‰Ê ÔÈÈ ÚÏ ˙„ÁÂÈÓ ‰˘˜· ˘È‚Ó ÔÈÈ ÂÚÓ‰ „ˆ‰ Ì‡ ˜¯ ,ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÔÂÎ Ï ‡ˆÂÓ
˙ÎÈ¯Ú „ÚÂÓ „Ú Ë‚ ¯Â„ÈÒ ÚˆÂ· Ì¯Ë (12%-Î) 71-Ó ÌÈ˜È˙ ‰Ú˘˙· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
ÔÈ„‰ ˜ÒÙ „ÚÂÓÓ ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙ „Ú ‰˘ÈÓÁ Â¯·Ú Ì‰Ó ‰˘È˘ È·‚Ï˘ Û‡ ,˙¯Â˜È·‰
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜È˙ ‰˘ÂÏ˘· .‰Ê „ÚÂÓÓ ÌÈ ˘ ‰ ÂÓ˘Î „ÚÂ ÌÈÈ˙ ˘Î Â¯·Ú ÌÈ˜È˙ ‰˘ÂÏ˘·Â
·„ÚÂÓÓ ÌÈ˘„ÂÁ ÈˆÁÂ ‰˘È˘ „Ú ‰˘ÈÓÁ Ï˘ ÔÓÊ ˜¯Ù ¯·Ú˘ ¯Á‡Ï ˜¯ Ë‚‰ ¯Â„ÈÒ ÚˆÂ
ÊÂ¯ÈÊ· ˙Â¯ÈÎÊÓ‰ „ˆÓ ˙˜ÙÒÓ ‰ÓÊÂÈ ÈÂÏÈ‚-È‡ Ï˘· Ì‚ Ì¯‚ ‰Ê ·ˆÓ .ÔÈ„‰ ˜ÒÙ Ô˙Ó
‰˘‚Â‰˘ „Ú ·ÎÚ˙‰ ˜È˙· ÏÂÙÈË‰Â "ÍÈ¯‡˙ ‡ÏÏ ‰Á„ " Ë‚ ¯Â„ÈÒ ÌÈ˙ÚÏ ÈÎ ‡ˆÓ .ÍÈÏ‰‰
·˜˘ÔÈ„‰ ˙È·Ï ‰ÈÈ Ù ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï Ì‡ .‰ÈÈÁ„‰Ó Ú‚Ù ˘ „ˆ‰ È„È ÏÚ ÔÈ„‰ ˙È·Ï ‰˘„Á ‰
."ÔÈÎÙÂ‰ ‰Ï ÔÈ‡˘ Ô·‡"Î ¯‡˘È‰Ï ˜È˙‰ ÏÂÎÈ ,¯ÂÓ‡Î
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להל שתי דוגמאות שבה מדובר בתיקי של סידור גט שלא חלה בה כל התקדמות במש&
כשמונה וכתשעה חודשי בהתאמה ,ה לא הובאו על ידי המזכירות לבית הדי למת החלטה וא,
לא נשלחה תזכורת לצדדי  ,להעמיד אות על זכויותיה :
) (1בספטמבר  2006נית בבית הדי בתל אביב פסק די שחייב את האישה להתגרש מבעלה.
בית הדי ציי ש"על המזכירות לקבוע מועד לסידור הגט בי הצדדי ולהזמינ לדיו " .מועד סידור
הגט נקבע כעבור חודשיי  ,לחודש נובמבר  .2006האישה לא הופיעה באותו מעמד .הדיו נדחה
ללא קביעת תארי& בלי שהמזכירות יזמה כל פעולה לחידוש הדיו בתיק .נמצא כי מאותו מועד ועד
מועד הביקורת ביולי  ,2007במש& כשמונה חודשי  ,לא הייתה התפתחות בתיק.
) (2בהתא לפסק די שנית במאי  2006בבית הדי בתל אביב ,חויב הבעל לית גט לאשתו
והצדדי זומנו לסידור גט ביוני  .2006באותו מועד הצדדי לא הופיעו .האישה הודיעה לבית הדי
כי הזימו לדיו לא הגיע אליה וביקשה לקבוע מועד חדש .מועד חדש נקבע כעבור כחודשיי וחצי
בספטמבר  ,2006ובמועד זה סירב הבעל לתת גט .הדיו נדחה ללא קביעת תארי& ,ושוב המזכירות
לא יזמה כל פעולה לחידוש הדיו בתיק .עד מועד בדיקת התיק בסו ,יוני  ,2007במש& כתשעה
חודשי  ,לא הייתה כל התפתחות.
להל שתי דוגמאות שהמזכירות קבעה מועדי רחוקי לסידור גט:
) (1בנובמבר  2006נת בית הדי בתל אביב פסק די שחייב את הבעל בגט .רק בפברואר ,2007
כשלושה חודשי לאחר פסק הדי  ,הורה בית הדי למזכירות לפתוח תיק לסידור גט .המועד לסידור
הגט נקבע ליוני  ,2007דהיינו כחצי שנה לאחר פסק הדי .
) (2בית הדי בתל אביב נת פסק די לחיוב הבעל בגט באפריל  2006ובו צוי כי "יש לפתוח
תיק לסידור גט" .בפועל פתחה המזכירות תיק לסידור גט רק כשלושה חודשי וחצי לאחר מת פסק
הדי  .הצדדי הוזמנו לסידור גט באוקטובר  ,2006כ& שעברו כששה חודשי וחצי ממועד מת פסק
הדי .
המנגנו המנהלי שאמור לעזור לבית הדי להשתמש בכל האמצעי העומדי לרשותו ,שה כאמור
לא מעטי וא ,הורחבו לאחרונה ,לא הוק עד היו  .מנתוני הנהלת בתי הדי עולה כי בשני 2003
 2006נתנו בתי הדי  173צווי הגבלה ב  151תיקי  .בנוס ,לכ& הוטלו בתקופה זו  51צווי מאסר.
ב  120מהתיקי )כ  (69%הביאו הצווי למת גט .מכא שהצווי ה כלי זמי העשוי לקד
במידה ניכרת את מת הגט.
ÚÂ·˜Ï ˙Â¯ÈÎÊÓ‰ ÏÚ ,ÔÈ„‰ ˙È· È„È ÏÚ ÔÈ„‰ ˜ÒÙ Ô˙Ó ¯Á‡Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÚÈ·˜ ˙‡ ˙ÂÁ„Ï ÔÈ‡ ‰¯˜Ó ÌÂ˘· ;ÔÈ„‰ ˜ÒÙ „ÚÂÓÏ Ô˙È ˘ ‰ÓÎ „Ú ÍÂÓÒ Ë‚ ¯Â„ÈÒ
ÔÈ„‰ ˙È·Ï ÌÈ ÂÙ ‡Ï Ì‰Ó „Á‡ Â‡ ÌÈ„„ˆ‰ Ì‰· ÌÈ¯˜Ó‰ Ì˙Â‡· ;ÍÈ¯‡˙ ‡ÏÏ „ÚÂÓ‰
··˜˘Â‡È·‰ÏÂ ˜È˙· ÌÈ ÈÈ Ú‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ˙Â¯ÈÎÊÓ‰ ÏÚ ,ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó‰Ï ‰
·.Ì‡˙‰· ‰ËÏÁ‰ Ô˙ÓÏ ÔÈ„‰ ˙È· È Ù
השיטה הנהוגה בבית הדי בתל אביב ,ולפיה על הצדדי לפנות לדיי כדי שיית הוראה למזכירות
לפתוח תיק לסידור גט ,גורמת להתמשכות ההלי& ויוצרת מעי צוואר בקבוק .יש לציי כי בבית
הדי בפתח תקווה נוהג בית הדי בדר& כלל כבר במעמד מת פסק הדי לקבוע את המועד לסידור
גט ,מה שתור לקיצור פרק הזמ שחול ,ממת פסק הדי ועד למת הגט בפועל .מ הראוי שהנהלת
בתי הדי תשקול להנהיג נוהג זה בכל בתי הדי .
 :Ì È ˜ È ˙ · Ï Â Ù È Ë ‰ ¯ Á ‡ ˙ Â ¯ È Î Ê Ó ‰ Ï ˘ · ˜ Ú Ó ¯ „ Ú ‰ .2מזכירות בית הדי
אמורה לעקוב אחר התקדמות הטיפול בתיק כדי למנוע עיכובי בהלי& השיפוטי .מעקב פעיל של
המזכירות יש בו כדי למנוע סחבת והתמשכות הטיפול.

משרד המשפטי
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)א( ה ע ד ר מ ע ק ב א ח ר א י פ ע י ל ו ת ב ת י ק :הבדיקה העלתה כי  10מ  71תיקי
)כ  (14%שנבדקו בשני בתי הדי נשארו פתוחי  ,ולא ננקטה בה כל פעולה לקידו ההליכי בתיק
במש& כחמישה חודשי ועד למעלה משנתיי .
להל שלוש דוגמאות:
) (1במרס  2003נת בית הדי בפתח תקווה פסק די לגירושי  .העיו בתיק העלה כי התיק נשאר
פתוח במש& כשנתיי ללא פעילות ,עד פברואר  ,2005המועד שבו הגישה האישה בקשה להבהרה
בדבר סמכותו של בית הדי לדו בתביעה .בפברואר  2006החליט בית הדי שעל הצדדי לנסח
הסכ גירושי  ,א& הדבר לא נעשה והתיק נשאר פתוח ללא פעילות במש& כשנה ורבע עד מאי ,2007
מועד בדיקת התיק על ידי הביקורת.
במקרה זה השאירה המזכירות את התיק ללא פעילות ולא הציגה אותו בפני בית הדי למת החלטה
במש& פרק זמ מצטבר של מעל לשלוש שני  :בפע הראשונה במש& כשנתיי ובפע השנייה
במש& כשנה ורבע.
) (2במקרה אחר החליט בית הדי בפתח תקווה באפריל  2005כי הנתבע שחויב בגט באוקטובר
 ,2001לא ייאסר עד שהאישה תבח את הצעתו החדשה של הבעל מינואר  .2005מאז התיק נותר
פתוח ללא פעילות וללא התרעה של המזכירות ,יותר משנתיי ימי  .להל פרטי :
באוקטובר  2001פסק בית הדי בפתח תקווה כי הנתבע חייב לתת גט לאשתו .לאחר דחיות חוזרות
ונשנות קבע בית הדי תארי& לסידור גט לסו ,מרס  ,2003וקבע שא הבעל לא יית גט לאשתו הוא
ידו בהרחבת צווי הגבלה כולל הטלת מאסר שלא בפניו .בחודש יולי  2004הוציא בית הדי צו
מאסר בפועל נגד הבעל .על פי התיעוד צו המאסר לא בוצע ,ובאפריל  2005חודש הדיו בעניינו.
באותו מועד החליט בית הדי שצו המאסר ,אותו דרשה האישה ,לא יופעל עד שהאישה תסכי
לבחו את הצעתו החדשה של הבעל .ממועד החלטה זו עד מועד בדיקת הביקורת ,כ  26חודשי ,
לא הייתה כל התפתחות בתיק.
) (3בתיק נוס ,,החליט בית הדי שהבעל יכול לפתוח תיק להיתר נישואי של אישה שנייה;
הבעל לא פעל בהתא והתיק לא הומצא לבית הדי על ידי המזכירות למת החלטה במש& כשנה:
בית הדי בתל אביב התיר בפסק דינו מדצמבר  2005לבעל לשאת אישה על אשתו שהינה חולה ולא
נית לתקשר עימה על מנת שתקבל גיטה .פסק הדי אושר כנדרש באפריל  2006על ידי נשיא בית
הדי הגדול .בתיק נמצאה הוראה למזכירות שיש לפתוח תיק מתאי להיתר נישואי ולהודיע לבעל.
מהעיו בתיק לא נית לוודא א אמנ הודיעה המזכירות לבעל כי עליו לפתוח תיק בהתא ובאיזה
אופ נמסרה לו ההודעה .מאותו מועד אי פעילות בתיק.
הנהלת בתי הדי ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  ,2007כי לאור ממצאי הביקורת
ירוענ נוהל העבודה בנושא ,שעיקרו :אחת לחודש יונפק במערכת הממוחשבת דוח על תיקי שאי
בה פעילות במש& שישה חודשי  ,וה יומצאו להחלטת הדייני א לסגור את התיק או לציי את
מועד החזרתו לעיונו של בית הדי .
)ב( מ ע ק ב ל ק ו י ש ל ה מ ז כ י ר ו ת א ח ר י י ש ו ה ח ל ט ו ת ב י ת ה ד י  :כדי
למגר את תופעת התמשכות ההליכי בבית הדי  ,או לפחות לצמצמה ,על המזכירויות לעקוב אחר
מילוי החלטות בית הדי  ,בי היתר ,בדבר הגשת סיכומי על ידי המתדייני במועד  .במקרה כזה
על המזכירות להעיר לצדדי על אי קיו החלטת בית הדי כנדרש ,ובמקרה הצור& להסב את
תשומת לב בית הדי לכ&.
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·„ÂÎ¯‡˙‰ ·È·‡ Ï˙· ÔÈ„‰ ˙È·· ÌÈ˜È˙ ‰˘ÂÏ˘· ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó· ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È
,¯ÂÁÈ‡· ÌÈÓÂÎÈÒ ˙˘‚‰ ÏÏ‚· (ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙ „Ú ‰Ú·¯‡Ó) ÌÈ˘„ÂÁ ¯ÙÒÓ· ÌÈÎÈÏ‰‰
˘È‚‰˘ ˙Â˘˜·‰ ˙Â·˜Ú· ˜¯ .Ì˙˘‚‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ˙Â¯ÈÎÊÓ‰Ó ÔÈ„‰ ˙È· ˙˘˜· ˙Â¯ÓÏ ˙‡ÊÂ
ÏÂÙÈË· ˙ÂÓ„˜˙‰ ‰˙ÈÈ‰ ,ÌÈÓÂÎÈÒ ¯„Ú‰· ÔÈ„ ˜ÒÙ Ô˙ÓÏ ÌÈ ÈÈ„˙Ó‰Ó „Á‡ ÔÈ„‰ ˙È·Ï
·˙.ÌÈ˜È
להגשת סיכומי במועד על ידי הצדדי ומעקב יזו של המזכירות לשמירת המועדי שנקבעו
להגשת  ,יש חשיבות רבה למניעת סחבת בטיפול בתיקי .
 : ˙ · ˘ Á Â Ó Ó ‰ ˙ Î ¯ Ú Ó · È Â ‚ ˘ Ì Â ˘ È ¯ .3רישו שגוי של נתוני במערכת
הממוחשבת עלול לפגוע במתדייני ובמיוחד נודעת חשיבות לעדכו הנתוני והמסמכי הסרוקי
בו ולמהימנות  ,כאשר חסר התיק המכיל את מסמכי התביעה )ראיה לכ& השריפה שפרצה בבית
הדי בתל אביב באפריל  2005שבעקבותיה נשרפו כ  100,000תיקי  ,והשריפה האחרונה שפרצה
בהנהלת בתי הדי בירושלי באפריל  .(2007מזכירות בית הדי אמורה להזי למערכת הממוחשבת
כל נתו חדש הנוגע לתיקי  ,כדי שיהיה נית לתת דיווח נכו  ,מדויק ועדכני לדייני  ,לבעלי הדי על
מצב התיקי ולהנהלת בתי הדי על מספר התיקי הפתוחי והסגורי  .הרישו במערכת
הממוחשבת הוא ג כלי מידע ניהולי ,ולכ רישו לא מדויק או שגוי פוגע ג ביכולת הניהול
והבקרה.
המזכירות אמורה לסגור תיקי גירושי במערכת הממוחשבת לאחר מת פסק הדי לגט פיטורי .
לאחר מכ היא אמורה לפתוח תיקי חדשי לסידור גט ולצווי הגבלה הכל בהתא לנסיבות
המקרה .במקרה שבעקבות ערעור של בעלי הדי על פסק הדי לבית הדי הרבני הגדול ,מוחזר
התיק לבית הדי האזורי להמש& ההליכי וייפתח בהתא תיק גירושי שני או יותר.
‰È‰ ·È·‡ Ï˙· ÔÈ„‰ ˙È·· ÂÓ‚„ ˘ ÌÈ˜È˙‰ (48%) 54-Ó 26 È·‚Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
·.ÌÈ˜È˙ ˙¯È‚Ò „ÚÂÓ Ï˘ ÈÂ‚˘ ÌÂ˘È¯ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ
להל פרטי :
)א( תשעה תיקי )כ  (16.6%נרשמו במערכת הממוחשבת על ידי המזכירות כפתוחי בי
חמישה עד כ  26חודשי  ,זאת על א ,שההליכי בה הסתיימו במת פסק די בנוגע לסעד
המבוקש .ואילו  14תיקי אחרי )כ  (26%נרשמו כסגורי  ,א& רק לאחר שעברו כשלושה עד 46
חודשי ממת פסק הדי .
)ב( בעניינו של זוג מסוי  ,אמור היה להיפתח במערכת הממוחשבת תיק גירושי שני עקב הגשת
ערעור על ידי האישה שחויבה לקבל גט מבעלה .בית הדי הרבני הגדול דחה את הערעור באוקטובר
 2006והחזירו להמש& דיו לבית הדי האזורי .הבדיקה העלתה כי בקוב #נתוני צוי כמועד סגירתו
של תיק הגירושי השני ,מועד הסמו& למת פסק הדי בתיק הגירושי הראשו )אפריל  (2006שעה
שהתיק השני אמור היה להיפתח רק לאחר מת פסק הדי בערעור )אוקטובר  .(2006יש לציי
שבמועד הביקורת ,ההליכי בתיק טר הסתיימו.
)ג( בשני תיקי נוספי ניתנו באפריל  2007שני פסקי די לחיוב גט ,א& במערכת הממוחשבת
צוי כי התיקי נסגרו כ  10חודשי וכ  15חודשי בהתאמה ,לפני מת פסק הדי .
לגבי תשעה מ  17התיקי שנבדקו )כ  (53%בבית הדי בפתח תקווה צוינו במערכת הממוחשבת
נתוני שגויי  .בכל התיקי ניתנו פסקי די לגירושי  ,ובחלק הצדדי א ,התגרשו ,א& התיקי
טר נסגרו במערכת ,א ,על פי שחלפו כשנה ועד למעלה מארבע שני ממועד מת פסק הדי .
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˙‡Â ÔÈ„‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ ˙‡ ˙ÂÚË‰Ï ÏÂÏÚ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÈÂ‚˘‰ ÌÂ˘È¯‰ ,¯ÂÓ‡Î
ÏÂÙÈË‰ ·ˆÓÏ Ú‚Â · - Ë¯Ù· ÌÈ ÈÈ„˙Ó‰ ˙‡Â ÏÏÎ· ¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ,˙Â¯È˘ ˙Â ˙Â ‰ ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ‰
·˙˙ÏËÂÓ ÌÈÈ ·¯‰ ÔÈ„‰ È˙· È¯ÈÎÊÓ ÏÚ .ÌÈ Â˙ ‰ Ï˘ ‰ÈÂ‚˘ ‰ ÂÓ˙ ¯ÂˆÈÏ Û‡Â ÌÈ˜È
ÏÂÙÈË‰ ·ˆÓ ˙‡ ÂÙ˜˘È ‰Ï‡˘ È„Î ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ Â˙ ‰ ˙Â˙ÈÓ‡Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰
·˙.Â˙ÈÈÂÂ‰Î ÌÈ˜È

השירות למתדייני
רשויות השלטו נועדו לשרת את הציבור ועליה לדאוג כי יסופק לו שירות יעיל ,שוויוני ואיכותי.
מש& הזמ העובר בבתי הדי הרבניי ממועד פתיחת התיק ועד לקבלת גט עלול להתאר& תו& עינוי
די ועוגמת נפש לאלה המייחלי לפתוח ד ,חדש בחייה .
הנהלת בתי הדי קיבלה עליה לפעול לשיפור השירות לבאי בשערי בתי הדי ובשנת  1997היא
פרסמה "הצהרה על מחויבות לשיפור השירות לפוני לבתי הדי הרבניי " .בהצהרה פורטו מדדי
לטיב השירות .בדוח הקוד ציי משרד מבקר המדינה שהנהלת בתי הדי עמדה במדדי אלה.
 : ˙ Â ¯ È ˘ È „ „ Ó .1בעקבות הערת הביקורת בדוח הקוד  ,שינתה הנהלת בתי הדי את בסיס
הנתוני כ& שאי כיו אפשרות להשוות את הנתוני לאור& שני .
 : Ô È „ ‰ È ˙ · ˙ ¯ ‚ Ù Ô Ó Ê · ˙ Â ¯ Â ˙ .2בדוח הקוד נאמר ,שבפגרת בתי הדי בשנת
 2003לא הייתה תורנות של דייני  ,למעט בבית הדי בתל אביב.
בביקורת הנוכחית נמצא כי אמנ בשנת  2007נקבעו תורנויות דייני בבתי הדי ברחבי האר#
בתקופת הפגרה א& בבתי די רבי רק בחלק מהימי  :בתל אביב ובירושלי היו ימי אחדי
שבה לא נקבעו תורנויות; בבית הדי הגדול ובצפת נקבעו תורנויות רק בימי בודדי ובנתניה לא
נקבעו תורנויות כלל.
משרד מבקר המדינה מציי  ,כי אכ חל שיפור במצב; אול עדיי יש לפעול לכ& שיונהגו תורנויות
בכל אחד מבתי הדי האזוריי ובכל אחד מימי הפגרה.
 : ¯ Â · È ˆ ‰ ˙ Â Â Ï ˙ · Â ˙ Â È Ù · Ï Â Ù È Ë .3בדוח הקוד נאמר ,כי הנהלת בתי הדי
טיפלה בתלונות לגופ  ,אול לא היו לה נתוני על התפלגות התלונות לפי בתי הדי וסוג התלונות.
כמו כ לא עקבה הנהלת בתי הדי אחר תיקו הליקויי שעלו מהתלונות .בתשובתו מדצמבר 2003
למשרד מבקר המדינה הודיע מנהל בתי הדי  ,כי "לאור הביקורת החליטה הנהלת בתי הדי לבצע
מעקב מלא על הטיפול בתלונות ובפניות הציבור לרבות הוצאת סיכו שנתי .ייעשה מאמ #לעבוד
בצורה ממוחשבת ולרכז את כל התלונות".
ביקורת המעקב העלתה ,כי בתחו זה לא חל שינוי :בידי הנהלת בתי הדי לא נמצאו נתוני על
התפלגות התלונות לפי בתי הדי וסוגי התלונות.
הנהלת בתי הדי הודיעה בתגובתה לביקורת הנוכחית ,כי הוכנה תוכנה חדשה ליחידת פניות
הציבור ,שבאמצעותה היא תוכל להפיק נתוני סטטיסטיי והיא עושה כל מאמ #להפעילה .לפיכ&
היא מקווה כי בעתיד הקרוב היא תביא לידי יישו את יתרונותיה של התוכנה החדשה.
לדעת משרד מבקר המדינה ,נתוני מרכזיי אודות התפלגות התלונות וסוגיה עשויי לתת
להנהלת בתי הדי תמונה נאותה לצור& תיקו ליקויי ופגמי מערכתיי  ,מעבר לצור& במענה
ובטיפול הפרטני בתלונות שנמצאו מוצדקות.
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 : Ô Â Â Î ‰ Â ı Â Ú È È ˙ Â Î ˘ Ï .4בדוח הקוד נאמר כי לא הוקמו בבתי די רבניי יחידות
סיוע ,כמתחייב מהחלטת הממשלה בעניי זה בשנת  .1998יחידות סיוע אמורות לתת שירותי
אבחו  ,ייעו #וטיפול בענייני משפחה .ביחידות אלה יועסקו עובדי סוציאליי  ,פסיכולוגי
ופסיכיאטרי .
.ÔÈ„‰ È˙·· ÚÂÈÒ ˙Â„ÈÁÈ ÂÓ˜Â‰ ‡Ï ,2008 ¯‡Â È „Ú
משרד המשפטי הפי #תזכיר חוק בתי די דתיי )יחידות סיוע( ,התשס"ו  ,2006שבו הוצע כי שר
המשפטי ושר הרווחה )להל השרי ( יקימו בצו יחידות סיוע ליד בתי הדי הדתיי  ,אשר יתנו
שירותי אבחו ייעו #וגישור; השרי יקבעו את דרכי הפעלת של יחידות הסיוע וכללי לסדרי
עבודת  ,בהסכמה ע ראש בית הדי הדתי .הקמת של יחידות הסיוע תיעשה בהדרגה ותושל
בתו& שנתיי מיו תחילת החוק .טר הוגשה הצעת חוק ,נוכח מחלוקת על מקורות המימו
ליחידות הסיוע.
 : ˙ Â Â ‚ Ú Â Ë ‚ ˙ Â · ¯ Â Ò Ó .5בדוח הקוד צוי  ,כי בתקציב בתי הדי כלול סעי ,שנועד
למימו פעולות להתרת עגונות ומסורבות גט .פעולות הנהלת בתי הדי להתרת נישואי של עגונות
ושל מסורבות גט מתקיימות בעיקר בשלושה תחומי  :איתור הבעלי שנמלטו מנשותיה ; תשלו
הוצאות של בתי הדי בחו"ל שנתנו גט לבקשת בית הדי בישראל; ניסיו לשכנע בעלי )או נשי (
לתת גט לבני זוג  ,למשל על ידי מת תמרי #כספי .הנהלת בתי הדי מיישמת את המלצת בית הדי
בלי שקבעה נהלי ומבחני לתשלומי הללו .תשלומי של מאות אלפי שקלי בשנה על פי
המלצת בית הדי וללא מבחני ברורי  ,אינו עולה בקנה אחד ע מינהל תקי  .משרד מבקר המדינה
המלי #להנהלת בתי הדי לדו בסוג זה של תשלומי  ,לוודא שה מבוססי על תשתית משפטית
ראויה ,ולקבוע נהלי ברורי בעניי יישו המלצות בתי הדי .
Ì‰È˙Â˘ Ï Ë‚ ˙˙Ï ÌÈ·¯ÒÓ‰ ÌÈÏÚ·Ï ÈÙÒÎ ıÈ¯Ó˙ Ô˙Ó ˙ÈÈÚ·˘ ,‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰
.‰¯˙Ù ‡Ï ‰Ê ‡˘Â · ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ˙ÚÈ·˜Â
 : ˙ Â ¯ ¯ Â · .6מנתוני הנהלת בתי הדי עולה כי בית הדי הרבני פועל ג כבורר .סוגיית
סמכותו של בית הדי הרבני לפעול כבורר מכוח הסכמת הצדדי הוכרעה לאחרונה באפריל 2006
על ידי בית המשפט העליו בשבתו כבית משפט גבוה לצדק.13
בג" #קבע מפורשות כי "סמכות ערכאת שיפוט נקנית מכוח הדי ואי היא נושאת כוח לשאוב את
מקורה מהסכמת הצדדי אלא מקו שהחוק עצמו ראה להכיר בהסכמה כזו בנסיבות מסוימות
כמקור לסמכות הכרעה .גישה דומה ננקטת ג לעניי כוחה של ערכאת השיפוט לפסוק על דר&
הבוררות .משאי לערכאת השיפוט אלא סמכות עניינית שהוקנתה לה בחוק ,אי קנויה לה סמכות
לדו ולהכריע בעניי כבורר מכוח הסכמת הצדדי אלא א ניתנה לה סמכות כזו במפורש בחוק.
אי לבד"ר ]לבית הדי הרבני[ סמכות לדו ולהכריע בעניי שאינו ממי הענייני המצוי במסגרת
סמכותו הייחודית לפי החוק או בסמכותו המקבילה ,אפילו ניתנה הסכמת הצדדי לשיפוט .לפי
אותה תפיסה ,אי לביה"ד כוח וסמכות להכריע במחלוקת כבורר מכוח הסכ בוררות בי בעה"ד
]בעלי הדי [ בעניי שעל פי טיבו אינו בתחו סמכותו לפי הדי ".
בג" #ג הצביע על המחיר הכלכלי והחברתי של גישת בית הדי הרבני ,כאשר העיסוק בבוררות בא
על חשבו הזמ והמשאבי שעל בית הדי להקדיש לענייני המעמד האישי כלהל :
__________________

13

בג"' ) ÌÈÏ˘Â¯È· ÏÂ„‚‰ ÔÈ„‰ ˙È· ' ¯ÈÓ‡ ‰ÓÈÒ 8638/03טר פורס (.
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"בית הדי הרבני ,המתיימר לפעול כבורר בי צדדי  ,פועל עדיי תחת הכסות והסממני של
תפקידו הממלכתי .הוא עושה שימוש לצור& כ& במערכת הפיסית והארגונית של בית הדי  ,במימו
המדינה; הוא ד במחלוקות כבורר במסגרת יומ בית הדי  ,במער& העבודה הרגיל; מכלול
השירותי  ,המער& הארגוני והמקצועי ,והתקציב הממשלתי משמשי אותו ג לפונקציה זו ,שאינה,
על פי טיבה ,בעלת אופי ממלכתי .את הזמ שעליו להקדיש לענייני המעמד האישי שבגדר תפקידו
הרשמי הוא מקצה בחלקו לפונקציה שיפוטית אחרת שאינה מטעמה של המדינה ,א ,שהיא נחזית
להיות נושאת חות המדינה בעיני הציבור הרחב ,המתקשה לאבח בי התפקיד השיפוטי לבי
התפקיד הלבר סטטוטורי שבית הדי ממלא .עירוב פונקציות זה אינו מתיישב ע עקרו החוקיות,
וע הגדרה נכונה של הפונקציות והסמכויות של ערכאת שיפוט ממלכתית".
בית המשפט העליו עמד על כ& שאי מניעה לחוגי שוני בעול הדתי המבקשי להזדקק
למערכות חלופיות של הכרעה בסכסוכי  ,להקי מערכות כאלה ,א& לא על חשבו מערכת
השפיטה הממלכתית ,שבית הדי הרבני הוא חלק ממנה.
ÌÈÈ ·¯‰ ÔÈ„‰ È˙·· ÂÁ˙Ù ,ÏÈÚÏ„ ÔÈ„‰ ˜ÒÙ Ô˙Ó ¯Á‡Ï ,2006 È‡ÓÓ ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.ÔÈ„‰ ÈÙ ÏÚ Ì˙ÂÎÓÒ ÌÂÁ˙· Ì È‡˘ ÌÈ‡˘Â · 14˙Â¯¯Â· È˜È˙ 257
בתשובה של הנהלת בתי הדי מדצמבר  ,2007ציי היוע #המשפטי לשיפוט הרבני ,עו"ד שמעו
יעקובי ,כי לשיטתו ,העמדה המשפטית השלילית של הרכב השופטי בבג" #סימה אמיר לעניי
סמכות בית הדי לדו כבורר הינה בגדר 'אמרת אגב' ) (Obiter Dictumואינה מבחינת תקדי
מחייב; בשני האחרונות הוגשו מספר הצעות חוק ,שתכלית לבסס את סמכות בית הדי הרבני
כבורר .לעצ העניי הוסי ,היוע #המשפטי כי טר נאמרה המילה האחרונה בסוגיה ,והעניי תלוי
ועומד בעתירה אחרת לבג".#
ÔÈ„‰ ˙È· ÏÚ ,ÈËÙ˘Ó‰ ·ˆÓ‰ ‰ Â˘ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ ÈÎ ,¯ÈÚÓÂ ·˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.Ô‰Ï ÍÓÒÂÓ Â È‡˘ ˙ÂÈÂ¯¯Â· ÏÂ‰È ÂÓˆÚ ÏÚ ˙Á˜ÏÓ Ú ÓÈ‰Ï

טיפול הנהלת בתי הדי בענייני דייני
משרד מבקר המדינה בדק ענייני מינהל אחדי בנוגע לדייני  ,ולהל הממצאי .
נוכחות דייני בבית הדי
תופעת היעדרות הדייני בשעות העבודה גורמת לסחבת בטיפול בתיקי ופוגעת פגיעה משמעותית
בשירות שנית למתדייני  ,שזכות לקבל את יומ בבית הדי  .תופעה זו פוגעת באמו הציבור
במערכת בתי הדי .
בדוח הקוד העלה משרד מבקר המדינה ליקויי בקשר לנוכחות דייני בעבודה .מבקר המדינה
ציי כי ביולי  1995הנחה שר הדתות דאז פרופ' שמעו שטרית את הדייני להתחיל את הדיוני
בשעה  09:00ולסיימ בשעה  ;14:00למרות זאת עלה כי  15מבי  25דייני בבית הדי בתל אביב
נהגו לסיי את עבודת בשעה .13:30
__________________

14

בשנת  2004נפתחו  653תיקי בוררויות ובשנת  650 2005תיקי .
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ג נציבות תלונות הציבור על שופטי )להל הנציבות( בראשותה של גב' טובה שטרסברג כה ,
שופטת בית המשפט העליו )בדימוס() ,להל הנציבה( ציינה בדוח שלה לשנת  ,2005כי תופעות
של דייני המאחרי או המקדימי לצאת רווחות בבתי הדי הרבניי ופוגעות בתקינות ההליכי
המתנהלי בה .
הביקורת הנוכחית של משרד מבקר המדינה מצאה ,כי מנהל בתי הדי הרבניי הרב אליהו ב דה
העלה מספר פעמי במהל& השני  2007 2004את נושא האיחורי או היציאות המוקדמות של
הדייני  ,וא ,הגיש רשימות שמיות לנשיא בית הדי הרבני הגדול ,הרב הראשי שלמה עמר.
משרד מבקר המדינה ,מציי לשבח את מנהל בתי הדי הרבניי על מאמציו ועשייתו בתחו זה.
מתשובותיו של ראש לשכתו של נשיא בית הדי הרבני הגדול מאוקטובר ונובמבר  2007למשרד
מבקר המדינה ,עולה בי היתר כי במהל& השני  2007 2004שלח הנשיא מכתבי בנושא זה לכל
הדייני ; נערכו שימועי לדייני המאחרי  ,והובהר לה שא יהיה צור& הנושא יועבר לטיפול
נציבות תלונות הציבור על שופטי ודייני .
מגורי דייני שלא במקו כהונת
כל מי שמגיש לוועדת המינויי בקשה להתמנות לדיי  ,נדרש לחתו על התחייבות להתגורר בתחו
השיפוט של בית הדי שבו הוא מכה  .משרד מבקר המדינה ציי כבר בדוח הקוד  ,כי  36%מבי
הדייני שכיהנו באותה עת לא גרו במגורי קבע באזור מושב בית הדי  .המבקר סיכ דבריו בנושא
זה במילי " :משקיבל עליו דיי התחייבות כאמור ,עליו לעמוד בה".
בהתא לחוק נציב תלונות הציבור על שופטי  ,התשס"ב  ,2002רשאי שר המשפטי לבקש
מהנציב לברר עניי הנוגע להתנהגותו של שופט במסגרת תפקידו כשופט לרבות בדר& ניהול
המשפט על ידיו .בהתא לכ& פנה שר המשפטי דאז ,מר יוס) ,טומי( לפיד ,לנציבות בבקשה לברר
את נושא מגוריה של מספר דייני שלא במקו כהונת  ,על א ,התחייבות בכתב בעת מינויי
לשנות את מקו מגוריה  .הנציבה ,בחוות דעת בנושא זה מיוני ומאוגוסט  ,2005קבעה עקרונית ,כי
על הדייני לקיי את ההתחייבות שעליה חתמו כלשונה ,בי היתר ,משו שדיי המקבל על עצמו
התחייבות ,חלה עליו חובה לקיימה; מקו מגורי מרוחק גור לאיחורי  ,לעזיבות מוקדמות את
בית הדי ולשחיקה בתפקודו של הדיי  .בבתי די קטני מתקשי דייני  ,שאינ גרי במקו
כהונת  ,לדו בענייני דחופי בשעות אחר הצהרי  ,בימי תורנות ובפגרה.
המעקב שעשתה הנציבה בנושא זה במסגרת דוח הנציבות לשנת  2006העלה ,כי א ,על פי שנשלחו
לדייני מכתבי אזהרה על ידי שר המשפטי  ,ולמרות פניות הנציבות אליה במכתבי אישיי  ,טר
העתיקו שמונה דייני את מקו מגוריה כנדרש; לכ המליצה הנציבה לוועדת המינויי לדייני
שתציע לסיי את כהונת של דייני אלה.
.˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ‡˘Â · ‰ „ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰
‡ÂÏÓ ˙‡ Â˜ÈÙÈ ÔÈ„‰ È˙· ˙Ï‰ ‰Â ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙„ÚÂÂ ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘˘ ,Ì‚ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .‰Ê ‡˘Â · ÌÈ˘˜·˙Ó‰ ˙Â ˜ÒÓ‰Â ÌÈÁ˜Ï‰
ÌÈ˘„Á ÌÈ ÈÈ„ ÈÂ ÈÓ ˙Ú· Ì‚Â ÌÈ ‰ÎÓ‰ ÌÈ ÈÈ„‰ È·‚Ï Ì‚ ,ÌÈ ÈÈ„‰ È¯Â‚Ó ÔÈÈ ÚÏ Ì˙Ú„ Â ˙È
·.„È˙Ú
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הרכבי חסרי בבית הדי
חוק הדייני  ,התשט"ו ) 1955להל חוק הדייני ( ,קובע ככלל כי בית הדי האזורי ידו בשלושה,
למעט מספר חריגי המנויי בו שבה הוא ידו בדיי אחד.15
הבדיקה של משרד מבקר המדינה העלתה כי אחת הסיבות להיווצרות סחבת בתיקי היא דחיות
מועדי עקב הרכב חסר.
בית המשפט העליו ישב לא אחת על המדוכה בעניי זה וקבע כי ישיבה בהרכב חסר הנוגדת את
האמור בחוק ובתקנות הינה חריגה מסמכות פונקציונאלית וכי החלטה הניתנת בעקבות דיו ולו ג
דיו חלקי ,בהרכב חסר ,הינה בטלה ומבוטלת.16
הנציבה נדרשה לברר מספר תלונות שעניינ הרכבי חסרי או מתחלפי בבתי הדי הרבניי .
מחוות הדעת שפרסמה הנציבה בנושא ביוני  2006עולה ,כי יש ונכפתה הסכמה של המתדיי לקיו
דיו בהרכב חסר ,אחרת יידחה הדיו למועד בלתי ידוע או שנוצר מצב שבו לא נית היה לקיי דיו
ענייני בתיק ומועד הדיו נדחה פע אחר פע  ,באופ שנוצרה סחבת מתמשכת הפוגעת בזכויות
דיוניות ומהותיות של הצדדי .
בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי ב  14מתו& ) 54כ  (26%תיקי בבית הדי בתל אביב
התקיימו דיוני בהרכב שמלכתחילה נקבע כהרכב חסר ,וגר לדחיות במועדי הדיו א ,במספר
חודשי כאשר אחד המתדייני הודיע לבית הדי  ,כי הוא מבקש שעניינו ידו בפני הרכב מלא.
בתשובת הנהלת בתי הדי למשרד מבקר המדינה מתחילת דצמבר  2007טע היוע #המשפטי
לשיפוט הרבני ,כי הסיבה לקביעת הרכבי חסרי היא מחסור בדייני בשל אי מינוי על ידי
הוועדה למינוי דייני  .לדבריו ,לאחרונה הושלמו ההרכבי החסרי  ,וכיו לא קיימת בעיה זו.
ÌÈ·Î¯‰ ÚÂ·˜Ï ‰ËÈ˘Î ‰˜„ˆ‰ ÔÈ‡ ÌÈ ÈÈ„· ¯ÂÒÁÓ ˙Ú· Ì‚ ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.¯ÒÁ ·Î¯‰ È Ù· ÔÈÈ„˙‰Ï ÔÈ„‰ ÈÏÚ· ˙‡ ıÏ‡ÏÂ ÌÈ¯ÒÁ

עיסוק נוס של דייני
בשנת  ,2004במהל& הטיפול בתלונות על ידי הנציבות ,התברר כי לחלק מהדייני עיסוקי נוספי
על העבודה בבית הדי  .הנציבות פנתה לנשיא בית הדי הרבני הגדול ולמנהל בתי הדי הרבניי
אשר התבקשו לערו& בדיקה ולקבוע קריטריוני לעניי עיסוק נוס ,של דייני  .שר המשפטי דאז,
מר יוס) ,טומי( לפיד ,הנחה את מנהל בתי הדי הרבניי לפנות לכל אחד מהדייני וביקש
להצהיר א ה עוסקי בעיסוקי נוספי  ,וא כ לפרט ; כמו כ הובהר כי כל ההיתרי שניתנו
בעבר לעניי זה בטלי  ,וכי דיי המבקש לעסוק בעבודה נוספת ,נדרש להגיש מדי שנה בשנה בקשה
מחודשת שתועבר לאישור של נשיא בית הדי הרבני הגדול ושר המשפטי .17
בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי באוקטובר  2004פנה מנהל בתי הדי לכל הדייני  ,ולפנייה
האמורה השיבו  24דייני כי יש לה עיסוק נוס ,ושלושה השיבו בשלילה לשאלה זו.
__________________

15
16
17

לעניי זה מתייחסות ג תקנות הדייני )ענייני שנית לדו בה בדיי אחד( ,התש"  1990ותקנות
הדיו בבתי הדי הרבניי בישראל ,התשנ"ג .1993
בג"צ  ,ÌÈÏ˘Â¯È· ÏÂ„‚‰ È ·¯‰ ÔÈ„‰ ˙È· ' ‰¯·Âˆ 3520/95פ"ד נ) ,50,53 (5ובג"צ ˙È· ' Ò¯‡È· 7/83
 ,‰ÙÈÁ È¯ÂÊ‡‰ È ·¯‰ ÔÈ„‰פ"ד לח).673,687 (1
לעניי עיסוק נוס -של שופטי  ,ראו „ ,(2006) ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·56 È˙ ˘ ÁÂבפרק "פעילות עובדי
מדינה ונושאי משרה בשירות המדינה במוסדות איגוד הכדורסל בישראל" ,עמ' .883
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מנהל בתי הדי חזר בסו ,ינואר  2005על פנייתו זו למרבית הדייני שענו בחיוב ,על מנת שיצהירו
מחדש א יש לה עיסוק נוס .,התברר כי לפנייה זו ענו רק ארבעה דייני  .מאותו מועד לא נמצא כי
הנהלת בתי הדי פנתה לדייני אלה שוב ,ג לא נמצאו פניות נוספות ליתר הדייני  ,א ,שהדבר
נדרש ,כאמור ,מדי שנה בשנה .בד בבד לא נמצאו בקשות לאישור עיסוק נוס ,מיוזמת של הדייני
עצמ  .הנהלת בתי הדי לא המציאה למשרד מבקר המדינה אסמכתאות בדבר אישורי שניתנו
לדייני בגי עיסוק נוס ,,א ניתנו.
בתשובתה של הנהלת בתי הדי מדצמבר  2007למשרד מבקר המדינה היא ציינה ,כי רוב הדייני
שהיה לה בעבר עיסוק נוס ,החליטו מיוזמת להפסיק לעסוק בכ& ,ולכ לא ביקשו היתר כנדרש;
בכל אופ האחריות לבקשת האישור מוטלת על הדייני ולא על הנהלת בתי הדי .
בתשובה נוספת למשרד מבקר המדינה ציי מנהל בתי הדי הרבניי  ,כי תשובתו בדבר החלטת
הדייני להפסיק את עיסוק הנוס ,,מבוססת על שיחתו עמ ומהעובדה שלא מגיעות אליו בקשות
מהדייני לאישור עיסוק נוס.,
Ï‰ ÈÓ È¯„Ò ;ÌÈ ÈÈ„‰ ÌÚ ÔÈ„‰ È˙· Ï‰ Ó Ï˘ ‰ÁÈ˘· È„ ÔÈ‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙˜.‰„ÚÂÓÂ ÛÒÂ ‰ ˜ÂÒÈÚ‰ ˙˜ÒÙ‰ ¯·„· ·˙Î· ˙„ÚÂ˙ÓÂ ˙¯„ÂÒÓ ‰Ú„Â‰ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÔÈ

סדרי עריכת פרוטוקול הדיו
פרוטוקול מהדיו המתנהל בבית הדי נכתב ידנית או מודפס על ידי אד שהוסמ& לכ& )ספרא
דדינא( .בדוח לשנת  2006דווחה הנציבה על שיפור בנושא הפרוטוקולי בבתי הדי .
בדיקת התיקי במדג בבית הדי בפתח תקווה העלתה כי כל הפרוטוקולי שנבדקו היו מוקלדי .
ע זאת בדיקת התיקי במדג בבית הדי בתל אביב העלתה כי בכ  26%מהתיקי ) 14מתו& (54
שהתנהלו במהל& שנת  ,2006הפרוטוקולי היו כתובי בכתב יד לא קריא ,כולל מחיקות
ושיבושי  .במצב דברי זה בעלי הדי או באי כוח מתקשי לעיי בה ולהבינ  ,לא נית לוודא
א ה משקפי נאמנה ובאופ מלא את מה שנטע במהל& הדיו  ,והדבר עלול ג לגרו לבעיה
בערכאת הערעור.
¯˙ÂÈ ˜ÈÂ„ÓÂ ¯Â¯· ÔÙÂ‡· ÌÈÙ˜˘Ó‰ ÌÈÒÙ„ÂÓ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰· ÔÎ„Ú˙‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ‰ ÌÈ ÈÈ„Ï Ô‰ ·Â˘Á ¯ÊÚ ÈÏÎ ÌÈÂÂ‰Ó ,˜È˙· ‰˘Ú ‰
.„È˙Ú· ÂÈ„Úˆ Í˘Ó‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ˙ Ó ÏÚ Ì‰· ¯ÊÚ ˘ ÌÈ ÈÈ„˙Ó‰ ¯Â·ÈˆÏ Ô‰Â ,ÌÈ ÈÈ Ú‰
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה הנהלת בתי הדי  ,כי הבדיקה שהיא ערכה העלתה כי בשנת
 2006צומצ מספר הפרוטוקולי שלא הודפסו לכמחצית ,ובשנת  2007לא נמצא שו פרוטוקול
כזה.
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סדרי העסקת עובדי
קרבה משפחתית
העסקת קרובי משפחה בשירות הציבורי שלא על פי כללי מינהל תקי פוגעת בעיקרו שוויו
ההזדמנויות ועלולה ליצור מצב של ניגוד ענייני " .משרות בשירות ציבורי ה משאב ציבורי .א
פלוני זכה ביתרו בשל קירבתו לעובד מדינה ,הרי המשאב הציבורי לא הוקצה כיאות".18
על פי הוראות התקשי"ר שהיו בתוק ,עד שנת  ,192007לא יתקבל מועמד למינוי לעבודה ביחידה
א מועסק באותה יחידה עצמה קרוב משפחה שלו; לא יתקבל מועמד למינוי לעבודה במשרד א
מועסק כבר ביחידה אחרת של אותו משרד קרוב משפחה שלו ,והמינוי עשוי להביא ליחסי כפיפות
ביניה ; הוראות אלה לא חלו א אישרה נציבות שירות המדינה את מינויו של אד קרוב לעובד
אותה יחידה ,לאחר שהוכח שמינויו אינו עשוי להביא ליחסי כפיפות או קשרי עבודה ביניה .
אישור הנציבות נית רק א שירותו של אותו אד חיוני למדינה וכי אי באותה עת מועמד מתאי
אחר למילוי המשרה ,או שמצב התעסוקה במקו שבו נמצאת היחידה מצדיק את אישור המינוי.
משרד מבקר המדינה בדק סדרי העסקת קרובי משפחה בבתי הדי הרבניי  .להל הממצאי :
 .1בספטמבר  ,2004במהל& הביקורת בהנהלת בתי המשפט בנושא העסקת עובדי בהנהלת בתי
המשפט ,פנה הממונה על האתיקה בשירות המדינה ותפקידי מיוחדי בנציבות שירות המדינה
)להל ממונה על אתיקה( אל סמנכ"ל בכיר למנהל ומשאבי אנוש בהנהלת בתי הדי מר שמואל
יוס) ,להל סמנכ"ל בכיר( בבקשה לבדוק הא מועסקי בהנהלת בתי הדי ובבתי הדי קרובי
משפחה והא העסקת נעשתה על פי הוראות פרק  13.31בתקשי"ר.20
 .2הנהלת בתי הדי איתרה שמונה עובדי כאלה; רק כעבור חמישה חודשי  ,בינואר ,2005
העביר הממונה על משאבי אנוש של בתי הדי הרבניי )להל הממונה על משאבי אנוש( בקשה
לנציבות שירות המדינה לאשר את העסקת  ,ולגבי ארבעה מה הוא ציי כי לא רשמו פרטי בדבר
קרבת המשפחתית בשאלוני אישיי שמילאו בעת קבלת לעבודה ,כנדרש .יצוי שלעובדת אחת
היו שלושה קרובי משפחה במערכת בתי הדי ורק אחד מה דיווח על כ&.
נציבות שירות המדינה אישרה את העסקת של שישה מבי שמונת העובדי  ,ושתי עובדות הועברו
ליחידות אחרות כדי למנוע העסקת קרובי משפחה באותו בית הדי .
ÏÚ ÂÚÈ„Â‰ ‡Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ „‚ ÌÈ„Úˆ ÔÈ„‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ ‰Ë˜ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú
˜¯·˙.‰„Â·ÚÏ Ì˙Ï·˜ ˙Ú· ÔÈ„‰ È˙· È„·ÂÚÏ Ì
 .3משרד מבקר מדינה השווה בי קוב #העובדי בבתי הדי הרבניי לבי מרש האוכלוסי על
מנת לאתר את אלה שיש לה קרובי משפחה והעלה ,כי בקרב העובדי נמצאו שלושה עובדי
נוספי לאלה שהעלתה הנהלת בתי הדי בבדיקתה שלושת עובדי באות בתי הדי שבה
עובדי קרוביה ; שלושת סופר דייני  ,פקיד עזר בבית הדי בתל אביב ועד גיטי בחיפה לא
דיווחו על כ& בשאלוני האישיי בעת קבלת לעבודה ,כנדרש .התברר ,שלהנהלת בתי הדי לא
היו ידועי קשרי משפחה אלה ,והיא לא ביקשה אישור מנציבות שירות המדינה להעסקת העובדי .
__________________
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20

ראו „ (2005) ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·55 È˙ ˘ ÁÂבפרק על "העסקת עובדי בהנהלת בתי המשפט
ומתמחי במשרד המשפטי " ,עמ' .710 693
כללי שירות המדינה )מינויי ( )סייגי בקרבת משפחה( ,התשב"ט .1969
על פי התקשי"ר ,קרובי משפחה לצור .העניי נחשבי  :ב זוג ,הורה ,ב  ,בת ,אח ,אחות ,גיס ,גיסה,
דוד ,דודה ,ב אח ,בת אח ,ב אחות ,בת אחות ,חות  ,חותנת ,ח  ,חמות ,חת  ,כלה ,נכד או נכדה.
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בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2007הודיעה הנהלת בתי הדי  ,כי לגבי כלל העובדי
שלא דיווחו על קרובי משפחה ,ייער& שימוע בכתב ולאחר מכ יינקטו הליכי משמעתיי  .ע
קבלת טיוטת דוח מבקר המדינה שלח הממונה על משאבי אנוש בהנהלת בתי הדי מכתבי אל
העובדי שלא דיווחו על קרובי משפחה העובדי במערכת ,הודיע לה שהמעשה מהווה עבירה על
החוק ,לכאורה ,ושבכוונתו לנקוט צעדי משמעתיי נגד ; עוד הודיע הממונה על משאבי אנוש ,כי
בעניי העובדי שהנהלת בתי הדי לא ידעה על קיו קרובי משפחת במערכת הוא פנה לוועדה
להעסקת קרובי משפחה בנציבות שירות המדינה.
העסקת מזכירה בבית הדי הרבני בפתח תקווה
בבתי הדי האזוריי  ,בהנהלת בתי הדי ובבית הדי הרבני הגדול הועסקו עד לאמצע שנת 2007
 281עובדי מה  23סופרי דייני ו  41עדי גיטי  ,שמשרותיה מאוישות על ידי גברי בלבד.
מתו& יתרת העובדי ) 217במספר( כ  30%ה נשי  ,רוב הגדול בתפקידי מזכירות וקלדנות.
במערכת בתי המשפט לעומת זאת ,שהיא מערכת הדומה במהותה להנהלת בתי הדי  ,מועסקות
כ  71%נשי בתפקידי שוני כמו מנהלות ,עוזרות משפטיות ,מתמחות ,מאבטחות ועובדות
מינהל.
לפי חוק שוויו ההזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח  ,1988לא יפלה מעביד בי עובדיו או בי דורשי
עבודה מחמת מינ  ,נטיית המינית ,מעמד האישי וכו'.
במסגרת הביקורת ,הובא לידיעת עובדי משרד מבקר המדינה מקרה של עובדת שנמנע ממנה
מלעבוד בבית הדי הרבני בפתח תקווה רק משו היותה אישה .להל פרטי :
לפי הוראת נציבות שירות המדינה הועברה העובדת שעבדה שש שני בבית הדי הרבני בתל
אביב ושימשה בפועל בתפקיד "מזכיר בית די " לבית הדי בפתח תקווה ,עקב קיו קרבה
משפחתית בינה לבי המזכיר הראשי בתל אביב .העובדת הייתה אמורה להתחיל בעבודתה בסו,
נובמבר  .2006מספר ימי לפני כ  ,פנו דייני בית הדי בפתח תקווה אל מנהל בתי הדי והודיעו לו
כי "הואיל ומקדמת דנא נהוג בעירנו שכל הפקידי בבית הדי ה גברי  ,אי לפרו #בשו אופ
גידר של ראשוני ואי להעסיק אישה בכותלי בית הדי בשו צורה".
בעקבות כ& הודיע מנהל בתי הדי לדייני כי ענייני מינהל ועובדי מסורי לאחריותו הבלעדית
ואי לה סמכות או מעמד ,להחליט או לקבוע עמדות בתחו זה.
באותו מועד )סו ,נובמבר  (2006הגיש מנהל בתי הדי ג תלונה לנציבה 21בעניי זה.
בתחילת דצמבר  2006פנתה העובדת לסמנכ"ל ופירטה בפניו את השתלשלות הענייני  .עובדות
הנהלת בתי הדי ובתי הדי האזוריי ברחבי האר #פנו ג ה במכתב בחתימת יד לנשיא בית הדי
הרבני הגדול ,וביקשו את עזרתו כדי שלא תימנע העסקתה של עובדת בבית הדי האמור רק משו
היותה אישה.
מנהל בתי הדי פנה בעניי זה )בעל פה( ג לנציב שירות המדינה אשר הגיב על כ& בסו ,אותו
חודש בציינו בי היתר ,כי לא מתקבל על הדעת שבגו ,ממשלתי תימנע עבודת של נשי בשל
היות נשי ; הדבר נוגד את החוק ,את המוסר הציבורי ואת הערכי הבסיסיי של המדינה .הנציב
סיכ  ,כי למשרה זו נית יהיה לבחור א& ורק אישה.
במהל& חודש ינואר  2007פרסמה הנהלת בתי הדי באתר האינטרנט ובלשכת התעסוקה בפתח
תקווה ,שיש משרה פנויה של מזכירה בבית הדי בפתח תקווה ,וכ ביקשה מנציבות שירות המדינה
__________________
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ב  29.10.06הסמי .מ"מ שר המשפטי  ,מאיר שטרית את מנהל בתי הדי להגיש תלונות בשמו לנציבה.
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לפרסמה ג באתר שלה .בכל הפרסומי צוי שלפי החלטת נציב שירות המדינה ,המשרה מיועדת
לנשי בלבד.
בעקבות תלונתו של מנהל בתי הדי המליצה הנציבה בינואר  2007בפני נשיא בית הדי הרבני
הגדול ובפני שרת המשפטי דאז ,לנזו ,בדייני ולהתרות בה למע לא תישנה התופעה האמורה.
ממונה על משאבי אנוש בהנהלת בתי הדי מסר לעובדי הביקורת ,כי מספר נשי ניגשו למכרז וא,
עברו את בחינות נציבות שירות המדינה ,חלק מאזור פתח תקווה ,א& לא נית היה לשבצ בתפקיד
עקב התנגדות הדייני בבית הדי .
הבדיקה בבית הדי בפתח תקווה באמצע שנת  2007העלתה ,כי עקב העדרה של מזכירה ,נפגע
תפקודו של המזכיר הראשי ,שנאל #למלא ג את תפקיד המזכירה.
חוק הדייני  ,שעל ביצועו ממונה שר המשפטי  ,מקנה לשר את הכלי הנחוצי לטיפול בעבירות
משמעת של דייני  .שר המשפטי בהתייעצות ע נשיא בית הדי הרבני הגדול רשאי להגיש לבית
הדי המשמעתי קובלנה על דיי  ,על יסוד עילות שונות וביניה א דיי נהג שלא כהלכה או התנהג
באופ שאינו הול את מעמדו של דיי בישראל.
.‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù· ÔÈ„‰ ˙È·· È˘‡¯‰ ¯ÈÎÊÓ‰ „È˜Ù˙Ï „·ÂÚ ‰ ÂÓ Ì¯Ë 2007 ¯·ÂË˜Â‡ „Ú
˙‡ Ï·˜Ó Â È‡˘ ÂÈ¯Ú˘· ‡·‰ ÌÈ ÈÈ„˙Ó‰ ¯Â·Èˆ·Â ÔÈ„‰ ˙È· „Â˜Ù˙· ˙Â˘˜ Ú‚ÂÙ Â Â¯ÒÁ
˙Â‡¯Â‰ Ï˘Â ‰˜È˜Á‰ Ï˘ ‰ËÂ· ‰¯Ù‰ ‰ÂÂ‰ÓÂ ÔÂÈÂÂ˘· Ú‚ÂÙ Ì‚ ·ˆÓ‰ .ÂÏ ÚÈ‚Ó‰ ˙Â¯È˘‰
Á˙Ù· ÔÈ„‰ ˙È·· ‰˘È‡ ıÂ·È˘Ï ÏÂÚÙÏ Â¯Â‰Â ‰˘¯Ù· Â˜ÒÚ˘ ˙Â Â˘‰ ˙ÂÎÓÒÂÓ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
˙˜.‰ÂÂ
.ÌÈÏ˘Â¯È· ÔÈ„‰ È˙· ˙Ï‰ ‰· ˙ÚÎ ˙˜ÒÚÂÓ ˙„·ÂÚ‰
ÌÈˆÂÏÈ‡ ÔÂ·˘Á· ‡È· Ì‡ Û‡ ,ÔÈ„‰ È˙·· ÌÈ˘ Ï ‚ÂˆÈÈ‰ ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .È˙ÎÏÓÓ ÛÂ‚· ‰„Â·Ú· ÌÈ˘ ˙ÈÈÏÙ‡ Ï·˜Ï ÔÈ‡ .˙Ú„‰ ˙‡ ÁÈ Ó Â È‡ ,ÌÈÈ˙ÎÏ‰
˘ÔÈ„‰ È˙·· ÌÈ„·ÂÚ ıÂ·È˘· ÌÈ ÈÓ‰ ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘‰ ˙¯·‚‰Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÚÙ˙ ÔÈ„‰ È˙· ˙Ï‰ ‰
.Ì˙ÂÏÏÎ· ÌÈÈ ·¯‰
ארבעה דייני המכהני בבית הדי בפתח תקווה הודיעו בתשובת למשרד מבקר המדינה בסו,
ינואר  2008כי ענייני מינהל ועובדי מסורי לאחריותו הבלעדית של מנהל בתי הדי הרבניי ואי
לדייני סמכות או מעמד להחליט בתחו זה .ראש אבות בית הדי בפתח תקווה הודיע בתשובתו כי
"לפי מיטב הכרתנו ,אי מקו לפקידה קבועה בבית הדי  ...על כ אפנה למעלתכ כי תואילו
להתחשב ברגשותנו בנדו ולהיענות לבקשתנו להמשי& במסורת בית הדי הרבני בפ"ת מאז היווסדו
לפני כמאה שני  ,ונודה לכ על היענותכ ".
È„Î ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ˘ÓÓÏ ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù· ÔÈ„‰ ˙È· „Â˜Ù˙· ˙Î˘Ó˙Ó‰ ‰ÚÈ‚Ù‰Â ÌÈ˘ ‰ ˙ÈÈÏÙ‡ ·ˆÓ ˙‡ ÚÂ ÓÏ

טיפול בהפרות משמעת של עובדי
רשויות השלטו נועדו לשרת את הציבור ועליה לדאוג כי יסופק לו שירות יעיל ,שוויוני ואיכותי.
מנגד המגזר הציבורי הוא פעמי הספק היחיד של שירותי מסוימי  ,כלומר ,הציבור אינו יכול
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להחלי ,את נות השירות א אינו שבע רצו ממנו .אשר על כ גוברת במקרה דנ החשיבות למת
שירות איכותי .בהקשר לכ& ,יש לדאוג שבמגזר הציבורי יועסקו עובדי  ,בעלי כישורי מקצועיי
ומוסר עבודה גבוה ויוקפד על קיו כללי משמעת ואתיקה של העובדי  .על נושאי אלה בקרב
עובדי המדינה מופקד ממונה נציבות שירות המדינה והממוני המשרדיי על משאבי אנוש.
עבירת משמעת עלולה לפגוע באמו הציבור במערכת השלטונית .לפי חוק שירות המדינה
)משמעת( ,התשכ"ג  ,1963עובד מדינה אש בעבירת משמעת א עשה מעשה ,או התנהג ,באופ
שפגע במשמעת ובשירות המדינה; לא עשה את המוטל עליו כעובד מדינה ,או התרשל בעשיית
המוטל עליו; התנהג באופ שאינו הול את תפקידו כעובד מדינה או בדר& העלולה לפגוע
בתדמיתו או בשמו הטוב של שירות המדינה; התנהג בדר& בלתי הוגנת במילוי תפקידו או בקשר
אתו.
הטיפול בהפרות משמעת של עובדי המדינה משתנה במדרג עולה בהתא לחומרת העבירה ,וכולל
צעדי כגו משלוח התראה לעובד ועריכת בירור משמעתי; נוס ,על כ& ,רשאי שר או מנכ"ל
להתרות או לנזו ,בעובד בשל מעשה או מחדל שיש בו משו עבירת משמעת.
משרד מבקר המדינה בדק את סדרי הטיפול בהפרות משמעת שביצעו עובדי בבתי הדי הרבניי ,
כפי שעולה מ"תיק משמעת" המצוי בהנהלת בתי הדי  .הביקורת בדקה  20תיקי אישיי של
עובדי שנבחרו באקראי מבי העובדי שהיו לה בעיות משמעת והעלתה כי בטיפול בשבעה
מהעובדי לא יצרה הנהלת בתי הדי הלימה בי המדרג העולה של חומרת העבירות לבי המדרג
העולה של חומרת האמצעי שאות נית לנקוט .לגבי שישה עובדי התנהלה חקירת משטרה
במועד הביקורת ,שניי הועמדו לדי משמעתי ואחד ננז ,על ידי מנהל בתי הדי  .להל ממצאי
הביקורת לגבי שבעת העובדי שהוזכרו לעיל:
איחורי לעבודה או היעדרות ללא רשות
בתיקיה האישיי של חמישה עובדי שבדק משרד מבקר המדינה נמצאו התראות רבות שנשלחו
אליה בדבר איחורי במש& שני רבות; לגבי שניי מה נמצאו ג תלונות על היעדרות ללא
רשות במהל& שעות עבודה .טיפול הנהלת בתי הדי בהפרות משמעת אלה הסתכ לאור& השני
בבירורי שנערכו לה בנוכחות סמנכ"ל בכיר
בשליחת התראות לעובדי ובחלק מהמקרי
והממונה על משאבי אנוש .להל שתי דוגמאות:
 .1בתיקו האישי של עובד המשמש כעד גיטי בבית הדי בחיפה נמצאו התראות על איחורי ,
ששלח אליו הממונה על משאבי אנוש במהל& שנת  .2004בפברואר  2005כתב אליו המזכיר הראשי
של בית הדי  ,שבחודש ינואר  2005שכח להדפיס יותר "מפע פעמיי " כרטיס נוכחות.
-ÏÈ¯Ù‡ ÌÈ˘„ÂÁ· ˘„ÂÁ· ÌÈ¯ÂÁÈ‡ ¯˘Ú-ÌÈÈ ˘Ï ‰˘ÈÓÁ ÔÈ· ÂÈ‰ „·ÂÚÏ˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
.Â„‚ Ì‰˘ÏÎ ÌÈ„Úˆ ‰Ë˜ ÔÈ„‰ È˙· ˙Ï‰ ‰˘ ‡ˆÓ ‡Ï ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ .2007 ¯·ÓËÙÒ
 .2בתיקו האישי של עובד הממלא תפקיד של פקיד עזר בבית הדי באשדוד נמצא מכתב של
המזכיר הראשי של בית הדי מיולי  ,2003ובו הוא העיר שהעובד נעדר מהעבודה ללא רשות ,דבר
שגור לפגיעה בשירות לציבור; המזכיר הראשי ציי כי בעבר שלח כבר אל העובד מכתבי
ומזכרי בנושא זה; כמו כ הוזמ העובד לסמנכ"ל בכיר ובסיכו הפגישה עמו נקבע שעליו
להקפיד על שעות העבודה ,א& העובד ממשי& להעדר ללא רשות ו"עושה כעולה על רוחו".
באוקטובר  2003קיי סמנכ"ל בכיר בירור ע העובד ,ובאוגוסט  2004שלח המזכיר הראשי מכתב
נוס ,לעובד והעלה בו טענות בדומה לפעמי הקודמות; באוקטובר אותה שנה נער& לעובד בירור

משרד המשפטי

953

נוס ,ע סמנכ"ל בכיר והממונה על משאבי אנוש; בסיכו הפגישה נאמר כי א העובד ימשי&
לגרו לבעיות משמעתיות ,תיאל #ההנהלה לנקוט נגדו צעדי דרסטיי .
·„ÌÈÓÈ‰ ˙È·¯Ó· ¯ÁÈ‡ „·ÂÚ‰˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Í¯Ú˘ ˙ÂÁÎÂ ‰ ˙ÂÁÂ„ ˙˜È
·.2007 ¯·ÂË˜Â‡-¯‡Â È ÌÈ˘„ÂÁ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2007הודיע מנהל בתי הדי  ,כי נגד העובדי יינקטו
הליכי משמעתיי  ,כנדרש.

✩
‡·‰ Ï‰˜·Â ÔÈ„‰ ˙È· ˙ÂÏ‰ ˙‰· ˙Ú‚ÂÙ ¯Â·ÈˆÏ ˙Â¯È˘ ÌÈ ˙Â ‰ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì˙Â¯„ÚÈ‰
·˘Â˙Â‚‰ ˙‰ ÏÚ ¯ÊÂÁÂ ÌÈ ÂÓÓ‰ ˙Â‡¯˙‰Ó „·ÂÚ‰ ÌÏÚ˙Ó ÌÈ ˘ Í˘Ó· ¯˘‡Î ÍÎÈÙÏ .ÂÈ¯Ú
ÈÙÏ ,‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÈ˙ÚÓ˘Ó‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙‡ ËÂ˜ Ï ÔÈ„‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ ÏÚ ,‰ÏÂÒÙ‰
.ÔÈÈ Ú‰ ÈÙÏ ,‰¯ÓÂÁ Ï˘ ‰ÏÂÚ ‚¯„Ó

התנהגות בלתי הולמת
 .1באפריל  2007הגיש המזכיר הראשי של בית הדי בתל אביב תלונה נגד מזכירה בכירה באותו
בית די על התנהגות בלתי הולמת כלפיו .לפי התלונה דרשה העובדת מהמזכיר אישור חתימה על
תצהיר בעניי צו ירושה של קרוב משפחה; המזכיר סירב לבקשת העובדת בשל העובדה שהמבקשת
)אשתו של המנוח( לא הופיעה בפניו והדבר אסור על פי החוק .בשל סירובו ,התנהגה העובדת,
לדבריו ,בבוטות ,תו& הרמת קול והשמעת קללות ואיומי  .בגי התנהגות זאת הודיע סמנכ"ל בכיר
לעובדת בסו ,מאי  2007שינקוט נגדה צעדי משמעתיי .
ÌÈ„Úˆ ÔÈ„‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ ‰Ë˜ ‡Ï ,2007 ¯·ÂË˜Â‡ ÛÂÒ· ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÎÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú
Â·Â ,2007 ÈÏÂÈÓ (‰ÓÂ˙Á ‡Ï) ·˙ÎÓ ˙ËÂÈË ‰‡ˆÓ ˙„·ÂÚ‰ Ï˘ È˘È‡‰ ˜È˙· ;Ì‰˘ÏÎ
.‰È˘ÚÓ ÏÚ ‰‡¯˙‰ ‰ÏÂÏÎ
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2007הודיע מנהל בתי הדי  ,כי מכתב ההתראה לא נשלח
לעובדת עקב טעות ,שתוקנה.
 .2בפברואר  2003המלי #המזכיר הראשי של בית הדי האזורי בירושלי להעניק מעמד קבוע
לעובד שהועסק בתפקיד מזכיר בית הדי לענייני הקדשות; סמו& לאותו מועד מילא המזכיר הראשי
גיליו הערכה של העובד ובו במרבית התחומי  ,כולל "משמעת" ,העניק לעובד ציוני גבוהי או
גבוהי מאוד.
לעומת זאת ,באוקטובר  2003כתב המזכיר הראשי מכתב לעובד בנושא תפקודו וציי  ,כי "קרוב
לשלוש שני שאתה מהתל בי בכל מטלה שאני מטיל עלי& ועושה בסופו של דבר רק מה שאתה
רוצה לעשות ,ומתחמק מכל משימה"; באותו מכתב ציי ג כי העובד פתח תיקי בלי לגבות
אגרות.
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¯Â¯· ‡Ï Ì‚ ;‰Î¯Ú‰‰ ÔÂÈÏÈ‚· ÈÂËÈ· Â‡ˆÓ ‡Ï ,„·ÂÚ‰ „‚ È˘‡¯‰ ¯ÈÎÊÓ‰ Ï˘ ÂÈ˙Â ÚË
È˙Ï· ‰˙ÈÈ‰ Â˙Â‚‰ ˙‰ ÔÎ‡ Ì‡ ,ÚÂ·˜ „·ÂÚ Ï˘ „ÓÚÓ ÂÏ ˙˙Ï È˘‡¯‰ ¯ÈÎÊÓ‰ ıÈÏÓ‰ ÚÂ„Ó
.Â·˙ÎÓÓ ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ ,˙ÓÏÂ‰
כמו כ נמצאו בתיקו האישי של העובד התראות רבות על איחורי לעבודה בתקופה מאי 2003
ספטמבר  .2006ביולי  2006הוזמ העובד לבירור בפני סמנכ"ל בכיר ובו צוי כי בחודש מאי אותה
שנה הוא איחר לעבודה  18פעמי ; עוד נמצאו בתיקו האישי תלונות על התנהגותו ,כגו הרמת יד
על עובד אחר ,תלונות דייני על תפקודו ותיאור אירוע של יציאה מבית הדי בזמ העבודה וחזרה
כדי להחתי כרטיס נוכחות .בבירור סוכ ע העובד שישפר את יחסי העבודה שלו ע דייני וע
עובדי  ,ימלא אחר הוראות הדייני ושעת הגעתו לעבודה תהיה .7:30
‡Â‰˘ ˙Â¯È·ÚÂ ˙ÚÓ˘Ó ˙Â¯Ù‰ ÔÈ‚· Â„‚ ÌÈ„Úˆ ÂË˜ Ì‡ „ÂÚÈ˙ „·ÂÚ‰ ˜È˙· ‡ˆÓ ‡Ï
·.˙ÂÓÈÏ‡Â ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘· ÔÈ„‰ ˙È·Ó Â¯„Ú‰ ,˙Â¯‚‡ ˙ÈÈ·‚-È‡ :ÔÂ‚Î ¯ÂÓ‡Î ÚˆÈ
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי מנהל בתי הדי  ,כי ממלא מקו המזכיר הראשי של בית הדי
דאז )בשני  2003ו  (2004התקשה במילוי תפקידו ובי היתר בטיפול בעובדי  .מסו ,שנת ,2004
מועד כניסתו לתפקיד של המזכיר הראשי הנוכחי ,חל שיפור רב בתפקודו של העובד ובזמ הגעתו
לעבודה.
ÌÈ ˘Ï ¯˙È‰ ÔÈ· ÌÈÒÁÈÈ˙Ó ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÔÈ„‰ È˙· Ï‰ Ó Ï˘ Â˙·Â˘˙ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ÌÈÏÂÚ Ì È‡Â 2006-2005

✩
ÂÈ ÈÈ Ú ˙¯„Ò‰Ï Ì˙¯ÊÚÏ ˜˜Ê ‰ ¯Â·ÈˆÏ ˙Â¯È˘ Ô˙Ó ÏÚ ÌÈ ÂÓ‡ ÌÈÈ ·¯‰ ÔÈ„‰ È˙·· ÌÈ„·ÂÚ
· ÏÚ ,¯˙ÂÈ· ·ÂË‰ „ˆ‰ ÏÚ Ì„È˜Ù˙ ˙‡ Â‡ÏÓÈ ‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚ˘ È„Î .È˘È‡‰ „ÓÚÓ‰ ‡˘Â
ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ Ï ‰ÈÏÚÂ Ì˙ÂÏ‰ ˙‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ „ÈÙ˜‰Ï ÔÈ„‰ È˙· ˙Ï‰ ‰
È„Î ÌÈ ÂÈ„ Ì‚ ÌÈÈ˜Ï ‰ÈÏÚ „ÁÂÈÓ·Â ,˙ÚÓ˘Ó‰ ÈÏÏÎ ˙‡ ÌÈ¯ÈÙÓ Ì‰ ¯˘‡Î ‰˙Â˘¯Ï
ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰ÏÂ ˙Â ˜ÒÓ ˜ÈÒ‰Ï È„ÎÂ ÌÈÈ˙¯„Ò ˙ÚÓ˘Ó È¯ÙÓ „‚ ÌÈ„Úˆ ˙ËÈ˜ ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï
.‰Ï‡Î ˙Â¯Ù‰ ˙ÚÈ ÓÏ ÌÈÚˆÓ‡‰ È·‚Ï
‰ÏÂÏÚ ˙ÚÓ˘Ó‰ ÈÏÏÎ ˙‡ Â¯Ù‰˘ ÌÈ„·ÂÚ ÈÙÏÎ ‰¯˙È ˙Â ÁÏÒ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.¯Â·ÈˆÏ ·È„‡Â ÏÈÚÈ ˙Â¯È˘ Ô˙Ó· È ÂÈÁ‰ Í¯Âˆ· ÏÂÊÏÊÎ ˘¯Ù˙‰Ï
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אבטחת מידע
ניהול נתוני תיקי תביעות שהוגשו לבתי הדי הרבניי נעשה באמצעות מערכת מידע ממוחשבת
)להל המערכת הממוחשבת( הפועלת במשרד הראשי של הנהלת בתי הדי ובכל אחד מבתי הדי
האזוריי .
אבטחת המידע במערכת הממוחשבת היא חלק ממנגנוני הבקרה של הארגו ומשמשת לביסוס
הבקרות האחרות הנהוגות בו ,ומיועדת להג על סודיות ,אמינות וזמינות של נתוני ; וכ על
התוכנה והחומרה של המערכת הממוחשבת מפני פגיעה מכוונת או מקרית .ליקויי באבטחת
המידע עלולי לגרו לפגיעה ג ברמת השירות ובצנעת הפרט.
משרד מבקר המדינה בדק היבטי אחדי בנוגע לאבטחת המידע האגור במערכת הממוחשבת של
בתי הדי הרבניי  .להל הממצאי :
ממונה על אבטחת המידע
סעי17 ,ב' בחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א ) 1981להל החוק( קובע שמשרדי הממשלה ומוסדות
מדינה אחרי חייבי "במינוי אד בעל הכשרה מתאימה שיהיה ממונה על אבטחת המידע" )להל
הממונה( .על פי אותו סעי ,,הממונה אחראי לאבטחת המידע במאגרי המידע הממוחשבי ,
כמשמעות בחוק ,המוחזקי ברשות גופי אלו .סעי 31 ,א' בחוק קובע עונש של שנת מאסר על
אי מינוי ממונה על אבטחת מידע.
˘¯„ Î Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡ ÏÚ ‰ ÂÓÓ ‰ ÂÓ ‡Ï ,2007 ËÒÂ‚Â‡ ,˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓÏ „Ú˘ ,‡ˆÓ
·.˜ÂÁ
בעקבות הביקורת מינה מנהל בתי הדי בספטמבר  2007את המכה כראש אג ,הביטחו  ,שימלא ג
את תפקיד הממונה על אבטחת מידע.
נוהלי אבטחת מידע
החוק מגדיר את המונח "אבטחת מידע"" :הגנה על שלמות המידע ,או הגנה על המידע מפני
חשיפה; שימוש או העתקה ,והכל ללא רשות כדי " .22החוק חל על מאגרי המידע של בתי הדי
בהיות "גו ,ציבורי" כהגדרתו בחוק ,23בעל מאגר מידע "רגיש" 24ומחייב קיו של קוב #נהלי
מסודר.
ביולי  1996אישר מנהל בתי הדי את נוהלי העבודה של יחידת המחשב )להל
עודכ לאחרונה ביולי  .2006הפרק הרביעי של הנוהל ד בסדרי אבטחת מידע.

הנוהל( .הנוהל

__________________

22
23
24

שלמות המידע :על פי החוק פרק ב' "זהות הנתוני במאגר המידע למקור שממנו נשאבו ,בלא
ששונו; נמסרו או הושמדו ללא רשות כדי ".
סעי" :(1) 23 -משרדי הממשלה ומוסדות מדינה אחרי  ,רשות מקומית וגו -אחר הממלא תפקידי
ציבוריי על פי די ".
סעי ,7 -הגדרות" :נתוני על אישיות של אד  ,צנעת אישיותו ,מצב בריאותו ,מצבו הכלכלי ,דעותיו
ואמונתו".
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ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘Â ‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ Â· ÔÈ‡Â ¯ÒÁ· ‰˜ÂÏ ¯ÂÓ‡‰ ˜¯Ù‰˘ ,‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‰ÒÈ Î‰ ˙Â‡ÓÒÈÒ ˙ÙÏÁ‰ ˙Â¯È„˙ :ÌÈ‡·‰ ÌÈ‡˘Â · ‰Ó‚Â„Ï ,Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡Ó ˙ÁË·‡Ï
‰ÓÒÈÒ‰ ‰ ·Ó ;ÌÈÏ˘ÂÎ ‰ÒÈ Î ˙Â ÂÈÒÈ ¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï ˙Î¯ÚÓ‰ ˜Â˙È ;˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓÏ
ı·Â˜ ˙ Ùˆ‰ ;(ÌÈ¯Á‡ ÌÈÂÂ˙Â ÌÈ¯ÙÒÓ ,˙ÂÈ˙Â‡ Ï˘ ·ÂÏÈ˘Â ‰ÓÒÈÒ‰ Í¯Â‡) ‰·Î¯‰Â
;ÌÈ¯˙ÂÈÓ ·˘ÁÓ ÈÒÈÙ„˙ Ï˘Â ˘ÂÓÈ˘Ó ÌÈ‡ˆÂÈ‰ ÌÈÈË ‚Ó ÌÈÚˆÓ Ï˘ ‰„Ó˘‰ ;˙Â‡ÓÒÈÒ‰
˙˙·˘‰ Â‡ ÌÈ˘Â·È˘ Ï˘ ‰¯˜Ó· ‰ÏÂÚÙ‰ È¯„ÒÂ ;ÌÈ·˘ÁÓ‰ ¯„ÁÏ ‰ÒÈ Î‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ
.˙Î¯ÚÓ‰

‰ÏÂÚÙ È ÓÂÈ
המערכת הממוחשבת מייצרת יומני פעולה )קובצי לוג( אשר רושמי בזמ אמת נתוני שוני על
הפעילויות שנעשו במערכת ,לדוגמה :נתוני על סוגי הפעולה שנעשו ,זמני כניסה למערכת ופרטי
המשתמשי בה.
בפרק הרביעי של הנוהל ,הד בנושא אבטחת מידע ,נקבע כלהל " :אחראי אבטחת מידע ,שמונה
לכ& ,יעבור על קבצי הלוג במערכת לוודא שלא בוצעו כניסות חריגות .כל מקרה של כניסה חריגה
ייבדק מול המשתמש .בכל מקרה ירש האירוע במערכת הקריאות".
˙Â„ÚÂ˙Ó ˙ÂÈ‰Ï ˙Â¯ÂÓ‡ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˙ÂÒÈ Î‰ ÏÎ˘ Û‡ ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .1
·˙ÂÏÂÚÙ Ô‰Ó Ú·˜ ‡ÏÂ "‰‚È¯Á ‰ÒÈ Î" Ï˘ ‰¯˜Ó Â‰Ó Ú·˜ ‡Ï Ï‰Â · ,˙ÂÏÈÚÙ‰ È ÓÂÈ
.˘Ó˙˘Ó‰ ÏÂÓ ˙Â‚È¯Á‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ Ï˘ ˙Â˜È„· Â˘ÚÈ˘ Ú·˜ Ï‰Â ·˘ Û‡ ÏÚ ˙‡Ê .˙Â‚È¯Á
;˙ÂÏÈÚÙ‰ È ÓÂÈ· ÌÈÓÂ˘È¯‰ ÁÂ˙È Ì˘Ï ˙ÙËÂ˘ ‰¯˜· ‰˙˘Ú ‡Ï˘ ,‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÔÎ‡Â
.Ì‰· „ÚÂ˙Ó‰ ˙‡ ˜„·Â ÌÈ ÓÂÈ‰ ÏÚ ¯·Ú „Á‡ Ì¯Â‚ ‡Ï Û‡Â
Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡ ‡˘Â · ‰¯˜· ˙ÂÁÂ„ ‰Ï·È˜ ‡ÏÂ ‰˜ÈÙ‰ ‡Ï ÔÈ„‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ ,ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î
.˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰Ú¯Ï ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú Ì‡ ‰˜„· ‡ÏÂ
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר  2008הודיע מנהל בתי הדי כי המשרד נקט פעולות
"לצור& אפיו דוח קבוע ,שיופעל על ידי ממונה על אבטחת מידע ,מידי יו  ,לבקרה על אבטחת
המידע".
 .2ביומני הפעילות אמורי להירש נתוני על פעולות שעשו המשתמשי במערכת הממוחשבת
ובה פרטי על כל אירוע ,פרטי המשתמשי וסוג הפעולה :רישו  ,מחיקה או עדכו .
·„È ÂÈ ˘„ÂÁÏ ˙ÂÏÈÚÙ‰ È ÓÂÈ Ï˘ ÌÈÓÂ˘È¯· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÚˆÈ·˘ ˙ÈÓ‚„Ó ‰˜È
ÌÈ Â˙ Ï˘ ‰˜ÈÁÓ ˙ÂÏÂÚÙ Â˘Ú Ì‰·Â ÌÈ¯˜Ó ‰Ú·˘ ‰˙ÏÚ‰ ÌÈÏ˘Â¯È· ÔÈ„‰ ˙È· Ï˘ 2006
·È·‚Ï ‰˜È„· ÍÂ¯ÚÏ Í¯Âˆ ‰È‰È Ì‡ .‰ÏÂÚÙ‰ Úˆ·Ó ˘Ó˙˘Ó‰ Ï˘ ÈÂ‰ÈÊ‰ ÈË¯Ù ÂÓ˘¯ ˘ ÈÏ
¯„Ú‰·˘ È¯‰ ,Ì˙Â‡ ‰˘Ú ÈÓÂ ÌÈ Â˙ · ÌÈ˘¯ÂÓ ÌÈÈÂ È˘ Â˘Ú Ì‡ ¯¯·Ï Â‡ ˙ÂÏÂÚÙ‰
˙Â Â¯˜Ú ˙‡ „‚Â ‰Ê ·ˆÓ .‰ÏÂÚÙÏ È‡¯Á‡‰ ˙‡ ˙Â‰ÊÏ ‰È‰È Ô˙È ‡Ï ÌÈ‰ÊÓ‰ ÌÈË¯Ù‰
‡·.Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË
 .3מבדיקה של יומני הפעולה עולה עוד ,שבאותה תקופה )יוני  (2006בוצעו בבית הדי האזורי
בירושלי  344מחיקות של נתוני ו  71מתוכ נעשו על ידי אותו משתמש.
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˙Â˘Ú ˘ ˙Â˘È‚‰ ˙‡ ÏÎ˘ÂÓ ÔÙÂ‡·Â ˙ÂÈ˙ËÈ˘· ˜Â„·Ï ˘È ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÁÎÂ „ÁÂÈÓ· ÌÈ Â˙ · ÌÈ˘Ú ‰ ÌÈÈÂ È˘‰Â ‰ÎÂ˙Ó Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÙÈÏ˘ ,˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓÏ
.ÌÈÈ ·¯‰ ÔÈ„‰ È˙· Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ‰ÏÈÎÓ˘ ÌÈ˘È‚¯‰ ÌÈ Â˙ ‰
Á¯Â‡· ‰ÏÂÚÙ‰ È ÓÂÈ ˙˜È„· ÏÚ „ÈÙ˜‰ÏÂ ,È Î„Ú ÁÂÂÈ„ Ï‰Â ıÓ‡Ï ÔÈ„‰-˙È· ˙Ï‰ ‰ ÏÚ
˜·.‰˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ÍÓÒÂÓ ‚¯„Ï ÁÂÂÈ„ ˙¯·Ú‰ ÏÚÂ ÚÂ

ניהול סיכוני והתאוששות במקרה אסו
הוראות התכ"  25קובעות" :יש לנתח את הסביבה בה מערכת המידע הממוחשבת תיוש  ,על ידי
זיהוי הסכנות ונקודות התורפה וקביעת המער& של המשאבי  ,עליה יש להג  .מניתוח זה נית להכי
רשימה של הסיכוני העיקריי ולכמת את חשיבות  ,תו& ניסיו לצפות את חומרת הסיכוני "; "יש
לנתח את אמצעי ההגנה להקטנת הסיכוני "; כמו כ "אמות מידה אפשריות לניתוח כזה כוללות:
שלימות המידע ,מערכות לניהול מאגרי נתוני  ,שלימות התוכנה ,הגנה פיזית והגנה על אמצעי
האחסנה ,כוח אד  ,מערכת תקשורת ותכנו לזמ חירו )."(CONTINGENCY PLANNING
Ì"Î˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ,ÔÈ„‰ È˙· ˙Ï‰ ‰· Ú„ÈÓ‰ Ï˘ ‰·¯‰ ˙Â˘È‚¯‰ ˙Â¯ÓÏ˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
Í¯„‰ ‰ Á· ‡ÏÂ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓÏ ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ÈÂÙÈÓÏ ÌÈ ÂÎÈÒ ¯˜Ò ‰˘Ú ‡Ï .ÂÓÈÂ˜ ‡Ï
,˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓÏ ÌÈ ÂÎÈÒ ¯˜Ò ˙Â˘ÚÏ ÔÈ„‰ ˙È· ˙Ï‰ ‰ ÏÚ .Ì˙Â‡ ¯ÚÊÓÏ Â‡ ÚÂ ÓÏ
.˙Â‡¯Â‰‰ ÈÙ ÏÚ ˘¯„ Î
 .1איומי שוני עלולי לפגוע במערכות הממוחשבות ובהמשכיות הפעילות הסדירה של
הארגו  .כ& למשל בשני האחרונות אירעו שתי שריפות בבתי הדי  :במאי  2005בבית הדי בתל
אביב ובאפריל  2007בחדר שרתי המחשב של הנהלת בתי הדי בירושלי  .על מנת למזער או למנוע
נזקי ולאפשר לארגו להמשי& ,ברמה סבירה ,בפעולותיו במקרה של אסו או שיבוש חמור של
המערכות ,יש צור& בהיערכות מתאימה.
בי מרכיבי ההיערכות כלולות הפעולות הבאות :מיפוי רכיבי חיוניי של המערכת ,מיפוי
האיומי  ,דירוג הפעילויות על פי רמת החיוניות או הקריטיות שלה  ,קביעת פרק זמ קריטי להמש&
הפעילות ,משאבי דרושי  ,תכנית מפורטת ונוהל פעולה .האחריות לגיבוש ויישו התכנית מוטלת
על הנהלת הארגו .
בנוהל האג ,למערכות מידע כלול פרק "גיבוי התאוששות" המתייחס רק במשפט אחד לנושא
וקובע" :התאוששות מאובד תיעשה עפ"י הערכת הנזק ,בישיבת צוות עובדי האג ,ובהתא
לנדרש" .הביקורת העלתה שהנהלת בתי הדי לא פעלה להכנת תכנית היערכות למקרה של אסו או
שיבוש חמור וליישו מרכיביה.
 .2במרס  2004קיבל מנהל בתי הדי דוח ,שהזמי מחברה חיצונית בנושא "סקר אבטחה
ובטיחות בתי הדי הרבניי " .העבודה נעשתה לגבי  12אתרי של בתי הדי הרבניי  .בפרק
ההמלצות על פעולות שיש לעשות באתר ההנהלה בירושלי  ,נאמר בי היתר ,כי יש להכי נהלי
התואמי לאופי הפעילות במשרד :לבנות מערכת תרגולי למצבי חירו ; לקבוע צוות עובדי
לנושא ולהכשירו .בנושא "אבטחת מידע/תיקי " במערכות המידע הממוחשבות ,נאמר שיש לבצע
__________________

25

תכ" הוראה  07.03.02מ " 86 05 01בקרות מערכת מידע ממוחשבות ,בקרת מערכת מיקרו ,שלבי
מחזור החיי ".
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 בפרק "המלצות עיקריות בתחו. כולל ניסיונות חדירה למערכת הקיימת,סקר אבטחה ייעודי
. לבצע סקר לגבי האבטחה הלוגית והאבטחה הפיזית של המערכת הממוחשבת#האבטחה" הומל
Ì¯Â‚ Â‡ ÔÈ„‰-È˙· ˙Ï‰ ‰ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï 2004 ˙ ˘· ÁÂ„‰ ˙Ï·˜ Ê‡Ó˘ ,‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÏÏÎ· ,Â· ˙ÂÏÂÏÎ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ ¯·„· ˙ÂËÏÁ‰ ‰Ï·È˜ ‡ÏÂ ÂÈ‡ˆÓÓ ÏÚ ÌÈ ÂÈ„ ‰ÎÈÓÒ‰˘
.˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ˙ÈÊÈÙ‰Â ˙È‚ÂÏ‰ ‰ÁË·‡‰ ÏÚ ¯˜Ò ‰Ê

✯
,ÔÈ„‰ È˙· ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ „ˆÓ ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË· ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .1
˙Â¯ÈÎÊÓ‰ ÏÂÙÈË· ÌÈ·ÂÎÈÚ· ‰ÏÎÂ ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ¯Á‡ ˙Â¯ÈÎÊÓ‰ Ï˘ ·˜ÚÓ ¯„ÚÈ‰Ó ÏÁ‰
:ÍÎÏ ˙Â·ÈÒ‰ ÔÈ· .ÛÈÏÁ˙ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ,ÔÈ„‰ È˙· È˙Â¯È˘Ï ÌÈ˜˜Ê Ï ÍÎ ÏÎ È ÂÈÁ‰ ,Ë‚ ¯Â„ÈÒ·
˙·ÁÒÂ ‰ ˙Ó‰ ,ÔÈ„ È˜ÒÙ ÌÂÈ˜Ï ÌÈÂÂˆ Ô˙Ó ÌÂÊÈÏ ÔÈ„‰ È˙·Ï ¯˘Ù‡Ó‰ ÔÂ ‚ Ó ¯„ÚÈ‰
.ÔÈ„‰ È˙· Ï˘ ÌÈ¯ÒÁ ÌÈ·Î¯‰ ·˜Ú ÌÈ ÂÈ„ ˙ÈÈÁ„Â ÔÈ„‰ È˜ÒÙ ÌÂÈ˜Ï ‰Ï·‚‰ ÈÂÂˆ ˙ÏÚÙ‰·
ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÂÏÎÓÓ .Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡Â ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ ÔÎ ÂÓÎ
ÔÎ .ÔÈ„‰ È˙·· ˙ÂÏ‰ ˙‰‰ ÔÓ Ú‚Ù ,‰˘˜Â ˘È‚¯ È˘È‡ ·ˆÓ· ‡ˆÓ ‰ ,ÌÈ ÈÈ„˙Ó‰ ¯Â·Èˆ
Ï˘ È˘È‡‰ „ÓÚÓÏ ¯˘‡· ‰Ú¯Î‰· ÌÈÈÂÏ˙‰ ,ÌÈ„ÏÈ Ì‰·Â ,ÌÈÙÒÂ ÌÈ˘ ‡ ÍÎÓ ÌÈÚ‚Ù
.ÌÈ ÈÈ„˙Ó‰
ÔÂ¯˜ÈÚ· ‰ÚÈ‚Ù ÍÂ˙ ,ÔÈ„‰ ˙È·· ˙„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ÂÚ Ó ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù· ÔÈ„‰ ˙È· È ÈÈ„ .2
ÌÈ„·ÂÚ‰ ·¯˜· ÌÈ ÈÓ‰ È ˘ È ·Ï ÌÏÂ‰ ‚ÂˆÈÈ ‡ˆÓ ‡Ï ÔÈ„‰ È˙· ÏÏÎ· .ÌÈ ÈÓ‰ ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘‰
˙ÈÈ‚ÂÒ· ˙ÂÙÈÁ„· ÏÙËÏ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ ÏÚ .(˙ÂÈ˙ÎÏ‰‰ ˙ÂÏ·‚Ó· ·˘Á˙‰· Û‡)
.ÔÈ„‰ È˙· ÏÏÎ·Â ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù· ÔÈ„‰ ˙È·· ÌÏÂ‰‰ ‚ÂˆÈÈ‰
ÏÎ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ,ÔÈ„‰ È˙· Ï‰ ÈÓÂ ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘ ‰Ê ÏÏÎ· ,¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÏÎ ÏÚ .3
.ÔÈ„‰ È˙· È˙Â¯È˘Ï ÌÈ˜˜Ê ‰ ˙˜ÂˆÓ ÏÚ Ï˜‰ÏÂ ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î ÌÈ˘˜·˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰

