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 הפיקוח על הקדשות דתיי  יהודיי 
 תקציר

לטובת ) את פירותיה או (הקדש נוצר כאשר אד  מבקש לתרו  כספי  או נכסי  
 סמכות  חבתי הדי  הרבניי  עוסקי  בענייני הקדשות דתיי  יהודיי  מכו. הציבור

 מינה נשיא בית הדי  1993בינואר . 1947 1922לפי דבר המל  במועצה על אר  ישראל 
את מנהל בתי הדי  הרבניי  למפקח על , הרב מרדכי אליהו, הרבני הגדול דאז

 ). המפקח להל  (ההקדשות 
עליו לדעת אילו הקדשות , כדי שהמפקח יוכל למלא את תפקידו, מטבע הדברי  .1

 ניסה המפקח להכי  1996מאז . נתוני  לפיקוחו וכ  פרטי  בסיסיי  על כל אחד מה 
א  לא עלה בידיו , פנקס הקדשות באמצעות שלוש התקשרויות ע  חברות פרטיות

 .להכי  את הפנקס באמצעות 
ל המפקח להכי  פנקס הקדשות שהתבסס על המידע בתיקי בתי  הח2002ביוני  .2

שפנקס , התברר.  הקדשות695 נכללו בפנקס 2004ובאוגוסט , הדי  הרבניי 
בפנקס חסרי  פרטי  על , זאת ועוד. ההקדשות אינו כולל את כל ההקדשות

והפרטי  הרשומי  בו לא תמיד , ההקדשות הנחוצי  למפקח לצור  מילוי תפקידו
 .י  ומלאי מעודכנ

והוא עושה זאת באמצעות , בית הדי  הרבני אחראי לטיפול בענייני ההקדש .3
הנאמני  מוסמכי  על ידי בית הדי  לנהל את ענייני ההקדש כדי להגשי  . נאמני 

המפקח צרי  , ג"התשנ, לפי תקנות הדיו  בבתי הדי  הרבניי  בישראל. את מטרותיו
אמני  ולדווח לבית הדי  כאשר הוא רואה צור  לבדוק את ניהול ההקדשות על ידי הנ

 .המפקח לא הנחה את הנאמני  בדבר מתכונת הדיווחי  שעליה  להגיש לו. בכ 
רק ; המפקח פנה רק לחלק קט  מהנאמני  בבקשה שיגישו לו דוחות כספיי  .4

ועקב כ  נשלל , ג  את מעט הדוחות שקיבל לא בדק. נאמני  מעטי  נענו לבקשה
 . מכלי הפיקוח העיקריי  שלומהמפקח אחד

יודע מהי ההכנסה מפקח אי  אומד  של שווי ההקדשות והוא אינו ל .5
לקביעת סדרי עדיפות , למשל, מידע זה יכול היה לשמש אותו. הפוטנציאלית מכל נכס

המפקח ג  . של עבודת הפיקוח ולבקרה על מידת מיצוי פוטנציאל ההכנסות מהנכס
סבירות לשמירת הנכסי  כדי שההכנסות מה  יהיו לא בדק א  הנאמני  פעלו ב

 .מרביות
 רישו  הזכויות של ההקדשות על תא, ככל שנית , המפקח לא פעל להבטיח .6

  .נכסיה  בלשכת רישו  המקרקעי 
♦  

. לטובת הציבור) או את פירותיה (הקדש נוצר כאשר אד  מבקש לתרו  כספי  או נכסי   .1
לדבר המל" במועצה על אר) ) 3(53בסעי' . רי  בשטר ההקדשמטרת ההקדש ודר" ניהולו מוגד

  בתי הדי  הרבניי  של העדה היהודית יהא שיפוט יחיד בכל עני"כי ל,  נקבע1947 1922ישראל 
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הנוגע ליצירתו או להנהלתו הפנימית של ווק' או הקדש דתי שנוסדו לפני בית די  רבני לפי דיני 

השיפוט ", ) תקנות הדיו  להל  (ג "התשנ, י  הרבניי  בישראלעל פי תקנות הדיו  בבתי הד". ישראל
 .1"והפיקוח בענייני ההקדש והנהלתו ה  בידי בית הדי 

בלשו  " אפוטרופסי  " לש  כ" ממנה בית הדי  נאמני  . בית הדי  אחראי לטיפול בענייני ההקדש
 המטרות שנקבעו בשטר  ועליה  מוטלת החובה לנהל את ענייני ההקדש ולהגשי  את תקנות הדיו  

 .ההקדש
המפקח יבדוק את . נשיא בית הדי  הרבני הגדול ימנה מפקח על ההקדשות"כי , בתקנות הדיו  נקבע

ויפנה לבית הדי  כתובע בענייני  אלה בכל מקרה שיראה , ניהול ההקדשות על ידי האפוטרופסי 
הרב מרדכי ,  הרבני הגדול דאז מינה הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדי 1993בינואר ". צור" בכ"

  להל  (למפקח על ההקדשות )  מנהל בתי הדי  להל  (את מנהל בתי הדי  הרבניי  , אליהו
 .2 )המפקח

בבית . בטבריה ובצפת, בתל אביב, מרבית ההקדשות הדתיי  היהודיי  נוצרו בבתי הדי  בירושלי 
ומרבית התיקי  בבתי הדי  , דשותהדי  הרבני האזורי בירושלי  פועל הרכב מיוחד המתמחה בהק

המבוסס על תיקי " פנקס הקדשות"המפקח הכי  ).  בית הדי  המיוחד להל  (הרבניי  מופני  אליו 
מרבית נכסי .  הקדשות695 הכיל הפנקס מידע בסיסי על 2004באוגוסט . ההקדשות בבתי הדי 

למטרות דת ועזרה , ללבדר" כ, וה  מיועדי , )דירות ומקרקעי , בתי (  "ההקדשות ה  נדל
 .לנזקקי 

את פעולות המפקח על , לסירוגי ,  בדק משרד מבקר המדינה2004אוגוסט  בחודשי  פברואר .2
הביקורת . מאגר המידע על ההקדשות והפיקוח והבקרה על ההקדשות: בי  היתר נבדקו. ההקדשות

בירורי השלמה נעשו . נעשתה בהנהלת בתי הדי  הרבניי  ובארכיו  התיקי  של בית הדי  המיוחד
   .בלשכת רישו  המקרקעי  שבמשרד המשפטי 

 פנקס הקדשות
כדי , ע  זאת. לא נאמר במפורש שעליו לנהל פנקס הקדשות, בתקנות הדיו  שמכוח  מונה המפקח

וכ  פרטי  בסיסיי  על , עליו לדעת אילו הקדשות נתוני  לפיקוחו, שהמפקח יוכל למלא את תפקידו
את שמו ומענו של , בי  היתר,  וירשו  בוי אפוא שהמפקח ינהל פנקס הקדשותראו. כל אחד מה 
 .נכסי ההקדש ושמו ומענו של כל נאמ , מטרות ההקדש, מועד יצירת ההקדש, יוצר ההקדש

, נאמר 1996מנהל בתי הדי  הרבניי  מיולי בחוזר . ג  המפקח הכיר בצור" לנהל פנקס הקדשות
לנסות לרשו  את "שיש , עוד נאמר בחוזר. יקוח על ההקדשותלחזק את מערכת הרישו  והפשיש 

__________________ 
הטיפול בעניי  . מוסלמיי  ודרוזיי , נוס  על הקדשות דתיי  יהודיי  יש הקדשות דתיי  נוצריי  1

  ˘È˙ ˘ ÁÂ„45¯˜·Ó Ï , "ועדי נאמני  לנכסי הקדשות מוסלמיי "בהקדשות מוסלמיי  ראו את הפרק 
‰ È„Ó‰) 1995( ,1924, עוד קיימי  הקדשות ציבוריי  שהוקמו בבתי משפט על פי פקודת ההקדשות לצורכי צדקה  .קמו' עמ ,

בעניי  . קוחו של רש  ההקדשותההקדשות הציבוריי  נתוני  לפי. %1997ט"התשל, וחוק הנאמנות
פיקוח על הקדשות ציבוריי  ועל חברות לתועלת "הפיקוח על ההקדשות הציבוריי  ראו את הפרק 

 .433' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„52‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2002 , "ומיסוי גופי  אלה, הציבור
ודעה על מינוי מפקח ה", 14.12.04ביו  , )851' עמ, 5351פ "י(לאחר סיו  הביקורת פורסמה ברשומות  2

למפקח על ] מונה[עוזר בכיר לראשו  לציו  הרב הראשי לישראל ", בהודעה נאמר". על ההקדשות
כל מינוי קוד  ). 2.11.05(ו "בתשרי התשס' עד יו  ל) 16.10.04(ה "בחשוו  התשס' מיו  א, ההקדשות

 ". בטל%למפקח על ההקדשות 
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לאחר הרישו  הראשוני ייעשה מאמ) להגיע ... ד חלה עליה "שסמכותו של ביה... כל ההקדשות
  ".יש חשש כי ישנ  הקדשות אשר אינ  מטופלי  על ידי איש. להקדשות נוספי  שאינ  רשומי 

 פעולות המפקח ליצירת פנקס הקדשות
1. ¯ ˘ ˜ ˙ ‰‡  ‰ ¯ · Á  Ì Ú  ˙ Â': ללא ',  התקשר המפקח בהסכ  ע  חברה א1996 באפריל

בסיס מידע ארצי עבור כל ההקדשות הדתיי  "להקי  ' על פי ההסכ  היה על חברה א. מכרז
פרטי  ראשוניי  על כל ההקדשות ] שיכלול... [היהודיי  שעליה  מתקיימת סמכותו של בית הדי 

תבדוק הקדשות שאי  ' שחברה א, עוד נקבע בהסכ ". ואויבנה בצורה שתאפשר פיקוח לעתיד לב
ולפי הצור" תבקש להתמנות כנאמ  זמני עד לשיקו  , או מטפלי  בה  שלא כיאות, מטפלי  בה 

 .ההקדש
 הקדשות ופנקס הקדשות ובו מידע בסיסי על 381למפקח רשימה של '  מסרה חברה א1998ביולי 

 1998בנובמבר .   על נכסי ההקדש ועל הנאמני מטרותיו ופרטי, ש  ההקדש: כגו , ההקדשות
להשהות כל העברת פעילות שהיא ", מטעמי  שפירט, הורה היוע) המשפטי לממשלה למפקח

 .שהוא פועל על פי הוראה זו' המפקח הודיע לחברה א. 'ע  חברה א" בהתא  לחוזה
2. ·  ‰ ¯ · Á  Ì Ú  ˙ Â ¯ ˘ ˜ ˙ ור אית" פרסמה הנהלת בתי הדי  מכרז ל2000 רק במאי :'‰

רישו  , הצעות לאיתור הקדשות דתיי  נטושי "במכרז התבקשו ". ורישו  הקדשות דתיי  נטושי 
בעלות ההקדש בלשכת רישו  המקרקעי  והקמת מאגר מידע ממוחשב לגבי כלל ההקדשות הדתיי  

לא נעשו כל ', מאז השהיית ההתקשרות ע  חברה א, יוצא אפוא שבמש" כשנה וחצי". באר)
 .פעילות לאיתור הקדשות פנקס הקדשות לרבותפעולות להכנת 

התריע מרכז ועדת המכרזי  של הנהלת בתי הדי  לפני חברי , 2000ביוני , כעבור חודש )א(
, לא היו בידי תשובות מספקות, עלו שאלות ותהיות רבות מצד המציעי  ולצערי הרב"ש, הוועדה

הנתוני  שפורסמו על ידינו . השוני דבר שלדעתי עלול לגרו  לפערי  גדולי  מאוד בי  המציעי  
 15למכרז הוגשו ". וא' דרישות הס' מהמציעי  היו כלליות, בלשו  המעטה, במכרז היו חסרי 

 .והפערי  ביניה  אכ  היו גדולי  מאוד, הצעות
באותו חודש חת  מנהל בתי הדי  על הסכ  . ' בחרה ועדת המכרזי  בחברה ב2000ביולי  )ב(

 .ובו נקבע כי תינת  למשרד אפשרות להאריכו בארבע שני , 2001 סו' שנת ע  החברה שתוקפו עד
 המלי) סג  היוע) המשפטי למנהל בתי הדי  שלא להארי" את ההתקשרות ע  חברה 2001בנובמבר 

 . והמפקח לא הארי" אותו2001בדצמבר , כאמור, תוק' ההסכ  בי  הצדדי  פג. 'ב
3. ˙ Â ˘ „ ˜ ‰ ‰  Ò ˜  Ù  ˙  Î באמצעות עובדי הנהלת בתי , המפקח החל 2002ביוני  :‰

לכל הקדש בפנקס נית  . להכי  פנקס הקדשות שהתבסס על המידע בתיקי בתי הדי  הרבניי , הדי 
פרטי המקדיש , נכסי ההקדש ומטרותיו, תארי" ההקדש: ונרשמו בעניינו הפרטי  האלה, מספר

). חלקה וכתובת, גוש(קומו   נרש  ג  מידע על מ"א  הנכס המוקדש הוא נדל; ופרטי  על הנאמני 
למשל , נועד להסב את תשומת הלב לענייני  חשובי " תקציר הקדש"סעי' נוס' בפנקס ששמו 

 .דיוני  משפטיי  הנוגעי  להקדש
 ˙È· È˜È˙·˘ Ú„ÈÓ‰ ÏÚ ÒÒÂ·Ó ÔÈ„‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ È„·ÂÚ Â ÈÎ‰˘ ˙Â˘„˜‰‰ Ò˜ Ù˘ ¯Á‡Ó

ÔÈ„‰ ,È˜È˙ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ˙Â˘„˜‰ ÏÚ ÌÈË¯Ù ÏÏÂÎ Â È‡ ‡Â‰ÔÈ„‰ È˙·· Ì . È˙· ˙Ï‰ ‰ ˙Î¯Ú‰Ï
˙Â¯˘Ú ÌÈÓÈÈ˜ ÔÈ„‰ ,Â¯˙Â‡ Ì¯Ë˘ ˙Â˘„˜‰ ˙Â‡Ó Û‡ ÈÏÂ‡Â .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  ,‰˙Î¯Ú‰Ï ,

˙Â˘„˜‰‰ Ò˜ Ù·˘ ‰ÓÈ˘¯· Â„Ï˜Â‰ ‡Ï ÔÈ„‰ È˙·· ÌÈ˜È˙ Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈ·¯ ˙Â˘„˜‰. 



 ב55דוח שנתי  714
4. ‚  ‰ ¯ · Á  Ì Ú  ˙ Â ¯ ˘ ˜ ˙ איתור " פרסמה הנהלת בתי הדי  מכרז ל2002 באוגוסט :'‰

הצעות למת  שירותי  לאיתור הקדשות נטושי  "במכרז התבקשו ". ושיקומ הקדשות נטושי  
 ".ולהקמת מאגר מידע ממוחשב לגבי כלל ההקדשות הדתיי  באר)

לבדוק ולנתח את ההצעות "וועדת המכרזי  הטילה על ועדת משנה , למכרז הוגשו חמש הצעות
 על פי שהצעתה לא הייתה א'', ועדת המשנה המליצה לבחור בחברה ג". ולהכי  המלצה לוועדה

 בחרה 2003בינואר .  ובהתמחות של המציעי  בניסיו, ונימקה את המלצתה בידע, הזולה ביותר
 .בהתבסס על נימוקי ועדת המשנה' ועדת המכרזי  בחברה ג

בקשה לבית המשפט המחוזי למת  צו , שלא זכתה במכרז,  הגיש מציע ההצעה הזולה2003במרס 
 ביטל 2004במאי .  בנימוק שבהחלטת ועדת המכרזי  נפלו פגמי  מהותיי בי  היתר, מניעה זמני

על מנת ", בית המשפט המחוזי את החלטת ועדת המכרזי  והורה לה לשוב ולדו  בהצעות למכרז
 2004בספטמבר ". ותקבל כל החלטה הנדרשת לגבי המכרז ותוצאותיו... שזו תשלי  את מלאכתה

 .'קודמת ובחרה בחברה גאישרה ועדת המכרזי  את החלטתה ה
‡ˆÂÈ , ÈÏÂÈ· ·Èˆ‰˘ „ÚÈ‰ ˙‡ Á˜ÙÓ‰ ‚È˘‰ ‡Ï ÌÈ ˘ ‰ ÂÓ˘ Í˘Ó·˘1996 - Ò˜ Ù ˙¯ÈˆÈ 

ı¯‡· ÌÈÈ˙„‰ ÌÈÈ„Â‰È‰ ˙Â˘„˜‰‰ ÏÎ ˙‡ ÏÏÂÎ‰ ˙Â˘„˜‰ ,ÌÈ˘ÂË  ˙Â˘„˜‰ ¯Â˙È‡ ˙Â·¯Ï.  
 איכות המידע בפנקס ההקדשות

הספק . ת דתיי  יהודיי בפנקס ההקדשות נכללו ג  הקדשות שיש ספק א  ה  אכ  הקדשו .1
 .צוי  בהערה בפנקס

נמצאו סעיפי  בפנקס ההקדשות שהיה אפשר לשפר את אופ  רישומ  וכ" להפיק מה   .2
 :להל  דוגמאות. תועלת רבה יותר

לא . המספר שנית  לכל הקדש בפנקס ההקדשות נקבע לפי סדר ההקלדה של פרטי ההקדש )א(
ההקדש כדי לסמ  פרטי  שוני  של ההקדשות כמו שנת נעשה שימוש בספרות המרכיבות את מספר 

 .מטרותיו או סוג המוסד הנהנה מהנכס, מקומו, יצירתו של ההקדש
אי  בפנקס סעי' , למרות זאת. המידע בפנקס ההקדשות מבוסס על תיק ההקדש שבבית הדי  )ב(

תקציר "  באמנ. שעליו מסתמ" המידע בצורה ברורה) או ש  התיק(המיועד לרישו  מספר התיק 
 .א" בפועל ג  בו לא תמיד נרש  מספר התיק, נית  לרשו  ג  את מספר תיק בית הדי " ההקדש

מכירת נכס ומינוי נאמני  או , כגו  על יצירת הקדש חדש, בעקבות החלטות של בית הדי  .3
שמאז הוקלד המידע לראשונה הוא לא , מתברר. מתבקש עדכו  של פנקס ההקדשות, החלפת 
 .פי החלטות של בית הדי עודכ  ל

‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ,˙Â˘„˜‰‰ Ò˜ Ù˘ , Â˙„Ï˜‰· ÏÁÂ‰ ÌÈÈ˙ ˘Î È ÙÏ Í‡˘) È ÂÈ2002( , Â È‡ ¯·Î
ÔÎ„ÂÚÓ .¯·ÂÚ ÔÓÊ‰˘ ÏÎÎ , ÔÎ„ÂÚÓ Ò˜ Ù‰˘ ÈÏ· ˙ÂÙÒÂ  ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ó ÔÈ„‰ ˙È·Â

Ô‰È˙Â·˜Ú· ,ÂÎ¯Ú ˙‡Â Â˙Â ÈÓ‡ ˙‡ Ò˜ Ù·˘ Ú„ÈÓ‰ „·‡Ó. 
הול ההקדש צרי" המפקח לדעת מי הנאמ  של כל הקדש לאור תפקידו המרכזי של הנאמ  בני .4

בפנקס ההקדשות יש סעי' שנועד לרישו  . כדי לקיי  באמצעותו פיקוח ובקרה על הנעשה בהקדש
תארי" המינוי , כתובת , שמות הנאמני  של כל הקדש: ובה , פרטי  שוני  של נאמני ההקדשות

 . וכ  הערות הנוגעות לנאמני , ותארי" סיו  הנאמנות
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‡ˆÓ  ˙Â˘„˜‰‰ Ò˜ Ù ˙˜È„·· ,·˘-152Ó -695 ˙Â˘„˜‰‰ )22% (ÔÓ‡  Ï˘ Ì˘ Ì˘¯  ‡Ï .
 ˘˘Á ˙¯¯ÂÚÓ ÔÓ‡ ‰ Â‰ÈÓ ÔÈÂˆ ‡Ï Ò˜ Ù·˘ ˙Â˘„˜‰‰Ó ˙È˘ÈÓÁÓ ¯˙ÂÈ È·‚Ï˘ ‰„·ÂÚ‰

ÏÏÎ ÌÈ Ó‡  ÔÈ‡ ‰Ï‡‰ ˙Â˘„˜‰‰Ó ÌÈ·¯Ï˘ . ÌÈÏ‰ ˙Ó „ˆÈÎ Á˜ÙÓ‰ ˜„· ‡Ï ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ
‰Ï‡‰ ˙Â˘„˜‰‰. 

5.   ‡Ï ˙Â˘„˜‰‰ Ò˜ Ù· Ï˘ ‰˜ÏÁ‰Â ˘Â‚‰ È¯ÙÒÓ ÂÓ˘¯141Ó -922Ï„  ÈÒÎ  " Ô 
)15.3%) („Á‡ ÒÎ Ó ¯˙ÂÈ ÌÈÏÏÂÎ‰ ˙Â˘„˜‰ ˘È( , Ï˘ ˜ÈÂ„Ó‰ ÈÂ‰ÈÊ‰ ˙‡ Ú ÂÓ ¯·„‰Â

ÒÎ ‰ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , È·‚Ï136˙·Â˙Î‰ ‰Ó˘¯  ‡Ï ÌÈÒÎ   , ÈÙ ÏÚ Ì¯Â˙È‡ ˙‡ Ú ÂÓ ¯·„‰Â
Ò˜ Ù· ÌÓÂ˘È¯ .‰˙ÏÚ‰ ÂÏÏ‰ ˙ÂÓÈ˘¯‰ È˙˘ ˙·Ïˆ‰ , È·‚Ï˘23 ÌÈÒÎ   ‰Ó˘¯  ‡Ï

˙·Â˙Î‰ ,‰˜ÏÁ‰Â ˘Â‚‰ È¯ÙÒÓ Â ÈÂˆ ‡Ï Ì‚Â. 
בפנקס ההקדשות אי  סעיפי  שבה  אפשר .  מההקדשות ה  קרנות כספיות31הנכסי  של  .6

  .הסני' ומספר החשבו  שבו ה  מנוהלי , כגו  ש  הבנק, לרשו  פרטי  על נכסי  כספיי 
✩  

‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯Ó‡ ‰Ó ,¯ÒÁ· ‰˜ÂÏ ˙Â˘„˜‰‰ Ò˜ Ù˘ .‚ „ÁÓ ÏÎ ˙‡ ÏÏÂÎ Â È‡ ‡Â‰ ‡ÒÈ
ÌÈÈ„Â‰È‰ ÌÈÈ˙„‰ ˙Â˘„˜‰‰ , ‡ÒÈ‚ Í„È‡ÓÂ- ÔÎ‡ Ì‰ Ì‡ ˜ÙÒ˘ ˙Â˘„˜‰ Â· ÌÈÏÏÎ  

‰Ï‡Î ˙Â˘„˜‰ ;Â„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓÏ Á˜ÙÓÏ ÌÈˆÂÁ ‰ ÌÈË¯Ù‰ ÏÎ Â· ÌÈÓÂ˘¯ „ÈÓ˙ ‡Ï ,
ÌÈ‡ÏÓÂ ÌÈ Î„ÂÚÓ „ÈÓ˙ ‡Ï Â· ÌÈÓÂ˘¯‰ ÌÈË¯Ù‰Â.   

 הפיקוח על ההקדשות
תי הדי  אינו כולל עובד שתפקידו לבדוק את ניהול ההקדשות תק  כוח האד  של הנהלת ב . 1

 מעסיקה הנהלת בתי הדי  סג  יוע) 2001מנובמבר .  אי  מועסק עובד כזהלוג  בפוע, מטע  המפקח
אול  , המייחד חלק מזמנו להקדשות ולקשר שבי  הנהלת בתי הדי  ובי  בית הדי  המיוחד, משפטי

 .הוא אינו בודק את ניהול ההקדשות
על מנת שהמפקח .  מהנאמני  דוחות כספיי לכדי לפקח על ניהול ההקדשות על המפקח לקב .2

יוכל להפיק מהדוחות הכספיי  את מלוא התועלת ככלי פיקוח ובקרה עליו להנחות את הנאמני  
למשל לקבוע קווי  מנחי  לנאמני  בדבר מערכת החשבונות שעליה  , באיזה מתכונת להגיש 

 .לנהל
. שהמפקח לא הנחה את הנאמני  בדבר מתכונת הדיווחי  שעליה  להגיש לו, נמצא )א(

, לא היה כל טע  והיגיו  בהכנת סדרי מינהל"כי , בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר המפקח
 ".בידיעה שלא יהיה מי שיטפל בה 
 ¯·ÂË˜Â‡Ó Á˜ÙÓ‰ ˙·Â˘˙Ó2004‰ÏÂÚ  ,ÌÈ Ó‡ ‰ ˙„Â·Ú ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ó ‡Â‰ ÔÈ‡˘ . Ì‡

¯·ÒÈÂ‡¯Î Â˙„Â·Ú ˙‡ ˙Â˘ÚÏ Â ÓÓ ¯ˆ· ˘ Á˜ÙÓ‰  , ˙È· È ÙÏ ÍÎ ÏÚ ÚÈ¯˙‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰
ÔÈ„‰ ,Â˙Â‡ ‰ ÈÓ˘ ÏÂ„‚‰ È ·¯‰ ÔÈ„‰ ˙È· ‡È˘  È ÙÏ Â‡ .˙‡Ê ‰˘Ú Á˜ÙÓ‰˘ ‡ˆÓ  ‡Ï. 
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, "על פי סמכותו על פי תקנות הדיו ",  נאמני  וביקש מה 23  פנה המפקח ל2001באוגוסט  )ב(

 פנה המפקח 2003בינואר .  על פעילות ההקדשות שבנאמנות 2000 להמציא דוחות כספיי  לשנת
וביקש מה  להמציא לו דוחות כספיי  , 2001  הנאמני  שפנה אליה  ב23ובה  ,  נאמני 27 ל

 .2002לשנת 
 ÌÈ ˘Ï ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ ÂÏ ‡ÈˆÓ‰Ï ÌÈ Ó‡ ‰Ó ˘˜È· ‡Ï Á˜ÙÓ‰2001Â -2003 .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,

˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· , ËÒÂ‚Â‡2004 ,‡ˆÓ  Á˜ÙÓ‰ Ïˆ‡ Â15„·Ï· ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„  :11 ˙ ˘Ï 
2000Â -4 ˙ ˘Ï 2002 . ‡ÏÂ ˘˜È·˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÂÏ Â˘‚ÂÈ˘ ÍÎ ÏÚ „ÓÚ ‡Ï Á˜ÙÓ‰

Ï·È˜˘ ÌÈËÚÓ‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙‡ Ì‚ ˜„· ,ÔÈÎÙÂ‰ ‰Ï ÔÈ‡˘ Ô·‡Î Â¯˙Â  Ì‰Â. 
˘„˜‰· ÌÈ Ó‡ ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ Û˜˘Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ . ÏÚ „ÂÓÚÏÓ ÂÚ ÓÈ‰· ˙˘‚‰
ÂÏ Â˘‚Â‰˘ ˙ÂÁÂ„‰ ËÚÓ ˙‡ ˜Â„·ÏÓ ÂÚ ÓÈ‰·Â ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ , ÈÊÎ¯Ó ÈÏÎ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ ¯˙ÈÂ

‰¯˜·ÏÂ ÁÂ˜ÈÙÏ. 
„ÂÚÂ ˙‡Ê ,Ï Â È‡ ‡Â‰Â ˙Â˘„˜‰‰ ÈÂÂ˘ Ï˘ Ô„ÓÂ‡ ÔÈ‡ Á˜ÙÓ ‰Ò Î‰‰ È‰Ó Ú„ÂÈ

ÒÎ  ÏÎÓ ˙ÈÏ‡Èˆ ËÂÙ‰ .Â˙Â‡ ˘Ó˘Ï ‰È‰ ÏÂÎÈ ‰Ê Ú„ÈÓ ,Ï˘ÓÏ , Ï˘ ˙ÂÙÈ„Ú È¯„Ò ˙ÚÈ·˜Ï
 ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„Â·ÚÒÎ ‰Ó ˙ÂÒ Î‰‰ Ï‡Èˆ ËÂÙ ÈÂˆÈÓ ˙„ÈÓ ÏÚ ‰¯˜·ÏÂ . ˜„· ‡Ï Ì‚ Á˜ÙÓ‰

˙ÂÈ·¯Ó ÂÈ‰È Ì‰Ó ˙ÂÒ Î‰‰˘ È„Î ÌÈÒÎ ‰ ˙¯ÈÓ˘Ï ˙Â¯È·Ò· ÂÏÚÙ ÌÈ Ó‡ ‰ Ì‡ , Ì‡Â
ÂÈ˙Â¯ËÓ ÈÙÏ ÍÎÏ ÌÈ‡ÎÊ ÔÎ‡ ˘„˜‰‰ ÈÒÎ Ó ÏÚÂÙ· ÌÈ ‰ ‰. 

הדי  אד  משו  שלא נמצא בהנהלת בתי ", שהדוחות שהתקבלו לא נבדקו, בתשובתו מסר המפקח
לא נמצאו התקציבי  כדי , לדבריו". בעל היכולות המקצועיות לבדיקת דוחות ומאזני  כספיי 

כי ,  הוסי' המפקח2004בתשובה נוספת מאוקטובר . לשכור את שירותיו של רואה חשבו  חיצוני
 ".מבלי שיינתנו הכלי  המינימליי  לש  כ", לא נית  לדרוש ביצוע ופיקוח ראוי"

בית הדי  רשאי לפסוק למפקח שכר טרחה מנכסי ההקדש בהתא  "קנות הדיו  נקבע ששבת, יצוי 
מעבר לשכרו של המפקח (לא נמצא שהמפקח פנה לבית הדי  לפסוק לו שכר טרחה ". לשיקול דעתו

 .כדי שיהיו בידיו אמצעי  לניהול ולפיקוח) המשול  מקופת המדינה
על מנת שלא להכביד על מצב  הכספי ", רחההוא נמנע מלבקש מבית הדי  שכר ט, לדברי המפקח
רק , ל"בעצה אחת ע  בית הדי  להקדשות החלטתי כי ייעשה שימוש בתקנה הנ. של ההקדשות

 ".וזאת לצור" הקדש ספציפי, במקרי  בה  נדרשי  מאמצי  מיוחדי  ויקרי  מצד המפקח
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ó Á˜ÙÓ‰ ÔÈ‡ Â·˘ ·ˆÓ ÌÚ ÌÈÏ˘‰Ï ÔÈ‡ ‰¯˜·Â ÁÂ

˙Â˘„˜‰‰ ÏÚ . ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÌÂÈ˜ È‡Ï ‰·ÈÒÎ ÌÈÚˆÓ‡ ¯„ÚÈ‰· ˙ÂÏ˙È‰Ï ÏÂÎÈ Á˜ÙÓ‰ ÔÈ‡
˙Â˘„˜‰‰ ÏÚ ,¯ÂˆÈÏ ¯˘Ù‡Ó ÔÈ„‰˘ ÔÂÓÈÓ ˙Â¯Â˜Ó ˘˜·ÏÓ Ú ÓÈ‰Ï ‡ÒÈ‚ Í„È‡ÓÂ . ‡ÏÏ

Â„È˜Ù˙ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ‡ÏÓÓ Á˜ÙÓ‰ ÔÈ‡ ÌÈ Ó‡ ‰ ˙„Â·Ú ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÌÂÈ˜. 
 ובו ,היה ראוי שהמפקח ינהל תיק לכל הקדש, ל ההקדשותדי לבצע ביעילות את הפיקוח עכ . 3

מסמכי  המעידי  על רישו  הנכסי  אצל רש  , העתק של שטר ההקדש: בי  היתר, יתייק
החלטות חשובות של בית הדי  , )או מידע על פרטי החשבו  של הנכסי  הכספיי (המקרקעי  

כ  היה ראוי ). ות של ער" הנכסדוחות כספיי  והערכ: למשל(ודוחות הנוגעי  לנכסי ההקדש 
 .לשמור בתיקי  את התכתובת של המפקח ע  ההקדש

‡ˆÓ  ,˙Â˘„˜‰ È˜È˙ Ï‰ Ó Â È‡ Á˜ÙÓ‰˘ , ÈÂˆÓ‰ ÏÚ ÛÒÂ  ˙Â˘„˜‰‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ÂÈ„È· ÔÈ‡Â
˙Â˘„˜‰‰ Ò˜ Ù· . „ÁÂÈÓ‰ ÔÈ„‰ ˙È·Ï ˙Â ÙÏ ÂÈÏÚ ˘„˜‰ ÏÚ Ú„ÈÓÏ ˜˜Ê  Á˜ÙÓ‰ Ì‡

ÔÈ„‰ ˙È· È˜È˙· ÔÈÈÚÏÂ. 
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שולחת מזכירות בית הדי  למפקח או לסג  היוע) , יו  בהקדש בבית הדי  המיוחדלקראת ד, למשל
העתקי  של המסמכי  הנוגעי  לדיו  , המייצג את המפקח בדיוני  בבית הדי  המיוחד, המשפטי

מתברר שבהיעדר תיקי הקדשות בהנהלת בתי הדי  סג  היוע) המשפטי אינו שומר את . הצפוי
   ).המסמכי  המקוריי  נשארי  בתיק בית הדי  (העתקי המסמכי  בתו  הדיו 

 רישו  מקרקעי  של הקדשות
בלשכת רישו  , ככל האפשר, יש לרשו  אות , כדי להבטיח את הזכויות של ההקדשות על נכסיה 

בית הדי  המיוחד מורה לנאמני  לרשו  את נכסי המקרקעי  ).  לשכת הרישו  להל  (המקרקעי  
 .של ההקדש בלשכת הרישו 

1. ‡ˆÓ  , ˘„˜‰‰ Ì˘ ÏÚ ÌÂ˘È¯‰ ˙Î˘Ï· ÌÈÓÂ˘¯ Ì È‡ ÌÈÒÎ  ÂÏÈ‡ Ú„ÂÈ Â È‡ Á˜ÙÓ‰˘
„È˙Ú· Ì‚ ÂÁË·ÂÈ ÒÎ · ÂÈ˙ÂÈÂÎÊ˘ È„Î ˘„˜‰‰ Ì˘ ÏÚ ÌÓÂ˘È¯Ï ‡È·‰Ï ÏÚÙ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ. 

לש  כ" נבחרו באופ  . משרד מבקר המדינה בדק את רישו  נכסי ההקדשות בלשכת הרישו  .2
 התיקי  34  מ31 ב. ות שבפנקס ההקדשות ונתוניה  נבדקו ההקדש695 מ) 5% כ (34אקראי 

 ). ההקדשות הנותרי  הנכסי  היו חשבונות כספיי 3 ב(  "שנבדקו נכסי ההקדש היו נדל
שבמרבית  לא נמצאו אסמכתות לרישו  הנכס בלשכת ,  ההקדשות הללו העלתה31בדיקת תיקי 

 ללשכת הרישו  את נתוני פנקס בעקבות כ" מסר משרד מבקר המדינה. הרישו  על ש  ההקדש
להל  . ועובדי הלשכה ביררו על ש  מי רשומי  הנכסי ,  ההקדשות31 ההקדשות על הנכסי  ב

 :הממצאי 
 ההקדשות נמצא רישו  בלשכת הרישו  המצביע על כ" שמדובר 31  מ15רק בנוגע לנכסי  )א(

 .בנכס של הקדש
)·(  Ï˘ ÌÈÒÎ ‰ È·‚Ï7˘ ÌÂ˘È¯ ÏÎ ‡ˆÓ  ‡Ï ˙Â˘„˜‰  Ï˘ ÒÎ · ¯·Â„Ó˘ ÍÎ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰

˘„˜‰. 
)‚(  ¯˙È Ï˘ ÌÈÒÎ Ï ¯˘‡9˙Â˘„˜‰‰  , ˙Î˘Ï· ÌÓÂ˘È¯ ˙‡ ¯˙‡Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰ ‡Ï

ÏÏÎ ÌÂ˘È¯‰ : È·‚Ï4‰˜ÏÁ‰ ¯ÙÒÓ ˙Â˘„˜‰‰ Ò˜ Ù· Ì˘¯  ‡Ï ÌÈÒÎ   ; È·‚Ï5 ÌÈÒÎ  
ÏËÂ·Ó ‰ÓÂ˘È¯˘ Â‡ ˙ÓÈÈ˜ ‰ È‡ ˙Â˘„˜‰‰ Ò˜ Ù· ‰ÓÂ˘¯‰ ‰˜ÏÁ‰˘ ‰Î˘Ï‰ ‰¯ÒÓ. 

‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ , È·‚Ï˘ÒÎ · ˘„˜‰‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÂÁË·Â‰ ‡Ï Â˜„· ˘ ˙Â˘„˜‰‰ ˙ÈˆÁÓÎ . ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÁÈË·‰Ï È„Î ÏÂÚÙÏ Á˜ÙÓ‰ ÏÚ ,Ô˙È ˘ ÏÎÎ , ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ˙‡

‰Ï‡‰.   
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 ארכיו  ההקדשות בבית הדי  המיוחד

התיקי  . מזכירות בית הדי  בירושלי  עושה את העבודות המינהליות בעבור בית הדי  המיוחד
אחד מעובדי המזכירות ).  ארכיו  ההקדשות להל  ( ההקדשות מרוכזי  בארכיו  בחדר נפרד בנושא

 .לרבות ניהול ארכיו  ההקדשות, מופקד על עבודות המזכירות של בית הדי  המיוחד
המסדירי  את המעמד , )חלק  בני עשרות שני (בתיקי  שבארכיו  ההקדשות מתויקי  מסמכי  

שמירת  (בתקנות הארכיוני  . ח"י  שהער" של חלק  מגיע למיליוני שהחוקי ואת הבעלות על נכס
נקבע שעל בית הדי  לשמור , 1986 ו"התשמ, )וביעור  של תיקי בתי משפט ובתי די  דתיי 

 .לצמיתות תיקי אפוטרופסות של הקדשות
בתיקי  שבארכיו  ההקדשות נמצאו מסמכי  שמצב  הפיזי כה ירוד עד שלעתי  קשה לקרוא את 

 . למרות זאת לא עשו המפקח או המזכירות דבר לשימור המסמכי . כתוב בה ה
 .בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר המפקח שיבח  את הנושא ע  גנז המדינה

˙Â˘„˜‰‰ ÔÂÈÎ¯‡ ˙‡ Ô‚¯‡Ï ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï ÔÈ„‰ ˙È· ˙Â¯ÈÎÊÓ ÏÚÂ Á˜ÙÓ‰ ÏÚ , ÈÂ‡¯Î
·Â˘Á ‰Î ÔÂÈÎ¯‡Ï ,˙Â‡ÈÎ ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙‡ ˜ÊÁ˙ÏÂ.  

✯  
Â˜ÈÙÏ‰·Â¯Ó ˙Â·È˘Á ˘È ˙Â˘„˜‰‰ ÏÚ Á , ˙ÂÎÓÒ Â‡ ˙Â¯˘Ù‡ „ÂÚ ÔÈ‡ ˘È„˜ÓÏ˘ ¯Á‡Ó

 ˘„˜‰· ‰˘Ú · ·¯Ú˙‰Ï)ÌÈÈÁ‰ ÔÈ· Ì È‡ Û‡ ÌÈ·¯ ÌÈ˘È„˜Ó( , ÌÈ ‰ Ï Ì‚ ÌÈ˙ÚÏÂ
Ì‰· ‰˘Ú · ·¯Ú˙‰Ï ˙ÏÂÎÈ ÔÈ‡ ˙Â˘„˜‰‰Ó .‰ÓÂ‚Ú ·ˆÓ ˙ ÂÓ˙ ‰ÏÂÚ ÁÂ„‰Ó , ‰ÈÙÏÂ

Â¯ÈÙ ÏÚÂ ˙Â˘„˜‰· ‰˘Ú ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ó Â È‡ Á˜ÙÓ‰Ì‰È˙ .‰˘ÚÓÏ , ‰ÓÈ˘¯ ÂÏ ÔÈ‡
˙Â˘„˜‰‰ Ï˘ ‰‡ÏÓ ,˘„˜‰‰ Ï˘ ÂÓÂ˜Ó ˙‡ Ú„ÂÈ ‡Â‰ „ÈÓ˙ ‡ÏÂ . ÌÈËÚÓ‰ ˙ÂÁÂ„· Ì‚

˘ÂÓÈ˘ Á˜ÙÓ‰ ‰˘Ú ‡Ï ÌÈ Ó‡ ‰ Â˘È‚‰˘. 
 ‰ÈÂ‡¯‰ Í¯„‰ È‰Ó ÔÂÁ·Ï ÏÂ„‚‰ È ·¯‰ ÔÈ„‰ ˙È· ‡È˘  ÌÚ ÌÂ‡È˙· ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚ

ÌÈÈ„Â‰È‰ ÌÈÈ˙„‰ ˙Â˘„˜‰‰ ÏÚ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ,Î Â‡ÏÓÈ ˙Â˘„˜‰‰˘ ÁÈË·‰Ï È„
˘È„˜Ó‰ ÔÂˆ¯ ÈÙ ÏÚ Ì„ÂÚÈÈ ˙‡.  


