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   המשרד לענייני דתות

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
השירות לציבור : ובעיקר נושאי  אלה, נבדקו פעולות הנהלת בתי הדי  הרבניי 

הטיפול בענייני עגונות ומסורבות , שירותי סיוע והכוו  בבתי הדי , בבתי הדי 
   .ענייני מינהל הקשורי  בדייני , גט

 בתי הדי  הרבניי 
 תקציר

 מהתביעות לגירושי  חולפי  96% ב, תי הדי  הרבניי על פי נתוני הנהלת ב
   וא  הגירושי  נעשי  בהסכמה,  יו  מהגשת התביעה ועד מת  הגט303בממוצע 

 . יו 132
)  בתי הדי  להל  (הממשלה החליטה להקי  יחידות סיוע בבתי הדי  הרבניי  

 .אול  ה  לא הוקמו, דוגמת אלה שבבתי המשפט למשפחה
מזכירויות בתי . כדי לאכו' פסק די  של גירושי " צו הגבלה"תת בית די  רשאי ל

ואי  מנגנו  , הדי  אינ  בודקות מיוזמת  א  פסקי הדי  של בתי הדי  קויימו
כסמכות  , המאפשר לבתי הדי  ליזו  בעצמ  מת  צווי  לאכיפת פסק די 

 .1995 ה"התשנ, )קיו  פסקי די  של גירושי (בחוק בתי די  רבניי  
אי  . אבות בית די ) 51% (47מה  ,  דייני 92 הדי  האזוריי  מכהני  בבתי

למרות ההבדל בי  , די  בכל בית די "בבתי הדי  תק  הקובע את מספר האב
 .ד לשכר דיי "שכר אב

כי בשל יחסי  עכורי  בי  הרכבי הדייני  נפגע ציבור , בבית הדי  בנתניה נמצא
  .י  לא הקפידו לתת לציבור שירות נאותוכי עובדי בית הד, הנזקקי  לשירותיה 

♦  
על פי חוק . ה  חלק ממערכת השיפוט הממלכתי באר )  בתי הדי  להל  (י הדי  הרבניי  בת .1

ענייני נישואי  וגירושי  של יהודי  , 1953 ג"התשי, )נישואי  וגירושי (שיפוט בתי די  רבניי  
בני זוג יהודי  בישראל . הייחודי של בתי הדי יהיו בשיפוט  , אזרחי המדינה או תושביה, בישראל
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מאחר שבידיו , המבקשי  להתגרש כדי  נזקקי  לאישור הסכ  גירושי  ולסידור גט בבית די 

 .הסמכות הבלעדית בעניי  זה
, החזקת ילדי , לבתי הדי  נתונה ג  סמכות מקבילה לזו של בתי המשפט בכל הקשור למזונות

במסגרת בתי משפט השלו  פועלי  בתי משפט לענייני . ושותאפוטרופסות ויר, חלוקת רכוש
והוקנו לה  סמכויות בענייני , 1995 ה"התשנ, משפחה לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה

 .1אבהות ומשמורת קטיני , מדור, כגו  מזונות, משפחה ובתובענות בנושאי  הקרובי  לה 
שה  ערכאה ראשונה ובית , 2י די  אזוריי  בת12: במערכת בתי הדי  פועלות שתי ערכאות שיפוט

בראש בית הדי  הגדול ).  בית הדי  הגדול להל  (הדי  הרבני הגדול בירושלי  שהוא ערכאת ערעור 
 .המכהני  לסירוגי  בתפקיד נשיא בית הדי  הגדול, עומדי  הרבני  הראשיי  לישראל

מינוי : ובה , ייני  הקשורי  בדייני מסדיר ענ, ) חוק הדייני  להל   (1955 ו"התשט, חוק הדייני 
יקבע השר לענייני , לפי חוק הדייני . תקופת כהונת הדייני  ותנאי פרישת , הרכב בתי הדי , דייני 
את סדרי המינהל של בתי הדי  , בהתייעצות ע  נשיא בית הדי  הגדול וע  שר המשפטי , דתות

 מנהל  להל  (לביצוע סדרי המינהל   כלפיווימנה את אחד הדייני  לאחראי)  סדרי המינהל להל  (
 נקבעו סדרי המינהל וה  נוגעי  בי  היתר לתפקידי  המינהליי  של ראש 1983בינואר ). בתי הדי 
לדיווחי  סטטיסטיי  ולקיו  סדרי , לשעות שבה  יתקיימו הדיוני , למזכירות בית הדי , בית הדי 
 .המינהל

  להל  (ג " התשנ ת הדיו  בבתי הדי  הרבניי  בישראל סדרי הדיו  בבתי הדי  מוסדרי  בתקנו
. שהותקנו בידי מועצת הרבנות הראשית לישראל וחבר דייני בית הדי  הרבני הגדול, )תקנות הדיו 

המזכיר הראשי של בית הדי  אחראי לפעולות , לפי סדרי המינהל. בכל בית די  יש מזכירות
 .ה תקיני  של בית הדי המינהליות של המזכירות וכ  לניהול ולהפעל

אחראית , ובראשה מנהל בתי הדי , ) הנהלת בתי הדי  להל  (הנהלת בתי הדי  הרבניי   .2
הנהלת בתי הדי  היא . לציוד ועוד, למחשוב, לתקציב, לניהול בתי הדי  בכל הקשור לכוח אד 

בשנת ,  המשרדעל פי הדוחות הכספיי  של).  המשרד להל  (יחידת סמ) של המשרד לענייני דתות 
 2003בשנת ; ח" מיליו  ש127.1 ח והביצוע הסתכ  ב" מיליו  ש126.4 היה תקציב בתי הדי  2002

 מיליו  79 ועד ספטמבר אותה שנה הסתכ  הביצוע ב, ח" מיליו  ש124.7היה תקציב בתי הדי  
 . עובדי  אחרי 320  דייני  וכ101 הועסקו בבתי הדי  2003במרס . ח"ש
את פעולות הנהלת , לסירוגי ,  בדק משרד מבקר המדינה2003ספטמבר  ברוארבחודשי  פ .3

הטיפול , שירותי סיוע והכוו  בבתי הדי , בי  היתר נבדקו השירות לציבור בבתי הדי . 3בתי הדי 
הביקורת נעשתה בהנהלת בתי הדי  . וענייני מינהל הקשורי  בדייני , בענייני עגונות ומסורבות גט

   .בדיקות השלמה נעשו במשרד ובהנהלת בתי המשפט.  בתי הדי  האזוריי 12 מבי  94 בירושלי  וב
__________________ 

 .713' עמ, )2002(ב של מבקר המדינה 52דוח שנתי , "בית המשפט לענייני משפחה"ראו הפרק  1
הרכב אחד ;  אשקלו" ובאר שבע,אשדוד, רחובות, פתח תקווה, נתניה, חיפה, אביב!תל, בערי  ירושלי  2

 .הרכב דייני  יושב יו  בחודש באריאל; של בית די" יושב לסירוגי" בערי  צפת וטבריה
, )1983 (33ראו בדוח שנתי " ענייני מינהל בבתי הדי" הרבניי "ביקורת קודמת של מבקר המדינה בנושא  3

י  לסידור גט בבתי הדי" הרבני מערכת בתי הדי" הרבניי  וקביעת מועד"ביקורת בנושא ; 170' עמ
ראו בדוח " 1997!הליכי מינוי דייני "ביקורת בנושא ; 278' עמ, )1988 (38ראו בדוח שנתי " בחיפה
 ב 50ראו בדוח שנתי " מינוי דייני  וקביעת מקו  כהונת "וביקורת בנושא ; 257' עמ, )1998 (48שנתי 

 .346' עמ, )2000(
 .אשקלו" ובאר שבע, אשדוד, רחובות, פתח תקווה, נתניה, החיפ, אביב!תל, בערי  ירושלי  4
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 עבודת מזכירויות בתי הדי 
ע  הגשת תביעה לבית הדי  פותחת המזכירות תיק למסמכי  ותיק במערכת הממוחשבת של  .1

בכלל זה ו, המזכירות אמורה לעדכ  את התיקי  באופ  שוט,. וקובעת מועד לדיו , הנהלת בתי הדי 
 .לציי  את מועדי הדיוני  ואת ההחלטות שהתקבלו

יש שתובע מגיש בעת ובעונה אחת כמה תביעות .  סוגי  של תביעות42לבתי הדי  אפשר להגיש 
, חלוקת רכוש, יחד ע  תביעת גירושי  אפשר שהתובע יתבע ג  מזונות, למשל, כ). הקשורות זו לזו

ובנתוני  , לכל אחת מהתביעות נפתח תיק נפרד. די עיכוב יציאה מהאר  והסדרי  להחזקת היל
כל התיקי  של תובע שהגיש כמה תביעות . הסטטיסטיי  של הנהלת בתי הדי  הוא נרש  כתיק נפרד

 .נדוני  בדר) כלל באותו דיו 
. והוא משמש מזכיר של ההרכב, )ד" ספ להל  " (ספרא דדיינא"לכל הרכב של בית די  יש  .2

לרשו  את פרוטוקול הדיו  ואת ההחלטות ,  את התיקי  לקראת הדיו ד אחראי להכי "הספ
 .שהתקבלו ולהזי  אות  למערכת הממוחשבת של הנהלת בתי הדי 
כדי לאפשר לקיי  מעקב אחריה  , החלטות בית הדי  מוזנות למערכת הממוחשבת באמצעות קודי 

)  קוד החלטה להל  ( יש קוד לכל סוג של החלטה. וכדי להפיק דוחות סטטיסטיי , ואחר מצב התיק
באמצעות אתר .  קודי  מסמלי  את מגוו  ההחלטות האפשריות של בית הדי 147ובס) הכול 

לאחר קבלת קוד אישי ( יכול כל מתדיי  לקבל מידע על התיק שלו 5האינטרנט של הנהלת בתי הדי 
 .והציבור יכול לקבל מידע כללי ,)ממזכירות בית הדי 

È„Â˜ Ï˘ ·¯‰ ¯ÙÒÓ‰ÙÒ‰ ÏÚ ‰˘˜Ó ‰ËÏÁ‰ " ˙Â‡È‚˘Ï ‡È·ÓÂ Ì‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ÌÈ„
˙ÂËÏÁ‰‰ ˙ Ê‰· . Á˙ÙÓ Â‡ ‰Î¯„‰ ˙¯·ÂÁ ÔÈ„‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ ‰ ÈÎ‰ ‡Ï ˙‡Ê Û‡ ÏÚ

„Â˜ ÏÎ ÏÓÒÓ ‰Ó ˘Ó˙˘ÓÏ ÌÈ¯È·ÒÓ‰ . ¯·Ó·Â ·2002 È˙· ˙Ï‰ ‰ Ï˘ ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó ˘È‚‰ 
‰ËÏÁ‰ È„Â˜ ÔÈÈ Ú· ÁÂ„ ÔÈ„‰ , ˜¯ ÂÈÙÏÂ44%· Â ÊÂ‰ ˜„·˘ ˙ÂËÏÁ‰‰Ó ÔÂÎ ‰ „Â˜ ,19% 

‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ ÂÓ‡˙ ‡Ï˘ ÌÈ„Â˜· Â ÊÂ‰ ,Â-37%ÏÏÎ Â ÊÂ‰ ‡Ï . 
ובסיכומו הורה ,  התקיי  בהנהלת בתי הדי  דיו  על ממצאי הדוח של מבקר הפני 2003בינואר 

 למשרד מבקר 2003בתשובתו מדצמבר . מנהל בתי הדי  להקי  ועדה לבחינת רשימת הקודי 
   .וועדה טר  סיימה את עבודתהשה, המדינה מסר מנהל בתי הדי 
 השירות למתדייני 

 היא 1997בשנת . הנהלת בתי הדי  קיבלה עליה לפעול לשיפור השירות לבאי  בשערי בתי הדי 
שבה , ) ההצהרה להל  " (הצהרה על מחויבות לשיפור השירות לפוני  לבתי הדי  הרבניי "פרסמה 
" דדי  מעשיי  ומחויבות לשיפור השירותמ"ובה  קביעת , את הצעדי  להשגת השיפור פירטה

  .שעיקר  קיצור ההמתנה
__________________ 

 GOV.ILWWW.RBC.כתובת האתר היא  5
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 מש  ההמתנה מפתיחת תיק עד לדיו  ראשו  בו

 יו  עד 60  מהפוני  לא ימתינו יותר מ75%"ובכלל  ש, בהצהרה פורטו מדדי  לטיב השירות
ואכ  , כי יעד זה נקבע מתו) הכרת המערכת ואפשר לעמוד בו, ההנחה היא". למועד הדיו  הראשו 

 . עמדה מערכת בתי הדי  במדד האמור2002בשנת , לפי נתוני הנהלת בתי הדי 
 ¯˙È Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ÔÂÈ„‰ „ÚÂÓ „Ú ‰ ˙Ó‰‰ Í˘Ó ‰È‰È ‰Ó Ú·˜  ‡Ï ‰¯‰ˆ‰·25%ÌÈ ÂÙ‰Ó  .

‡ˆÓ  ,Î·˘-16% ˙ ˘· Â Â„ ˘ ÌÈ˜È˙‰Ó 2001Î·Â -12% ˙ ˘· Â Â„ ˘ ÌÈ˜È˙‰Ó 2002 
ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈ ¯Á‡Ï ÔÂ˘‡¯‰ ÔÂÈ„‰ ÌÈÈ˜˙‰˜È˙‰ ˙ÁÈ˙Ù „ÚÂÓÓ ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘6 . 

‡ˆÓ  „ÂÚ ,Ú·˜ ˘ „„Ó‰Ó ‚¯Á ÔÂ˘‡¯ ÔÂÈ„Ï ‰ ˙Ó‰‰ Í˘Ó ÔÈ„ È˙· ‰ÓÎ·˘ . ÔÈ„‰ ˙È··
‰È ˙ · ,Ï˘ÓÏ ,Î· ÔÂ˘‡¯‰ ÔÂÈ„‰ ÌÈÈ˜˙‰-76% ˙ ˘· ÂÁ˙Ù ˘ ÌÈ˜È˙‰Ó 2001Î·Â -46% 

 ˙ ˘· ÌÈ˜È˙‰Ó2002ÂÁ˙Ù ˘ ¯Á‡Ï ¯˙ÂÈÂ ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÂ‡¯‰¯‰ˆ‰· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ„„Ó· „ÂÓÚÈ ÔÈ„‰ È˙·Ó „Á‡ ÏÎ˘ ,

‰˙ÂÏÏÎ· ÔÈ„‰ È˙· ˙Î¯ÚÓ ˜¯ ‡ÏÂ.  
 מש  ההמתנה בי  דיו  לדיו 

 מהפוני  לא ימתינו יותר 65%" מדד נוס, שקבעה הנהלת בתי הדי  לטיב השירות לציבור הוא ש
 2001בשנת : ו במדדשבתי הדי  עמד, מנתוני ההנהלה עולה".  יו  בי  מועד דיו  אחד למשנהו90 מ

,  מהמקרי  בכלל בתי הדי  שלושה חודשי  לכל היותר73% נמשכה ההמתנה בי  דיו  לדיו  ב
 . מהמקרי 75%  נמשכה ההמתנה אותו פרק זמ  בכ2002ובשנת 

 Â Â„  ‡Ï Ì‰È˙ÂÚÈ·˙˘ ÔÈ„‰ ÈÏÚ· Â È˙Ó‰ ÔÓÊ ‰ÓÎ ˙Ú„Ï ¯˘Ù‡ È‡ ÔÈ„‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ È Â˙ Ó
ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ ÍÂ˙· .Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ , Ú·˜˙ ÔÈ„‰ È˙· ˙Ï‰ ‰˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰

Ï Ì‚ È·¯Ó ‰ ˙Ó‰ Í˘Ó-35% ÌÈ¯˙Â ‰ ÌÈ˜È˙‰ )ÔÈ„‰ ˙È·· ÈÂÏ˙ ¯·„‰˘ ÏÎÎ.(   
 פרק הזמ  העובר מפתיחת תיק גירושי  עד לקבלת גט

לאחר שהתביעה מבוררת ובית הדי  פוסק שעל . זוג המבקש להתגרש צרי) להגיש תביעת גירושי 
מש) , 2002על פי נתוני הנהלת בתי הדי  לשנת .  על הזוג להגיש תביעה לסידור גט,הזוג להתגרש

 . יו 411הזמ  הממוצע מהגשת התביעה לגירושי  ועד מת  הגט הוא 
לאחר . לצור) אישור ההסכ  עליה  להגיש לבית הדי  תביעה. יש שבני זוג עושי  הסכ  גירושי 

, 2002לפי נתוני הנהלת בתי הדי  לשנת . סידור גטקבלת אישור בית הדי  עליה  להגיש תביעה ל
 . יו 227הוא , א  הגירושי  נעשי  בהסכמה, פרק הזמ  הממוצע עד לקבלת גט

 מתביעות הגירושי  96% שב,  למשרד מבקר המדינה מסר מנהל בתי הדי 2003בתשובתו מדצמבר 
,  יו 132נית  הגט בתו)  מהתביעות שהגירושי  נעשי  בהסכמה 96%  יו  וב303נית  הגט בתו) 

__________________ 
 .בנתוני  הסטטיסטיי  של הנהלת בתי הדי  לא מפורט בכמה יותר הייתה החריגה 6
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גורמי  אחוזי  אלה לעלייה של ערכי ,  מהתיקי  נמשכי  כמה שני 4% אול  מאחר שההליכי  ב
 .הממוצע

ÔÈ„‰ È˙·· ÔÈ˘Â¯È‚‰ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ¯ÂˆÈ˜Ï ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï ÔÈ„‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ ÏÚ ,
‰ÓÎÒ‰· ÔÈ˘Â¯È‚ „ÁÂÈÓ· ,ÌÈÎ˘ÂÓÓ ÌÈ ÂÈ„ ÌÈÎÈ¯ˆÓ Ì È‡ ÏÏÎ Í¯„·˘ .¯ÂˆÈ˜Ï ¯ÂÓ‡‰ 

‰·¯ ˙Â·È˘Á ˙Ú„Â  ,¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ¯‰Ó Ï‰ ˙È ÈÎ ÌÈ˘Â¯È‚‰ ÍÈÏ‰ ÌˆÚÓ ·ÈÈÁ˙Ó ÔÎ˘ ,
¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÏÎ Ï˘ È˘Ù ‰ Ì·ˆÓÂ Ì˙ÁÂÂ¯ Ì‚ ÍÎ· ÌÈÈÂÏ˙Â ÏÈ‡Â‰ , È · È„ÏÈ „ÂÁÈÈ·

‚ÂÊ‰ ,·Â˘ ‡˘ È‰Ï ÌÈ„„ˆ‰ Ï˘ Ì˙ÏÂÎÈÂ.   
 תורנות בזמ  פגרת בתי הדי 

למעט דיוני  (ובמהלכה לא מתקיימי  דיוני  , י המשפטכמקובל ג  בבת, בקי  יש פגרה בבתי הדי 
 ).דחופי 
שבזמ  הפגרה , הנחה מנהל בתי הדי  את מזכירי בתי הדי , כחודש לפני תחילת הפגרה, 2003ביולי 

סידורי גט וכל עניי  , התורנות תכלול קביעת דיוני  דחופי ; תתקיי  תורנות דייני  בבתי הדי 
 .הדורש החלטה מיידית

˜È·‰‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â , ˙ ˘· ‰¯‚Ù·˘2003ÌÈ ÈÈ„ Ï˘ ˙Â ¯Â˙ ÔÈ„‰ È˙·· ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï  , ËÚÓÏ
Ï˙· ÔÈ„‰ ˙È··-·È·‡ .ÌÈÙÂÁ„ ÌÈ ÈÈ Ú· Ì‚ ÌÈÏÙËÓ ÔÈ„‰ È˙·˘ ¯Á‡Ó , Ô¯Â˙ ÔÈÈ„ ¯„ÚÈ‰

˜Ê  ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ÔÈ„‰ ˙È·· ,‰ ˜˙ ¯ÒÁ ÌÈ˙ÚÏ ,ÔÈ„‰ ˙È· ˙Â¯È˘Ï ÌÈ˜˜Ê Ï. 
שרק בבתי הדי  הגדולי  ,  מנהל בתי הדי  למשרד מבקר המדינה מסר2003בתשובתו מדצמבר 

בה  אי  , בבתי הדי  הקטני ... יש בכל יו  דיי  או דייני  תורני ) "אביב וחיפה תל, ירושלי (
המתדייני  נשלחי  לאחד מבתי הדי  הגדולי  , א) מתעורר צור) לטיפול דחו,, תורני  יו  יו 
 ".הקרובי  אליה 

יחסה לעובדה שג  בבתי הדי  בירושלי  ובחיפה לא הייתה תשובתו של מנהל בתי הדי  לא התי
והיא סותרת מניה וביה את הנחייתו לקיי  תורנות של דייני  בפגרה בכל בתי , תורנות דייני  בפגרה

 .הדי 
הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדי  ,  למבקר המדינה מסר הראשו  לציו 2003בתשובתו מדצמבר 

, נעשי  מאמצי  על ידי ההנהלה והדייני , באשר לתורנויות"כי , הרב שלמה עמאר, הרבני הגדול
  ".א) אמנ  נראה לי שההנהלה צריכה ליזו  את סידור התורנות בשיתו, המזכירי  הראשיי 

 טיפול בפניות ובתלונות של הציבור
כי הנהלת בתי , התברר. בכתב ובעל פה, מדי שנה בשנה מגיעות להנהלת בתי הדי  מאות תלונות

. אול  אי  לה נתוני  על התפלגות התלונות לפי בתי די  וסוגי התלונות, י  טיפלה בתלונות לגופ הד
כמו כ  הנהלת בתי . לפיכ) אי  באפשרותה לאתר בעיות חוזרות ונשנות הדורשות טיפול מערכתי

 .הדי  אינה עוקבת אחר תיקו  הליקויי  שעלו מהתלונות



 ב54דוח שנתי  520
לאור הביקורת החליטה "כי , ינה הודיע מנהל בתי הדי  למשרד מבקר המד2003בתשובתו מדצמבר 

. הנהלת בתי הדי  לבצע מעקב מלא על הטיפול בתלונות ובפניות הציבור לרבות הוצאת סיכו  שנתי
   ".ייעשה מאמ  לעבוד בצורה ממוחשבת ולרכז את כל התלונות

 לשכות ייעו  והכוו 
שר המשפטי  ושר העבודה והרווחה " ש,לחוק בית המשפט לענייני משפחה קובע) א(5סעי,  .1

ייעו  וטיפול , שירותי אבחו ...  אשר תית, יחידת סיוע בבית המשפט לענייני משפחה... יקימו בצו
נושאי  הקשורי  לעבודתה של יחידת הסיוע הוסדרו ).  יחידת הסיוע להל  " (בענייני משפחה

 . עבודתהבעלי התפקידי  שבה וסדרי, בכלל זה מבנה היחידה, בצווי 
, 1996 ו"התשנ, )דרכי פעולת  וסדרי עבודת , הקמת יחידות סיוע(צו בית המשפט לענייני משפחה 

מספר משרות העובדי  הסוציאליי  ביחידת הסיוע לא יפחת ממספר משרות השופטי  : "קובע
רופא פסיכיאטר או מומחה אחר , ומספר הפסיכולוגי  לא יפחת מאחד, המכהני  בבית המשפט

 ".ק או יית  שירותי ייעו  בענייני משפחה ביחידת הסיוע לפי הצור)יועס
, בדומה לבתי הדי  למשפחה, תוקמנה יחידות סיוע"ש,  החליטה הממשלה1998באוקטובר  .2

מנהל בתי . פסיכולוגי  ופסיכיאטרי , ביחידות יועסקו עובדי  סוציאליי . ליד בתי הדי  הרבניי 
ציבי  במשרד האוצר ונציבות שירות המדינה יקבעו את מסגרת הדי  הרבניי  ביחד ע  אג, התק

 ".1999היחידות תחלנה לפעול בשנת התקציב . כוח האד 
‡ˆÓ  ,ÂÓ˜Â‰ ‡Ï ÔÈ„‰ È˙·· ÚÂÈÒ‰ ˙Â„ÈÁÈ˘ , Â¯·Ú ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ Ê‡Ó˘ ÈÙ ÏÚ Û‡

ÌÈ ˘ ˘ÓÁ. 
כומי  למרות כל הסי"ש,  למשרד מבקר המדינה מסר מנהל בתי הדי 2003בתשובתו מדצמבר 

אג, התקציבי  באוצר סרב עד היו  לתקצב את יחידות הסיוע שליד בתי הדי  , וההסכמות
 ".הרבניי 

,  למשרד מבקר המדינה מסרה סגנית הממונה על התקציבי  במשרד האוצר2004בתשובתה מינואר 
 להפסקת קיומו של המשרד לענייני 8.10.2003 מיו  900בעקבות החלטת הממשלה מספר "כי 

נראה סביר וא, הכרחי כי בתי הדי  , והעברת ניהול מערכת בתי הדי  לידי משרד המשפטי , דתות
 ".הרבניי  יסתייעו ביחידת הסיוע הקיימת כיו  בבתי המשפט לענייני משפחה

שבמש) חמש השני  שעברו מאז , בתשובת סגנית הממונה על התקציבי  אי  התייחסות לעובדה
לא תקצב משרד , על הקמת יחידות סיוע ליד בתי הדי  הרבניי  1998החליטה הממשלה באוקטובר 

הממשלה  מעבר לכ) החלטת . האוצר את היחידות הללו ובכ) למעשה נמנעה האפשרות להקמת 
יש להביא , וא  מבקשי  שלא ליישמה, 2003 לא בוטלה בהחלטת הממשלה מאוקטובר 1998 מ

 .את העניי  שוב לשולח  הממשלה
לשכות ייעו  והכוו  , בכמה בתי די , ביוזמת הנהלת בתי הדי , פועלות 1988החל משנת  .3
זוגות , לאפשר לבאי בית הדי "הלשכות נועדו , לפי חוזר מנהל בתי הדי ).  הלשכות להל  (

 ובודדי  המצויי  במשבר בחיי הנישואי  לבדוק בעזרת איש מקצוע את כל האלטרנטיבות 
עובדי הלשכות ה  עובדי  ". פוזי  ובלתי שקולי העומדות בפניה  בטר  ינקטו צעדי  ח

 .סוציאליי 
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)‡( ÌÈÂÂˆ· Â‡ ‰˜È˜Á· Ô‚ÂÚÓ Â È‡ ˙ÂÎ˘Ï‰ Ï˘ Ô„ÓÚÓ , Ô˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰Â
‰ÁÙ˘ÓÏ ËÙ˘Ó‰ È˙·· ÚÂÈÒ‰ ˙Â„ÈÁÈ ˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ˘ ‰Ï‡Ó ˙¯ÎÈ  ‰„ÈÓ· ÌÈ Ë˜ .ÍÎ ,

Ï˘ÓÏ , ÌÈ„·ÂÚ ‰¯˘Ú ˜¯ ÏÏÂÎ ÔÈ„‰ È˙· ÏÏÎ Ï˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ Ô˜˙ ˙Â¯˘Ó Ú·˘· ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ
‰ÁÙ˘Ó È ÈÈ ÚÏ ËÙ˘Ó‰ È˙·· ÚÂÈÒ‰ ˙Â„ÈÁÈ·Î ÌÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙÂ ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ ÏÏÂÎ Â È‡Â. 

 , אביב לא היו עובדי  סוציאליי  בבתי הדי  בתל) 2003ספטמבר (במועד הביקורת  )ב(
 40%  כ2003יוני  בארבעת בתי הדי  הללו נפתחו בחודשי  ינואר. בטבריה ובצפת,  תקווה בפתח

 .מהתיקי  שנפתחו בכלל בתי הדי 
כשה  , המגיעי  ללשכות מופני  אליה  באמצעות בית הדי  שמרבית הזוגות, מתברר )ג(

בטר  ינקטו "ובכ) מוחטאת המטרה של הלשכות לסייע לבני הזוג , בעיצומ  של הליכי הגירושי 
על השירות שאפשר ) עשלטי  או דפי מיד(בבתי הדי  ג  אי  מידע זמי  לציבור ". צעדי  חפוזי 
 .לקבל בלשכות

)„(  ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó·) ÈÏÂÈ2003 ( ÔÈ„‰ È˙· Ï‰ Ó ¯˘È‡" ˙ÂÎ˘Ï· ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â Ï ‰Úˆ‰
ÔÂÂÎ‰‰Â ıÂÚÈÈ‰ ." ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙„Â·Ú Ï˘ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓÂÁ˙· ÌÈÏ‰  ÂÚ·˜  ‡Ï ‰„Â·Ú‰ ÈÏ‰Â ·

˙ÂÎ˘Ï· ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ,ÌÂÈ· ÌÈÈ˜Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ Ì‰˘ ˙Â˘È‚Ù‰ ¯ÙÒÓ ÂÓÎ .Â·Ú‰ ÈÏ‰Â · Ì‚ ‰„
˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÔÈ„‰ È˙· ˙Ï‰ ‰Ï ÁÂÂ„Ï ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÚ˘ Ú·˜  ‡Ï ,

˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ·Â ,ÔÈ„‰ È˙· Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÎ ÏÚ ÌÈ Â˙  ‰Ï ÌÈ ÊÂÓ˘ , ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡
‰ÊÎ ÁÂÂÈ„ ÔÈÊ‰Ï. 

יש למנות ועדה "כי לדעתו , בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב נשיא בית הדי  הרבני הגדול
על , לדעת משרד מבקר המדינה". כבת מדייני  ומההנהלה שתקבע נהלי  וסדרי  לעבודה זושמור

   .הנהלת בתי הדי  לפעול לגיבוש נהלי  לאלתר
 טיפול בעגונות ובמסורבות גט

מנהל בתי הדי  . דוחות הנהלת בתי הדי  אינ  כוללי  נתוני  מדויקי  על מספר העגונות .1
 .לפני שני  אחדות היו מאות עגונות, לדבריו. 20 15   שמספר2003הערי) באמצע שנת 

) ד" חוק קיו  פס להל   (1995 ה"התשנ, )קיו  פסקי די  של גירושי (חוק בתי די  רבניי   .2
ומאפשר יישו  עקרו  הלכתי , נועד לתת לבית הדי  כלי  יעילי  לאכיפת פסקי הדי  בעניי  מת  גט

קבע בית די  : "בחוק נאמר. שלילת דרכו  או רישיו  נהיגהכגו  , עכשוויי  על הסדרי  אזרחיי 
רשאי , והאיש לא קיי  את פסק הדי , ) פסק הדי  להל  ( גט לאשתו  שאיש יית, בפסק די , רבני

אי  נפקה מינה א  ", לפי החוק". צו הגבלה… לית  נגדו, במטרה להביא לקיו  פסק הדי , בית הדי 
ע  "ש, עוד נקבע בחוק". או לשו  אחרת, הצעה, מצווה,  חובה,ננקטה בפסק הדי  לשו  של כפיה

 ".ידו  בית הדי  הרבני במת  צו הגבלה, תו  שלושי  ימי  מיו  מת  פסק הדי 
ד ועד ינואר "כי מאז חקיקת חוק קיו  פס, מנתוני המערכת הממוחשבת של הנהלת בתי הדי  עולה

שבה  ננקטה בפסק הדי  לשו  ,  זוגות465 של  נתנו בתי הדי  פסקי די  של גירושי  בעניינ 2003
 טר  הושלמו הליכי סידור 2003א) עד ספטמבר , "הצעה או לשו  אחרת, מצווה, חובה, כפיה"של 

 .הגט בתיקי  אלה
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מי , מסורבת גט מוגדרת בבתי הדי "ש, בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר מנהל בתי הדי 

 ". מסורבות גט בלבד200 יש כ, י הגדרה זו"עפ.  נת  לה יו  ולא30שבעלה חויב לתת לה גט ועברו 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙¯„‚‰"Ë‚ ˙·¯ÂÒÓ "˙ÓˆÓˆÓ ‡È‰ ÔÈ„‰ È˙·· ¯„‚ÂÓÎ ,

ÒÙ ÌÂÈ˜ ˜ÂÁ·˘ ¯Á‡Ó"¯Ó‡  „ ,˘"‰ÈÙÎ Ï˘ ÔÂ˘Ï ÔÈ„‰ ˜ÒÙ· ‰Ë˜   Ì‡ ‰ ÈÓ ‰˜Ù  ÔÈ‡ ,
‰·ÂÁ ,‰ÂÂˆÓ ,˙¯Á‡ ÔÂ˘Ï Â‡ ‰Úˆ‰ ."Ô‡ÎÓ ,È  Ô ÈÈ Ú·˘ ÌÈ˘  Ì‚˘‰ˆÏÓ‰ ˜¯ ‰ ˙ ,

ÂÈÎÂ ‰Úˆ‰"· ,Ë‚ ˙Â·¯ÂÒÓ Ô‰. 
או לשנות , בכל עת לאחר מת  פסק הדי  לית  צו הגבלה"בית הדי  רשאי , ד"לפי חוק קיו  פס .3

בי  , בצו הגבלה רשאי בית הדי  לפגוע". והכל בי  ביוזמתו ובי  לבקשת בעל די , צו הגבלה שנת 
להחזיק בה  או , כו  ישראלי או תעודת מעברלקבל דר; לצאת מ  האר : בזכויות אלה, היתר

לעסוק במקצוע שהעיסוק בו מוסדר על ; להחזיק או לחדש רישיו  נהיגה, לקבל; להארי) את תוקפ 
לכפות על אד  במאסר ; או למשו) המחאה מחשבו  בנק, לפתוח או להחזיק חשבו  בנק; פי די 

ד נקבעו ג  הגבלות "בחוק קיו  פס. וא, להארי) את המאסר עד עשר שני , לציית לפסק הדי 
בית הדי  יכול . בכלל זה להחזיקו בבידוד, שבית הדי  רשאי להטיל על זכויותיו של אסיר או עציר

 .לתת צווי  בהדרגה לפי מידת הסרבנות של הבעל
 נתנו 2002 ועד סו, שנת 1995ד בשנת "שמאז חקיקת חוק קיו  פס, מנתוני הנהלת בתי הדי  עולה

 23  צווי מאסר ו26מה  , ) צווי  לתיק3.3 בממוצע כ( תיקי  312  צווי הגבלה ב1,024בתי הדי  
הביאו , דהיינו בכמחצית מהתיקי  האמורי ,  מהתיקי 154 ב; צווי  לגבי אסירי  או עצורי 

שהצווי  ה  כלי זמי  ולא יקר העשוי לקצר במידה ניכרת את התמשכות , מכא . הצווי  למת  גט
 .י הליכי הגירוש

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , Ô˙ÓÏ ÔÈ„‰ È˜ÒÙ˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ·˜ÚÓ ˙ÂÓÈÈ˜Ó Ô È‡ ÔÈ„‰ È˙· ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ˘
ÌÈÓÈÂ˜Ó Ë‚ ,ÔÈ„‰ È˜ÒÙ ÌÂÈ˜Ï ÌÈÂÂˆ Ô˙Ó ÌÂÊÈÏ ÔÈ„‰ È˙·Ï ¯˘Ù‡Ó‰ ÔÂ ‚ Ó ÔÈ‡Â , ˙‡Ê

 ÛÈÚÒ· ¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯ÓÏ4) ‡ (ÒÙ ÌÂÈ˜ ˜ÂÁÏ"„ , ÈÎ" ˜ÒÙ Ô˙Ó ÌÂÈÓ ÌÈÓÈ ÌÈ˘ÂÏ˘ ÌÂ˙ ÌÚ
ÔÈ„‰ ,ÔÈ„‰ ˙È· ÔÂ„È‰Ï·‚‰ Âˆ Ô˙Ó· È ·¯‰ "... , ÛÈÚÒ ÈÙÏÂ4)‚( , ÔÈ„‰ ˙È· È‡˘¯"˙Ú ÏÎ· ,

‰Ï·‚‰ Âˆ Ô˙ÈÏ ÔÈ„‰ ˜ÒÙ Ô˙Ó ¯Á‡Ï ...ÔÈ„ ÏÚ· ˙˘˜·Ï ÔÈ·Â Â˙ÓÊÂÈ· ÔÈ· ."... ·ˆÓ‰ Ï˘·
ÔÈ„‰ ÈÏÚ· Ï˘ ˘È‚¯‰Â „ÁÂÈÓ‰ , ÈÂÂˆ Ô˙ÓÏ ÔÂÈ„ ÔÓˆÚ· ÌÂÊÈÏ ˙Â˘˘ÂÁ Ë‚ ˙Â·¯ÂÒÓ˘ ˘È

Ì˙¯ÓÁ‰Ï Â‡ ‰Ï·‚‰ ,ÓÒ‰ ‰ ˙È  ÍÎÈÙÏÂÌÈÂÂˆ Ô˙Ó ÌÂÊÈÏ ÔÈ„‰ ˙È·Ï ˙ÂÎ. 
ג  בתי הדי  יוזמי  " בעת הצור)"ש, בתשובתו למבקר המדינה מסר נשיא בית הדי  הרבני הגדול

ושיאפשר יוזמה , ואמנ  חשוב להקי  מנגנו  במזכירויות שיעקוב אחר העניי ",  הגבלהימת  צוו
על הנהלת בתי הדי  , מדינהלדעת משרד מבקר ה". ולעקוב אחר ביצוע , עצמאית של בתי הדי 

 .כדברי נשיא בית הדי  הרבני הגדול, להקי  את המנגנו  האמור במזכירויות
פועלת הנהלת בתי הדי  בדרכי  אחרות כדי להתיר , נוס, על מת  צווי הגבלה בבתי הדי  .4

תרת בתקציב בתי הדי  כלול סעי, שנועד למימו  פעולות לה. נישואי  של עגונות ושל מסורבות גט
וההוצאה בשנת , ח" ש814,000 היה 2003הסכו  שהוקצה בסעי, זה בשנת . עגונות ומסורבות גט

 .ח" ש869,000  כה היית2002
פעולות הנהלת בתי הדי  להתרת נישואי  של עגונות ושל מסורבות גט מתמקדות בעיקר בשלושה 

ל שנתנו גט לבקשת "חותשלו  הוצאות של בתי די  ב; איתור בעלי  שנמלטו מנשותיה : תחומי 
לבעל על  סיוע כספיעל ידי מת  , למשל, ניסיו  לשכנע בעלי  לתת גט לנשותיה ; בית די  בישראל

הנהלת בתי הדי  ).  לקבל גט מבעלהת על מנת שתיאוהאו לאיש(מנת שיאות לתת גט לאשתו 
 .משלמת את הסכומי  הללו לפי המלצת בית הדי  שד  בתיק
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‡ˆÓ  ,È„‰ È˙· ˙Ï‰ ‰˘ ÌÈ Á·ÓÂ ÌÈÏ‰  ‰Ú·˜˘ ÈÏ· ÔÈ„‰ ˙È· ˙ˆÏÓ‰ ˙‡ ˙Ó˘ÈÈÓ Ô
ÂÏÏ‰ ÌÈÓÂÏ˘˙Ï . ‡ÏÏÂ ÔÈ„ ˙È· ˙ˆÏÓ‰ ÈÙ ÏÚ ‰ ˘· ÌÈÏ˜˘ ÈÙÏ‡ ˙Â‡Ó Ï˘ ÌÂÏ˘˙
ÌÈ¯Â¯· ÌÈ Á·Ó ,ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡ . ÔÂ„Ï ÔÈ„‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ ÏÚ

ÌÈÓÂÏ˘˙ Ï˘ ‰Ê ‚ÂÒ· ,ÈÂ‡¯ ˙ÈËÙ˘Ó ˙È˙˘˙ ÏÚ ÌÈÒÒÂ·Ó Ì‰˘ ‡„ÂÂÏ ÌÈÏ‰  ÚÂ·˜ÏÂ ‰
ÔÈ„‰ È˙· ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ ÔÈÈ Ú· ÌÈ¯Â¯·.   

 טיפול הנהלת בתי הדי  בענייני הדייני 
למעט בענייני  שהותר לדו  בהרכב , שבתי הדי  ידונו בהרכב של שלושה דייני , חוק הדייני  קובע

, ני הגדולבהתייעצות ע  נשיא בית הדי  הרב, שר הדתות"ש, עוד קובע חוק הדייני . של דיי  אחד
ימנה בכל בית די  רבני אזורי אב בית די  או אבות בית די  מקרב הדייני  של אותו בית די  רבני 

ימנה שר הדתות בהסכמת , נתמנו בבית די  רבני אזורי שני אבות בית די  או יותר; )ד" אב להל  (
 בתי הדי  12 ב". אחד מאבות בית הדי  לשמש ראש אבות בית די , הרבני  הראשיי  לישראל

 . מה  משמשי  ראשי אבות בית די 5, די " אב47האזוריי  מכהני  
משכורתו של דיי  והתשלומי  האחרי  שישולמו לו בתקופת כהונתו ייקבעו "ש, חוק הדייני  קובע

בטבלה להל  נתוני  על משכורות היסוד של נושאי משרה שיפוטית בבתי ". על ידי החלטת הכנסת
  ):ח"בש (2003י הדי  האזוריי  ביונ

„ÂÒÈ ˙¯ÂÎ˘Ó  ˙ÈËÂÙÈ˘‰ ‰¯˘Ó‰ 

 ראש אבות בית די  23,901

 ד"אב 21,312

 דיי  18,434

  .מזו של דיי ) 16% כ(ח " ש2,878 ד גבוהה בכ"שמשכורת היסוד של אב, מהטבלה עולה
 תק  הדייני 

י הרבני  שנ.  דייני 93ששיא כוח האד  של הדייני  הוא ,  קובע2003חוק התקציב לשנת  .1
. כפי שמאפשר חוק הדייני ,  כיהנו ג  בתפקיד דייני 7הראשיי  לישראל ושלושה רבני  מקומיי 

 . דייני 98שלפי חוק התקציב וחוק הדייני  היו אמורי  לכה  באותה שנה , יוצא אפוא
 יותר 3כלומר ,  דייני 101מנתה מצבת הדייני  , 2003לפי נתוני הנהלת בתי הדי  מפברואר 

 .קבע בחוק התקציבמשנ
__________________ 

 .פתח תקווה ובאר שבע, רבני הערי  חיפה 7
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2.  ÌÈ ‰ÎÓ ÔÈ„‰ È˙··23ÌÈ ÈÈ„ ‰˘ÂÏ˘ Ï˘ ÌÈ·Î¯‰  . ˘‡¯·˘ ·ÈÈÁÓ Â È‡ ÌÈ ÈÈ„‰ ˜ÂÁ

·‡ „ÂÓÚÈ ·Î¯‰"„ ,·‡ „ÂÓÚÈ Ì‡ Ì‚ ÌÏÂ‡"·Î¯‰ ÏÎ ˘‡¯· „ , ¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ ÌÈˆÂÁ 23 
·‡" Ì¯ÙÒÓ ÏÚÂÙ· ÂÏÈ‡Â ÌÈ„47 ,ÌÈÈ ˘ ÈÙ ¯ÓÂÏÎ. 

וה  מקבלי  משכורת של , י  וא, יותרד"יש הרכבי  שבה  יש שני אב, די "בשל ריבוי האב
 הדייני  בבית הדי  16 מבי  14, למשל. א, על פי שבפועל רק אחד מה  עומד בראש ההרכב, ד"אב

, ד"יש שהרכב מונה דיי  אחד בלבד והוא מכה  בתפקיד אב, זאת ועוד. די "בירושלי  ה  אב
 .תקווה אביב ובפתח בבתי הדי  בתל, למשל

שאד  , די  נובע מכ)"ריבוי האב"ש,  המדינה מסר מנהל בתי הדי בתשובתו למשרד מבקר
ד "אחר כ) מועבר לירושלי  להרכב בו יש כבר אב, )נניח באר שבע(ד בעיר מסוימת "המתמנה לאב
 ".ד מבאר שבע לא נשלל ממנו"אזי תואר האב

¯¯·˙Ó ,ÔÈ„ ˙È· ˙Â·‡ ¯ÙÒÓÏ Ô˜˙ ÌÈÈ ·¯‰ ÔÈ„‰ È˙·· ÔÈ‡˘ .Ú ‰Ó ÔÈ˜˙ Â È‡ ‰Ê ¯·„ „Â
·‡‰ ÈÂ·È¯˘"˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜‰ ÏÚ ¯˙ÂÈÓ ÈÙÒÎ ÏË  ÏÈËÓ ÌÈ„ , ÌÈ Â˙ ‰Ó ¯¯·˙Ó˘ ÈÙÎ

·‡‰ ¯ÙÒÓ ¯·„·"ÔÈ„‰ È˙·· ÌÈ ‰ÎÓ‰ ÌÈ„. 
בדרגת שופט ) 82% (280מה  ,  שופטי 340כי בבתי משפט השלו  מכהני  , לש  השוואה יצוי 

 54: ות שיפוטיות גבוהות יותרבדרג) 18% (60 ו, )שמשכורתו מקבילה לזו של דיי  בבית די  אזורי(
 בדרגת נשיא בית 6ורק , ד"שמשכורתו נמוכה מזו של אב, בדרגת סג  נשיא בית משפט השלו 

 47מה  ,  דייני 92בבתי הדי  האזוריי  מכהני  . ד"מקבילה לזו של אבשמשכורתו , משפט השלו 
 הוא כמעט פי שלושה די  במערכת בתי הדי  הרבניי "ששיעור האב, יוצא אפוא. די "אב) 51%(

  .משיעור בעלי הדרגות השיפוטיות הגבוהות בבתי משפט השלו 
 שעות הדיוני  ונוכחות הדייני  בעבודה

 9.00שעות שמיעת המשפטי  בבית די  רבני אזורי יהיו לא יאוחר משעה "כי , בסדרי המינהל נקבע
אפילו חלפה , קבעו באותו יו דיו  בכל התיקי  שנ"וכי בית הדי  יקיי  , " לפחות13.30עד לשעה 

 ".לסיו  שמיעת המשפטי ... השעה הנקובה
את הדייני  להתחיל את הדיוני  , שמעו  שיטרית' פרופ,  הנחה השר לענייני דתות דאז1995ביולי 
 .מכא  שעל הדייני  לשבת בדי  חמש שעות כל יו . 14:00 ולסיימ  בשעה 9:00בשעה 

הנהלת בתי הדי  ארגנה לדייני  אלה . אביב גרי  בבני ברק ל הדייני  בבית הדי  בת25 מבי  15
 ע  חברת 2003בהסכ  שחתמה הנהלת בתי הדי  בינואר . אביב לבני ברק הסעה מבית הדי  בתל

הסכ  זה אינו מתיישב ע  השעה שנקבעה . 13:30שההסעה תצא מבית הדי  בשעה , הסעות נקבע
 .בסדרי המינהל לסיו  יו  העבודה

ההסעה תועבר לשעה "שבעקבות הביקורת , משרד מבקר המדינה מסר מנהל בתי הדי בתשובתו ל
  ".מיידית, 14.00

 מקו  מגורי הדייני 
על דיי  להתגורר בתחו  ,  שני 25 שהונהגה לפני למעלה מ, על פי הוראת הנהלת בתי הדי 

של דייני  שאינ  שהנסיעות הארוכות , מנהל בתי הדי  סבור. השיפוט של בית הדי  שבו הוא מכה 
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ה  אחת הסיבות לאיחורי , גרי  בתחו  השיפוט של בית הדי  שבו ה  מכהני  אל בית הדי  וממנו
 .הדייני  לעבודה וליציאת  לפני סיו  יו  העבודה

נדרש כל מי שמגיש , כדי להבטיח שהדייני  ימלאו את ההוראה האמורה בדבר מקו  מגורי הדיי 
להעתיק את מקו  מגורי ולהתגורר : "לחתו  על התחייבות, ות לדיי לוועדת המינויי  בקשה להתמנ
כי , ידוע לי. שבו יקבע מקו  כהונתי, באזור של מושב בית הדי , ביחד ע  משפחתי דר) קבע

כי ידוע , אני מאשר. התחייבותי זו משמשת מרכיב חשוב להחלטת ועדת המינויי  למנות אותי כדיי 
, לחוק הדייני ) 4)(א(21ויה לגרור אחריה הפעלת הוראת סעי, לי שהפרת התחייבותי בנדו  עש

להגיש קובלנה לבית הדי  המשמעתי על יסוד ] לענייני דתות[שלפיה רשאי השר , 1955 ו"התשט
 ".'ועדת המינויי  מצאה שהדיי  השיג את מינויו שלא כדי 'זאת ש
 הדייני  בבתי הדי  92מבי  ) 36% (33,  ערב התמנות  כי על א, ההתחייבויות שנתנו דייני, נמצא

כמה דייני  המכהני  בבית הדי  , לדוגמה, כ). האזוריי  אינ  גרי  דר) קבע באזור מושב בית הדי 
כל הדייני  בבית הדי  באשדוד גרי  ; בנתניה ובבאר שבע גרי  דר) קבע בירושלי , בחיפה

 .בירושלי 
¯ÂÓ‡Î ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÔÈÈ„ ÂÈÏÚ Ï·È˜˘Ó ,‰· „ÂÓÚÏ ÂÈÏÚ. 

אינו מעוג  "שעניי  מגורי הדייני  , בתשובתו למבקר המדינה ציי  נשיא בית הדי  הרבני הגדול
ומכל מקו  עדיי  יש סיבות ... ולא בהכרח שהוא הגור  לאיחורי , ואינו נוהג בבתי המשפט, בחוק

   ".לחזק הנוהג הזה שיגורו סמו) למקו  עבודת 
 בית הדי  בנתניה

' הרכב א.  הרכב אחד בלבד ומאז מכהני  בו שני הרכבי 1997ד סו, בבית הדי  בנתניה כיה  ע
 .מטפל ביתר התיקי ' והרכב ב', כ 'מטפל בתיקי  שש  המשפחה של התובע מתחיל באותיות א

‡ˆÓ  ,ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ˜È˙· ÔÂ„Ï Â·¯ÈÒ ÌÈ·Î¯‰‰ È ˘˘ , ·Î¯‰‰ Ï˘ Â˙·ÂÁÓ˘ ÔÚË ·Î¯‰ ÏÎÂ
Ì‰· ÔÂ„Ï ¯Á‡‰ .‰ È˙· Ï‰ Ó Ï˘ Ì‰È˙ÂÈ Ù Ì‚ ÏÂ„‚‰ È ·¯‰ ÔÈ„‰ ˙È· ‡È˘  Ï˘Â ÔÈ„

ÂÏÈÚÂ‰ ‡Ï ÌÈ·Î¯‰‰ È˘‡¯Ï. 
כשכל הרכב מנמק בהחלטתו , ביו  אחד בי  שני ההרכבי " התגלגל"תיק של בני זוג , למשל, כ)

 .מדוע ההרכב האחר צרי) לטפל בתיק
 2תיק זה מתגלגל כמה חודשי  בי  "כי ', ד של הרכב א" כתב מנהל בתי הדי  לאב2002ביולי 

, "א) לצערי הרב אי  ה  מוכני  לקבלו' ד התיק שיי) להרכב ב"אמנ  לענ"וכי , "ד"הרכבי ביה
 ".לקבל את התיק ולקבוע מועד לדיו "' ולכ  הוא מבקש מהרכב א

שובצתי לדיו  בהרכב : "כתבה מתלוננת להנהלת בתי הדי , בתיק אחר שבו חזרה התופעה על עצמה
לכשהועבר התיק להרכב ... ל סירב לדו  בתיק"ההרכב הנ. 'ש'אשר ד  בתיקי  המתחילי  באות 

התיק שלי מהרכב להרכב מבלי שנמצא הרכב ' נזרק'וכ) לתדהמתי ... סירבו ה  לדו  בתיק, הראשו 
 ".אשר ירצה לדו  בו
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וכי עשה מאמצי  רבי  לפתור את " מיצר על המצב המשונה"מנהל בתי הדי  השיב לה כי הוא 

 . בידוהבעיה א) הדבר לא עלה
 הורה נשיא בית הדי  הרבני הגדול דאז כיצד לחלק בי  שני ההרכבי  חמישה 2002בספטמבר 

' ד הרכב א" פנה מנהל בתי הדי  לאב2003בינואר . ובה  שני התיקי  האמורי , תיקי  שבמחלוקת
 וביקש ממנו בש  נשיא בית' בנוגע לשלושה מהתיקי  שנשיא בית הדי  דאז קבע שיידונו בהרכב ב

מוקד  ככל , ל ולקבוע לה  מועד לדיו "לקבל את כל התיקי  הנ, ÔÈ„‰ ˙¯Â˘Ó ÌÈ ÙÏ"הדי  
 .בקשתו נענתה). ההדגשה במקור" (האפשר

 ¯‡Â¯·Ù·2003ÌÈ·Î¯‰‰ È˘‡¯Ï Ê‡„ ÏÂ„‚‰ È ·¯‰ ÔÈ„‰ ˙È· ‡È˘  ·˙Î  , ÈÎ" ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ
ÔÈ„‰ ˙È· È·Î¯‰ ÔÈ· ÌÈ˜È˙‰ ˙˜ÂÏÁ ÔÈÈ Ú· ˙Â˜ÂÏÁÓ ˙ÂÚÏ‚˙Ó . ÌÈ¯·„‰ÌÈÚÈ‚Ó , ÌÈ˙ÈÚÏ

Ì˘‰ ÏÂÏÈÁÏ ˘˘Á Ì‰· ˘ÈÂ ÌÈ˘˜ ÔÈ„ ÈÈÂ ÈÚ ÏÏÎÏ." 
ÌÈ ÈÈ„˙ÓÏ ˙Â¯È˘· ÌÈÚ‚ÂÙ ÌÈ·Î¯‰‰ È ˘ ÔÈ· ÌÈ˙ÂÓÈÚ‰ , ÏÂ„‚‰ È ·¯‰ ÔÈ„‰ ˙È· ‡È˘  ÏÚÂ

ı˜ Ì‰Ï ÌÈ˘Ï Í¯„ ‡ÂˆÓÏ.  
 השירות לציבור בבית הדי  בנתניה

· È„·ÂÚ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ˙Â·¯ ˙Â ÂÏ˙ Â‡ˆÓ  ÔÈ„‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ ÈÎÓÒÓ· ‰È ˙ · ÔÈ„‰ ˙È
ÈÂ˜Ï‰ Ì„Â˜Ù˙ ÏÚÂ ÌÈ ÈÈ„˙Ó‰Â ÌÈ ÂÙ‰ ¯Â·Èˆ·. 

 כתבה 2002ביוני , לדוגמה. תלונות אחדות נגעו להתקשרות בטלפו  אל בית הדי  בלי שהיה מענה
. ניסתה לפנות בטלפו  א) לא קיבלה מענה או שהטלפו  היה תפוס" עשרות פעמי "מתלוננת כי 

רק לעיתי  נדירות מא  דהוא עונה לטלפו  בשעות "באותו חודש כתבה מתלוננת אחרת ש
פשוט לא מתייחסי  למבוקש וא, מנתקי  את השיחה מבלי לומר ולו מילה ... או אז. המצוינות

 ".אחת
ובו כתב שבבית הדי  בנתניה ,  מסר עוזר מנהל בתי הדי  דוח למנהל בתי הדי 2002באוקטובר 

יחסי ... ירות וא  קיימת היא מאוד סלקטיביתכמעט ואי  בי  העובדי  נושא הנקרא תודעת ש"
 ".בלשו  המעטה, העבודה בי  העובדי  ובי  עצמ  אינ  טובי 

מאז הביקורת חל שיפור רב בכל הדרג "כי , בתשובתו למשרד מבקר המדינה הודיע מנהל בתי הדי 
כמו כ  . ..ד על אופ  תפקוד "בוצע בירור משמעתי ע  עובדי  מביה. ד בנתניה"המינהלי של ביה

בכל הקשור לשיפור השירות לקהל , ל ומבקר הפני  שיחת מוטיבציה לכל העובדי "ערכו הסמנכ
  ".ויש שינוי גדול לטובה

✯  
Ë‚ Ô˙Ó ÔÈÈ Ú· ÔÈ„‰ ˙È· Ô˙ ˘ ÔÈ„ È˜ÒÙ ÛÂÎ‡Ï „ÚÂ  ÔÈ„ ˜ÒÙ ÌÂÈ˜ ˜ÂÁ , ÔÈË˜‰Ï ÂÊ Í¯„·Â

Ë‚ ˙Â·¯ÂÒÓ Ï˘ ÔÏ·Ò ˙‡ .Ù‡È˘ ÌÈÏ‰  ÚÂ·˜Ï ÔÈ„‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ÔÈ„ ˙È·Ï Â¯˘
‰Ï‡ ÌÈ ÈÈ Ú· Ô˙ ˘ ÔÈ„ È˜ÒÙ ˙ÙÈÎ‡Ï Â˙ÓÊÂÈÓ , ˜ÂÁ· ÍÎ Ì˘Ï ÂÏ Â ˙È ˘ ÌÈÏÎ‰ ˙ÂÚˆÓ‡·

ÒÙ ÌÂÈ˜"„. 


