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המשרד לשירותי דת

פעולות הביקורת
במשרד ובשש מועצות דתיות אשדוד ,ירושלי  ,כפר סבא ,לוד ,ראשו לציו
ותל אביב יפו נבדקו היבטי הנוגעי להעסקת רבני השכונות ובכלל :
מינויי ; מצבת כוח האד ; הגדרת התפקיד; דיווח על נוכחות בעבודה ועל
היעדרות ממנה והפיקוח על עבודת הרבני ; עבודה נוספת ופרישה לגמלאות.

רבני שכונות המועסקי במועצות הדתיות
תקציר
המועצות( מוסמכות ואחראיות ,מכוח חוק שירותי הדת
המועצות הדתיות )להל ג
היהודיי ]נוסח משולב[ ,התשל"א  ,1971לספק את שירותי הדת היהודיי בישראל,
בי היתר באמצעות רבני העיר ורבני השכונות .הרבני מספקי לתושבי שירותי דת
במגוו תחומי כמו נישואי  ,כשרות ,אבלות ,תפילות ושיעורי תורה .באר #פועלות
 112מועצות דתיות בתחומי הרשויות המקומיות .מנתוני המשרד לשירותי דת )להל
המשרד( המעודכני ליולי  2009עולה כי ב  52מ  112המועצות הדתיות מכהני
ג
 207רבני שכונות.

פעולות הביקורת
בחודשי פברואר ספטמבר  2009בדק משרד מבקר המדינה היבטי הנוגעי
להעסקת רבני השכונות ובכלל  :מינויי ; מצבת כוח האד ; הגדרת התפקיד; דיווח
על נוכחות בעבודה ועל היעדרות ממנה והפיקוח על עבודת ; עבודה נוספת ופרישה
לגמלאות .הבדיקה נעשתה במשרד ובשש מועצות דתיות אשדוד ,ירושלי  ,כפר
סבא ,לוד ,ראשו לציו ותל אביב יפו.

עיקרי הממצאי
המשרד לא בח את צורכי הדת של תושבי השכונות ולא הגדיר את מהות התפקיד של
רב השכונה ,את דרישות היסוד המתחייבות מכ* ,את סמכויותיו ואת תק המשרה.
כפועל יוצא מכ* מוקנית לרב היכולת לפעול במסגרת תפקידו על פי יזמתו ,השקפתו
ושיקול דעתו.
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בשני האחרונות גדל במידה ניכרת שטח ומספר תושביה של שכונות קיימות,
וסביר להניח שרב שכונה אחד אינו יכול לספק את שירותי הדת לכלל התושבי
בשכונה .נמצא כי נוס ,על רבני השכונות פועלי בחלק מהערי ג רבני קהילות
)רבני בית כנסת( הממלאי חלק מתפקידיו המסורתיי של רב שכונה.
נמצא כי הרבני אינ מדווחי על נוכחות בעבודה ועל פעילות בשכונות ,וכי
המשרד והמועצות אינ מחייבי אות לעשות כ  ,א ,שלנוכח העצמאות ,הגמישות
ומרחב הפעולה המוקני לה מעצ תפקיד ראוי לבצע בקרה ופיקוח על פעילות .
רק חלק מהמועצות הכירו בחשיבות הדיווחי וניהלו רישו נוכחות ידני.
לפי חוזר מנכ"ל המשרד מיוני  2001המועצות הדתיות מחויבות לנהל רישו של ימי
חופשה או מחלה של עובדי ואמורות לנכות ימי אלו ממאז ימי החופשה או המחלה
של העובד ,ולעתי א ,משכרו השוט .,נמצא כי  43מ  68רבני שכונות המכהני בשש
המועצות הדתיות שנבדקו יצאו לחו"ל בשני  2008 2007למש* שלושה עד  311ימי ,
כי סכומ הכולל של ימי ההיעדרות שלה היה  2,039ימי  ,1וכי מרבית לא דיווחו
על היעדרות מהעבודה למועצות שבה ה מכהני  .עשרה מ  43הרבני האמורי
מכסת ימי החופשה השנתית לאותה
שהו בחו"ל באות שני יותר מ  52ימי
תקופה .בהיעדר דיווח לא ניכתה המועצה את הימי שבה נעדרו הרבני מעבודת
ממכסת ימי החופשה שלה ושילמה לה שכר עבור  ,א ,שחלק לכאורה לא היו
זכאי לכ*.
נמצא כי נוכח אי הדיווח על היעדרות מהעבודה של רבני השכונות כל מועצה דתית
פועלת לפי הסדרי פנימיי שקבעה לעניי פדיו ימי חופשה ומחלה שלא נוצלו
המשול לרבני בעת פרישת לגמלאות .נוס ,על כ* בתקופת היעדרות הרבני אי
באפשרות המועצה לבצע בקרה על מת שירותי הדת לתושבי השכונה .ממצאי אלה
מחזקי את הצור* שהמועצות הדתיות יבצעו מעקב אחר היעדרויותיה של הרבני
מעבודת .
חוקת העבודה של עובדי ברשויות המקומיות ,החלה על עובדי המועצות הדתיות,2
מחייבת את רבני השכונות המעונייני לעבוד בעבודה נוספת לקבל את אישור
המועצה לכ* .האישור נדרש ג כדי לאפשר למועצה לבדוק א יש בעבודה הנוספת
משו ניגוד ענייני לתפקיד רב שכונה וא העבודה הנוספת אינה פוגעת בזמינותו
של הרב ,בהיק ,השירותי שהוא נות לתושבי וברמת  .נמצא כי  25רבני שכונות
עובדי  ,בד בבד ע עבודת במועצות הדתיות ,ג בגופי פרטיי שוני ; חלק
מקבלי שכר עבור העבודה הנוספת ,ומרבית לא ביקשו את אישור המועצה הדתית
לעבוד בעבודה נוספת.
נמצא כי ל  25מ  207רבני השכונות המכהני )כ  (12%כבר מלאו  67שני  ,וא ,על פי
כ ה לא פרשו לגמלאות וממשיכי לעבוד .יצוי כי בבית הדי הארצי לעבודה
בירושלי תלויה ועומדת עתירה 3בנושא גיל הפרישה של רבני שכונות .במועד סיו
הביקורת טר נית פסק די בעתירה.
__________________

1
2
3

מספר הימי מתייחס לכלל הימי שבה שהו הרבני בחו"ל ,כולל ימי שישי ושבת.
בדצמבר  1975נחת הסכ קיבוצי כללי ע עובדי המועצות הדתיות ,ובו נקבע כי חוקת העבודה של
עובדי ברשויות המקומיות תחייב את עובדי המועצות הדתיות ,ובכלל רבני השכונות.
סק ˙ È„Ó ' ˙Â ÂÎ˘‰ È ·¯ ÔÂ‚¯‡Â Û"ÂÚÓ‰ ˙Â¯„˙Ò‰ - ‰˘„Á‰ ˙ÈÏÏÎ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯„˙Ò‰ ,59/09
 ,ÌÈ¯Á‡Â ˙„ È˙Â¯È˘Ï „¯˘Ó‰ - Ï‡¯˘Èטר פורס .
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ועדת תקינה הפועלת במשרד היא המוסמכת לאשר למועצות הדתיות איוש משרות
של רבני שכונות .נמצא כי המשרד אישר העסקת רבני שכונות במועצה הדתית בתל
אביב יפו א ,שחברי ועדת התקינה לא חתמו על פרוטוקול הדיו  .יצוי כי בסופו של
דבר לא אוישו התקני והמשרד דרש להקפיא אות  .עוד יצוי כי ממאי  2008לא
אישרה הוועדה משרות לרבני שכונות כיוו שטר גובש נוהל לבחירת  .בשל כ* ובשל
פרישת רבני או פטירת פחת מספר רבני השכונות המכהני .
נמצא כי כמה רבני המכהני במועצות הדתיות אינ רשומי במצבת כוח האד של
המשרד ,וכמה רבני הרשומי במצבת כוח האד של המשרד אינ מכהני
במועצות .במצב זה נפגעת יכולתו של המשרד ,האמור לפקח על פעילות של המועצות
בתחו כוח האד  ,לבצע מעקב תקציבי ולקיי בקרה על כוח האד המועסק
במועצות הדתיות.

סיכו והמלצות
רבני השכונות ה נציגיה של המועצה הדתית בשכונות האחראי לספק לתושבי
שירותי דת במגוו תחומי במעגלי החיי  .משרד מבקר המדינה העלה ליקויי ה
במישור המהותי ,הנוגע לתפקידו של רב שכונה ולסמכויות המוקנות לו ,וה במישור
המינהלי ,הנוגע לסדרי העבודה כמתחייב מכללי מינהל תקי .
על המשרד לבחו ולמפות את הצרכי הדתיי של התושבי בשכונות ,ולפיה
להגדיר את סמכויותיה של רבני השכונות ואת תפקידיה  ,ובכלל זאת את תפקיד
כמתווכי בי המועצה לתושבי ולרבני הקהילות הפועלי בחלק מהשכונות תו*
שיתו ,ותיאו את  .לנוכח הצמצו במספר רבני השכונות והתרחבות השכונות מצד
אחד והשיפורי הטכנולוגיי באמצעי התקשורת מצד אחר ,על המשרד לבחו את
האפשרות להרחיב את אזורי הפעילות של רבני השכונות .על המשרד לקבוע את התק
של מספר הרבני שיכהנו בכל מועצה דתית ולהקפיד כי העסקת תאושר רק
בהתא להחלטת ועדת תקינה ועל פי אמות מידה מפורטות שייקבעו בנוהל .כמו כ
עליו לפעול לכ* שמצבת כוח האד במועצות הדתיות תהיה מעודכנת ואמינה.
על המשרד לפתח נוהלי עבודה מתאימי לרבני השכונות ,לגבש נוהלי דיווח ובקרה על
נוכחות והיעדרות מהעבודה ולקבוע כללי לעניי זכאות לפדיו ימי חופשה ומחלה
במועד הפרישה לגמלאות ולקיי בקרה ומעקב בעניי על מנת להבטיח שרבני
השכונות ימלאו את תפקיד כראוי ויספקו תמורה הולמת בעד השכר המשול לה .
על המועצות הדתיות להקפיד על יישו הנחיות המשרד לעניי עבודה נוספת
שפורסמו בשלהי שנת  2009כדי לוודא שאי בה משו ניגוד ענייני או פגיעה
בזמינות של הרבני ובהיק ,השירותי שה מחויבי לתת לתושבי השכונה .נוכח
תופעת עיסוק הנוס ,של רבני השכונות ,על המשרד לבחו מחדש את מהות התפקיד
ואת היק ,המשרה של רב שכונה.
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מבוא
המועצות הדתיות )להל ג המועצות( מוסמכות ואחראיות ,מכוח חוק שירותי הדת היהודיי
]נוסח משולב[ ,התשל"א  ,1971לספק את שירותי הדת היהודיי בישראל ,בי היתר באמצעות רבני
העיר ורבני השכונות.
בחוק הרבנות הראשית לישראל ,התש"  ,1980נקבע כי רב שכונה הוא מי שהמועצה הדתית
מינתה לתפקיד ,באישור השר לשירותי דת .אופ המינוי של רבני השכונות ותנאי העסקת מוסדרי
בהנחיות שפרס המשרד לשירותי דת )להל ג המשרד( וכפופי להסכמי קיבוציי החלי
בעניינ  .לפי חוזר מנכ"ל המשרד )להל חוזר מנכ"ל( מספטמבר  ,1987רב שכונה הוא מי שמכה
בשכונה שבתחו המועצה הדתית ,ואת תפקידו וסדרי עבודתו קובע רב העיר ,הממונה על הטיפול
בענייני הלכה ובאספקת שירותי הדת בעיר ,ובתיאו ע ראש המועצה הדתית באותה עיר.
בדצמבר  1975נחת הסכ קיבוצי כללי בדבר עובדי המועצות הדתיות ,ובו נקבע כי חוקת העבודה
של עובדי ברשויות המקומיות )להל חוקת העבודה( תחייב את עובדי המועצות הדתיות,
ובכלל רבני השכונות .בספטמבר  1988נחת הסכ הקובע את שכר של רבני שכונות ומושבי
על פי דירוג ייחודי ועצמאי ומחיל עליה סול שכר ותפקוד )להל הסכ השכר(.
המועצות הדתיות מממנות חלק מתקציב מהכנסותיה העצמיות 40% .מהוצאות התקציב של
המועצות ,בניכוי ההכנסות העצמיות ,ממומני מתקציב המשרד ,ו  60%מה ממומני בידי
הרשויות המקומיות .המשרד מפקח על פעילות המועצות בכל הנוגע לניהול כוח אד  ,לניהול
התקציב וליישו כללי מינהל תקי  .באר +פועלות  112מועצות דתיות בתחומי שיפוט של הרשויות
המקומיות .מנתוני המשרד לשירותי דת המעודכני ליולי  2009עולה כי ב  52מ  112המועצות
הדתיות מכהני  207רבני שכונות .בשנת  2008היה השכר החודשי הממוצע של  168מרבני
השכונות המכהני כ  9,000ש"ח ברוטו.4
בחודשי פברואר ספטמבר  2009בדק משרד מבקר המדינה כמה היבטי הנוגעי לרבני שכונות
במשרד לשירותי דת ובשש מועצות דתיות שבה מכהני  68רבני שכונות ,כמפורט להל  :באשדוד
מכהני שלושה רבני שכונה ,בירושלי –  27רבני  ,בכפר סבא – שישה ,בלוד – שבעה ,בראשו
לציו שמונה ,ובתל אביב  17רבני  .ההיבטי שנבדקו ה מינויי ; מצבת כוח אד ; הגדרת
התפקיד; דיווח על נוכחות בעבודה ועל היעדרות ממנה בשל חופשה ומחלה והפיקוח על עבודת ;
עבודה נוספת ופרישה לגמלאות.

מינויי של רבני השכונות
בחוזר מנכ"ל מספטמבר  1987נקבעו ,בי היתר ,התנאי לבחירת רבני שכונות במועצות הדתיות,
ובכלל  :הרב המקומי והמועצה הדתית החליטו כי יש צור 0באיוש המשרה הדרושה ,והמשרד
אישר את תק המשרה .לפי תנאי הכשירות ,על מועמד להיות בעל תעודת כושר לרב מהרבנות
הראשית לישראל .כמו כ נקבע כי על המועצה לפרס מכרז לאיוש המשרה וכ לפרס את תנאי
הכשירות לאיושה בעיתו יומי ובבתי הכנסת בשכונה ,דהיינו מכרז חיצוני.

__________________

4

הנתוני התקבלו ממשרדי רואי חשבו! שהמשרד מינה כדי לבחו! את הצור בביצוע תכנית הבראה
במועצות הדתיות.
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 .1בדומה להחלטות הממשלה בדבר הקפאה של קליטת עובדי חדשי במשרדי הממשלה,5
החליט באפריל  2003סג שר הדתות דאז ,הרב יצחק לוי ,להקפיא קליטת כוח אד במועצות
הדתיות .מאותו מועד איוש של תקני קיימי או אישור של תקני חדשי מחויבי באישור של
המשרד.
,˙Â ÂÎ˘ È ·¯Ï 6‰È„·ÂÚÓ ‰˘ÂÏ˘ ·È·‡ Ï˙· ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰˙ ÈÓ 2003 ÈÏÂÈ· ÈÎ ‡ˆÓ
,‰ ÂÎ˘ ·¯ ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ì‚ ‰˙ ÈÓ ˘„ÂÁ Â˙Â‡· .ÈÓÈ Ù Ê¯ÎÓ· Â¯Á· Ì‰ ÈÎÂ
¯ÊÂÁÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ÂÏÚÙ ‡Ï ÂÏÏ‰ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ È˙˘ .È˘È‡ ‰ÊÂÁ ÍÓÒ ÏÚ ˜ÒÚÂ‰ ‡Â‰Â
ÏÈ¯Ù‡Ó ‰ËÏÁ‰‰ ÁÎÂ ,ÔÎ ÂÓÎ .È ÂˆÈÁ Ê¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰¯ÈÁ· ·ÈÈÁÓ‰ ,¯ÂÓ‡‰ Ï"Î Ó‰
¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜Ï ÌÈÏ˘Â¯È· ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ‰È‰ ,ÌÈ˘„Á ÌÈ„·ÂÚ ˙ËÈÏ˜ ‡ÈÙ˜‰Ï 2003
.ÈÂ ÈÓÏ „¯˘Ó‰
המשרד לשירותי דת הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2009כי המינויי האמורי
לעיל הובאו לידיעתו לראשונה באמצעות דוח מבקר המדינה ,וכי ה אינ מקובלי עליו.
 .2בתחילת שנת  2008מינה מנכ"ל המשרד ,מר אביגדור אוחנה ,ועדה בראשותו שתפקידה
לאשר קליטת עובדי קבועי וזמניי ושינויי תקינה במועצות הדתיות )להל ועדת התקינה( .ע
חברי הוועדה נמני היוע +המשפטי של המשרד או נציגתו ,נציג מאג 2פיקוח ובקרה ומנהלת תחו
תקינה במועצות הדתיות.
במאי  2008התכנסה ועדת התקינה לדו בבקשה לאישור העסקה זמנית של ארבעה רבני שכונות
בתל אביב ,ואול חברי הוועדה לא חתמו על פרוטוקול הדיו  .למרות זאת הודיע המשרד ביוני
 2008ליו"ר המועצה הדתית בתל אביב כי הוועדה החליטה "לאשר העסקה זמנית של  4רבני
שכונות" .יצוי כי בסופו של דבר לא אוישו התקני .
 .3נמצא כי ממאי  2008לא אישרה ועדת התקינה משרות לרבני שכונות .היוע +המשפטי של
המשרד הסביר למשרד מבקר המדינה כי הוחלט להקפיא את מת האישורי לאיוש משרות של רבני
שכונות עד שיגובש נוהל חדש לבחירת .
המשרד לשירותי דת הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר  2010כי לאחר שהוחלט לגבש
נוהל חדש ,המשרד הודיע ליו"ר המועצה הדתית בתל אביב יפו שיש להקפיא את האישור שנית לו
ולא לקד מהלכי לבחירת רבני שכונות .עוד הודיע המשרד כי הוא "פועל ויפעל לאישור תקני
א 0ורק באמצעות ועדת התקינה המשרדית או במסגרת הלי 0תוכנית הבראה" אשר מתבצע
במועצות הדתיות.
ÚÂ ÓÏÂ „¯˘Ó‰ ÈÏ‰Â ÈÙ ÏÚ Â ÂÓÈ ˙Â ÂÎ˘ È ·¯˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ˜¯ ÚˆÂ·È Ì˘ÂÈ‡ Â‡ ÌÈ ˜˙‰ ¯Â˘È‡ ÈÎ ÈÂ‡¯ ÌÈ˘¯„ Ì È‡˘ ÌÈÈÂ ÈÓ
Ô˙Â‡˘ ,‰‡¯·‰‰ ˙È Î˙ ˙Â ˜ÒÓ ÈÎÂ ,„¯˘Ó· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÈÙ˙Â˘ ‰·˘ ‰ È˜˙‰
.‰ È˜˙‰ ˙„ÚÂÂÏ ÏÈ·˜Ó ÏÂÏÒÓÎ ‡ÏÂ „·Ï· ‰ˆÏÓ‰Î Â˘Ó˘È ,ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚ ÌÈ˘·‚Ó
ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈ ÈÁ·˙ ÈÙ ÏÚÂ ¯Â„ÒÂ ‰ ·ÂÓ ÍÈÏ‰˙ ÒÈÒ· ÏÚ ÌÈ ˜˙ ¯˘‡Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ
˘.Ï‰Â · ÂÚ·˜ÈÈ

__________________

5
6

החלטה  2361מיולי  2002והחלטה  66מאפריל .2003
רב אחד ששימש רב מנהל מחלקה ,ושני רבני ששימשו משגיחי כשרות.
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מצבת רבני השכונות במועצות הדתיות
לפי חוזר מנכ"ל מיוני  2001יפקח המשרד על מצבת העובדי במועצות הדתיות לצורכי מעקב
ותקצוב .נקבע כי על מועצה דתית שחל שינוי במצבת עובדיה לדווח על כ 0בתו 0שבעה ימי למשרד,
ובתחילת כל שנה עליה להעביר דוח מפורט ובו שמותיה ופרטיה של כל העובדי שהיא מעסיקה.
 .1עד אוגוסט  2008הטיפול בנושאי התעסוקה והפרישה של עובדי המועצות הדתיות היה
באחריות של מחלקת תקינה ופרט ושל תחו תקינה במועצות הדתיות )להל תחו תקינה(
במשרד .בספטמבר  2008הוק במשרד אג 2כוח אד במועצות הדתיות ורישו נישואי )להל
אג 2כוח אד ( ,שאליו הועבר הטיפול ברוב נושאי התעסוקה והפרישה של עובדי המועצות .נושא
התקינה נשאר באחריותו של תחו תקינה במשרד.
בתיאור התפקיד של מנהל אג 2כוח אד פורטו הנושאי שבאחריותו ,ובכלל "ריכוז ,עיבוד וטיוב
נתוני השכר ונתוני העובדי  ,לרבות מערכות לאחזור מידע ,לצור 0הפקת דוחות שוני " .כלומר
המשרד ביצע את השינוי הארגוני האמור לעיל כדי לרכז את כל נתוני עובדי המועצות ולדאוג
לעדכונ  .למרות זאת התברר כי אג 2כוח אד ותחו תקינה מנהלי מאגרי מידע עצמאיי ונפרדי
שאינ מתואמי ביניה  .עקב כ 0כאשר שינויי מדווחי ליחידה אחת ה אינ מתעדכני
אוטומטית ביחידה השנייה .יצוי כי שתי היחידות מטפלות באותה אוכלוסייה ,ולעתי מידע שמגיע
ליחידה אחת חיוני ג לשנייה.
˙ÂˆÚÂÓ· Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙·ˆÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜· ¯˘Ù‡Ï È„Î ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙˜ÏÁÓ Ï˘ ÌÈ Â˙ ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ „ÂÁÈ‡Ï ‚‡„È „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯ ,‰· ÌÈÏÁ˘ ÌÈÈÂ È˘‰ ÏÚÂ ˙ÂÈ˙„‰
.˙ÂÎ¯ÚÓ‰ È˙˘ ÔÈ· ÌÂ‡È˙ ˙ÂÁÙÏ Úˆ·È ÔÂ˘‡¯ ·Ï˘·Â ,‰ È˜˙‰ ÌÂÁ˙ Ï˘Â Ì„‡ ÁÂÎ
המשרד לשירותי דת הודיע בתשובתו כי נושא איחוד מערכות הנתוני יטופל במסגרת שינוי ארגוני
שעתיד להתבצע במשרד באמצעות חברה לייעו +ארגוני .לדבריו ,המשרד נמצא בשלב של סיו
הליכי לבחירת החברה.
 .2משרד מבקר המדינה השווה בי מצבת רבני השכונות המנוהלת בתחו התקינה במשרד ובי
מצבת רבני השכונות המנוהלת במועצות הדתיות שנבדקו והעלה כי בכל אחת ממערכות הנתוני
האמורות יש נתוני שוני על  13רבני שכונות ,כמפורט להל :
)א( חמישה מהרבני רשומי במצבת כוח האד של המשרד כמכהני בפועל ,אול ה אינ
רשומי במצבת כוח האד שבמועצות הדתיות .הועלה כי חמשת הרבני סיימו את עבודת
במועצות בנסיבות שונות ,כמפורט להל  :בירושלי שני רבני שכונות פרשו לגמלאות ,האחד
במאי  2005והשני באפריל  ,2008ורב אחר שוהה בחופשה ללא תשלו יותר משלוש שני ; בכפר
סבא רב שכונה פוטר מתפקידו בספטמבר  ,2008ובאשדוד רב שכונה נפטר במרס .2009
)ב( שמונה רבני רשומי כרבני שכונות מכהני במועצות הדתיות ואינ רשומי במצבת כוח
האד של המשרד ,כמפורט להל  :בירושלי רב שכונה מונה בחוזה אישי ,ורב אחר ,שהיה מנהל
מחלקה שכבר אינה פעילה ,החל לכה כרב שכונה; בתל אביב שלושה רבני מונו באמצעות מכרז
המועצה הודיעה למשרד על פרישת הצפויה לגמלאות
פנימי ,ובעניי שני רבני אחרי
באוקטובר  2007אול השר לשירותי דת דאז הורה להקפיא את פרישת  ,והרבני ממשיכי לכה
כרבני שכונות )ראו להל בפרק הד בפרישת רבני השכונות לגמלאות(; בלוד רב שכונה מונה
באפריל .2008
מהמסמכי שעמדו לרשות משרד מבקר המדינה עולה כי המועצות באשדוד ,בירושלי ובלוד לא
דיווחו לתחו התקינה על השינויי האמורי במצבת כוח האד שלה  .לעומת  ,המועצות בתל

המשרד לשירותי דת
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אביב ובכפר סבא דיווחו לתחו התקינה על השינויי בכוח האד שה מעסיקות ,כנדרש בחוזר
מנכ"ל האמור ,אול תחו תקינה לא עדכ חלק מהשינויי האמורי שהועברו אליו .יצוי כי
בעקבות הביקורת פנתה מנהלת תחו התקינה באפריל  2009למועצות הדתיות וביקשה עדכו על
העובדי המועסקי במועצה ועדכנה לפיו את מצבת כוח האד של המשרד.
המועצה הדתית מירושלי הסבירה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2009כי שני הרבני
הוצאו לגמלאות במסגרת תכנית התייעלות שהוחלה על המועצה באפריל  2009והביאה לשינויי
במצבת כוח האד במועצה .היא הוסיפה כי המועצה והמשרד שוקדי על עדכו מצבת כוח האד
ועל בניית מצבה חדשה על פי הכללי שנקבעו בתכנית ההתייעלות.
·ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÚ ‰ÈÂ‡¯ ‰¯˜·Â È·Èˆ˜˙ ·˜ÚÓ Úˆ·Ï „¯˘Ó‰Ó Ú Ó ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ
·.ÌÈ˘ÈÈ‡Ó Ì‰˘ ÌÈ ˜˙‰ ÏÚÂ Ì‰È„È˜Ù˙ ÏÚ ,Ì¯ÙÒÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ
¯ÒÂÁÏÂ ÌÈ˘Â·È˘Ï ÌÂ¯‚ÏÂ ˙ÂÈÂ‚˘ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ‡È·‰Ï ÏÂÏÚ ÌÈ Î„ÂÚÓ ÌÈ Â˙ ¯„ÚÈ‰
ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .Ì˘ÂÈ‡· Í¯Âˆ‰Â ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ ˜˙‰ ÔÈÈ Ú· Ï˘ÓÏ ,˙Â‡„Â
.˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ· Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙·ˆÓ· ÌÈÈÂ È˘‰ Ï˘ ÛËÂ˘ ÔÂÎ„ÚÏ ‚Â‡„Ï „¯˘Ó‰
המשרד לשירותי דת הודיע בתשובתו כי הוא פועל לקבלת עדכוני שוטפי על שינויי הנוגעי
לנתוני העובדי המועסקי במועצות.
 .3כאמור ,באפריל  2003הוחלט להקפיא תקני במועצות הדתיות ,ובכלל זה להקפיא מינויי
חדשי של רבני השכונות .במועד זה היו רשומי במצבת כוח האד של המשרד  258רבני שכונה
מכהני  .ביולי  ,2009כשש שני לאחר מכ  ,היו רשומי  207רבני שכונות מכהני  .כלומר בשש
השני הללו פחת מספר רבני השכונות המכהני בכ  ,720%והגורמי לכ 0ה פרישה של רבני
השכונות או פטירה מצד אחד ,והיעדר מינויי חדשי בגלל הקפאת תקני חדשי מצד אחר.
מתחשיב שעשה משרד מבקר המדינה 8עולה כי רב שכונה מכה נות שירותי לכ  2,800עד
כ  71,600תושבי יהודי  ,ובממוצע לכ  19,000יהודי  .בעמנואל ,יישוב המונה  2,800תושבי ,
מכה רב שכונה אחד ,וג בעיר חדרה ,המונה  71,600תושבי יהודי  ,מכה רק רב שכונה אחד.
עוד הועלה כי יש הבדלי ניכרי במספר רבני השכונות ג בי יישובי שמספר תושביה דומה.
למשל ,בערי קריית אתא ונהרייה יש כ  46,000תושבי יהודי  ,ומספר המשרות של רבני שכונה
בה הוא  6.5ו  2בהתאמה .בערי ראשו לציו וחיפה יש כ  210,000תושבי יהודי  ,ומספר
משרות רבני שכונה בה הוא  8ו  23.6בהתאמה .מכא שקביעת מספר הרבני המכהני והנדרשי
בכל יישוב אינה מבוססת על תהלי 0סדור ,מובנה ושיטתי.
כמה מיושבי הראש של המועצות הדתיות שנבדקו הסבירו לנציגי משרד מבקר המדינה כי בשל
הקפאת התקני של רבני השכונות ה נאלצו להרחיב את השטח שעליו אחראי הרבני המכהני
ולצר 2שכונות נוספות לתחו כהונת  .ע זאת ,יש שכונות חדשות שלא מונה לה רב שכונה וה
א 2לא צורפו לתחומי אחריות של רבני מכהני  ,כמו מערב העיר ראשו לציו ומערב העיר כפר
סבא )שבכל אחד מה כשש שכונות(.
 .4בירושלי פועלי חמישה רבני שכונות ,שהתמנו בשנות השבעי של המאה עשרי  ,ובאותה
עת ה שובצו בשכונות שבמועד סיו הביקורת כבר אינ נכללות ברשימת השכונות היהודיות
המוגדרות בעירייה .9בדיקת האזורי שעליה ה ממוני  ,על פי מפת העיר ירושלי  ,העלתה כי
__________________

7
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הנתו! עלול להיות מוטה בשל ההבדלי במצבות כוח האד שתוארו לעיל.
חלוקה של מספר התושבי היהודי בעיר )הנתוני נלקחו מאתר האינטרנט של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ומעודכני לנובמבר  (2009במספר הרבני המכהני .
על פי פירוט השכונות המופיע באתר האינטרנט של עיריית ירושלי .
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מדובר באזורי ששטח ומספר תושביה קטני  ,וכי המרחקי ביניה ה כ  400מטר עד 1.3
ק"מ .לעומת זאת הועלה כי לא מונה רב שכונה ל  15שכונות ששטח ומספר תושביה גדולי .
בעקבות השינויי שחלו בחלוקת השכונות ובפריסת התושבי ראוי לבדוק את האפשרות להרחיב
את אזורי הפעילות של הרבני  ,באופ שייכללו בה ג שכונות שלא מונה לה רב.
המועצה הדתית בירושלי הסבירה בתשובתה כי הרבני האמורי מונו כחוק ,אלא שמאז שינתה
העירייה את גבולות השכונות .המועצה הוסיפה כי תבח את האפשרות שהציע משרד מבקר המדינה
בדבר "בחינה מחודשת של גבולות הפעילות של רבני השכונות והרחבת לשכונות נוספות
הגובלות ע 'שכונות המקור'".
ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙ ÈÁ· ÍÂ˙ ¯ÈÚ ÏÎ· Â ‰ÎÈ˘ ˙Â ÂÎ˘‰ È ·¯ ¯ÙÒÓ Ï˘ Ô˜˙‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
·¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .¯ÂÊ‡· ÌÈ ‰ÎÓ‰ ÌÈ ·¯‰ ¯ÙÒÓ ÂÓÎ ÌÈÙÒÂ ÌÈ Â˙ ˙˜È„·Â ÏÚÂÙ
Ï‰Â Ú·˜ÈÈÂ ‰ ÂÎ˘ ·¯ „È˜Ù˙Ï ˘¯„ ‰ Ô˜˙‰ ¯·„· ‰„ÈÁ‡ ˙ÂÈ È„Ó ˘·Â‚˙˘ „Ú ,‰ È„Ó‰
· .˙Â ÂÎ˘‰ È ·¯ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ È¯ÂÊ‡ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,‡˘Â

תפקיד של רבני השכונות
 .1על פי חוזר מנכ"ל מספטמבר  ,1987רב העיר יקבע בתיאו ע ראש המועצה את תפקידיו של
רב שכונה ואת סדרי עבודתו .ואול לא נמצא בחוזר כל פירוט של תחומי אחריותו ותפקידיו של רב
שכונה .בי המסמכי שעמדו לרשות הביקורת היה פרוטוקול מדיו של הנהלת המועצה הדתית
בירושלי משנת  ,1968ובו נקבעו התחומי שעליה מופקדי רבני השכונות בעיר .1" :השגחה
כללית על מוסדות הכשרות בשכונה ,אטליזי ועופות ,חנויות ומסעדות ,קונדיטוריות וכד'.
 . 2שמירת שבת ועירובי  .3 .טהרת המשפחה ,ופקוח על המקוה בשכונה .4 .עריכת נישואי
לאנשי השכונה .5 .השתתפות בתפילות בית הכנסת לפי תורנות .6 .ארגו שעורי תורה לנוער
ומבוגרי  .7 .מת הרצאות בשבתות ,מועדי ואירועי שוני בשכונה".
 .2משיחות שקיימו אנשי משרד מבקר המדינה ע יושבי הראש של המועצות הדתיות שנבדקו
בדבר פעילות של רבני השכונות בשני האחרונות עולה כי חלק מהתחומי האמורי אינ עוד
בסמכות של רבני השכונות ,וכי ה עוסקי בעיקר במת שיעורי תורה והרצאות ,ייעו +בענייני
הלכה והשתתפות בתפילות בבתי הכנסת ,עריכת חופה וקידושי והשתתפות בהלוויות ובניחו
אבלי  .השינויי שחלו בתפקוד ובמעמד של רבני השכונות באי לידי ביטוי במכתבו של יו"ר
אחת המועצות הדתיות למשרד מבקר המדינה מיוני  ,2009ובו הסביר כי "לרב שכונה ,אי כיו
מעמד על ,וא אינו מהווה דמות כריזמטית ומקובלת על מגוו העדות והזרמי  ,יהיה קשה מאוד
למלא את תפקידו המוגדר בשכונה" .עוד ציי היו"ר במכתבו כי "היו לכל בית כנסת יש רב אבר,0
מגיד שיעור שהופ 0אט אט למורה הרוחני של הקהילה הקטנה .לכל קהילה יש רב שמקובל עליה ,
איתו ה מתייעצי בנושאי הלכה ,אותו ה מזמיני לשיחות ולהבדיל לאבלות אזכרות וכד'".
 .3בנספח להסכ השכר נקבע כי רב שכונה אשר נוס 2על תפקידו ממלא במועצה הדתית ג
תפקיד המוגדר ברשימת התפקידי שפורטו בנספח ,ייחד לתפקיד זה לפחות  15שעות בשבוע,
ועבור יקבל תוספת שכר )להל רב בתפקיד מוגדר( .התפקידי ה  :רש נישואי  ,ממונה על
כשרות ,שחיטה ,תרומות ומעשרות ,עירוב ,מקוואות ,הסברה תורנית ,ועדת שבת וועדת שעטנז
)בשלוש הערי הגדולות בלבד( ,מנהל מחלקה ,רב פוסק בבית מטבחיי ורב חבר לשכה .בחוזר
מנכ"ל מיוני  2001נקבע כי רב בתפקיד מוגדר ימלא את תפקידו הנוס 2במשרדי המועצה הדתית.
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מתברר כי במהל 0השני חלק מהתפקידי שבעבר היו באחריות רבני השכונות הועברו לעובדי
המועצות הדתיות שאינ רבני שכונות ,כמו מפקחי כשרות ומשגיחי כשרות בבתי עסק ובמוסדות,
ממוני על שמירת שבת ועל עירובי וממוני על מקוואות .נוס 2על כ 0חופה וקידושי נערכי ג
על ידי רבני שהוסמכו לכ 0ולא רק על ידי רבני שכונות.
Ï˘ È˙¯ÂÒÓ‰ Ì„È˜Ù˙· ÌÈ ˘‰ Í˘Ó· ˙Â¯ÂÓ˙Â ˙ÂÙÈÏÁ ÂÏÁ˘ Û‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
¯· ÈÎ¯Âˆ ˙‡ Â¯È„‚‰ Ì¯Ë ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰Â „¯˘Ó‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ,˙Â ÂÎ˘‰ È
ÌÈ ·¯‰Ó „Á‡ ÏÎÏ Â¯È˙Â‰Â ˙Â ÂÎ˘‰ È ·¯ Ï˘ Ì‰È„È˜Ù˙ ˙‡Â ˙Â ÂÎ˘‰ È·˘Â˙ Ï˘ ˙„‰
.Â˙Ú„ ÏÂ˜È˘Â Â˙Ù˜˘‰ ÈÙ ÏÚÂ Â˙ÓÊÈ· ‡˘Â · ÏÂÚÙÏ
 .4נוס 2על רבני השכונות הפועלי מטע המועצות הדתיות פועלי בחלק מהערי ג רבני
קהילות )רבני בית כנסת( ,שהוכשרו לתפקיד על ידי עמותות שונות כמו עמותת "לקראת שליחות".
עמותה זו החלה לפעול בשנת  2004והיא עוסקת בהכשרה ,בהשמה ובטיפוח של רבנות ומנהיגות
בקהילה הישראלית .תכניות ההכשרה מתמקדות בהקניית מיומנויות שונות לרב ולרעייתו שנועדו
לסייע לה בתפקיד  ,למשל בתפקידיה הנוגעי למדיניות ההלכתית ,לתורת הנאו  ,לליווי
משפחות במעגלי החיי המגווני  ,לעבודה קהילתית וליישוב סכסוכי  .העמותה ג פועלת
בשיתו 2פעולה כלכלי וארגוני ע הקהילה ,אשר בוחרת את רב הקהילה ומשלמת את שכרו .ברחבי
האר +מכהני כיו  28רבני קהילות מטע עמותה זו.
 .5בשנת  2007יז יו"ר המועצה הדתית בתל אביב ,מר אלדד מזרחי ,הקמת בית הוראה מרכזי
בנשיאות רב העיר בבניי המועצה ,שמטרתו מת מענה טלפוני מוסמ 0וזמי על שאלות בענייני
הלכה וזהות יהודית וכ מת מידע שוט 2לרווחת הציבור .בבית ההוראה פועלי בתורנות שלושה
מרבני השכונות בעיר בכל ימות השבוע )לרבות יו שישי ומוצאי שבת( ,וה משיבי על שאלות
באמצעות הטלפו  ,הפקס והדואר האלקטרוני ובפגישות אישיות .בדצמבר  2007פורס קוב +של
פסקי הלכה המבוסס על תשובות שנתנו רבני בית ההוראה )קוב +ההלכות נקרא "הרב על הקו"(.
במכתב שהפי +יו"ר המועצה בתל אביב לבתי הכנסת בעיר הוא הסביר כי מטרתו של פרויקט חדשני
זה היא "לסייע ולקרב מעגלי ציבור נוספי ולהקל עליה את ההתמודדות בתחומי החיי הדתיי ,
כמו :נישואי  ,כשרות ,טהרת משפחה ,אבלות ,מילה ועוד".
ג המועצה הדתית בירושלי הקימה בית הוראה לשירות הציבור .בית ההוראה פועל בשלושה
מוקדי שאות מאיישי רבני מורי הוראה ועוני על שאלות הציבור בענייני הלכה .באחד מבתי
ההוראה מכה רב שכונה.

✩
,˙¯ÎÈ ‰„ÈÓ· Ï„‚ ˙ÂÓÈÈ˜ ˙Â ÂÎ˘ Ï˘ Ô‰È·˘Â˙ ¯ÙÒÓÂ ÔÁË˘ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘·˘ ¯Á‡Ó
.‰ ÂÎ˘· ÌÈ·˘Â˙‰ ÏÏÎÏ ˙„‰ È˙Â¯È˘ ˙‡ ˜ÙÒÏ ÏÂÎÈ Â È‡ „Á‡ ‰ ÂÎ˘ ·¯˘ ÁÈ ‰Ï ¯È·Ò
·¯ Ï˘ ÂÈ„È˜Ù˙Ó ˜ÏÁ ÌÈ‡ÏÓÓ˘ ‰ÏÈ‰˜ È ·¯ ÌÈ ‰ÎÓ Ì‰·˘ ˙ÂÓÂ˜Ó·˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÍÂ˙ ‰ ÂÎ˘· ÌÈ˘¯„ ‰ ˙„‰ È˙Â¯È˘ ˙‡ ˜ÙÒÈ ‰ ÂÎ˘‰ ·¯˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ÔÁ·È˙ ‰ ÂÎ˘‰
˘È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ ˙È‡¯Á‡˘ ,˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÔÈ· ÍÂÂ˙Ó ˘Ó˘ÈÂ ÌÈ ·¯ Ì˙Â‡ ÌÚ ÌÂ‡È˙Â ÛÂ˙È
˙˙Ï ˙Â ÂÎ˘‰ È ·¯Ï ¯˘Ù‡˙È ÂÊ Í¯„· .‰È ·¯Â ‰ ÂÎ˘‰ È·˘Â˙ ÔÈ·Â ,ÌÈ·˘Â˙Ï ˙„‰
˘ÏÚÙÂÓ˘ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ .ÏÂ„‚ Ì‰È·˘Â˙ ¯ÙÒÓÂ ÌÁË˘˘ ÌÈ¯ÂÊ‡·Â ˙Â ÂÎ˘· Ì‚ ÌÈ˙Â¯È
·˜ÏÁ ˙˜ÙÒ‡Ï ÏÈÚÈÂ ÔÈÓÊ ÔÂ¯˙ÙÏ ‰·ÂË ‰Ó‚Â„ ‡Â‰ ÌÈÏ˘Â¯È·Â ·È·‡ Ï˙· ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ
.‰ ÂÎ˘ ·¯ Ô‰Ï ‰ Ó˙‰ ‡Ï˘ ˙Â˘„Á ˙Â ÂÎ˘· Ì‚ ˙„‰ È˙Â¯È˘Ó
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Ì‰È„È˜Ù˙· Ô‰Â ˙Â ÂÎ˘‰ È ·¯ Ï˘ Ì¯ÙÒÓ· Ô‰ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂ È˘‰
˙ÂÏÚÈÈ˙‰Â ÈÂ È˘ ÌÈ·ÈÈÁÓ ˙Â ÂÎ˘‰ Ï˘ ÈÙ¯‚ÂÓ„‰Â ÈÙ¯‚Â‡‚‰ ÏÂ„È‚‰ ÔÎÂ ÌÈÈ˙¯ÂÒÓ‰
·‡ÌÈÈ‚ÂÏÂ ÎË‰ ÌÈ¯ÂÙÈ˘‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯˙È‰ ÔÈ· ,˙Â ÂÎ˘‰ È ·¯ È„È ÏÚ ˙„‰ È˙Â¯È˘ ˙˜ÙÒ
·‡˙ÂÙÓÏÂ ÔÂÁ·Ï ˙„ È˙Â¯È˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙¯Â˘˜˙‰ ÈÚˆÓ
‡˙ È ·¯ Ï˘ Ì„È˜Ù˙ ˙‡ ¯È„‚‰Ï Ì‰ÈÙÏÂ ,˙Â Â˘‰ ˙Â ÂÎ˘· ÌÈ·˘Â˙‰ Ï˘ ÌÈÈ˙„‰ ÌÈÎ¯ˆ‰
.Ì˙ Â‰Î È¯ÂÊ‡ ˙‡Â Ì‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ,˙Â ÂÎ˘‰
המשרד לשירותי דת הודיע בתשובתו כי הוא פועל בתיאו ע הרבנות הראשית לישראל לגיבוש
נוהל חדש שיעסוק בהליכי המינוי של רבני שכונות ובסדרי עבודת  ,וכי הערות משרד מבקר
המדינה בכל הנוגע להגדרת תפקידיו של הרב על פי צורכיה של תושבי השכונות בתחו הדת
יובאו בחשבו במסגרת גיבוש הנוהל החדש.
הרבנות הראשית לישראל הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר  2010כי היא מקיימת
דיוני פנימיי בנושא רבני השכונות ,וכי היא תפעל בשיתו 2הרבני הראשיי להנחות את המשרד
לשירותי דת בנושאי עקרוניי הקשורי לתפקיד הרבני .

דיווח של רבני שכונות על נוכחות ועל פעילות בעבודה
דיווח על נוכחות
 .1לפי חוזר מנכ"ל ממאי  1992כל עובדי המועצה ,לרבות רבני שכונות המועסקי במשרדי
המועצה הדתית בתפקיד מוגדר ,חייבי בהחתמת כרטיס נוכחות .חוזר מנכ"ל מיוני  2001קבע כי
רבני שכונות ידווחו למועצה על עבודת בשכונות באמצעות טופס ידני .חוזר מנכ"ל מפברואר
 2003קבע כי רבני השכונות ,לרבות רבני בתפקיד מוגדר ,פטורי מהחתמת כרטיס באמצעות
שעו כיוו שלפי הסכ השכר תפקידו של רב שכונה "נמנה ע התפקידי הדורשי מידה מיוחדת
של אימו אישי ,ותנאי עבודתו ונסיבותיה אינ מאפשרי פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלו".
ÔÂÚ˘· ÒÈË¯Î ˙Ó˙Á‰Ó ¯ÂËÙ ÌÈ ·¯Ï Ô˙ Ì Ó‡ „¯˘Ó‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÌÈ·ÈÈÁÓ˘ ÈÙÎ ,‰ ÈÚ· ‰¯˙Â È „È‰ ÁÂÂÈ„‰ ˙·ÂÁ ÌÏÂ‡ ,˙ÂÁÎÂ ‰
 .2משרד מבקר המדינה בדק בשש המועצות הדתיות שנבדקו את מער 0הדיווח והפיקוח על
נוכחות של רבני השכונות בעבודה .הבדיקה העלתה כי ככלל רבני השכונות אינ מדווחי על
נוכחות בעבודה בשכונה .לעניי נוכחות של רבני שכונות במועצה לצור 0מילוי תפקיד המוגדר
הועלה כי רק מקצת מחתימי כרטיס נוכחות .עוד הועלה כי חלק מהמועצות הדתיות מנהלות
רישו ידני של נוכחות הרבני במועצה .להל פירוט הממצאי :
)א( רבני השכונות באשדוד ובכפר סבא אינ מדווחי על נוכחות ; ואשר לירושלי  ,מ 27
רבני מכהני  ,רק שלושה רבני המשמשי בתפקיד מוגדר מדווחי על נוכחות באמצעות
החתמת כרטיס בשעו הנוכחות בכניסת למועצה וביציאת ממנה.
המועצות הדתיות באשדוד ובכפר סבא הודיעו בתשובת מדצמבר  2009כי ה נכשלו בניסיונ
לאכו 2על רבני השכונות את חובת הדיווח על נוכחות  ,בשל התמיכה שמקבלי רבני השכונות
מארגו העובדי היציג שה חבריו.
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)ב( בראשו לציו ובתל אביב מתקיי זה  15שני לפחות רישו נוכחות ידני על ידי אחת
מעובדות המועצה .בראשו לציו מתנהל הרישו עבור כל שמונת רבני השכונה בעיר ,שעובדי
במועצה בתורנות בי שלושה לחמישה ימי בשבוע; בתל אביב מתנהל הרישו עבור ארבעה רבני
שכונה בלבד שעובדי במועצה במש 0כל ימות השבוע )מבי  17רבני שכונה מכהני (.
)ג( מיולי  2006מתנהל ג בלוד רישו נוכחות ידני על ידי אחת מעובדות המועצה עבור חמישה
מששת רבני השכונה בעיר שעובדי במועצה בתורנות יו בשבוע .נמצא כי בסידור פנימי של
המועצה נקבע כי במקו  15שעות שבועיות שבה מחויב כל רב למלא תפקיד מוגדר במועצה,
יעבדו הרבני פע בשבוע רק ארבע שעות ואחת לארבעה שבועות רק שעתיי וחצי ,ויקבלו שכר
בעד  15שעות בשבוע .יוצא אפוא כי בפועל הרבני נוכחי במועצה כ  22.5שעות חודשיות
במקו כ  67.5שעות חודשיות שבה ה מחויבי על פי הסכ השכר ,ושעבור משלמת לה
המועצה תוספת שכר .התברר כי המועצה לא דיווחה למשרד על ההחלטה האמורה ולא קיבלה את
אישורו לביצועה ,ובכ 0פעלה שלא לפי הוראות חוזר המנכ"ל.
„·¯‰ Ï˘ Â˙·ÂÁ ;ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎÓ ·ÈÈÁ˙Ó ‰ ÂÎ˘‰ ·¯ È„È ÏÚ ‰„Â·Ú· ˙ÂÁÎÂ ÏÚ ÁÂÂÈ
Â‡ ¯ˆÂ˙‰ Â‰Ó ˙Ú„Ï Â¯Î˘ ˙‡ ÌÏ˘Ó‰ „È·ÚÓ‰ Ï˘ Â˙ÂÎÊÂ ,˙„ È˙Â¯È˘ ÌÈ·˘Â˙Ï ˜ÙÒÏ
˙‡ ¯ËÙ 2003 ¯‡Â¯·ÙÓ Ï"Î Ó ¯ÊÂÁ˘ Û‡ ,¯ÂÓ‡Î .¯Î˘‰ ÌÏÂ˘Ó Ì¯Â·Ú˘ ‰¯ÂÓ˙‰
‡Ï ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏÂ ,È „È ÁÂÂÈ„Ó Ì˙Â‡ ¯ËÙ ‡Ï ‡Â‰ ,˙ÂÁÎÂ ÒÈË¯Î ˙Ó˙Á‰ ˙·ÂÁÓ ÌÈ ·¯‰
„¯˘˙Â·È˘Á· Â¯ÈÎ‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰Ó ˜ÏÁ Ì Ó‡ .Ì˙ÂÁÎÂ ÏÚ ÁÂÂ„Ï ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Ì‰Ó Â
¯Á‡ ·˜ÚÓÏ „·Ï· È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ÚÈÈÒÓ ‰Ê ÁÂÂÈ„ ÌÏÂ‡ ,È „È ˙ÂÁÎÂ ÌÂ˘È¯ ÂÏ‰È Â ÁÂÂÈ„‰
¯ÂÓ‡‰Ó .ÌÈ˜ÂÈ„-È‡Â ˘Â ‡ ˙ÂÈÂÚË Â Î˙ÈÈ È „È ÁÂÂÈ„· ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .˙Â ÂÎ˘‰ È ·¯ ˙ÂÁÎÂ
Ï˘ Ì˙ÂÁÎÂ ÏÚ ÌÈ˜ÈÂ„ÓÂ ÌÈ‡ÏÓ ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ÌÈÈ˜Ï ÌÈÏÎ ÔÈ‡ ‰ˆÚÂÓÏ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ
¯· .˙Â ÂÎ˘· Ì˙„Â·Ú· ˙Â ÂÎ˘‰ È
המשרד לשירותי דת הודיע בתשובתו כי הערת מבקר המדינה לגבי חובת רישו נוכחות מקובלת
עליו ,וכי חובה זו תשולב בנוהל החדש לרבני שכונות .בתשובתה מדצמבר  2009ציינה המועצה
הדתית תל אביב יפו כי בקרה שלא תפגע ברבני תוסי 2להידוק הקשר בי המועצה הדתית והרבנות
לרב השכונה ותמנע "אפליה בי עובד לעובד" במועצה הדתית.
דיווח על פעילות
 .1לפי חוזר מנכ"ל מיוני " ,2001רצוי לערו 0תוכניות עבודה בכתב לעובדי שמילוי תפקיד
כרו 0בעבודה מחו +למשרד ,וכ לקבוע הנחיות ביחס לשעות העבודה של העובדי הללו" .יש
להניח כי המשרד ראה צור 0בהוצאת הנחיה כזו כיוו שלעובדי כאלה ,ובכלל רבני השכונות ,יש
גמישות ועצמאות רבה בעבודת מחו +למועצה ,ולכ הוא המלי +ליצור כלי בסיסיי לבקרה ה
על פעילות וה על נוכחות בעבודה.
ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ÁÂÂ„Ï ÌÈ ·¯‰Ó ˘¯„ ‡Ï „¯˘Ó‰ ˙ÂÈÁ ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ ¯¯·˙Ó ˙‡Ê ÌÚ
‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ ˙¯Â˜È· ÁÂ„· .Ì˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓÏ
ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ" ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â ·¯‰˘ ÔÈÂˆ 1999 ˙ ˘Ó „Â„˘‡ ˙È˙„‰
ÂÊ ‰ˆÏÓ‰ ÌÏÂ‡ ,"Ì˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÌÈÈ˘„ÂÁ ÌÈÁÂÂÈ„ Ì‰Ó ˘Â¯„ÏÂ ˙Â ÂÎ˘‰ È ·¯ Ï˘ Ì˙„Â·Ú
.˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ¯‡˘ È·‚Ï ‰ÈÁ ‰Î ‰ˆÙÂ‰ ‡Ï
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 .2משרד מבקר המדינה בדק א רבני השכונות במועצות שנבדקו דיווחו על פעילות בשכונות.
הבדיקה העלתה כי בכל שש המועצות לא הגישו הרבני דיווחי על פעילות בשכונה ,וכי בשני
האחרונות לא דרשו מה המועצות להגיש דיווחי ולא נקטו צעדי נגד .
יושבי הראש של המועצות הדתיות בירושלי ובתל אביב יפו הסבירו למשרד מבקר המדינה שלאחר
פרסו חוזר המנכ"ל מפברואר  2003שפטר את רבני השכונות מהחתמת כרטיס נוכחות ,החליטו
הרבני לפטור את עצמ ג מדיווח על פעילות בשכונה ,ובשל כ 0לא אכפו המועצות הדתיות את
חובת הדיווח כאמור .נושא חשיבות הדיווח על פעילות בשכונה צוי כבר במכתב משנת  1975של
ראש המועצה הדתית בירושלי דאז אל רבני השכונות ,ובו נאמר כי לש יצירת הקשר הדרוש בי
הנהלת המועצה הדתית ובי רבני השכונות" ,מוטלת החובה על כל רב שכונה לדווח מדי חודש על
פעולותיו השגרתיות והבלתי שגרתיות בשכונה .ללא דיווחי אלה אי ההנהלה יודעת אל נכו את מה
שקורה בשכונות ובקושי מכירה את פעולות הרבני בה  .עוברות תקופות ארוכות שאי כל מגע בי
ההנהלה ...לבי הרבני וכתוצאה מכ 0נגר חוסר ידע בסיסי וחיוני לגבי הצרכי של תושבי השכונות
בנושאי הדת למיניה  .חיוני ביותר עבור המועצה הדתית לבדוק ולהכיר את הצרכי הרוחניי  ...וזאת
תוכל להשיג רק באמצעות הרב שהוא נציגה של המועצה הדתית במקו  .לאור הדיווחי שנקבל מדי
חודש ,נוכל להזמי את הרבני לשיחה כדי לסייע ולתרו את חלקנו בקידו מת השירותי הדתיי
בשכונה .זאת ועוד ,ברצונה של המועצה הדתית לקד את רבני השכונות בדירוג ובזכויות וזאת היא
יכולה לעשות רק ע"י מגע צמוד לרבני והכרת פעולותיה החשובות".
„¯˘Ó‰ Ï˘ ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙Â·˜Ú·˘ ÈÂÙˆ ‰È‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯‡˘ Ï˘ Ô·ˆÓ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ ÏÂ ,ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙÓÎ ,1999 ˙ ˘Ó „Â„˘‡ ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ
ÏÚ ÁÂÂ„Ï ı¯‡‰ ÏÎ· ˙Â ÂÎ˘ È ·¯Ó „¯˘Ó‰ ˘Â¯„È ,ÂÊ ‰ˆÚÂÓ Ï˘ ‰·ˆÓÏ ‰ÓÂ„ ˙ÂˆÚÂÓ‰
¯˘Ù‡ „ÈÓ˙ ‡ÏÂ ˙ ÂÂ‚Ó Ì˙ÂÏÈÚÙ Ì Ó‡ .ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÈÙÏ ˘¯„ Î ˙Â ÂÎ˘· Ì˙„Â·Ú
Ô˙Ó ÂÓÎ ,˙ÂÚÂ·˜‰ Ì‰È˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÏÚ ÁÂÂ„Ï Ì‰Ó ˘Â¯„Ï ¯˘Ù‡ ÌÏÂ‡ ,‰‡ÂÏÓ· ‰Ë¯ÙÏ
˘.Ï‰˜ ˙Ï·˜ ˙ÂÚ˘ ÏÚÂ ÌÈÒ Î·Â ÌÈÚÂ¯È‡· ˙ÂÙ˙˙˘‰Â ‰¯Â˙ È¯ÂÚÈ
 .3בחוזר המנכ"ל האמור שבו נית פטור מהחתמת כרטיס נוכחות נקבע כי הפיקוח על עבודת
רבני השכונות ייעשה בתיאו ע רב העיר .חלק מרבני העיר במועצות הדתיות שנבדקו הסבירו
לנציגי משרד מבקר המדינה כי ה משוחחי מפע לפע ע חלק מרבני השכונות על פעילות
ועל בעיות שהתעוררו בשכונת  ,אול  ,כאמור ,משרד מבקר המדינה לא מצא שרבני השכונות
מדווחי בכתב לרב העיר על פעילות באופ שוט 2ושיטתי.
המועצה הדתית בירושלי ציינה בתשובתה כי א 2שעבודתו של הרב היא עבודה שגרתית" ,יש
בהחלט מקו לקיי מידי חודש או רבעו ישיבה משותפת של כל רבני השכונות ע הנהלת
המועצה ובעלי תפקידי במועצה כדי לעמוד על צורכי השכונות במגוו נושאי " .בתשובתה
מדצמבר  2009הודיעה המועצה הדתית בלוד כי בעקבות הביקורת היא קבעה נוהל חדש ,שנכנס
לתוק 2ב  ,1.12.09ולפיו "מחויב כל רב שכונה לדווח באופ אישי ולתאר את פעילותו היומית
בשבוע העבודה בכלל ,ולא רק באותו יו תורנות שהוא מבצע במועצה כפי שהיה עד כה".
 .4ברוב המועצות הדתיות שנבדקו לא נמצאו פרסומי המעדכני את תושבי השכונות על
שירותי הדת שמספקי רבני השכונות שלה  ,על פעילות תורנית קבועה שה מקיימי כמו שיעורי
תורה ,הרצאות ותפילות ועל שעות קבלת קהל .בהיעדר דיווח שוט 2של הרבני למועצות הדתיות
פרסו כזה יכול לשמש לה מקור מידע על פעילות הקבועה של הרבני בשכונה.

המשרד לשירותי דת
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Ì‰Ï ¯˘Ù‡Ó Ì˙¯˘Ó Ï˘ „ÁÂÈÓ‰ ‰ÈÈÙÂ‡˘ ,˙Â ÂÎ˘‰ È ·¯ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
ÏÚÂ Ì˙ÂÁÎÂ ÏÚ ÁÂÂ„Ï „¯˘Ó‰ ˙ÂÈÁ ‰· „ÂÓÚÏ ÌÈ˘¯„ Ì È‡ ,Ì˙„Â·Ú· ˙Â˘ÈÓ‚Â ˙Â‡ÓˆÚ
ÏÚ ‰¯˜· Ì˘Ï ÌÈÏÎ ÔÈ‡Â Ú„ÈÓ ÔÈ‡ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ ‰Ê ·ˆÓ· .˙Â ÂÎ˘· Ì˙ÂÏÈÚÙ
ÚÈÈÒÏ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰Ó ¯ˆ· ÌÈ ·¯‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰· ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .Ì˙„Â·Ú
·.‰ ÂÎ˘‰ È·˘Â˙Ï ÌÈÈ˙„‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ô˙Ó ÌÂ„È˜·Â ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÌÂÒ¯Ù
המועצות הדתיות באשדוד ובכפר סבא ציינו בתשובת מדצמבר  2009כי אי ברשות כל אמצעי
בקרה על היק 2עבודת של רבני השכונות ועל אופ מילוי המשרה ,מאחר שפעילות נתונה
לשיקול דעת וליזמת האישית.
Ú‚Â · ‰¯Â¯·Â ‰„ÈÁ‡ ˙ÂÈ È„Ó ˘·‚Ï ˙„ È˙Â¯È˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÚÂ Ì˙ ÂÎ˘· ÌÈ ·¯‰ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÈÙÂ‡ ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂÂÈ„ ÈÏ‰Â ÚÂ·˜ÏÂ ÌÈ ·¯‰ ÈÁÂÂÈ„Ï
.ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ,ÌÈÏ‰ ‰ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡ ÈÚˆÓ‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,‰Ù˜È‰
המשרד לשירותי דת הודיע בתשובתו כי הוא מקבל "את ההמלצה הנוגעת לחובת הדיווח החודשי.
במסגרת גיבוש הנוהל החדש נבחנת האפשרות לדרוש גיבוש תכנית עבודה לכל רב שכונה בתיאו
ע רב העיר ,והגשת דו"ח פעילות מפורט מידי תקופה ,לצור 0מעקב על הפעילות השוטפת של רב
השכונה ותפקודו".

דיווח על ימי חופשה ומחלה ורישומ
בפרק ט' לחוקת העבודה נקבעו מכסת ימי החופשה השנתית ומכסת הימי המרבית שמותר לעובד
לצבור .עובד המועסק במש 0שישה ימי בשבוע זכאי ל  26ימי חופשה ורשאי לצבור עד  65ימי
חופשה ,ועובד המועסק חמישה ימי בשבוע זכאי ל  22ימי חופשה ורשאי לצבור עד  55ימי
חופשה .עובדי המועצות הדתיות ,ובכלל רבני השכונות ,עברו לשבוע עבודה מקוצר )חמישה ימי
בשבוע( בהתא להסכ קיבוצי )כללי( שצור 2להסכ השכר .היוע +המשפטי של המשרד הסביר
לנציגי משרד מבקר המדינה כי נוכח האופי המיוחד של תפקיד רב שכונה ,אי אפשר לקבוע כמה
ימי בשבוע הוא עובד .רבני השכונות שנפגשו ע נציגי משרד מבקר המדינה טענו כי ה נותני
שירותי דת ג בימי שישי ושבת.
חוק חופשה שנתית ,התשי"א  ,1951ותקנותיו מטילי על המעביד חובה לנהל פנקס חופשה
וקובעי מה ה הפרטי שהמעביד חייב לציי בו ,ובכלל ימי החופשה שבה נעדר העובד
מעבודתו.
לפי חוזר מנכ"ל מיוני  ,2001המועצות הדתיות חייבות לנהל רישו לגבי היעדרות עובדי
מעבודת בשל חופשה או מחלה ,לרבות רבני שכונה ,והעובד מחויב להמציא תעודת מחלה מרופא
ולהודיע על כ 0לממונה .כמו כ לקראת סו 2השנה על המועצה לשלוח מכתב התראה לעובד אשר
לא ניצל את מכסת ימי החופשה שעליו לנצל .עוד נאמר בחוזר כי "במידה והעובד לא ניצל ימי
אלו לאחר הודעת המוע"ד ]המועצה הדתית[ ינוכו ממאז החופשות הימי שמעבר לזכות
הצבירה".
) .1א( בדיקת אופ רישו היעדרות של רבני השכונה מהעבודה במועצות הדתיות שנבדקו
העלתה כי בכל שש המועצות מנוהלת כרטסת ממוחשבת לרישו היעדרויות ,ואול התברר כי
הרישו בה לא התבצע באופ שוט 2ומלא ,כמפורט להל  :באשדוד לא התבצע רישו כלל;
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בירושלי התבצע רישו רק בנוגע לימי ההיעדרות של שלושת הרבני המשמשי בתפקיד מוגדר
ומחתימי כרטיס נוכחות; בכפר סבא קיזז החשב ממאז ימי החופשה השנתית של כל הרבני ימי
שבה המועצה נמצאת בחופשה מרוכזת ,כגו ימי חול המועד בסוכות ובפסח ,כמו כ נמצא כי רק
רב אחד דיווח על היעדרויותיו; בלוד ובראשו לציו התבסס הרישו על מנגנו הדיווח הידני
שהונהג במועצות ,המתייחס רק לימי התורנות במועצה ,ובתל אביב יפו התבצע רק רישו בעניינ
של שבעה רבני שדיווחו על היעדרות למחלקת מנגנו .
)ב( נמצא כי המועצות הדתיות באשדוד ,ירושלי וראשו לציו לא עדכנו את הרבני בדבר
יתרת ימי החופשה או המחלה העומדי לזכות ובדבר מספר ימי החופשה שהיה עליה לנצל עד
תו השנה .לעומת זאת ,המועצות הדתיות בכפר סבא ,לוד ותל אביב יפו שלחו במהל 0השנה לכל
רב פירוט של יתרת ימי חופשה שעמדו לזכותו ופירוט של מספר ימי החופשה שהיה עליו לנצל עד
תו השנה .רק המועצה בכפר סבא ציינה ג את ימי המחלה שנצברו לכל רב .כמו כ דרשו
המועצות מהרבני לדווח בטופס המיועד לכ 0על היעדרות מעבודה ,ובמידת הצור 0לצר 2אישורי
מחלה.
 .2נוכח היעדר דיווח על נוכחות של רבני השכונות בדק משרד מבקר המדינה במועצות הדתיות
שנבדקו א רבני השכונות שנסעו לחו"ל דיווחו על היעדרות מהעבודה ,וא המועצות הדתיות
ניכו את ימי החופשה האמורי ממכסת ימי החופשה שלה  .הבדיקה נעשתה באמצעות קוב+
מרש האוכלוסי  ,המבוסס על נתוני ביקורת הגבולות לשני  2007ו  .2008בקוב +זה נרשמי  ,בי
היתר ,התאריכי שבה תושבי ישראל יוצאי מהאר +ונכנסי אליה .הבדיקה העלתה כי רוב רבני
השכונה שנסעו לחו"ל לא דיווחו על היעדרות מהעבודה בימי שבה שהו בחו"ל ,וכי חלק מאלה
שדיווחו לא הקפידו על דיווח מלא .להל פירוט הממצאי :
)א( באשדוד שניי משלושת הרבני המכהני יצאו לחו"ל ל  321ימי בס 0הכול )כולל ימי
שישי ושבת( ולא דיווחו על כ 0למועצה .למשל ,בשנת  2007נסע אחד הרבני לחו"ל  33פעמי
ושהה ש  159ימי בס 0הכול ,ובשנת  2008הוא נסע  34פעמי ושהה ש  152ימי בס 0הכול.
)ב( בירושלי נמצא כי  19מ  27הרבני המכהני יצאו לחו"ל ל  1,125ימי בס 0הכול ,וכי
רק שניי מה דיווחו על כ ;0אחד מה דיווח רק על  39מ  62ימי  .שמונה מהרבני שהו בחו"ל
בשני שנבדקו בי  28ל  131ימי  ,מספר ימי הגדול ממכסת ימי החופשה המותרת לה בשנה.
לדוגמה ,בשנת  2007נסע אחד הרבני ל  103ימי ובשנת  2008ל  131ימי  ,ועל פי המסמכי
הוא לא דיווח על כ 0למועצה .באחת מנסיעותיו שהה הרב בחו"ל כחודשיי רצופי  ,שעבור
שילמה המועצה לרב שכר מלא.
שניי מהרבני שנסעו נהגו אמנ לדווח על היעדרות מהעבודה ,כאמור לעיל ,אול למרות זאת
המועצה לא ניהלה רישו או מעקב אחר ימי החופשה שה ניצלו .הבדיקה העלתה כי אחד מה
דיווח על עצ יציאתו לחו"ל ביוני  2008וא 2קיבל את אישור המנגנו לכ ,0אול באישור לא צוי
כמה ימי היה רשאי להיעדר .הרב השני קיבל מהמועצה בשנת  2008אישור להיעדרות של  23ימי
בתקופת חגי תשרי.
‡È‰ ‰ ÂÎ˘ ·¯ Ï˘ Â˙ÂÁÎÂ ‰·˘ ,ÌÈ‚Á‰ ˙ÙÂ˜˙· ˙Â¯„ÚÈ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ ÚÓ ÂÓÎ ,˜ÙÒÏ ¯ÂÓ‡ ·¯‰˘ ˙„ È˙Â¯È˘Ï ÌÈ˜Â˜Ê‰ ÌÈ·˘Â˙· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ,¯˙ÂÈ· ˙È ÂÈÁ
.ÌÈ¯ÂÚÈ˘Â ˙ÂÏÈÙ˙ ,˙ÂÈ˙ÎÏ‰ ˙ÂÈ‚ÂÒÏ
המועצה הדתית בירושלי הודיעה בתשובתה כי היא תבדוק אפשרות לנכות משכר השוט 2של
הרבני האמורי את הימי החורגי ממכסת ימי החופשה שניתנת לצבירה .כמו כ היא ציינה כי
תשלח לרבני השכונה תזכורת בדבר החובה לקבל אישור מוקד ליציאה לחופשה ,ובדבר זכאות
ל  22ימי חופשה בשנה בלבד .המועצה ג תתריע לפני הרבני כי א ימי היעדרות עקב נסיעה
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לחו"ל יחרגו ממכסת ימי החופשה השנתית ,ינוכה משכר התשלו עבור אות ימי  .זאת ועוד,
המועצה הודיעה כי תקיי מעקב אחר נסיעות לחו"ל של רבני השכונה באמצעות קוב +ביקורת
הגבולות ,וכי כל חריגה מההוראות תטופל.
)ג( בכפר סבא ארבעה מבי ששת הרבני המכהני שהו בחו"ל  66ימי בס 0הכול .התברר כי
רק שניי מהרבני דיווחו על כ ,0וכי אחד מה דיווח רק על חלק מהיעדרויותיו :בשנת  2007הוא
דיווח על שלושה מבי  12הימי שבה שהה בחו"ל ,וסג יו"ר המועצה ,שהשווה נתוני אלה
לביקורת הגבולות ,ביקש מהרב לתק את הדיווח .נוס 2על כ 0לא דיווח הרב על היעדרות של 18
ימי שבה שהה בחו"ל בשנת .2008
)ד( בלוד חמישה משבעת הרבני המכהני שהו בחו"ל  133ימי בס 0הכול ולא דיווחו על
כ 0למועצה .כאמור ,בשיטת רישו הנוכחות המונהגת במועצה מתבצע מעקב אחר נוכחות הרבני
בימי תורנות במועצה ,ובהתא לכ 0המועצה מחשבת רק היעדרויות מימי התורנות .בשל שיטה זו
ניכתה לה המועצה רק  49ימי חופשה בגי  133הימי ששהו בחו"ל .למשל ,אחד הרבני שהה
בחו"ל בשנת  2007במש 38 0ימי  ,א 0נוכו רק  14יו ממכסת ימי החופשה שלו.
המועצה הדתית בלוד ציינה בתשובתה מדצמבר  2009כי לפי הנוהל החדש הרבני נדרשי לדווח
על ימי מחלה וחופשה או על היעדרות מכל סיבה שהיא ,לרבות נסיעה לחו"ל ,וכי המועצה תנכה
את אות הימי שבה שהו הרבני בחו"ל ממכסת ימי החופשה שלה .
)ה( בראשו לציו שלושה משמונת הרבני המכהני שהו בחו"ל  120ימי בס 0הכול ולא
דיווחו על כ 0למועצה .בשל שיטת רישו הנוכחות בימי התורנות בלבד המונהגת במועצה ,ניכתה
המועצה ממכסת ימי החופשה שלה רק  37ימי חופשה.
המועצה הדתית בראשו לציו הסבירה בתשובתה מדצמבר  2009כי בעבר רב שיצא לחו"ל הודיע
רק על היעדרות מימי התורנות שלו במועצה ,וכי בעקבות פרסו הביקורת הונחו הרבני לדווח על
חופשה מיו היציאה ועד יו חזרת לעבודה .המועצה א 2הודיעה כי היא תנכה את מספר הימי
שבה שהו הרבני בחו"ל ממכסת ימי החופשה שלה .
)ו( בתל אביב  10מ  17הרבני המכהני שהו בחו"ל  274ימי בס 0הכול .התברר כי רק
שלושה מה דיווחו על כ ,0וכי שניי מה דיווחו רק על חלק מימי ההיעדרות :רב אחד דיווח על
 19מ  41ימי היעדרות ,ורב שני דיווח על  27מ  62ימי .
בתשובותיה של מרבית רבני השכונות שיצאו לחו"ל ולא דיווחו על כ 0למועצה נאמר כי ה לא
נדרשו לעשות כ ולא ידעו כי מחובת לעשות זאת ,וכי להבא יקפידו לדווח על יציאת לחו"ל.
חלק הסבירו כי יציאת לחו"ל הייתה לצור 0השתתפות בכנסי דתיי  ,הרצאות ומת שיעורי או
לצור 0גיוס כספי לעמותות ובתי הוראה שה מפעילי בשכונה ,וכי ה ראו בכ 0חלק בלתי נפרד
מתפקיד כרבני שכונה ,ולכ לא דיווחו על כ.0
Ì˙‡ÈˆÈÏ „È·ÚÓ‰ Ï˘ Â˙ÓÎÒ‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÌÈ·ÈÈÁ ÌÈ ·¯‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙¯‚ÒÓ· Ï"ÂÁÏ ÌÈ‡ˆÂÈ Ì‰˘ ÌÈ¯Â·Ò Ì‰ Ì‡ Û‡ ,‰ÚÈÒ ‰ ÔÈÈ Ú ˙‡ Â˙‡ Ì‡˙ÏÂ Ï"ÂÁÏ
˙ÍÎ· ‰‡Â¯ ‡È‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ‰ˆÚÂÓÏ ˙¯˘Ù‡Ó ÍÎÏ ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜ .Ì„È˜Ù
Ì‡ ÔÂÁ·Ï ‰˙Â‡ ˙·ÈÈÁÓ˘ ˙ÙÒÂ ‰„Â·Ú Â‡ ‰ ÂÎ˘ ·¯Î Â„È˜Ù˙ ˙¯‚ÒÓ· ÂÈ˙Â·ÂÁÓ ˜ÏÁ
˙ÙÒÂ ‰„Â·Ú· Ô„‰ ˜¯Ù· ÔÏ‰Ï Â‡¯) ‰ ÂÎ˘‰ ·¯ Ï˘ ÂÈ˙Â·ÂÁ ÈÂÏÈÓ· ˙Ú‚ÂÙ ‰ È‡ ‰ÚÈÒ ‰
˘.(˙Â ÂÎ˘ È ·¯ Ï
˙Ú„ ÏÚ ÌÈÙÒÎ ÛÂÒÈ‡Ï ÏÚÂÙ ¯Â·Èˆ „·ÂÚ˘ ÍÎ ÏÚ ‰‰ÈÓ˙ ÚÈ·Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈÁ ‰ ‡ÈˆÂÈÂ ÍÎ ÏÚ Â˙Ú„ Ô˙ÈÈ „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .Â„È˜Ù˙Ó ˜ÏÁ ÍÎ· ‰‡Â¯Â ÂÓˆÚ
·.ÔÈÈ Ú
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 .3משרד מבקר המדינה בדק ג א רבני השכונות מדווחי על היעדרות בגי חופשת מחלה.
הבדיקה העלתה כי למעט רבני במועצות בתל אביב יפו ובראשו לציו  ,שהגישו למחלקת מנגנו
במועצה תעודות מחלה מרופא עבור הימי שנעדרו עקב מחלה ,ביתר המועצות לא דיווחו הרבני
על היעדרות בגי מחלה.
ÈÓÚËÓ ˙ÂÈÂ¯„ÚÈ‰ È·‚Ï Úˆ·˙‰Ï ÏÂÎÈ Â È‡ Ï"ÂÁÏ ‰‡ÈˆÈ Ï˘· ˙ÂÈÂ¯„ÚÈ‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ
˙¯Â˜È· Ï˘ ¯‚‡ÓÏ ‰ÓÂ„‰ Ú„ÈÓ ¯‚‡Ó ÔÈ‡ ‰Ê ‡˘Â ·˘ ÔÂÂÈÎ ,ı¯‡· ‰˘ÙÂÁ Â‡ ‰ÏÁÓ
Ï"ÂÁÏ ˙Â‡ÈˆÈ ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂÂÈ„ ¯„ÚÈ‰ Ï˘ ‰ÚÙÂ˙‰ ‰¯˘Ù‡˙‰˘ ¯Á‡Ó ÌÏÂ‡ .˙ÂÏÂ·‚‰
)Ô ÈÈ Ú· Ì‚ ‰¯˜·Â ÁÂÂÈ„ ÂÚˆ·˙‰ ‡Ï˘ ÁÈ ‰Ï ¯È·Ò ,(ÚÂ·˘Ó ¯˙ÂÈ ÂÎ¯‡˘ ˙Â˘ÙÂÁ ÔÏÏÎ·Â
˘.Ï"ÂÁÏ ‰ÚÈÒ · ˙ÂÎÂ¯Î Ô È‡˘ ˙ÂÈÂ¯„ÚÈ‰ Ï

✩
Ï˘· ‰„Â·Ú‰Ó Ì˙Â¯„ÚÈ‰ ÈÓÈ ÏÚ ÌÈÁÂÂ„Ó Ì È‡ ˙Â ÂÎ˘‰ È ·¯ ·Â¯ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
ÌÈÓÈ ‰Î Ó ‰ È‡ ‰ˆÚÂÓ‰Â ÌÈÓÈ Ì˙Â‡ ¯Â·Ú ‡ÏÓ ¯Î˘ ÌÈÏ·˜Ó Ì‰ ÈÎÂ ,‰ÏÁÓ Â‡ ‰˘ÙÂÁ
‡‰¯Â‡ÎÏ˘ Û‡ Ì˙ÂÎÊÏ ÌÈ¯·ˆ ‰Ï‡ ÌÈÓÈ ÈÎÂ ,Ì‰Ï˘ ‰ÏÁÓ‰Â ‰˘ÙÂÁ‰ ÈÓÈ ˙ÂÒÎÓÓ ‰Ï
˙Â¯„ÚÈ‰ ÏÚ ‰ˆÚÂÓÏ ÌÈÁÂÂ„Ó ‰ ÂÎ˘‰ È ·¯ ÔÈ‡ Ì‡ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .Ì‰Ï ÌÈ‡ÎÊ Ì È‡ Ì‰
‡ÏÓÓ ·¯˘ ‡„ÂÂÏÂ ‰ ÂÎ˘‰ È·˘Â˙Ï ÍÎ ÏÚ ÚÈ„Â‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰Ó ¯ˆ· ,Ì˙„Â·ÚÓ ˙Î˘ÂÓÓ
.ÌÈˆÂÁ ‰ ˙„‰ È˙Â¯È˘ ˙‡ Ì‰Ï Ô˙ÈÈ ÌÂ˜Ó
המשרד לשירותי דת הסביר בתשובתו כי מאחר שהוא היה ער לבעיות האמורות ,הוא קיי בשנה
האחרונה ישיבות בהשתתפות נציגי אג 2השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר ונציגי פרקליטות
המדינה בנושא דיווח ורישו של ימי חופשה ומחלה .בעקבות הישיבות גיבשה הלשכה המשפטית
של המשרד טיוטת נוהל בנושא סוגיית החופשה והמחלה .נוהל זה ,שנמצא בשלבי גיבוש סופיי ,
ד בהיבטי שוני של סוגיית הדיווח של רבני על ימי חופשה ומחלה ,והוא יחול ה על רבני
שכונות מכהני וה על רבני שכונות שיתמנו בעתיד.
Û˜Â˙Ï Ò ÎÈÈ Ï‰Â ‰˘ ÁÈË·‰Ï ˙„ È˙Â¯È˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·.ÂÈÏ‰ Â „¯˘Ó‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï È„Î ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ È Â ‚ Ó ÌÈÈ˜ÏÂ Ì„˜‰

פדיו במועד הפרישה של יתרת ימי חופשה ומחלה
עובדי שפרשו לגמלאות זכאי ה לגמלה וה לתשלומי נוספי  ,ובכלל פדיו ימי חופשה שלא
נוצלו ופיצוי עבור ימי מחלה שלא נוצלו .לפי סעי 34 2לחוקת העבודה" ,אי לצבור חופשה אלא
על פי הסכמת הרשות המקומית ,א 0לא יותר מאשר  65יו למועסקי  6ימי בשבוע ו  55יו
למועסקי בשבוע ב  5ימי " .לפי סעי 52.2 2לחוקת העבודה ,הזכאות לפיצוי עבור ימי מחלה
שלא נוצלו מותנית בשיעור ימי המחלה הניתני בתקופת שירותו של העובד וכ ברישו )מלא או
חלקי( של ימי המחלה שהעובד כבר ניצל .בסעי 2מפורט ג מנגנו הפיצוי של יתרת ימי המחלה.
בחוזר מנכ"ל מיוני  2001נקבעו הנחיות בעניי פדיו ימי חופשה וימי מחלה כאמור בחוקת
העבודה.
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משרד מבקר המדינה בדק את התשלומי הנלווי לגמלה ששילמו שש מועצות דתיות לחלק מרבני
שכונה שפרשו משנת  ,2001שנת פרסומו של החוזר האמור .להל פירוט הממצאי :
 .1נמצא כי מאחר שרוב הרבני לא מדווחי על היעדרות בשל חופשת מחלה ולא מגישי
למועצה תעודות מחלה ,המועצות באשדוד ,בכפר סבא ובלוד צוברות עבור את כל ימי המחלה
שעמדו לרשות במהל 0שנות שירות  ,ג א חלק נוצלו .במועד הפרישה של רבני השכונות
המועצות האמורות משלמות פיצויי עבור ימי מחלה שלא נוצלו על פי נוסחה המזכה את העובד
בתשלו פיצוי מרבי.
 .2עוד נמצא כי המועצה בראשו לציו  ,שניהלה רישו ידני חלקי של נוכחות הרבני במועצה,
והמועצה באשדוד ,שלא ניהלה כל רישו  ,שילמו לרבני את תמורת הפדיו של מכסת ימי
החופשה המרבית לצבירה שלה זכאי עובדי שמועסקי שישה ימי בשבוע  65ימי ; לעומת
זאת ,המועצה הדתית בתל אביב יפו שילמה לרבני עבור כל ימי החופשה שנצברו ג כאשר ה
חרגו ממכסת הימי המרבית לפדיו ; המועצה הדתית בירושלי שילמה לרבני שכונות שפרשו לפי
הסדר פנימי שנקבע לפני שני רבות ולפיו רב שפורש יהיה זכאי ל  25ימי חופשה ולא יהיה זכאי
לפדיו בגי ימי מחלה.
·ÈÓÈ ÏÂˆÈ ¯Á‡ ·˜ÚÓ ÏÏÎ Úˆ·Ï Ô˙È ‡Ï ‰„Â·Ú‰Ó ˙Â¯„ÚÈ‰ ÈÓÈ Ï˘ ¯„ÂÒÓ ÌÂ˘È¯ ¯„ÚÈ‰
‰Ú·˜˘ ÌÈÈÓÈ Ù ÌÈ¯„Ò‰ ÈÙÏ ˙ÏÚÂÙ ‰ˆÚÂÓ ÏÎ ÍÎÈÙÏ .ÌÈ ·¯‰ Ï˘ ‰ÏÁÓÂ ‰˘ÙÂÁ
.¯ÒÁ ÈÓÂÏ˘˙ Â‡ ¯˙È ÈÓÂÏ˘˙ ÌÈ ·¯Ï ÂÓÏÈ˘ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰˘ ˘˘Á ˘ÈÂ ,‰ÓˆÚÏ
ÌÂ˘È¯ ÈÏ‰Â ÚÂ·˜ÏÂ ‡˘Â · ‰„ÈÁ‡ ˙ÂÈ È„Ó ˘·‚Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ÏÁÓÂ ‰˘ÙÂÁ ÈÓÈ ÔÂÈ„ÙÏ ˙Â‡ÎÊ ÏÚ ÔÎÂ ‰ ÓÓ ˙Â¯„ÚÈ‰ ÏÚÂ ‰„Â·Ú· ˙ÂÁÎÂ ÏÚ ÁÂÂÈ„Â
·.ÔÂÈ„ÙÏ ˙È·¯Ó‰ ‰ÒÎÓ‰ ‡˘Â · ÌÈÏ‰ ˙Â·¯Ï ,˙Â‡ÏÓ‚Ï ‰˘È¯Ù‰ „ÚÂÓ
המשרד לשירותי דת הודיע בתשובתו כי הנוהל המתגבש בנושא חופשה ומחלה כולל ג הנחיות
ברורות לעניי הזכאות לפדיו חופשה ומחלה במועד הפרישה לגמלאות ,וכי הוא עוסק ג במכסה
המרבית לפדיו .

עבודה נוספת של רבני השכונות
) .1א( סעי 28 2לחוקת העבודה אוסר על המועסקי במשרה מלאה לבצע עבודות חו +בשכר
נוס 2על עבודת העיקרית ללא היתר של הרשות המקומית .קבלת ההיתר האמור מותנה באלה:
העבודה הנוספת תהיה לטובת הכלל; היא אינה עשויה לפגוע בתפקידיו של העובד; אי בה משו
תחרות בלתי הוגנת ע מי שאינו עובד רשות; אי בה כדי ליצור התקשרות בי העובד ובי אד ,
תאגיד או מוסד שיש לה מגע כספי ,מסחרי או ענייני ע הרשות; העובד הצהיר על התמורה
שיקבל בעדה .על רבני השכונות חלה אפוא החובה לבקש מהמועצה הדתית היתר לביצוע עבודה
נוספת.
)ב( רבני שכונות המבקשי לעבוד בעבודה נוספת עלולי להימצא במצב של ניגוד ענייני
כאשר ענייני שעליה ה מופקדי מתוק 2תפקיד הציבורי עלולי להתנגש ע עניי פרטי שיש
לה או ע תפקיד אחר שה ממלאי בד בבד ע תפקיד הציבורי.
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)ג( בעקבות דוח של מבקר המדינה בנושא הפיקוח על כשרות המזו  10פרס המשרד לשירותי
דת באוקטובר  2009הנחיות "לרבני עובדי ציבור בנושא עריכת חופות ,עבודה פרטית ,מת
שיעורי והרצאות וכיו"ב" .בהנחיות אלה פורטו התנאי למת היתרי לקבלת תמורה בגי ביצוע
עבודה פרטית על ידי רב עובד ציבור ,ואלו ה  :על רבני שכונות נאסר לעבוד בעבודה נוספת ללא
אישור של ראש המועצה הדתית ושל היוע +המשפטי שלה )ובהיעדרו היוע +המשפטי של
המשרד לשירותי דת(; היק 2העבודה הפרטית לא יעלה על מגבלת השעות של עובדי בעבודה
נוספת ברשות המקומית ותוק 2האישור יוגבל לשנה אחת ע אפשרות לחדשו .בהנחיות א 2נקבע
כי על רב השכונה לדווח למועצת הרבנות הראשית ולרב העיר בכל שישה חודשי על עבודות
פרטיות שביצע באותה תקופה ,על מהות והיקפ ועל השכר שקיבל בעד  .על המשרד והמועצות
הדתיות לעקוב אחר ביצוע ההנחיות ולפעול לכ 0שה ייאכפו בקפידה בכל המועצות הדתיות.
 .2משרד מבקר המדינה עשה בדיקה ,באמצעות מאגרי שוני  ,בעניינ של רבני השכונות בכל
רחבי האר ,+ובמסגרתה בדק א חו +מעבודת במועצה ה עובדי בד בבד ג בעבודה נוספת.
בבדיקה הועלו הממצאי האלה:
)‡( Ï˘ Û˜È‰· ˙È˜ÏÁ ‰¯˘Ó· ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ· ÌÈ ‰ÎÓ Ì‰Ó ‰ ÂÓ˘) ˙Â ÂÎ˘ È ·¯ 2
ÔÂ‚Î ÌÈÈË¯Ù ÌÈÙÂ‚· Ì‚ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ· Ì˙„Â·Ú ÌÚ „·· „· ÌÈ„·ÂÚ (75% Â‡ 50%
,ÌÈÈ ¯Â˙ ÍÂ ÈÁ ˙Â„ÒÂÓÂ ˙Â ¯˜ ,ÈË¯Ù ˆ"„· ,ÌÈÏÂÁ È˙· ,˙Ò Î È˙· ,˙Â·È˘È ,ÌÈÏÏÂÎ
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ ·¯‰Ó ‰Ú˘˙ ÈÎ ÔÈÂˆÈ .˙ÙÒÂ ‰ ‰„Â·Ú‰ ¯Â·Ú ¯Î˘ ÌÈÏ·˜Ó Û‡ Ì˜ÏÁÂ
.‰ˆÚÂÓ· ¯„‚ÂÓ „È˜Ù˙· ÌÈ ‰ÎÓ
)·( Ì‰È˜È˙ ˙˜È„·Ó .Â˜„· ˘ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ· ÌÈ ‰ÎÓ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ ·¯‰ 25-Ó 17
‰„Â·ÚÏ ¯Â˘È‡ Â˘˜È· ÌÈ ·¯ Ì˙Â‡Ó ÌÈÈ ˘ ˜¯ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ ·¯‰ 17 Ï˘ ÌÈÈ˘È‡‰
Í‡ ,˙ÙÒÂ ‰ Ì˙„Â·Ú ˙‡ ÌÈ„Ú˙Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ Ì‰Ó ÌÈÈ ˘ Ï˘ Ì˜È˙· ÈÎ ÔÈÂˆÈ .˙ÙÒÂ
.ÍÎÏ ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ¯Â˘È‡ ‡ˆÓ ‡Ï
Ì‡ ˜Â„·Ï ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ ˙¯˘Ù‡Ó ˙Â ÂÎ˘‰ È ·¯ È„È ÏÚ ˙ÙÒÂ ‰„Â·ÚÏ ‰˘˜· ˙˘‚‰
Ú„ÈÓ Ï·˜ÏÂ ¯„‚ÂÓ „È˜Ù˙· ·¯Ï Â‡ ‰ ÂÎ˘ ·¯ „È˜Ù˙Ï ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È ÌÂ˘Ó ÂÊ ‰„Â·Ú· ˘È
.Ô‰˘ÏÎ ‰‡ ‰ ˙Â·ÂË Ï˘ ÔÓÂÈ˜ ÏÚ Â‡ ÌÈÏ·˜Ó Ì‰˘ ¯Î˘‰ ÏÚ ,˙ÙÒÂ ‰ Ì˙„Â·Ú Û˜È‰ ÏÚ
ÌÈ˜ÒÚÂÓ Â‡ ‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó· ÌÈ ‰ÎÓ‰ ÌÈ ·¯ Ï˘ ¯˜ÈÚ· ,˙Â ÂÎ˘ È ·¯ Ï˘ ˙ÙÒÂ ‰„Â·Ú
·ÌÈ ˙Â Ì‰˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Û˜È‰· ,Ì˙Â ÈÓÊ· Ì‚ ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ,˙ÂÙÒÂ ˙Â„Â·Ú ‰ÓÎ
˜ÈÒÚÓ‰ Ô˙ÂÈ‰ ÌˆÚÓ ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ .ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯·Â ÌÈ·˘Â˙Ï
˘‰¯ÂÓ˙ Â˜ÙÒÈÂ ÈÂ‡¯Î Ì„È˜Ù˙ ˙‡ Â‡ÏÓÈ ˙Â ÂÎ˘‰ È ·¯˘ ÁÈË·‰Ï ‡È‰ ÂÏ‡ ÌÈ ·¯ Ï
.Ì‰Ï ÌÏÂ˘Ó‰ ¯Î˘‰ „Ú· ˙ÓÏÂ‰
המועצה הדתית בירושלי הסבירה בתשובתה כי אי בשכר המשול לרבני ובתנאי העסקת
תמרי +עבור רב שכונה שנזקק להשלמת הכנסה .המשרד לשירותי דת הודיע בתשובתו כי לדעתו אי
מניעה לאשר לרבני שכונה עבודה נוספת בכפו 2לקבלת אישורי מהמועצות הדתיות ,ובתנאי שהיא
לא תפגע בעבודת כרבני שכונה ,ה מבחינת היק 2השעות של העבודה הנוספת ,וה מבחינת ניגוד
הענייני .
בתשובותיה של רבני השכונות מדצמבר  2009ה אישרו כי ה עובדי בעבודה נוספת ,ובעקבות
פרסומ של הביקורת ושל הנוהל שהוציא המשרד בעניי זה ביקשו מקצת את אישור המועצה
לעבודת הנוספת ,והאחרי טר עשו זאת.
__________________
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ÌÈ ·¯‰ ÏÎÓ ˘Â¯„ÏÂ ˙ÙÒÂ ‰„Â·Ú ÔÈÈ ÚÏ „¯˘Ó‰ ˙ÂÈÁ ‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÚ
ÌÈ„·ÂÚ ÌÈ·¯ ˙Â ÂÎ˘ È ·¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰˘ ‰„·ÂÚ‰Ó .˙ÂÙÒÂ ‰ Ì‰È˙Â„Â·Ú ÏÚ ÁÂÂ„Ï
·,ÂÊÓ ‰¯˙È .ÌÈËÚÓ ÌÈ¯˜Ó· ‡ÏÂ ˙ÁÂÂ¯ ‰ÚÙÂ˙· ¯·Â„Ó˘ „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡ ˙ÙÒÂ ‰„Â·Ú
‰ÏÂÚ ,‰ ÂÎ˘ ·¯Î Â„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓÏ „ÁÂÈÈ ·¯‰ Ï˘ Â ÓÊ ¯˜ÈÚ˘ ˙ÈÓÈËÈ‚Ï‰ ‰˘È¯„‰ ÁÎÂ Ï
‰ÎÏ‰Î ‡ÏÓÏ ÔÓÊ È„ ‰ ÂÎ˘‰ È ·¯Ï ¯È˙ÂÓ ˙ÂÈË¯Ù ˙Â„Â·Ú Ï˘ ¯ÎÈ ‰ Û˜È‰‰ Ì‡ ‰Ï‡˘‰
‡˙ ˙·¯ Ï˘ Â„È˜Ù˙ ÌˆÓËˆ‰ ÔÓÊ‰ ÌÚ˘ ÂÊ ‰ÚÙÂ˙Ó ˜ÈÒ‰Ï ¯˘Ù‡ ,ÔÈÙÂÏÁÏ .Ì„È˜Ù
˘„ÁÓ „È˜Ù˙‰ ˙‡ ¯È„‚‰Ï ˘È ÍÎ Ì‡Â ,‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó Ï˘ Û˜È‰ ˘¯Â„ Â È‡ ‡Â‰Â ‰ ÂÎ˘‰
Ì‰È˜ÂÒÈÚ ˙ÈÈÚ·Ï ¯Ú ‰È‰ „¯˘Ó‰ Ì‚ ,¯ÂÓ‡Î .„·Ï· ˙È˜ÏÁ ‰¯˘Ó ÂÏ ˙Âˆ˜‰Ï ÏÂ˜˘ÏÂ
„Â·ÚÏ Â˘¯ÂÈ ˙Â ÂÎ˘ È ·¯ Ô‰ÈÙÏÂ ˙Â˘„Á ˙ÂÈÁ ‰ ÌÒ¯ÙÂ ˙Â ÂÎ˘‰ È ·¯ Ï˘ ÌÈÙÒÂ ‰
·.ÍÎÏ Ô¯Â˘È‡ ˙Ï·˜ÏÂ ˙ÂˆÚÂÓÏ ÍÎ ÏÚ ÁÂÂÈ„Ï ÛÂÙÎ· ˜¯ ˙ÙÒÂ ‰„Â·Ú

פרישת רבני שכונות לגמלאות
 .1במאי  2007הנחה מנכ"ל הרשות הארצית לשירותי דת ,מר מאיר שפיגלר )להל מנכ"ל
הרשות( ,את ראשי המועצות הדתיות להוציא לגמלאות את העובדי אשר הגיעו לגיל פרישה.
ההנחיה פורסמה בעקבות חוות דעת שנת אג הייעו המשפטי במשרד ראש הממשלה בנושא גיל
פרישת חובה לעובדי המועצות הדתיות .בחוות הדעת נקבע כי גיל פרישת של רבני השכונות יהיה
גיל פרישת החובה הקבוע בחוק.
באוגוסט  2007הודיע השר הממונה על שירותי הדת במשרד ראש הממשלה באותה עת ,מר יצחק
כה  ,כי יש להקפיא את הוראת מנכ"ל הרשות בדבר הוצאת רבני שכונות לגמלאות עד שהנושא
יוסדר בתכניות הבראה.
 .2במאי  2009הורה השר לשירותי דת ,מר יעקב מרגי ,למנהלת אג כוח אד במשרד לשלוח
ליושבי הראש של המועצות הדתיות הנחיה להוציא לגמלאות עובדי בגיל פרישת חובה ולהתחיל
בהליכי פרישה של העובדי המפורטי בנספח שצור להנחיה.
ÌÈ ·¯‰ (12%-Î) 207-Ó 25-Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙Â ÂÎ˘‰ È ·¯ ÏÚ 2009 ÈÏÂÈÓ „¯˘Ó‰ È Â˙ Ó
˙˘ÓÁ .„Â·ÚÏ ÌÈÎÈ˘ÓÓÂ ˙Â‡ÏÓ‚Ï Â˘¯Ù ‡Ï Ì‰ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏÂ ÌÈ ˘ 67 Â‡ÏÓ ÌÈ ‰ÎÓ‰
Â˘¯Ù 2008-2004 ÌÈ ˘· ÈÎ „¯˘Ó‰ È Â˙ Ó ‰ÏÂÚ „ÂÚ .83-79 È · Ì‰·˘ ÌÈ¯‚Â·Ó‰
13) ˙ÂÁÙÏ 70 È · Ì‰Ó 52 ÂÈ‰ Ì˙˘È¯Ù „ÚÂÓ· ÈÎ ¯¯·˙‰ .˙Â ÂÎ˘ È ·¯ 107 ˙Â‡ÏÓ‚Ï
.˙Â¯Á‡ ˙Â·ÈÒÓ ‰˘È¯Ù‰ ÏÈ‚Ï ÌÚÈ‚‰ È ÙÏ Â˘¯Ù ¯˙È‰Â ,(91-85 È · ÂÈ‰ Ì‰Ó
יצוי כי בבית הדי הארצי לעבודה בירושלי תלויה ועומדת עתירה 11בנושא גיל פרישה של רבני
שכונות.
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סיכו
È˙Â¯È˘ ÌÈ·˘Â˙Ï ˜ÙÒÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ ˙Â ÂÎ˘· ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰È‚Èˆ Ì‰ ˙Â ÂÎ˘‰ È ·¯
¯Â˘ÈÓ· Ô‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÌÈÈÁ‰ ÈÏ‚ÚÓ· ÌÈÓÂÁ˙ ÔÂÂ‚Ó· ˙„
Ú‚Â ‰ ,ÈÏ‰ ÈÓ‰ ¯Â˘ÈÓ· Ô‰Â ,ÂÏ ˙Â ˜ÂÓ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰Â ‰ ÂÎ˘ ·¯ „È˜Ù˙Ï Ú‚Â ‰ ,È˙Â‰Ó‰
.ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ‰„Â·Ú‰ È¯„ÒÏ
˙‡ ¯È„‚‰Ï Ì‰ÈÙÏÂ ,˙Â ÂÎ˘· ÌÈ·˘Â˙‰ Ï˘ ÌÈÈ˙„‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡ ˙ÂÙÓÏÂ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÌÈ·˘Â˙Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÔÈ· ÌÈÎÂÂ˙ÓÎ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,Ì„È˜Ù˙ ˙‡Â ˙Â ÂÎ˘‰ È ·¯ Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎÓÒ
ÌÂˆÓˆ‰ ÁÎÂ Ï .Ì˙‡ ÌÂ‡È˙Â ÛÂ˙È˘ ÍÂ˙ ˙Â ÂÎ˘‰Ó ˜ÏÁ· ÌÈÏÚÂÙ‰ ˙ÂÏÈ‰˜‰ È ·¯ÏÂ
ÈÚˆÓ‡· ÌÈÈ‚ÂÏÂ ÎË‰ ÌÈ¯ÂÙÈ˘‰Â „Á‡ „ˆÓ ˙Â ÂÎ˘‰ ˙Â·Á¯˙‰Â ˙Â ÂÎ˘‰ È ·¯ ¯ÙÒÓ·
È ·¯ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ È¯ÂÊ‡ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,¯Á‡ „ˆÓ ˙¯Â˘˜˙‰
˙È˙„ ‰ˆÚÂÓ ÏÎ· Â ‰ÎÈ˘ ÌÈ ·¯‰ ¯ÙÒÓ Ï˘ Ô˜˙‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ .˙Â ÂÎ˘‰
‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚÂ ‰ È˜˙ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰Ï Ì‡˙‰· ˜¯ ¯˘Â‡˙ Ì˙˜ÒÚ‰ ÈÎ „ÈÙ˜‰ÏÂ
˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ· Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙·ˆÓ˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .Ï‰Â · ÂÚ·˜ÈÈ˘ ˙ÂË¯ÂÙÓ
.‰ ÈÓ‡Â ˙ Î„ÂÚÓ ‰È‰˙
ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂÂÈ„ ÈÏ‰Â ˘·‚Ï ,˙Â ÂÎ˘‰ È ·¯Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â ÔÈ˜˙‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
‰ÏÁÓÂ ‰˘ÙÂÁ ÈÓÈ ÔÂÈ„ÙÏ Ì˙Â‡ÎÊ ÔÈÈ ÚÏ ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜ÏÂ ‰„Â·Ú‰Ó ˙Â¯„ÚÈ‰Â ˙ÂÁÎÂ
˙Â ÂÎ˘‰ È ·¯˘ ÁÈË·‰Ï ˙ Ó ÏÚ ÔÈÈ Ú· ·˜ÚÓÂ ‰¯˜· ÌÈÈ˜ÏÂ ˙Â‡ÏÓ‚Ï ‰˘È¯Ù‰ „ÚÂÓ·
.Ì‰Ï ÌÏÂ˘Ó‰ ¯Î˘‰ „Ú· ˙ÓÏÂ‰ ‰¯ÂÓ˙ Â˜ÙÒÈÂ ÈÂ‡¯Î Ì„È˜Ù˙ ˙‡ Â‡ÏÓÈ
ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ˙ÙÒÂ ‰„Â·Ú ÔÈÈ ÚÏ „¯˘Ó‰ ˙ÂÈÁ ‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÚ
Ï˘ Ì˙Â ÈÓÊ· ‰ÚÈ‚ÙÏ Â‡ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ÌÂ¯‚Ï È„Î ‰· ÔÈ‡˘ ‡„ÂÂÏ È„Î 2009 ˙ ˘ È‰Ï˘·
Ì˜ÂÒÈÚ ˙ÚÙÂ˙ ÁÎÂ .‰ ÂÎ˘‰ È·˘Â˙Ï ˙˙Ï ÌÈ·ÈÂÁÓ Ì‰˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Û˜È‰·Â ÌÈ ·¯‰
‰¯˘Ó‰ Û˜È‰ ˙‡Â „È˜Ù˙‰ ˙Â‰Ó ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,˙Â ÂÎ˘‰ È ·¯ Ï˘ ÛÒÂ ‰
.‰ ÂÎ˘ ·¯ Ï˘

