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 המועצה הדתית .3

 , למטרה זו. ל העירמועצה דתית מספקת שירותי דת לתושביה היהודי� ש 3.1

 מועצה דתית מוסמכת לטפל בסיפוק שירותי דת ולש� כ� רשאית היא להתקשר 

 הכל ,  בדר� שכירות או חכירה ולרכוש מטלטלי� להחזיק רכוש, בחוזי�

 .בהתא� לסעי+ תקציבה המאושר

 מסדירות") התקנות: "להל� (1970 &ל"התש, תקנות המועצות הדתיות היהודיות 3.2

ואת ענייני הכספי� והנהלת , ניהול פעולותיה� של המועצות וועדותיה� את דרכי 

 הוראות שמטרת�, כרשות מפקחת, הוציא משרד הדתות, כמו כ�. החשבונות שלה�

: להל�(להנחות את המועצות הדתיות בפעולותיה� על פי כללי מינהל ציבורי תקי� 

 "). ההוראות"

 , 1974 &ד"התשל, )אגרת שירותי�(� על פי החוק ותקנות שירותי הדת היהודיי 3.3

 השר קבע . רשאית מועצה דתית לגבות אגרות בגי� שירותי� שהיא נותנת

והודעות על שיעורי� אלה ועל השינויי� , שיעורי אגרות אחידי� לכל המועצות הדתיות

 ". רשומות"בה� מתפרסמי� ב

 שני סגני  ללא שכר ו&ר מועצה" מכהני� במועצה הדתית יו2004החל משנת  3.4

 ). אחד ממלא מקו� והשני בתואר, ר המועצה"יו
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  &מבנה ארגוני 3.5
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  כללי
תקציב       .4

 שכ� עריכתו , ניהול הארגו�עשוי להביא תועלת רבה לתכנוני ובקרתי  ככלי התקציב

 התקציב מהווה תוכנית פעולה . תכנו� ומביאה לתיאו� בי� משאבי הארגו� מחייב

 התכנו� , התקציב מבוסס על תכנו�. המבוטאת במונחי� כספיי�, לתקופה מוגדרת

 .משקעבר ותנאי המבוסס על תחזיות והתחזיות נערכות על סמ� ניסיו� ה

 

 מטרות התקציב 4.1

  ארגו� מחוייב לבחו� ולשקול את צעדיו ופעולותיו לצור� הבטחת – תכנו� 4.1.1

 הכנת התקציב מחייבת תכנו� פיסי של הפעילות . צמיחתו  ורווחיותו, קיומו

 . בתו� התחו� הפנימי שלה וכ� בחינה מתמדת של ההשפעות החיצוניות העסקית

 .לק מהפעילות השוטפת של הארגו�התכנו� הופ� לח

 .כדי לאפשר פעילות תקינה ושוטפת,  בי� הגורמי� השוני� בארגו�& תיאו� 4.1.2

 והוא " תקנות להוצאת כספי�" התקציב משמש כ& שליטה על הביצוע 4.1.3

שחריגה ממנה טעונה אישור , בונה לכל גור� בארגו� מסגרת ברורה לפעילות

 . ההנהלה

  השוואה של נתוני הביצוע לתכנו� מאפשרת לבחו� באיזו & וחבקרה ופיק 4.1.4

 . מידה הושגה המטרה שהוצגה

 

  &תקציב המועצה הדתית 4.2

 בתקנות שהותקנו , ההסדרי� לקביעת תקציבה של מועצה דתית נקבעו בחוק

 למועצות הדתיות . ל"על פיו ובהוראות שהוצאו למועצות הדתיות בחוזרי המנכ

מאגרות , בעיקר מאגרות הקשורות בפיקוח על כשרות ושחיטה, יש הכנסות עצמיות

 20% &הכנסות אלה מכסות כ. ומתשלומי� בעד שירותי קבורה הקשורות בנישואי�

מממני� את עוד+ , על פי החוק). בממוצע ארצי(מהוצאותיה של המועצה הדתית 

  &משרד הדתות/ הממשלה: ההוצאות של המועצה הדתית על הכנסותיה העצמיות

 . 60% בשיעור של &והרשות המקומית, 40%בשיעור של 

 ... הסכום הכולל של תקציב כל מועצה"כי , לתקנות התקציב קובעת) א (1תקנה * 

 ".יאושרו מראש בידי השר לענייני דתות, וכן כל סעיפי המשכורת שבו

 כי כל מועצה תקבע את תקציבה לאחר , לתקנות התקציב קובעת) ב (1תקנה *

  יו� 30לרשות המקומית בתו� " להסכמה"ותגיש אותו , ור השרקבלת איש

 .מתארי� אישור השר או במועד אחר שהוא יקבע
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  יו� מהיו� שבו קיבלה הרשות המקומית 30בתו� ,  לתקנות התקציב3לפי תקנה *

 למסור למועצה : עליה לעשות אחת מאלה, את תקציב המועצה הדתית להסכמה

 לחילופי� למסור הודעה בכתב למועצה , או: תקציבהודעה בכתב על הסכמתה ל

 מסרה הרשות הודעת . ולפרט את נימוקיה,  הסכמתה לתקציב&על אי ולשר

 יועבר התקציב , או לא מסרה שו� הודעה לאחר המועד האמור,  הסכמה&אי

 .להכרעת השר ושר הפני�

 

 תוכניות עבודה .4.3

  לפעילות וכמוב� שאי� שנתיותלמועצה הדתית אי� כלל תוכניות עבודה  

  דבר המקשה על הכנת התקציב, כל בקרה על מידת העמידה בתוכניות אלה 

 זאת ג� בחת� כללי של כל המועצה וג� . והניהול התקי� של המועצה הדתית 

 ).הכשרות של הרב האשכנזי למעט מחלקת(בחת� מחלקתי  

 .קביעת התקציבהביקורת רואה בהיעדר תוכניות עבודה ובקרה ליקוי מהותי ב 

   

 .בתחילת השנה ועל פיה� לקבוע את התקציב, מומל# להכי� תוכניות עבודה שנתיות  

   

 : לדוגמא. ישנ� תוכניות עבודה א� ה� אינ� כתובות: ר המועצה הדתית"תגובת יו 

 . זו שנה בה אנו מתכווני� לשי� דגש על שיפו2 המקוואות בעיר, 2005 בשנת 

 

 אישור התקציב .4.4

 .2004 – 2002הביקורת בדקה את סדרי אישור התקציבי� של המועצה הדתית בשני�   

  לא אושר 2004 & ו2003בשני� , מסקירת הפרוטוקולי� של ישיבות המועצה עולה כי 

 .  אושר התקציב רק בחודש יולי לאותה שנה2002התקציב וכ� כי בשנת  

 

 , של אותה שנה האחרו� עד סו$ רבעו� לשנת תקציב הבאה יש לאשר התקציב   

  .בטר� תחילת שנת העבודה השוטפת 
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 השתתפות בתקציב .4.5

  בתקציב אש הממשלהמשרד ר/ ל השתתפות משרד הדתות"על פי חוזרי המנכ 

  2003 & ל2002בי� השני� , מצאנו כי.  מס� תקציבה60%המועצה הדתית עומד על  

  בעוד שסכו� ההשתתפות יש ירידה בסכו� ההשתתפות של משרד הדתות 

  חלקו של משרד הדתות ,של הרשות המקומית לא השתנה באותו היחס כלומר 

 מה שהגדיל את השתתפות הרשות המקומית , 2003 & ל2002בי� כשליש ירד ב 

 .2003 בשנת 70% &לכ 

 

 קביעת ובניית תקציבי המועצה הדתית בהתא� להוראות יש להקפיד לעמוד בכללי 

 .ל השוני�" מנכהחוק ולחוזרי

 

 הכנסות עצמיות .4.6

 : עולי� הממצאי� הבאי�2003 – 2002מסקירת הדוחות הכספיי� לשני�  

 . 10%&ההכנסות העצמיות של המועצה עולות בממוצע בי� שנה לשנה ב 

  ועלו 11% & ב2003 & ל2002ההכנסות של מחלקת הרבנות ונישואי� ירדו בי�  

 ההכנסות העצמיות של מחלקת הכשרות  10% & ב2004& ל2003 חזרה בי� 

  לער� לעומת זאת ההכנסות 11%בשיעור של  שנה והשחיטה עולות מדי  

 ס� הכל . 9%&המשפחה יורדות מדי שנה ב העצמיות של מחלקת טהרת  

 .ישנה עליה בהכנסות העצמיות 

 

 הביקורת ממליצה לעודד הכנסות עצמיות ועל ידי כ% להפחית התלות

 . ומשרד ראש הממשלה מקומיתבכספי הרשות ה

 

 תשלומי המועצה הדתית .4.7

 :  עולה  כי2004 &2002מסקירת הדוחות הכספיי� של המועצה הדתית בשני�  

 כ התשלומי� של המועצה הדתית ירדו "סה, 2003 & ל2002בי� השני�  

 .10% & עלו בכ2004& ל2003כ התשלומי� בי� " ואילו סה11%&בכ 

  2004& ל2003 ובי� 10% & ב2003& ל2002ות ירדו בי� הוצאות הנהלה וכללי 

 . 10% &לעומת זאת הוצאות מחלקת הרבנות והנישואי� עולות מדי שנה בכ,15% &ב 

  2004& ל2003הוצאות מחלקת טהרת המשפחה עלו באופ� משמעותי בי�  

  .20% &בקרוב ל 
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  מחלקת מבדיקת כרטסת הנהלת החשבונות של המועצה הדתית ומסקירת תיק 

  4 200,000 בסכו� של & היו פרעו� מלוות2004כי בשנת נמצא טהרת המשפחה  

  סיבה נוספת לעלייה בהוצאות מחלקת &עבור שיפו2 אחד המקוואות  

 ,  בסעי+ מאור2004 & ל2003 בי� יטהרת המשפחה היא כי היה גידול משמעות 

 בסעי+  4 6800 &כ הוציאה המחלקה 2003 & ו2002בשני� . מי� וחומרי ניקוי 

  . 214,1764 ההוצאות בסעי+ זה היו 2004&זה ואילו ב 

  ביקשה הביקורת מגזברות המועצה הדתית להמציא עבורה קבלותאלולאור ממצאי�  

כדי לעמוד על , 2004 עד 2002 עבור ההוצאות של מחלקת טהרת המשפחה בשני� 

  .החדי� בהוצאות בסעי+ זה השינויי� 

  .צאו המסמכי� שנדרשולביקורת לא הומ 

 

  סמכות למנות וכ� ,ההוצאות ניהול אחר רצי$ מעקב לנהל יש כי ממליצה הביקורת

 .חריגות הוצאות אשרת אשר ,מפקחת

 

 חלק מהגידול בהוצאות המחלקה נובע משיפו2 אחד : תגובת חשב המועצה הדתית

  . המקוואות

  מוסדותיה נהנו משימוש  מפעל המי� היה בבעלות העירייה וכל2004בנוס+ עד שנת 

 .מפעל המי� לגבות כס+ על כ� החל מאותה שנה החל, חינ� במי�

 

 שכר ומשכורות .4.8

 מסתמנת מגמה , כחלק מניתוח הדוח הכספי של המועצה הדתית בכפר סבא 

 :להל� הממצאי� הבאי�, ברורה של הוצאות גבוהות במיוחד בסעי+ שכר ומשכורות 

  בשנת 2003ת טהרת המשפחה נוצל לטובת שכר בשנת  מהוצאות מחלק74%  .4.8.1

 . 200,0004& מהוצאות המחלקה נוצלו לטובת שכר כ50%& כ2004

 

 במחלקת הכשרות והשחיטה ההוצאה על שכר ומשכורת היתה גבוהה  .4.8.2

 .מההכנסות העצמיות של המחלקה באותה שנה 4 200,000 &ב

 

 י הכשרות והשוחטי� ישול� מומל# כי במחלקת הכשרות והשחיטה שכר משגיח

על לא יעלה ובכל מקרה השכר , יפי הגבייה שקבע משרד הדתות לתערמהבהתא

 .ההכנסות
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 תקציב  4 5,189,088 עמדה על 2002ס� כל ההוצאה על שכר ומשכורת בשנת  .4.8.3

 . מס� תקציב המועצה הדתית כולו73% &המהווה כ,  7,102,0004 &כשנתי שעמד על 

   

 בשנת . ס� תקציב המועצה הדתית לשנה זו מ75% & השכר היווה כ2003 בשנת

 . מס� תקציב המועצה הדתית לשנה זו71% & השכר היווה כ2004

 

 מומל# למנות גו$ חיצוני למועצה הדתית אשר יפקח על השכר הנית�  

 .לעובדי המועצה הדתית 

 

 ניתוח תקציבי המועצה הדתית .5

 תקציב של המועצה הדתית מול ביצועו בשני� הביקורת בדקה וניתחה את ה 

 ספרי המועצה הדתית וספרי :  תו� התייחסות לשני מקורות2003,2004 2002 

 .העירייה 

   

  :מספרי המועצה הדתית לגבי ההכנסות המצב היה כלהל� .א 5.1  

 

 2004 2003 2002 השתתפות
 ביצוע תקציב ביצוע תקציב ביצוע תקציב 

 2,752,671 1,730,000 1,323,667 1,323,667 1,780,729 2,209,600 ממשלה
 2,111,479 2,550,000 3,013,091 3,013,091 3,062,553 3,314,494 עירייה

 2,453,413 2,200,000 2,307,573 2,309,242 2,186,787 1,577,500 הכנסות עצמאיות
 7,317,563 6,480,000 6,644,331 6,646,000 7,030,069 7,101,594 כ"סה

 

4  מיליו� 7.1 &מתו� הטבלה ברור שמגמת התקציב בעת הכנתו היתה שאיפה להורדה מ 

שאיפה שלא מומשה , 2004 &ב4  מיליו� 6.48 & ול2003 &ב4  מיליו� 6.65 & ל 2002 &ב 

 .כשמתייחסי� לביצוע התקציב בפועל באות� השני� 

 

 ללא ,  הרשות המקומיתהחלוקה התקציבית בי� הממשלה לבי�, כאמור .ב 5.2 

  60%,  מקור ממשלתי 40%כנסות עצמיות של המועצה הדתית היא ה   

 . מקור רשות מקומית   
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 להל� החלוקה התקציבית המשקפת את השתתפויות הממשלה והרשות המקומית  

 :המבוקרת לתקופה            

 

 2004 2003 2002 השתתפויות
 ביצוע תקציב ביצוע תקציב ביצוע תקציב 

 57% 2,752,671 40% 1,730,000 31% 1,323,667 31% 1,323,667 37% 1,780,729 40% 2,209,600 ממשלה
 43% 2,111,479 60% 2,550,000 69% 3,013,091 69% 3,013,091 63% 3,062,553 60% 3,314,494 עירייה

 100% 4,864,150 100% 4,280,000 100% 4,336,758 100% 4,336,758 100% 4,843,282 100% 5,524,094 כ"סה

 

 

מתו� הטבלה יוצא שלמרות מצבה הפיננסי הקשה של העירייה בשני� המבוקרות  

יוצא .  ומעלה כמתחייב על פי החוק60%השתתפותה ה� המתוקצבת וה� בפועל היתה  

 המראה כי עקב תוספת תקציבית חד צדדית של הממשלה נוצר יחס 2004מכלל זה שנת  

אי� , יחד ע� זאת.  השתתפות העירייה43%תתפות ממשלתית לעומת  הש57%של  

 המתחייב 60% & השתתפות העירייה היתה מעל ל2003 & ו2002להתעל� מכ� שבשנת  

 .  המתחייבי� בחוק40% &בחוק והשתתפות הממשלה ירדה מתחת ל 

 

אנו חוזרי� ומצייני� כי במקרה של אי הסכמה מצד המועצה הדתית לגבי גובה  

בתקציבה היה באפשרותה של המועצה הדתית לפעול בהתא�  שתתפות העירייהה 

משפעולה כזו לא . לחוק ולהביא את הנושא בזמ� שנקבע לפני הועדה הבי� משרדית 

ננקטה על ידי המועצה הדתית בזמ� הקבוע בחוק יש להתייחס לתקציב כמקובל על  

  .המועצה הדתית 

 

  השנתי של העירייה על ידי מועצת העירייה מדי שנה  לאחר אישור התקציב .5.3 

 ובתוכו התקציב של המועצה הדתית מוזר� התקציב בספרי הנהלת החשבונות   

 הביקורת מצאה פערי� בי� השתתפות  .של העירייה בסעי+ המועצה הדתית  

 העירייה בתקציב המועצה הדתית כפי שהיא רשומה בספרי העירייה   

 ותה השתתפות שנרשמה בספרי המועצה הדתית לעומת א) תקציב וביצוע(  

 ).תקציב וביצוע(  

    

2002 2003 2004  

 ביצוע תקציב ביצוע תקציב ביצוע תקציב

לפי ספרי 

 העירייה

3,248,900 3,079,803 3,248,900 3,135,506 2,344,500 2,269,916 

לפי ספרי 

  הדתיתהמועצה

3,314,494 3,062,553 3,013,091 3,013,091 2,550,000 2,111,479 

 &158,437 &205,500 &122,415 &235,809 &17,250 &65,594 פערי�
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לדעת הביקורת הפערי� נובעי� מטעויות ברישו� א% ללא ספק מעידי� על היעדר 

 .התאמות תקופתיות בי� היתרות בספרי העירייה לבי� היתרות בספרי המועצה הדתית

 

 ועצה הדתית על פי ספרי המועצה הדתיתהמעקב התקציבי של הוצאות המ .5.4

הביקורת מבקשת להצביע על מספר נקודות הבולטות . לדוח' מובא בנספח א

 :מתו� הסתכלות בתקציב

 

 מכלל התקציב של 66%עלויות השכר והמשכורת על פי התקציב מהוות  .א

על פי . 2004 בשנת 71%, 2003 בשנת 74%, 2002המועצה הדתית בשנת  

 מדי 75% & ל71%ל עלויות השכר נעות בתקופה האמור בי� הביצוע בפוע 

ממלא מקומו ושל שני הרבני� , ר המועצה הדתית"מתו� זה שכר יו. שנה 

 . הראשיי� מהווי� ביחד כשליש מעלויות השכר 

 

לא במועצת ,  פעלה העירייה ללא תקציב מאושר2003 & ו2002בשני�  .ב

שהתקציב האחרו� שאושר היה מכא� . העירייה ולא על ידי משרד הפני� 

 ובתוכו השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית נקבע 2001לשנת  

 . 3,330,0004 & ל2001באותה שנה  

  בהיעדר תקציב מאושר 1985 –ה "התשמ, על פי חוק יסודות התקציב  

 כל עוד לא אושר התקציב , רשאי  להוציא בכל חודש"גו+ ציבורי יהיה   

  ... השווה לחלק השניים עשר מן התקציב השנתי שאושר סכום , כאמור  

 תקציבייוצא איפה כי . "וזאת לגבי אותם סעיפים שפורטו בתקציב הקודם  

 של   היו צריכי� להיות בגובה התקציב המאושר 2003 & ו2002השני�   

 . בתוספת התייקרויות והתאמות א� היו כאלה2001  

 

 ת המקומיות בכללות� וביניה� ג� בעקבות קשיי� תזרימיי� ברשויו  

 ,  שהוזכרה לעיל התקציבי� במתכונתהועברועיריית כפר סבא לא   

  השתתפות ממשלה 40% נשמר ככלל היחס של 2002למרות שבשנת   

  מצטמצמת השתתפות 2003כאשר בשנת ,  השתתפות עירייה60% &ו  

 ביחס לא משתנה העירייה  ולמרות שהשתתפות 31%הממשלה עד כדי   

  פעלה עיריית כפר סבא 2004בשנת . 69% &לשני� הקודמות היא מגיעה ל  

 בתקציב שאושר במסגרת תוכנית הבראה ורפורמה פיננסית א� עקב   

 החלטה חד צדדית של הממשלה להגדיל במהל� השנה את תקציב   
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 .המועצות הדתיות השתנה כמעט היחס בהשתתפויות  

 

  מול הביצוע בולטת 2003 המועצה הדתית לשנת בתקציב ההוצאות של .ג 

להוציא סעיפי ,  לכל סעי+100% &התמונה של ניצול תקציבי מקורב מאד ל  

 תמונה זאת מצביעה . השכר בה� החריגה התקציבית היא גדולה יותר  

 בי� עברות בעצ� על התאמת הביצוע התקציבי לתקציב המקורי על ידי ה  

 לא בישיבות המועצה (ו האישורי� המתאימי� לא נמצא. סעיפי התקציב  

 בי� עברות כמקובל לביצוע ה, )הדתית ולא על ידי המשרד לענייני דתות  

 .סעיפי� תקציביי�  

 

 ר " נוצר מצב שיו2003בדצמבר , א� כינונה של מועצת העיר החודש .ד 

 כפל תפקידי� . המועצה הדתית המכה� נבחר ג� כחבר מועצת העירייה  

 ר המועצה הדתית "ג זה מהווה ניגוד ענייני� מובהק ולכ� היה על יומסו  

 מצב בלתי , עקב התדיינויות משפטיות. דאז להחליט באיזה תפקיד יבחר  

 . תקי� זה נמש� כמחצית השנה  

 

 ר היוצא המשי� להשתמש בטלפו� הסלולארי "בעוזבו את תפקידו היו  

 , ושו לצור� מילוי תפקידושהיה בבעלות המועצה הדתית והועמד לשימ  

 מכספי  4 14,500ג� לאחר סיו� תפקידו והשתמש בכ� בסכו� של   

  זימוניותבסכו� זה נכלל ג� עלות הזמנת שתי . הציבור לצרכיו הפרטיי�  

ר היוצא "� עבודתו של היוח במגירת שולאשר נמצאו באריזת� המקורית  

 שיי� למרות שיתכ� לאחר סיו� תפקידו ועבור� נתקבלו חיובי� חוד  

 ר המועצה הדתית היוצא " משסירב יו.ובכלל לא נעשה שימוש בה�  

 הגישה המועצה הדתית תביעה לבית   14,5004 &מלהשיב את החוב של כ  

 על פי חוות דעת משפטית של הייעו2  המשפטי . משפט השלו� בתל אביב  

זאת על פי סדר כאשר מגישי� תביעה יש לעשות , לעירייה שבידי הביקורת  

  הקובע כי בית המשפט המוסמ� לדו� 1984 –ד "הדי� האזרחי תשמ  

 בתביעות אזרחיות הוא בית המשפט בו מקו� מגוריו או עסקיו של   

 .הנתבע  

 נראה לביקורת כי המועצה הדתית פעלה בהגשת תביעה זו לא , אי לכ%  

  .1984 –ד "בהתא� להוראות תקנות סדר הדי� האזרחי תשמ  
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מתו� הביקורת עולה כי המועצה הדתית לא הקפידה לגבות את החובות  .ה

כ� לדוגמא נמצא מקרה של חוב עבור אגרת . מחברי המועצה הדתית

 בת זוג של חבר מועצה דתית עבור שנת /כשרות ודמי השגחה של ב�

 

 של המועצה הדתית אל  אשר לא הוסדר למרות מספר פניות2004/2005

 . תו חבר מועצה דתיתוג אובת ז/ב�

לקראת סיו� הביקורת נמסר לנו על ידי מנהל המועצה הדתית כי החוב 

 .שול� בסופו של דבר

 

הכללי� בעניי� החזרי הוצאות נסיעה לרבני העיר הראשיי� נקבעו בחוזר  .ו

הכללי� קובעי� כי ההחזרי� . 2002ל המשרד לענייני דתות ביוני "מנכ

נציי� כי הגשת . בחודש על פי דיווח 4 900 &מוגבלי� להיק+ של לא יותר מ

כרטיסי נסיעה בלבד אינה נחשבת לדיווח ונקבע כי יש להגיש /הקבלות

הסדר זה  .  במסגרת התפקיד בוצעה כל נסיעה. פירוט בכתב לאיזו מטרה

  .קיי� א� ורק לגבי רבני� שאינ� מקבלי� החזר הוצאות אחזקת רכב

יי� מגישי� מדי חודש כרטיסי נסיעה הבדיקה מעלה כי רבני העיר הראש  

כרטיסיות נסיעה בתחבורה הציבורית וקבלת נסיעה , בתחבורה הציבורית  

, היינו אי� כל פירוט כי הנסיעות שבוצעו, במוניות א� ללא דיווח כמקובל  

 נציי� כי לא+ אחד . ראשיי� עירוניי� בוצעו במסגרת תפקיד� כרבני�  

  כפי שנקבע ,בחודש 4 900.&ר למכסה של מכבוד הרבני� לא שול� מעב  

 .  2002ל המשרד לענייני דתות מחודש יוני "בחוזר מנכ  

 

 ח"להל� פירוט ההוצאות בש  

 א"כבוד הרב שלוש שליט                             א"כבוד הרב שיר שליט                           

                                      

              הוצאת נסיעה שנתית         ממוצע חודשי        הוצאת נסיעה שנתית     ממוצע חודשי     שנה

 

2003   10,068  839   6,540   545 

 

2004   8,223.60 685   5,552   463 

 

1&3/2005  2,552  850   1,198   400 
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 במוניות ולעיתי� א משתמש ברוב המכריע בנסיעות "כבוד הרב שיר שליט .ז 

 לכיוו�  4 15 &כ(נסיעות אלה עוברות את תערי+ הנסיעה העירוני במונית   

  ).אחד  

 שעלות�  4 150לבי�  4 45בי� שעלות� נמצאו נסיעות רבות יחסית   

 י הרישו� באחת "עפ. לנסיעה 4 450, לנסיעה 4 280וא+ ) לנסיעה(  

 .ית כולל זמ� המתנהמדובר בנסיעות במונ, הקבלות ושעת הנסיעה  

  

  74 & נסיעות במונית לעומת כ334 &כ  ביצע כבוד הרב 2003בשנת   

  נסיעות במוניות ושתי נסיעות 343 & כ2004בשנת , נסיעות באוטובוס  

 . באוטובוסבלבד  

 לחודש  4 900 &אנו חוזרי� ומדגישי� כי לא שול� לכבוד הרב מעבר ל  

 למרות שללא ספק מספר , נייני דתותל המשרד לע"שנקבעו בחוזר מנכ  

 .הנסיעות במונית הוא גדול באופ� משמעותי  

 

  במוניות א כמעט ואינו משתמש בנסיעות "כבוד הרב שלוש שליט .ח 

 . ונסיעותיו במוניות מסתכמות בנסיעות בודדות בשני� שנבדקו  

 רבות נסיעותיו של כבוד הרב בתחבורה ציבורית על ידי , לעומת זאת  

  נסיעות 20 &רכישת כרטיסיות נסיעה שכל אחת מהכרטיסיות משמשת ל  

 . נסיעות  11 נסיעות ושל 6נציי� כי יש ג� כרטיסיות של . באוטובוס  

  היו חודשי� בה� נסע כבוד הרב מעבר לנסיעות בודדות 2003בשנת   

 ומעבר למספר מצומצ� מאד יחסית של ) כרטיסי אוטובוס(באוטובוס   

 נסיעות לחודש 272; ) כרטיסיות4( נסיעות לחודש 80 &כ, ת במוניותנסיעו  

 ). כרטיסיות5( נסיעות לחודש 91; ) כרטיסיות15(  

   

  נמצא כי כבוד הרב  נסע מעבר לנסיעות רגילות באוטובוס 2004בשנת   

 ;) כרטיסיות5( נסיעות לחודש 100, ומעבר לנסיעות בודדות במוניות  

 ; ) כרטיסיות4( נסיעות לחודש 80 ;) כרטיסיות5 ( נסיעות לחודש100  

 הכרטיסיות אליה� מתייחסת ).  כרטיסיות5(  נסיעות לחודש100  

 . בקוי אוטובוס עירוניי� הביקורת ה� כרטיסיות של נסיעה  

 המספרי� מוכיחי� כי מעבר לנסיעות רגילות באוטובוס נסע כבוד   

  מוצע חודשי באמצעות  נסיעות וא+ יותר במ35 & ל25הרב בי�   

 . מספר נסיעות שלא נראה סביר לביקורת, כרטיסיות אוטובוס  

  20בי� הכרטיסיות שהוגשו לתשלו� נמצא כרטיסיה אחת של , אגב  

 



 

 

126

   

 ת אחת מחטיבות הביניי� ונסיעות עליה מוטבעת חותמת של מזכיר  

 . המוכיח כי הוגשה כרטיסיית תלמידבעיר דבר  

 

 שת לחזור ולציי� כי כבוד הרב עיקר תפקידו בתחומי הביקורת מבק  

 העיר א� ידוע כי מקו� מגוריו הקבוע בירושלי� ושמספר ימי הימצאותו   

 , לכ�. בעיר במש� השבוע אינו תוא� חמישה ימי עבודה בשבוע כמקובל  

מספר הנסיעות היומיות בתחבורה הציבורית העירונית נראה גדול יחסית   

 סי אוטובוס רגילי� נית� להבי� כי בי� הנסיעות שהוגשו ועל פי כרטי  

 מקו� מגוריו הקבוע , לתשלו� היו ג� נסיעות רבות בתו� ירושלי�  

 בי� כרטיסי הנסיעה נמצאו כרטיסי� רבי� מכפר סבא . של כבוד הרב  

 לירושלי� ומירושלי� לכפר סבא לרוב נסיעות אלה בוצעו בתחבורה   

 . 50% בכרטיס של תושב ותיק בהנחה של הציבורית תו� שימוש  

 לא בהנחה (נמצאו ג� כרטיסי� בקו ירושלי� במחיר מלא , יחד ע� זאת  

  נמצאו כרטיסי אוטובוס שעליה� רשו� , כמו כ�, )של תושב ותיק  

 שהנסיעה היא עבור שני נוסעי� וזאת להבדיל מכרטיס של שתי נסיעות   

 . מעבר להנחה של תושב ותיק10%שנהנה מהנחה של ) הלו� ושוב(  

 

 :לציי� מבקשתלסיכו� פרק זה של נסיעות כבוד הרבני� הראשיי� הביקורת  

 

  על ידי הרב שיר אינ� המחירי� ששולמו עבור נסיעות במונית .1  

 .סבירי� וחלק� כוללי� זמני המתנה בלתי סבירי� ולא מוצדקי�   

 

  בתחומי כפר סבא  הציבוריתהמספר הנסיעות היומיות בתחבור .2  

 ישנ� נסיעות , של כבוד הרב שלוש אינ� עומדי� במבח� הסבירות   

רבות בתחו� העיר ירושלי� שאי� זה מקו� כהונתו של כבוד הרב    

 ולא ברור לביקורת מדוע נרכשו כרטיסי נסיעה לשני נוסעי�    

 . הלו� ושוב&להבדיל מכרטיסי� לשתי נסיעות     

 

ועצה  הדתית אישרו בקלות רבה וללא בבדיקה נראה לנו כי במ .3

כבוד הרבני� הראשיי� החזר נסיעותיה� של מעמיקה את 

לחודש כמקובל יתכ� כי  0 900 
ולמרות שלא שול� לה� מעבר ל

הנסיעות סבירות בדיקה מעמיקה יותר היתה מעלה ספקות לגבי 

 בא$ מקרה לא . במסגרת תפקיד� של כבוד הרבני� הראשיי�
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ווח מלא ומפורט כולל הסברי� לגבי יעדי ומטרות נמצא די

  .'הנסיעה וכו

 מסקנת הביקורת כי החזר תשלומי הנסיעות של כבוד הרבני�    

 ל המשרד לענייני "הראשיי� אושר ללא דיווח כנדרש בחוזר מנכ   

 .2002דתות מיוני    

 

התייחס היוע# המשפטי למועצה הדתית , בעקבות שאילתא .4

כדעת , ר נסיעות הרבני� הראשיי� וחוות דעתולסוגיית החז

 : הביקורת

 

לפי לא בא� הרבני� הראשיי� קבלו החזרי נסיעות  .א

ל המשרד לענייני "דיווחי� מפורטי� כנדרש בחוזר מנכ

.יש לדרוש מכבוד� את החזר ההוצאות, 2002דתות מיולי 

  

 במקרה שההחזרי� החודשיי� ששולמו לה� היו מעבר  .ב

 יש , והביקורת מציינת שזה לא המקרה,  9000.
לס%     

 חוות דעת היוע# המשפטי . (להחזיר את תשלומי היתר    

 ).'למועצה הדתית מובאת בנספח ב    

 

 

  כללי
מחלקת הנישואי� 

 סידור החופה והקידושי� ותהלי� הנפקת תעודת נישואי� אמורי� , רישו� נישואי�

  וחוק שיפוט בתי די� רבניי� 1936, )רישו�(שי� להתנהל על פי פקודת הנישואי� והגירו

 . 1953 –ג "התשי) נישואי� וגירושי�(

 על פי חוקי� אלו ניסחה ועדה במשרד הדתות בתיאו� ע� הלשכה המשפטית

 סידור חופה והקידושי� , נוהל לרישו� נישואי�, והיוע2 המשפטי לרבנות הראשית

 . ותהלי� הנפקת תעודת נישואי�

  ובו מוצג נוהל זה1997 מנובמבר 1/ל משרד הדתות נח" חוזר מנכבידי הביקורת

 ).הצעת טיוטא(

 

 סידור החופה והקידושי� ותהלי� הנפקת , על פי הנוהל כל הליכי הרישו� לנישואי�

 תעודות נישואי� הינ� באחריות ובביצוע בפועל של רב מורשה ברבנות הראשית של 

 .אותה רשומה מקומית
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 שואי� תגבה רק במשרדי המועצה ועל ידה ולא על ידי הרב לעומת זאת אגרת ני

 .המורשה לרישו� הנישואי�

 .אגרת הנישואי� כוללת את האגרה בעבור פתיחת תיק לנישואי�

 

 :תעריפי אגרות במועצות הדתיות .א

 י "השר  לענייני דתות קובע את תעריפי האגרות עבור השירותי� הניתני� ע 

 .המועצות הדתיות 

 :ההנחיות בדבר התעריפי� הקשורי� לרישו� נישואי�להל�   

 

  6004.&  רישו� נישואי� וסידור� * 

  2104. &  אימות הסכ� נישואי� * 

 

 : כאשר אחד מבני הזוג הוא40%תינת� הנחה בשיעור  ** 

 שאינו בשירות קבע, חייל בסדיר &

 משרת בשירות לאומי &

 � באישור הלשכה לשירותי� חברתיי–מקרה סעד  &

 ב� ישיבה או סטודנט &

 .עולה חדש בשנתיי� הראשונות לעלייתו &

 

 :האגרה כוללת תשלו� בעד ** 

 פרסו� בעיתונות &

 הגעת הרב למקו� החופה בשטח שיפוטה לרשות מקומית &

  על חשבו� בני הזוג –הסעת הרב מחו2 לתחו� השיפוט של הרשות המקומית  &

 .שלושה אישורי� על רישו� נישואי� &

 

 , רישו� הנישואי� יכול שיעשה במשרדי רוש� הנישואי� או במשרדי המועצה הדתית  

 .א� תשלו� האגרה יעשה במשרדי המועצה הדתית בלבד  

 

  :שירותי� ותעודות שונות ** 

  1354    )א� לא נערכו נישואי�(פתיחת תיק נישואי�  &  

  1354       תעודת רווקות &  

  504       העתק תעודת נישואי� &  



 

 

129

 

 

  1004   אישורי� שוני� מאת הרבנות או המועצה הדתית &  

  1004 העתק מאושר מהמסמכי� המפורטי� בסעיפי המשנה שלעיל  &  

  154 כל העתק מאושר נוס+ מהמסמכי� המפורטי� בסעיפי המשנה &  

 .לעיל   

 

 הרבנות הראשית של העיר כפר סבא והמועצה הדתית מטפלי� ברישו�   

 מביקורת שערכנו במחלקת הנישואי� הועלו . נישואי� ובסידור חופה וקידושי�  

 :הממצאי� הבאי�  

  

 ניהול המחלקה 6.1  

 זאת ג� בהיבט . מחלקת הנישואי� איננה מנוהלת למעשה על ידי איש  

 . אי� משרה מאוישת של מנהל מחלקה וג� בהיבט המהותי–הפורמלי   

  נוהלה המחלקה בהיבט אחד צר 1999 במש� מספר שני� עד סו+ שנת  

 ניהול זה . של גביית כספי� על ידי מזכירת הרבנות  בכפר סבא  

 פעילות , נהפו� הוא. אינו מהווה תחלי+ לניהול ממשי של המחלקה  

 ניהול זו נעשתה בניגוד להלי� תקי� והיא מהווה  ליקוי וחריגה ממנהל   

 .תקי�  

 .ורמלי למחלקת הנישואי� ליקוי מהותיהביקורת רואה בהיעדר מנהל פ  

 

 מומל# לפעול בהקד� להגדרת התפקיד באופ� מפורט ומקצועי לאיושו על ידי בעל 

 הביקורת מדגישה כי אי�). אחד הרבני� השכונתיי� לדוגמא(כישורי ניהול ראויי� 

 צור% כיו� בהיק$ הפעילות הנוכחית במשרה מלאה לתפקיד זה ונית� להטילו על בעל 

 .כתפקיד נוס$) רב שכונתי(קיד אחר תפ

 

 עריכת חופה וקידושי� 6.2  

 פקידת מחלקת הנישואי� ממליצה לזוגות שפתחו תיקי נישואי� על רב   

 .חיתו� מרבני המועצה לצור�  

 

 אלא לערו% רשימה של רבני המועצה לידיעת , מומל# לא להמלי# על רבני�  

 ת הנישואי� ובכניסה למשרדי מודעה זו בכניסה למחלקהציבור ולתלות   

 .המועצה הדתית  

  

 



 

 

130

 

   ניהול כספי במחלקת הנישואי� .6.3 

 , ומצאנו כי2004 &2002 תיקי נישואי� משני� 120במהל� הביקורת דגמנו   

 ,  תיקי� יש מכתב הנחה מהמועצה הדתית לתשלו� אגרת הנישואי�30 &ב  

 . לא מפורט ההסברוכ�) סטודנט לדוגמא(לא מצורפת תעודה כלשהי   

   

 כי ההנחה , הביקורת מציינת והעירה על כ% ג� בדוחות ביקורת בעבר  

 .ר המועצה הדתית"חייבת להינת� לאחר בדיקה ובאישור יו  

 

 המהווה , הנישאי� אמורי� לקבל קבלה בשני העתקי�, בעת התשלו�  

 אחד עותק , אסמכתא לתשלו� ולזכאות להמש� הטיפול ברישו� הנישואי�  

 .של הקבלה אמור להיות מתויק בתיק  

 נמצאו מקרי� רבי� . הביקורת זיהתה חוסר סדר מהותי בניהול התשלומי�  

 תיקי� לא נמצאו ולא הומצאו לנו 5&ב. בה� אי� העתק של הקבלה בתיק  

 קבלות על תשלו� לאגרת הנישואי� משיחה ע� מנהלת מדור גביה של   

 ו� לא נית� לבדוק בהנהלת החשבונות מדוע כי, המועצה הדתית עולה כי  

 . לא צורפו הקבלות והא� אכ� שול� עבור פתיחת התיק  

 

הביקורת מציינת כי בעבר הנושא עלה וא$ התנהלות מחלקת הנישואי�   

 אשר אומנ� החליטה לסגור את תיק , הועברה לחקירת משטרת ישראל  

 הנישואי� במועצה סדר רב בהתנהלות נושא 
החקירה וקבע שקיי� אי  

א% כאמור היות ולאחר הבחירות לרשויות , הנושא הוסדר בזמנו. הדתית  

  עבר זמ� ממוש% ללא הנהגה , המקומיות ועד למינוי המועצה הדתית בעיר  

 .יתכ� שאי� עוד הקפדה על סדרי העבודה שנקבעו בזמנו, למועצה הדתית                 

 

 כי לא שולמה האגרה כיוו� שהכלה , אחדכמו כ� נמצא בכתב יד בתיק   

 ומבדיקת תעריפי האגרות עולה כי אי� זו סיבה מספקת לאי , יתומה  

 . תשלו�  

 

 הביקורת ממליצה להתנות את פתיחת תיק הנישואי� בתשלו�   

 כמו כ� להפעיל הבקרות הבאות על מנת לוודא תשלו� . אגרת הנישואי�  

 . רב לחתונה ולא לתת לרב המחת� כתובהלא לקבוע: בגי� השירות שנית�  

 הוא בסמכות הבלעדית , הביקורת ממליצה ג� כי אישור להנחות ופטורי�  

 .ר המועצה הדתית או מי שמונה על ידו"של יו  
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 תיקי נישואי� 6.4 

 לא תמיד הייתה ; לדוגמא. אי� עקביות בדרישות השונות, נמצא כי  

  תמיד הייתה דרישה לקבלת אישור לא, דרישה להמצאת תעודת רווקות  

 .  לא תמיד צור+ אישור של הרב המחת�, כשרות ממקו� בו נערכה החתונה  

 

 הביקורת ממליצה לערו% רשימה שתתויק בתיקי הנישואי� ובה  

 .  יהיה כתוב בדיוק מה יש לדרוש ומה על הזוג להמציא  

 

 . סדר בתחומי� מסוימי�במועצה הדתית קיי� אי : תגובת מזכירת מחלקת הנישואי�

או שלעיתי� לא נית� למצוא קבלות , נית� למצוא מספר קבלות לתשלו� אחד, למשל

 .בכלל

 

  העברת כספי� להפקדה 6.5 

 האגרות השונות שגובה מחלקת הנישואי� משלמי� במשרדי המועצה הדתית  את 

 ,ת מצאה כיהביקור .י מבקר העירייה" ע�שנער  וזאת לאור דוח ביקורת קוד� בנושא 

הנהלת (משרדי מחלקת הנישואי� לבי� משרדי המועצה הדתית  ישנו נתק מוחלט בי� 

ועל כ� גביית האגרות או לחילופי� החזר כספי בגי� ביטול נישואי� לא תמיד ) החשבונות 

 .נמצא במעקב� של שתי המחלקות 

 

 . הביקורת ממליצה להעביר את משרדי הרבנות בסמו% למשרדי המועצה הדתית

 על המתרחש, או לחילופי� להפעיל בקרות מעקב אחת לתקופה מוגדרת מראש 

ביצוע התאמות הרישומי� הכספיי� . הוחזרו/  תשלומי� שנגבו
בי� שתי המחלקות 

 .בי� שתי היחידות הכרחי מבחינת הביקורת 

 

 התנהלות המועצה הדתית .7

  לסירוגי� עד  בער� ונמשכה2005הביקורת במועצה הדתית החלה בחודש מאי  

 בדיקת המסמכי� ושיחות שהתקיימו , תו� כדי ביצוע העבודה ,2005חודש דצמבר  

 לא נעלמו מעיניה של הביקורת מספר תופעות  על בעלי תפקידי� במועצה הדתית 

 .שלדעתה אינ� תקינות 

 

 . הוקמה מועצה דתית חדשה בכפר סבא 25.11.04בתארי�  .א 

 .  נבחרה אישה לתפקיד יושב ראש המועצה הדתיתלראשונה ואולי תקדי� ארצי  
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 מבקר העירייה נכח מספר פעמי� בישיבות מליאת המועצה וראה כי מלאכתה   

 .של יושבת הראש לא הוקלה על ידי חברי המועצה הדתית וזאת בלשו� המעטה  

 

  . התפטרה יושבת ראש המועצה הדתית מתפקידה04.09.05בתארי�  .ב 

 גישו מועמדות� לתפקיד יושב ראש המועצה הדתית ישיבה ה באותה  

 . שניי� מתו� חבריה  

 בטר� ההצבעה אחד מחברי המועצה הדתית שנכחו בישיבה שאל שאלה את   

 ר המועצה "השאלה היתה הא� תפקיד יו. המועמדי� בטר� יחליט במי לבחור  

 ר "והמועמד שבסופו של דבר נבחר לתפקיד י? ייעשה בהתנדבות או בשכר   

 ענה כי יעשה את התפקיד בהתנדבות ללא כל תמורה ואילו , המועצה הדתית  

 היתה כי בתחילה ימלא את התפקיד  תשובת המועמד האחר שלא נבחר לבסו+  

 בהתנדבות ומאוחר יותר בשכר היות ולטענתו מילוי התפקיד בצורה נאותה   

 ת שהדברי� יתבצעו וניהול המועצה הדתית מצרי� נוכחות מלאה במשרד על מנ  

 .כהלכה ועל מנת לפקח על ביצוע העבודה  

 

 כאמור נבחר המועמד אשר הודיע כי יבצע את תפקידו בהתנדבות ולאחר בחירתו  

 . הוא הצהיר כי הוא בא לכה� בתפקיד כחצי שנה או שנה ולאחר מכ� יפרוש  

 מאת הלשכה המשפטית של הרשות הארצית , 14.11.05נמצא מכתב מתארי� 

 , ר המועצה הדתית אשר נבחר ממנו נית� להבי� לכאורה"לשירותי דת אל יו

 ר המועצה הדתית שנבחר בדק לכאורה מול הרשות הארצית לשירותי דת "שיו

היינו למרות הצהרותיו כי ימלא תפקידו . את האפשרות לאישור עבודה נוספת

 רות של מילוי האפשלכאורה  ,בהתנדבות ייתכ� על פי מכתב זה כי נבדקה על ידו

  ).' גראה נספח . (תו� ביצוע עבודה נוספת, בשכר ר המועצה הדתית "תפקיד יו

 

  רכישת מחשבי� ותוכנות 2005במועצה הדתית בוצעו במהל% חודש נובמבר  .ג 

 :ח כלהל�" ש15,000 
בסכו� של כ  

  

 כ"סה תוכנות מחשב 

1 5,289 2,598 7,887 

2 4,392 2,598 6,990 

 14,877   כ"סה
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 הביקורת לא מצאה ולא הומצא לה כל מסמ% אשר יעיד על קבלת ההחלטה   

 או הזמנת רכישה מסודרת מטע� המועצה הדתית לביצוע /בישיבת מועצה ו  

 .רכישה זו כמתחייב  

 

בחוק שירותי הדת היהודיי� , חתימת חוזי� 
 12כא� המקו� לציי� כי על פי סעי$   

 חוזים של המועצה ייחתמו בידי ראש הרשות  ",1971 –א "לתש, )משולבנוסח (  

לדעת הביקורת ישנ� התקשרויות חוזיות וא$ . ..."המקומית וראש המועצה הדתית   

 .היות והמועצה הדתית לא הביא� לחתימתו, י ראש העיר"חוזי� שלא נחתמו ע  

 

  ועל 09.11.05ר המועצה הדתית זימ� כחוק ישיבת מליאת המועצה ליו� "יו .ד 

 :יומה סדר  

 . איחוד במחלקה וארגו� מחדש–מחלקת הכשרות  .1    

  שיפו2 המקוואות–מחלקת מקוואות  .2

 . דיווח על הנעשה במועצה בתקופה האחרונה–המועצה כללי  .3

 שונות .4

 

 משלא היה קוורו� חוקי פעלה המועצה , במועד בישיבה שנקבע לישיבה זו

 ) ניהול מועצות(תקנות שרותי הדת היהודיי� ל'  שבפרק ד16על פי סעי+ 

 רה בלא היה מניין חוקי בישיבה של המועצה עד שע"... :לאמור, 1970 –ל "התש

 ; ... ימים ולאותה שעה 7 -תידחה הישיבה ל,  שנקבעה בהזמנהשעה מהשעה

 בישיבה השנייה יהוו כל מספר חברי מועצה מניין חוקי לכל עניין שעמד על סדר 

 ..." , הישיבה הנדחיתיומה של 

  

ר המועצה הדתית " התקיימה ישיבת מועצה שהוגדרה על ידי יו16.11.05בתארי�   

 . ישיבת המש� לישיבה שלא התקיימה שבוע לפני כ� בהיעדר קוורו� חוקיכ  

במועד זה חמישה מתו� תשעה חברי המועצה הדתית הגישו התפטרות� מחברות�   

 דעת משפטית של הלשכה המשפטית של הרשות בהתא� לחוות. במועצה הדתית  

 מונה פחות , אשר מסיבות כלשהן, הרכב מועצה דתית"... הארצית לשרותי דת   

 נעדר כל סמכות , מרוב מניין החברים שמונו מלכתחילה על ידי השר הממונה  

 שבדין לקבל החלטות המחייבות את המועצה הדתית הואיל וחוקיות כינוס המועצה   

  ".מותנית בהתכנסות של רוב חבריה, ת ההחלטות בשמהוקבל  

 זאת ועוד  
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   חברי מועצה הגישו את 5נוכח המצב הקיים במועצה הדתית כפר סבא לפיו "...  

 ,  שמונו בתחילה9חברים מתוך  4-הרכב המועצה הנוכחי כ, התפטרותם כדין  

 ".הוא נטל סמכות לקבל החלטות המחייבות את המועצה הדתית  

 זאת ועוד  

 במתכונתו הקיימת מנוע , הרכב המועצה הדתית, יובהר כי נכון לעת הזו"  

 ".מלהתכנס ולקבל כל החלטה שהיא  

 

 לומדת דלעיל ולאור חוות הדעת של היועצי� המשפטיי� מלאור חוות הדעת ה  

  וההחלטות שנתקבלו 16.11.05מטע� העירייה ייתכ� שקיו� הישיבה בתארי�   

 ההחלטה לגבי איחוד מחלקות הכשרות , כ� למשל. � תקפות לכאורהבה אינ  

 נושא שהועלה פעמי� רבות בעבר על ידי מבקר , למחלקה אחת וארגונה מחדש  

 .  ייתכ� ואינה תקפה,מל2 על ידו על איחוד מחלקות אלהוההעירייה וא+   

 ת ג� חוקיות החלטה של מינוי מנהל מחלקת כשרות מוטלת בספק וא+ נשאל  

 .השאלה הא� לא היה צור� בעריכת מכרז לגבי איוש תפקיד זה  

 

 ייתכ� וא+ היא אינה תקפה היות , ההחלטה השנייה לגבי שיפו2 המקוואות  

 ללא תקציבי� מאושרי� ובישיבה , ותוהיא נתקבלה ללא תוכניות עבודה מפורט  

 .לחוק שעל פי הייעו2 המשפטי לא בהתא�   

 

 ר "באותה ישיבה על פשרה בתביעה משפטית נגד יונושא נוס+ אשר נדו� 

 א+ היא ייתכ� ולא ) לעיל'  ד5.4כפי שהוזכר בסעי+ (המועצה בקדנציה הקודמת 

 תקפה לאור האמור בחוות הדעת המשפטית של הרשות הארצית לשרותי דת 

  נטול סמכות לקבל החלטות "נוכחי לאמור שהרכב המועצה הדתית ה

 ."תיתהמחייבות את המועצה הד

   

  לאור חוות ,וקיותה מוטל בספקח ש,החלטה נוספת נתקבלה באותה ישיבה  

. היא לגבי המש� העסקתו הנוכחית של מנהל המועצה הדתית, הדעת המשפטיות  

מבחינת הביקורת נכונה הגישה של עריכת מכרז א� יש צור� בכ� והסדרת מערכת   

 לא יתכ� , יחד ע� זאת. יר שלהיחסי העבודה בי� המועצה הדתית לבי� עובד בכ  

שהדבר ייעשה מבלי שהנושא המתייחס לעובד בכיר יכלל כנושא נפרד בסדר יו�   

 ד באותו עו. ישיבת המועצה מבלי לאפשר לו להשמיע את דבריו בפני המועצה  
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 בכיר החל עבודתו לאחר שהעסקתו הובאו לדיו� ואישור המועצה הדתית על ידי   

 הקודמת של המועצה הדתית ולכ� דיו� חדש באותו נושא חייב יושבת הראש   

 .להתקיי� במועצה שפועלת כדי�  

 

 בכל מקרה נראה שההחלטות כפי שמופיעות בפרוטוקול ישיבת המועצה הדתית   

  חוקיות� ותקפות� מוטלות בספק לאור חוות הדעת המשפטיות 16.11.05מיו�   

 .הקיימות  

 

 הדתית מורשית לפעול א� ורק במסגרת תקציב שנקבע ואושר על פי הדי� המועצה  .ה 

  2005תקציב המועצה הדתית לשנת . על פי חוקי שירותי הדת היהודיי� והתקנות  

 למרות דיוני� , 2005הוגש לאישור מועצת העירייה א� ורק בתחילת נובמבר   

  אי� כנדרש בחוק בהיעדר תקציב מאושר. ל העירייה"מקדימי� בנושא ע� מנכ  

 .המועצה הדתית יכולה להוציא כל הוצאה כספית  

 

 מכל המתואר לעיל מצטיירת תמונה של התנהלות בלתי תקינה לכאורה של   

 , אי תפקוד ראוי ומלא לכאורה, אי התנהלות מסודרת ותקינה, המועצה הדתית  

ר המועצה הדתית הקוד� לקראת סו+ הקדנציה הקודמת עקב השתתפותו "של יו  

 חוסר היציבות במועצה הדתית בתקופה , מועמד בבחירות לרשות המקומיתכ  

  ,שלאחר הבחירות לרשויות המקומיות ועד לאישור המועצה הדתית החדשה  

  ותפקודו בשני ,ר המועצה הדתית נבחר לכה� כחבר מועצת העירייה"כאשר יו             

 מהיושבת ראש של המועצה מניעת תפקוד נאות , התפקידי� גר� לניגוד ענייני�  

 ר חדש למועצה הדתית והתפטרות "בחירת יו, אשר נבחרה והתפטרותה לאחר מכ�             

   , פוגע קשות בהתנהלות המועצה הדתית, רוב חברי המועצה הדתית זמ� קצר לאחר מכ�             

 .בתפקוד עובדיה ובמשמעת העבודה             

 

 

 :מסקנות והמלצות .8

 

מומל2 כי המועצה הדתית תשקוד על הכנת תוכנית עבודה בתחילת שנת העבודה ועל  8.1 

 ).4.3סעי+ (פיה ייקבע התקציב השנתי של המועצה הדתית   
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 התקציב השנתי של המועצה הדתית ייאושר עד סו+ הרבעו� האחרו� של השנה  8.2 

  העבודה השוטפתהיינו בטר� תחילת שנת, הקודמת לשנת התקציב הנוכחית  

 ).4.4+ יסע (  

 

מומל2 להקפיד בכללי קביעת ובניית תקציבי המועצה הדתית בהתא� להוראות החוק  8.3 

 ).4.5+ יסע(ל השוני� "ולחוזרי המנכ  

 

 אחר ניהול ההוצאות +הביקורת מבקשת להמלי2 כי מ� הראוי יהיה לנהל מעקב רצי 8.4 

 אות חריגות ובכ� תחוזק הבקרה עלוכ� למנות סמכות מפקחת אשר תאשר הוצ  

 ).4.7סעי+ (הוצאות אלה   

 

לתעריפי הגבייה  � בהתא�במחלקת הכשרות והשחיטה שכר משגיחי הכשרות יישול 8.5 

 דתות ובכל מקרה השכר שמשול� לא יעלה על הכנסות י המשרד לענייני"כפי שנקבעו ע  

צועי אשר יקבע את מסגרת הביקורת א+ ממליצה על מינוי גו+ חיצוני מק. המחלקה  

 ).4.8סעי+ (השכר והשיטה על פיה� יש לשל� השכר לעובדי�   

 

 . מומל2 על הקפדה יתרה על תהלי� אישור התקציב השנתי של המועצה הדתית 8.6 

במקרה של אי הסכמה מצד המועצה הדתית לגבי גובה השתתפות הרשות המקומית   

אי נקיטת .  לחוק אל הועדה הבי� משרדיתעליה לפנות ללא שהות ובהתא�, בתקציבה  

הצעדי� כמתחייב בחוק גורמת לכ� שמתייחסי� לתקציב כמקובל על המועצה הדתית   

 ).5.2סעי+ (ואי� היא יכולה לאחר מכ� לבוא ולטעו� כנגד ההשתתפות של הרשות   

 

רי על המועצה הדתית ליזו� בדיקות התאמה תקופתיות בי� היתרות התקציביות בספ 8.7 

 ).5.3+ יסע(העירייה לבי� היתרות התקציביות בספרי המועצה הדתית   

 

נדרשת הקפדה יתרה לגבי הפיקוח והאישור של חשבונות הנסיעה החודשיי� של כבוד  8.8 

 .הרבני� הראשיי�  

 

 :לגבי מחלקת הנישואי� הביקורת ממליצה כלהל� 8.9 

 

ואי� באופ� מפורט ומקצועי לפעול בהקד� להגדרת תפקיד מנהל מחלקת הניש .א  

אחד הרבני� (יי� ראויי� עומקצויי� ולשאו+ לאישור אד� בעל כישורי ניהול   

 ).השכונתיי� לדוגמא   
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, מחלקת הנישואי� לא תמלי2 בפני המבקשי� על רבני� עורכי חופה וקידושי� .ב  

ות מודעה אלא מומל2 להכי� רשימת רבני� עורכי נישואי� לידיעת הציבור ולתל   

 .זו בכניסה למחלקת הנישואי� ובכניסה למשרדי המועצה הדתית   

 

ר "הנחות מאגרת הנישואי� חייבות להינת� א� ורק לאחר בדיקה ובאישור יו .ג  

י הביקורת ג� בדוחות ביקורת בשני� " הומלצה עהמלצה זו(המועצה הדתית    

 ).קודמות   

 

 בניהול התשלומי� במחלקת הנישואי� סדר הקיי�&הביקורת מצביעה על האי .ד  

 . וממליצה להקפיד על נוהל העבודה אשר נקבע לפני מספר שני� בנושא זה   

 

 . הביקורת ממליצה להתנות פתיחת תיק הנישואי� בחישוב אגרת הנישואי�   

) 'אי מסירת כתובה וכד, קביעת רב לעריכת חתונה&כגו� אי(יש להפעיל בקרות    

 . תשלו� בגי� שירות זהעל מנת לוודא   

 

לערו� רשימה שתתויק בכל תיקי הנישואי� ובה יהיה כתוב בדיוק מה הדרישות  .ה  

 .שעל הזוג המבקש להתחת� למלא   

 

יש להקפיד על ביצוע רכישות א� ורק על פי הזמנות מסודרות ובאישור מליאת המועצה  8.10 

או חוזי� של המועצה הדתית /וכמו כ� מומל2 להקפיד שכל התקשרות חוזית . הדתית  

 . בהתא� להוראות החוק,יובאו לחתימת ראש  עיר  

 

. על המועצה הדתית להקפיד על קבלת החלטות וקיו� ישיבותיה בקוורו� הנקבע בחוק 8.11 

אשר במקרה כזה אינ� , בהעדר קוורו� חוקי על המועצה הדתית להימנע לקבל החלטות  

 .תקפות ואינ� חוקיות  
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 'נספח א
 
 

 
 

ביצועתקציבביצועתקציבביצועתקציב

הנהלה כללית

1,286,452.00 1,273,097.001,319,752.001,204,475.00משכורת ושכר  1,252,665.00  796,307.00     

     391,875.00     215,000.00     386,456.00     391,180.00    381,405.00    595,400.00הוצאות אחרות

1,672,908.00 1,868,497.001,701,157.001,595,655.00סה"כ הנהלה כללית  1,467,665.00  1,188,182.00  

רבנות ונשואין

1,410,478.00 1,391,938.001,373,588.001,410,484.00משכורת ושכר  1,349,374.00  1,501,595.00  

       52,276.00               37.00       53,402.00       53,440.00      74,193.00    100,698.00הוצאות אחרות

1,463,880.00 1,492,636.001,447,781.001,463,924.00סה"כ רבנות ונשואין  1,349,411.00  1,553,871.00  

כשרות ושחיטה

1,618,948.00 1,478,324.001,793,940.001,585,763.00משכורת ושכר  1,356,227.00  1,749,564.00  

        7,666.00-         4,483.00         4,490.00      27,931.00      27,600.00הוצאות אחרות

1,623,431.00 1,505,924.001,821,871.001,590,253.00סה"כ כשרות ושחיטה  1,356,227.00  1,741,898.00  

טהרת המשפחה

614,792707,609     635,054.00     635,057.00    665,479.00    546,232.00משכורת ושכר

560,000727,434     220,033.00     220,111.00    287,213.00    348,300.00הוצאות אחרות

1,174,7921,435,043     855,087.00     855,168.00    952,692.00    894,532.00סה"כ טהרת המשפחה

שבת וערובין

         3,034.00               85.00             544.00             560.00            208.00משכורת ושכר

       15,921.00       20,000.00       14,160.00       14,160.00      20,024.00      80,000.00הוצאות אחרות

       18,955.00       20,085.00       14,704.00       14,720.00      20,024.00      80,208.00סה"כ שבת וערובין

תרבות תורנית

       86,132.00             759.00       58,253.00       58,259.00      36,329.00        2,498.00משכורת ושכר

       66,846.00     116,000.00     154,926.00     155,100.00    164,241.00    151,500.00הוצאות אחרות

     152,978.00     116,759.00     213,179.00     213,359.00    200,570.00    153,998.00סה"כ תרבות תורנית

אחרות

       18,272.00     121,000.00       98,716.00     147,000.00    220,163.00    214,000.00תמיכות

       50,724.00       74,061.00       43,970.00       44,000.00      32,942.00      38,900.00קמחא דפסחא

     710,968.00     800,000.00     717,919.00     717,921.00    745,239.00    841,399.00פנסיה

         4,000.00         4,000.00        4,000.00      11,500.00שונות

     779,964.00     995,061.00     864,605.00     1,105,799.001,002,344.00912,921.00סה"כ אחרות

6,707,794.00 7,101,594.007,146,439.006,646,000.00סה"כ  6,480,000.00  6,870,891.00  

5,009,729.00 4,692,297.005,189,088.004,894,598.00סה"כ משכורת ושכר  4,573,902.00  4,844,241.00  

66%73%74%75%71%71%  שכר מסה"כ התקציב

200220032004
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