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 בס"ד 

 

 

 

 שלום רב,

 

רבנות בחוק חופש המידע ישום  הדיווח השנתי שלאני מתכבד להציג בפניכם את 
ומציג תכניות פעולה עתידיות לשנת  2102את פעילות שנת  מסכםהראשית לישראל ה

2102. 

במשך יבור לקבלת מידע מהרשויות. החוק, חוק חופש המידע מעגן את זכות הצ
 קרון השקיפות לרשויות השלטון.יכה תודעתית והחדיר את עייל מהפהשנים, הוב

 .הרבנות הראשית לישראל פועלת נמרצות בתחום זה, ובשנים האחרונות ביתר שאת
מחד, הגברת פרסום מידע הקשור לשירותים הניתנים ע"י הרבנות הראשית 

ע לקבלת מיד –ולפעילותה. מאידך, מענה לבקשות המתקבלות לעיתים תכופות 
מהרבנות הראשית לישראל, כאשר מתן המענה ושיפור השירות לאזרח עומדים לנגד 

 עינינו כל העת. 

את השירות  שפרכפועל יוצא, בכוונתנו לקדם הקמת מוקד טלפוני חכם שבאמצעותו נ
 ונייעל את המענה לכל האוכלוסיות הפונות לרבנות. 

זאת על מנת .  מקצועיוג שדרו ריענוןבימים אלו אתר הבית של הרה"ר עובר  כן כמו
 .לציבור מידע עדכני בכל התחומים עליהם מופקדת הרבנות הראשית לישראל להנגיש

 

 

 ,בברכה 

 
 

 

 משה דגן 
 המנהל הכללי
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 לישראל הראשיים הרבנים

 

 . השלטון ורשויות ישראל ממשלת עבור העליונה ההלכתית הסמכות היא לישראל הראשית הרבנות
 .הדת לשירותי למשרד כפופה 2102 שנת, אשר החל מסמך יחידת היא לישראל הראשית הרבנות

, האישי הדין ייניהינם: בראש ובראשונה כשרות, ענרבנות הראשית לישראל התחומים בהם עוסקת ה
 .הדת בשירותי שונים תפקידים לבעלי ומינויים הסמכותו בריתות

 הראשיים בניםהר. שליט״א לישראל הראשיים הרבנים עומדים לישראל הראשית הרבנות בראש
 נציגי 01-ו רבנים 81 מהם, חברים 021 המונה בוחר גוף ידי על שנים 01 בת לכהונה נבחרים לישראל

 .לישראל הראשית הרבנות לחוק 2-01 סעיפים להוראות בהתאם מורכב הבוחר הגוף. ציבור

 הספרדי יהראש הרב לתפקיד שליט״א יוסף יצחק הרב בחרו 24/0/2103 י"ז מנחם אב תשע"ג  בתאריך
 .האשכנזי הראשי הרב לתפקיד שליט״א לאו דוד והרב

 כל אחד מהרבנים הראשיים לישראל עומד בראש מערכת נפרדת בשירותי הדת:

 נשיא בית הדין הרבני הגדול –הרה"ג יצחק יוסף שליט"א 

 לישראל נשיא מועצת הרבנות הראשית –הרה"ג דוד לאו שליט"א 

 לישראל הראשית הרבנות מועצת

 ומערך ישראל ממשלת עבור העליונה ההלכתית הסמכות היא לישראל הראשית הרבנות צתמוע
 .הדת שירותי

 הראשי הרב קבע 2103 בשלהי. לחודש אחת כלל בדרך מתכנסת לישראל הראשית הרבנות מועצת
 הראשון שני יום בכל תתכנס לישראל הראשית הרבנות מועצת כי,  א"שליט לאו דוד הרב, לישראל
 זמינות המועצה והחלטות סיכומיהן אולם, לציבור סגורות המועצה ישיבות. מברכין בתש שלאחר

 .לעיון

 המועצה תפקידי

 :לישראל הראשית הרבנות חוק 2 בסעיף מוגדרים לישראל הראשית הרבנות מועצת תפקידי

 ;בעצתה לשואלים הלכה בעניני דעת וחוות תשובות מתן  (0)

 ;ומצוות תורה ילערכ הציבור לקירוב פעולות  (2)

 ;כשרות על הכשר תעודות מתן  (3)

 ;0522-תשט״ו, הדיינים חוק לפי כדיין לכהן כשירות מתן  (4)

   הדת שירותי חוק פי על שהותקנו עיר רבני בחירות תקנות לפי עיר כרב לכהן כשירות מתן  (2)
 ;0500-תשל״א[, משולב נוסח] היהודיים              

  שקיבלו הרבנים מבין נישואין רושמי ומינוי נישואין רושם כרב לכהן לרב כשירות מתן  (2)
 ;כאמור כשירות             

 . דין כל פי על תפקידיה לביצוע הדרושה פעולה כל  (0)
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 המועצה הרכב

 במועצה. לישראל הראשית הרבנות לחוק 4 בסע׳ נקבע לישראל הראשית הרבנות מועצת חברי הרכב
 :הבאה החלוקה לפי, חברים 02 הדו״ח בתקופת מכהנים

 לישראל הראשיים הרבנים שני  .0

 . וחיפה שבע באר, אביב תל, ירושלים מהערים אחת מכל אחד רב  .2

  את הבוחר לגוף בהרכבו זהה בוחר גוף ידי על, שנים 2 בת לכהונה הנבחרים רבנים עשרה  .3
 .הראשיים הרבנים              

 .משקיף של במעמד הראשי הצבאי הרב  .4

כנשיא מועצת  –בנוסף לסמכויות הסטטוטוריות המוענקות לכל אחד מהרבנים הראשיים לישראל 
הרבנות הראשית וכנשיא בית הדין הרבני הגדול, משרתים הרבנים הראשיים לישראל בתפקיד ציבורי 

 יצוגי. 
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 הארצי הכשרות אגף

 

אחראי על קביעת נהלי כשרות , י הרבנים הראשיים לישראלבלווגף הכשרות ברבנות הראשית לישראל א
אחידים ברחבי הארץ בתחומים הבאים: בתי מלון, מסעדות, קייטרינג, גני אירועים, משחטות, בתי 
מטבחיים, בתי אריזה, שווקים סיטונאיים, תעשייה, הפרשת תרומות ומעשרות בתוצרת חקלאית 

 יטה בחו"ל.במגזר הציבורי, יבוא מוצרי מזון ושח

במועצות הדתיות האגף מעדכן מעת לעת את נהלי הכשרות ומפיצם לכל מנהלי מחלקות הכשרות 
ארץ על מנת שיסייעו בהטמעתם בקרב כל העוסקים במלאכת הפיקוח על הכשרות רחבי הבהשונות 

 בארץ.

הלי בו מתעדכנים הנוכחים בנ ,האגף מארגן השתלמויות למשגיחי כשרות ומנהלי מחלקות כשרות
לאחרונה הוטמע נוהל הטמעת נוהל "משווקים  הכשרות המעודכנים ועומדים על בעיות בתחום הכשרות.

 מפוקחים" המספקים מזון כשר לבתי אוכל מושגחים.

, בסמכות מועצת הרבנות הראשית )להלן: "החוק"( 0583-בהתאם לחוק איסור הונאה בכשרות, תשמ"ג
 .או מי שהסמיכה לכך ליתן תעודות כשרות

לחוק  2קיימת סמכות עצמאית, מקבילה למועצת הרה"ר, עפ"י סעיף האזוריים  והרבנים רבני העריםל
תעודות כשרות לבתי מזון, רשתות שיווק ולמפעלים לייצור מזון, העומדים איסור הונאה בכשרות, במתן 

 בנהלי הכשרות שנקבעו ע"י הרבנות הראשית לישראל.

ראל בשר לא כשר. כמו כן בהתאם אין לייבא לישככלל, , 0554-ומוצריו, התשנ"ד בהתאם לחוק בשר
מהרבנות חל איסור על היבואן להציג את המוצר ככשר כל עוד אין בידי היבואן תעודת הכשר  וק,לח

 הראשית.

המחלקות השונות באגף הכשרות ברבנות הראשית לישראל עוסקות במגוון תחומים הקשורים 
הכשרות, מתן מידע לציבור בדבר מוצרי מזון  לנותניקוח וייעוץ לכשרות: קביעת נהלי הכשרות, פי

 .שאינם כשרים

 :יתעתידפעולה ת תכני

רגון כנסים והשתלמויות למשגיחי כשרות ולמנהלי מחלקות הכשרות בו הנוכחים מתעדכנים א 
בנהלי הכשרות המעודכנים, עומדים על בעיות בתחום הכשרות ומחכימים האחד את השני 

 סיונם. ימנ

ברות המספקות ירקות מפוקחים וזאת לאור של ח הקמת מעבדה לבדיקת חרקים בירקות עליים 
 )מותנה בתקציב( העובדה שהרה"ר היא הגוף היחיד שיכול לתת מענה בלתי תלוי בתחום זה.

 הטמעה ויישום נהלים כגון: 

 חלבי/פרווה בדברי מאפה. -  יצירת שינוי חזותי 

  סח.חמץ/כשר לפ -חזותי שינוי יצירת 

הנגיש לציבור הרחב בניית תהליכי עבודה סדורים באמצעות מערכות מחשוב תואמות במטרה ל 
 ולמשגיחי הכשרות מידע על מוצרי יבוא כשרים וכדו' שמאושרים ע"י הרה"ר.
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ח וקיפמערך על בתי מטבחיים בחו"ל באמצעות הפעלת רגולציה חיזוק ה -ובקרה פיקוח  
  .נה בתקציב(אינטרנטיות)מות ובאמצעות  מצלמות

  חיזוק אבטחת הכשרות באמצעות הולוגרמות ואמצעים אלקטרוניים. 

בהתאם לצורך, כגון:  -הקמת חדר בקרה מרכזי והתחברות למוקדים מרכזיים ברחבי הארץ  

 )מותנה בתקציב( בתי מטבחיים, מפעלי עיבוד בשר וכדו'.
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 מחלקת איסור הונאה בכשרות

 

שנים לאחר חקיקת חוק הרבנות  3 –כ  ,0583 –, התשמ"ג מ"ג חוקק חוק איסור הונאה בכשרותבשנת תש
מוסמכים ליתן תעודות הכשר, ה רשימת הגופים הנקבע חוק זהב .0581 –התש"מ  ,הראשית לישראל

שימוש במצג כשרותי ללא תעודת הכשר ועוד, כל זאת על מנת להסדיר את נושא מתן תעודות  נאסר
שומרי הכשרות לבל יונו אותם במה שקשור לכשרות וך מגמה להגן על ציבור הצרכנים ההכשר מת

 .המאכלים והמשקים אותם הם צורכים

ברבנות הראשית לישראל, נאכף החוק ע"י המשטרה, אך לאחר שהתגלה  0558עד להקמת היחידה בשנת 
יפה תתבצע ע"י אנשי שאין באפשרותה לטפל בנושא באופן רציף בהעדר כ"א מתאים, הוחלט כי האכ

חב' נעשה ניסיון להפעיל מערך אכיפה באמצעות  0550הרבנות הראשית בעצמה. יש לציין כי בשנת 
 קט נפל בהעדר תקציב מתאים.חיצונית, אך לאחר כשנה הפרוי

על אף שחוק זה הינו ביסודו פלילי, נקבע בתקנות בשנת תשנ"ב כי אכיפת החוק תתבצע באמצעות הטלת 
 במתכונת של ברירת משפט.  0582 –על פי חוק העברות המנהליות התשמ"ו קנס מנהלי 

לצורך כך הוסמכו עובדים ברבנות הראשית לישראל כמפקחים לעניין הטלת קנס מנהלי. כמו"כ, חלק 
פנים לבצע חקירות  ןמהעובדים אף עברו קורס הכשרה לחקירות ואף קיבלו הרשאה מאת השר לביטחו

 יסור הונאה בכשרות.בתחום עבירות על חוק א

מתבצעת ניהול מערך הטלת הקנסות מתבצע כיום על ידי התקשרות עם שע"מ של משרד האוצר והגביה 
 ית קנסות. יארצי של המרכז לגבהגביה הבאמצעות מרכז 

 מבנה היחידה

 ,תקנים של מפקחים בדירוג המח"ר המוגדרים כראש ענף ושני תקנים של  מזכירות 2היחידה כוללת: 
 המנהל.  מלבד

 פעילות אכיפה

מידע מודיעיני ביחידה הארצית המצויה בירושלים במשרדי הרבנות הראשית לישראל מידי יום מתקבל 
 גורמים עיקריים:  3 –בתחום ההונאה בכשרות. המידע מגיע מ  ותותלונות בהתייחס לחשדות על עביר

 הציבור הרחב. .0

 .שונותת הדתיות הוהמועצו המקומיות עובדי, מפקחי ומשגיחי הרבנויות .2

 מפקחי היחידה הארצית הפועלים מידי יום ברחבי הארץ כל איש בתחומו. .3
 

עם קבלת המידע הוא נבחן במשרד ונשלח לטיפול המפקחים כל איש באזורו. בד בבד קיימים מידעים 
 על מנת להסיר מכשול מהציבור לפי העניין.  ,הונאה בכשרותאודות המצריכים פרסום מיידי 

מאפייני והוא מלקט את פרטי זהות בעל העסק  ,המפקח למקום החשוד ולאחר שהזדההעם הגעת 
רה ומחליט האם להטיל קנס מנהלי או להסתפק בהתראה. לעיתים נערכות פעולות בילוש לצורך יהעב

דים באקדחים ובגז פלפל לצורך הגנה עצמית. כמו"כ, אנו נמצאים סוף מידע מודיעיני. המפקחים מצויאי
יד עם המנב"ט של המשרד וככל שמדובר על אירועים צפויים או חלילה מקרים של איומים בקשר מתמ

ות אנו נמצאים בקשר אף עם המשטרה ושאר יחיד ,או מכות אשר לצערנו הם מנת חלקם של אנשי השטח
 טרינארי וכד'.וצו"ח משרד הבריאות השרות הואכיפה ממשלתיות כגון יחידת הפי
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 מאפייני אכיפה

הונאה בכשרות הכוללים בין היתר  יילות האכיפה נתקלים המפקחים בתופעות שונות של מעשבמהלך פע
יפות, תעודות מגופים בלתי מוסמכים המעידים על עודות כשרות מצולמות, תעודות מזושימוש בת

כשרות המזון, הכנסת מזון לא כשר למקום שיש בו הכשר, הפרת נהלי כשרות הפוגמים בכשרות המזון 
יבוא המוצגים ככשרים ללא אישור הרה"ר לישראל וכדו'. מעת לעת הביקורות נערכות במוצאי  , מוצרי

 במתחמי הקניונים. הפזורים דוכני מזון בקרב שבת וימי שישי בעיקר 
 

על אף שעיקר הפעילות והמאמץ מרוכזים בטיפול בבתי עסק ללא הכשר המוצגים ככשר בכתב, הרי 
עסק המחזיקים בתעודת הכשר, לעיתים לאחר קבלת מידע ולעיתים  שמעת לעת נכנסים המפקחים לבתי

מתוך יוזמה שלנו על מנת לוודא כי נשמרים בהם הוראות החוק ונהלי הכשרות כמופיע באתר הרה"ר 
יצרנים בכל רחבי הארץ על ורבני אגף הכשרות הארצי מבצעים ביקורות במפעלים, בתי אוכל לישראל. 

הן מצד מקבל ההכשר. קיימת תקשורת ון מצד נותן ההכשר ה ,ת מיושמיםמנת לבדוק האם נוהלי הכשרו
יום יומית עם בעלי התפקידים השונים ברבנויות המקומית בכל רחבי הארץ תוך שיתוף פעולה לצורך 

 אכיפת נהלי הכשרות ומניעת עבריינות המזון בתחום הכשרות.  
 

מיות על מנת להזהיר את והרבנויות המקמעת לעת מתקבלות במשרדנו הודעות על הסרת כשרות מטעם 
הציבור. הודעות אלו מופצות באמצעי התקשורת השונים הן על ידי הרבנות המקומית והן על ידי 
היחידה. חלק מהפרסומים מתבצע ע"י הפצת "עדכוני הכשרות" המופצים הן באתר הרבנות הראשית 

 .ארצית לישראל והן ע"י משלוח מיילים ברשימת תפוצה

בלת תיאור מעשי עבירה לפי החוק, שננקטים בגינם צעדי אכיפה, בהתאם לקודים שנקבעו על להלן ט
ידי המשרד. כפי שניתן לראות, המאפיינים מתייחסים, בין היתר, למצגי כשרות שונים שבגינם הוטלו 

 הקנסות כפי שיתואר בהמשך. 

 

 קנס המנהלי -העבירה  תיאור קוד

 שלט פרסום, בלי שיש בידי בעליו תעודת הכשר בהתאם לחוק הצגת בית האוכל ככשר באמצעות 13

 הצגת בית האוכל ככשר באמצעות פרסום בעיתון, בלי שיש בידי בעליו תעודת הכשר בהתאם לחוק 13

 הצגת בית האוכל ככשר על גבי אריזות מוצר של בית האוכל, בלי שיש בידי בעליו תעודת הכשר בהתאם לחוק 11

 ככשר באמצעות תעודת הכשר שאינה שייכת לבית האוכל הצגת בית האוכל 13

 הצגת בית האוכל ככשר באמצעות תעודת הכשר שניתנה למוצרי מזון בלבד , ולא לבית האוכל  13

 הצגת בית האוכל ככשר באמצעות תעודה שאיננה תעודת הכשר, כגון: אישור שהופרשו תרומות ומעשרות  13

 ה מגוף בלתי מוסמך שאיננה מטעם הרבנות המקומית המוסמכתת תעודהצגת בית האוכל ככשר באמצעו 13

 הצגת בית האוכל ככשר, אך תעודת ההכשר איננה מוצגת על מסמך מקורי 13

 הצגת בית אוכל ככשר בכל דרך שהיא על גבי חפץ או מתקן שיש לו זיקה למקום מבלי שיש לבעליו תעודת הכשר כחוק. 13

 רים על פי דין תורה בבית האוכל, אשר בידי בעליו תעודת הכשר על פי חוק, ובית האוכל מוצג בכתב ככשרמכירת מוצרים שאינם כש 13
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 נתונים סטטיסטיים : 

מהשנים  תעל מנת ללמוד על התפלגות תופעת העבירות השונות הנני מצרף בזאת מספר דיאגראמו

 ן.יהשמתוכן ניתן ללמוד על העבירות הנפוצות ביותר ומידת האכיפה לגב ( כך 2102עד  2102האחרונות )

 

 ציון מצרך על ידי היצרן על גבי המצרך או על גבי אריזתו, כאילו המצרך כשר, בלי שניתנה למצרך תעודת הכשר על פי החוק  33

 דרך אחרת, כאילו המצרך כשר, בלי  שניתנה למצרך תעודת הכשר על פי החוק הצגת מצרך על ידי היצרן באמצעות פרסום או בכל 33

 המוכר או המציע למכירה מצרך, שאינו כשר לפי דין תורה, תוך הצגתו בכתב כ"כשר" 33

ידיה , או הצגת שחיטה ככשרה על ידי שוחט, שאין בידיו "תעודת שוחט" מאת מועצת הרבנות הראשית לישראל, או מאת מי שהוסמך על  33

 מאת רב העיר בעירו

 מכירת מצרך או הצעת מצרך למכירה על ידי יצרן, כשהמצרך נושא עליו ציון שהוא כשר, בלי שצויין שמו של נותן תעודת ההכשר 33

 ההכשרמכירת מצרך או הצעת מצרך למכירה על ידי יבואן , כשהמצרך נושא עליו ציון שהוא כשר, בלי שצויין שמו של נותן תעודת  33

 יצרן שבידיו תעודת הכשר, המציין את המוצר ככשר ואינו מציג במקום גלוי בעסק את תעודת ההכשר שבידיו 33

 בית אוכל, שבו תעודת הכשר, המציין את בית האוכל ככשר ואינו מציג במקום גלוי בעסק את תעודת ההכשר שבו  33

 תקופה שבה הייתה התעודה בתוקףיצרן המציג בגלוי במקום העסק תעודת כשרות לאחר ה 31

 בית אוכל המציג בגלוי במקום העסק תעודת כשרות לאחר התקופה שבה הייתה התעודה בתוקף  33

 מי שבידיו תעודת הכשר, שאינו שומר על תנאי הכשרות שהיו במפעלו ביום מתן התעודה 33

 שר"יצרן שניתנה לו תעודת הכשר על מוצר, שאינו מציין את המוצר כ"כ 31

 ציון מוצר כ"כשר" בכל דרך שהיא, בלי שניתנה לאותו מוצר תעודת הכשר 33

בעקבות  -אי החזרת תעודת כשרות, לאחר שניתנה דרישה בכתב מנותן התעודה או ממנהל מחלקת הכשרות במועצה הדתית להחזרתה  33

 שימוע שנעשה למחזיק התעודה קודם לדרישתה

 הכשר לנותן התעודה על שינוי כלשהו שחל במקום בו נמצא בית האוכל אי מתן הודעה ממחזיק תעודת ה 33

 אי מתן הודעה ממחזיק תעודת ההכשר לנותן התעודה על שינוי כלשהו שחל במקום בו  נמצא בית הייצור  33

 תעודת ההכשר  אי מתן הודעה ממחזיק תעודת ההכשר לנותן התעודה  על שינוי בכל פרט שנמסר על ידיו בבקשה שהוגשה לקבלת 31
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שנת 2013 

סך ביקורות שנערכו: 1844מתוכם הוטלו 810 קנסות מנהליים 
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שנת 2012 

סך ביקורות שנערכו: 1570 מתוכם הוטלו 846 קנסות מנהליים 
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שנת 2014

סך ביקורות שנערכו: 1800מתוכם הוטלו 881 קנסות מנהליים 

לפי הפילוח הבא:
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שנת 2015

סך ביקורות שנערכו: 1,661 מתוכם הוטלו 990 קנסות מנהליים 
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 מערך גביה

שלחים לאחר איתורם לגביה באמצעות מרכז פנו בבקשה להישפט, נבמועד וגם לא קנסות שלא שולמו 

תבצעו על ידי הות ששל כמות הביקור ,לפי שניםבחלוקה  ,להלן נתוניםבאופן ידני. גביה ארצי כאמור, 

כמות הקנסות, כמות הנקנסים המבקשים להישפט בגין העבירה וכמות הקנסות מפקחי היחידה, 

 שבוטלו על ידי התובע המוסמך.  

 

כגבוי דמי".  –נת "שטר העומד לגבות ת קנסות" ניתן לראותם כגבויים בבחיי: *תיקים שהועברו ל"מרכז לגביהערה

 תיקים שנמסרו לגביה יתכן והם משנה אחרת ועל כן ניתן לעשות סיכום טורי בלבד ולא אופקי.  

 :עתידיתפעולה ת תכני

הטמעת אפליקציית אכיפה הן ברמת השטח והן ברמת המטה.  – תגבור המערך הממוחשב .0
מצעות תוכנה אינטרנטית כפי שקיים כיום למפקחים יכולת הנפקת התראות וקנסות און ליין בא

במערכות הפיקוח העירוני. לכל מפקח מדפסת "בלוטוס" קטנה באמצעותה מונפק הדו"ח. 
 .לה )מותנה בתקציב(המערכת כמעט מוכנה ואנו צופים כי בחודש הקרוב היא תיכנס לפעו

ת עורכי דין על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה טעונה העסק -מערך תביעה במיקור חוץ  .0
, קיימה הוועדה לאישור העסקת עורכי דין 28.2.02 ואכן בתאריךחיצוניים אישור ועדה, 

חיצוניים במשרד המשפטים, בראשות מנכ"לית משרד המשפטים ובהשתתפות גורמים בכירים, 
ומהחשכ"ל, דיון בהשתתפות נציגי הרבנות הראשית, בו נדונה  המשפטים בין היתר, ממשרד

לאשר העסקת תובעים חיצוניים כאמור. בתום הדיון החליטה הוועדה לאשר  בקשת הרבנות
כי נוכל  קוויםלרבנות את בקשתה ובהתאם לכך המכרז יפורסם בימים הקרובים ואנו מ

)בכפוף  להתקשר עם עורכי הדין החיצוניים שייבחרו במסגרת המכרז, תוך שבועות ספורים
  . ועץ המשפטי לממשלה(להסמכת עורכי הדין הזוכים במכרז, בידי הי

כמות  שנה

 ביקורות

כמות 

 קנסות

מתוכם 

ביקשו 

 להישפט

כמות הנקנסים 

אשר שילמו תוך 

 יום 33

קנסות שנגבו או בהליכי 

גביה באמצעות רשות 

האכיפה והגביה המרכז 

 לגבית קנסות* 

בוטלו על פי 

החלטת תובע 

 מוסמך

3333 5881 175 09 88 595 15 

3333 5859 585 18 85 558 15 

3333 5099 857 598 05 985 51 

3333 5179 858 559 590 859 555 

3331 5855 859 595 551 557 89 

3333 5899 885 551 515 858 18 

3333 5885 009 519 999 159 80 

 333 1,333 333 333 3,333 33,333 סה"כ
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 ויבוא בשר)שח"ל(  חו״ל שחיטת מחלקת

 

קובע כי ״לא ייבא אדם בשר ומוצריו אלא אם כן קיבל לגביו תעודת  0554 - תשנ"דה ,חוק הבשר ומוצריו
 הכשר.

 כל סוגי בשר ומוצריו הראויים למאכל אדם לרבות בשר ומוצריו של בעלי כנף לסוגיהם.  בשר

כשר לבשר מיובא שנתנה מועצת הרבנות הראשית לישראל או מי שהסמיכה תעודת ה תעודת הכשר
 לעניין זה״. 

טון לשנה והוא משרת בעיקר )שבעים ושישה אלף ושמונה מאות(  02,811 -ייבוא הבשר הכשר מסתכם בכ
מן הנמנע שחלק לא מבוטל מהבשר הנשחט בפיקוח הרבנות הראשית משווק  ולאאת האוכלוסייה בארץ 

 לות יהודיות ברחבי העולם.בקרב קהי

הבשר הכשר המיובא כולל בשר בקר, בשר כבשים וכן חלקי פנים שונים "מוכשר" "לא מוכשר" והוא 
 מתחלק לפי שלוש הגדרות הלכתיות "כשר" "חלק" "בד"ץ". 

עבר תהליך הכשרה מהשחיטה ועד לאריזה בפיקוח נשחט על פי ההלכה והוא בשר אשר  בשר כשר""
הרבנות הראשית ובאם התעוררו לגביו שאלות הלכתיות במהלך ההכשרה הרי  צוות שחיטה של

 שהפסיקה בנדון היא להקל במידת האפשר. 

 הוא בשר אשר עבר כל תהליך ההכשרה ללא שהתעוררה לגביו שום שאלה הלכתית.  "בשר חלק"

ד"ץ וחומרותיו הוא בשר אשר עבר כל תהליך ההכשרה ע"י צוות ייחודי "צוות בד"ץ" כל ב בשר בד"ץ""
 בדצ"ים .  8והנהגותיו ולצורך העניין פועלים היום כ 

מחלקת שח״ל )שחיטת חו"ל( שע"י הרבנות הראשית היא המפקחת והאחראית על כל צוותי השחיטה 
צוותי שחיטה בהתאם לגודל ואפיון המפעל  מנפיקה אישוריהכשרה בחו"ל ומתוקף תפקידה היא גם 

 בחו"ל ובהתאם לרמת הכשרות. 

 0/2מנהל המחלקה , מזכירה ומרכזת המחלקה , סטודנטית ב :עובדים 3מחלקת שח"ל מונה בפועל 
 משרה .

מחלקת שח"ל נמצאת בקשר רציף עם כל צוותי השחיטה ונותנת מענה לכל הבעיות המתעוררות הן אצל 
 אנשי הצוות והן אצל היבואן .

בתפקידים שונים: ראש צוות, בודק חוץ,  אנשי צוות 01כל צוות שחיטה הנשלח לחו"ל מורכב מלפחות 
)כלל בעלי התפקידים נמצאים תחת הכותרת של בודק פנים, שוחטים, בודקי סכינים, מנקר ומשגיחים 

 וספים אנשי צוות. שובי"ם( ובהתאם לגודל השחיטה נ

 עריכת , לרבותהמחלקה עוסקת גם בהסמכת חברי הצוותים לתפקידים השונים ובפיקוח מקצועי עליהם
 מבחנים עיוניים ומבחנים מעשיים.

י שחיטה הפזורים במדינות שונות: צוות  41-ל 31נע בין מידי עונה מספר הצוותים הנשלחים לחו"ל 
 ארגנטינה, פרגאווי, אורוגווי, ברזיל, צ'ילה, פולין, צרפת, ספרד ,רומניה , אירלנד ואוסטרליה.

לתקופות חודשים ברצף וחלקם  4-לקם לשת היבואן, חצוותי השחיטה שוהים בחו"ל בהתאם לדרי
 קצרות יותר.
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כאשר יבואן מעוניין לייבא בשר בעונה מסוימת  .חורף(-עשיית הבשר מתבססת על עונות שחיטה )קיץת
מחו״ל, הוא פונה למחלקת שח״ל ומצהיר מאיזה בית מטבחיים הוא מתכוון לייצר וכמה בשר בכוונתו 

אך יחד עם זאת, הרכב הצוות יהיה בכפוף , ת השחיטה בעצמו. ליבואן יש חופש להרכיב את צוולייבא
. מחלקת וכדו'  מגבלות על העסקת חברי צוות שחיטה מס' עונות ברציפותלנוהל ובין היתר קיימות בו 

תקיים תדרוך לחברי הצוות ובסופו תוציא "אשור צוות" טרם יציאתם לחו"ל. אשור הצוות יכלול שח"ל 
 לעונה, פרטי היבואן, המפעל ועוד. אשור לימי השחיטה שאושרו 

הראשית אינם מועסקים על ידי הרבנות מונחים מקצועית ע"י הרנות הראשית אך יודגש כי חברי הצוות 
 לישראל, ותנאי עבודתם, תנאי הטיסה והלינה נקבעים ביניהם לבין היבואן.

בודתם של צוותי , וכן תנאים מינימליים לעבמפעל מיוחדואבזור השחיטה הכשרה דורשת מכשור 
השחיטה ולכן כאשר יבואן מבקש לייבא מבית מטבחיים שטרם נעשתה בו שחיטה כשרה המאושרת על 
ידי הרבנות הראשית לישראל, הוא פונה למחלקת שח"ל לתיאום ביקור של צוות בדיקה מטעם הרבנות 

רק לאחר  ניתןימפעל כשרות לודגש שאישור על מנת לאשר את בית המטבחיים. יבמפעל ית הראש
 שהרבנות הראשית מקבלת אישור וטרינרי ממשרד החקלאות מחו"ל ומהארץ .

ת פתע במספר בתי מטבחיים באזור מסוים בעולם, על מנת לבדוק את וביקור מבוצעותאחת לתקופה, 
 רה.יתקינות השחיטה הכש

מפעלים  3-ד כמתווספים עובתי מטבחיים מאושרים, ומידי שנה  32בשנות הדו״ח פעלו ברחבי העולם כ 
 יבואנים חדשים .  2-יבואני בשר ומידי שנה מתווספים כ 02מספר היבואנים עומד היום על חדשים. 

 תכנית עבודה : 

גדיל מחלקת שח"ל הציבה לעצמה אתגר לה   להגדלת מאגר השובי"ם:פעולה עתידית תכנית  .א
 את מאגר השובי"ם

 פעולה:התכנית             

ר הינם שובי"ם בפועל בפיקוח גופי כשרות לסוגיהם בדגש על ארה"ב שא איתור שובי"ם מחו"ל .0
וארגנטינה. המידע שברשותנו מדבר על עשרות רבות של שובי"ם. הכנת תכנית למידה מותאמת 
הכוללת בחינות של הרבנות להכשרת השובי"ם ושילובן במאגר רשימת השובי"ם של מחלקת 

ששוחטים כפי דרישות הרבנות הראשית  מפעלים ישנם שח"ל. יש לציין כי כבר בארה"ב
לישראל, כך שניתן בעתיד לראות את שילוב השובי"ם מחו"ל הן בשחיטה בארה"ב במידה 

 ויבואנים יבקשו לשחוט שם והן בשילובם במדינות אחרות.

האוצר ומשרד עם הקמת מרכז למידה בהובלת הרבנות הראשית לישראל ובשת"פ  .2
ל קורא' להכשרת דור צעיר וחדש של שובי"ם. מרכז התמ"ת/הכשרה מקצועית בהוצאת 'קו

הלמידה יעסוק ויכשיר את כל בעלי המקצוע לסוגיהם בתחום השובי"ם. מרכז ההכשרה יכין 
תכנית במתן כלים ניהוליים לתפקיד ראש צוות. כמו"כ המרכז יעסוק במתן כלים לשובי"ם הן 

ארוכות לבד מחוץ לבית והן  בכל הקשור להתמודדות האישית של השובי"ם הנמצאים תקופות
בהתמודדות בני המשפחה. המרכז יכין תכנית התערבות וליווי השובי"ם ובני המשפחה כל עוד 

 .)מותנה באישור תקציבי( השובי"ם נמצאים בחו"ל

 

ח וקיפמערך על בתי מטבחיים בחו"ל באמצעות הפעלת רגולציה חיזוק ה -פיקוח ובקרה  .ב
  .ותנה בתקציב(אינטרנטיות)מ ובאמצעות  מצלמות

 הסדרה ובניית תהליכי העבודה ובאמצעות מערכות מחשוב תומכות. .ג
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 מחלקת יבוא מזון

 
מח' יבוא מנפיקה אישור כשרות למוצרי מזון מוגמרים וחומרי גלם כשרים המגיעים מחו"ל )מלבד 

 בשר(.
 

0211 -יבואנים פעילים  כ  
5111 -יצרנים:  כ  
  001 -מדינות: כ

81 -ם( כ"כשרות בחו"ל )כולל בדצי גורמים המעניקים  
 

 מבנה המחלקה
יצחק כהן ארזי מנהל המחלקה: הרב   

  מרכזת -צילה סאמיןגב' 

 
 חברי ועדת יבוא:

חבר -יוסף גליקסברג הרב   
חבר -אליטובשמעון הרב   
חבר - שמואל אליהוהרב   
חבר - ג"יצחק רלבהרב   
חבר -יצחק כהן ארזיהרב   
  שפטי הרה"ריועץ מ - הראל גולדברגעו"ד 
משקיף – אליהו מלולהרב   

 
  מזון  למוצרי כשרות אישורי מתן לצורך הכשר כנותני גופים או  ברבנים הכרה לאשר: הועדה תפקידי 

.בישראל שווקם לצורך  
 כהלכה פועלים שאינם או בתפקידם התרשלו הגוף או הרב כי נמצא בהן בנסיבות, כאמור הכרה לבטל
 או  המידות בטוהר  לפגיעה  חשש  עולה  כאשר   או, המיובא  המזון  של תוכשרו  ברמת הפוגע באופן
.עוד רלוונטיות אינן מלכתחילה כשרות כנותני בהם להכיר שהעילות נמצא כאשר  

 
 

 תחומי אחריות המחלקה:

 

    :מוצרים לאישורי כשרותה בדיקת .0
 .הרה"רהאם המוצר תואם את דרישות ההלכתיות של אנו בודקים  ,בדיקת המוצריםבמסגרת 

לא מקפידים אולם  ,המיוצרים במפעלים בחו"להמאשרים מוצרים  ,ישנם גופי כשרות מוכרים
מול גופי הכשרות  פועליםאנו  .וכו'נכרי בישול ישראל, חשש חדש, חלב ניגר ,  ת ישראליעל אפי

, הרבנות הראשית נהליאך ורק על פי יוצרו ישהמשלוחים האמורים להגיע לארץ דרך היבואן  
 רים הנעשים בהשגחה צמודה חייבים להיות מלווים בדוחות ייצור.מוצ

ומתקבלות החלטות יבוא הועדת נבחנות ע"י  גופי כשרות חדשים/אישור הכרה לרבניםבקשות ל .2
 בנושא.

 יבואניםהנחיות לו נותני הכשרות/גופי כשרותהמחלקה אמונה על מתן הנחיות ל .3

 יתן להכשיר מפעליםהנחיות כיצד נ -יצרניםהמחלקת מטפלת בפניות ה .4

מנהלי מח' כשרות/ מפקחי כשרות/ משגיחי לפניות ושאלות מ המחלקת נותנת מענה .2
 ./ולציבור הרחבכשרות

 ת אתר הרה"ר לישראל בנושאים הבאים:המחלקה מעדכנת א .2
 
 
 לעיתים קרובות ןרשימת המוצרים המאושרים המתעדכ 
 למתן כשרויות בחו"ל י הרה"ר"ע יםרשימת רבנים המוכר 
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 טופס הכרה לרב/גוף כשרות ,מוצרים כשרים בואטופס בקשה לי - יםטפס 
 נותני הכשרות םלרבניוליבואן  -ם נהלי 
 'רשימת יבואנים שמכרו את החמץ טרם פסח וכו 
 קריטריונים להכרת גוף כשרות/רבנים נותני כשרות 

 

 21וצע שבכל תעודה יש בממ 2211-עומד על  כ 2102מספר תעודות כשרות יבוא שהונפקו בשנת  .0
תעודות שניתנו בהשגחה צמודה ועל אותו מס' תעודה אנו מוסיפים מס'  ןישנ ןמתוכ  .מוצרים

 פעמים  במהלך השנה קודי ייצור או תאריכים.

 
 

 להלן סוגי המוצרים: 

 
 

 מס' סוג מוצר
 1 מוצרי יסוד

 2 גבינות
דגים 

 קפואים
3 

שמורי 
 ירקות

4 

 5 דברי מאפה
 6 קטניות

 7 ממתקים
שקאות מ

 חריפים
8 

משקאות 
 קלים

9 

פרות 
 יבשים

10 

 11 חומרי גלם
 12 כללי

חומרי 
 ניקוי

13 

מזון 
 לתינוקות

14 

 15 קוסמטיקה
תוספת 

 תזונה
16 

ירקות 
 מיובשים

17 

שימורי 
 פירות

18 

ירקות 
 קפואים

19 
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 תכנית פעולה עתידית:

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מס' סוג הפרויקט דברי הסבר הערות

 
מותנה בקבלת 

עובדים שישמשו 
 כמפקחים 

 
הרה"ר מנפיקה 

אישורי כשרות על 
מוצרים שקיבלו 

כשרות מגופי 
כשרות נדרש פיקוח 

על גופי הכשרות 
הקיימים 

והמבקשים לקבל 
אישור, הכולל 

ביקור במפעלים 
 בחו"ל

 
הקמת צוות מפקח שיבקר בחו"ל על 

 נותני הכשרות ומקבלי הכשרות

 

1 

 

 
 מותנה בתקציב

 

 

 
לחדד מטרת הכנס 
נהלים שכל 

היבואנים יפעלו 
הלים. בהתאם לנ

 הצעות מהשטח  

 
 קיום כנס שנתי ליבואנים

 

 

 

 

 

2 

בתקציב מותנה   
על מנת לייעל את 

העבודה והעומסים 
 במחלקה. 

 
 הקמת מערכת ממוחשבת מקוונת

 

3 
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 ת, אולמות ומלונותומחלקת משחט

 
 מבנה המחלקה:

 , מנהל המחלקההרב יניב כהן
 

 מחלקות בתי מלון ואולמות:
 

פעילות ההשגחה בבתי המלון והאולמות בארץ מורכבת ביותר היות והיא כוללת תחומים מגוונים 
בענייני הכשרות מקליטת ירקות ופירות, קליטת בשר, אפיה וקונדיטוריה ועוד, בנוסף פעילות ההשגחה 

 שבתות וחגים.  מהלךשמירת נהלי הכשרות גם בבבתי המלון כוללת את 
 

המחלקה עורכת ביקורות בבתי המלון ובאולמות ע"מ לבדוק שאכן בעלי העסקים עובדים לפי נהלי 
הכשרות של הרבנות הראשית, כמו כן נערכות פגישות עם רבנויות מקומיות והתאחדות בעלי המלונות 

ע"מ  מחה/הנופשים.והאולמות על מנת לקדם ולייעל את הכשרות ולתת מענה לצרכים של בעלי הש
להביא לשיפורים בנושא הכשרות ולאכוף את נהלי הכשרות הארציים אשר מאחדים את עבודתם לנוהל 
אחיד בארץ. בנוסף המחלקה מטפלת בפניות, בשאלות ובתלונות הן מצד האזרחים, משגיחי הכשרות, 

 והתאחדות בעלי המלונות.
 

בראשות משרד התיירות להוזלת מחירי הנופש הרבנות הראשית לישראל שותפה בוועדה בין משרדית 
 בארץ וזאת מבלי לפגוע באיכות הכשרות.

 
 מחלקת משחטות בארץ:

 
מחלקת משחטות מפקחת על כל משחטות העופות בארץ בליווי ועדת המשחטות. כמו"כ עורכת ביקורת 

חטות שע"י דה בנהלי המשיחוזרות ונשנות ע"מ לעמוד מקרוב על תפקוד המשחטה, מבחינת כשרות ועמ
הרבנות הראשית לישראל. בשנה החולפת התמודדנו עם מגפה שפגעה בעופות בצומת הגידים ואשר 
גרמה לטרפות רבות ולחוסר סחורה בשוק. השוחטים והמשגיחים עשו את עבודתם נאמנה בכדי למזער 

 את הנזקים. 
 

 תכנית פעולה עתידית:
חירי הנופש בארץ ולהטמעת נהלים אחידים עם התאחדות בעלי המלונות להוזלת מפעילות משותפת 

 בבתי המלון בכל הארץ.
להגדלת המחלקה, בהתאם, נערכת  – להגדיל את כמות השחיטה בארץפנו בבקשה עלי המשחטות ב

 נהלי הכשרות של הרבנות הראשית לישראל.ם ולשיפור מערך הליין כל זאת עפ"י צוותי
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 בארץ התלויות למצוות המחלקה

  

 מחלקה:מבנה ה
 הרב מרדכי בידרמן, מנהל המחלקה

 ד"ר עקיבא לונדון, רכז אגרונומים
 הרב שמאי אלעזר דיאמנט, אגרונום

 שיבי אלון, אגרונום
 אורי חניא, מפקח

 הרב זאב מנסבך, מפקח
 שמחה גולדבאום, מזכירה

 
קרב ערלה בשל ריכוז וביצוע ההשגחה בנושא ה השוטפת ההמחלקה את פעילותהמשיכה  2102בשנת 

הכנת דוחות של מגדלים אלף דונם,  381-אל בהיקף של כציבור החקלאים מגדלי הפירות במדינת ישר
הנקיים מחשש ערלה ופרסום דוחות אלו לבתי האריזה ומרכזים לשיווק פירות וירקות ובאתר 
האינטרנט של הרה"ר לישראל. כמו"כ נמשך הפיקוח על הפרשת תרומות ומעשרות במרכזים הארציים 

 יווק פירות וירקות.לש

הקיימים. המידע מתעדכן כל העת  המטעיםהתבצעה סריקה ועדכון מחדש של נתוני במהלך השנה, 
ומבקרים במטעים וכן באמצעות אגרונומים פרטיים גרונומים באמצעות עובדי הרבנות המשמשים כא

גריעת וחדשות  חלקותהמידע המעודכן כולל עדכון  .החקלאים בשטחמקבלים מידע שוטף מוהפועלים 
נות הראשית נחשב למאגר מקיף קיימים. יש לציין כי מאגר הנתונים ברבשנעקרו או שאינם מטעים 

 גם את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.משמש ה ,יקומדו

מרכזים בשווקים סיטונאיים ובפיקוח בבתי האריזה, בין יתר עבודות המחלקה, מבצעת המחלקה גם 
לגבי ערלה והפרשת תרומות ומעשרות,  ,שבהם מתבצעת השגחה ,קותלוגיסטיים לשיווק פירות ויר

לשמירה על נוהלי כשרות אחידים בהתאם לנוהלי הכשרות של הרה"ר לישראל, הדרכת משגיחים, תיקון 
 ליקויים וטיפול בבעיות שונות שהתעוררו תוך כדי העבודה השוטפת.

 ושת המכונים שהוסמכו לכך. התבצעה השגחה ופיקוח במשתלות ע"י של כמו בשנים קודמות,
ע"מ להקל על בעיית הערלה במדינת ישראל, מתבצע פיקוח במשתלה ופיקוח בזמן הנטיעה, כך שברוב 
המקרים ניתן לאשר את הפירות כבר בשנה השלישית לנטיעה כפירות הנקיים מחשש ערלה )נטיעות דו 

 שנתיות(.

ה הדוק עם מנהלת השמיטה, ע"מ ליישם עמדה בסימן שנת השמיטה. התקיים שיתוף פעול 2102שנת 
את מדיניות הרה"ר בנושא זה והתקיימו סיורים משותפים ע"מ לעמוד על הפעילות בשטח. הוצאו 

 הנחיות בשיתוף עם מנהלת השמיטה לרבנים ולמשגיחים.

 תכנית פעולה עתידית:

ותה מפעיל במסגרת שתופי פעולה עם משרד החקלאות, המחלקה מקדמת סנכרון עם התוכנה באמצע
העברת הערלה וכן שיפור ביכולות המחלקה לטיפול בנתוני משרד החקלאות את מפקחיו, כך ישופרו 

 המידע מהמחלקה לאנשי השטח ולהיפך.
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 מחלקת בחינות והסמכה

 

 מבנה מחלקה:
 מנהל מחלקה

 ראש ענף בחינות והסמכה
 שלוש רכזות בחינות והסמכה

 שתי משרות סטודנט
 

 סקירה כללית:

ומקיפות את השתלשלות ההלכה  ,יסודיות ומקצועיות ביותרנות ההסמכה של הרבנות הינן חיב
 נו.יפוסקי זמנקת הראשונים ועד פסיקת האחרונים, מפסי

בראש המחלקה עומד הרב רפאל מזרחי, המנהל אותה ביד רמה ומוביל חזון של שירות עדכני מקצועי 
 דת רבנים ראויים בישראל. ויאפשר העמיעיל אשר יכבד את התורה ולומדיה, ו

של המחלקה בהסמכת רבני ערים היא מכח חוק הרבנות הראשית לישראל העוסק במתן כושר פעילותה 
 אלו רבנים כי קובענובע מחוזר מנכ"ל משרד הדתות ה שכונות רבנייישובים ו בנילרב עיר. הסמכת ר

 . לישראל הראשית הרבנות מאת להסמכה נדרשים

 הדין בבתימתן כשירות לכהן כדיין  -מוסמכת גם על הסמכת דיינים  לישראל תהראשי הרבנותמועצת 
 .הרבניים

וההסמכה, הכולל  מערך הבחינות את לישראל הראשית הרבנות הקימה אלה במשימות לעמוד מנת על
 מחלקת בחינות והסמכה ומאגרים של בודקי בחינות. –את היחידה המקצועית 

ומסתמנת מגמת גידול מבורכת משנה  איש בשנה 2,111ת עולה על ינוגשים למגוון הבחיסך הנבחנים הנ
 לשנה.

 מסלולי הסמכה:

 המחלקה מטפלת במספר מסלולי הסמכה:

 רבנות:

רבניים  המעידה על כשירות לכהונה בתפקידים – יורה" "יורה תעודת הסמכה :הסמכה דרגות שתי כולל
 המעידה על כשירות לכהונה כרב עיר. ,עיר" שכונה. ותעודת הסמכה ל"רב ורב יישוב רב כגון:

 בנושאים הבאים: בבחינות בהצלחה לעמוד המועמדים על יורה״ ״יורה הסמכה תעודת קבלת לצורך

 שבת הלכות .0

  וקידושין חופה הלכות .2

 והיתר איסור הלכות .3

 נידה הלכות .4

 מקוואות הלכות .2

 הלכות שמחות .2
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 הבחינות מתוך לבחינות הנ"ל, בששבנוסף  בהצלחה לעמוד יש עיר לרב כושר תעודת קבלת לצורך
 :הבאים בנושאים

  עירובין הלכות .0
 וטריפות שחיטה הלכות .8
 בארץ התלויות מצוות .5

 טוב ויום פסח הלכות .01
 סת״ם הלכות .00
 וגרות מילה הלכות .02
 כנסת ובית וברכות תפילה הלכות .03
 הלכות חגים .04
 

 דיינות:
 

 :לעמוד בהצלחה בשש בחינות המועמדים נדרשים לדיינות הסמכה לצורך קבלת
 העזר, טור, שו"ע. ש"ס ופוסקים. אבן חלק בנושא בחינה  .0
 משפט, טור, שו"ע, שס ופוסקים. חושן חלק בנושא בחינות - 3  .2
 דין. פסקי ניסוח בנושא בחינה  .3
 .          בחינה בע"פ על אבן העזר, חושן משפט, טור, שו"ע, ש"ס ופוסקים.4
 

 חי כשרות:משגי
 

 לצורך קבלת הסמכה כמשגיחי כשרות יש לעבור בחינת הסמכה.
בשנה זו שודרג מסלול הלימודים, מחלקת הבחינות יזמה הוצאה לאור של ספר לימוד דיגיטלי מקיף 

 ומקצועי המהווה הכנה לבחינה.
להנגיש  כמו כן שונו תנאי הסף ואין חובה לסיים קורס מוכר על מנת להבחן, הליך זה נעשה במטרה

 בחינה זו לציבור רחב יותר.
 

 שו"בים:

לאחרונה נחנך מסלול הסמכה ייעודי לשוחטים ובודקים במטרה לעצב נוהל ותנאי סף אחידים לצוותות 
שחיטה בחו"ל, מסלול זה  מתנהל בשיתוף פעולה עם מחלקת יבוא בשר וכולל ארבע בחינות לארבעה 

 אש צוות, בודק פנים, בודק חוץ, שוחט.תפקידים שונים המרכיבים את צוות השחיטה: ר

 מדובר בפריצת דרך מקצועית בתחום צוותות שחיטת חו"ל מטעם הרבנות הראשית.

 רבנים צבאיים:

מסלול ייחודי בשיתוף הרבנות הצבאית המכשיר רבנים צבאיים לאחר שעברו מסלול בחינות ייעודי 
 ל שבע בחינות בנושאי הסמכה שונים.הכול
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 רבני תפוצות:

יזם ייעודי בשיתוף ועדת תפוצות שעל ידי מועצת הרבנות הראשית המאפשר לרבני קהילות בתפוצות מ
להבחן במסלול מיוחד של הרבנות הראשית אשר יעניק להם תעודת הסמכה רשמית לכהונה כרב קהילה 

 בתפוצות.

 כמו כן קיימות בחינות הסמכה לרועים רוחניים, מפקחי כשרות בחו"ל ועוד.

 ת:עתידי להתכנית פעו

בשנה זו משודרג המערך הלוגיסטי של הרישום לבחינות פרי עבודה מאומצת ומקצועית לפרסום מכרז 
 למיקור חוץ וליישומו, במטרה לספק שירות הולם יעיל ומהיר לציבור הפונים הרחב.

 קביעת נהלים להגשת ערעור

 חן, הן ברשת והן בעמדות ייעודיותהנגשת הנתונים האישיים לכל נב

 יתוח ממשק אחיד לכל מאגרי המידע בתחום בחינות והסמכהפ

 קיצור משך ההמתנה לתוצאות 

 הרחבת תחומי הבחינות וההסמכה למגזרים ולתחומים נוספים.

 הקמת מאגר ממוחשב של רשימת משגיחי הכשרות המוסמכים ע"י הרבנות הראשית לישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1025דו"ח חופש המידע הרבנות הראשית לישראל 

22 
 

 

 בריתות מחלקת

 

בינו בכל העולם היהודי ברית המילה נחשבת כאקט דתי של קיום מצווה. אומנם כידוע מימות אברהם א
 ניתוחית.  –הדבר מתבצע באמצעות פעולה כעין כירורגית 

משנותיה הראשונות של המדינה, הממשלה החליטה להקים ועדה בינמשרדית להסמכה ולפיקוח על 
ם ממשרד הבריאות ונציגי מוהלים. בוועדה שתחת אחריות הרבנות הראשית, משתתפים נציגי

בהתחשב בחשיבותה הרפואית של פעולת ברית המילה, הרבנות הראשית מצאה לנכון מאז  המוהלים.
ומתמיד, להציב בראש הוועדה לא רב אלא רופא כירורג מומחה. בנוסף בוועדה חברים עוד שני רופאים 

 ב אחד בלבד.  רופאים, מכהן בוועדה ר 4כירורגים בכירים, ועוד רופא מומחה. לצד 
 

 מבנה המחלקה:
 מנהל המחלקההרב משה מורסיאנו, 

 אורית אלון, רכזת בריתות
 

 :חברי הוועדה
 חבר הוועדה ובוחן הלכתי. –הרב יוסף שרעבי 

 יו"ר הוועדה. –ד"ר אלי שוסהיים 
 נציג משרד הבריאות בוועדה. –ד"ר משה וסטרייך 

 חבר הוועדה. –פרופ' הרב אברהם שטיינברג 
 .נציג משרד הבריאות בוועדה –שלמה וולפיש  פרופ'

 חבר הוועדה ומפקח ארצי על המוהלים. -הרב מרדכי ששון 
 חבר הוועדה ומפקח ארצי על המוהלים. –הרב בן ציון בלויגרונד 

 חבר הוועדה ומפקח ארצי על המוהלים. –הרב משה חיים וייסברג 
 .מנהל מחלקת בריתות ומרכז הוועדה –הרב משה מורסיאנו 

 
 מפקחים אזוריים:

 מפקח אזור דרום. –הרב משה הדאיה 
 מפקח אזור דרום.  -הרב מנחם פליישמן 

 מפקח אזור מרכז. –הרב שלמה שוחט 
 מפקח אזור צפון. –הרב יוסף לוי 

 
 להלן, חלק מפעילות מחלקת בריתות והוועדה.

 

  יות ומקצועיות הליך ההסמכה מטעם הוועדה כולל בחינות הלכתיות רפוא -פעילות הוועדה
. אחת לחמש שנים , ככלל,יות שנדרש המוהל לעבורוזאת בנוסף לתצהיר חיסונים ובדיקות רפוא

מלבד האמור, המוהל נדרש לעבור הכשרה והתמחות אצל מוהל מוסמך ולקבל המלצת מפקח 
מטעם הוועדה לצורך קבלת התעודה. כמו כן, על המועמד להתחייב בכתב על עמידה בנהלים 

ם והרפואיים שקבעה הוועדה. לאחר שנה מיום ההסמכה, על המוהל לעבור פעם נוספת ההלכתיי
 בחינות מעשיות ועיוניות של הוועדה דבר שאין דומה לו בכל תחום אחר.

  אין הליך רפואי בישראל שלגביו קיים רישום כה מדויק וקפדני כמו סיבוכים הקשורים בברית
פנתה למשרד הבריאות, וביקשה להעביר חוזר לכל  המילה. לפני עשרות שנים הוועדה מיוזמתה

בתי החולים ולכל המחלקות שאמורות לקבל תינוק עם סיבוך לאחר ברית מילה וחייבה אותם 
לדווח למשרד הבריאות על כל מקרה שמגיע עקב סיבוך מברית מילה. משרד הבריאות מעביר 
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ים שאנו מקבלים ממשרד מנתונמתבצעת בדיקה על כל מקרה ומקרה. את הדיווח לוועדה, ו
הבריאות, אנו נוכחים לדעת שחלק גדול מהמקרים של סיבוכי ברית מתייחסים למוהלים שאינם 

 מוסמכים מטעם הוועדה. 

  בריתות, שזה אחוז מזערי  0,111על כל  0על פי הסטטיסטיקה, מדובר בפחות ממקרה של סיבוך
אחרת. יש לציין שהרוב הגדול של  ביותר שאין לו אח ורע בכל השוואה לכל פעולה כירורגית

המקרים המגיעים לבית החולים הם בסך הכל דימום קל לאחר ברית מילה שלא מצריך אשפוז 
בניתוחים אחרים סיבוך של דימום לא נכנס כלל לסטטיסטיקה אלא טיפול שמרני בלבד. 

 כסיבוך. 

 מהמוהל על  בכתב התחייבות בקבלת, עבודת הפיקוח של הועדה מתמצית זאת, כאמור עם
ביצוע  לאחרעמידה בנהלים ההלכתיים והרפואיים שקבעה הועדה וקבלת מידע אודות סיבוכים 

באה להחליף את בדיקת ההורים אודות  לאהועדה עבודת חשוב להבהיר כי הברית. לאור זאת, 
עריכת ברית המילה לבנם וכי באחריות כל הורה המוהל אתו הם מעוניינים להתקשר לצורך 

 אם מנהגי אותו מוהל מקובלים עליו, ובעיקר לעניין מציצה פומית/באמצעות שפופרת. הלבדוק 

  הוועדה הבינמשרדית לפיקוח על המוהלים במסגרת ההסמכה והפיקוח על המוהלים מקיימת
ימי עיון ומפגשי ריענון נהלים והנחיות עם מוהלים וותיקים ומוהלים חדשים ומביאה בפני 

ספו לאחרונה.  כמו כן מפרסמת הוועדה חוזרים מקצועיים המוהלים את החידושים שנו
 תמידיים כסדרם. 

 מוהלים בביה"ח שערי צדק, נמסרו הרצאות בנושאים  322 -הוועדה קיימה ערב עיון עם כ
הלכתיים ורפואיים הקשורים לברית המילה על ידי הרבנים הראשיים לישראל חברי הוועדה 

 ורופאים מסגל ביה"ח.

 ץ טלפוני למוהלים הפועל מידי ערב ובו ניתן להתייעץ עם המפקחים החברים הוקם מוקד ייעו
 בוועדה. 

  התקיים קורס למוהלים מומחים בשיתוף מכון שלזינגר בו עברו המוהלים הכשרה הלכתית
 ורפואית בביצוע ברית מילה במקרים לא שגרתיים.

  מועמדים לגיור במסגרת פעילות המחלקה מתבצעים בריתות מילה למבוגרים יהודים או
 בשלשה בתי חולים בארץ. 

 בריתות לתינוקות. 65,222-ם מדי שנה למעלה מבישראל מתקיימי 

 או נכדיהם ע"י  הרופאים הכירורגים הבכירים במדינת ישראל מעדיפים למול את בניהם
 שמוהלים הם בעלי ניסיון רב במילה שאין בידינו אנו הרופאים.מוהל תוך הטעמה, 

 מוהלים.  438וסמכים מטעם הוועדה הם מספר המוהלים המ 

 מוהלים. 022-מספר המוהלים הפעילים המוערך בישראל ללא הסמכה הוא כ 

 

 :עתידית פעולה כנית ת

  מוהלים.כנס 

 .מכרז לביצוע בריתות מילה למבוגרים 

  .עריכת סקר על אחוז הבריתות המבוצעות אצל רופאים 

  שים ומוהלים ותיקים מחדשי תעודה לים חדמפגשי ריענון נהלים והנחיות עם מוה 2-3קיום
 .)מותנה באישור תקציבי( מוהלים 22-31בכל מפגש אמורים להשתתף אשר 
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 וגרות אישות מחלקת

 

פעילות מחלקת אישות וגירות קיימת מזה עשרות שנים באופן שהטיפול באלפי התיקים המגיעים 
נות הראשית במעמדם, נעשה בתחילה הנוגעים למעמד אישי של אותם אלו המבקשים את הכרת הרב

על ידי המזכיר הכללי של הרבנות הראשית, משם הנושא התפתח יותר ועבר אל מחלקת ההסמכה, 
ולאחר מכן מפאת הנסיבות הועתק הטיפול של כל המערכת אל לשכתו של נשיא בית הדין הגדול, עד 

אייש את התחום בגורם שיטפל (, ל2101הגידול המסיבי בפניות המתקבלות הוחלט ) בעקבותשלבסוף 

 .זה, כמובן תחת הכוונתו של נשיא בית הדין הגדול בנושא

 

במספר תחומים שנכנסים בראיה רחבה תחת הגדרת ״מערך סקת כיום מחלקת אישות וגירות עו
הנישואין״ היות ורובם של הנעזרים במחלקה הינם חתנים או כלות המבקשים הכרה במעמדם כיהודים 

 .ויים או גרושים, גרים, עורכי חופות, כתובות, תעודת נישואין וכו׳או רווקים/ פנ

 

במתן מענה לפניות רבות בעניין הכרעתם ההלכתית העומדות בפנינו הינן בפן היומיומי, מהמשוכות  מעט
אשר מנפיקים תעודות יהדות לבני קהילתם  ,המונים אלפים רבים ,העולם ם מכל רחביודייני םרבנישל 

כאשר מגיעות התעודות הללו אל שולחננו לקבלת ם. , לאחר שסיימו לבדוק את הנתוניולמבקרים בהם
ולוודא מוטלת החובה לאמת מסמכים בנושא הנדון אישור, כאן מגיעה פעילותינו לשיאה בעוד עלינו 

רעור כי הסמכות מכן להגיע למסקנה שאינה ניתנת לעשאכן יצאו מאותו גורם שהנפיקן, ולאחר 
ישור הינה כבדת משקל בכל הקשור להסמכה לרבנות ממקור מהימן, ושאותו גורם שהוציאה את הא

דותיה הינם ברוח המתאימה, להוציא אכן בירר עד היכן שידו מגעת, וכמובן שאופי הקהילה ומוס
קרים שאותו רב קיבל את השכלתו במוסדות שאינם אורתודוקסיים או שמא אין הסמכתו כוללת את מ

 .נסובה וכיו״ב תחומי העניין שעליהם

 

אנו באים לדון בנוגע לתעודות גיור של הרכבי בתי דין שונים וחלקן כש מקבלים משנה חשיבותהדברים 
יתה ישים שנה. כאן ישנו צורך ללמוד את המציאות שהיאפילו על הליכי גיור של לפני ארבעים וחמ

קום את הסמכתם לשמש קיימת באותן השנים ולהבין כיצד פעל אותו בית הדין, מי נתן לחברי המ
בדיינות, ומי קבע את התהליך המקדים של הכשרת המתגיירים בטרם עמידתם בפני בית הדין, וכמובן 
מי פיקח על אדיקותם ושמירת המצוות שלהם בתקופה שלאחר הגיור. כל אלה ועוד הינם פרטים 

תן תמונה שלימה עד מורכבים וסבוכים שעלינו לתת את הדעת עליהם, ולהרכיב סוג של פסיפס אשר נו

 .קרה לפרטיוורכבות המכמה שניתן של מ

 

כשהדברים מגיעים להכרה בהליכי גירושין, הרי שבעת אשר מגיעות תעודות מעשה בית דין על סידור 
גיטין, הדברים נעשים בעדינות יתרה לפום המורכבות בהליכי כתיבת הגט, ההרשאות לסופר ולעדים, 

דיקת השמות וכו׳. חשש התרת אשת איש לעולם מוכרח שיעשה ברובד מנוי השליחות, ביטול תנאים, ב
העליון והאיכותי ביותר ברמה האנושית של מקבלי ההחלטות בתחום זה, ולכל העוסקים בראשות בית 

 .הדין על כל נספחיו וכמבואר

 

 יבים על פי אמות המידה הנהוגות בתחומן לקבל את אישורהפניות הינן מאת גורמים אשר מחו כלל
הרבנות הראשית לישראל על כל תעודה ותעודה מחו״ל, כך שכל מחלקות הנישואין שברבנויות 
המקומיות שולחות את התעודות שהוצגו בפניהן ואשר הונפקו בחו״ל אלינו לשם אימות ובדיקת 

יבים להפנות אל כמו גם בתי הדין הרבניים אשר מחוהנתונים כמתחייב בנהלי הרישום לנישואין, 

 .ראשית ולקבל אישור מכח תקנות הדיון בבתי הדין הרבנייםהרבנות ה
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לו ישנן פניות רבות לעומת כן, מאת גופים פרטיים המבקשים את הכרת הרבנות הראשית בתהליכים א

 .מיםואחרים אשר נעשו במוסדות מסוי

עמד הלכתית בנוגע למ -ישנם עורכי דין המייצגים את לקוחותיהם מולנו בבקשה לחוות דעה ממלכתית

וכמובן ישנם את שאר רשויות המדינה העובדות עם הרבנות הראשית לישראל בשיתוף  .אישי מחו״ל

 .פעולה כרשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים, משרד המשפטים, הסוכנות היהודית ומשרד הקליטה

 

ר קהילות דבך לכל רבני ודייני העולם, אשישות וגירות, מהווה אבן שואבת ונלמותר לציין שמחלקת א
רבות מאוד קבעו לעצמם ולבני קהילתם במסמרות, אשר רק מי שהרבנות הראשית לישראל מכירה 

 .ביהדותו יזכה לקבל חברות בקהילה, סידור קידושין, הליך גירושין, קבורה יהודית וכו׳

עולם, בכל הקשור לתחום זה, אנו עובדים על קביעת תבחינים ואמות מידה ברורות וחדות לרבני ודייני ה
אשר על פיהן נוכל לדעת מי הוא אשר ניתן לסמוך עליו לשם עשיית הליך חמור כגיטין או גיורים, ואפילו 
לשם הכרה בבירורי היהדות וסידור הקידושין בעולם, כך שנהיה יותר שקופים לציבור, ופתוחים לאלו 

 .שמעוניינים להיות מוכרים על ידינו

 

להפיק מספר כנסים לריענון נהלים למורשי ולרשמי נישואין, מלבד  בכוונתנוכמו כן בשנה הקרובה אי״ה 

 .)מותנה בתקציב( ימי העיון וטקסי חלוקת התעודות לבעלי הכושרים לסידור חופות

 

מערכת מיחשוב ארצית המקודמת ע"י המשרד לשירותי דת, בכל  - 'שירת הים'חלק מהטמעת מערכת 
אף היא בפרויקט הינה  -יתר, כל הליך רישום הנישואין ין ההרבנויות המקומיות, באמצעותה ינוהל ב
נכרון מוחלט בין כל חלקי שית בראשן, על מנת שיוכל להיות סוחיבור הרבנויות המקומיות והרבנות הרא

 .וגופי הרישום לנישואין

 

ם של מאות רבנים הפונים לקבל את יהתובקש עוסקת גם בריכוזזאת ועוד, מחלקת אישות וגירות 
קריטריונים שקבעה עריכת חופה וקידושין ובחינת הבקשות בהתאם לבנות הראשית להסמכת הר

 .מועצת הרבנות הראשית

 

הרבנים אשר עמדו בקריטריונים רשימה הארצית של עורכי החופות ב יםלסיום ההליך מעודכנ
מפורסמת באתר הרבנות הראשית לישראל, בכדי לסייע לחתנים ולכלות בבחירת האמורים. הרשימה 

 .ת על רבנים מסדרי קידושין ומחלקות נישואיןוביקור עורכתהמחלקה  .ב לסידור קידושיהםר

 

הינן בענייני מעמד אישי  2111-פניות בשנה אשר מתוכן כ  3111 -המחלקה מטפלת בסך כולל של מעל ל
וסקות על כל פילוחיו השונים החל מתעודות רווקות ופנוי וכלה בתעודות גיור וגירושין. יתר הפניות ע

 .בכל הקשור לרישום נישואין ומסדרי קידושין ברמת הפיקוח וההכשרה

 

כל החומרים ממחושבים וסרוקים במערכת חכמה על מנת שניתן לדעת בכל שלב וזמן נתון, מה הוא 

 .מצב הפונה, וקבלת כל אינפורמציה הקשורה להליך עד כדי שליפת מאות אלפי תיקים במספר שניות
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 תפקידים ובעלי לישראל ראשיתה הרבנות מבנה

 

 rabanut.gov.il האינטרנט אתר

 

 20-5343434 - טלפונית מרכזייה

 

 לשכת הראשון לציון והרב הראשי לישראל

 הרב יצחק יוסף שליט"א 

 12-2300312פקס :  12-2303051טלפון: 

 lrabbis@rab.gov.i דואר אלקטרוני 

 

 לשכת הרב הראשי לישראל

 הרב דוד לאו שליט"א

 12-2300802פקס:  12-2303050טלפון: 

   rabbia@rab.gov.il דואר אלקטרוני  

 

 לשכת המנהל הכללי

 הרב משה דגן , מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל

 וסבתקופת הדו"ח המנכ"ל היה מר עודד פל

  12-2300804פקס: 12-2303004/2טלפון: 

 mankal1@rab.gov.il דואר אלקטרוני:  

 

 הלשכה המשפטית

 היועץ המשפטי –עו"ד הראל גולדברג 

 12-2004222פקס: 12-2303040טלפון: 

  @rab.gov.ilorit דואר אלקטרוני: 

mailto:rabbis@rabbinate.gov.il
mailto:rabbis@rabbinate.gov.il
mailto:rabbia@rabbinate.gov.il
mailto:mankal1@rab.gov.il
mailto:mankal1@rab.gov.il
mailto:orit@rab.gov.il
mailto:orit@rab.gov.il
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 מחלקת דוברות

 מ"מ דובר –מר דניאל בר 

 12:2232425פקס:  121-2230228 :טלפון

 danielb@dat.gov.il דואר אלקטרוני: 

 

 מחלקת משאבי אנוש

 מנהלת –גב' שושי כהן 

 12-2300854פקס:  12-2303021טלפון: 

 ka@rabbinate.gov.il דואר אלקטרוני: 

 

 מחלקת תקציבים

 תקציבנית –גב' שרון יגן 

 12-2300853פקס:  12-2303020טלפון: 

 sharon@rab.gov.il דואר אלקטרוני : 

 

 מחלקת משאבים חומריים

 מנהל –מר יוסי ביטון 

 12-2300523פקס:  12-2303008: טלפון

 chani@rab.gov.il דואר אלקטרוני: 

 

 מחלקת בחינות והסמכה 

 מנהל  –הרב רפאל מזרחי 

 בחינות לרבנות: 

 12-2303058פקס:  12-2303043/44טלפון: 

 exams@rabbinate.gov.il דואר אלקטרוני: 

 

mailto:danielb@dat.gov.il
mailto:danielb@dat.gov.il
mailto:ka@rabbinate.gov.il
mailto:ka@rabbinate.gov.il
mailto:sharon@rab.gov.il
mailto:sharon@rab.gov.il
mailto:chani@rab.gov.il
mailto:chani@rab.gov.il
mailto:exams@rabbinate.gov.il
mailto:exams@rabbinate.gov.il
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 בחינות לדיינות וכושרים: 

 12-2111323פקס:  12-2303053/4טלפון: 

 orly@rabbinate.gov.il דואר אלקטרוני: 

 

 מחלקת בריתות 

 מנהל  –הרב משה מורסיאנו 

 12-2111208פקס:  12-2303040טלפון: 

 britot@rabbinate.gov.il קטרוני: דואר אל

 

 מחלקת אישות וגירות

 מרכז אישות וגיור –הרב איתמר טובול 

 12-2220012פקס:  12-2303020טלפון: 

 tubul@rab.gov.il דואר אלקטרוני: 

 

 וחופש המידע פניות הציבור 

 ממונה –תמי מזרחי גב' 

 12-2300804פקס:  12-2303004טלפון: 

 mankal2@rab.gov.il דואר אלקטרוני: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:orly@rabbinate.gov.il
mailto:orly@rabbinate.gov.il
mailto:britot@rabbinate.gov.il
mailto:britot@rabbinate.gov.il
mailto:tubul@rab.gov.il
mailto:tubul@rab.gov.il
mailto:mankal2@rab.gov.il
mailto:mankal2@rab.gov.il


 1025דו"ח חופש המידע הרבנות הראשית לישראל 

32 
 

 

 אגף הכשרות הארצי

 

 ראש אגף הכשרות –הרב יעקב סבג 

 מחלקת בתי מטבחיים, חרושת ותעשיה - הרב חגי בר גיורא

 מחלקת מלונות , אולמות ומשחטות  - רב יניב כהןה

 מלווה מחלקת ענייני דת וכשרות במוסדות ציבור  - הרב יעקב אבורמד

 מנהל מחלקת עיבוד בשר ואיטליזים -הרב אברהם בוחבוט 

 12-2300803פקס:  12-2303022טלפון: 

 ab.gov.ilkashrut@r דואר אלקטרוני: 

 

 מנהל תחום אכיפת חוק איסור הונאה בכשרות –מר רפי יוחאי 

 12-2303025פקס:  12-2303080טלפון: 

 achifa@rabbinate.gov.il דואר אלקטרוני: 

 

 מנהל מחלקת יבוא מזון –הרב יצחק כהן ארזי 

 12-2300802פקס:  12-2303030טלפון: 

 yevu@rab.gov.il דואר אלקטרוני: 

 

 מנהל מחלקת שחיטת חו"ל ויבוא בשר –הרב חיים לסרי 

  היה עמיחי פילבר תקופת הדו"ח מנהל המחלקהב

 12-2303828פקס: 12-2303020טלפון: 

 basar1@rab.gov.il דואר אלקטרוני: 

 

 מנהל מחלקת מצוות התלויות בארץ –הרב מרדכי בידרמן 

 12-2303001פקס:  12-2303002טלפון:

 matav@rabbinate.gov.il דואר אלקטרוני: 

 

mailto:kashrut@rab.gov.il
mailto:kashrut@rab.gov.il
mailto:achifa@rabbinate.gov.il
mailto:achifa@rabbinate.gov.il
mailto:yevu@rab.gov.il
mailto:yevu@rab.gov.il
mailto:basar1@rab.gov.il
mailto:basar1@rab.gov.il
mailto:matav@rabbinate.gov.il
mailto:matav@rabbinate.gov.il
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  0245תקציב  
  

 עבצ כמויות שיא כוח אדם הוצאה נטו שם פריט תקנה

 שיא כוח אדם 4540101
                      

4,668  
                  

25  
    

 עבודה בלתי צמיתה 4540102
                      

7,482    
  

                     
476  

 שעות נוספות 4540103
                         

463    
            

7,740  
  

 כוננויות 4540104
                           

81    
            

1,565  
  

 הוצאות פרישה 4540105
                           

74    
    

 העסקת סטודנטים 4540106
                         

236    
            

7,288  
  

 החזר הוצאות רכב 4540107
                         

945    
                 

48  
  

 רכישת שירות 4540108
                         

362  
      

 הוצאות תפעול 4540110
                      

3,966    
    

 הוצאות מחשוב 4540111
                         

140    
    

 דיור ממשלת 4540112
                      

2,607    
    

 וחההדרכה ורו 4540113
                         

250    
    

 פעולות 4540114
                      

1,255    
    

 ברית מילה 4540115
                      

1,305    
    

 מינהל הרכב 4540116
                         

615  
      

 תהילה 4540117
                           

48    
    

        1,700- הכנסות בחינות 4540118

4540120 
-הוצאות תפעול

 בחינות
                      

1,700    
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 :0245דיווח הממונה על הפעלת החוק בשנת 

 

 

בקשות שנענו  מספר הבקשות השנה
 במלואן

בקשות שנענו 
 באופן חלקי

בקשות שלא 
 נענו

2102 20 02 3 2 
 

 דחיה:העילות 

 

 שם העילה וז מכלל הדחיותאח

הקצאת משאבים בלתי  2
 סבירה

0 
 סוד מסחרי או מקצועי

שיבוש  -( 0)ב()5 0
התפקוד התקין של 

הרשות או שיבוש 
 יכולתה לבצע תפקידה;

קיים הסדר חוקי  - 21 0
אחר לעניין מסירת 

 המידע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


