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 בס"ד 

 שלום רב,

שום חוק חופש המידע ברבנות יי הדיווח השנתי שלאני מתכבד להציג בפניכם את 

ומציג תכניות פעולה עתידיות לשנת  2018את פעילות שנת  הראשית לישראל המסכם

2019. 

במשך יבור לקבלת מידע מהרשויות. החוק, חוק חופש המידע מעגן את זכות הצ

 קרון השקיפות לרשויות השלטון.יכה תודעתית והחדיר את עיהשנים, הוביל מהפ

 למימוש זכות זו עבור הציבור מקבל השירות,  במרץהרבנות הראשית לישראל פועלת 

דרכי פעולה שונים למימוש  והתווינ ,צאוכפועל י .ובשנים האחרונות ביתר שאת

כל הגברת פרסום הרבנות פועלת ל ,מחד .שיפור השירות לאזרחל רבנות מדיניות ה

השקנו אתר חדש  –נים ע"י הרבנות הראשית ולפעילותה מידע הקשור לשירותים הנית

מערכת   הכולל ,ידידותיתלרבנות הראשית המנגיש לציבור מידע בצורה קלה מהירה ו

שפרנו לאין מאידך,  למכשירים ניידים,גם מקוונת לפניות ציבור וטפסים מקוונים, 

טופלות במהירות ומקצועיות ע"י המ ,מידע ופניות ציבורמענה לבקשות וך את הער

מתוך תפיסה שירותית זו הרואה את הערך הלקוח, . רבנות הראשית לישראלעובדי ה

ארגון משמעותי, במקביל להליך מתקדם של שדרוג מערכות -הליך רהעברה הרבנות 

נתנו תמיכה בכלים יי המחשוב בכל מחלקות הרה"ר, כך שלכל תהליכי העבודה

בור מידע עדכני בכל ישיסייעו לשפר את השירות,  להנגיש לצומקוונים טכנולוגיים 

ולייעל את המענה לכל  ,התחומים עליהם מופקדת הרבנות הראשית לישראל

החקלאים, התעשיינים, האוכלוסיות מקבלות השירות, החל מהאזרח הרגיל ועד 

 ות.יבואני המזון ובעלי המפעלים בתפוצ

 ,בברכה 

 

 

 

 משה דגן 

 המנהל הכללי
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 לישראל הראשיים הרבנים

 ורשויות ישראל ממשלת עבור העליונה ההלכתית הסמכות היא לישראל הראשית הרבנות

 למשרד כפופה 2015 סמך, אשר החל משנת יחידת היא לישראל הראשית הרבנות . השלטון

 .הדת לשירותי

, על מגוון תחומי ההתמחות התחומים בהם עוסקת הרבנות הראשית לישראל הינם: כשרות

הפעלת , ולמשגיחי כשרות לדיינות, לרבנות הסמכההאישי, בחינות והענקת  הדין ענייני

, הסמכת עורכי למבוגריםבריתות קוח על המוהלים, ילהסמכה ופ תמשרדי-ביןהוועדה ה

 .הדת בשירותי שונים תפקידים לבעלי ומינויים והסמכות חופה וקידושין

 הרבנים. שליט״א לישראל הראשיים הרבנים עומדים לישראל הראשית הרבנות בראש

 מהם, חברים 150 המונה בוחר גוף ידי על שנים 10 בת לכהונה נבחרים לישראל הראשיים

 לחוק 6-10 סעיפים להוראות בהתאם מורכב הבוחר הגוף. ציבור נציגי 70-ו רבנים 80

 .לישראל הראשית הרבנות

ון הראש לתפקיד שליט״א יוסף יצחק הרב נבחרו 24/7/2013 בתאריך י"ז מנחם אב תשע"ג 

 .האשכנזי הראשי הרב לתפקיד שליט״א לאו דוד והרב הספרדי הראשי הרבלציון 

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

 נשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל –הרה"ג יצחק יוסף שליט"א 

 נשיא בית הדין הרבני הגדול –הרה"ג דוד לאו שליט"א 

 לישראל הראשית הרבנות ועצתמ

 ישראל ממשלת עבור העליונה ההלכתית הסמכות היא לישראל הראשית הרבנות מועצת

 .הדת שירותי ומערך

 סגורות המועצה ישיבות. לחודש אחת כלל בדרך מתכנסת לישראל הראשית הרבנות מועצת

 באתר האינטרנט של הרבנות הראשית. לעיון זמינות המועצה החלטות  אולם, לציבור

 המועצה תפקידי

 הראשית הרבנות חוקל 2 בסעיף מוגדרים לישראל הראשית הרבנות מועצת תפקידי

 :לישראל

 ;בעצתה לשואלים הלכה בעניני דעת וחוות תשובות מתן  (1)

 ;ומצוות תורה לערכי הציבור לקירוב פעולות  (2)

 ;כשרות על הכשר תעודות מתן  (3)

 ;1955-תשט״ו, הדיינים חוק לפי כדיין לכהן כשירות מתן  (4)

    שירותי חוק פי על שהותקנו עיר רבני בחירות תקנות לפי עיר כרב לכהן כשירות מתן (5)

 ;1971-תשל״א[, משולב נוסח] הדת היהודיים            
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  הרבנים מבין נישואין רושמי ומינוי נישואין רושם כרב לכהן לרב כשירות מתן (6)

 ;כאמור כשירות שקיבלו            

 . דין כל פי על תפקידיה לביצוע הדרושה פעולה כל  (7)

 המועצה הרכב

 הראשית הרבנות לחוק 4 בסעיף נקבע לישראל הראשית הרבנות מועצת חברי הרכב

 :הבאה החלוקה לפי, חברים 15 הדו״ח בתקופת מכהנים במועצה. לישראל

 לישראל הראשיים הרבנים שני  .1

 . וחיפה שבע באר, אביב תל, ירושלים מן הערים אחת מכל עיר אחד רב  .2

  הבוחר לגוף בהרכבו זהה בוחר גוף ידי על, שנים 5 בת לכהונה הנבחרים רבנים עשרה .3

 .הראשיים הרבנים תא           

 הראשי, ובלבד שערב מינויו לרב הצבאי הראשי ניתנה לו כשירות לכהן  הצבאי הרב .4

 .כרב עיר           

   ראל, בנוסף לסמכויות הסטטוטוריות המוענקות לכל אחד מהרבנים הראשיים ליש          

 משרתים הרבנים   הגדול,  הרבני הדין  וכנשיא בית  הראשית   הרבנות   ועצת מ כנשיא          

 לישראל בתפקיד ציבורי ייצוגי.   הראשיים          
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 אגף הכשרות הארצי

 

הנחיית הרב הראשי בבראשותו של הרב יעקב סבג ו אגף הכשרות ברבנות הראשית לישראל

, אחראי על קביעת נהלי כשרות לישראל הרה"ג יצחק יוסף שליט"א המשמש כנשיא המועצה

אחידים ברחבי הארץ בתחומים הבאים: בתי מלון, מסעדות, קייטרינג, גני אירועים, 

משחטות, בתי מטבחיים, בתי אריזה, שווקים סיטונאיים, תעשייה, הפרשת תרומות 

בוא מוצרי מזון ושחיטה פיקוח על ימצוות התלויות בארץ, אית, ומעשרות בתוצרת חקל

  בחו"ל.

 

 או הראשית הרבנות מועצת בסמכות, 1983-ג"בכשרות התשמ הונאה איסור לחוק בהתאם

, ל"לצה הראשי הרב – הביטחון ושלוחות ל"ובצה, בעירו מקומי רב וכן לכך שהסמיכה מי

אין לייבא לישראל בשר לא כשר. כמו כן ככלל בהתאם לחוק הבשר,  .הכשר תעודת ליתן

על יבואן המייבא מוצר מזון המסומן כמזון כשר, להציג אישורי כשרות  ,בהתאם לחוק

  תואמים מהרבנות הראשית.

 

 כשרות מתווה ה

. הגינות שלטונית, ניתן פסק דין בעתירה בעניין בג"ץ 9.5.2017ביום י"ג אייר תשע"ז,  .1

בהתאם לפסק הדין, ניתן תוקף משפטי לעיקרון הניתוק וההפרדה הדרושים בין משגיח 

 קרי בין משגיח הכשרות בבית העסק לבין בעל העסק המושגח.  –למושגח 

 הצוות לבחינת מערך הכשרות בישראלפסק הדין ניתן לאחר שהונח בפני בית המשפט דו"ח  .2

ואושר בישיבתה של מועצת הרבנות הראשית  27.4.17אשר הוגש לרב הראשי לישראל ביום 

 . 3.5.17לישראל ביום 

דו"ח הצוות עסק במכלול של סוגיות הכרוכות במערך הכשרות הממלכתי, ובין השאר,  .3

 בסוגיית ניתוק הזיקה בין משגיח למושגח. 

הוקם צוות היגוי ליישום  בעקבות אישור הדו"ח על ידי מועצת הרבנות הראשית, .4

ההיגוי וועדות המשנה שתחתיו התכנסו לעשרות ישיבות במצטבר, ודנו  צוותמסקנותיו. 

במכלול הסוגיות שבהן עסק דו"ח הצוות המקורי, ובכלל זאת, כללים אחידים למתן הכשר 

ובחינת נהלי הכשרות של הרבנות הראשית המסווגים לפי ענפי המזון השונים; כלים 

נהלי הכשרות ובכלל זאת, אופן ביטול הסמכתו של רב למתן הכשר, קביעת כללים  לאכיפת

לדירוג הפרות כשרות ונוהל להסרת תעודת הכשר; כללים למניעת ניגוד עניינים במערך 

הכשרות; ממשקי עבודה עם גופי כשרות פרטיים; מתכונת אחידה ושוויונית לקביעת היקף 

 פייניהם וסיווגם ועוד. שעות השגחה בבתי עסק בהתבסס על מא

 המלצות את לעגן במטרה ונהלים חקיקה תזכירי טיוטות כולל, שגובשההיגוי  צוות"ח דו .5

הדו"ח אושר על ידי מועצת הרבנות הראשית לישראל . העניין לפי, הנדרש באופן"ח הדו
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ם חקיקה שתביא לניתוק הזיקה ודיהרבנות הראשית פועלת לק  , ובימים אלו,6/2018 ביום

 שבין משגיח ומושגח וליצירת מסגרת תאגידית להעסקת משגיחי הכשרות.

 

 שיפור הקשר עם הרבנויות המקומיות

התווה תכנית עבודה דו שנתית ע"פ יבקרו עובדי האגף בכל הרבנויות אגף הכשרות 

באמצעותו ארצי, . האגף החל בסבב ביקורים לאשכולות תגאוגרפי החלוקהמקומיות ע"פ 

מערך הכשרות רבני ומפקחי האגף עם הרבנים המקומיים ובעלי התפקידים השונים בייפגשו 

במועצות הדתיות וזאת ע"מ להדק ולהגביר את שיתופי הפעולה לקידום ולביצור המקומית 

המפגשים נערכים בעידודם ובברכתם של הרבנים הראשיים לישראל   חומת הכשרות בארץ.

 כ"ל הרה"ר ומנכ"ל המשרד לשירותי דת.שליט"א , מנ

מפגשים אלו מתוכננים מראש במגמה שישתתפו בהם בעלי האחריות, הן בצד ההלכתי והן 

ממלכתיים בצד המנהלי/ארגוני וזאת מתוך אחריות משותפת למתן שירותי כשרות 

 .מאתנואמינים כמצופה מקצועיים ו

 מי ו/או מנהל מחלקת כשרות על של הרב המקוסגרת המפגשים, מועברת סקירה מקיפה במ

עם  על ההתמודדויותהמשגיחים ומפקחי הכשרות,  פעילותמערך הכשרות בעירם, על 

ם וכו' מפגשים אלו ממשיכים בדיונים על סוגיות האתגרים השונים העומדים לפתח

לביצור חומת הכשרות וומתן סיוע ככל הנדרש להמשך פעילות תקינה של המערכת הלכתיות 

 בארץ.

 

 כחלק מהמלצות וועדת הכשרות ולאחר החלטת מועצת הרבנות הראשית – סמל הכשרות

ובהתאם התעשייה סמל כשרות אחיד שכלל הרבנויות המקומיות יעשו בו שימוש  נקבע

תשלב את סמל הכשרות הממלכתית על מוצרים בכשרות הרבנות. כחלק מהליך אישור סמל 

 .שימוש בסמל המדינה בסמל הכשרותאישור שר הפנים על הכשרות הממלכתית ניתן 

 

 יבוא מקביל 

לקדום האפשרות למתן אישורי  ,משרד האוצרבשיתוף אגף הכשרות בהובלת המנכ"ל פעלו 

כשרות למוצרי יבוא המיובאים ביבוא מקביל וזאת כחלק מהמאמץ להורדת יוקר המחיה, 

החל מהלך ניסיוני  5/2018בחודש תוך שמירה על צרכיהם של הצרכנים דורשי הכשרות. 

 כאמור העומדים בנוהל יבוא מקביל.למתן אישורי כשרות למוצרי יבוא 

 

 אגף הכשרות -פעילות הדרכה 

המתקיימים לעיתים קרובות ומארגן פגישות עבודה עם  בכנסים משתתףהאגף מקיים ו

מקומיות בהם נוטלים חלק הגורמים הרלוונטיים במערכות הכשרות  נציגי רבנויות

במועצות הדתיות וברבנויות המקומיות והאזוריות, במטרה להעביר את מדיניות הרבנות 

ללוות ול"שטח", לייצר אחידות ושקיפות, ליצור שיתופי פעולה, לחזק את הרגולציה 

אלו, בהם נוטלים חלק כל נושאי  הטמעה ויישום הוראות ונהלי הכשרות. בפגישות וכנסים
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המשרה במערך הכשרות, מעלים סוגיות הלכתיות ומקצועיות בתחום הכשרות ופועלים 

להטמעה ויישום נהלי הכשרות הקיימים והחדשים ברבנויות. כחלק מפעילות האגף להשגת 

יעדיו מבצעים עובדי האגף גם ביקורות הן ברבנויות המקומיות והן בבתי העסק הפרוסים 

האגף, רבני מנהלי מחלקות ברחבי הארץ להשגת מטרותיו. בביקורות אלו נוטלים חלק 

העיר/רשו"מ, יו"ר מועצה דתית, מנהלי מחלקות כשרות, מפקחי המועצה הדתית, ובהן 

עולות סוגיות ובעיות אקטואליות במערך הכשרות בכל עיר ועיר ובאים על פתרונם. הידע 

אגף לצד מעורבותם במערכות הכשרות ות במנהלי המחלקוהניסיון הרב שצברו 

הממלכתיות ברחבי הארץ, מקנה להם את היכולת לשתף בידע ובמומחיות את הגורמים 

האמונים על הכשרות ברבנויות המקומיות, בין היתר במענה הקיים ב"מטבחים חכמים" 

 ובאבזור הטכנולוגי המתקדם המעניק פתרונות כשרותיים למטבחים.

 

באגף הכשרות ברבנות הראשית לישראל עוסקות במגוון תחומים המחלקות השונות 

הכשרות, מתן מידע לציבור  לנותניהקשורים לכשרות: קביעת נהלי הכשרות, פיקוח וייעוץ 

 ואכיפת חוק איסור הונאה בכשרות כמפורט להלן : בדבר מוצרי מזון שאינם כשרים

 

 ירקות עליים נקיים מחרקים 

יותר ויותר יצרנים של ירקות עליים מפוקחים מחרקים  במהלך השנה האחרונה הופנו

לבדיקת מעבדה חיצונית, כפי שמצוין בנהלי הרבנות על מנת לעמוד תחת ביקורת מתמדת 

 בבחינת רמת הנקיות מחרקים.

 , בתוך בנין הרה"ר לישראל.ייחודית מעבדההקמת בימים אלו נערכת הרה"ר ל

 

 שינוי חזותי

ית המזון בין חלבי לפרווה מתפרסת על תחומים שונים, הן הדרישה לביצוע בידול בתעשי

ביבוא והן בתעשייה המקומית, ובכלל זה גם הבידול בין מוצרי חמץ לכשרים לפסח. רבני 

האגף מנחים את הרבנויות נותנות ההכשר להקפיד על כך ששינוי הצורה המתבקש יוטמע 

ישבה לדון בנושא וקיבלה ועדת הכשרות הארצית  בתעשיות המזון  ובכך ימנע מכשול.

החלטה אשר אומצה ע"י מועצת הרה"ר, להמשיך ולהקפיד על בידול הצורה, בסייגים 

 הנדרשים.

 

 מטבחיים בתי

מחייב את בתי הבתי מטבחיים. בשנים האחרונות הוכנס נוהל  4ים כברחבי הארץ מופעל

המטבחיים להוציא תוצרת ללקוחות מלווה בתעודת משלוח ובאישור כשרות, הנושא על 

גביו הולוגרמה ממוספרת. זאת על מנת להגביר את אבטחת כשרות המוצר ואת אמינות 

 התעודה. הרבנויות המקומיות קיבלו הוראה שלא לקבל תוצרת בשר ללא הולוגרמה.

'בכורות' )זכר הנולד מהמלטה ראשונה של שלסוגיית ה מתפקידה של המחלקה גם לוודא

דואגת לבצע מכירה של מבכירות )בהמות  הרבנותלכן יהיה מענה הלכתי ראוי ו בהמה(,
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העומדות להמליט לראשונה( במשך כל השנה, בכדי להתיר את הבהמה בהתאם לכללי 

 ההלכה.

 מזון תיתעשי

במסגרת פעילות האגף מתקיימות ביקורות ברחבי הארץ, בקרב היצרנים השונים, ע"מ 

לוודא כי מערך ההשגחה המקומי הטמיע את נהלי הכשרות של הרבנות הראשית  לישראל, 

תוך מתן ייעוץ לפתרונות הלכתיים וטכנולוגיים ואמצעים לאבטחת כשרות המוצר. כמו"כ 

ועצת הרה"ר, אשר פורסמה ברשומות, הדורשת בשנה האחרונה התקבלה החלטה ע"י מ

מהיצרנים לסמן את ציון הכשרות בתוספת סמל כשרותי אחיד. המגמה היא שהנוהל יוטמע 

 .2021באופן מלא עד לשנת 

 

 שיווק ורשתות מסעדות

המחלקה עוסקת בהטמעת נהלי הכשרות בקרב נותני ההכשר, בניית מערכי הדרכה בתחום 

על מנת הרשתות  מנהליהכשרות, ביצוע ביקורות בקרב סניפי הרשתות לרבות מפגשים עם 

 .הרשתות בכל סניפישייושמו ויוטמעו גבש כללים אחידים שמוע את ה"שטח" ולל

 

 10 -אגף הכשרות הפיק כ 2018במהלך שנת  – ות''עדכוני כשרות' / 'משולחנו של אגף כשר

. המחלקה סייעה 'משולחנו של אגף כשרות'גיליונות של  12-ו כ'עדכוני כשרות' גיליונות של 

 ם לאלפי מנויים רשומים וברשתות החברתיות.והפצתהתכנים עיצוב בעריכת ו

 

 לפסח היערכות

חודשים היערכות לפסח כוללת את כל המחלקות באגף ומתחילה הפעילות האגף במסגרת 

ועדכון בהתאם  ןנהלי הרבנות עוברים ריענוהחג. במסגרת ההיערכות רבים לפני כניסת 

כלה באלו ם וימפעלים/המטבחים המוסדיהחל מהנהלים העוסקים בהכשרת לצורך 

ביקורות . כחלק מהיערכות זו, מנהלי המחלקות עורכים בייצור המוצרים לפסחהעוסקים 

עם רשתות השיווק ומגבש פתרונות מתעוררות הבשטח ע"מ לתת מענה ופתרון הולם לבעיות 

וכדו' במהלך חג הפסח  חסימת מוצרי החמץ בקופות הרושמות באמצעים טכנולוגיים כמו 

 חלילה מצב של מכירת מוצרי חמץ בפסח עצמו. רייווצע"מ שלא 

 

 )בקר( שחיטת חוץ לארץ

האגף באמצעות מחלקת שחיטת חו"ל דואג להפעלת מערך שחיטת חו"ל, ע"פ התבחינים 

ח אדם בצוותי השחיטה ולהפעלת פיקוח ושאושרו ע"י מועצת הרה"ר, להגדלת מאגר כ

ביקורות ע"י מפקחי  32 -. בשנה האחרונה התבצעו כובקרה על מערך השחיטה בחו"ל

במיקור חוץ, בבתי מטבחיים  הפרושים ברחבי העולם )דרום אמריקה ואירופה(.  הרה"ר

פעילות זו מסייעת רבות לשמירה על רמת הכשרות והשקיפות בקרב צוותי השחיטה לזיכוי 

 הרבים.
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 וקייטרינג אולמותת מח' מלונו

ם פעילות ההשגחה בבתי המלון והאולמות בארץ מורכבת ביותר היות והיא כוללת תחומי

קונדיטוריה ועוד, ירקות ופירות, קליטת בשר, אפיה,  מגוונים בענייני הכשרות מקליטת

פעילות ההשגחה בבתי המלון כוללת את שמירת נהלי הכשרות גם במהלך ש שים לב לכךב

ע"מ לבדוק שאכן נהלי הכשרות פיקוח ובקרה  ךהמחלקה עורמנהל שבתות וחגים. 

נערכות פגישות עם רבנויות מקומיות והתאחדות בעלי לצורך כך, .  נשמרים םהייעודיי

מטפלת בפניות, בשאלות ובתלונות הן מצד ומנהלי העסקים, והמלונות והאולמות 

על מנת לקדם ולייעל את הכשרות  ,האזרחים, משגיחי הכשרות, והתאחדות בעלי המלונות

 .נה לצרכים של בעלי השמחה/הנופשיםולתת מע

 

 מח' משחטות בארץ

העופות בארץ בליווי ועדת ל כל משחטות קיימת פקוח ובקרה עמשחטות ממחלקת 

ע"מ לעמוד מקרוב על תפקוד המשחטה, מבחינת כשרות עורכת ביקורת חוזרות  המשחטות,

ועמידה בנהלי המשחטות שע"י הרבנות הראשית לישראל. בשנה החולפת התמודדנו עם 

רבות ולחוסר סחורה בשוק.  מגפה שפגעה בעופות בצומת הגידים ואשר גרמה לטרפות

 השוחטים והמשגיחים עשו את עבודתם נאמנה בכדי למזער את הנזקים. 

 

 )בעלי כנף( מח' משחטות בחו"ל

המחלקה מפקחת על צוותי שחיטת אווזים כשרה באירופה ומרכיבה צוותי שחיטה בהתאם 

לביצוע שחיטה, לאופיו של המפעל. במסגרת זו נשלחים צוותים המאושרים ע"י המחלקה, 

צוותי השחיטה מדווחים למחלקה  לאחר שהמשחטות נבדקו ואושרו כראויות לעבודה.

מונפק אישור כשרות בהתאם לחוק בהתאם לנהלים וכפועל יוצא, ליבואן העומד בנוהל, 

 הבשר ומוצריו.

 

 תכניות האגף לעתיד

 וקחים.מעבדה לבדיקת חרקים בירקות עליים של חברות המספקות ירקות מפתפעול  .1

מיפוי הצרכים והדרישות ההלכתיות לצורכי הכשרות בבתי המטבחיים והמשחטות בארץ  .2

 )מבחינת מס' שובי"ם ומשגיחים, שעות השגחה ושעות עבודה(.

 הטמעת נוהל סימון טרף אחיד בכל המשחטות. .3

 חלק.-הגדרת דרגת כשר .4

 הקמת מאגר תיקי שוחטים מוסמכים בבתי מטבחיים. .5

 סיום כתיבת נהלי כשרות אחידים והטמעתם בקרב הרבנויות המקומיות. .6

 קיום כנס כשרות ארצי לרבני ערים, מנהלי מחלקות כשרות ומפקחים. .7
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מידע על מוצרי יבוא כשרים וכדומה של פיתוח תוכנת עזר שתאפשר חיפוש מהיר וקל  .8

 יחי הכשרות.שמאושרים ע"י הרבנות הראשית מתוך שאיפה להנגיש לציבור הרחב ולמשג

הקמת חיזוק הבקרה על בתי מטבחיים בחו"ל באמצעות הגדלת מספר מפקחים ובאמצעות  .9

חדר בקרה מרכזי לייעול הפיקוח על מפעלים ובתי מטבחיים בחו"ל הנמצאים תחת 

בתי מטבחיים ברחבי העולם,  40 -הרגולציה של הרה"ר, באמצעות מצלמות שיותקנו  בכ

 המשפטית.בכפוף לאישור המחלקה 

באמצעות הולוגרמות  מצוי,חיזוק אבטחת הכשרות בתחומים רגישים, שהזיוף בהם  .10

 שישולבו בתעודות הכשרות ואמצעים אלקטרוניים נוספים.

 ם הטיפול בהטמעת הנוהל ברבנויות השונות.ופרווה/חלבי: סי -שינוי צורה .11

ולהטמעת נהלים  פעילות משותפת עם התאחדות בעלי המלונות להוזלת מחירי הנופש בארץ .12

 אחידים בבתי המלון בכל הארץ.

 בתי המטבחיים ע"מ להגדיל את כמות השחיטה בארץ.להגדלת צוותים  .13

 ריכוז ומיפוי בתי האריזה בארץ, ע"י נותני הכשרות ובליווי הרה"ר. .14

 

 הישגים בשנת הדו"ח

והמועצות הדתיות, תוך הבנה הדדית בדבר חובת  חיזוק שיתוף הפעולה עם הרבנויות .1

רשימות העסקים, בעלי התפקידים השונים  מושלמים הכולליםהימצאותם של דו"חות 

 ודת הכשר בתוך תחום הרבנות בלבד.בתחום ההשגחה, מתן תע

 עיבוי נהלי הכשרות באינטרנט. .2

 הפקה והפצה של חוברת הדרכה "היערכות ואופן ההכשרה לפסח". .3

מוספרות ע"ג תעודות משלוח מבתי מהיקף ארצי ע"י בתי מטבחיים בהולוגרמות שימוש ב .4

 מטבחיים.

 הוצאת עדכוני כשרות שוטפים וכן חומרי הסברה "משולחנו של אגף הכשרות הארצי". .5
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 להלן סקירה על מחלקות אגף הכשרות : 

 מחלקת איסור הונאה בכשרות

בחוק זה נקבעה רשימת . 1983–בשנת תשמ"ג חוקק חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג 

הגופים המוסמכים ליתן תעודות הכשר, נאסר שימוש במצג כשרותי ללא תעודת הכשר ועוד, 

כל זאת על מנת להסדיר את נושא מתן תעודות ההכשר מתוך מגמה להגן על ציבור הצרכנים 

במה שקשור לכשרות המאכלים והמשקים אותם הם  שומרי הכשרות לבל יונו אותם

 צורכים.

ברבנות הראשית לישראל, נאכף החוק ע"י המשטרה, אך  1998עד להקמת היחידה בשנת 

לאחר שהתגלה שאין באפשרותה לטפל בנושא באופן רציף בהעדר כח אדם מתאים, הוחלט 

 .כי האכיפה תתבצע ע"י אנשי הרבנות הראשית

  

רות ית החוק תתבצע באמצעות הטלת קנס מנהלי על פי חוק העבאכיפשע בתקנות נקב

 במתכונת של ברירת משפט.  1985 –המנהליות התשמ"ו 

 

לצורך כך הוסמכו עובדים ברבנות הראשית לישראל כמפקחים לעניין הטלת קנס מנהלי. 

כמו כן, חלק מהעובדים אף עברו קורס הכשרה לחקירות ואף קיבלו הרשאה מאת השר 

 פנים לבצע חקירות בתחום עבירות על חוק איסור הונאה בכשרות. ןלביטחו

 

 מתבצעת באמצעות מרכז הגביה הארצי של המרכז לגביית קנסות.  ית הקנסותגבי

 מבנה המחלקה:

 מנהל

  מפקחים  4

 מזכירה

 

 פעילות אכיפה

מידי יום מתקבל ביחידה הארצית המצויה בירושלים במשרדי הרבנות הראשית לישראל 

מידע מודיעיני ותלונות בהתייחס לחשדות על עבירות בתחום ההונאה בכשרות. המידע מגיע 

 גורמים עיקריים:  3 –מ 

 

 הציבור הרחב. .1

 עובדי, מפקחי ומשגיחי הרבנויות המקומיות והמועצות הדתיות השונות. .2

 י היחידה הארצית הפועלים מידי יום ברחבי הארץ.מפקח .3
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באזורו. בד בבד  מפקחעם קבלת המידע הוא נבחן במשרד ונשלח לטיפול המפקחים כל 

אודות הונאה בכשרות, על מנת להסיר מכשול  מידיהמצריכים פרסום  םמיידעיקיימים 

 מהציבור לפי העניין. 

פרטי זהות בעל העסק ומאפייני  מיםנרשעם הגעת המפקח למקום החשוד ולאחר שהזדהה, 

האם להטיל קנס מנהלי או להסתפק בהתאם לממצאים מתקבלת החלטה העבירה ו

עובדי לצורך איסוף מידע מודיעיני. חקירה ומעקבים בהתראה. לעיתים נערכות פעולות 

בחשש לאירוע אלים של המשרד וככל שמדובר הקב"ט בקשר מתמיד עם  יםנמצאהמחלקה 

עם המשטרה ושאר יחידות אכיפה ממשלתיות כגון יחידת הפיצו"ח אמת הביקורת מתו

 משרד הבריאות השרות הווטרינארי וכדומה.

תאם לקודים להלן טבלת תיאור מעשי עבירה לפי החוק, שננקטים בגינם צעדי אכיפה, בה

כפי שניתן לראות, המאפיינים מתייחסים, בין היתר, למצגי כשרות שנקבעו על ידי המשרד. 

 בהמשך.  פורטנים שבגינם הוטלו הקנסות כפי שישו

 

 קנס המנהלי -העבירה  תיאור קוד

 הצגת בית האוכל ככשר באמצעות שלט פרסום, בלי שיש בידי בעליו תעודת הכשר בהתאם לחוק 31

 הצגת בית האוכל ככשר באמצעות פרסום בעיתון, בלי שיש בידי בעליו תעודת הכשר בהתאם לחוק 32

 בית האוכל ככשר על גבי אריזות מוצר של בית האוכל, בלי שיש בידי בעליו תעודת הכשר בהתאם לחוקהצגת  33

 הצגת בית האוכל ככשר באמצעות תעודת הכשר שאינה שייכת לבית האוכל 34

 הצגת בית האוכל ככשר באמצעות תעודת הכשר שניתנה למוצרי מזון בלבד , ולא לבית האוכל  35

 הצגת בית האוכל ככשר באמצעות תעודה שאיננה תעודת הכשר, כגון: אישור שהופרשו תרומות ומעשרות  36

 ה מגוף בלתי מוסמך שאיננה מטעם הרבנות המקומית המוסמכתהצגת בית האוכל ככשר באמצעות תעוד 37

 הצגת בית האוכל ככשר, אך תעודת ההכשר איננה מוצגת על מסמך מקורי 38

 אוכל ככשר בכל דרך שהיא על גבי חפץ או מתקן שיש לו זיקה למקום מבלי שיש לבעליו תעודת הכשר כחוק. הצגת בית 39

מכירת מוצרים שאינם כשרים על פי דין תורה בבית האוכל, אשר בידי בעליו תעודת הכשר על פי חוק, ובית האוכל מוצג בכתב  30

 ככשר

 על גבי אריזתו, כאילו המצרך כשר, בלי שניתנה למצרך תעודת הכשר על פי החוק ציון מצרך על ידי היצרן על גבי המצרך או  41

הצגת מצרך על ידי היצרן באמצעות פרסום או בכל דרך אחרת, כאילו המצרך כשר, בלי  שניתנה למצרך תעודת הכשר על פי  42

 החוק
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 בכתב כ"כשר"המוכר או המציע למכירה מצרך, שאינו כשר לפי דין תורה, תוך הצגתו  50

הצגת שחיטה ככשרה על ידי שוחט, שאין בידיו "תעודת שוחט" מאת מועצת הרבנות הראשית לישראל, או מאת מי שהוסמך על  70

 ידיה , או מאת רב העיר בעירו

 שמו של נותן תעודת ההכשר מכירת מצרך או הצעת מצרך למכירה על ידי יצרן, כשהמצרך נושא עליו ציון שהוא כשר, בלי שצויין 91

מכירת מצרך או הצעת מצרך למכירה על ידי יבואן , כשהמצרך נושא עליו ציון שהוא כשר, בלי שצויין שמו של נותן תעודת  92

 ההכשר

 יצרן שבידיו תעודת הכשר, המציין את המוצר ככשר ואינו מציג במקום גלוי בעסק את תעודת ההכשר שבידיו 01

 בית אוכל, שבו תעודת הכשר, המציין את בית האוכל ככשר ואינו מציג במקום גלוי בעסק את תעודת ההכשר שבו  02

 יצרן המציג בגלוי במקום העסק תעודת כשרות לאחר התקופה שבה הייתה התעודה בתוקף 03

 וקף בית אוכל המציג בגלוי במקום העסק תעודת כשרות לאחר התקופה שבה הייתה התעודה בת 04

 מי שבידיו תעודת הכשר, שאינו שומר על תנאי הכשרות שהיו במפעלו ביום מתן התעודה 12

 מאפייני אכיפה

במהלך פעילות האכיפה נתקלים המפקחים בתופעות שונות של מעשי הונאה בכשרות 

הכוללים בין היתר שימוש בתעודות כשרות מצולמות, תעודות מזויפות, תעודות מגופים 

בלתי מוסמכים המעידים על כשרות המזון, הכנסת מזון לא כשר למקום שיש בו הכשר, 

, מוצרי יבוא המוצגים ככשרים ללא אישור הפרת נהלי כשרות הפוגמים בכשרות המזון

הרבנות הראשית לישראל וכדומה. מעת לעת הביקורות נערכות במוצאי שבת וימי שישי 

 בעיקר בקרב דוכני מזון הפזורים במתחמי הקניונים. 

 

המוצגים  ות כדיןעל אף שעיקר הפעילות והמאמץ מרוכזים בטיפול בבתי עסק ללא כשר

ערכים ביקורות, יזומות בעקבות מידע שהתקבל או אחר, לעת נ בכתב, הרי שמעת יםככשר
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בתי עסק המחזיקים בתעודת הכשר, על מנת לוודא כי נשמרים בהם הוראות החוק גם ב

הרה"ר לישראל. רבני אגף הכשרות הארצי מבצעים ביקורות במפעלים,  שלונהלי הכשרות 

י הכשרות מיושמים, הן מצד בתי אוכל ויצרנים בכל רחבי הארץ על מנת לבדוק האם נוהל

נותן ההכשר והן מצד מקבל ההכשר. קיימת תקשורת יום יומית עם בעלי התפקידים 

השונים ברבנויות המקומית בכל רחבי הארץ תוך שיתוף פעולה לצורך אכיפת נהלי הכשרות 

 ומניעת עבריינות המזון בתחום הכשרות.  

טעם הרבנויות המקומיות על מנת הודעות על הסרת כשרות מ חלקהמתקבלות במכשגרה, 

. הודעות אלו מופצות באמצעי התקשורת השונים מפני הונאת כשרות  להזהיר את הציבור

הן על ידי הרבנות המקומית והן על ידי היחידה. חלק מהפרסומים מתבצע ע"י הפצת 

"עדכוני הכשרות" המופצים הן באתר הרבנות הראשית לישראל והן ע"י משלוח מיילים 

 מת תפוצה ארצית.ברשי

על מנת ללמוד על התפלגות תופעת העבירות השונות, מצ"ב בזאת נתונים סטטיסטיים : 

( כך שמתוכן ניתן ללמוד על העבירות  2018עד  3201מהשנים האחרונות ) תמספר דיאגראמו

 הנפוצות ביותר ומידת האכיפה לגביהן.

 

 

שנת 2013 

סך ביקורות שנערכו: 1844מתוכם הוטלו 810 קנסות מנהליים 
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שנת 2014

סך ביקורות שנערכו: 1800מתוכם הוטלו 881 קנסות מנהליים 
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שנת 2015

סך ביקורות שנערכו: 1,661 מתוכם הוטלו 990 קנסות מנהליים 
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שנת 2016

סך ביקורות שנערכו: 1911 מתוכם הוטלו 1347 קנסות מנהליים 

לפי הפילוח הבא:
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פילוח לפי מאפייני עבירה

2017שנת 
קנסות מנהליים  1074מתוכם הוטלו 1322: סך ביקורות שנערכו

:לפי הפילוח הבא
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 מערך גביה

"מרכז לגביית  -קנסות שלא שולמו במועד וגם לא פנו בבקשה להישפט, נשלחים לגביה ל

 קנסות הארצי". 

להלן נתונים, בחלוקה לפי שנים, של כמות הביקורות שהתבצעו על ידי מפקחי היחידה, 

כמות הקנסות, כמות הנקנסים המבקשים להישפט בגין העבירה וכמות הקנסות שבוטלו על 

 ידי התובע המוסמך.  

00
20

10
01

33

328

30

73

9

107

4

234

0

324

7210
0

50

100

150

200

250

300

350

קוד 4קוד 3קוד 2קוד 
12

קןד 
15

קוד 
16

קןד 
30

קוד 
31

קוד 
32

קוד 
33

קוד 
34

קוד 
35

קוד 
36

קוד 
37

קוד 
38

קוד 
39

קוד 
41

קוד 
42

קוד 
50

קוד 
91

ס
מ

 '
לו

ט
הו

ש
ת 

סו
קנ

פילוח לפי מאפייני עבירה

2018שנת 
קנסות מנהליים  1183מתוכם הוטלו 1449: סך ביקורות שנערכו

:לפי הפילוח הבא

כמות  שנה

 ביקורות

כמות 

 קנסות

מתוכם 

ביקשו 

 להישפט

כמות הנקנסים 

אשר שילמו תוך 

 יום 60

קנסות שנגבו או בהליכי גביה 

באמצעות רשות האכיפה והגביה 

 המרכז לגבית קנסות*

בוטלו על פי 

החלטת תובע 

 מוסמך

2013 1844 810 121 115 317 62 

2014 1800 881 145 153 618 58 

2015 1661 990 152 220 542 69 

2016 1911 1347 78 193 254 42 

2017 1322 1074 379 156 561 71 

2018 1449 1183 194 122 259 377 

 679 2551 959 1069 6285 9987 סה"כ
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 פקי.  חלק מהתיקים שנמסרו לגביה הם ממספר שנים ועל  כן ניתן לעשות סיכום טורי בלבד ולא או***

חלה ירידה בכמות הביקורות והקנסות זאת בשל צמצום מצבת כח האדם. לצד  2017שנת החל מ***

 האמור, הרבנות עושה מאמצים לאכוף את חוק איסור הונאה בכשרות במסגרת כח האדם הקיים.

 תכנית פעולה עתידית

ספר מערך ניהול הקנסות מתנהל כיום במ –הגדלת ממשק המחשוב מול מרכב"ה ושע"מ 

 באפיקים. המגמה לאחד את הטיפול במטה ובכך לייעל את מערך הניהול והאכיפה והמעק

 אחר התשלומים.  

הטמעת אפליקציית אכיפה הן ברמת השטח והן ברמת המטה.  – תגבור המערך הממוחשב

למפקחים תהיה יכולת הנפקת התראות וקנסות און ליין באמצעות תוכנה אינטרנטית כפי 

לכל מפקח מדפסת "בלוטוס" קטנה המגמה ששקיים כיום במערכות הפיקוח העירוני. 

ש הקרוב היא תיכנס באמצעותה מונפק הדו"ח. המערכת כמעט מוכנה ואנו צופים כי בחוד

 לפעולה .

את כל מערך הגשת התביעות בתיקי  המרכזנבחר עו"ד חיצוני  -מערך תביעה במיקור חוץ 

הוסמך כתובע ע"י היועץ המשפטי לממשלה משרד עורכי דין לאחר שהונאה בכשרות. 

כתבי האישום עבור הרבנות הראשית. מסאלחה מעפולה לבצע את פעילות מערך הגשת 

 בע תלווה ע"י המחלקה להנחיית תובעים במשרד המשפטים.פעילות התו
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 חוץ לארץ ויבוא בשר שחיטת מחלקת

תשנ"ד קובע כי ״לא ייבא אדם בשר ומוצריו אלא אם כן  1994חוק הבשר ומוצריו משנת 

 קיבל לגביו תעודת הכשר". 

 

כל סוגי בשר ומוצריו הראויים למאכל אדם לרבות בשר ומוצריו של בעלי כנף :  בשר

 לסוגיהם. 

תעודת הכשר לבשר מיובא שנתנה מועצת הרבנות הראשית לישראל או מי  : תעודת הכשר

 שהסמיכה לעניין זה״. 

טון  100,000הוא הסתכם בכ  2018ייבוא הבשר הכשר בעלייה מתמדת מידי שנה ובשנת 

מהבשר המיוצר בחו"ל באמצעות צוותי הרבנות, מיועד   95% – קפוא ובשר טרי. ככולל בשר 

 לארץ והשאר מיועד לקהילות יהודיות הדורשות מזון כשר.

 

מחלקת שחיטת חו"ל שע"י הרבנות הראשית היא המפקחת והאחראית על כל צוותי 

השחיטה הכשרה והמהודרת בחו"ל ומתוקף תפקידה היא גם מאשרת צוותי שחיטה ברמות 

 כשרות שונות בהתאם לגודל ואפיון המפעל בחו"ל ובהתאם לרמת הכשרות. 

חורף(. יבואן -ה )קיץשחיטת הבשר בבתי המטבחיים בחו"ל מתבססת על עונות שחיט

המעוניין לייבא בשר פונה למחלקת שח״ל וממלא בטופס פרטים על בית המטבחיים, בו הוא 

מתכוון לבצע את השחיטה,  פרטים על כמות השחיטה היומית, רמת כשרות הבשר, הצעה 

 לרשימת אנשי צוות, ובהתאם לנתונים המחלקה דנה בבקשה.

 

ת כגון ארגנטינה, פרגאווי, אורוגווי, ברזיל, צ'ילה, צוותי השחיטה נשלחים למדינות שונו

-50הנשלחים לפעילות בחו"ל נע בין  . ומספר הצוותיםיטליהפולין, צרפת, ספרד, אירלנד וא

וותי שחיטה. צוותי צ 130 -יצאו כהנוכחי   צוותי שחיטה מידי עונה ובשנת הדו"ח 60

חודשים ברצף(,  4ה שלמה )השחיטה שוהים בחו"ל בהתאם לדרישת היבואן, לעתים עונ

 לעתים לתקופות קצרות יותר.

 

מחלקת שחיטת חו"ל נמצאת בקשר רציף עם כל צוותי השחיטה ונותנת מענה לכל הבעיות 

והסוגיות ההלכתיות המקצועיות והמנהליות המתעוררות הן אצל אנשי הצוות והן אצל 

ות בתפקידים שונים: ראש אנשי צו 11 -מצוות שחיטה הנשלח לחו"ל מורכב לפחות  היבואן.

צוות, בודק חוץ, בודק פנים, שוחטים, בודקי סכינים, מנקר ומשגיחים ובהתאם לגודל 

 השחיטה מוספים אנשי צוות. 

 

השונים ובפיקוח בהסמכת חברי הצוותים לתפקידי השחיטה בין היתר  המחלקה עוסקת

יודגש כי חברי הצוותים אינם  מקצועי עליהם עריכת מבחנים עיוניים ומבחנים מעשיים.

 נקבעים ביניהם לבין היבואן.העסקתם מועסקים על ידי הרבנות הראשית לישראל, ותנאי 



 2018דו"ח חופש המידע הרבנות הראשית לישראל 

22 
 

 

לעבודת צוותי השחיטה ולכן  ראוייםמיוחד, וכן תנאים אבזור השחיטה הכשרה דורשת 

שטרם נעשתה בו שחיטה כשרה המאושרת על ידי הרבנות  ממפעלכאשר יבואן מבקש לייבא 

אשית לישראל, הוא פונה למחלקת שחיטת חו"ל לתיאום ביקור של צוות בדיקה מטעם הר

הרבנות הראשית על מנת לאשר את בית המטבחיים. יודגש שאישור מפעל ניתן רק לאחר 

 שהרבנות הראשית מקבלת אישור וטרינרי ממשרד החקלאות מחו"ל ומהארץ.

 

מטבחיים במדינות הורות בבתי מידי עונה נשלחים מפקחים מטעם הרה"ר לפיקוח וביק

 ולוודא את יישום הנהלים.שונות בעולם, על מנת לבדוק את תקינות השחיטה הכשרה 

פיים יל נושאים ספצערוך פיקוח ובקרה רוחביים ולעיתים בשים דגש עלמונחים המפקחים 

. עם  שחיטהבהתאם לכמות הכגון: בדיקת כרסים, ארגזי שחיטה ומהירות בהתאם לצורך 

ממשיכה המחלקה לטפל בהתאם לעניין , קבלת דווח על ממצאי הפיקוחהמפקחים ו חזרת

 .בכל ממצא 

בתי מטבחיים מאושרים, ומידי שנה מתווספים עוד  50 -שנת הדו״ח פעלו ברחבי העולם כ ב

  .יבואני בשר 15מפעלים חדשים. מספר היבואנים עומד היום על  4-כ

 

 רבנים פוסקים

מענה  נותנים אשר ל"חו שחיטת למחלקת םייעודיי פוסקים רבנים 3 במחלקה פועלים

 השו"בים.   לכלל מעשיות בחינות ומבצעים הלכתיות לשאלות העונה כל במהלך

 

 הגדלת מאגר השו"בים )שוחטים ובודקי פנים(

 . בים"השו מאגר בגידול יעד להשגת מיוחד מאמץ נערך ח"הדו בשנת

 :פעולות' מס נערכו זה יעד לצורך השגת

 .ל"בחו בים"שו בחינות עריכת א. 

 ,הקיים  בים"השו  במערך לתפקיד  תפקיד בין מ"פז קיצור על שימליץ צוות הקמת ב. 

 .מתקדמים יותר בשלבים לבחינות לגשת המצטיינים בים"השו את לעודד כדי            

 .בים"השו לציבור בחינות מועדי הוספת ג. 

 

  הרבנות בעניין זה :להלן תוצאות הפעולות בהן נקטה 

ו"בים ) בכל ש 150-השנה הושלמו הליכי ההסמכה ונוספו למערכת כ במהלך .1

 עות השחיטה (  בתפקידים שונים.ומקצ

מאמצים ומשאבים לא מבוטלים מצדם  דורשמהלך שדרוגם של עשרות אנשי צוות ב .2

של הגורמים הרלוונטיים ברבנות. המהלך נועד, בין היתר, להגדיל את מספרם של 

אנשי הצוות בדרגים הבכירים יותר, ובכך להקל על האפשרות לשלוח צוותים לחו"ל 

 )בשים לב לכך שהצוותים כוללים בעלי תפקידים בדרגים זוטרים ובכירים גם יחד(.
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 למטרה לה שמה , אשר ל"שחיטת חו בנושא מייעצת ועדה הקימה ר"הרה 2016 תשנ בסוף

" חלק" ובשר" כשר" בשר להגדרת באשר והלכתית מנהלתית ומסגרת אחידים כללים לקבוע

 .השחיטה צוותי בכל אחידים ולא עמומים היו כה עד אשר( מהדרין)

 בשר הגדרות 3 הקובע מסמך ר"הרה למועצת הגישה הועדה והתייעצויות דיונים לאחר

 הוא" ריאה חלק"ש היה הרעיון(. ץ"בד" )מהדרין חלק" בשר", ריאה חלק" בשר", כשר"

 של צרכן גיסא אינו מחד אשר ולאוכלוסייה למגזר מענה הנותן למהדרין הכשר בין הממוצע

 .בבשר מסוימות בחומרות נוהג הוא שני ומאידך גיסא צד ץ"בד

 במחלקת המבצע הגורם את והנחתה ל"הנ הועדה המלצות את ואשרה קבלה ר"הרה מועצת

 הנושא 2017 שנת שבמהלך וסוכם החדש הנוהל יישום את הבשר ליבואני להנחיל ל"שח

 . בשטח המציאות לאור מחדש  ייבחן

 והעלתה ריכזה ל"שח מחלקת( פיילוט) המיזם של ניסיונית הפעלה של חודשים כמה לאחר

 דיונים לאחרבהתאם , . ועוד שחיטה צוות אנשי, היבואנים, הציבור תגובות הכתב על

 המותאמת חילופית תכנית הרבנות למועצת להגיש הוחלט שונים גורמים עם והתייעצות

 . המגזרים לכלל מענה והנותנת הקיימת למציאות

 

( , כשרות 28.03.18על פי החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל מיום י"ב ניסן תשע"ח )

 רמות כלהלן:  3הבשר המיובא מחו"ל תוצג על גבי תוויות מוצרי הבשר על פי 

 

)לרבות "גלאט", "מהדרין" וכל סימון אחר שענינו כשרות מהודרת(: סימון כשרות  "חלק":

ם הרבנות הראשית לישראל )בין בתוספת בד"צ ובין המעיד על מערך שחיטה מהודר מטע

בלעדיה( אשר מלבד העובדה שהריאה נמצאה בגדר "חלק" , ללא שאלות וללא ריעותא, הרי 

 שכל שרשרת הכשרות והפיקוח מתבצעים לפי כל ההידורים. 

סימון כשרות המעיד על תוצרת בשר אשר נשחט והוכשר כדין ע"י מערך "כשר מוכשר": 

ב מטעם הרבנות הראשית לישראל ומוגדר בכשרות רגילה ולא "חלק", אשר שחיטת שו"

 לאחר בדיקת הריאה נמצא שהיא כשרה על פי דין. 

: סימון כשרות המעיד על תוצרת בשר אשר נשחט כדין ע"י מערך שחיטת שו"ב "לא מוכשר"

מטעם הרבנות הראשית לישראל ומוגדר בכשרות רגילה, אשר מסיבות שונות לא עבר 

 כשרה בשרייה מליחה והדחה בחו"ל.  ה

 

 :מסלולים 3 -לבחירת היבואן ניתן לפעול ב

ראש לשעה,  75ראש. מהירות קו הייצור לא תעבור  350( כמות השחיטה היומית לא תעבור 1 

אנשי צוות: ראש  10שעות ברוטו ומס' אנשי הצוות הוא לפחות  8משך העבודה לא יעלה על 

 בודקי סכינים ומשגיחים. 3-4פנים, צוות ,בודק חוץ, בודק 

ראש לשעה ובין אנשי הצוות  100ראש, מהירות הקו עד  500( כמות השחיטה היומית עד 2 

 בודקי חוץ 2יש 
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ראש לשעה, ראש צוות , בודק חוץ,  75ראש ליום, מהירות הקו עד  150( כמות השחיטה עד 3 

 בודקי סכינים ומשגיחים. 2-3בודק פנים, 

 

 התכנית עבוד

ה יהקמת מרכז למידה בהובלת הרבנות הראשית לישראל ובשיתוף פעולה עם משרד התעשי

בים. מרכז "והמסחר/הכשרה מקצועית בהוצאת 'קול קורא' להכשרת דור צעיר וחדש של שו

בים. מרכז ההכשרה "הלמידה יעסוק ויכשיר את כל בעלי המקצוע לסוגיהם בתחום השו

תפקיד ראש צוות. כמו כן המרכז יעסוק במתן כלים יכין תכנית במתן כלים ניהוליים ל

בים הנמצאים תקופות ארוכות לבד "בים הן בכל הקשור להתמודדות האישית של השו"לשו

בים ובני "וליווי השו עבודהמחוץ לבית והן בהתמודדות בני המשפחה. המרכז יכין תכנית 

 בים נמצאים בחו"ל."המשפחה כל עוד השו

באחד מבתי מטבחיים בחו"ל ע"י צוות הדרכה שיופק הפקת סרט  מתוכנן 2019במהלך שנת 

 מקצועי.
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 חלקת יבוא מזוןמ

 

אחראית על מתן תעודות הכשר למוצרי מזון כשרים המיובאים ארצה )למעט מחלקת יבוא 

 בשר(. 

אישור מוצרי היבוא הינו בהתאם לבקשות המוגשות למחלקה בכפוף לעמידת המוצרים 

בקריטריונים הלכתיים שנקבעו על ידי מועצת הרבנות הראשית לישראל ובהסתמך על גופי 

כשרות ורבנים המוכרים על ידי הרבנות הראשית. פעילות המחלקה כוללת מענה לפניות 

 ן בקרה על פעילותם. היבואנים, גופי הכשרות והרבנים וכ

 המחלקה עובדת בצמוד ובהנחיית ועדת היבוא של מועצת הרבנות הראשית לישראל.

 :2018מחלקת היבוא במספרים בשנת 

בקשות )חלק מהתעודות מתעדכנות  20,000למעלה מ ו  6,000 -כ –שהונפקו  תעודות מספר

 לאחר הנפקתן הראשונית(

 1937 –יבואנים 

 15068 –יצרנים 

 187 –מדינות 

 130-כ –גופי כשרות ורבנים מוכרים 

 

 המחלקה מבנה

 ) עזב באמצע השנה ( מנהל המחלקה – יצחק כהן ארזיהרב 

 ממונה כשרות מוצרים בחו"ל ומ"מ מנהל המחלקה – עמיחי קריגרמר 

  בכירה מרכזת - סאמין צילה' גב

 רישוי רכזת - דדש נחמי' גב

 משרת סטודנט –רישוי  – פלדשטיין אילה גב'

 משרת סטודנט –רישוי  – מלכה צוויבל גב'

 מ"מ – רכזת רישוי - אפרת בן שבת גב'

 

 יבוא ועדת חברי

 יו"ר -אליטוב שמעון הרב

  סגן - ג"רלב יצחק הרב

 חבר - אליהו שמואל הרב

 חבר - יצחק לויהרב 

  ר"הרה משפטי יועץ- גולדברג הראל ד"עו

 מרכזת הוועדה – צילה סאמיןגב' 
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 ועדת היבואתפקידי 

 קוף נהלי כשרות והנחיות בקשר למזון מיובא.יאישור ות .1

לעניין יבוא מוצרים כשרים  הרבנות הראשיתלהכרת  ורבנים ופי כשרותגל בבקשות ופיט .2

 .לארץ

 מתן מענה לסוגיות הלכתיות כשרותיות בקשר ליבוא מזון כשר. .3

 פועלים שאינם או בתפקידם התרשלו הגוף או הרב כי נמצא בהן בנסיבות הכרה לוטיב .4

  לפגיעה  חשש  עולה  כאשר   או, המיובא  המזון  של כשרותו  ברמת הפוגע באופן כהלכה

 אינן מלכתחילה כשרות כנותני בהם להכיר שהעילות נמצא כאשר או  המידות בטוהר

 .עוד רלוונטיות

 

 :המחלקהופעילות  אחריות תחומי

 :   כשריםקליטת בקשות היבואנים ליבוא מוצרים  .1

 נבדק בין השאר:, הטיפול בבקשות במסגרת

עמידת המוצרים בדרישות ההלכתיות שנקבעו על ידי מועצת הרבנות הראשית  .א

לישראל ומצוינים בנהלי הרבנות כגון ייצור באפיית או בישול ישראל, אי שימוש בחלב 

 נכרי, מוצרים ללא חשש חדש ועוד.

ורבנים המוכרים על ידי הרבנות הראשית הצגת אישורי כשרות של גופי כשרות  .ב

 ובתחום ההכרה.

 קבלת דו"חות ייצור למוצרים המיוצרים בייצור מיוחד. .ג

 התאמת אישורי הכשרות ודו"חות הייצור זה לזה ולמוצרים עבורם הוגשו הבקשות. .ד

 קיומם של תנאי הכשרות שהוגדרו על ידי גופי הכשרות והרבנים המוכרים. .ה

 בדיקת תוויות המוצרים. .ו

 .במידה והבקשה עומדת בתנאים הנדרשים מונפקת תעודת הכשר למוצר ונשלחת ליבואן

תכנה ייעודית שנבנתה על ידי  –מתן המענה ליבואנים נעשה באמצעות תכנת "דגן ותירוש" 

מח' המחשוב, התכנה מסייעת רבות לפעילות השוטפת במחלקה, מקלה על צוות המחלקה 

 .ותורמת לקיצור זמני הטיפול בבקשות היבואנים

מחלקת היבוא ניתנות למוצרים  -]יובהר כי תעודות ההכשר של הרבנות הראשית לישראל

ומיוצרים על ידי היצרן  ,היבואן הרשום בתעודההמיובאים על ידי  ,הרשומים בתעודה בלבד

ובהתקיים שאר התנאים  ,בהשגחת גוף הכשרות/רב הרשום בתעודה ,הרשום בתעודה

הרשומים בתעודה. אין לראות במוצר הדומה בחלק ממאפייניו למוצרים הרשומים בתעודה 

 [אלא אם כן כל מאפייני המוצר הרשומים בתעודה מתקיימים בו. –כמוצר מאושר 

 והכנתם לדיון בוועדת היבוא. חדשים כשרות גופי/לרבנים הכרה לאישור בקשותקליטת  .2

בהכרת הרבנות גופי כשרות, המעוניינים מדינה ורבני  אחריות לקיום מבחנים לרבני .3

 .תוך תיאום עם מחלקת בחינות והסמכה ארץכשרים למוצרים הראשית לעניין יבוא 
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 .ליבואנים הנחיותורבנים וכן  כשרות גופיל הנחיות מתן .4

 .ביחס לייצור מוצרים כשרים יצרניםגופי כשרות, יבואנים ו טיפול בפניות .5

 .הרחב ציבורה/כשרות משגיחי/ כשרות מפקחי/ כשרות' מח ממנהלי ושאלות לפניות מענה .6

 :הבאים בנושאים לישראל הרבנות הראשית אחריות על עדכון המידע באתר .7

 קרובות לעיתים המתעדכן המאושרים המוצרים רשימת .א

 ל"בחו כשרויות למתן הרבנות הראשית י"ע המוכריםוגופי כשרות  רבנים רשימת .ב

 ועוד כשרות גוף/לרב הכרה טופס, כשרים מוצרים ליבוא בקשה טופסכגון  – טפסים .ג

 הכשרות נותני ולרבנים ליבואן - נהלים .ד

 'וכו פסח טרם החמץ את שמכרו יבואנים רשימת .ה

 כשרות נותני רבנים/כשרות גוף להכרת קריטריונים .ו

 בקרה על פעילות גופי הכשרות והרבנים המוכרים .8

 בקרה על פעילות היבואנים .9

נקלטו במחלקה מר עמיחי קריגר כממונה כשרות מוצרים בחו"ל והרב  2018במהלך שנת 

זאב מנסבך ז"ל מבקר מוצרי יבוא. תקן מבקר נוסף טרם אויש. תפקידי מבקרי המחלקה 

הוא ביצוע ביקורות באתרי הייצור השיווק והאחסון בבקרה על היבואנים ועל גופי הכשרות 

ים" של מחלקת היבוא ושל הרבנות הראשית לישראל המוכרים, ומהווה למעשה "עיני

 באתרי הייצור והשיווק. 

בהזדמנות זו נזכיר בכאב את עובד המחלקה המסור הרב זאב מנסבך ז"ל שנפטר במפתיע 

 והיה מסור לפעילות המחלקה והצלחתה ולהרמת קרן הכשרות.

 מקביל יבוא

לאישור מוצרים  "א מקבילנוהל יבו"כנס לתוקף נ 1.5.2018 , ט"ז אייר תשע"ח יוםב

, זאת לאחר שמנכ"ל הרבנות הראשית הרב משה דגן ונציגי משרד המיובאים ביבוא מקביל

האוצר הגיעו להסכמות בדבר מסגרת הפיילוט והמשאבים שיוקצו לטובתו, כל זאת לאחר 

דיונים של  הצוותים המקצועיים שפעלו בהתאם למדיניות שהתווה הרב הראשי לישראל 

 י דוד לאו שליט"א.הגאון רב

מאפשר מתן כשרות לרשימת מוצרים המיובאים מחו"ל ביבוא מקביל )שלא על פיילוט זה 

 ידי היבואן המקורי(, באישור הרבנות הראשית, באופן אשר יוזיל משמעותית את עלות

 לצרכן, תוך יישום דרישות הרבנות הראשית על הליך הסדרת הפיקוח הכשרותי. המוצרים

, יתאפשר ליבואנים מקבילים לקבל אישורי שנת הדו"חהתנעתו החלה בהפיילוט שבמסגרת 

, המיובאים מחו"ל ועומדים בתנאים שנקבעו, מתוך תקווה כי מזון כשרות על מגוון מוצרי

מזון עבור צרכני המחירי המוצרים  תגביר את התחרות ובכך תוביל להוזלתרפורמה זו 

 . הכשר
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כשנה, ייבחנו השלכות היבוא המקביל והיקפו, זאת בכדי  במהלך תקופת הפיילוט שתימשך

לאפשר לצדדים לבחון ולהיערך באופן סופי לגיבוש הסדרת הייבוא המקביל הכשר, תוך מתן 

הנדרשים להפעלת 'רפורמת הקורנפלקס' במתכונת מלאה התייחסות להיבטים הכשרותיים 

 ועבור כל המוצרים. 

, ניתן 2016'רפורמת הקורנפלקס' שהוצגה בשנת  יוזכר כי במסגרת התהליך הראשוני של

אך לא ניתנה התייחסות להיבטים הכשרותיים הטמונים בריאותיים מענה להיבטים ה

בייבוא מזון מחו"ל. בעקבות כך פתחה הרבנות הראשית במגעים והגיעה להסכמות עם 

נהלי משרדי הממשלה על פיילוט ניסיוני לאישור יבוא מקביל של מזון כשר, העומד ב

הכשרות של הרבנות הראשית, לטובת צרכני הכשרות בארץ ובכדי להוזיל עבורם את יוקר 

 המחיה.

במקביל לפיילוט הוחלט כי משרד האוצר והרבנות הראשית יפעלו לתיקוני החקיקה 

הנדרשים לצורך מתן סמכויות אכיפה ובין היתר סנקציות ועיצומים כספיים שיוטלו על 

ים. נוהל היבוא המקביל והמסמכים שנדרש היבואן להגיש יבואנים שיפרו את הנהל

 מפורסמים באתר הרבנות הראשית לישראל.

: "הרבנות הראשית לישראל לציבור מסרהפיץ מנכ"ל הרבנות הראשית הרב משה דגן 

שמחה להיות שותפה במאמצי המדינה בהוזלת יוקר המחיה גם לצרכנים שומרי הכשרות, 

על הצרכן מפני הונאות כשרותיות ולוודא כי אכן הצרכן  במקביל למאמציה הכנים להגן

עם גורמי כשרות מקבל אוכל כשר כפי שציפה. לאחר שנה ויותר של דיונים מקצועיים 

ול אגף תקציבים באוצר, גיבשנו הסדרת ביניים לרפורמה שקיבלה את בכירים ברבנות ומ

פני אתגר נוסף במכלול ברכתם של הרבנים הראשיים. הייבוא המקביל מציב את הרבנות ב

העשייה הברוכה שלה והרבנות נכונה להצליח במשימה זו ולתת לציבור הצרכנים והיבואנים 

 את השירות הטוב ביותר תוך שמירה על האינטרס של צרכני הכשרות".

 

 לאחר תחילת הרצת הנוהל. –הופץ עדכון לנוהל יבוא מקביל  2019בתחילת שנת 
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  תכנית פעולה עתידית:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות הסבר משימה 

בקרה על צורך פיקוח וקליטת מבקרים ל 1
פעילות יבואנים וגופי כשרות במינויים קבועים 

 .או בתיחור חיצוניו/

בקרה על פעילות היבואנים וגופי הכשרות 
באתרי הייצור השיווק והאחסון לתיקוף 

 ווידוא כשרות המוצרים המשווקים.

 תלוי באיוש תקנים 

המערכת תחליף את המערכת הישנה  והטמעת מערכת מחשוב חדשההקמת  2
ותאפשר מתן מענה מלא ומהיר לבקשות 
היבואנים, וכן בקרה על פעילות היבואנים 

 וגופי הכשרות 

תלוי פיתוח, נמצא 
בשלבי אפיון 

 מתקדמים

כינוס היבואנים למטרת חיזוק הקשר עם  כנס יבואנים 3
וב, המחלקה, התנעת והטמעת מערכת המחש

 וחידוד נהלים

 

רענון נהלי המחלקה ליצירת שפת נוהל  רענון נהלים 4
 אחידה וברורה
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 בארץ התלויות למצוות המחלקה

 

 מבנה המחלקה:

 הרב מרדכי בידרמן, מנהל המחלקה

 ד"ר עקיבא לונדון, רכז אגרונומים

 מנט, אגרונוםשמאי אלעזר די

 שיבי אלון, אגרונום

 , מפקחאורי חניאהרב 

 שמחה גולדבאום, מזכירה

 

המחלקה המשיכה את פעילותה השוטפת של ריכוז וביצוע ההשגחה בנושא הערלה בקרב  2018בשנת 

אלף דונם, הכנת דוחות של מגדלים  400-ציבור החקלאים מגדלי הפירות במדינת ישראל בהיקף של כ

וק פירות וירקות ובאתר הנקיים מחשש ערלה ופרסום דוחות אלו לבתי האריזה ומרכזים לשיו

האינטרנט של הרה"ר לישראל. כמו"כ נמשך הפיקוח על הפרשת תרומות ומעשרות במרכזים הארציים 

 לשיווק פירות וירקות.

במהלך השנה, התבצעה סריקה ועדכון מחדש של נתוני המטעים הקיימים. המידע מתעדכן כל העת 

במטעים וכן באמצעות אגרונומים פרטיים  באמצעות עובדי הרבנות המשמשים כאגרונומים ומבקרים

הפועלים ומקבלים מידע שוטף מהחקלאים בשטח. המידע המעודכן כולל עדכון חלקות חדשות וגריעת 

מטעים שנעקרו או שאינם קיימים. יש לציין כי מאגר הנתונים ברבנות הראשית נחשב למאגר מקיף 

 ומדויק, המשמש גם את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

יתר עבודות המחלקה, מבצעת המחלקה גם פיקוח בבתי האריזה, בשווקים סיטונאיים ובמרכזים  בין

לוגיסטיים לשיווק פירות וירקות, שבהם מתבצעת השגחה, לגבי ערלה והפרשת תרומות ומעשרות, 

לשמירה על נוהלי כשרות אחידים בהתאם לנוהלי הכשרות של הרה"ר לישראל, הדרכת משגיחים, 

 תוך כדי העבודה השוטפת. יים וטיפול בבעיות שונות שמתעוררותתיקון ליקו

  כמו בשנים קודמות, התבצעה השגחה ופיקוח במשתלות ע"י שלושת המכונים שהוסמכו לכך. פיקוח

ע"מ להקל על בעיית הערלה במדינת ישראל, וגורם לכך שברוב המקרים בשנים האחרונות זה נעשה 

יים מחשש ערלה )נטיעות דו שנתיות( לישית לנטיעה כפירות הנקניתן לאשר את הפירות כבר בשנה הש

עפ"י הערכות, הפעילות של ההשגחה במשתלות ובנטיעות חוסכת למגדלי הפירות בישראל עשרות 

כל שנה, עקב האפשרות להשתמש בפירות השנה השלישית לנטיעה )כאשר השתילים היו  ₪מיליוני 

 ן בהוצאות הורדת פירות הערלה.שנה במשתלה, בפיקוח( וכמו כן עקב חיסכו
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 :2018עיקרי הישגים בשנת 

השונות, בבתי האריזה, שווקים סיטונאיים חברות  נמשכה הפעילות של המחלקה ברבנויות .1

לאספקת פירות וירקות ובתי ממכר לפירות וירקות, תוך דגש על מקומות בעלי היקף פעילות גדול 

כמו בתי אריזה גדולים ומרכזיים, השווקים הסיטונאיים הגדולים והחברות הגדולות לשיווק 

גישות עם האחראים על השווקים הסיטונאיים פירות וירקות. בנוסף לביקורות שוטפות התקיימו פ

 הגדולים במטרה להעלאת רמת הכשרות ופתרון בעיות שונות.

הוחל ביישום המלצות לארגון מחדש של עבודת המחלקה כחלק מאגף הכשרות, לאחר תהליך של  .2

לאחר  2019ייעוץ אירגוני בכל אגף הכשרות. נכתבו נוהלי עבודה פנימיים, תכניות עבודה לשנת 

ישיבות עבודה והשתלמויות שנערכו ע"י החברה שביצעה את התהליך של הייעוץ האירגוני. נוהלי 

 מצוות התלויות בארץ עברו בדיקות ושינויים והוכנו מחדש בפורמט משודרג. הכשרות ב

במסגרת הפעילות השוטפת נבדקו הנחיות שהיו בעבר ושונו בהתאם לצורך, במקומות שהיה צורך  .3

בהשגחה נוספת הדבר נעשה בתיאום עם החקלאים ובמקומות שהיה ניתן להסתפק בהשגחה 

 עשה.פחותה עפ"י התנאים בשטח הדבר גם נ

המחלקה המשיכה בהפצת מידע כשרותי שנדרש למשגיחים ברחבי הארץ בנושא המצוות  .4

התלויות בארץ של רשימות חקלאים ללא חשש ערלה, התראות שונות למשגיחים, תשובות 

 לשאלות וכיוצ"ב.

 1920תכניות עבודה לשנת 

אשר תאפשר   .G.I.Sקליטה של מערכת ממוחשבת חדשה מבוססת  במהלך השנה הקרובה צפויה .1

פיקוח ושליטה טובים יותר בנושא הערלה. המערכת תאפשר לאגרונום היוצא לשטח להגיע עם 

מפה מפורטת של החלקות באותו אזור, כולל נתונים של סוג הגידולים בכל חלקה וחלקה, כאשר 

 הנתונים יהיו מסונכרנים עם נתוני משרד החקלאות.

, העמקת המעורבות של 2019המפורטת לשנת  יישום כל הפרטים המופיעים בתוכנית העבודה .2

הרה"ר בפיקוח שנעשה ע"י המכונים השונים על המשתלות והנטיעות הדו שנתיות כולל הוצאת 

הנחיות ונהלים, ביקורות במשתלות ובנטיעות ופגישות עם אנשי המכונים האחראים בנושא. 

 כנסים חצי שנתיים של האגרונומים ועוד.

מקומיים ומנהלי מחלקות כשרות ע"י פגישות וסיורים משותפים עפ"י חיזוק הקשר עם הרבנים ה .3

תפיסת ההפעלה החדשה באגף הכשרות. המשך הוצאת חוזרים הלכתיים למשגיחים ופירסומם 

ט של הרה"ר לישראל והפצת מידע שנדרש למשגיחים ברחבי הארץ לצורך נבאתר האינטר

 עבודתם.
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 חלקת בחינות והסמכהמ

 מבנה המחלקה:

 

 משרות בתקן: 4

  מנהל מחלקה 

  תחום הסמכה -ראש ענף 

  תחום ערעורים -ראש ענף 

  תחום הרשמה ונהלים -ראש ענף 

   תחום תוצאות ובודקים -ראש ענף 

 משרות סטודנט בתחומים הבאים: 4

 הסמכה 

 ערעורים 

 ותשלומים פניות ציבור 

 בחינות ותוצאות 
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הפועלת במסגרת הרבנות הראשית לישראל, אחראית על הליכי  מחלקת בחינות והסמכה 

הבחינות הנערכות מטעם הרבנות הראשית למתן תעודות הסמכה לבעלי תפקידים תורניים, 

מחלקה כמו כן הובכלל זאת, רבנים, דיינים, רושמי נישואין, משגיחי כשרות ושוחטים. 

רבנים אזוריים, רבני מושבים, רבני שכונות ותעודת "יורה זכאים לכושרים לאחראית למתן 

 יורה".

הליך ההסמכה כולל בחינה או בחינות בכתב על מנת לקבל את ההסמכה המתאימה. ביחס 

לחלק מן התפקידים, נדרשים גם בחינה וראיון בעל פה. מעבר בהצלחה של המבחנים 

ודת הסמכה מאת הרבנות הדרושים, לרבות ריאיון לפי הצורך, מזכה את הנבחן בתע

 הראשית לישראל, לפי העניין.

מתכונת זו כוללת  מפורסמת באתר הרבנות.במתכונת שקובעת המועצה, ההבחינות נערכות 

את רשימת הנושאים שעל נבחן להיבחן בהם לפי סוגי הכשירויות השונים, ואת היקף החומר 

  הדרוש בכל נושא

הרבנות הראשית מבעוד מועד והן  מועדי הבחינות מתפרסמים ומתעדכנים באתר

הסמכות ל תשרי-אב ואלול-ניסן, תמוז-ם: אדרמתקיימות בשלושה מועדים בשנה, בחודשי

דיינות, רב עיר, רב שכונה, רב מושב, רב  ניתנים מטעם הרבנות הראשית:הוהכשירויות 

סמכה רושם נישואין, שוחטים )ניתן לפי סיווג מקצועי(, רב צבאי, רב בתפוצות. הליך הה

לשם מתן רוב הכשירויות שמעניקה הרבנות הראשית אורך לרוב מספר שנים לנוכח היקף 

החומר הרב שעל מבקש הכשירות להיבחן עליו. לסוגי הכשירות השונים נקבעים תנאי סף, 

לפי העניין. התנאים לצד הסדרים נוספים מופיעים במסגרת נהלי הבחינות של הרבנות 

של הרבנות הראשית. מעבר לבחינות בכתב כאמור,  טינטרנהראשית המפורסמים באתר הא

נדרש הנבחן, לעיתים, לעבור גם בחינה וריאיון בעל פה בפני ועדה כגון לקראת כשירות לרב 

 בכתב ובעל פה, לפני העניין, הצלחה בסדרת המבחניםעיר ולקראת כשירות לכהונת דיין. 

כשירות לכהונת רב עיר  ישראל.זכה את הנבחן בתעודת הסמכה מאת הרבנות הראשית למ

 ולכהונת דיין טעונה אישור מועצת הרבנות הראשית. 

על מנת לעמוד במגוון המשימות הנ"ל הקימה הרבנות הראשית לישראל את מערך הבחינות 

 וההסמכה, הכולל:

  מחלקת בחינות והסמכה  –יחידה מקצועית 

 מאגר בודקי בחינות רבנות 

 מאגר בודקי בחינות דיינות 

 .מיקור חוץ לתחום רישום ולוגיסטיקה של עריכת הבחינות בפועל 

 :2018נתונים עיקריים לשנת 

  7000-כמות נבחנים כ 
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,  791, עבר בהצטיינות
11%

,  1642, עבר בהצלחה
24%

37%, 2600, עבר

,  1940,       לא עבר 
28%

2018פילוח תוצאות שנת 
נבחנים6793כ "סה

עבר בהצטיינות עבר בהצלחה עבר לא עבר  

 מצביעים על גידול משמעותי בהיקפי הרישום: 2019נתוני הרשמה לקראת שנת   

 ממוצע תוצאות בכלל הנושאים:

 גידול של אחוז אחד משנה קודמת - 72% -עברו 

 פיחות של אחוז אחד משנה קודמת -לא עברו  28% -לא עברו 

 .בקשות ערעור 900 טופלו כ 
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 מסלולי הסמכה:
 

 כושר לדיינות -ידין" -סוג ההסמכה: תעודת "ידין

 בחינות: 6מסלול הסמכה כולל 

 אבן העזר 

 חושן משפט א 

 חושן משפט ב 

 חושן משפט ג 

 ניסוח פסק דין 

 בחינה בעל פה 
 

 סוג ההסמכה: רושם נישואין 

 מסלול הסמכה ייעודי הכולל בחינה לרישום נישואין 

 

 יורה" ו/או תעודת כושר לכהן כרב שכונה-סוג ההסמכה: תעודת "יורה

 מסלול ההסמכה כולל שש בחינות בנושאים הבאים:

 הלכות שבת 

 הלכות איסור והיתר 

 הלכות נידה  

 הלכות תפילה ברכות בית כנסת ומזוזה    

 הלכות שמחות   

 עריכת חו"ק   
 

 סוג ההסמכה: תעודת כושר לכהן כרב מושב

 מסלול ההסמכה כולל שמונה בחינות בנושאים הבאים:

 הלכות שבת 

 הלכות איסור והיתר   

 הלכות נידה 

 הלכות תפילה ברכות בית כנסת ומזוזה   

 הלכות שמחות   

 עריכת חו"ק   

 הלכות עירובין 

 הלכות מצוות התלויות בארץ   
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 וג ההסמכה: תעודת כושר לכהן כרב עיר/רב אזוריס

חלו שינויים  2019) במהלך מסלול ההסמכה כולל שלוש עשרה בחינות בנושאים הבאים

 :במתכונת (

 :הלכות שבת 

 :הלכות איסור והיתר   

 הלכות נידה 

 :הלכות תפילה, ברכות, בית כנסת ומזוזה   

 :הלכות שמחות   

 :עריכת חו"ק   

 הלכות עירובין 

 :הלכות מצוות התלויות בארץ 

 :הלכות שבת 

 הלכות מקוואות 

 הלכות פסח ויו"ט   

  הלכות חגים 

 הלכות דרך ארץ ובין אדם לחברו 
 

 סוג ההסמכה: תעודת הסמכה למשגיח כשרות

 מסלול הסמכה: בחינה בהלכות השגחה וכשרות

 

 סוג ההסמכה: תעודת הסמכה לרב בתפוצות

 רבנות קהילות בחו"ל ואישור ועדה ייעודיתבחינות בנושאי  2מסלול הסמכה: 

 

 ) בחינה בוטלה לקראת סוף השנה (  סוג ההסמכה: תעודת הסמכה לרועה רוחני

 עודיתימסלול הסמכה: בחינת הסמכה 

 

 סוג ההסמכה: תעודת הסמכה לרב צבאי

 בחינות ייעודיות בנושאי פסיקה שונים. 7מסלול הסמכה: 

 

לישראל נחשבות יסודיות ומקצועיות ביותר  בחינות ההסמכה של הרבנות הראשית

וכוללות היקף רחב של חומר הלכתי החל מפסיקת הראשונים ועד פסיקת האחרונים 

 ופוסקי זמננו.
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 שיפור השירות לציבור

 סקירת פעילות:

מחלקת בחינות והסמכה פועלת על פי חזון של מתן שירות מיטבי לנבחנים תוך שמירה על 

 הקפדה בלתי מתפשרת על עקרון טוהר הבחינות.עקרון השקיפות ועל 

בכפוף לכך מופנים  משאבים רבים למטרת  שיפור השירות. צוות המחלקה מונחה למתן 

 שירות מיטבי לפונים, בדגש על טיפול מקצועי ומהיר.

 בוצעו שיפורים בתחומים הבאים: 2018במהלך שנת 

 נושאים פנים מחלקתיים:

  מורחבהערכות לקראת טקס הסמכה 

 תהליך ייעוץ ארגוני 

 כתיבת תכניות עבודה שנתיות 

 פיתוח תוכנות ייעודיות 

 הנגשת שירותי מידע לנבחנים במגוון תחומים 

 קיום הליך הפקת לקחים לאחר כל מועד בחינה 

 ניהול ופיתוח רגולציה בתחום מיקור חוץ 

 שדרוג ועדת בחינות 

  ניהול צוות בוחנים 

 ניהול מערך ערעורים 

 הסמכות ניהול מערך 

 תפעול מערכת פניות הציבור 

  פיתוח מעטפת תומכת לפניות מורכבות הכוללת קבלת יעוץ משפטי, שירותי מיחשוב יעוץ

 תקציבי ועוד.

 "הכנת תשתית ל"משרד ירוק 

 נושאים חוץ מחלקתיים:

 נהלת "מרמנת" לתחומים של גביית אגרות ערעור ופרסום הרחבת חוזה עם מ

 ציונים לאחר ערעור

  לבחינות רבנות מאגר הבודקיםהרחבת 

 השלמת המכרז למאגר בודקים לבחינות דיינות 

  מפגשי הכנה חצי שנתיים לבודקי בחינות לצורך העשרה, רענון נהלים ומתן דגשים 

  כתיבת נהלים מקיפים בתחומי פעילות המחלקה 

 ייעוץ משפטי נרחב במגוון נושאים 

  עדכון חומר הבחינות ותנאי סף להסמכה 

  מערכת תפוצה לעדכון שוטף של נבחנים בהנחיות ומידע רלוונטיים.הפעלת 
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 בחינות שו"בים במפעלי שחיטה בחו"ל 

  הסבת נתונים ופיתוח שלב א  –מערכת מחשוב ייעודית 

 .שידרוג מערך ההרשאות לגבי עדכון נתונים 

  השקת מערכת ממוחשבת לפניות ציבורCRM  

 איפיון תהליכי סריקה והטמעתם 

 ת שוטפת של ועדת התאמות הסדרה ופעילו 

 הסדרה ופעילות שוטפת של ועדת משמעת 

  הסדרה ופעילות שוטפת של ועדה להחזרי תשלום 

 הנפקת תעודות הסמכה/כושרים לנבחנים 

  רבנים, רבני עיר  790לבבנייני האומה היערכות לקראת טקס הסמכה מרשים

 .2019ודיינים בתחילת שנת 

 :2018פעילות שהתקיימה בשנת להלן הרחבה לגבי נושאים עיקריים ב

 הוא היערכות  2018אחד הנושאים העיקריים של פעילות המחלקה בשנת   :טקס הסמכה מורחב

מדובר בלוגיסטיקה מורכבת ורחבת היקף .  2019רוחבית לקראת טקס ההסמכה בתחילת שנת 

ם וכוללת היבטים רבים, ביניהם: פרסום מכרזים עבור חברת הפקה ועבור נותני שירותי

גיה בפעילות הרבנות הראשית, בהיש העוסקייעודיים כולל הפקת סרט תדמית ראשון מסוגו 

הזכאים  לזימון כלשקעו משאבים הווכמובן בשורשיה ובהיסטוריה המפוארת שלה. בנוסף לכך 

  שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.תוך  להסמכה ומיתוג הטקס כולל  מעטפת עדכנית

במשך השנים ערכה הרבנות  .בני משפחה 3000  -מקבלי תעודות וכ 800 -כ הוזמנו טקס ל

  2019בשנת הראשית מספר כנסי חלוקת תעודות למסיימי ומקבלי הסמכה לרבנות. 

שמש גם כטקס יטקס היסטורי של חלוקת תעודות למוסמכים שמתוכנן להתקיים  (18/02/2019)

  הצדעה לרבנות הראשית בבנייני האומה בירושלים. 

 

  מחלקת בחינות וההסמכה נטלה חלק פעיל בתהליך  -תהליך יעוץ ארגוני וכתיבת תכניות עבודה

במסגרת זו הוכשרו עובדי . ברבנות הראשית לישראל 2018עוץ הארגוני שבוצע בשנת יהי

  2019כניות העבודה לשנת שלבי הייעוץ הארגוני וכן תוקפו תהמחלקה בתחומים שונים בכל 

 שותיה של נציבות שירות המדינה.שנכתבו בהתאמה לדרי

 

  הושקעו משאבים רבים על מנת להשלים את פיתוח השלב הראשון  –פיתוח תוכנות ייעודיות

בשלב זה פותחה פלטפורמה לניהול תיקי נבחנים ואיחוד "ראשית חכמה" של מערכת 

 הממשקים המאגדים את מאגרי המידע כולל שינוי תפיסה מפעילות יזומה לפעילות יוזמת.

במהלכו מתוכנן שדרוג של הליך בדיקת הבחינות כולל  2019צפוי לתחילת שנת המשך הפיתוח 

ערעורים וקליטת תוצאות במטרה לפשט תהליכי ולצמצם את לוחות הזמנים לפרסום ציונים 
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תוך שימוש באמצעים דיגיטליים עדכניים. במסגרת השינוי לתפיסה יוזמת,  תיזום המערכת 

לתעודות ההסמכה השונות ולהשתתפות בטקסי ההסמכה, בניגוד למצב  פניה לנבחנים הזכאים

 .כיום המצריך פניה יזומה של הנבחנים

 

 בכניסה למשרדי  עמדת מידע דיגיטלית: במסגרת יעד זה, הוקמה הנגשת השירות לנבחנים

הרבנות, העמדה מיועדת עבור נבחנים המעוניינים לבצע מגוון פעילות באמצעות אתר הרבנות, 

ה יהמתנה בתור וללא התניה במכשיר דיגיטלי אישי. בין השירותים הניתנים באתר: צפי ללא

 זור אישי, הרשמה, קבלת תוצאת בחינות, הגשת פניה לוועדות השונותבא

 

  הושק לראשונה בשנה זו באמצעות הקצאת כח  – שירות עיון במחברות בחינה ובהערות בודק

הנבחנים לעיין במחברת הבחינה שלהם ובהערות  אדם ייעודי למטרה זו. במסגרת זו יוכלו

הבודק שנתן את הציון נמוך מבין  הבודקים. השירות נעשה בהתאמה לעקרון השקיפות במתן 

השירות ומאפשר לנבחנים לקבל מידע לגבי אופן חישוב הציון הן לגבי הגשת ערעור והן לגבי 

 שיפור ציוניהם בעתיד.

 

  רך לרשימות תפוצה מקיפות ומתעדכנים באתר מעת לעת.נשלחים על פי הצועדכונים שוטפים 

לוועדות השונות, כגון, התאמות, החזרי אגרה וכו  ופורסמו  ההנחיות להגשות פניותהונגשו        

 בערוצים הנ"ל.

  נתנערכו בחינות לצוותי שחיטה במפעל השחיטה בחו"ל, על מ  -הנגשת בחינות לשו"בים 

בחינות לשוחטים ולחסוך מהם את הטיסה לצורך הבחינה. כמו כן מתקיימים מועדים  להנגיש

 ייעודיים לבחינות שו"בים המותאמים ללוחות העבודה בתחום

 

 מחלקת הבחינות יצאה בפיילוט חדשני  - ינה עבור קבוצות נבחנים ייעודיותסדנת הכנה לבח

ושאי שו"בים ועבור נבחנים בנושאי בתחום זה וערכה סדנאות הכנה לבחינות עבור נבחנים בנ

 רבנות צבאית, בתיאום עם מחלקת ההדרכה של צה"ל. 

 

  תהליך  2018בהמשך לעשיה בשנה קודמת, התקיים בשנת  - פעול ורגולציהת -מיקור חוץ

השבחה של הרגולציה והבקרה על שירותי מיקור החוץ המסופקים ברובם על ידי חברת מרמנת. 

ים למשגיחים בתחום שמירה על טוהר בחינות, פיקוח על אכיפת הושם דגש על עדכון נהל

 .הנהלים

ונמצאת ם מחלקת הבחינות וחברת מרמנת עובדות בשיתוף פעולה מלא ומקצועי, לרווחת הנבחני     

 במגמת התייעלות.
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כל העת. דגש מיוחד מושם על  מוקד הרישום המופעל ע"י  חברת "מרמנת" מתמקצע ומשתדרג

 מתן שירות הולם לנבחנים אשר אינם עושים שימוש באמצעים אינטרנטיים.

במהלך השנה נעשו התאמות לדרישות משרד החינוך המעורב בפיקוח על הבחינות ומכיר בהן 

 לצרכים בתחום פעילות המשרד.

בות הפקת לקחים כמו כן נערכו באופן שוטף ישיבות הערכות בטרם מועד הבחינה  וישי

 לאחריהן. הופעל מעקב על תיקון הליקויים ויישום ההחלטות.

מינהלת מרמנת מספקת שירותי רישום לבחינות ופרסום תוצאות, האתר כולל אזורים אישיים 

ידידותיים לנבחנים. באמצעות אזורים אלה ניתן להירשם ולהתעדכן בהודעות ובתוצאות, 

 שתמש.המידע נגיש, נוח ומותאם אישית למ

לרשות הנבחנים עומדים מספר ערוצי מידע: אתר החברה, מוקד טלפוני ממוחשב ומענה אנושי, 

 המאפשר קבלת תוצאות באמצעות הקשת מספר ת.ז. וקוד אישי. 

 מאגר הבודקים המורחב 

עודכן מאגר הבודקים ברבנים נוספים בהקבלה לפרישתם של מספר בודקים  2018במהלך שנת 

ועל במטרה להמשיך בקבלת שירותי בדיקה מכמות מירבית של בודקים על שהתמנו לדיינים בפ

 מנת לצמצם את פרק הזמן לקבלת תוצאות.

ניתן לציין בסיפוק כי בשלושת המועדים בשנה זו: ניסן תשע"ח, אב תשע"ח, תשרי תשע"ט, אכן 

ימי  90מתוצאות הבחינות בטרם חלוף  90%עמדה המחלקה ביעדים שהציבה לעצמה ופרסמה כ

 עסקים ממועד הבחינות.

המחלקה משקיעה משאבים רבים והון אנושי מקצועי במטרה לצמצם עוד יותר את משך 

 ההמתנה לתוצאות בכלל ולתוצאות במקרים חריגים בפרט. 

  מפגשי הכנה לבודקים: ורענון נהלים ודגשים 

נות, הפקות הצגת הנחיות מעודכ התקיימו שני תדריכים מקיפים אשר כללו 2018במהלך שנת 

לקחים, ריענון נהלים, הדגמות מקצועיות, קבלת הערות והצעות יעול, עדכון מסמכים 

תקציביים ומילוי משוב לגבי תחומי התמחות ואמצעים דיגיטליים במטרה למקד את האפיונים 

 של מערכת "ראשית חכמה".

סיון חיבור יההדרכה המקצועית ניתנה ע"י רבנים בכירים, מומחים בתחומם ובעלי ותק ונ

שאלוני בחינה ובבדיקת בחינות והתמקדה  באופן בדיקת הבחינה, בהפעלת שיקול דעת 

ובעמידה בלוחות זמנים שנקבעו וזאת במטרה למנוע פערי ציונים בין הבודקים ולמקצע את 

 הליך קביעת הציון הסופי.

 הרחבת מעגל העורכים 
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, ובהתאם לעקרון השוויון, בהתאם למגמת ההתחדשות בה נמצאת המחלקה באופן מתמיד

ממשיכה המחלקה במדיניות של הרחבת צוות העורכים של הבחינות ומאפשרת שילוב הדרגתי 

תיקוף של בודקים חדשים בעריכת הבחינות, השילוב נעשה  בהנחיית העורכים הבכירים 

 ופרסום נהלים

 בשנה זו נכתבו נהלים מקיפים המתייחסים לתחומי הפעילות של המחלקה.

ק מתהליך הייעוץ הארגוני ומגמת ה ייעול של המחלקה נכתבו נהלים המסדירים את כחל

התנהלות המחלקה בתחומי הפעילות השונים  הן בהתנהלות הפנימית, לדוגמא: נוהל קבלת 

תוצאות, נוהל טיפול בפניות להחזרי אגרה, נוהל טיפול בערעורים והן לגבי תהליכי עבודה 

ות לימי בחינה בתאום עם חברת מרמנת, נוהל העברת בחינות חיצוניים. לדוגמא נוהל הערכ

 לבדיקה בתאום עם מאגר הבודקים ועם חשבות המשרד ועוד .

  יעוץ משפטי 

גם בשנה זו נרשם שיתוף פעולה פורה ורחב היקף בין הלשכה המשפטית ומחלקת הבחינות,    

כאשר הלשכה המשפטית מלווה את המחלקה במגוון תחומים וביניהם: עיצוב נהלים, מתן חוות 

 דעת משפטית לגבי נושאים עקרוניים לצד טיפול בפניות שוטפות.

  וברת מידע לנבחןח -דכון חומר הבחינות ותנאי סף להסמכה ע 

 .2019עודכנה חוברת המידע לנבחן והצפי לפרסומה הוא במהלך שנת    

חוברת המידע כוללת  פירוט נרחב ומקיף של מסלולי ההסמכה השונים, רבנות, דיינות, משגיחי    

כשרות, שוחטים ובודקים ועוד, במטרה להגיש מיקוד ברור ומפורט של חומרי הלימוד לבחינות 

נרחבים בתחומי הרשמה, ערעור, משמעת, השתתפות בבחינה, קבלת ציון, החזרי  וכן חומרים

 אגרה ועוד.

   מערך ערעורים 

בשנה זו הופעל מערך הערעורים הכולל אישור של טיפול בפניות לערעור על פי נהלים מוסדרים,   

ערעורים  1000כולל תשלום אגרה והקמת מאגר בודקים בכירים. במהלך השנה טופלו קרוב ל

 והושג יישור קו לגבי טיפול בערעורים שוטפים.

  משרד ירוק 

משרד ירוק" של כלל משרדי הממשלה ובכללם של כחלק מהצעדים הננקטים כחלק ממדיניות "  

הרבנות הראשית לישראל הוחלט על פרוייקט מקיף של מיפוי חומרים המיועדים לסריקה 

 ולגניזה כולל עיצוב נוהל בהתאם 

  פעילות שוטפת של ועדת משמעת ועדה להחזרי אגרה וועדת התאמות 

תוך ובליווי של הלשכה המשפטית ועדות אלה דנו בשנה החולפת בעשרות מקרים במקצועיות   

 עמידה בלו"ז שנקבע.
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   2018לפניות ציבור הושקה בתחילתה של שנת פניות מקוונת מערכת מערכת פניות ציבור .

המערכת מספקת שקיפות מלאה לאופן הטיפול בפניה, הן לפונה והן לצוות המחלקה, על 

 פי הרשאות מותאמות. 

כתובות וזאת מעבר לזמן מענה  טופלו קרוב לאלפיים! פניות ציבור 2018עד כה בשנת   

 טלפוני וקבלת קהל.

  תעודות הסמכה למשגיחי כשרות 

 תעודות למשגיחי כשרות. 450הונפקו כ 2018בשנת 

 

 :2019תכנית עבודה עתידית לשנת  

  

  מבחינת אמצעי הפקת טקס הסמכה ראשון מסוגו הן מבחינת היקף המשתתפים והן

 מקבלי תעודות. 800לכ מדיה וטכנולוגיה מתקדמים

 "פיתוח שלבים מתקדמים במערכת "ראשית חכמה 

 פיתוח מרכזי בחינה נוספים בחו"ל 

 פריסת עמדות שרות ברחבי הארץ 

 הרחבת נושאי הסמכה לבלניות, יועצות הלכה, עובדי עירובין, סופרי סת"ם ועוד 

 צמצום לוח זמנים לקבלת תוצאות 

 עריכת השתלמויות מקצועיות לצוות המחלקה 

 צפי למשרד ירוק 

 עמידה מיטבית בזמני טיפול בפניות ציבור 

 צמצום לוחות זמני לטיפול במקרים מורכבים 
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 בריתות מחלקת

להסמכה ופיקוח על המוהלים  מחלקת הבריתות המרכזת את פעילות הוועדה הבינמשרדית

ואחראית על ביצוע בריתות מילה למבוגרים. הוועדה הבינמשרדית מנוהלת יחד עם משרד 

הוועדה האחראית על הסמכת  הבריאות, וחברים בה, רבנים רופאים ומוהלים בכירים.

מגבשת וקובעת נהלים, הנחיות, ותדריכים למוהלים בנושאים המוהלים ודרכי עבודתם, 

ם רפואיים ואתיים הקשורים לברית המילה, מבקרת ומפקחת את פעילות הלכתיי

המוהלים, מקיימת השתלמויות מקצועיות ואף הנפיקה איגרת להורים כהכנה לברית 

 המילה, שחולקה בכל מחלקות היולדות בארץ. 

 בהתחשב. המוהלים רופאים, רבנים ונציגי הבריאות, ממשרד נציגים משתתפים בוועדה

, ומתמיד מאז לנכון מצאה הראשית הרבנות, המילה ברית פעולת של רפואיתה בחשיבותה

 . רופא הוועדה בראש להציב

 

 :המחלקה מבנה

 המחלקה מנהל, מורסיאנו משה הרב

 בריתות רכזת, אלון אורית

 :מוהלים על ולפיקוח להסמכה הוועדה הבינמשרדית חברי

 הראשית הרבנות נציג, שטיינברג אברהם הרב' פרופ, הוועדה ר"יו

 הראשית הרבנות נציג, דביר אריה הרב

 הראשית הרבנות נציג, לוי יצחק הרב

 הראשית הרבנות נציג, שרעבי יוסף הרב

 הראשית הרבנות נציג, ארליכמן מתי ר"ד

 הבריאות משרד נציג, אקון בן מיכאל ר"ד

 הבריאות משרד נציג, וסטרייך משה ר"ד

 הראשית הרבנות נציג, שוסהיים אלי ר"ד

 המוהלים נציג( ארצי מפקח, )בלוינגרוד ציון בן הרב

 המוהלים נציג( ארצי מפקח, )וייסברג משה חיים הרב

 המוהלים נציג( ארצי מפקח, )ששון מרדכי הרב

 הוועדה ומרכז בריתות מחלקת מנהל, מורסיאנו משה הרב

 :קבועים מוזמנים

 הראשית הרבנות ל"מנכ, דגן משה הרב

 משפטי יועץ, גולדברג הראל ד"עו

 :אזוריים מפקחים

 דרום אזור מפקח – הדאיה משה הרב

 דרום אזור מפקח  - פליישמן מנחם הרב

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

 דרום אזור מפקח – סבח אורי הרב

 שרון אזור מפקח – סעדיה שלום הרב

 

 רקע

 .לתינוקות בריתות אלף משבעים למעלה שנה מדי מתקיימות בישראל

 וזאת ומקצועיות רפואיות הלכתיות בחינות כולל הוועדה מטעם מוהל של ההסמכה הליך  .1

, האמור מלבד.  לעת מעת לעבור המוהל שנדרש רפואיות ובדיקות חיסונים לתצהיר בנוסף

 מטעם מפקח המלצת ולקבל מוסמך מוהל אצל והתמחות הכשרה לעבור נדרש המוהל

 בנהלים עמידה על בכתב להתחייב המועמד על, כן כמו. התעודה קבלת לצורך הוועדה

 על, הראשונה הסמכתו מיום שנה לאחר. הוועדה שקבעה רפואיים ואתיים הלכתיים

 בכל לו דומה שאין דבר הוועדה. של ועיוניות מעשיות בחינות נוספת פעם לעבור המוהל

 .אחר תחום

 הקשורים סיבוכים כמו וקפדני מדויק כה רישום קיים שלגביו בישראל רפואי הליך אין .2

 וביקשה, הבריאות למשרד פנתה מיוזמתה הוועדה שנים עשרות לפני. המילה בברית

 ברית סיבוך עם תינוק לקבל שאמורות המחלקות ולכל החולים בתי לכל חוזר להעביר

 מברית סיבוך עקב ח"לביה שמגיע מקרה כל על הבריאות למשרד לדווח אותם וחייבה

.  ומקרה מקרה כל של בדיקה מבצעת והוועדה הדיווח את מעביר הבריאות משרד. מילה

 סיבוכי של מהמקרים גדול חלק כי מתברר, הבריאות ממשרד מקבלים שאנו מנתונים

 . הוועדה מטעם מוסמכים שאינם למוהלים מתייחסים ברית

 אחוז שזה, בריתות 1,000 כל על 1 סיבוך של ממקרה בפחות מדובר, הסטטיסטיקה פי על .3

 לציין יש כאמור. אחרת כירורגית פעולה לכל השוואה בכל ורע אח לו שאין ביותר מזערי

 שאינו קל דימום הכל בסך הם החולים לבית המגיעים המקרים של המכריע שהרוב

 . בלבד שמרני טיפול אלא אשפוז מצריך

 בנהלים עמידה על מהמוהל בכתב התחייבות קבלת כוללת הוועדה של הפיקוח עבודת  .4

 ביצוע לאחר סיבוכים אודות מידע וקבלת הוועדה שקבעה ואתיים רפואיים, הלכתיים

 ההורים בדיקת את להחליף באה לא הוועדה עבודת כי להבהיר חשוב, זאת לאור. הברית

 באחריות וכי לבנם המילה ברית עריכת לצורך להתקשר מעוניינים הם אתו המוהל אודות

 לעניין ובעיקר, עליהם מקובלים מוהל אותו מנהגי האם לבדוק למוהל בנוסף הורה כל

  .שפורפרת באמצעות או בפה ישיר באופן – המציצה הליך

 י"ע נכדיהם או בניהם את למול מעדיפים ישראל במדינת הבכירים הכירורגים הרופאים .5

 .הרופאים אנו בידינו שאין במילה רב ניסיון בעלי הם שהמוהלים - הטעמה תוך מוהל

 . מוהלים 343 הוא הוועדה מטעם המוסמכים המוהלים מספר .6

 המפקחים עם להתייעץ ניתן ובו ערב מידי הפועל למוהלים טלפוני ייעוץ מוקד קיים .7

 . בוועדה החברים
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 והוועדה הבינמשרדית לפיקוח על המוהלים בריתות מחלקת מפעילות חלק, להלן

 סיבוך בעקבות סכנה לתינוק נשקפה בהם במקרים -במקרים חריגים טיפול הוועדה  .1

 מן שלא ישיבות מקיימת הוועדה יותר נרחב ציבורי היבט בעלי במקרים או ברית

 החומר לקבלת הבריאות למשרד דחופה פנייה, טלפוניות התייעצויות, המניין

 .בדבר לסייע שיכול גורם כל והזמנת, המקרה לבירור למוהל דחוף זימון, הרפואי

 המוהלים על והפיקוח ההסמכה במסגרת המוהלים על לפיקוח הבינמשרדית הוועדה .2

 ומוהלים וותיקים מוהלים עם והנחיות נהלים ריענון ומפגשי עיון ימי מקיימת

 כמו. לאחרונה שהתווספו הרפואיים החידושים את המוהלים בפני ומביאה חדשים

 . מקצועיים חוזרים הוועדה מפרסמת כן

מוהלים מוסמכים ובהליך  450-בהשתתפות עיון ערב בסוף השנה קיימה הוועדה  .3

 לברית הקשורים ורפואיים הלכתיים בנושאים הרצאות נמסרו זה בערב. הסמכה

 .ורופאים לישראל הראשיים הרבנים ידי על המילה

  כדי, זה בביטוח חשיבות רואה והוועדה היות -למוהלים  מקצועי אחריות ביטוח  .4

 משפטית ותביעה ברית סיבוך של במקרה חלילה ביטוחי כיסוי למוהלים שיהיה

 הביטוח חברת נציגי עם ישיבה הוועדה קיימה כספי פיצוי מקור יהיה ולהורים

 לכל שווה שיהיה כדי האפשר ככל הביטוח תעריף את להוזיל "מדאנס". זאת כדי

 כמובן. )הביטוח ביצוע חשיבות על הוועדה המלצת עם למוהלים חוזר  והוציאה, נפש

. בכנסים הקרובים יתקיימו (המוהל י"ע ייקבע הביטוח וחברת הביטוח שאופי

 הרצאות בנושא זה על ידי מרצה בתחום

 המוסמכים המוהלים רשימת הציבור, לרווחת -עדכון רשימת מוהלים מוסמכים  .5

 כן כמו. המוהל הסמכת תוקף את מכילה מקרה ובכל בשנה פעמים מספר מתעדכנת

 בבתי ליולדות הבריאות משרד י"ע ומחולקת לאחרונה שיצאה להורים באיגרת

 המוסמכים. המוהלים רשימת – ר"הרה לאתר קישורית מופיע חולים

הרבנות הראשית זומנה בשנת הדו"ח לוועדות הכנסת השונות, על מנת להציג את   .6

ות הוצגו עבודת הפיקוח על המוהלים הנעשית על ידי הוועדה הבינמשרדית. בוועד

בריתות,  כמו כן,  1000נתונים המעידים על פחות ממקרה אחד של סיבוך על כל 

הוצגו נתונים המעידים על ירידה בהיקף המקרים המגיעים לבתי חולים לאחר ברית 

מילה. לצד זאת, הוועדה בודקת במקצועיות ובנחישות כל מקרה המגיע לפיתחה 

 .  ומקיימת בירורים עם מוהלים בהתאם לנדרש

 מועמדים או יהודים למבוגרים מילה בריתות מתבצעות המחלקה פעילות במסגרת  .7

. אשדוד אסותא ח"ובי ים בת ב.ר.מ רפואי מרכז – בארץ חולים בתי בשני לגיור

 טקס לסדר בנוגע למבוגרים מילה ברית לביצוע שאושרו הרופאים את מנחה הוועדה

 חגיגי בכיבוד ומלווה ח"ביה באולם נערך הטקס. וגרים יהודים אצל הברית

 מהליך כחלק או לעולה הקליטה סל במסגרת. הנימולים משפחת בני ובהשתתפות



 2018דו"ח חופש המידע הרבנות הראשית לישראל 

46 
 

 כשהתשלום כספיות התחייבויות ומנפיקים אלו בריתות לתאום דואגים אנו הגיור

 .לישראל הראשית הרבנות י"ע מתבצע

 

 החולפת: לשנה הישגים עיקרי

  הרבנות הראשית לישראל ערכה, זאת השנה השלישית כנס – ארצי מוהליםכנס

 450-( בהשתתפות למעלה מ26.12.18י"ח טבת התשע"ט )בתאריך בריתות ארצי 

 מוהלים מוסמכים.

 ברחבי חלוקה אזורי לפי למוהלים רפואיים בנושאים השתלמויות - אזוריים כנסים 

 עוסקים אלו כנסים. ברק בני, חיפה, בירושלים 2:  אזוריים כנסים התקיימו. הארץ

. בתחום האחרונים החידושים את המוהלים בפני ומביא מקצועיים רפואיים בנושאים

 החברים והמפקחים הרופאים המרצים בהשתתפות פאנל מתקיים הכנס בסיום

 .מוסמכים מוהלים 60 -כ השתתפו כנס בכל, המוהלים על ולפיקוח להסמכה בוועדה

 למבוגרים מילה בריתות לביצוע הארכת הסכם. 

 כדי היתר בין באה החולים בבתי ליולדות איגרת חלוקת – להורים איגרת הוצאת 

 בחלוקת. הוועדה מטעם" מוסמך מוהל" בחירת חשיבות את ההורים לידיעת להביא

 על ומפקחת המסמיכה הוועדה של לקיומה ההורים מודעות את מעלים אנו זו איגרת

 בטיב ובקיאים מכירים אינם רבים הורים כי לדרישה מענה ניתן כן כמו .המוהלים

 הפנייה יש באיגרת. אקראי באופן נעשית המוהל בחירת פעמים והרבה המוהל

 .ר"הרה באתר המופיעה הוועדה מטעם המוסמכים המוהלים לרשימת

 הוצאת חוזר למוהלים על המלצת הוועדה לביצוע ביטוח אחריות מקצועית למוהלים 

  המוהלים על חשיבות קבלת הסכמת ההורים ביחס להליך המציצה.הסברה בקרב 

  קיום מחקר רפואי מקצועי ע"י ד"ר ציון שלוסברג וד"ר שרה דברת מביה"ח תל השומר

על דרכי מניעה לזיהומים בחלל הפה, דבר העשוי לקטין את הסיכון להרפס בעקבות 

עה על ידי ד"ר המציצה בפה. הרצאה והדגמה של השימוש בתמיסת הליסטרין התבצ

 שלוסברג בערב עיון האחרון למוהלים.

  הוצאת חוזר למוהלים בנושא דרכי המניעה לזיהום באמצעות המציצה נשלחה לכל

 המוהלים

 מחדשי ותיקים ומוהלים חדשים מוהלים עם והנחיות נהלים ריענון מפגש  קיום 

 .מוסמכים מוהלים 40 -כ השתתפו במפגש כאשר השנה במהלך תעודה

 

 2018נתונים משנת 

  שנבחרו במכרז םבריתות מילה למבוגרים בשתי מרכזיים רפואיי 163בוצעו 

  תיקים למוהלים חדשים 32נפתחו 
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 36 מוהלים נבחנו בחינה הלכתית 

 29 מוהלים הוסמכו מוהלים חדשים ומוהלים לאחר שנה ראשונה 

  ועדות רפואיות 17 -ועדות הלכתיות ו – 7ישיבות ועדה  24התקיימו 

 43 מוהלים הופנו לבדיקת מפקח מטעם הוועדה 

 2 מוהלים בהשעיה 

 18  מוהלים הוזמנו לבירור בוועדה בעקבות דיווחים ממשרד הבריאות ותלונות

 מהציבור. 

 

 :2019לשנת  מרכזיות משימות

 שנתי ארצי מוהלים כנס . 

 ליולדות איגרת חלוקת –חולים  בבתימחולקת  להורים איגרתמשך מעקב ובדיקה שה 

 חשיבות את ההורים לידיעת להביא כדי, כאמור לעיל, היתר בין באה החולים בבתי

בבתי  הבריאות משרד באמצעות מעקב חלוקה. הוועדה מטעם" מוסמך מוהל" בחירת

 .החולים 

 המוסמכים  המוהלים' מס עידוד והגדלת 

 מקצועית אחריות בביטוח עצמם את המבטחים המוהלים' מס עידוד והגדלת. 

  חלוקה אזורי לפי למוהלים רפואיים בנושאים אזוריים והשתלמויותכנסים. 

 ותיקים ומוהלים חדשים מוהלים עם והנחיות נהלים ריענון מפגשי. 

 מטעם מוסמכים מוהלים בחירת וחשיבות המילה ברית בנושא הסברה סרטון הפקת 

 .המוהלים על ולפיקוח להסמכה הבינמשרדית הוועדה

  וחומרי חבישה רפואיים המומלצים לשימוש המוהל.הכנת רשימת תכשירים 

  הטמעת מסקנות המחקר הרפואי שהתבצע ע"י ד"ר ציון שלוסברג וד"ר שרה דברת

מביה"ח תל השומר על דרכי מניעה לזיהומים בחלל הפה על ידי שטיפת הפה בתמיסת 

 ליסטרין, דבר זה מקטין את הסיכון להרפס ושאר זיהומים בעקבות המציצה בפה. 
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 וגרות אישות מחלקת

 מבנה המחלקה:

 רב אבי קוזמן, ה הרב איתמר טובול - המחלקה ימנהל

 הגב' יעל בסה והגב' אסתי אפלגרד -מזכירות 

 

מחלקה זו מרכזת את וועדת הנישואין שע"י מועצת הרבנות הראשית, המנחה והקובעת את 

כללי רישום הנישואין ומעמד המשפחה בישראל. בנוסף, המחלקה מטפלת בהליך הסמכת 

הרבנים לעריכת חופה וקידושין ובסמכותה לאשר ללשכות הנישואין ברבנויות המקומיות, 

ידים על יהדותם ומעמדם האישי של הנרשמים מסמכים מרבנויות בחוץ לארץ, המע

פניות בענייני מעמד אישי על כל פילוחיו  4,500-לנישואין. מידי שנה המחלקה מטפלת בכ 

השונים החל מתעודות רווקות, אישורי יהדות, וכלה בתעודות גיור וגירושין ובכל הקשור 

יימת מזה עשרות שנים, פעילות מחלקת אישות וגירות ק .לרישום נישואין ומסדרי קידושין

, עת הוחלט שיש להקים מחלקה ייעודית שתטפל 2010הנוכחית, החל משנת ה ובמתכונת

 באלפי הפניות העוסקות בתחום.

 ,עוסקת במספר תחומים שנכנסים בראיה רחבה תחת הגדרת "מערך הנישואין"המחלקה 

רוב הנעזרים במחלקה הינם חתנים או כלות, שהציגו מסמכים מחו"ל המעידים על מעמדם 

יהודים או רווקים/ פנויים או גרושים, גרים, עורכי כהאישי, המבקשים הכרה במעמדם 

כלל הפניות הינן מאת הגורמים אשר מחויבים על פי  .חופות, כתובות, תעודות נישואין וכד'

חומן לקבל את אישור הרבנות הראשית לישראל על כל תעודה אמות המידה הנהוגות בת

 והמועצות הדתיותותעודה מחו"ל, כך שכל מחלקות הנישואין אשר ברבנויות המקומיות 

אל המחלקה לשם אימות , שולחות את התעודות שהוצגו בפניהן ואשר הונפקו בחו"ל

 ובדיקת הנתונים. 

נים מכל יכרעתם ההלכתית של רבנים ודיהמחלקה נותנת מענה לפניות העוסקות באשרור ה

נוגע לתעודות בו רחבי העולם, אשר מנפיקים תעודות יהדות לבני קהילתם ולמבקרים בהם

חמישים וגיור של הרכבי בתי הדין שונים בעולם וחלקן אפילו על הליכי גיור של לפני ארבעים 

תקינות ההליך  ברר את, לוודא את אוטנטיות המסמכים ושלמותם. המחלקה נדרשת להשנ

בדוק אם המוציא אותם הוא רב המוכר ע"י הרבנות, ובהתאם להכריע האם ניתן שבוצע ול

תעודות מעשה בבדיקת לתת תוקף והכרה בתעודה שהוצגה. לעניין הכרה בהליכי גירושין, 

למורכבות בהליכי כתיבת בהתאם בית דין על סידור גיטין, הדברים נעשים ברגישות יתרה 

שמות וכד'. חשש הת לסופר ולעדים, מנוי השליחות, ביטול תנאים, בדיקת הגט, ההרשאו

התרת אשת איש לעולם מוכרח שייעשה ברובד העליון והאיכותי ביותר ברמה האנושית של 

 מקבלי ההחלטות בתחום זה, ולכל העוסקים בבתי הדין על כל נספחיו וכמבואר.

עורכי דין בתי דין רבניים, ל ע"י המחלקה מתבקשת לחוות דעתה בנוגע למעמד אישי מחו"

יצוין כי  פנים, משרד המשפטים, הסוכנות היהודית, משרד הקליטה ועוד.ה פרטיים, משרד
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מספר הגורמים הנעזרים בשירותי מחלקת אישות וגירות עולה בהתמדה לאור המענה 

 המהיר והאיכותי בטיב השירות.

מהווה צומת משמעותית בהליך  ,מחלקת אישות וגירותפעילות  -מחשוב "שירת הים"

העבודה הקיים ברישום נישואים במחלקות הנישואים ברחבי הארץ. המחלקה מחוברת 

מערכת מחשוב המאגדת בתוכה את כלל מחלקות הנישואין  -"שירת הים" מערכתל

בישראל, ואשר מאפשרת נגישות כלל מערכתית בין הגופים הממשלתיים העוסקים במערך 

מערכת זו נעשה ברור עדכני בין כלל רשמי הנישואין מול מחלקת הנישואין. באמצעות 

אישות וגירות ברבנות הראשית, אשר מספקת מידע עדכני ומהותי בנוגע למעמדם האישי 

 ו"ב.כישל הזוגות בהתייחס לאלפי תעודות הגיור, הגירושין, היהדות ו

לקבלת  הפוניםרבנים הת גם בריכוז וטיפול בקשותיהם של ישות וגירות עוסקמחלקת א

הסמכה לעריכת חופה תעודת נישואין ברבנות, הוועדת מ תעודת כושר לסידור חופות

. הבקשות נבחנות ומאושרות בהתאם החתומה ע"י הרבנים הראשיים לישראל וקידושין

מועצת הרבנות הראשית. לסיום ההליך מונפק כרטיס מגנטי עם  לקריטריונים שקבעה

ו ברשימה הארצית של עורכי החופות הרבנים אשר עמדו תמונת המוסמך מעבר לעדכון שמ

בו גם  בקריטריונים האמורים. הרשימה מפורסמת באתר הרבנות הראשית לישראל,

בכדי לסייע  נמצאים אמות המידה לקבלת כושר לסידור חופות בצירוף לטפסים מבוקשים

ונים ודרכי הרשימה כוללת את מירב הנתלחתנים וכלות בבחירת רב לסידור קידושיהם. 

לשם בדיקת  ביקורות על רבנים מסדרי קידושין המחלקה עורכתההתקשרות עם הרבנים. 

כמו כן, מנהלי המחלקה עריכת החופות והתאמתה למתבקש ע"פ נהלי הרבנות הראשית. 

ביקורות במחלקות הנישואין לשם בקרת איכות הליך רישום הנישואין על כל  יםמבצע

 ות והוראות לרישום נישואין שקבעה מועצת הרה"ר לישראל.מרכיביו ובהתאם לנקבע בתקנ

בענייני מעמד אישי  רובןפניות אשר  4000-המחלקה טיפלה בסך כולל של קרוב ל 2018בשנת 

החל מתעודות רווקות  ופנוי וכלה בתעודות גיור וגירושין. יתר  ,על כל פילוחיו השונים

 י קידושין ברמת הפיקוח וההכשרה.הפניות עוסקות בכל הקשור לרישום נישואין ומסדר

באופן הצטמצם  למענהמן ההמתנה נוסף וזאדם כח המחלקה תוגברה ב 2018בשנת 

ועומד כיום על התייחסות מיידית עם קבלת עמדת הרבנות הראשית לישראל בזמן משמעותי 

 תגובה שעתי.

ברבני ודייני להכרה התבחינים את הליך גיבוש ה המחלקה שנה החולפת סיימזאת ועוד, ב

תפוצות אישי של יהודי הה םקביעת מעמדאמות המידה נחוצות למען השקיפות ב ,העולם

תתכנס הוועדה  בקרוב. תוך התייחסות להליכי הנישואין, הגירושין, והגיורים שעברו

" לשם דיון בבקשות ועדת הכרה ברבני חו"ל" -שהוקמה ע"י מועצת הרבנות הראשית

רך קבלת ההכרה מטעם הרבנות הראשית לישראל לפעול כגורם , לצולפתחההרבות שהגיעו 

 מוסמך לבירור יהדות, עריכת גיורים וסידור גיטין בגולה.
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 ת:ות עתידיותכני

  פעולות התיוק וההדפסה תוך מעבר לשימוש תהליכי העבודה במחלקה שייתר את מחשוב

 חכם במערכת באמצעות חומרים סרוקים.

  לרישום נישואין, וריענונם בקרב מחלקות הנישואין.סיום עדכון התקנות וההוראות 

 לשם הסדרת מעמדם של המבקשים הכרה לפעול  קיים ישיבותועדת דייני בית הדין הגדול ת

כבית דין בחו"ל ותדון בבקשת המעוניינים על פי התבחינים שקבעה מועצת הרבנות 

טין ברחבי התפוצה הראשית על מנת שתינתן הכרת הרבנות הראשית בבית דין לגיור או גי

 היהודית.

  ,בניית מאגר נתוני רבנים בעולם עם תיקים אישיים המכילים את ההסמכות, ההסכמות

הידע והניסיון של כלל נותני שירותי הדת בעולם, בכדי לסייע לפונים הרבנים ולשם הגשת 

 המידע תוך שקיפות מינהלית.
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  והסברה , פרסום דוברות מחלקת

 המחלקה:מבנה 

 דובר –עו"ד קובי אלתר  –מנהל המחלקה 

 משרת סטודנט –עוזר דובר 

 

 אודות המחלקה

מחלקת הדוברות וההסברה של הרבנות הראשית לישראל אחראית על תכנון וביצוע 

המדיניות התקשורתית של הרבנות הראשית, וכן על גיבוש האסטרטגיה התקשורתית של 

מחלקת הדוברות הוא להביא לידיעת הציבור הרחב, הרבנות הראשית לישראל. תפקיד 

 מידע רלוונטי ומקיף הנוגע לפעילות הרבנות הראשית והנושאים עליהם היא אחראית.

 פעילות המחלקה

מחלקת דוברות והסברה אחראית על ארגון, תכנון וייזום פעולות הנוגעות לדברור והסברה 

לותה תוך קיום קשר שוטף עם נציגי פה אודות מדיניות הרבנות הראשית ופעי-בכתב ובעל

 כלי התקשורת.

הגורם האחראי להפצת הודעות פורמליות לכלי התקשורת ולמסירת תגובות רשמיות לכלי • 

 התקשורת אודות הרבנות הראשית.

מטפלת בפניות ושאילתות רבות ומגוונות של נציגי התקשורת בנושאים הנוגעים לתחום • 

 אחריותה של הרבנות הראשית.

אחראית על ניהול דף הפייסבוק של הרבנות  הכולל העלאת תכנים, תגובות ומענה לפניות • 

 אזרחים )בניגוד לעיתונאים שפונים במדיות אחרות(.

 , הסברה ועוד להצגת פעילות הרבנות הראשית.פרסומייםאחראית על ביצוע קמפיינים • 

 

 עיקרי ההישגים על פי מחלקות הרבנות הראשית:

יוזמות המופקות  מלווה המחלקה , השוטפת של מחלקת דוברות והסברה הכחלק מפעילות

 את היוזמות הללו.פה -בכתב ובעלע"י היחידות המקצועיות ומדבררת 

ביוזמות שהופקו ע"י המחלקות וליווי המחלקה להלן סקירה על פעולות מחלקת הדוברות 

 ברבנות הראשית:  המקצועיות 
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  הודעות אשר קיבלו סיקור בכלי מחלקת דוברות הוציאה  2018במהלך שנת

פים הרבנים הראשים לישראל )ברכת תבהם משת ביקוריםועל אירועים   התקשרות,

בארץ וביקוריהם בקהילות וועידות בחו"ל, על אירועים  כוהנים, ביקור הנשיא ועוד(

 רבנים הראשיים.מועצת הרבנות הראשית ומענה לשאילתות בשם ההקשורים ל

 ,הרבנות הראשית מועצתלחברי בחירות ( נערכו 05/09/2018) 2018במהלך שנת 

השבעת  מחלקת דוברות פרסום והסברה סיקרה וטיפלה תקשורתית בכל מהלך

מענה לשאילתות רבות  , וכןהחברי המועצות, הפצת הודעות מהחלטות המועצ

 הקשורות לעבודת מועצת הרבנות הראשית.

  קמפיינים שונים של ותחקירים, פרסומים  עם התמודדה הרה"ר 2018במהלך שנת

. מחלקת דוברות הציבה ארגונים ממומנים כנגד הרה"ר ונגד הכשרות הממלכתית

המחלקה . בנוסף ןוהדיפת בראש סדר העדיפויות את ההתמודדות מול הטענות

עמ״ש בכל הנוגע בפן התקשורתי של פסיקות בג״ץ, החלטות יו טיפלה באופן שוטף

 ,מתן תגובותב טיפול שבא לידי ביטוי לכשרות הרבנות ובכלל )כותל, שבת, גיור ועוד(

מענה לשאילתות בכל תחומי אחריות הוצאת הודעות לעיתונות, מענה לכתבים, 

הבאת מרואיינים לתוכניות רדיו טלוויזיה לאורך התהליך השיפוטי וקבלת הרה"ר , 

 ההחלטה.

  המופקים פרויקטים נוספים הודעות לתקשורת על אירועים, יוזמות ודברור והוצאת

לחיזוק מעמדה של הרבנות במטרה להביא  ,ביוזמת הנהלת הרבנות ועובדיה

 הרבנות הראשית הראשית

  שודר השר משה כחלון בהשתתפות הרבנים הראשיים ותשע"ח( )מכירת החמץ

אתרי החדשות להעביר את בשידור חי בפייסבוק )ע"י לע"מ( ואף ניתנה האפשרות ל

הטקס בשידור חי. בטקס צפו עשרות אלפי אנשים בלייב וכן הוא שודר באתרי 

  השונים.החדשות 

 של הרבנות הראשית באתר  המהלך קודם בדף הפייסבוק – מכירת חמץ מקוונת

הרבנות וברשתות חברתיות, בנוסף לשת"פ עם אתרי חדשות שונים והניב אלפי 

פניות של בתי אב בארץ ובחו"ל בבקשה לרישום למכירת חמץ דרך הרבנות הראשית 

אלפי  עשרותלישראל.  כתוצאה מקידום המכירה נחשפו למכירת החמץ של הרבנות 

מץ דרך האתר. מכירת החמץ המקוונת של הרבנות איש ועשרות אלפים מכרו את הח

הראשית התקיימה השנה בפעם השלישית, לאור ההצלחה ובמסגרת האתר החדש 

מחלקת הדוברות את טופס מכירת  בליוויפיתחו מחלקת המחשוב של הרבנות 

  החמץ המקוון באופן קבוע.

  הפצת  , תמענה לשאילתופרסום מודעות של מועדי הבחינות בתחילת כל שנה, מתן

 ושדרוג תחום הבחינות.הודעות לעיתונות בנוגע לשיפור 
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 על הודעות לעיתונות  יצההפו ערכה ועיצבה חומרי הסברה ,סייעה מחלקת דוברות

גורמי הכשרות הממלכתית לכלל כנסים שיזמו נציגי אגף הכשרות ברחבי הארץ 

 (.  משגיחיםמפקחים ו )רבנים, מנהלי מחלקות, 

 הסמל מול גורמי המקצוע  עיצוביפלה בטמחלקת דוברות  - הממלכתי סמל הכשרות

   .על יוזמה ברוכה זוכלי התקשורת הכללית והפצת הודעה לעיתונות הרלבנטיים ו

  שעסקו בתחומי השונות השתתפות דובר הרבנות בישיבות וועדות הכנסת  -כנסת

ים ומסרים, הכנת חומרה ובנוסף דאגה המחלקה לומעמדאחריות הרבנות הראשית 

 הזמנת נציגים הפצת הודעה לעיתונות ועוד.

 המחלקה טיפלה בעזרה בהפקה, יצירת וחידוד המסרים, – כנס בריתות ארצי

בכל עיתוני ועלוני . הכנס קיבל סיקור נרחב מאוד הזמנת כלי תקשורת לכנסוהנחייה 

 .גזר החרדי והדתי והתקשורת הכלליתהמ

 מחלקת דוברות פרסום והסברה לקחה חלק  - , תג למוהל המוסמךיגרת להוריםא

המחלקה טיפלה  בנוסף .איגרתהל שעריכה ועיצוב לבהכנת האיגרת בכל הקשור 

 מחלקת בריתות.  למוהל המוסמך ע"י עיצוב תג מוהלב

  סקר כשרות לצורך הבנת תדמית הכשרות הממלכתית בקרב הציבור ולחידוד נערך

ל עדכוני כשרות עבכלי התקשורת  הציבורוכן ידוע  .מסרים בקמפיינים של הרבנות

 ותפיסות של יחידת ההונאה באגף הכשרות.

 2019המתוכנן לתחילת היסטורי חלוקת תעודות הסמכה טקס – בחינות והסמכה 

מחלקת  מש גם כטקס הצדעה לרבנות הראשית בבנייני האומה בירושלים. שי

לתכנים שיועברו , יםיצירת מסר ,בהפקה, הנחייה מסייעת דוברות, פרסום והסברה 

 פעולת הרבנות לאורך השנים. בטקס אשר יסקרו את 

 

 / ניוזלטר ניו מדיה

 מחלקת דוברות 2017 החדשלאחר הקמת אתר הרבנות  –אתר הרבנות הראשית ,

והסברה עוסקת באופן שוטף בכתיבה, עריכה, עדכון מיידעים, טיוב טקסטים וניהול 

 שוטף מול מחלקות הרה"ר השונות.

  ניהול שוטף של דף הפייסבוק של הרבנות הראשית תוך המחלקה אמונה על  –פייסבוק

 מתן מענה לשאלות, תגובות ועוד.

 גיליונות ניוזלטר של עולם הרבנות  6הפיקה המחלקה  2018במהלך שנת  – ניוזלטר- 

המחלקה מפיקה ניוזלטר בשם 'עולם הרבנות'. עולם , מידי חג ומועד במהלך השנה

כיל את דברי הרבנים הראשיים לישראל המתייחסים אל מאורעות אותו הרבנות מ

המועד, מציפים שאלות הלכתיות ומעניקים זוויות חדשות על פי מדרשים ומאמרי 

מספק במה מכובדת למנכ"ל הרבנות לפרוש את משנתו  "עולם הרבנות"חז"ל. בנוסף 

ת אזרחי ישראל הניהולית, ואת רבני ומנהלי המחלקות ברבנות הראשית לעדכן א
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בנעשה ברבנות הראשית ובתכניות לעתיד. בנוסף, בגיליונות 'עולם הרבנות' מופיעים 

ידיעות לרוב המעדכנות על כל הנעשה ועל כל השיפורים וההתייעלות שהרבנות הראשית 

 לישראל חווה במהלך השנה.

  עיצוב ניירת חדשה למחלקות הרבנות, עיצוב מסמכים  -מיתוג פנימי ופרסומים

 למחלקות השונות.

 

 :2019עיקרי תכנית העבודה לשנת 

אייטמים בכלי התקשורת הכלליים והמגזריים כחלק מידוע הציבור הגדלת פרסום ה .1

 .בפעילות הרבנות הראשית, הרבנים הראשיים ושיפור תדמית הרבנות הראשית

פיתוח ושדרוג עמוד הפייסבוק של הרבנות הראשית תוך  –סבוק ידף פיניהול וקידום  .2

אירועים ברבנות, זמני שבת, עדכוני אייטמים, )בשיח ברשת הגדלת התנועה והמעורבות 

 (.כשרות מיוחדים ועוד

  2019 שנירבעון  –הוצאת וסיום קמפיין הכשרות  .3

 הפקת סרטוני הסברה על פעילויות הרבנות ומחלקותיה. .4

בהליך מכרזי לבחירת משרד יחסי ציבור שיעבוד בשיתוף  הרבנות הראשית מצויה

פעולה עם מחלקת הדוברות. לאחר בחירת המשרד הזוכה תעודכן תכנית העבודה לשנת 

 יחד עם החברה הזוכה. 2019
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 חשוב ומערכות מידע מ

 אתר האינטרנט החדש 

שיפור השירות לאזרח ומימוש הוא שהמנכ"ל הציב לעצמו עם כניסתו לתפקיד, יעד מרכזי 

אשר יקלו על התהליך שאזרח צריך לעבור על מנת לקבל שירות מהרבנות  ,פעולות מקוונות

 .הראשית לישראל

בעבר, אתר הרבנות עבד בטכנולוגיה מיושנת וללא נראות אחידה מול שאר משרדי 

מחשוב ומערכות המידע ברבנות בשיתוף פעולה מלא עם אגף  2018. בתחילת הממשלה

  .אחוד GOVממשל זמין, הקים אתר אינטרנט חדש בתשתית 

מהלך זה מביע את  עומד בסטנדרטים של רשות התקשוב במשרד ראש הממשלה. האתר 

  .האחידות בין משרדי הממשלה השונים תוך תפיסת האידאה של ''האזרח במרכז''

סקירה על הרבנים ניתן למצוא של הרבנות הראשית לישראל, ר האינטרנט החדש באת

פרסומים חדשים, עדכוני כשרות, , הראשיים לישראל שליט"א, עבודת הרבנות הראשית

 ועוד.נהלים, שירותים, מדיניות 

 כמו כן אתר האינטרנט החדש נגיש במלואו וכן רספונסיבי לתצוגה בכל מכשיר נייד.

 

 מערכת פניות הציבור 

עובדי הרבנות אשר מעניקה למקוונת הוקמה מערכת פניות ציבור  2018לקראת תחילת שנת 

 14מונחים לענות תוך את הכלים לנהל את כלל הפניות שבתחום אחריותם. עובדי הרבנות 

יום לכל פניה שמתקבלת, תחת סטנדרט אחיד של שירות, אמינות הנתונים והקטנת זמן 

 התגובה לאזרח. 

פניות ציבור במגוון נושאים אשר קיבלו מענה ותשומת  4000כ  בוצעוכת מאז הקמת המער

התווספו יכולות נוספות למערכת זו, כחלק משיפור מחזור החיים  2018במהלך  רבית.ילב מ

 של הפניה והענקת התשובה לפונה ביעילות ואפקטיביות רבה. 

רבנות מחלקות השונות בבאתר האינטרנט החדש של הרבנות ניתן לפנות דרך טופס מקוון ל

הפניה המקוונת מגיעה ישירות למערכת ניהול פנימית של פניות . הראשית לישראל בכל נושא

  .הציבור ומוקצה למחלקה או לאגף הרלוונטי

מערכת זו היא ללא ספק מהפיכה בתחום השירות לציבור. אנו שומעים תגובות חיוביות 

  ות והן לזמן המענה. מאד הן למערכת הידידותית , הן לאיכות השיר

 

 מרכזיה 

ת טלפונים לא חכמה, ללא יכולות יהרבנות הראשית לישראל, סבלה שנים רבות ממרכזי

 גבוהות ובטכנולוגיה מיושנת. 

לפעולה את  הכניסההודות למכרז חשכ''ל החדש שנפתח, הרבנות הראשית לישראל 

 ".בינת"מרכזיית ''שירלי'' של חברת 
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כמו כן הרבנות  .ולות טכנולוגיות ותכונות מהמתקדמות שיש בארץזו מרכזייה חכמה עם יכ

הקיימים בארגון, את מכשירי הפקס הישנים  ביטלהכלל שלוחות הפקס והחליפה את 

 לטובת שירות שליחת וקבלת פקסים דרך כתובת הדוא''ל מול שרת ייעודי ברבנות. 

דשה, הרבנות מתכוונת כחלק ממהלך שיפור השירות לאזרח ומתהליך התקנת המרכזייה הח

 ר והסמכה, תוך מתן דגש על שיפולהקים מוקד טלפוני חדש ומתקדם עבור מחלקת בחינות 

     הביצוע מהמוקד הקיים היום.  זמני

 

  והסמכה בחינות מחלקת –'' חכמה ראשית'' מערכת

ית ֶכל' ה ִיְרַאת ָחְכָמה ֵראשִׁ יֶהם ְלָכל טֹוב שֵׂ  י (  פסוק, קיא פרק, תהילים ָלַעד ) ֹעֶמֶדת ְתִהָלתֹו ֹעשֵׂ

ית ה ָחְכָמה ֵראשִׁ ה ִקְנָיְנָך ּוְבָכל ָחְכָמה ְקנֵׂ  (  ז פסוק, ד פרק, משלי )   ִביָנה ְקנֵׂ

 

 כן וכמו לישראל הראשית ברבנות והסמכה בחינות במחלקת הקיים הרב העומס לאור

 ברבנות המידע ומערכות השונות, החל אגף המחשוב הבחינות לנבחני השירות שיפור לצורך

 2019.  ובהמשך 2018 שנת במהלך חדשה. שלב א הוקם מערכת ופיתוח אפיון בתהליך

 ג של המערכת.  -יסתיימו שלבים ב ו

 

 כל עבור חכם אלגוריתם י''ע להסמכה זכאות תחשב, הנבחניםפרטי כל  את תנהל זו מערכת

 את תרכז, תייםעי דוחות תייצרנבחן,  בה לתקופה ובהתייחס שעבר המבחנים לאור נבחן

 של הסדור תהליךה על תקלו להסמכה בקשה כל עבור חכם באופן השונות עדותוהו החלטות

 .   השונים השלבים פ''ע ההסמכה מתן

למחלקה וכחלק בלתי באופן מקוון כלל הבקשות  הגשת בתהליך כמו כן, המערכת תתמוך

 .בחינה ציון על נפרד תסייע בהגשת ערעור

 הציונים דיווח ועל למבחנים הנבחנים של ההרשמה על אמונה אשר מרמנת ג, חברתבשלב 

 חווית לטובת אפקטיבית קורלציה לייצר מנת על החדשה למערכת תתממשק ,לנבחן

 של הציון קבלת בשלב וכלה ההרשמה משלב החל, בדרך עובר שהנבחן  הכולל התהליך

 .המבחן

. חדשות תבניות י''ע ביעילות ויתבצע ישודרג הבחינות בודקי הרבנים מול הממשק כן כמו

 הנתונים טעינת איכות הבחינה, בודקי מהרבנים הציונים קבלת זמני את ישפר זה מהלך

  .הסופי הציון לקבלת הנבחן של ההמתנה זמן את ויקצר החדשה למערכת

 

 והסמכה בחינות מחלקת –'' ויבוא יעלה'' מערכת

ָרֶאה ַיִגיעַ  ְוָיבֹא ַיֲעֶלה ָרֶצה יֵׂ ד ִיָשַמע ְויֵׂ ר  ) תוספת ִיָפקֵׂ  חודשים( ובראשי בחגים הנאמרת לתפילה ְוִיָזכֵׂ

 

 במהלך ובמיוחד מונים בעשרות התקדמה הטכנולוגיה, האחרונים העשורים שני במהלך

 הבחינות את המנהלת ברבנות הוותיקה המחלקה פעילות לאור .האחרונות השנים
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 ואיתור סרוקים בקבצים מאוחסן היה המחלקה ארכיוןמ גדול חלק, רבות שנים וההסמכה

  .לביצוע קל ולא מסורבל מהלך היה ספציפי מסמך

 לסייע ברבנות מידע ומערכות המחשובהנחה את מחלקת  לתפקידוהרבנות  ל''מנכ כניסת עם

 תוך, בכלל השונות להסמכות ולזכאים בפרט לנבחן יותר טוב שירות לייצר מנת על בעניין

 . ומהיר יעיל באופן מסמכים איתור

 משתמש ממשק עם 2018 שנת במהלך חדשה פנימית מערכת פותחה הנושא לימוד לאחר

 בזמן המחלקה של מהארכיון מידע ואחזור איתור המאפשר, לתפעול ונוח מאוד ידידותי

 כלל קבלת לטובת, שונים מידע במאגרי במקביל לחיפוש ייחודי פתרון מתן תוך אמת

 .לחיפוש הרלוונטיות התוצאות

 

   ל''חו שחיטת מחלקת -חולין מחולין  מערכת

 ( פה דף, שישי פרק, חולין מסכת)  –'' לין''מחו חולין''

 

 גדלה ל''מחו הבשר יבוא בשוק היבואנים בין התחרות המחיה, ביוקר מהמאבק כחלק

 . האחרונות בשנתיים בהיקפיה

 בדיקת של שלם מערך ל''חו שחיטת מחלקת באמצעות מפעילה לישראל הראשית הרבנות

 לפני צוות ואנשי שוחטים של והדרכה הכנה, ל''בחו במפעלים ביקורת ביצוע, ל''בחו מפעלים

 תוך, לארץ והשילוח האריזה, השחיטה תהליך על פיקוח, ל''בחו שחיטה לשליחות יציאה

 הבשר מטעני את לשחרר מנת על זאת המיסים ברשות, המכס מינהל מול מלא פעולה שיתוף

 .   ארצה המיובא

 ניהול של שלם מערך תכלולהמערכת החדשה המוקמת לטובת מחלקת שחיטת חו"ל  

 היבואנים מול ישיר קשר תוך, הצוות אנשי של מקיפה בדיקה, ל''לחו היוצאים הצוותים

 . ובקשותיהם

 מול מלאה ובסינרגיה מאובטח באופן מקוונים בטפסים שימוש תבצע בשלב ב, המערכת

 . המיסים ברשות המכס מינהל

 ביקורות מערך תתפעל כן וכמו הכשרים הבשר בסוגי לייבוא הבקשות בכל תתמוך המערכת

 .   השונים היבואנים של המכס עמילי מול ההתנהלות את יעליות וקיימים חדשים מפעלים על

של שנת  אפיון המערכת החדשה עבור המחלקה, החל במחצית השניההכולל  השלב הראשון

 יתבצע שלב הפיתוח. 2019. במחצית השניה של שנת 2018

 

   יבוא מחלקת –'' שמים מגד'' מערכת

ף  ֶמֶגד ַאְרצֹו' ה ְמֹבֶרֶכת ָאַמר ּוְליֹוסֵׂ ם מִׁ   יג( פסוק, לג פרק, )דברים "ָתַחת ֹרֶבֶצת ּוִמְתהֹום ִמָטל ָשַמיִׁ

 

 ביוקר מהמאבק כחלק לישראל הראשית הרבנות שיזמה'' הקורנפלקס רפורמת'' מהפיכת

 האתגר, גדולים אתגרים שני הרבנות של לפתחה הביאה, ישראל ממשלת עם יחד המחיה

 והאתגר, הטכנולוגי בפן הכשרות באגף יבוא במחלקת העבודה שיטת ייעול הוא הראשון
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 מוצרים ארצה לייבא ליבואנים יאפשר אשר מקביל ליבוא בבקשות מלאה תמיכה הוא השני

 זה מהלך, מיותרים חסמים ללא כשרות תעודת עליהם ולקבל כיום המיובאים לאלו זהים

 , לארץ המיובאים המוצרים של המחירים את יוריד ישיר וכפועל במשק התחרות את יגביר

 אישית בקשה תוך הללו האתגרים שני את בארגון מידע ומערכות מחשוב בפני הציב ל''המנכ

 של הזמן את לקצר מנת על האישור ובתהליך הבקשה הגשת בתהליך היבואנים על להקל

 הכשרותיים בסטנדרטיים הבדיקה איכות על התפשרות ללא הבקשה ואישור הבקשה הגשת

 . ביותר הגבוהים

 ניהול, מקביל יבוא של והן רגיל יבוא של הן הבקשות כלל ניהול את תכלול המערכת

 טופס באמצעות הן היבואנים מול רציף קשר יצירת, בקשה כל עבור ואישורים מסמכים

 המוצרים מאגר ופרסום, עיתיים דוחות יצירת, מהמערכת ישיר דיוור באמצעות והן מקוון

 האינטרנט לאתר ישירות מהמערכת לישראל הראשית הרבנות י''ע אושר אשר הכשרים

 החדש של הרבנות.

שהמערכת "תעלה , ונעשים מאמצים גדולים על מנת 2018הליך אפיון המערכת החל בשנת 

 .2019יה של שנת ילאוויר" במהלך המחצית השנ

 

  יבוא מחלקת –'' ותירוש דגן'' מערכת

ל ַוִיְשֹכן" ין ָבָדד ֶבַטח ִיְשָראֵׂ ירֹוש ָדָגן ֶאֶרץ ֶאל ַיֲעֹקב עֵׂ   ( לג פרק, דברים) ."ָטל ַיַעְרפּו ָשָמיו ַאף ְותִׁ

 

 ליבוא ובקשות רגיל לייבוא בבקשות חסרים ומסמכים מידע ניהול מאפשרת זו מערכת

 במסמכים אותו ולעדכן ישיר ל''דוא ליבואן לשלוח ניתן זו מערכת באמצעות, כן כמו. מקביל

 . ביקש הוא אותם הספציפיים המוצרים עבור לייבוא לבקשתו החסרים

 ובין לישראל הראשית הרבנות בין לייבוא בבקשות השירות רמת את מעלה זו מערכת

 חוסכת ובכך המסמכים השלמת ותהליך הקשר יצירת תהליך את מייעלת כן וכמו. היבואן

 .השנה כל משך מאד עמוסה אשר, מזון יבוא למחלקת והן ליבואן הן יקר זמן

 אשר, לישראל הראשית ברבנות היבוא במחלקת" ראשונה סנונית" היא ותירוש דגן מערכת

 מקבלי כלל עבור חדשה בשורה שתביא, ומתקדמת חדשה מערכת אפיון אלו בימים עוברת

 .זו ממחלקה השירות

 

 הארגון כלל –'' אתר תיק'' מסווג מסמך

 כן על. בארגון המחשוב ושירותי מערכות של תיעוד היה לא לתפקיד ל''המנכ לכניסת עד

 ומערכות מחשוב תשתיות מערך ובניית קדימה נהירה תוך תיעוד ליצור ל''המנכ הורה

 את מכיל אשר" אתר תיק"  נוצר מכך נפרד בלתי כחלק.  לישראל הראשית ברבנות המידע

 בתחום ברבנות קיימים אשר מידע אבטחת וכללי הנהלים, השירותים, המוצרים כלל תיעוד

 .  המידע ומערכות המחשוב
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 תיעוד וכן, חירום בעתות בעיקר מתבצע בו והשימוש ממשלתי משרד בכל קיים זה תיק

 .  לארגון חדשים ושירותים מוצרים, יכולות בכניסת שוטף

 בסטנדרטים לעמידה הרבנות ל''מנכ הציב אשר דרך פורץ ממהלך חלק הוא התיק כתיבת

 הסייבר מערך של החדשות ההנחיות עם מלאה הלימה תוך, הממשלתיים במגזרים הגבוהים

   .הלאומי

   הארגון כלל –'' ארגוני פנים פורטל'' מערכת

 הרבנות של הארגונית התרבות, באוויר שינוי של ריח קיים האחרונה התקופה במהלך

 חיצונית ארגוני יעוץ חברת ל''המנכ כינס מכך כתוצאה, לשינוי משוועת לישראל הראשית

 ל''המנכ הניח זה מתהליך נפרד בלתי כחלק, המיוחל השינוי את למעשה הלכה תבצע אשר

 לשינוי הראשונה הסנונית עם להתחיל הבקשה את מידע ומערכות מחשובמחלקת  שולחן על

 . המיוחל

 צרכי לכלל בארגון אחת ככתובת ישמש אשר ארגוני פנים פורטל ופותח אופיין 2018 במהלך

 ארגוני הפנים בפורטל היכולות, הפרט ובצנעת העובד ברווחת התחשבת תוך העובדים

 שפותחו מהיכולות כחלק, מקוון ובאופן השוטפת בעבודה העובד על להקל אפשרות מספקות

 בתקלת שירות קריאות, ישיבות חדרי הזמנת, איגום רכבי להזמנת אפשרות קיימת בפורטל

, ורווחה אנוש משאבי הודעות, ישיבות סיכומי, ומעודכן ארגוני טלפונים ספר, מחשוב

 . ועוד השונות המשרד למערכות קישור, ל''מנכ הודעות

 . לישראל הראשית ברבנות ארגונית הפנים בתרבות מדרגה קפיצת מהווה, זה ארגוני פורטל

ין'' מערכת    אנוש משאבי אגף –" ַצֲעדֹו ָיכִׁ

ב ב ָאָדם לֵׂ  ט ( פסוק, טז פרק, ) משלי  ַצֲעדֹו ָיִכין' ַוה, ַדְרכֹו ְיַחשֵׂ

 

 הטכנולוגי העולם של לפתחו ענק בצעדי להכנס מתכוונת לישראל הראשית הרבנות

 של כניסתו לרגליה. עם נר שהם ישראל תורת של והמוסר הערכים על שמירה תוך המתקדם

 שלפי כך, בארגון העובדים רווחת הוא עיניו לנגד שעמד הראשון הדבר, לתפקידו ל''המנכ

 מעצמו ונותן יוזם, לארגון תורם, יותר טוב עובד הוא מרוצה כאשר עובד הרווחת הדעה

 . כנכונה הוכחה, ממנו למצופה מעבר

 ולפתח לאפיין בארגון מידע ומערכות מחלקת מחשוב את ל''המנכ הנחה זה ממהלך כחלק

-היום בעבודה האנוש משאבי אגף מנהלת את תשמש אשר בארגון העובדים לניהול מערכת

 . הפרט צנעת על שמירה תוך הארגון לעובדי יותר טוב שירות להעניק יומית

 ויתבצע הנדרשת ברגישות הנושא את יבחנו בארגון מידע ומערכות מחשוב 2018 שנת במהלך

 בתחום ערוך לאין ארגונית הפנים ההתנהלות את תשפר אשר חדשה מערכת של פיתוח

 תוך וצרכיו, בקשותיו, העובד מסמכי ניהול של יכולת תכלול המערכת. האנוש משאבי

     .ה''מרכב של משרדית הבין המערכת עם התממשקות
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 ברבנות ארגון  - רה

בתהליך שמטרתו בחינת המבנה הארגוני,  2017במהלך שנת העבודה  ההרה"ר לישראל החל .1

 תהליכי העבודה ותכניות העבודה בארגון. 

 

החל לעבוד עם הרה"ר יועץ ארגוני במטרה למפות את צרכי הארגון,  2017בתחילת שנת  .2

לזהות נקודות כשל ולהציע פעולות נקודתיות שמטרתן ייעול בעבודת המטה ברה"ר ואשר 

. בנוסף, סייע היועץ להכנת מכרז לבחירת חברה לטובת מתן יחידות בארגוןשאר הל יקרינו

 . 2014-26-שירותי ייעוץ לתהליכי עבודה ובקרה כפי שמפורט במכרז חשכ"ל מממ

 

ציגו את הצעתן לטיפול באבני הדרך הועדת המשנה לנושא זה בחרה שתי חברות אשר  .3

 .שהוצעו

 

תכניות העבודה קבועות בהן מציגים המשתתפים את מוסדו ישיבות הנהלה בכירה כמו כן,  .4

משימות המחלקות השונות, סטאטוס הפעילות ודגשים לעבודה המשותפת לחברי שלהן ו

 הפורום.

 

לאחר שבוצעו על ידי חברת הייעוץ הארגוני ראיונות עומק עם המנהלים והעובדים, תצפיות,  .5

שא שינוי תפיסת ההפעלה ברה"ר איסוף נתונים וניתוחם, הוגשו המלצות חברת הייעוץ בנו

וכפועל יוצא שינוי המבנה הארגוני. כמו כן, הוגשו המלצות לגבי שינוי תקינה ושדרוג דרגות 

 עובדי הרה"ר וזאת לאחר שנים רבות בהן לא בוצע עדכון בנושא זה. 

 

לאחר גיבוש המלצות חברת הייעוץ הארגוני, התקיימו דיונים שוטפים מול נציבות שירות  .6

נה, במטרה לתקף ולאשר את המבנה הארגוני החדש ותפיסת ההפעלה, לרבות שדרוג המדי

תאם למבנה הארגוני החדש ההתקנים הקיימים וקבלת המלצתם לאיוש תקנים חדשים ב

 ולהמלצות חברת ייעוץ הארגוני.  

 

התקיים דיון מסכם מול נציבות שירות המדינה, במסגרתו אושר המבנה  2018בחודש יוני  .7

הארגוני החדש וכן שדרוג של התקנים הקיימים, כמו כן ניתנה המלצתם לאיוש התקנים 

 החדשים.

 

כיום, הרבנות הראשית מצויה לקראת סיום הליך שדרוג משרותיהם של העובדים אשר  .8

הומלץ לשדרגם, וזאת בין היתר לצורך יישור קו בהתאם למהות תפקידם בפועל ובדומה 

 לקיים בשירות המדינה.
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' ועד היום, התקיימו מס' דיונים שוטפים מול אגף התקציבים 18במקביל, החל מחודש יוני  .9

במשרד האוצר, במטרה לקבל אישורם לתוספת תקנים חדשים בהתאם למבנה הארגוני 

ותפיסת ההפעלה החדשה. בחודשים הקרובים אנו מצפים לקבל את אישורם הסופי 

 ולהתחיל בהליך איוש התקנים החדשים.

 

שדרוג משרותיהם של העובדים והדיונים בעניין איוש תקנים חדשים, בוצעו על ידי  לצד .10

חברת ייעוץ הארגוני בשיתוף מלא עם היחידות המקצועיות ברבנות הראשית, תהליכי 

"קייזן" במטרה לשפר את תהליכי העבודה הקיימים ברבנות הראשית וליתן שירות טוב 

שירות מהרבנות הראשית ולכלל הציבור. כמו כן, יותר ואיכותי לגופים השונים המקבלים 

התקיימו סדנאות למנהלי היחידות והעובדים לכתיבת נהלי עבודה, ולאחר מכן גובשו נהלי 

 עבודה בהתאם לפורמט אחיד ומוסכם.

 

, ולאחר מכן 2019, התקיים כנס לכתיבת תכניות עבודה לשנת 2018זאת ועוד, בשלהי שנת  .11

ית גיבשו תכנית עבודה שנתית בהתאם לספר התכניות העבודה כלל היחידות ברבנות הראש

הממשלתי. לצורך יישום והטמעת תכניות העבודה ותהליכי ה"קייזן" שבוצעו נבחר יועץ 

ויסייע להן בביצוע  2019חיצוני אשר ילווה את היחידות ברבנות הראשית לאורך כל שנת 

תהליכי העבודה החדשים כפי והשלמת המשימות שהוגדרו בתכנית העבודה, וכן בהטמעת 

 שגובשו במסגרת תהליכי ה"קייזן".  

 

 פיתוח ההון האנושי 

, החל לראשונה ברבנות הראשית הליך הערכת עובדים בדומה לנהוג 2019בתחילת שנת  .1

בכלל משרדי הממשלה בשירות המדינה, כאשר במסגרת הליך זה נבחרו על ידי מנהלי 

 יטריונים שהוגדרו על ידי הנהלת המשרד. היחידות עובדים מצטיינים בהתאם לקר

 

כחלק משדרוג משרותיהם של עובדי הרבנות הראשית, הוגדרו למס' עובדים מסלול קידום,  .2

בידיהם כלים אפקטיביים  ןבמסגרתו עליהם לעבור קורס הכשרה ייעודי אשר יית

 ואיכותיים לביצוע תפקידם בצורה מיטבית יותר. 

 

נושי ומינהל מפתח לעובדי המשרד קורס הכשרה ביישומי בנוסף, בימים אלה אגף הון א .3

מחשב על מנת לשפר את מיומנויות העובדים בתחום זה, וליתן להם כלים פרקטיים במילוי 

 תפקידם. 
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  2018תקציב הרבנות הראשית 

 

 שם הפרט מס פרט

הוצאה 

 מקורי 

 26,882 הרבנות הראשית 220201

 4,140 שיא כח  22020101

 7,824 עבודה בלתי צמיתה  22020102

 1,002 שעות נוספות  22020103

 105 כונניות  22020104

 0 הוצאות פרישה  22020105

 541 העסקת סטודנטים 22020106

 1,236 החזר הוצאות רכב 22020107

 362 רכישת שירותי כח אדם  22020108

 6199 הוצאות תפעול 22020109

 1,140 מחשובהוצאות  22020110

 1,489 השתתפות במנהל הדיור 22020111

 250 הדרכה ושכר לימוד 22020112

 1,105 פעולות  22020113

 675 ברית מילה לעולים חדשים  22020114

 645 השתתפות במנהל הרכב 22020115

 85 השתתפות במשרדי ממשלה  22020116

 0 בחינות הכנסות מגורמי חוץ 22020117

 0 תפעול בחינות  22020118

 84 רזרבת עמידה בהחלטות 22020119
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 רבנות, משפחה וקהילה -תכנית הכשרה לרבנים

לרבני ישראל בכל  הרבנות הראשית לישראל רואה את תפקידה להיות אחיעזר ואחיסמך

מקום שהם, ובכל תחום לו הם נדרשים במהלך עבודתם, בפסיקת ההלכה, בהעמדת הדת 

 על תילה, ובהנהגת הקהילות, הערים והמועצות.

רבנים רבים , הנבחרים לתפקידם לאחר שנות לימוד, השקעה והכנה רבות, מוצאים את 

יותר מהוראת הוראה  עצמם לאחר היבחרם בתפקיד חדש, קשה ומורכב לא פחות ואף

לרבים. הם מגלים כי הפכו ל"עובד סוציאלי" לכתובת לבעיות אישיות מורכבות ולאוזן 

קשבת לשאלות וקושיות חברתיות. אמנם הם בקיאים ומצוינים בתפקידם התורני, אך הם 

חשים חסרי ניסיון וידע בכובעם כמנהיג חברתי לקהילה. משיחות והתייעצויות עם רבנים 

ה הצורך החשוב והמהותי להקם את התכנית המלווה והמקצועית אשר תיתן כלים רבים, על

 לרב לסייע ולייעץ במגוון רחב של תחומים.

 

הרבנות הראשית, בהנהגתם של הרבנים הראשיים לישראל שליט"א,  הפתחלשם כך 

ובהובלת מנכ"ל הרבנות, מגוון רחב של כלים ומידע אשר יתנו לרבני ישראל יכולות 

ות, שדרוג יכולות מקצועיות, והבנה טובה בכלים העומדים לרשותם בעבודת הקודש. ציבורי

כך בסוגיות הלכתיות שונות ומגוונות, וכך גם בקשר בין הקהילה לרב הבונה את הקהילות 

 בישראל על אדני קודש ודעת תורה.

כחלק ממהלך זה רואה הרבנות הראשית לישראל חשיבות גדולה במיזם המשותף "רבנות 

למדיניות תורנית, מיזם אשר נותן עוצמה וכוח  "מד"ת"משפחה וקהילה" יחד עם מכון 

 הנהגת הקהילה. –לאחד מיסודות תפקידו של הרב 

מתוך הבנה בצורך של העשרה לרבנים מכהנים בתחומי הנהגת קהילה, חברה ומשפחה, 

 –וקהילה" קידמה הרבנות הראשית לישראל יחד עם מכון מידת את מיזם "רבנות משפחה 

. ות בסוגיות שונות להן נדרש הרב לתת מענה לקהילהמיזם שיכלול תכניות העשרה מגוונ

זה מכבר בנושא, ועם חזונו של לישראל רעיון זה התלכד עם שאיפתם של הרבנים הראשיים 

 מנכ"ל הרבנות הראשית ליצירת הכשרות ומודעות בתחומי חברה וקהילה לרבנים מכהנים.

כוללות חיזוק מעמדם של הרבנים כמנהיגי קהילה, מודעות לטיפול נכון מטרות המיזם 

ומקצועי בתחומי הנהגת הקהילה ברמת המשפחה והפרט, וחיזוק הקשר בין הרבנים לרבנות 

הראשית כגוף המסייע לרבנים בתחומי הנהגת הקהילה. המיזם כולל תכנית הכשרה 

תחומם, וכנס לכלל רבני הערים מקצועית ומשמעותית הכוללת מאנשי מקצוע מהטובים ב

 והמועצות האזוריות בישראל, הכולל תכנים מקצועיים בשלל תחומים בנהגת הקהילה.
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 יביא הרבנות הראשית בחסות השונות בקהילות הרבנים בין הקשר שחיזוק מאמינים אנו

 הניתן המענה את וישדרג הלכתיים שאינם בתחומים  גם משותפת לימוד סביבת ליצירת

 .הרחב בכל תחומי החיים בערים השונות לציבור כיום

במלון "לביא". בכנס,   חהתקיים בקיץ תשע"שני בנושא "רבנות , משפחה וקהילה" כנס 

 בהשתתפות הרבנים הראשייםשנערך ביוזמת הרבנות הראשית ובשיתוף מכון "מידת", 

שליט"א, ובהובלתו רה"ג ר' דוד לאו וההראשון לציון הרה"ג יצחק יוסף שליט"א , לישראל

רים ומועצות רבני ע 100 –למעלה מ השתתפו  ,של הרב משה דגן מנכ"ל הרבנות הראשית

וירה נעימה ובאירוח ובנים נהנו מימי עיון עשירים בתוכן מקצועי, באהר .בישראלמקומיות 

 איכותי, ומאפשרות לשיח פורה ונינוח.

 

היג קהילה, ובמהלכם הועברו ימי העיון עסקו באתגרים המונחים לפתחו של הרב כמנ

הרצאות מקצועיות ממרצים בכירים בנושאים רבים, בין השאר: חינוך, זוגיות, כלכלת 

משפחה נכונה, נוער נושר, התמכרויות, פגיעות, משפחות חד הוריות, וכן בנושאי שירותי 

 כשרות, טהרת המשפחה, נישואין ועוד.  –הדת השונים 

 

סיור למידה מיוחד בשיתוף  פיקוד  החולפת בשנה קיימה ללישרא הראשית כמו כן, הרבנות

העורף בנושא היערכות נכונה בשעת חירום, עזרה נפשית ראשונה, ניתוח דילמות הלכתיות 

רבנים מכל רחבי הארץ. את הסיור פתח הרב משה דגן, מנכ"ל  150 –ועוד. בסיור השתתפו כ 

יתות חירום ואת המאמצים הרבים הרבנות, שהדגיש בדבריו את תפקידו החשוב של הרב בע

של הרבנות הראשית לספק לרבנים את  הכלים הדרושים לרב כדי להנהיג את קהילתו בכל 

מצב ועת. אלוף פיקוד העורף תמיר ידעי ציין את הקשר שפיקוד העורף יוצר עם האוכלוסיות 

 השונות דרך הרבנים המשמשים עבור הקהילה מגדלור ומורי דרך.
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 הממונה על העמדת מידע לציבוריווח ד

 מערכת ממוחשבתת "מחוו"ה" , כצטרפה למער, הרבנות הראשית לישראל ה2018בשנת 

 נותנת מענה לצורך בניהול בקשות חופש מידע שמגיעות לרשות.אשר 

 

הפנייה לצדדים שלישיים, קליטה של , תשלום אגרות, המערכת מאפשרת ניהול זמני המענה

ופירוקם במערכת, שימוש בתבניות מענה ייעודיות, הוצאת סטטיסטיקות טפסים מקוונים 

 יבים בפרסום בחוק, פרסום מידע יזום באופן אוטומטי ועוד.יודו"חות אשר מחו

 

-הרבנות הראשית תמשיך לפעול למען הגברת השקיפות והנגשת המידע כחלק מהליך רה

 אלו. שנים ארגון שהרבנות עוברת ב

 

 :2018בנושא חופש המידע לשנת להלן ריכוז פעילות 
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 תפקידים ובעלי לישראל הראשית הרבנותמבנה 

 

 rab.gov.il  האינטרנט אתר

 02-5313131 - טלפונית מרכזיה

 

 לשכת הראשון לציון והרב הראשי לישראל

 הרב יצחק יוסף שליט"א 

 02-5371305פקס :  02-5313190טלפון: 

 rabbis@rab.gov.il דואר אלקטרוני 

 

 לשכת הרב הראשי לישראל

 הרב דוד לאו שליט"א

 02-5377872פקס:  02-5313191טלפון: 

   rabbia@rab.gov.il דואר אלקטרוני  

 

 לשכת המנהל הכללי

 נכ"ל הרבנות הראשית לישראלהרב משה דגן , מ

  02-5377874פקס: 02-5313114/6טלפון: 

 mankal1@rab.gov.il דואר אלקטרוני:  

 

 הלשכה המשפטית

 היועץ המשפטי ,עו"ד הראל גולדברג

 02-5714256פקס: 02-5313145טלפון: 

  mishpatit@rab.gov.il  דואר אלקטרוני:

 

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

 דובר ,קובי אלתרמר 

 02-5378758פקס:  052-3843757 :טלפון

 kobi@rab.gov.il דואר אלקטרוני: 

 

 מחלקת משאבי אנוש

 מנהלת ,וןנאורטל דגב' 

 02-5377894פקס:  02-5313120טלפון: 

 ortald@rab.gov.il  דואר אלקטרוני:

 

 מחלקת תקציבים

 תקציבנית ,גב' שרון יגן

 02-5377893פקס:  02-5313121טלפון: 

 sharon@rab.gov.il דואר אלקטרוני : 

 

 משאבים חומריים מחלקת

 מנהל ,מר יוסי ביטון

 02-5377923פקס:  02-5313118: טלפון

 chani@rab.gov.il דואר אלקטרוני: 

 

 מחלקת בחינות והסמכה 

 02-5313198פקס:  6שלוחה  02-5313131בחינות לרבנות ודיינות : 

 02-5000353פקס: . 6שלוחה  02-5313131: הסמכה

 www.rab.gov.il לפניות ציבור יש לפנות לאתר הרבנות 

 

mailto:kobi@rab.gov.il
mailto:ortald@rab.gov.il
mailto:sharon@rab.gov.il
mailto:chani@rab.gov.il
http://www.rab.gov.il/
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 מחלקת בריתות 

 מנהל  ,הרב משה מורסיאנו

 02-5000278פקס:  02-5313141טלפון: 

 orita@rab.gov.il דואר אלקטרוני: 

 

 אישות וגירותמחלקת 

 אישות וגיור ימרכז, והרב אבי קוזמן הרב איתמר טובול

 02-6251102פקס:  02-5313161טלפון: 

 tubul@rab.gov.il דואר אלקטרוני: 

 

 פניות הציבור וחופש המידע 

 ממונה ,תמי מזרחיגב' 

 02-5377874פקס:  02-5313114טלפון: 

 mankal2@rab.gov.il דואר אלקטרוני: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:orita@rab.gov.il
mailto:tubul@rab.gov.il
mailto:mankal2@rab.gov.il
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 אגף הכשרות הארצי

 ראש אגף הכשרות –הרב יעקב סבג 

 מחלקת בתי מטבחיים, חרושת ותעשיה - הרב חגי בר גיורא

 מחלקת מלונות , אולמות ומשחטות  - הרב יניב כהן

 שרות במוסדות רפואייםמלווה מחלקת ענייני דת וכ  - הרב יעקב אבורמד

 מנהל מחלקת עיבוד בשר ואיטליזים -הרב אברהם בוחבוט 

 02-5377873פקס:  02-5313126טלפון: 

 sabag@rab.gov.il דואר אלקטרוני: 

 

 מנהל תחום אכיפת חוק איסור הונאה בכשרות –מר רפי יוחאי 

 02-5313169פקס:  02-5313187טלפון: 

   rafiy@rab.gov.il   דואר אלקטרוני:

 

 מנהל מחלקת יבוא מזוןמ"מ  – מר עמיחי  קריגר

 02-5377875פקס:  02-5313137טלפון: 

 yevu@rab.gov.il דואר אלקטרוני: 

 

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

 02-5373868פקס: 02-5313127טלפון: 

 rivkaa@rab.gov.il  דואר אלקטרוני: 

 

 בארץ מנהל מחלקת מצוות התלויות –הרב מרדכי בידרמן 

 02-5313170פקס:  02-5313175טלפון:

 simchag@rab.gov.il דואר אלקטרוני: 

 

mailto:sabag@rab.gov.il
mailto:rafiy@rab.gov.il
mailto:yevu@rab.gov.il
mailto:rivkaa@rab.gov.il
mailto:simchag@rab.gov.il

