
 יום רביעי כ"ז אדר תשנ"ח
1998מרץ,  25  

 

 אל טנה שפניץ
 

 מאת יעל מימון
 
 

 התלונה
 

נתבקשתי על ידך לבדוק תלונות שהגיעו כנגד "המפקח על ההקדשות הדתיים" וכנגד חברת באמונה 
-בע"מ. המדובר בתלונה שהוגשה על ידי עמותת "יד עזרה" ובתלונות נוספות שהגיעו בעקבותיה על

ידי בית -דתיים אחרים. התלונות מתייחסות להעסקתה )או מינויה( של חברת באמונה עלידי גופים 
 הדין ופעולותיה.

 
עיינתי בתלונות וכן בתגובתו של עו"ד אשר רוט, היועץ המשפטי לשיפוט הרבני )תגובה שנתבקשה 

חתי עם ידי לישכת היועץ המשפטי לממשלה(, בדקתי את הוראות החוק הנוגעות לעניין וכן שוח-על
, המכיר את -1979פי חוק הנאמנות התשל"ט-מר אברהם קפלן, רשם ההקדשןת הציבוריים שעל

 הנסיבות הקשורות לענין זה. מתוך כל אלה עולות לכאורה העובדות אשר אפרט להלן.
 
 
 

 פיקוח על הקדשות דתיים בפועל
 
 

 מינוי חברת באמונה
 
 

 ידי מועצת הרבנות הראשית לישראל-נו על)הותק תקנות הדיון של בתי הדין הרבניים, תשנ"ג
הדין הרבני הגדול ומסדירות את סדרי הדין בפני בתי הדין הרבניים(. קבעו הוראות -וחבר דייני בית

על  והפיקוחלעניין הקדשות. בכלל אלה נקבע במסגרת הסדרה של סמכות מקומית כי השיפוט 
קום שיפוטו נוצר ההקדש )אם נוצר שלא הקדשות יהיו בידי בית הדין שבפניו נוצר ההקדש או שבמ

 בפניו(. 
 

הדין הרבני הגדול ימנה מפקח על ההקדשות וכי המפקח יבדוק את -נשיא בית בתקנה ק"צ נקבע כי
הדין כתובע בעניינים אלה בכל מקרה שיראה -ידי האפוטרופוסים, ויפנה לבית-ניהול ההקדשות על

 לפסוק למפקח שכר מתוך ההקדש. צורך בכך. עוד נקבע בתקנות כי בית הדין רשאי
 

דהאן כמפקח על -פי מכתב עו"ד אשר רוט, נשיא בית הדין הרבני הגדול מינה את הרב בן-על
 ההקדשות.

 
-עוד נאמר במכתב כי הרב בן דהאן התקשר עם חברת "באמונה" בהסכם שהעתקו צורף למכתב. על

קוח לחברה. נקבע כי לא תידון הועברו סמכויות הרישום והפי 15.4.96פי ההסכם הנושא תאריך 
בקשה לרישום הקדש אלא אם הוא נרשם בחברה; בתי הדין יעבירו לחברה פרטים מלאים על כל 
ההקדשות הרשומים אצלם; המפקח ייתן לחברה אישור כי היא פועלת מטעמו; החברה תבדוק 

במקרים  הקדשות לא מטופלים או מטופלים שלא כיאות ותחליט אם יש צורך בפעולה אם לאו;
שיש בהם צורך היא תבקש להתמנות לאפוטרופוס זמני עד לשיקום ההקדש; אם בית הדין או 
המפקח יחליטו שיש צורך בעריכת ביקורת החברה תערוך ביקורת וישולם לה שכ"ט; לחברה ינתן 

+מע"מ מנכסי ההקדש. כן נקבע  25%שכ"ט עבור שיקום הקדשות לא מטופלים בשיעור של עד 
הניהול הזמני )לא ברור היחס בין שכר טירחה עבור שיקום לזה עבור ניהול. הרב שכ"ט עבור 

 דיכובסקי נקבע כבורר.
 

לא ברור אם ניתן אישור בית הדין או נשיא בית הדין הרבני הגדול להתקשרות זו, אולם לדברי מר 
ופיעה בפני בית קפלן וכעולה גם מן התלונות זוכה חברה זו לגיבוי של בית הדין ועל כל פנים היא מ

הדין מכוח הסכם זה. במכתב תגובה ששלח עו"ד רוט בשם בתי הדין הרבניים אל היועץ המשפטי 
 לממשלה טען עו"ד רוט לחוקיות ההסדר.

 
 

 פעילות החברה



 
פי מכתבה של עמותת יד עזרה החברה הינה בבעלות -המדובר בחברה פרטית. לדברי מר קפלן וכן על

 מניות(. לאחותו הגב' תמר סטל מניה אחת. 99מלאה של מר יצחק ארבוס )
 

לדברי מר קפלן, החברה עוסקת באיתור של נכסי הקדשות עזובים. המדובר בנכסי מקרקעין. 
לאחרונה פירסם בית הדין בעקבות פעילות החברה מספר רשימות של עשרות הקדשות אשר לטענת 

נאמן באותם הקדשות. כפי החברה הינם נטושים. לדברי מר קפלן, החברה תבקש להתמנות כ
הנראה המדובר ברכוש רב ערך ביותר, כדוגמא ציין מר קפלן מקרקעין בשטח של מספר דונמים 
במרכז העיר רמת גן. עוד פועלת החברה להעברת אפוטרופסים, שלפי טענתה אינם ממלאים 

לבקשה תפקידם נאמנה, מתפקידם. לדברי מר קפלן, לפחות בעניין הקדש יד עזרה היתה הצדקה 
להעביר את האפוטרופסים מתפקידם שכן המדובר במעשי שליחת יד חמורים )הקדש זה בוטל 
בהחלטת בית המשפט המחוזי. הנכסים מצויים בידי עמותה הנושאת אותו שם ולדברי מר קפלן, 

 רשם העמותות מקיים חקירה לגביהם(.
 

חברה, אך גם לפי הבנתו היא לדברי מר קפלן לא ידוע לו על מעשה מירמה או מעילה באמון של ה
פועלת לשם עשיית רווחים. על פי שמסר לו מר ארבוס הוא הוציא עד כה כספים מרובים לאיתור 

 ההקדשות וטרם קיבל שכ"ט. הוא מצפה לשכר משיקום ההקדשות הנטושים.
 

לדברי מר קפלן, יש בהחלט יסוד למסקנה שפעילות החברה הביאה לאיתור הקדשות שאין להניח 
היו מאותרים בפעילות ציבורית מסודרת מסוג זה שהוא מקיים, לנוכח דלות האמצעים העומדים כי 

 לרשותו.
 

ידי החברה מצויים גם הקדשות "חילוניים" שהם -לדברי מר קפלן, בין ההקדשות ש"אותרו" על
 בפיקוחו של רשם ההקדשות. הרשם הודיע על כך לחברה, אך אין ודאות שהחברה ובית הדין יימנעו

 מלטפל בהקדשות אלו.
 

לדברי מר קפלן, מר ארבוס קיים בעבר קשרים עם רשם ההקדשות, וכפי הנראה הוא מקיים גם 
היום קשרים עימו. הוא קיבל הרשאה מהרשם לפנות מטעמו לקבל מידע מלשכות המקרקעין, כנגד 
 הסכמה למסור מידע לרשם. מאוחר יותר ניתנה לחברה הרשאה של משרד המשפטים לקבלת

 המידע וכיום באפשרותו לפעול לקבלת המידע באופן עמצאי.
 

עוד לדברי מר קפלן, ההתקשרות עם חברת באמונה באה בעקבות מגעים שהיו לו עם בית הדין 
הרבני, ובקשתו להעמיד לרשותו מידע המתייחס להקדשות דתיים, על יסוד עמדתו כי גם הקדשות 

לבית הדין כלים מנהליים לפיקוח על ההקדשות.  אלו נתונים לפיקוחו, ועל יסוד טענתו שאין
ההתקשרות עם חברת באמונה ואולי עצם מינוי המפקח באו למלא חלל שהיה קיים כפי הנראה 

 לגבי הקדשות דתיים ולהקים מנגנון פיקוח מקביל לזה הקיים מכוח חוק הנאמנות.
 
 

 חוקיות מנגנון הפיקוח על ההקדשות הדתיים
 

באמונה מעוררת על פניה קשיים חמורים מבחינת כללי מינהל תקין. נראה ההתקשרות עם חברת 
כי גם מינויו של מנהל בתי הדין הרבניים כמפקח על ההקדשות לוקה בפגמים, אם כי לא באותה 

 מידת חומרה.
 

בחינה מסודרת של עניין זה מחייבת בדיקה מיקדמית אם בכלל מוסמכת מערכת בתי הדין 
מינהלי על הקדשות. בכלל זה יש לבחון אם סמכותו של רשם ההקדשות הרבניים לקיים פיקוח 

משתרעת גם על ההקדשות הדתיים, אם תקנות הדיון המתייחסות לפיקוח הותקנו בסמכות. לכך 
נתייחס בהמשך. תחילה נתייחס לפגמים שבהתקשרות עם חברת באמונה ובמינוי המפקח, 

 בהנחה שנתונה לבתי הדין סמכות הפיקוח.
 

ת הפיקוח על ההקדשות היא סמכות פיקוח שילטונית מובהקת. פעולה בגדר סמכות כזו יש סמכו
פי כללי מינהל תקינים. העסקתה של חברת באמונה נוגדת כללים בסיסיים של מינהל -לקיים על

תקין. בהתקשרות האמורה יש משום מינוי ומתן סמכויות שילטוניות לחברה פרטית הפועלת לשם 
שה כל סמכויות הפיקוח הועברו לחברה הפרטית ובכלל זה ביצוע ביקורת על עשיית רווח. למע

הקדשות שלפי דעתה אינם פועלים כראוי או שאינם פועלים כלל, החלטה לגבי הקדשות אלו והודעה 
"סופית" על תקינותם, מתן חוות דעת שליליים, הגשת תביעות להעברת נאמנים מכהונתם, למינוי 

פני בתי הדין, בקשה למינוי החברה עצמה כנאמן, פעולה כנאמנים זמניים, נאמנים, ייצוג המפקח ב
"שיקום" ההקדשות. זוהי העברה כמעט כוללת של תפקיד המפקח. בתפקיד כרוכה הפעלת שיקול 

פי ההסכם שכרה של החברה ישולם לה עבור שיקום של הקדשות. נקבעה -דעת כחלק מהותי. על



הקדש. נקבע שכר נוסף עבור פעולות זמניות. המדובר בסכום )!( מנכסי ה 25%מסגרת שכר של עד 
פני -פי דין. על-נכבד שלמיטב ידיעתי אין לו אח ורע בתעריפים מקובלים של נאמנים הממונים על

הדברים המדובר בהסכם המעניק לחברת באמונה הזדמנות עיסקית לעשיית רווחים עצומים 
א כראוי. לרוב המדובר בנכסי מקרקעין. יש מאיתור של הקדשות לא מטופלים או מטופלים של

מקום להניח שהמדובר בנכסים בשווי רב ביותר. ניתנה לחברה הסמכות לבדוק כל הקדש ולפסוק 
לגביו לפחות לכאורה אם הוא מצריך את התערבות החברה. המדובר בסיטואציה שיש בה ניגוד 

יהול, ייצוג, יעוץ והכל במסגרת אינטרסים מובנה. המדובר בערבוב תחומים של תפקידי פיקוח, נ
של עשיית רווחים נכבדים. במכתבו של עו"ד רוט הוא הודיע כי לפי הוראתו בוטל מינוי של החברה 
כנאמן והיא עוסקת רק בפיקוח. הדברים אינם פשוטים. הגיונו העיסקי של ההסכם מבחינתה של 

לה רק מפעולות אלו. לא נקבע החברה נעוץ בסיכוי להתמנות כנאמן של הקדש עזוב. שכרה משולם 
לה שכר על תפקידי פיקוח. בנוסף לאמור לא ברור באיזה "שיקום" המדובר. נראה כי תפקיד החברה 
מתמצה באיתור נכסי המקרקעין ומינוי נאמן. על פני הדברים נכסי מקרקעים אינם מצריכים 

מין יוזמה של החברה שיקום. בהסכם יש התייחסות לתשלום השכר מתוך מכירת הנכסים. הדבר מז
 להביא למכירת הנכסים שאם לא כן היא לא תוכל לקבל את שכרה.

 
סמכויות פיקוח מן הסוג האמור אינן ניתנות לפי מהותן להעברה לגוף פרטי לא מראש ולא בהאצלת 
סמכות. הסמכויות האמורות כרוכות לא רק בשיקול דעת אלא גם בפגיעה בזכויות פרט, במובן זה 

 ערבות שילטונית בזכויות קניין.שיש בהן הת
 

 המובהקת של ההתקשרות. העסקיתחומרה יתירה יש בהעברה האמורה לנוכח המהות 
 

בנוסף יש בהעברת הסמכויות האמורה משום האצלה אסורה של הסמכות. אם הסמכות מוקנית 
 לבתי הדין הרבניים, פסולה האצלת הסמכות לגוף חיצוני לגמרי למערכת זו.

 
, שם נקבע 537( 2ואח' פ"ד ל"ו ) הנפלינג נגד ראש עירית אשדודאה פסק הדין בענין בג"צ לענין זה ר

כעקרון כי אין למנות לתפקיד שילטוני מי שאינו נמנה על המערכת השילטונית וכפוף למסגרת של 
 פיקוח, לנורמות ההולמות פקידי ציבור ולדינים משמעתיים החלים על עובדי ציבור.

 
שם נקבע כי מי שהוסמך  410( 1ואח', פ"ד מ"ו ) פיליפוביץ נגד רשם החברות 03/9023 עוד ראה בג"צ

פי דין לבצע תפקיד רשאי להיעזר באחרים לביצוע התפקיד, אך כל זאת, ככל שהמדובר -על
הכרוך בתפקיד וכשעיקרו של התפקיד נשמר  בהיעזרות טכנית שאינה מעבירה את שיקול הדעת

 בידי בעל הסמכות.
 

ת בחברה פרטית למתן תדפיס נתוני המחשב מרשם החברות רחוקה מרחק רב מהעברת ההיעזרו
הסמכות הנדונה כאן. אין ספק כי העברת הסמכויות הנדונה כאן אינה עומדת במבחנים שנקבעו 

 דין פיליפוביץ. ראה בעיקר ההתייחסות לתפקידים שכרוכה בהם הפעלת שיקול דעת:-בפסק
 

נה מעניין לעניין,  ומתפקיד  לתפקיד.  עם "היקפה של העזרה המותרת משת
זאת יש להבטיח כי ההסתייעות באחר לא  תהיה  כה מקיפה ועמוקה, עד כי 
הלכה למעשה היא תהיה שקולה כנגד האצלת  הסמכות.  אכן,  מקום  שהרשות  
השלטונית מעמיסה על שכם זולתה ביצוע  כל תפקידיה או ביצוע רוב רובם של 

יה לעבור את  גבול הביצוע העצמי באמצעות אחר, ולהכנס תפקידיה, היא עשו
לתחום ההאצלה של התפקיד לאחר.  חציית גבולות זו עשויה להכשיל את 

 לפסק הדין(. 17פעולותיה של הרשות" )סעיף 
 
 

מידה שניתן  להעזר  בה  קשורה במהות התפקיד המוטל על אחר, האם -"אמת
תפקיד בעל אופי טכני. במקום  זהו תפקיד הכרוך בשיקול דעת מינהלי או

שהרשות המוסמכת  מעניקה לאחר תפקיד של שיקול דעת, היא עשויה 
להחשב כמי שאוצלת  )כדין  או שלא כדין( את הסמכות לאחר. לעומת זאת, 
כאשר התפקיד המוענק  לאחר הוא בעל אופי טכני, ואילו שיקול הדעת 

הפעולה  להחשב כביצוע המינהלי נשאר בידי  הרשות  השלטונית,  עשויה  
התפקיד באמצעות אחר  ולא  כאצילת הסמכות  עצמה.  עם  זאת,  אין  זה  כלל 

יעבור. לעתים  מוענק לאחר תפקיד של שיקול דעת )כגון, שמיעת הצד -בל
שכנגד והעברת  המלצה  לרשות  המוסמכת(  מבלי  שהדבר ייחשב כאצילה. 

טכני, והדבר ייחשב כאצילה. אכן,  לעתים ניתן להעניק לאחר תפקיד בעל אופי
הכל תלוי בזהות תפקידה של הרשות המוסמכת מזה, ובמשימה שהוטלה על 

 לפסק הדין(. 18האחר מזה, וביחס בין השניים" )סעיף 



 
 
 

זה גם פסק דינו של כבוד המשנה לנשיא השופט אלון, ובו התייחסות לסוגיה האמורה  ראה בענין
מנקודת מבטו של המשפט העברי, הקובע הגבלות דומות לעניין העברה של סמכות למי שלא 

 הוסמך לכך מלכתחילה.
 

 ידי המוסמך לאחר, דהיינו היבט-על האצלת הסמכותבענין פיליפוביץ הנ"ל נבחנה השאלה מהיבט 
התפקיד למי שלא מונה לו מלכתחילה. בית המשפט הסתמך על תקדימים בענין האצלה או העברת 

היעזרות ברשויות שילטוניות אחרות או בעובדי רשות אחרים, בלא הבחנה בין עניינים אלו לעניין 
שעמד בפניו. בפסק הדין יש התייחסות מצומצמת בלבד לאפשרות הטלת תפקידים שילטוניים על 

פרטיים. לענין זה עולה מפסק הדין כי ברגיל לא ניתן להאציל סמכות לגוף פרטי אך מותר גופים 
 לפסק הדין: 19להיעזר בו מקום שההיעזרות באחר היא מותרת. ראה דברי השופט ברק בסעיף 

 
"במצב  הדברים  הרגיל,  בו  משתמעת הסמכות של רשות שלטונית לאצול 

לעובד מדינה אחר. הטעם לכך נעוץ את  סמכותה  לאחר,  תהא זו האצלה 
בעובדה  שעובד  המדינה  הנאצל  אף הוא חלק מהמסגרת השלטונית, נתון 
לפיקוח  מינהלי  כללי,  וכפוף  לכללי אתיקה ומשמעת של השירות הציבורי. 
 נדרשות  נסיבות מיוחדות המאפשרות הסקה )משתמעת( של תכלית

 חקיקתית המאפשרת  אצילה  לגורם  פרטי."
 
 

התאחדות סוכני נסיעות ותיירות  2505/90התייחסות חלקית ועקיפה נוספת לשאלה זו יש בבג"צ 
נגד שר התחבורה. בהתייחס לשאלה אם מותר למסור לגוף פרטי את הסמכות לטפל בהנמפקת 

 רשיונות פרטיים אמר כבוד השופט מצא:
 
 

בבג"צ  פי המבחנים שנקבעו-"שאלה זו, כאמור, לא הוצגה בעתירה, אך על
הנ"ל,  נראה  שניתן  להשיב  עליה בחיוב: הוצאתו של    3709/90,  2303/90

דעת, אלא בדיקת  -רישיון  נהיגה בינלאומי איננה מצריכה הפעלת שיקול
 מסמכים  המעידים על קיומה של הכשירות הפורמלית הנדרשת,

 ובמילוי תפקידים מסוג זה מותר לרשות להיעזר גם בגורמים חיצוניים."
 
 

בית המשפט הוסיף וציין כי העמותה פועלת כגוף וולונטרי ללא כוונת רווח אלא לשם קידום מטרות 
 לפסק הדין(. 10ציבוריות )סעיף 

 
" התופשות outsourcingיש להניח שהשאלה האחרונה תשוב ותתעורר פעמים רבות לנוכח מגמות ה" 

דו"ח הועדה לענין העסקת קבלנים קרוב עסק  מקום באחרונה גם בתחום המינהל הציבורי. בענין
ידי נציב שירות המדינה( גם ועדה זו הבחינה בין העסקת -)הועדה מונתה על -1991משנת התשנ"א

קבלנים לביצוע תפקידים טכניים להעסקה אחרת. בין השיקולים המונעים לגמרי העסקת קבלן 
תפקידים שכרוכה בהם פגיעה בזכות לביצוע העבודה נמנו תפקידים שעיקרם בהפעלת שיקול דעת ו

 הפרט. התפקידים שנמסרו בהסכם לחברת באמונה הם דוגמא מובהקת לתפקידים כאלה.
 

לסיכום מערכת הפיקוח שהוקמה באמצעות ההתקשרות האמורה פסולה מעיקרה, על פי אמות 
סכם מידה בסיסיות של מינהל תקין. לנוכח האמור יש לראות את ההסכם עם חברת באמונה כהה

 פיו.-האמור הוא בלתי חוקי ויש להביא להפסקת הפעולה על
 

בצד האמור, אבקש להוסיף כי יתכן שמערכת פיקוח שילטונית יכולה להיעזר בגופים חיצוניים, אם 
אמנם הדבר דרוש, אך זאת כמובן לפעולות שהן טכניות במהותן ובכל מקרה תוך מניעת מצבי ניגוד 

ן תוצאות הביקורת לבין הרווח הצפוי למבקר, ובתשלום שכר אינטרסים, תוך מניעת תלות בי
מקובל והולם, שאין בו ניכוי נתח כה ניכר מהנכסים המבוקרים. ראה בענין זה דו"ח הועדה 

 האמורה.
 

נכסים מוקדשים שאינם משמשים את יעודם, עשוי שאיתור יתכן שאין לשלול על פניו את הרעיון 
פרטיים, ושהציבור יצא נשכר מפעילות זאת, אך רעיון זה  להתבצע טוב יותר, באמצעות גופים

מצריך בחינה שקולה וזהירה יותר. גם אם כך הדבר יתכן שניתן להשיג את התוצאה כנגד תמורה 
 פחותה בהרבה. יש להפריד בין תפקיד זה לבין כל תפקיד אחר הכרוך בעניין.



 
ד רוט בענין זה מתמיהים ואינם יכולים פני הדברים התקשרות כזו טעונה מכרז. נימוקיו של עו"-על

לעמוד. כיצד אפשר לומר שההתקשרות אינה כרוכה בטובת הנאה?! כל מהותה של ההתקשרות 
משווי הנכסים. אמנם שיעור זה  25%מבחינת החברה היא בציפיה לשכר רב ביותר בשיעור של עד 

לשיעור השכר המצופה או צויין בהסכם כגבול עליון ואולם יש בו כדי לשקף לפחות קנה מידה 
המוסכם וקנה מידה זה אינו עומד ביחס סביר למקובל )לדברי מר קפלן שיעור השכר המאושר 

 לנאמנים של הקדש הוא בסביבות אחוז אחד מהנכסים(.
 
 

 מינויו של מנהל בתי הדין הרבניים כמפקח על ההקדשות
 
 

גם שאלה זו תיבחן בהנחה שלבית הדין נתונה סמכות הפיקוח והוא מוסמך למנות מפקח. הקשיים 
לעניין מינויו של המפקח שונים במהותם מאלו שלענין ההתקשרות עם העמותה. מנהל בתי הדין 
הרבניים הינו עובד ציבור הפועל במסגרת הנורמטיבית של עובדי ציבור. יש לודא עם זאת שאינו 

 ניגוד אינטרסים בין תפקידיו השונים וכן שניתן למלא את שני התפקידים במקביל. מתעורר
 

בתלונות שהוגשו נטען כי הדיינים תלויים במנהל בתי הדין לעניין תנאי השירות שלהם ואין זה ראוי 
דין -כי הוא יופיע בפניהם כמבקש. עניין זה לא הוברר מספיק מבחינה עובדתית. גם תשובת עורך

הבהירה את הדברים. אם יוצאים מהנחה שמנהל בתי הדין הרבניים אחראי על הניהול  רוט לא
 האירגוני של מערכת בתי הדין, עשוי להיווצר ניגוד עניינים או על כל פנים ערבוב יחסים לא ראוי.

 
פני הדברים נראה לי כי ראוי להמליץ בפני בתי הדין הרבניים כי הפיקוח על ההקדשות יעשה -על

ידי בעל תפקיד שימונה לשם כך ואשר לרשותו יעמדו אמצעים מינהליים שיאפשרו -עלבנפרד 
 .פיקוח ראוי

 
 

 שכרו של המפקח על ההקדשות
 

"בית הדין רשאי לפסוק למפקח שכר טירחה מנכסי ההקדש פי תקנה קצ"א לתקנות הדיון -על
 בהתאם לשיקול דעתו".

 
מינהל תקין. מהטעמים שפורטו לעיל לענין  נראה לי כי הוראה זו הינה פסולה ומנוגדת לכללי

ההתקשרות עם חברת באמונה, נראה לי כי אין למנות לתפקיד המפקח אלא עובד ציבור, בהיות 
התפקיד תפקיד שילטוני מובהק ולנוכח היקפו הרחב של המינוי המתייחס לפיקוח כולל על כל 

 י.ההקדשות שבשיפוטו של בית הדין ולא לביקורת על הקדש ספיציפ
 

בפועל מונה לתפקיד מנהל בתי הדין הרבניים שהינו עובד ציבור. משמעות הדבר היא כי פעולותיו 
של המפקח נעשות במסגרת תפקידו כעובד ציבור. אין הוא רשאי לקבל תמורה חיצונית נוספת על 

 השכר המשולם לו בעד מישרתו במסגרת העסקתו כעובד ציבור.
 

וסף. אין זה ראוי לקבוע למפקח שכר המשולם מתוך נכסי בתקנה קצ"א יש פסול גם מהיבט נ
ההקדש. יש בהסדר כזה כדי להביא לניגוד עניינים, עקב הקשר שבין פעולת הפיקוח לבין שכרו של 
המפקח. כך למשל המפקח יצא נשכר אם ירכז את ביקורתו בהקדשות בעלי נכסים מרובים. הדבר 

טת הליכים כנגד הקדשות. יש הבדל בין הטלת הוצאות עשוי לשמש תמריץ לא ענייני לריבוי של נקי
הביקורת על ההקדש לטובת אוצר המדינה )דבר שהוא כשלעצמו מחייב בדיקה( לבין תשלום שכר 
אישי למפקח מתוך נכסי ההקדשות. הדבר חמור במיוחד לנוכח התפקיד הכולל שניתן למפקח 

הקדשות מצריכים ביקורת והתערבות ושיקול הדעת הרחב הכרוך בו. המפקח חופשי לקבוע אילו 
שלו, אילו הקדשות פועלים כראוי ואילו אינם פועלים כראוי, מהם הפעולות שיש לנקוט בהם לגבי 
כל הקדש. יש להקפיד על כך שפעולתו של המפקח תהיה נטולת פניות. קשר כזה בין השכר האישי 

עניינים. לא נמסרו לנו נתונים  לבין תוצאות הביקורת יש בו סיכון ממשי של פעולה מתוך ניגוד
 באשר לשימוש שנעשה בתקנה זו.

 
 
 

 סמכות בתי הדין הרבניים לגבי הקדשות
 
 



להלן אתייחס לשאלה המקדמית לעניין מקור סמכותם של בתי הדין הדתיים לגבי הקדשות 
ת דתיים והיקפה. שאלה זו משליכה ישירות על החלק הראשון של הדיון. אם אין לבתי הדין סמכו

פיקוח על הקדשות דתיים או אם כפופים ההקדשות הדתיים לסמכות הפיקוח של הרשם הרי 
 שכל מערכת הפיקוח שהקימו בתי הדין הרבניים לוקה בחוסר סמכות

 
הדין הרבניים של העדה היהודית"    -"לבתיהיקנה  1921-1947לדבר המלך במועצה  53סעיף 

הנהלתו הפנימית של ווקף או הקדש דתי שנוסדו לפני "שיפוט יחיד בכל ענין הנוגע ליצירתו או ל
 דין רבני לפי דיני ישראל."-בית

 
 נקבע כי: -1979)א( לחוק הנאמנות התשל"ט 41בסעיף 

 
"לגבי הקדש דתי שנוסד בפני בית דין דתי על פי הדין הדתי רשאי בית הדין הדתי להורות 

 ניהולו הפנימי לא יחולו עליו." שהוראות חוק זה בענין יצירת הקדש ובענין
 

נקבע כי על  265(  3פ"ד מ"ז ) אגודת ישיבת מדרש פורת יוסף נ' טובה גול שאולוף 5407/91בע"א 
הקדש דתי שנוצר לפני חוק הנאמנות לא חל חוק הנאמנות. חל עליו דבר המלך, שלפיו יצירתו 

באותו ענין, אינו בגדר אותה סמכות וניהולו בשיפוט ייחודי של הדתי. אולם ביטול הקדש, כמבוקש 
יחודית, ובית המשפט המחוזי מוסמך לדון בכך מכוח סמכותו השיורית. עוד נקבע כי הוראת סעיף 

)א( לחוק הנאמנות אינה מוציאה את ההקדשות שנעשו בפני בתי הדין הדתיים מגדר תחולתו של  41
נימי ועוד נאמר בפסק הדין כי הוראה החוק בכללותו אלא רק במה שנוגע ליצירת ההקדש וניהולו הפ

 הרבני על הקדשות אלו גם להבא. השיפוטזו משמרת את 
 

פסק הדין אינו מגדיר קו הבחנה ברור בין מה שהוא בתחום ניהול ההקדש לבין מה שאינו כלול בכך. 
סמכות הפיקוח של  כך לא ברור אם הוראות חוק הנאמנות לענין חובת רישום הקדש ציבורי ולענין

 הרשם חלות על הקדשות ציבוריים דתיים שנוצרו בפני בתי הדין הדתיים.
 

, בפני בית הדין השרעי )בתקופה העותומנית( נקבע בבד"מ  1922לענין הקדשות שנוצרו לפני שנת 
בעמוד  1996תשנ"ז -( תשנ"ו3) 96, תקדין עליון מרדכי פודהורצר נ' יצחק קופרשטוק - 5257/94

, כי אין לבתי הדין הרבניים סמכות שיפוט לגביהם, וממילא הם נופלים לסמכות השיורית של 1225
שבו נקבע כי פקודת בתי דין   59/58בתי המשפט המחוזיים. קביעה זו נעשתה על יסוד בג"צ 

( אינה תקפה, מאחר ואין לשנות את קביעת CAP.18)דרייטון  1925אזרחיים ודתיים )שיפוט( משנת 
תיהם המהותיות של בתי הדין האזרחיים בא"י אלא באמצעות דבר מלך.  הפקודה האמורה סמכויו

קבעה כי הקדשות יידונו בבתי הדין של העדה אליה משתייך המקדיש. השופט לוין העיר כי הוא 
נאלץ להגיע למסקנה זו אף שמבחינה עניינית אין מקום להבחין בין הקדשות דתיים שנעשו לפני 

, לבין אלו שנעשו בתקופה המנדטורית לאחר כניסתו לתוקף של סימן 1922יים לפני בתי הדין השרע
לדבר המלך. למסקנה זו הצטרף השופט זמיר אך חלק עליה הרב יוסף נדב שישב בהרכב בית  53

הדין המיוחד הנ"ל. הרב נדב ציין כי בפועל במשך עשרות שנים נידונים הקדשות יהודיים שנעשו 
ידי בתי הדין הרבניים ובהחלטת השופט לוין יש משום היפוך של מצב -עיים עללפני בתי הדין השר

 קיים.
 
 

 מן האמור עולה כדלקמן:
 

-בפני בית הדין השרעיים נדונים בפועל ברוב המקרים על 1922הקדשות יהודיים שנוצרו לפני שנת 
על הקדשות אלו  פי פסיקת בית המשפט העליון הם אינם בסמכותו.-ידי בתי הדין הרבניים, אך על

 לא חל חוק הנאמנות.
 

הינם בסמכות שיפוט  1979הקדשות שנוצרו בפני בתי דין יהודיים עד לחקיקת חוק הנאמנות בשנת 
יחודית של בתי הדין הרבניים לענין יצירתם וניהולם בלבד. בעניינים אחרים השיפוט הוא לבתי 

דין פורת יוסף הנ"ל(. אם החוק -סקהמשפט המחוזיים. על הקדשות אלו לא חל חוק הנאמנות. )פ
 לא חל לא מתעוררת שאלת סמכות הפיקוח של הרשם.

 
הקדשות שנוצרו בפני בתי דין רבניים לאחר חוק הנאמנות.  חוק הנאמנות חל עליהם אך בית הדין 
רשאי לקבוע בעת יצירת ההקדש כי הוראות החוק לענין יצירת ההקדש וניהולו הפנימי לא יחולו 

 )פס"ד פורת יוסף הנ"ל(. על ההקדש.
 

אשר היקנה שיפוט ייחודי לבתי הדין הרבניים  1922( לדבר המלך 3) 53לכאורה עומד בתוקפו סימן 
בענייני יצירה וניהול של הקדשות שנוצרו בפניהם. סימן זה לא בוטל. אפשר לראות בו הוראה 

קש להוציא את השיפוט מיוחדת הגוברת על סעיף השיפוט שבחוק הנאמנות. נראה כי המחוקק בי



והדין באשר ליצירה וניהול פנימי של הקדשות רבניים מגדר חוק הנאמנות. ישנה התאמה לשונית 
לחוק הנאמנות. שתיהן עוסקות ביצירה וניהול  41( הנ"ל לבין הוראת סעיף 3) 53בין הוראת סימן 

לגביהם אינה חלה פנימי. נותרת בעינה השאלה מהם הדברים שאינם בגדר יצירה וניהול ואשר 
סמכות השיפוט של בית הדין )כפי שנקבע בפסק דין פורת יוסף לענין הקדשות שנוצרו לפני תחילת 

 החוק(.
 
 

 האם לבתי הדין הרבניים סמכות פיקוח מינהלית על ההקדשות?
 
 

לגבי הקדשות דתיים שלאחר חוק הנאמנות מתעוררת שאלה אם חלה עליהם חובת הרישום בפני 
פופים הם לסמכות הפיקוח של הרשם. השאלה מתעוררת גם לאור הערת בית המשפט הרשם ואם כ

 כי רק הניהול והיצירה נתונים לסמכות בית הדין הרבני. פורת יוסףבפסק דין 
 

בנוסף מתעוררת שאלה כללית, לגבי סמכותו של בית הדין לקיים מערכת פיקוח מינהלית. האם אין 
הוא סמכות השיפוט אך לא סמכות פיקוח מינהלית. מאידך  לאמר כי מה שנמסר לבית הדין הדתי

מסקנה זו יוצרת לקונה. הקדשות דתיים אינם גוף ציבורי שיש לגביו סמכות פיקוח כללית של גופי 
 הביקורת הציבוריים.

 
  17.2.94סמכות הרשם לפקח על הקדשות דתיים נדרש בעבר ד"ר פרץ סגל. בחוות דעתו מיום  לענין

הוא גרס כי כל הוראות פרק ג' לחוק העוסקות בהקדש ציבורי אינן חלות על הקדש דתי. לענין זה 
ציין ד"ר סגל כי מצב משפטי זה נוהג בפועל והוא ממשיך את המצב שיצר המחוקק המנדטורי. 

לשמר את  41לכך מצא ד"ר סגל גם בדברי ההסבר להצעת חוק הנאמנות בדבר כוונת סעיף סימוכין 
 ( הנ"ל.3) 53המצב הקיים וכן בדמיון הלשוני של סעיף זה לסימן 

 
בעת מתן חוות דעת זו טרם ניתן פסק הדין בעניין פורת יוסף. חוות הדעת ניתנה על רקע פסק דינו 

אביב( וינברג נ' עזריאלי( לפיו ההוראות -)תל 1092/92ביץ )ה.פ.של השופט גורן בענין הקדש גבריאלו
הקוגנטיות של חוק הנאמנות חלות גם על הקדש דתי. באותו ענין התייחס בית המשפט להוראה 
בדבר החובה לנהוג בנאמנות. יש להניח כי חובה זו קיימת גם לפי כל דין דתי וחיוניות קיומה של 

בדבר תחולת הוראות חוק הנאמנות. )נראה כי הכרעה זו כולה הוראה כזו כשלעצמה אינה ראיה 
לא היתה דרושה לפסק הדין שבו נדונו הוראות הסכם פשרה בעניין ההקדש ולא יושמו הוראותיו 

 של חוק הנאמנות(.
 

אכן מבחינה לשונית אפשריים שני הפירושים, הן זה שלפיו אין כל תחולה לחוק הנאמנות על 
אינו מנוסח כסעיף  41שלפיו רק עניינים מסויימים אינם חלים. סעיף הקדשות דתיים והן זה 

המוציא את החוק מתחולתו על הקדשות דתיים מכל וכל אלא כמאפשר להוציא לכאורה עניינים 
מסויימים בלבד. יחד עם זאת, נקיטת נוסח זה נעשתה לכאורה כדי ללכת בעקבות הוראתו של 

ים. המחוקק המנדטורי התייחס להוראה שבדבר המלך המחוקק המנדטורי ולשמור על המצב הקי
כהוראה המעבירה את נושא ההקדשות הדתיים לטיפולם הכולל של בתי הדין הדתיים. ראה 

 הכותרת לפקודת ההקדשות לצורכי צדקה שנוסחה כדלקמן:
 

 "פקודה הבאה לקבוע הוראות להסדרת הקדשות לצורכי צדקה שנוסדו שלא לפי החוק הדתי"
 

"יהא דברי ההקדמה לפקודה לפיהם הוראות דבר המלך קבעו כי לבתי הדין הדתיים  וראה את
שיפוט לגבי הקדשות, ווקף, או הקדשות דתיים שנעשו בפניהם בהתאם לחוקיהם של בתי הדין 

 הללו".
 

שבדבר המלך כהעברת סמכות כוללת  "יצירה וניהול פנימי"הפקודה מפרשת,אפוא את המילים 
 בענייני הקדשות.

 
נראית לי דעתו של ד"ר פרץ סגל שחוק הנאמנות לא נועד לשנות את המצב הקודם לעניין הקדשות 
דתיים וכי הדין הקודם העביר את כל הטיפול בהקדשות לשיפוטם של בתי הדין הדתיים. כאמור 
פסק דין פורת יוסף לא הגדיר בצורה ברורה מהו קו הגבול שהוא רואה לעניין שיפוטם של בתי הדין 

סכסוך המערב תיים. יתכן לפרש את פסק הדין כמבדיל בין מה שנוגע לטיפול בהקדשות לבין הד
, כגון תביעה לביטול הקדש המבקשת להוציא את הנכס מגדר ההקדש. גורמים חיצוניים להקדש

נראה לי שיש לראות את תפקידי הרשם כחלק מהניהול הפנימי של ההקדש. תפקידי הרשם 
קח שלפי הפקודה ואלה הוגבלו להקדשות שאינם דתיים. נראה לי כי אין מחליפים את תפקידי המפ

לקרוא להוראות חוק הנאמנות שינוי כה מהותי של המצב הקיים ללא הוראה מפורשת בחוק 
הנאמנות, בניגוד לדברי ההסבר וכשהחוק שמר על הנוסח הקודם בהתייחסו לשיפוט הדתי. כמו כן 



מכות שיפוט לסמכות פיקוח. גם יצירת הקדש אינה בגדר אקט נראה לי כי אין מקום לאבחנה בין ס
שיפוטי המכריע בסכסוך. יש לה פאן מנהלי בולט ועם זאת היא בסמכותם של בתי הדין הדתיים. 

 כפי שצויין לא אחת הפרדת הרשויות אינה כה מוחלטת.
 
 

לפי הדין הדתי  סמכות השיפוט של בתי הדין הדתיים לעניין הקדשות כוללת כל סמכות טיפול בהם
ובכלל זה סמכות פיקוח על ניהולם. סמכות הפיקוח נובעת איפוא מסמכות השיפוט של בתי הדין, 

 הכל בהתאם לדין הדתי.
 

גם מבחינה עניינית ותכליתית לא נראה לי כי בנושא זה יש צורך חיוני בהתערבות מערכת המינהל 
הדתית. סמכות השיפוט של בתי הדין  והשיפוט הכללית של המדינה ובצמצום סמכותה של המערכת

הדתיים מוענקת להם מרצונו של המקדיש היוצר את ההקדש בפני בית הדין. אין המדובר בסמכות 
שיפוט כפויה שאינה תלויה ברצונו של הנוגע בדבר. לרוב המדובר במוסדות דתיים הפועלים בקרב 

שות חילונית עלול להיתקל הציבור הדתי והמכירים בסמכותו של השיפוט הדתי. פיקוח של ר
בקשיים מרובים של חוסר שיתוף פעולה וכפירה בסמכות. בכל מקרה כפופה גם מערכת זו לפיקוח 
המינהלי והשיפוטי של הבג"צ, בהיותה חלק מהמערכת השילטונית. יתכן שיש תועלת בחובת רישום 

מערכת הפיקוח על  אחיד של כל ההקדשות ועוד יתכן שיש צורך בהגדרה אירגונית מכוח חוק של
ההקדשות הדתיים אלו הם עניינים שיש בהם צדדים לכאן ולכאן ואין הם מעוררים צורך כה חיוני 

 המצדיק התערבות פרשנית בכוון האמור.
 
 
 

 סיכום
 
 

קודם להתייחסות לתלונות גופן יש לגבש עמדה באשר לתחולת סמכות הפיקוח של הרשם על 
הפיקוח של בתי הדין הדתיים על ההקדשות. עמדתי היא ההקדשות הדתיים וכן באשר לסמכות 

 כאמור כי סמכויות הרשם אינן מתייחסות להקדשות הדתיים.
 

אם תתקבל מסקנה זו הרי מוצע לפנות אל בתי הדין הרבניים ולהעמידם על פסלות ההתקשרות עם 
באמונה  חברת באמונה ולבקשם לבטל התקשרות זו. יש להפסיק כל הסדר, אם קיים, בין חברת

לבין משרד המשפטים לקבלת מידע )ראה לעיל(, ככל שהסדר כזה מבוסס על הכרה במעמדה כבעלת 
 תפקיד.

 
כן מוצע להמליץ בפניהם לבטל את מינויו של מנהל בתי הדין הרבניים כמפקח על ההקדשות 

 ולהקים מערכת פיקוח נפרדת מטעם בית הדין.
 

לא התייחסתי לעיל לשאלת סמכותו של היועץ המשפטי להתערב בפעילותם של בתי הדין הרבניים. 
אני יוצאת מהנחה שנתונה לו הסמכות להורות על תיקון פגמים שבמינהל ציבורי מהסוג האמור. 

 העניין יבדק בהרחבה אם תראי צורך בכך.
 
 
 
 
 
 

בחוק הנאמנות את שאלת חלוקת  עוד מוצע להסדיר במסגרת תיקוני חקיקה הנעשים כיום
 הסמכויות לגבי ההקדשות הדתיים למניעת אי בהירויות.

 
 
 
 

 יעל מימון       
 

 


