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דבר המנכ"ל

המשרד לשירותי דת חרט על דיגלו את נושא שיפור השירות לאזרח. וזה לא מכבר, פעולה ברוכה זו, נמדדה 
וקבלה הערכה רשמית, כאשר זכה המשרד במקום הראשון בדירוג השירות הממשלתי לשנת 2015 מטעם 
משרד ראש הממשלה. זכייה זאת היא תוצר של שיתוף פעולה מלא ופורה בין המועצות הדתיות לבין המשרד 

לשירותי דת.
כפי שנראה כרגע, נצליח לשחזר את ההישג החשוב גם בשנת 2016 )הציון שהוענק גבוה מזה שניתן בשנת 

.)2015
בימים אלו נמדדות המועצות הדתיות וכן המשרד לשירותי דת לדרוג השירות לשנת 2017.

מתוך מכלול השירותים שניתנים ע"י משרדנו בולט השירות הרגיש ביותר שאותו מקבלים תושבי מדינת 
ישראל מהמועצות הדתיות ומחברות הקבורה וכוונתי לשירותי הקבורה.

בחוזר זה להלן אנו מייחדים מקום לפעולה מצד המשרד לשירותי דת בשיתוף משרד הבריאות והביטוח הלאומי 
שעמלו על נוהל אשר יסדיר את אופן הטיפול בקבורת נפלים, עוברים וילדים על ידי חברות לענייני קבורה.

מטרת הנוהל ליצור סטנדרטים אחידים אשר יסייעו לגופי הקבורה להעניק שירות מכובד וראוי לנושא כאוב זה.

נוסף על כך כללנו בחוזר את הנושאים הבאים: אמנת שירות – שירת הים; נוהל הצבת קופות צדקה; חידושם 
של הרכבי המועצות הדתיות – מתן ייצוג לנשים; נוהל החלת הדין משמעתי של עובדי המדינה על עובדי 
המועצות הדתיות; פרסום מכרזים על פי תאורי עיסוק; נוהל אשכולות; שינוי הרכב הוועדה הבוחרת רב יישוב; 
שקיפות במועצות הדתיות – זכות עיון לחברי מועצה וועדות; נוהל רישום ונישואין ובירור יהדות לנרשמים 

לנישואין מקרב בני העדה האתיופית.

אבקשכם להביא את תוכן החוזר לידיעת הנוגעים בדבר ולפעול בהתאם.
          

בכבוד רב,         

עודד פלוס          
המנהל הכללי         



4

851. נוהל לקבורת נפלים עוברים ותינוקות – קבורה יהודית

 מטרה . 1
מטרת נוהל זה להסדיר את אופן קבורת נפלים, עוברים, תינוקות וילדים על ידי חברות לענייני קבורה יהודית )קיים 

נוהל מקביל העוסק בקבורה על ידי חברות לענייני קבורה אזרחית-חלופית(. 
 הגדרות. 2

בנוהל זה: 
מי שמחזיק ברישיון קבורה מכוח חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח . 2.1  – "חברה לענייני קבורה יהודית" 

משולב[, תשל"א-1971. 
"חברה לענייני קבורה אזרחית – חלופית" – מי שמחזיק ברישיון קבורה מכוח חוק הזכות לקבורה אזרחית . 2.2

– חלופית, תשנ"ו–1996. 
"נפל" – תוצר היריון/פרי בטן/ולד עד לגיל 20 שבועות ממועד תחילת ההיריון )דהיינו 22 שבועות מתאריך . 2.3

הווסת האחרון( ואשר משקלו פחות מ-500 גרם. 
"עובר או תינוק רך" – אחת משלוש האפשרויות הבאות: . 2.4

תוצר היריון/פרי בטן/ולד עד לגיל 20 שבועות ממועד תחילת ההיריון ואשר משקלו 500 גרם ומעלה. . 2.4.1
ולד בתקופה שמתום 20 שבועות מתחילת ההיריון ועד 30 ימים לאחר לידתו. . 2.4.2
ולד שמלאו לו 30 ימים מעת לידתו, אך היה חולה מלידתו ועד פטירתו ולא יצא את שערי בית החולים. . 2.4.3

"תינוק/ילד" – ולד אשר מלאו לו 30 ימים מעת לידתו אך טרם מלאו לו 10 שנים. . 2.5
"ילד בוגר" – נפטר אשר מלאו לו 10 שנים אך טרם מלאו לו 13 שנים. . 2.6
"רישיון קבורה" – רישיון לקבורתו של נפטר המונפק על ידי משרד הבריאות על פי סעיף 8 לפקודת בריאות . 2.7

העם מס' 40 לש' 1940. 
 אחריות. 3

האחריות לקיום נוהל זה חלה על מי שמנהל חברה לענייני קבורה יהודית )לרבות מי שמנהל בפועל את החברה 
גם אם לא מונה לכך באופן רשמי(. 

מסמכים ישימים . 4
פקודת בריאות העם מס' 40 לש' 1940; . 4.1
תקנות בריאות העם )טיפול בפסולת במוסדות רפואיים(, התשנ"ז–1997; . 4.2
תקנות הביטוח הלאומי )דמי קבורה(, תשל"ו-1976; . 4.3
חוזר משרד הבריאות 13/2002 "טיפול בנפלים, עוברים מתים ובחלקי גוף אדם – הנחיות" )ט"ז בשבט, . 4.4

תשס"ב, 29.1.2002( – זמין באתר משרד הבריאות )דף הבית<כלים ומאגרי מידע < חוזרים ונהלים(.
נספחים. 5

נספח א' – טופס מסירת נפל. . 5.1
נספח ב' – טופס מסירת עובר/תינוק רך. . 5.2
נספח ג' – טופס הסכמה לטיפול בקבורה. . 5.3

 שיטה. 6
להלן תרשים זרימה המתאר את אופן הטיפול בקבורת עובר/תינוק רך )טיפול בקבורת יתר הקטגוריות: נפלים, 

תינוקות/ילדים דומה להליך הטיפול בקבורה רגילה בשינויים המחויבים )ראו בנוהל לקמן(. 
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עקרונות הנוהל . 7
הטיפול בקבורת נפל . 7.1

 כללי . 7.1.1
ת  ו י ח נ ה ל ו ם  ע ה ת  ו א י ר ב ת  ד ו ק פ ת  ו א ר ו ה ל ם  א ת ה ב  – ה  ר ו ב ק ן  ו י ש י ר
 . ל פ נ ת  ר ו ב ק ל ה  ר ו ב ק ן  ו י ש י ר ת  ק פ נ ה ב ך  ר ו צ ן  י א  – ת  ו א י ר ב ה ד  ר ש  מ
 מימון הקבורה – המוסד לביטוח לאומי אינו משלם דמי קבורה לחברה לענייני קבורה המטפלת בקבורה. 
נפלים.  – הקבורה בחלקה כללית אחת המיועדת לקבורת   מקום הקבורה בבית העלמין 
12 שבועות ממועד תחילת ההיריון –  יצוין כי על פי הנחיות משרד הבריאות, נפלים עד גיל 
מתקבלים מבית החולים במכל אחד הכולל נפלים רבים. לעומת זאת, אשר לנפלים שגילם 
12 שבועות ומעלה מתחילת ההיריון – כל נפל מתקבל מבית החולים במכל נפרד ומסומן. 

אופן הטיפול בקבורה . 7.1.2
חברה לענייני קבורה המטפלת בקבורת נפלים – תדרוש מנציג בית החולים המוסר לה את הנפל . 7.1.2.1

המצורף כנספח א'  – כי עם מסירת הנפל יועבר גם "טופס מסירת נפל" בנוסח דומה לטופס 
וכולל את פרטי המידע הבאים:

שם האם ומספר ת"ז שלה; 	 
שם בית החולים ושמו של עובד בית החולים שמסר לה את הנפל. 	 

נציג החברה לענייני קבורה ישלים את הפרטים הנדרשים ב"טופס מסירת נפל" כדלקמן: . 7.1.2.2
שם הנציג המקבל את הנפל; 	 
שם החברה לענייני קבורה אותה הוא מייצג ואשר תטפל בקבורת הנפל; 	 
 בית העלמין שבו ייקבר הנפל.  	 

נציג החברה לענייני קבורה יחתום על הטופס ויאשר, בחתימתו, כי קיבל לידיו את 
הנפל. הטופס ימולא בשני העתקים. המקור – יישאר בבית החולים. העתק של הטופס 

– יישמר על ידי החברה לענייני קבורה שתטפל בקבורה. 
החברה תקבור את הנפל בחלקה כללית אחת המיועדת לקבורת נפלים.. 7.1.2.3
החברה תערוך ברשומותיה הממוחשבות רישום מסודר של פרטי הנפל ופרטי קבורתו, כדלקמן: . 7.1.2.4

שם האם ומספר ת"ז שלה; 	 
שם בית החולים ושמו של עובד בית החולים שמסר לחברה את הנפל;	 
שם נציג החברה שקיבל את הנפל מבית החולים; 	 
מועד קבורת הנפל;  	 
מיקום החלקה בבית העלמין בה נקבר הנפל )חלקה כללית אחת(.	 
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הטיפול בקבורת עובר או תינוק רך . 7.2
 כללי . 7.2.1

ד  ר ש מ ת  ו י ח נ ה ו ם  ע ה ת  ו א י ר ב ת  ד ו ק פ ת  ו א ר ו ה י  פ ל  ע  – ה  ר ו ב ק ן  ו י ש י ר
רך.  נוק  תי או  עובר  קבורת  לצורך  קבורה  ן  ו שי רי ק  להנפי חובה   – אות   הברי
– המוסד לביטוח לאומי משלם לחברה לענייני קבורה המטפלת בקבורה  מימון הקבורה 
מבוגר.  אדם  של  קבורה  עבור  שמשולמים  הקבורה  מדמי   20% בשיעור  קבורה  דמי   – 
מקום הקבורה בבית העלמין – הקבורה תתבצע בחלקה לקבורת עוברים ותינוקות רכים כך שכל 

עובר או תינוק רך ייקבר במקום נפרד ובמובחן מיתר העוברים או התינוקות הרכים. 
אופן הטיפול בקבורה . 7.2.2

ם. 7.2.2.1 ה ל י  ו צ ר ה ל  ו פ י ט ה ו  ה מ ם  י ר ו ה ה ם  ע ר  ר ב י ם  י ל ו ח ה ת  י  ב
– אם הם מעוניינים להשתתף בהליך  או התינוק הרך  הוריי העובר  ישאל את  בית החולים 
יתבצע  ה"פרדה"  )הליך  לקבורה  לקיחתו  טרם  החולים  בבית  רך  מהעובר/תינוק  "פרדה" 
הקדישא(.  חברות  אחריות  בתחום  ואינו  בלבד  החולים  בית  ובאחריות  החולים  בית  ידי   על 
כמו כן בית החולים ישאל אם הם מעוניינים לקחת חלק בסידורי הקבורה ובהליך הקבורה עצמו או 
שמא הם מעדיפים שבית החולים יטפל בעצמו בקבורה בלי לשתפם.  בית החולים יבהיר להוריי 

העובר או התינוק הרך כי אשר לסידורי הקבורה עומדות בפניהם שלוש אפשרויות: 
לא לקחת חלק כלל בסידורי הקבורה ובהליך הקבורה עצמו ולאפשר לבית החולים 	 

לטפל בכך; 
לקחת חלק פעיל בסידורי הקבורה – ליצור קשר עם אחת מחברות הקדישא ולבקש 	 

ממנה לטפל בקבורה, אך לא להשתתף בקבורה עצמה בבית העלמין; 
לקחת חלק פעיל בסידורי הקבורה וכן בכל הליך הקבורה – ליצור קשר עם אחת 	 

מחברות הקדישא, להשתתף בהליך קבורה בבית העלמין ולקיים טקס לוויה. 
 הליך "פרדה" בבית החולים  . 7.2.2.2

קודם לכול – וככל שההורים ביקשו לקיים הליך "פרדה" בהתאם לאמור בסעיף 7.2.2.1 לעיל – 
יאפשר בית החולים להורים, בהקדם האפשרי, לערוך הליך "פרדה" והתייחדות עם העובר/תינוק 

רך בבית החולים וזאת טרם לקיחתו לקבורה. 
 טיפול בסידורי הקבורה/הליך הקבורה עצמו בהשתתפות ההורים  . 7.2.2.3

אם ההורים בחרו לקחת חלק פעיל בסידורי הקבורה בהתאם לאמור בסעיף 7.2.2.1 לעיל – אזי 
סדר הדברים הוא כדלהלן:

יהודית . 7.2.2.3.1 יפנה את ההורים אל רשימת החברות לענייני קבורה  בית החולים 
 העוסקות בקבורת נפלים, עוברים, תינוקות וילדים – כולל פרטי התקשרות. 
אם ההורים ביקשו כי הטיפול בקבורה – יתבצע על ידי חברה לענייני קבורה 
לענייני  החברות  רשימת  אל  החולים  בית  אותם  יפנה   – אזרחית–חלופית 
קבורה אזרחית–חלופית. הרשימות מופיעות באתר המשרד לשירותי דת 
 )לעניין זה ראו נוהל לקבורת נפלים, עוברים, תינוקות וילדים )קבורה אזרחית(.

או אזרחית העוסקות בקבורת  יהודית  כי רשימת החברות לקבורה  )יצוין 
נפלים, עוברים, תינוקות וילדים – מתעדכנת מפעם לפעם. על כן יש לבדוק 
שלהלן:  בקישור  דת  לשירותי  המשרד  באתר  העדכנית  הרשימה   את 
http://dat.gov.il/DeathAndInterment/Pages/nefelim.aspx 

)דף הבית> קבורה <קבורת נפלים עוברים ותינוקות רכים(.

ההורים יפנו לחברה לענייני קבורה בבקשה לטפל בקבורה.. 7.2.2.3.2

יגיע לבית החולים )הנמצא בתחום טיפולה של . 7.2.2.3.3 נציג החברה לענייני קבורה 
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החברה( כדי לקחת את העובר/התינוק הרך. נציג החברה יוודא כי על העובר/
התינוק הרך יש תג זיהוי המזהה אותו. נציג החברה ידרוש מנציג בית החולים 
המוסר לו את העובר/התינוק הרך – כי עם מסירת העובר/התינוק הרך יועבר 
המצורף בנספח ב'  גם "טופס מסירת עובר/תינוק רך" בנוסח דומה לטופס 

וכולל את פרטי המידע הבאים:
שם העובר ומספר תעודת הזיהוי שלו, אם ניתן לו שם ומספר תעודת זיהוי;	 
שם האם ומספר ת"ז שלה; 	 
שם האב ומספר ת"ז שלו – אם פרטים אלו ידועים לבית החולים; 	 
מועד הפטירה; 	 
שם בית החולים ושמו של עובד בית החולים שמסר את העובר/התינוק הרך; 	 

נציג החברה לענייני קבורה ישלים את הפרטים הנדרשים ב"טופס מסירת 
עובר/תינוק רך" כדלקמן: 

שם הנציג המקבל את העובר/התינוק הרך; 	 
שם החברה לענייני קבורה אותה הוא מייצג ואשר תטפל בקבורת 	 

העובר/התינוק הרך; 
בית העלמין שבו ייקבר העובר/התינוק הרך. 	 

נציג החברה לענייני קבורה יחתום על הטופס ויאשר בחתימתו כי קיבל 
לידיו את העובר/התינוק הרך. הטופס ימולא בשני העתקים. המקור – יישאר 
בבית החולים. העתק של הטופס – יישמר על ידי החברה לענייני קבורה 

שתטפל בקבורה. 

לצורך הקבורה בית החולים ידאג להנפקת רישיון קבורה )בשל רגישות הדברים . 7.2.2.3.4
– במקרה זה אין להטיל חובה זו על המשפחה(.

החברה תקבל את הסכמת ההורים בכתב כי החברה תטפל בקבורה ותחתימם . 7.2.2.3.5
על טופס "הסכמה לטיפול בקבורה" – המצורף כנספח ג'. 

על החברה לוודא שההורים בחרו באפשרות אחת )בלבד( מבין האפשרויות 
המופיעות בטופס )להשתתף בהליך קבורה בבית העלמין ולקיים טקס לוויה 

או שלא להשתתף בקבורה בבית העלמין(. 

החברה תטפל בצורכי הקבורה והטהרה בהתאם להלכה. . 7.2.2.3.6

 על החברה לפעול בהתאם לבחירת ההורים: . 7.2.2.3.7
אם ההורים ביקשו שלא להשתתף בקבורה בבית העלמין – אזי החברה תבצע 
 את הליך הקבורה ללא השתתפות ההורים מתוך יידוע ההורים על מועד הקבורה. 
אם ההורים ביקשו להשתתף בקבורה ולקיים טקס לוויה, כאמור – אזי החברה 

תאפשר למשפחה לעשות זאת בבית העלמין. 

הקבורה תתבצע בחלקה לקבורת עוברים ותינוקות רכים כך שכל עובר או . 7.2.2.3.8
 תינוק רך ייקבר במקום נפרד ובמובחן מיתר העוברים או התינוקות הרכים.
חלקת הקבורה תחולק לשורות ולטורים באופן שיאפשר זיהוי מדויק של מקום 
קבורת עובר/תינוק רך מסוים לאורך הימים והשנים לפי מספר שורה ומספר 
טור ולרבות בקבורה רוויה. כל שורה בחלקת הקבר תסומן פיזית בשטח בית 

העלמין באמצעות אות או מספר )א', ב', ג' או 1, 2, 3 וכן הלאה(.
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הנצחה – משפחה שתהא מעוניינת בכך – תוכל להציב מצבה או לוחית על מקום . 7.2.2.3.9
הקבר או, לחילופין, להציב לוחית על קיר הנצחה שאותו תייחד החברה סמוך 
לחלקה לשם כך )יובהר כי אפשרות ההנצחה, כאמור, היא בהתאם למקובל על 

החברה )ולא נתון לבחירת המשפחה(, בשל הייחודיות שבקבורה זו. 

החברה תערוך ברשומותיה הממוחשבות )באופן זהה לתיעוד פרטי נפטר . 7.2.2.3.10
מבוגר( רישום מסודר של פרטי העובר/התינוק הרך ופרטי קבורתו, כדלקמן: 

שם העובר ומספר ת"ז שלו – אם ניתן לו שם ומספר ת"ז;	 
שם האם ומספר ת"ז שלה;	 
שם האב ומספר ת"ז שלו – אם פרטים אלו ידועים לבית החולים;	 
מועד הפטירה;	 
שם בית החולים ושמו של עובד בית החולים שמסר את העובר/התינוק הרך;	 
מספר רישיון הקבורה; 	 
שם עובד החברה לענייני קבורה שקיבל את העובר/התינוק הרך מבית 	 

החולים; 
מיקום מדויק של מקום קבורתו של העובר או התינוק הרך הספציפי 	 

)גוש, חלקה, תת-חלקה, שורה והטור שבו נקבר(. 
 טיפול בקבורה ללא השתתפות ההורים  . 7.2.2.4

ך  י ל ה ב ו ה  ר ו ב ק ה י  ר ו ד י ס ב ל  ל כ ק  ל ח ת  ח ק ל א  ל ש ו  ר ח ב ם  י ר ו ה ה ם  א
 הקבורה עצמו ולאפשר לבית החולים לטפל בכך –  

בית החולים )ולא ההורים/נציג המשפחה( יפנה לחברה לענייני קבורה המעניקה שירות לבית 
החולים שבו נפטר העובר/התינוק הרך בבקשה לטפל בקבורה. סדר הפעולות זהה לסדר הפעולות 
שבסעיף 7.2.2.3 לעיל העוסק בטיפול בקבורה בהשתתפות ההורים למעט האמור בסעיפים 
7.2.2.3.1 – 7.2.2.3.2 ו-7.2.2.3.5 לעיל )המתייחסים להפניית ההורים לחברה לענייני קבורה 

ולקבלת הסכמת ההורים כי החברה תטפל בקבורה(. 
 הטיפול בקבורת תינוק/ילד  . 7.3

ד  ר ש מ ת  ו י ח נ ה ו ם  ע ה ת  ו א י ר ב ת  ד ו ק פ ת  ו א ר ו ה י  פ ל  ע  – ה  ר ו ב ק ן  ו י ש י ר
 . ד ל י ו  א ק  ו נ י ת ת  ר ו ב ק ך  ר ו צ ל ה  ר ו ב ק ן  ו י ש י ר ק  י פ נ ה ל ה  ב ו ח ש  י  , ת ו א י ר ב  ה
בקבורה  המטפלת  קדישא  לחברה  משלם  לאומי  לביטוח  המוסד   – הקבורה  ן  מימו
מבוגר.  אדם  קבורת  עבור  שמשולמים  הקבורה  מדמי   50% בשיעור  קבורה  דמי   – 
מקום הקבורה בבית העלמין – הקבורה תתבצע בחלקה מיוחדת בבית העלמין המיועדת לקבורת 

וילדים. תינוקות 
ייזום הקבורה על . 7.4 זהה לטיפול בקבורה של אדם מבוגר, לרבות:  הטיפול בקבורתו של תינוק/ילד 

וקבורה,  ידי המשפחה בפנייה לחברה קדישא, הוצאת רישיון קבורה, אופן עריכת הלוויה, הספדים 
 הקמת מצבה על חלקת הקבר, רישום מסודר בחברה של פרטי הנפטר ופרטי מקום קבורתו וכדומה. 
עם זאת, כפי שצוין לעיל, הקבורה תתבצע בבית העלמין בחלקה מיוחדת המיועדת לקבורת תינוקות וילדים. 
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 הטיפול בקבורת ילד בוגר  . 7.5
ד  ר ש מ ת  ו י ח נ ה ו ם  ע ה ת  ו א י ר ב ת  ד ו ק פ ת  ו א ר ו ה י  פ ל  ע  – ה  ר ו ב ק ן  ו י ש י ר
 . ר ג ו ב ד  ל י ת  ר ו ב ק ך  ר ו צ ל ה  ר ו ב ק ן  ו י ש י ר ק  י פ נ ה ל ה  ב ו ח ש  י ת  ו א י ר ב  ה
 מימון הקבורה – המוסד לביטוח לאומי משלם לחברה קדישא המטפלת בקבורה – דמי קבורה בשיעור מלא. 
ת  ד ח ו י מ ה  ק ל ח ב ע  צ ב ת ת ה  ר ו ב ק ה  – ן  י מ ל ע ה ת  י ב ב ה  ר ו ב ק ה ם  ו ק מ
 . )1 3 ל  י ג ד  ע ( ם  י ר ג ו ב ם  י ד ל י ו ם  י ד ל י  , ת ו ק ו נ י ת ת  ר ו ב ק ל ת  ד ע ו י מ  ה
נפטר שמלאו לו 13 שנים – הקבורה תתבצע בחלקת מבוגרים רגילה בהתאם לנוהלי החברה קדישא 

ובהתאם לדין. 
הטיפול בקבורתו של ילד בוגר זהה לחלוטין לטיפול בקבורת אדם מבוגר, לרבות: ייזום הקבורה . 7.5.1

על ידי המשפחה בפנייה לחברה קדישא, הוצאת רישיון קבורה, עריכת הלוויה, הספדים וקבורה, 
הקמת מצבה על חלקת הקבר, רישום מסודר בחברה של פרטי הנפטר ופרטי מקום קבורתו וכדומה 

למעט מיקום הקבורה כמפורט בסעיף 7.4 לעיל. 
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852. נוהל לקבורת נפלים עוברים ותינוקות – קבורה אזרחית

 מטרה . 1
מטרת נוהל זה להסדיר את אופן קבורת נפלים, עוברים, תינוקות וילדים על ידי חברות לענייני קבורה אזרחית–
חלופית מקום שבו הביעו ההורים את רצונם כי הקבורה תתבצע בבית עלמין אזרחי חלופי בהתאם להשקפתם 

)קיים נוהל מקביל העוסק בקבורה על ידי חברות לענייני קבורה יהודית(.
 הגדרות. 2

בנוהל זה: 
"חברה לענייני קבורה אזרחית–חלופית" – מי שמחזיק ברישיון קבורה מכוח חוק הזכות לקבורה אזרחית-. 2.1

חלופית, תשנ"ו–1996. 
"נפל" – תוצר היריון/פרי בטן/ולד עד לגיל 20 שבועות ממועד תחילת ההיריון )דהיינו 22 שבועות מתאריך . 2.2

הווסת האחרון( ואשר משקלו פחות מ-500 גרם. 
"עובר או תינוק רך" – אחת משלוש האפשרויות הבאות: . 2.3

תוצר היריון/פרי בטן/ולד עד לגיל 20 שבועות ממועד תחילת ההיריון ואשר משקלו 500 גרם ומעלה. . 2.3.1
ולד בתקופה שמתום 20 שבועות מתחילת ההיריון ועד 30 ימים לאחר לידתו. . 2.3.2
ולד שמלאו לו 30 ימים מעת לידתו, אך היה חולה מעת לידתו ועד לפטירתו ולא יצא את שערי . 2.3.3

בית החולים. 
"תינוק/ילד" – ולד אשר מלאו לו 30 ימים מעת לידתו אך טרם מלאו לו 10 שנים. . 2.4
"רישיון קבורה" – רישיון לקבורתו של נפטר המונפק על ידי משרד הבריאות בהתאם לסעיף 8 לפקודת . 2.5

בריאות העם מס' 40 לש' 1940. 
 אחריות. 3

האחריות לקיום נוהל זה חלה על מי שמנהל חברה לענייני קבורה אזרחית-חלופית )לרבות מי שמנהל בפועל את 
החברה גם אם לא מונה לכך באופן רשמי(. 

מסמכים ישימים. 4
פקודת בריאות העם מס' 40 לש' 1940; . 4.1
תקנות בריאות העם )טיפול בפסולת במוסדות רפואיים(, התשנ"ז–1997; . 4.2
תקנות הביטוח הלאומי )דמי קבורה(, תשל"ו-1976; . 4.3
חוזר משרד הבריאות 13/2002 "טיפול בנפלים, עוברים מתים ובחלקי גוף אדם – הנחיות" )ט"ז בשבט, . 4.4

תשס"ב, 29.1.2002( – זמין באתר משרד הבריאות )דף הבית<כלים ומאגרי מידע < חוזרים ונהלים(. 
נספחים. 5

נספח א' – טופס מסירת נפל.. 5.1
נספח ב' – טופס מסירת עובר/תינוק רך. . 5.2
נספח ג' – טופס הסכמה לטיפול בקבורה. . 5.3

 שיטה. 6
להלן תרשים זרימה המתאר את אופן הטיפול בקבורת עובר/תינוק רך )הטיפול בקבורת יתר הקטגוריות: נפלים 

ותינוקות/ילדים דומה להליך הטיפול בקבורה רגילה בשינויים המחויבים )ראו בנוהל לקמן(. 
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עקרונות הנוהל . 7
הטיפול בקבורת נפל . 7.1

 כללי . 7.1.1
ת  ו י ח נ ה ל ו ם  ע ה ת  ו א י ר ב ת  ד ו ק פ ת  ו א ר ו ה ל ם  א ת ה ב  – ה  ר ו ב ק ן  ו י ש י ר
 . ל פ נ ת  ר ו ב ק ל ה  ר ו ב ק ן  ו י ש י ר ת  ק פ נ ה ב ך  ר ו צ ן  י א  – ת  ו א י ר ב ה ד  ר ש  מ
 מימון הקבורה – המוסד לביטוח לאומי אינו משלם דמי קבורה לחברה לענייני קבורה המטפלת בקבורה. 
נפלים.  – הקבורה בחלקה כללית אחת המיועדת לקבורת   מקום הקבורה בבית העלמין 
יצוין כי על פי הנחיות משרד הבריאות, נפלים עד גיל 12 שבועות ממועד תחילת ההיריון – מתקבלים 
מבית החולים במכל אחד הכולל נפלים רבים. לעומת זאת, אשר לנפלים שגילם 12 שבועות ומעלה 

מתחילת ההיריון – כל נפל מתקבל מבית החולים במכל נפרד ומסומן. 
אופן הטיפול בקבורה . 7.1.2

חברה לענייני קבורה המטפלת בקבורת נפלים – תדרוש מנציג בית החולים המוסר לה את הנפל . 7.1.2.1
– כי עם מסירת הנפל יועבר גם "טופס מסירת נפל" בנוסח דומה לטופס המצורף כנספח א' וכולל 

את פרטי המידע הבאים:
שם האם ומספר ת"ז שלה; 	 
שם בית החולים ושמו של עובד בית החולים שמסר לה את הנפל. 	 

נציג החברה לענייני קבורה ישלים את הפרטים הנדרשים ב"טופס מסירת נפל" כדלקמן: . 7.1.2.2
שם הנציג המקבל את הנפל; 	 
שם החברה לענייני קבורה אותה הוא מייצג ואשר תטפל בקבורת הנפל; 	 
בית העלמין שבו ייקבר הנפל. 	 

נציג החברה לענייני קבורה יחתום על הטופס ויאשר בחתימתו כי קיבל לידיו את 
הנפל. הטופס ימולא בשני העתקים. המקור – יישאר בבית החולים. העתק של 

הטופס – יישמר על ידי החברה לענייני קבורה שתטפל בקבורה. 
החברה תקבור את הנפל בחלקה כללית אחת המיועדת לקבורת נפלים.. 7.1.2.3
החברה תערוך ברשומותיה הממוחשבות רישום מסודר של פרטי הנפל ופרטי קבורתו, כדלקמן: . 7.1.2.4

שם האם ומספר ת"ז שלה; 	 
שם בית החולים ושמו של עובד בית החולים שמסר לחברה את הנפל;	 
שם נציג החברה שקיבל את הנפל מבית החולים; 	 
מועד קבורת הנפל; 	 
מיקום החלקה בבית העלמין בה נקבר הנפל )חלקה כללית אחת(. 	 

הטיפול בקבורת עובר או תינוק רך . 7.2
 כללי . 7.2.1

ד  ר ש מ ת  ו י ח נ ה ו ם  ע ה ת  ו א י ר ב ת  ד ו ק פ ת  ו א ר ו ה י  פ ל  ע  – ה  ר ו ב ק ן  ו י ש י ר
רך.  נוק  תי או  עובר  קבורת  לצורך  קבורה  ן  ו שי רי ק  להנפי חובה   – אות   הברי
– המוסד לביטוח לאומי משלם לחברה לענייני קבורה המטפלת בקבורה  מימון הקבורה 
מבוגר.  אדם  של  קבורה  עבור  שמשולמים  הקבורה  מדמי   20% בשיעור  קבורה  דמי   – 
מקום הקבורה בבית העלמין – הקבורה תתבצע בחלקה לקבורת עוברים ותינוקות רכים כך שכל 

עובר או תינוק רך ייקבר במקום נפרד ובמובחן מיתר העוברים או התינוקות הרכים. 
אופן הטיפול בקבורה . 7.2.2

 בית החולים יברר עם ההורים מהו אופן הטיפול הרצוי להם . 7.2.2.1
– אם הם מעוניינים להשתתף בהליך  או התינוק הרך  הוריי העובר  ישאל את  בית החולים 
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יתבצע  ה"פרדה"  )הליך  לקיחתו לקבורה  בבית החולים בטרם  רך  "פרדה" מהעובר/תינוק 
קבורה(.  לענייני  לחברות  נוגע  ואינו  בלבד  החולים  בית  ובאחריות  החולים  בית  ידי   על 
ובהליך  הקבורה  בסידורי  חלק  לקחת  מעוניינים  הם  אם  ישאל  החולים  בית  כן  כמו 
לשתפם.  בלי  בקבורה  בעצמו  יטפל  החולים  שבית  מעדיפים  הם  שמא  או  עצמו   הקבורה 
בית החולים מבהיר להורים של העובר/תינוק רך כי בכל הנוגע לסידורי הקבורה עומדות בפניהם 

שלוש אפשרויות: 
הלא לקחת חלק כלל בסידורי הקבורה ובהליך הקבורה עצמו ולאפשר לבית החולים 	 

לטפל בכך; 
לקחת חלק פעיל בסידורי הקבורה – ליצור קשר עם אחת מהחברות לענייני קבורה 	 

ולבקש ממנה לטפל בקבורה, אך לא להשתתף בקבורה עצמה בבית העלמין; 
לקחת חלק פעיל בסידורי הקבורה וכן בכל הליך הקבורה – ליצור קשר עם אחת 	 

מהחברות לענייני קבורה, להשתתף בהליך קבורה בבית העלמין ולקיים טקס לוויה. 
 הליך "פרדה" בבית החולים  . 7.2.2.2

קודם לכול – וככל שההורים ביקשו לקיים הליך "פרדה" בהתאם לאמור בסעיף 7.2.2.1 לעיל – 
יאפשר בית החולים להורים, בהקדם האפשרי, לערוך הליך "פרדה" והתייחדות עם העובר/תינוק 

רך בבית החולים וזאת טרם לקיחתו לקבורה. 
טיפול בסידורי הקבורה/הליך הקבורה עצמו בהשתתפות ההורים  . 7.2.2.3

תתבצע . 7.2.2.3.1 הקבורה  השקפתם  פי  על  כי  רצונם  את  הביעו  ההורים  אם 
חברה  אל  ההורים  את  החולים  בית  יפנה  אזרחי–חלופי,  עלמין  בבית 
קבורה  לענייני  החברות  רשימת  אזרחית–חלופית.  קבורה  לענייני 

 אזרחית–חלופית מפורסמות באתר המשרד לשירותי דת.  
)יצוין כי רשימת החברות לענייני קבורה אזרחית–חלופית מתעדכנת מפעם לפעם, 
 ולכן יש לבדוק את הרשימה העדכנית באתר המשרד לשירותי דת בקישור שלהלן: 
 http://dat.gov.il/DeathAndInterment/Pages/nefelim.aspx 

)דף הבית >קבורה < קבורת נפלים, עוברים ותינוקות רכים(.

ההורים יפנו לחברה לענייני קבורה אזרחית–חלופית בבקשה לטפל בקבורה. . 7.2.2.3.2

יגיע לבית החולים )הנמצא בתחום טיפולה של . 7.2.2.3.3 נציג החברה לענייני קבורה 
החברה( כדי לקחת את העובר/התינוק הרך. נציג החברה יוודא כי על העובר/

התינוק הרך יש תג זיהוי המזהה אותו. נציג החברה ידרוש מנציג בית החולים 
המוסר לו את העובר/התינוק הרך – כי עם מסירת העובר/התינוק הרך יועבר 
גם "טופס מסירת עובר/תינוק רך" בנוסח דומה לטופס המצורף בנספח ב' 

וכולל את פרטי המידע הבאים:
שם העובר ומספר ת"ז שלו – אם ניתן לו שם ומספר ת"ז; 	 
שם האם ומספר ת"ז שלה; 	 
שם האב ומספר ת"ז שלו – אם פרטים אלו ידועים לבית החולים; 	 
מועד הפטירה; 	 
שם בית החולים ושמו של עובד בית החולים שמסר את העובר/התינוק הרך; 	 
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נציג החברה לענייני קבורה ישלים את הפרטים הנדרשים ב"טופס מסירת 
עובר/תינוק רך" כדלקמן: 

שם הנציג המקבל את העובר/התינוק הרך; 	 
שם החברה לענייני קבורה אותה הוא מייצג ואשר תטפל בקבורת 	 

העובר/התינוק הרך; 
בית העלמין שבו ייקבר העובר/התינוק הרך. 	 

נציג החברה לענייני קבורה יחתום על הטופס ויאשר בחתימתו כי קיבל לידיו 
את העובר /התינוק הרך. הטופס ימולא בשני העתקים. המקור – יישאר בבית 
החולים. העתק של הטופס – יישמר בחברה לענייני קבורה שתטפל בקבורה. 

לצורך הקבורה בית החולים ידאג להנפקת רישיון קבורה )בשל רגישות הדברים . 7.2.2.3.4
– במקרה זה אין להטיל חובה זו על המשפחה(.

החברה תקבל את הסכמת ההורים בכתב כי החברה תטפל בקבורה ותחתימם . 7.2.2.3.5
על טופס "הסכמה לטיפול בקבורה" – המצורף כנספח ג'. 

החברה תטפל בקבורה על פי רצונם של ההורים ובהתאם לנהלים המקובלים . 7.2.2.3.6
בחברה.

7.2.2.3.7 .: ם י ר ו ה ה ת  ר י ח ב ל ם  א ת ה ב ל  ו ע פ ל ה  ר ב ח ה ל   ע
אם ההורים ביקשו לא להשתתף בקבורה בבית העלמין – אזי החברה תבצע את הליך 
 הקבורה ללא השתתפות ההורים תוך יידוע ההורים על מועד ביצוע הליך הקבורה. 
אם ההורים ביקשו להשתתף בקבורה ולקיים טקס לוויה, כאמור, אזי החברה 

תאפשר למשפחה לעשות זאת בבית העלמין. 

הקבורה תתבצע בחלקה לקבורת עוברים ותינוקות רכים כך שכל עובר או תינוק . 7.2.2.3.8
 רך ייקבר במקום נפרד ובמובחן מיתר העוברים או התינוקות הרכים. 

חלקת הקבורה תחולק לשורות ולטורים באופן שיאפשר זיהוי מדויק של מקום 
קבורת עובר/תינוק רך מסוים לאורך הימים והשנים לפי מספר שורה ומספר 
טור ולרבות בקבורה רוויה. כל שורה בחלקת הקבר תסומן פיזית בשטח בית 

העלמין באמצעות אות או מספר )א', ב', ג' או 1, 2, 3 וכן הלאה(.

הנצחה – משפחה שתהיה מעוניינת בכך – תוכל להציב מצבה או לוחית על . 7.2.2.3.9
מקום הקבר, או, לחילופין להציב לוחית על קיר הנצחה שאותו תייחד החברה 
)יובהר כי אפשרות ההנצחה, כאמור, היא בהתאם  סמוך לחלקה לשם כך 
למקובל על החברה ולא נתון לבחירת המשפחה, בשל הייחודיות שבקבורה זו(.
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החברה תערוך ברשומותיה הממוחשבות )באופן זהה לתיעוד פרטי נפטר . 7.2.2.3.10
מבוגר( רישום מסודר של פרטי העובר/התינוק הרך ופרטי קבורתו, כדלקמן: 

שם העובר ומספר ת"ז שלו – אם ניתן לו שם ומספר ת"ז;	 
שם האם ומספר ת"ז שלה;	 
שם האב ומספר ת"ז שלו – אם פרטים אלו ידועים לבית החולים;	 
מועד הפטירה;	 
שם בית החולים ושמו של עובד בית החולים שמסר את העובר/התינוק הרך; 	 
מספר רישיון הקבורה; 	 
שם עובד החברה לענייני קבורה שקיבל את העובר/התינוק הרך מבית החולים; 	 
מיקום מדויק של מקום קבורתו של העובר/תינוק רך הספציפי )גוש, 	 

חלקה, תת-חלקה, שורה והטור שבו נקבר(.
 

 טיפול בקבורה ללא השתתפות ההורים  . 7.2.2.4
ה  ר ו ב ק ה י  ר ו ד י ס ב ל  ל כ ק  ל ח ת  ח ק ל א  ל ש ו  ר ח ב ם  י ר ו ה ה ם  א
 – ך  כ ב ל  פ ט ל ם  י ל ו ח ה ת  י ב ל ר  ש פ א ל ו ו  מ צ ע ה  ר ו ב ק ה ך  י ל ה ב  ו
המעניקה  קבורה  לענייני  לחברה  יפנה  המשפחה(  נציג  או  ההורים  )ולא  החולים  בית 
בקבורה.  לטפל  בבקשה  הרך  העובר/התינוק  נפטר  שבו  החולים  לבית   שירות 
סדר הפעולות זהה לסדר הפעולות שבסעיף 7.2.2.3 לעיל העוסק בטיפול בקבורה בהשתתפות 
ההורים למעט האמור בסעיפים 7.2.2.3.1 – 7.2.2.3.2 ו-7.2.2.3.5 לעיל )המתייחסים להפניית 

ההורים לחברה לענייני קבורה ולקבלת הסכמת ההורים כי החברה תטפל בקבורה(. 
 הטיפול בקבורת תינוק/ילד  . 7.3

ד  ר ש מ ת  ו י ח נ ה ו ם  ע ה ת  ו א י ר ב ת  ד ו ק פ ת  ו א ר ו ה י  פ ל  ע  – ה  ר ו ב ק ן  ו י ש י ר
 . ד ל י ו  א ק  ו נ י ת ת  ר ו ב ק ך  ר ו צ ל ה  ר ו ב ק ן  ו י ש י ר ק  י פ נ ה ל ה  ב ו ח ש  י  , ת ו א י ר ב  ה
 50%  – בקבורה  המטפלת  קדישא  לחברה  משלם  לאומי  לביטוח  המוסד   – הקבורה  מימון 
שנים(.   10 לו  מלאו  אשר  )נפטר  מבוגר  אדם  קבורת  עבור  שמשולמים  הקבורה   מדמי 
מקום הקבורה בבית העלמין – הקבורה תתבצע בחלקת תינוקות/ילדים/מבוגרים רגילה בהתאם לנוהלי 

החברה ובהתאם לדין. 
הטיפול בקבורתו של תינוק/ילד זהה לטיפול בקבורה של אדם מבוגר, לרבות: ייזום הקבורה על . 7.3.1

ידי המשפחה בפנייה לחברה לענייני קבורה אזרחית–חלופית, הוצאת רישיון קבורה, אופן עריכת 
הלוויה, קבורה, הקמת מצבה על חלקת הקבר, רישום מסודר בחברה של פרטי הנפטר ופרטי 

מקום קבורתו וכדומה. 
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 853. נוהל ואמות מידה לאישור רכישה והחזקת רכב להובלת נפטרים בפטור ממס
על ידי מי שאינו בעל רישיון קבורה )נוהל זמני(

 כללי. 1
נוהל זה בא לקבוע קריטריונים למתן פטור ממס לרכישת כלי רכב להובלת נפטרים וקריטריונים לחידוש שנתי של הטבה זו. 
הנוהל הוכן בתיאום בין רשות המסים לבין אגף הקבורה במשרד לשירותי דת ותוקפו שנתיים מיום פרסומו באתר האינטרנט של 
 המשרד לשירותי דת או אתר רשות המסים או עד לביטולו על ידי הסרתו משני האתרי האינטרנט הנ"ל לפי המוקדם ביניהם.

נוהל זה בא לתת מענה לרכישת רכב בפטור ממס להובלת נפטרים או לחידוש הפטור לרכב זה, הפטור ניתן 
במקרים הבאים בלבד:

בהעברת נפטר מהבית אל חדר קירור או לבית עלמין;. 1.1
בהעברת נפטר מבית אבות אל חדר קירור או לבית עלמין;. 1.2
בהעברת נפטר משדה התעופה אל חדר קירור או לבית עלמין;. 1.3
בהעברת נפטר ממקום ציבורי אל חדר קירור או לבית עלמין;. 1.4
בהעברת נפטר מחדר קירור אל חדר קירור או לבית עלמין )מעיר לעיר(;. 1.5
העברה לקבורה.. 1.6

 שיטה . 2
בקשה תוגש לאגף הקבורה במשרד לשירותי דת על פי הקריטריונים המפורטים בנוהל זה והטפסים המצורפים 

לו, המשמשים לרכישת רכב חדש בפטור ממס, או לחידוש הפטור:
 בקשה לרכישת רכב חדש – על המבקש להגיש נוהל זה ממולא וחתום כשחתימתו מאומתת על ידי עורך דין.. 2.1

בקשה לחידוש פטור – על המבקש להציג אישור מרואה חשבון או יועץ מס המאמת כי עמד בקריטריונים 
המפורטים בנוהל זה.

לצורך רכישת רכב חדש – יש להגיש טופס "בקשה להמלצה על רכישת רכבים להובלת נפטרים בפטור . 2.2
ממס" )נספח א'( כשהוא מלא וחתום על ידי עורך דין.

הסכם הזמנת הרכב יכלול את: המחיר המלא שישולם או שכבר שולם עבור הרכב, יצרן הרכב וארץ . 2.3
הייצור, דגם הרכב, סוג המנוע )בנזין, דיזל, חשמל או היברידי(, נפח המנוע, שנת ייצור הרכב ומספר שלדה 

)צילום מסך היבואן(.
אם מוגשת בקשה לרכישת רכב חדש במקום רכב ישן שנרכש בפטור ממס – יש לצרף לבקשה אישור . 2.4

על תשלום מיסים לרכב הישן וצילום רישיון רכב של הרכב הישן
בקשה לחידוש פטור ממסים תוגש לא פחות מ-15 יום מסיום שנה מיום רכישת הרכב בפטור או לא פחות 

מ-15 יום מיום סיום שנה לחידוש הפטור.
תנאים לרכישת רכב חדש להובלת נפטרים בפטור ממס. 3

הגשת בקשה מלאה וחתומה להמלצה על רכישת רכבים להובלת נפטרים בפטור ממס )נספח א'(.. 3.1
עמידה בקריטריונים והוראות הנוהל למתן המלצת המשרד לשירותי דת לפטור ממס לרכב להובלת . 3.2

נפטרים למעט הדרישה לרישיון קבורה.
התחייבות להובלת 240 נפטרים בשנה )החל ביום רכישת הרכב או שחרורו מהמכס(.. 3.3
הרכב נשוא הבקשה ישמש להובלת נפטרים בלבד ולא לכל צורך אחר.. 3.4
הרכב מותאם במיוחד להובלת נפטרים ועומד בדרישות נוהל משרד התחבורה לרכב להובלת נפטרים . 3.5

.T0403010 מספר 
לרכב רישיון מטעם משרד התחבורה כ"רכב להובלת נפטרים".. 3.6
בעל הרכב ימלא כרטיס עבודה חודשי כמפורט בנוהל זה.. 3.7
אישור המשרד לשירותי דת ואישור רשות המסים.. 3.8
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אם בעל הרכב אינו עומד באחד או יותר מהקריטריונים המופרטים לעיל, לא תינתן לו המלצה לפטור ממס 
ברכישת הרכב החדש.

 בקשה לרכב חדש בפטור ממס . 4
לאחר בדיקת הבקשה לרכישת רכב חדש בפטור ממס על ידי המשרד לשירותי דת )נספח א'( ואישורה, 
תועבר המלצת המשרד לרשויות המס. לאחר אישור רשויות המס ישחרר המבקש את הרכב בסיווג של 

"רכב להובלת נפטרים לקבורה". 
תנאים לחידוש שנתי של הפטור ממס לרכב להובלת נפטרים. 5

הצהרת רואה חשבון או יועץ מס חתומה שבדק ואישר שהרכב ביצע הובלת 240 נפטרים או יותר במהלך . 5.1
השנה מיום רכישת הרכב או מיום חידוש הפטור.

12 כרטיסי עבודה חודשיים מיום הרכישה או מיום חידוש הפטור ממס )מצורפים להצהרה(.. 5.2
אם בעל הרכב אינו עומד בקריטריונים המופרטים לעיל, לא תחודש לו ההטבה במס והוא מתחייב להגיע 
בתוך 14 יום מקבלת ההודעה על אי-חידוש הפטור, לאחת מתחנות המכס לתשלום הפרש המסים כחוק. 
אם לא תוגש בקשה לחידוש הפטור בזמן, יבוטל הפטור ובעל הרכב מתחייב להגיע תוך 14 יום לאחת 

מתחנות המכס לתשלום הפרש המסים כחוק.
 בקשה לחידוש שנתי של הפטור ממס . 6

לאחר בדיקת הבקשה לחידוש הפטור על ידי המשרד לשירותי דת ואם והמשרד לשירותי דת יאשר את הבקשה, 
יועבר העתק מהאישור לרשויות המס.

 מעקב ודיווחים . 7
בעל הרכב ינהל כרטיס עבודה חודשי על פי הנוסח המוצג בנספח ב'.

 ועדה לבחינת חריגים . 8
המפורטים  הסף  בתנאי  עומדים  שאינם  פרטניים  מקרים  תבחן  בין-משרדית  ועדה 
בעניינם. המלצה  מתן  לצורך  בפניה,  שיובאו  פרטניים  למקרים  ההתייחסות  ותבחן   לעיל 

חברי הועדה יהיו: 
 ראש אגף קבורה במשרד לשירותי דת או נציגו;

 היועץ המשפטי של המשרד לשירותי דת או נציגו; 
מנהל תחום סיווג במינהל המכס או נציגו.

חשוב: מובהר כי אישור שניתן על פי הקריטריונים שפורטו לעיל אינו מהווה היתר, פטור, אישור, רישיון, 
הסכמה, זיכיון, או ויתור של המדינה לפי כל דין אחר, ואינו פוטר את החברה מן החובה לבקש ולקבל כל 

רישיון, היתר, אישור או הסכמה לפי כל דין אחר, הנדרש לעניין פעילותו להעברת נפטרים.
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854. עקרונות להפעלת מערכת שירת הים – מערכת ממוחשבת לניהול המועצות הדתיות

מערכת "שירת הים" היא מערכת טכנולוגית, שמטרתה לייעל את תהליכי העבודה הפנימיים של המועצה 
הדתית בהיבטי הליבה והניהול הפנימי, מתוך סנכרון ממשקי עבודה פנימיים וחיצוניים וייעולם. 

יעדי המערכת המרכזיים . 1
חיזוק וקידום איכות השירות הניתן על ידי נותני השירות, הן במשרד לשירותי דת והן במועצות הדתיות, . 1.1

על ידי הגדרת סל שירותים אחיד, קביעת מדדי שירות, פיתוח ובניית מערך כלי עבודה והטמעת הנושא 
עם נציגי השירות ברחבי הארץ.

שיפור יכולות הניהול והבקרה העצמית של דרגי הניהול במועצות הדתיות.. 1.2
הטמעת סביבת עבודה טכנולוגית מתקדמת ואינטגרטיבית.. 1.3
שיפור יכולות ניהול התקציב של המועצה.. 1.4
שיפור יכולת ניתוח והצגת מידע תפעולי וניהולי ברמת המועצה וברמת הרגולטור.. 1.5
שיפור יכולת ניהול ובקרת הרכש בהתאמה לחוק חובת המכרזים.. 1.6
שיפור יכולת ניהול המלאי והמצאי של המועצות ויישום הוראות התכ"ם בנושא.. 1.7
שיפור תשתיות ניהול המידע והבטחת המידע באמצעות מערכת המבוססת פלטפורמות טכנולוגיות עדכניות.. 1.8
פישוט ממשקים – ממשקי משתמש, ממשקים מול האזרח וממשקים מול המשרד לשירותי דת.. 1.9

שדרוג מהותי של תשתיות המחשוב המיושנות הקיימות בחלק הארי של המועצות.. 1.10
הגדלת היקף השימוש במסמכים סרוקים התומכים בתהליכי העבודה.. 1.11

המערכת מספקת חלופה טכנולוגית מותאמת אישית לפעילות המועצות הדתיות ומאפשרת ניהול כולל מקצה 
לקצה. נוהל זה גובש לאחר עבודת מטה ושיח בין נציגות חבר המועצות הדתיות להנהלת המשרד לשירותי 
דת לקראת תחילת העלאת מערכת "שירת הים" באופן מדורג )החל ממודול נישואין( ומהווה "נוהל שירות" 

לתצורת אספקת השירותים למועצות על בסיס מערכת "שירת הים״.
הנוהל מתאר את התצורות האפשריות לפריסת מערכת "שירת הים" ותשתיות המחשוב שיסופקו על ידי 
המשרד לשירותי דת למועצות הדתיות, מתוך מטרה משותפת, של כלל המעורבים, ליצור מערכת מידע 
אחודה וסינרגטית שתתמוך בתהליכי העבודה המבוצעים במועצות הדתיות כדי להנגיש ולשפר את שירותי 

הדת לציבור.
במסגרת פריסת מערכת "שירת הים" במועצות תוכל כל אחת מהמועצות הדתיות לבחור את התצורה 

המתאימה לה בהתאם לחלופות שיוצגו בהמשך. העקרונות המנחים בגיבוש החלופות:

תהליכי העבודה במערכת יהיו אחידים )בהתאם לאפיון שגובש(;	 

המידע המוזן ליישום "שירת הים" )תהליכי הליבה( ישמר במרכז המערכת;	 

הפרדת מידע בין המועצות והמשרד:	 

כל מועצה תצפה בנתונים שלה בלבד.	 

שיתוף מידע תפעולי בין המועצות והמשרד יהיה רק לתהליכים תפעולים מוגדרים )לדוגמה – תהליך 	 
אישור רווקות, אישור כשרות לאולם(.

למשרד לא תהיה גישה ישירה לנתוני המועצות – דו״חות מסכמים בלבד לשימושו של המשרד יוגדרו 	 
ויאושרו בוועדת ההיגוי הפרוייקטלית.

 	.office 365 של המועצות גם בתצורה של office-המשרד לא יוכל לראות את מסמכי ה

ניהול המשתמשים במערכת "שירת הים" יהיה מרכזי, מנגנון ההרשאות יקבע על ידי יושב ראש המועצה.	 

בכל כניסה למערכת ידרש הנכנס להזין "שם משתמש" )USER( וסיסמה. לאחר יצירת המשתמש תידרש 	 
יוכל לגשת לנתוני הסיסמה המוגדרים על ידי  החלפת סיסמה על ידי המשתמש ומנהל המערכת לא 
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המשתמש או להחליפה ללא אישור המשתמש.

שימוש במערכות הלוויין )Office 365, המערכת הפיננסית – NAV( יהיה בהתאם להחלטת המועצה.	 

פריסת רשת התקשורת ותשתיות המחשוב במועצות תהיה בהתאם להחלטת המועצות.	 
האפשרויות שיעמדו לבחירת המועצות. 2

תיאור כללי. 2.1

החלופותמרכיב המערכת
בשימוש כל המועצותיישום "שירת הים"

Officeשיסופק על ידי המשרד Office 365שיסופק על ידי המועצה Office
עצמאי בהתאם להחלטת המועצהNAV מרכזימערכת פיננסית
 רשת תקשורת
+ ספק אינטרנט

IP-VPN שיסופק על ידי המשרד 
+ חיבור מסונן לרשת האינטרנט 

)"רימון"(

עצמאי בהתאם להחלטת המועצה 
– לצורך חיבור למערכת ידרש זיהוי 
באמצעות token תוכנה שיסופק 

על ידי המשרד
אפליקציית "שירת הים" כוללת תמיכת מוקד )חיצוני(

יכולת השתלטות מרחוק לפתרון 
בעיות בהתאם לבקשת המשתמש

 אפליקציית "שירת הים"
)טלפוני בלבד(

פירוט. 3
יישום "שירת הים". 3.1

כדי לתמוך בתהליכי הליבה שבאחריות המועצות )נישואין, כשרות, עירובין, מקוואות וקבורה( באופן . 3.1.1
אחיד ולאפשר תהליכי עבודה בין המועצות ובין המועצות למשרד לשירותי דת, כלל תהליכי הליבה 

ינוהלו באמצעות היישום בכל המועצות.
ניהול ארגוני של המשתמשים יבוצע על ידי המשרד לשירותי דת, לאחר הקמה ראשונית של . 3.1.2

המשתמשים, הניהול השוטף של ההרשאות בכל מועצה יבוצע על ידי מנהלי המועצות הדתיות 
ללא התערבות של המשרד.

3.2 .MS-Office
כדי לתמוך בתהליכים המשלבים ייצור, עריכה ושליחת מסמכים באפליקציית "שירת הים" נדרשים . 3.2.1

כלל משתמשי המערכת להתקין MS-Office בכלל עמדות העבודה שבהם מפעילים את "שירת הים".
3.2.2 . ,Office 365 – המשרד לשירותי דת נערך לרכוש למשתמשים את היישום בתצורת ה״ענן" שלו

בתצורה זו למשתמש יש יכולת להריץ את יישומי ה-Office ולשמור את המסמכים שיצר או קיבל 
ב״ענן" של חברת Microsoft. המשרד יספק למועצות את הרישוי ליישום ואת הסיסמה הראשונית 
בלבד ומנקודת הכניסה ניהול החשבון יבוצע על ידי המשתמשים ללא יכולת של המשרד להיכנס 
לנתונים או לשנות סיסמאות. יתרון משמעותי של תצורת הרישוי שנרכשה היא יכולת להשתמש 
ברישיון Office אחד לחמש תחנות שונות )מחשב משרדי, טאבלט. מחשב ביתי( עבור אותו משתמש.

מועצות שיעדיפו לא להשתמש ברישוי המוצע על ידי המשרד ידרשו לרכוש או להשתמש ברישוי . 3.2.3
קיים )office מקומי או 365( כדי להפעיל את מערכת "שירת הים".
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מערכת פיננסית. 3.3
המשרד יקים מערכת NAV מרכזית שתאפשר שירותי ניהול פיננסי מלא למועצות. בשלב ראשון . 3.3.1

המערכת תתמוך ברישום תקבולים )כספר עזר( ובהמשך יעובו תהליכי המערכת הפיננסית ויכללו 
יכולות ניהול תנועות יוצאות, חיבור לתהליכי סליקה, יכולות ניהול ספרים ודו"חות.

מועצות שיבחרו לנהל את הנתונים הפיננסיים במערכת המרכזית, יוכלו לייצא את הנתונים . 3.3.2
למערכות חיצוניות )לטובת תהליכי ביקורת ספרים והנהלת חשבונות( או, לחילופין, לתת למנהלי 
החשבונות של המועצות לבצע את פעילותם על גבי המערכת שתסופק )במידת הצורך תתאפשר 

גישה "מבחוץ" לרואי החשבון על ידי טוקן תוכנה(.
מועצות שיבחרו לנהל את התהליכים הפיננסיים במערכות חיצוניות יוכלו לנהל את כלל הנתונים . 3.3.3

במערכת פיננסית חיצונית )מערכת "שירת הים" תתמוך בהזנת מספר קבלה ידני לתוך המערכת( או 
להחליט לנהל ספרי עזר )לדוגמה תקבולים( במערכת ולייצא אותם לאחר מכן בפורמטים מקובלים.

אפשרות נוספת עבור מועצות שיבחרו בכך, היא להתקין עותק מקומי של מערכת ה-NAV המפותחת . 3.3.3.1
בפרויקט ולחברה למערכת "שירת הים". בחלופה זו ידרשו המועצות לרכוש את התוכנה מהגורם 
המשווק )חברת Prodware( ולהתקינה בהתאם להגדרות טכניות שיועברו על ידי המשרד וזאת 

כדי לוודא כי לא נפגעים תהליכי המערכת בדגש על מנגנוני אבטחת המידע.
רשת תקשורת + ספק אינטרנט. 3.4

המשרד יספק תשתיות לחיבור אתרי המועצות לרשת ה-IP-VPN שהוקמה לטובת המערכת. כל . 3.4.1
מחשב החבר ברשת יקבל חיבור אינטרנט מסונן לרשת האינטרנט )"רימון"(.

מועצות שיבחרו שלא להתחבר לרשת התקשורת שתסופק על ידי המשרד, יידרשו להתחבר לרשת . 3.4.2
האינטרנט בחיבור רחב ולצורך עמידה בתנאי אבטחת המידע ידרשו להתחבר עם מרכיב זיהוי מסף 
)טוקן( שיסופק על ידי המשרד )תוכנה לחיבור מרחוק תופנה מול טלפון סלולארי או טוקן חומרה(.

תמיכת מוקד. 3.5
המשרד הקים מוקד תמיכה חיצוני המספק שירותי תמיכה אפליקטיביים למערכת.. 3.5.1
מועצות שיהיו חברות ברשת n־IP-VPN יוכלו לקבל שירותי תמיכה מורחבים )לדוגמה – השתלטות . 3.5.2

יזומה של המוקד על מחשב המשתמש כדי לבצע הדרכה טלפונית או פתרון תקלות טכניות(.
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855. נוהל הצבת קופות צדקה 

לפי תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, התשמ"א–1981, פורסם בילקוט הפרסומים 7243, בעמ' 
4993, מיום כ"ח באדר ב' התשע"ו )7באפריל 2016(, על ידי הרב שמואל רבינוביץ, הממונה על הכותל המערבי 

והמקומות הקדושים, הנוהל הבא:
קופות צדקה לנזקקים וצדקה לבדק הבית יוצבו במקומות הקדושים ליהודים לפי הוראות הממונה על המקומות . 1

הקדושים )להלן – הממונה( בלבד; הצבת קופות הצדקה כאמור במקומות הקדושים, למעט בכותל המערבי, 
ואבטחתן ייעשו על ידי המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים )להלן – המרכז(, וברחבת הכותל המערבי – על 

ידי הקרן למורשת הכותל המערבי )להלן – הקרן(;
בכל מקום קדוש, למעט בכותל המערבי, יוצבו קופות צדקה, כשצמוד להן, ייקבע שלט בולט לעין שבו ייכתב: . 2

"לצדקה ולבדק הבית במקומות הקדושים"; בכותל המערבי יוצבו קופות צדקה, כשצמוד להן, ייקבע שלט בולט 
לעין שבו ייכתב: "לצדקה ולבדק הבית בכותל המערבי";

מיקום קופות הצדקה בכל מקום קדוש ייקבע בידי הממונה, בהתייעצות עם המרכז או עם הקרן, לפי העניין;. 3
המשרד לשירותי דת אחראי לאיסוף הכספים מקופות הצדקה ולהפקדתם בחשבון המיועד לכך; איסוף הכספים . 4

מקופות הצדקה במקומות הקדושים ייעשה על ידי המרכז, וברחבת הכותל המערבי – על ידי הקרן, על פי נוהל 
שהם יציעו ושיאושר בידי חשב המשרד לשירותי דת; הכספים יופקדו לזכות חשבון המשרד לשירותי דת;

הכספים שייאספו מקופות הצדקה בכל המקומות הקדושים, לרבות הכותל המערבי, יחולקו ביחס של שני שלישים . 5
מהסכום הנאסף לצדקה לצורכי בדק הבית ושליש מהסכום הנאסף לצדקה לנזקקים; למרכז ולקרן יימסרו הודעות 

בדבר הסכום שנאסף לטובת בדק הבית;
השימוש בכספי הצדקה המיועדים לצורכי בדק הבית שייאספו במהלך שנת כספי מהמקומות הקדושים יהיה . 6

לפיתוחם ולא לתחזוקה שוטפת; לשם כך למרכז ולקרן יהיו חשבונות ייעודיים לפיתוח כאמור;
הכספים המיועדים לצורכי בדק בית שייאספו על ידי הקרן מקופות הצדקה בכותל המערבי ישמשו לפיתוח הכותל . 7

המערבי ורחבתו בלבד, והכספים שייאספו על ידי המרכז משאר המקומות הקדושים ישמשו לפיתוחם בלבד;
ההקצאה של המרכז לפיתוח המקומות הקדושים מתוך הכספים המתקבלים מקופות הצדקה, תיעשה לפי הוראת . 8

הממונה לאחר התייעצות עם המרכז;
ההקצאה של הקרן לפיתוח הכותל המערבי ורחבתו מתוך הכספים המתקבלים מקופות הצדקה, תיעשה לפי . 9

הוראת הממונה לאחר התייעצות עם הקרן;
10 .

הכספים שייעודם צדקה לנזקקים שייאספו במהלך שנת כספים מהמקומות הקדושים, יחולקו למוסדות )א( 
ציבור הפועלים בתחומי רווחה או בריאות, ואשר נתמכו בעד פעולות אלה על ידי משרד הבריאות 
או משרד הרווחה והשירותים החברתיים, לפי מבחני התמיכה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, 

התשמ"א–1981, של אותם משרדים.
הכספים יחולקו כאמור בסעיף קטן )א( בידי ועדה שאלה חבריה:)ב( 

הממונה על המקומות הקדושים – יושב ראש;( 1)

נציג הראשון לציון והרב הראשי לישראל – חבר;( 2)

נציג הרב הראשי לישראל – חבר;( 3)

היועץ המשפטי למשרד לשירותי דת – חבר.( 4)
הוועדה תבחר את תחום או את תחומי הפעילות הנתמכים מתוך התחומים האמורים בסעיף קטן )א(, )ג( 

שלהם יועברו כל הכספים שייאספו מקופות שייעודם צדקה.
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הכספים שנאספו יחולקו בין מוסדות הציבור שפעלו בתחומים שנבחרו, באופן יחסי לשיעור התמיכות )ד( 
שהוענקו מתקציב המדינה למוסדות הציבור בשנת הכספים הקודמת, לפי מבחני התמיכה האמורים.

על אף האמור בסעיף זה, לא יינתן סיוע למוסד ציבור שאין בידו אישור ניהול תקין שהומצא לו בידי )ה( 
הרשם שלעניין, התקף במועד חלוקת הכספים.

כספים שלא יעברו למוסד ציבור עד סוף שנת כספים, יצורפו לכספים של שנת הכספים הבאה;)ו( 
נוהל זה ותיקונים שייעשו בו יפורסמו בילקוט הפרסומים, באתר האינטרנט של המשרד לשירותי דת, בחוזר המנהל . 11

הכללי של המשרד לשירותי דת, וכמתחייב מהוראת סעיף 6 לחוק חופש המידע, התשנ"ח–1998;
נוהל הצבת קופות צדקה במקומות קדושים ליהודים, מטרות הצדקה שלשמן יוצבו וחלוקתה, שפורסם – בטל.. 12

ז' באדר ב' התשע"ו )17 במרס 2016(
)חמ – 3-997 ה 1(
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856. חידושם של הרכבי המועצות הדתיות – מתן ייצוג לנשים

בהמשך לנוהל בדבר "חידושם של הרכבי המועצות הדתיות – קווים מנחים" )חוזר מנכ"ל עד/1 סעיף 834( 
ובהתאם לסיכום דיון מיום 11.7.2016 בנושא מינוי נשים במועצות דתיות שהופץ על ידי משרד המשפטים, 

יתוקן סעיף 14 לנוהל כדלקמן:
שלוש הרשויות שלעניין )השר, ראש הרשות המקומית והרבנות המקומית( יהיו כפופים לעיקרון הייצוג ההולם 

של נשים במועצות הדתיות כדלקמן:

הבהרת חובת ייצוג הולם לנשים בהרכב המועצה הדתית – בהתאם לעיקרון הייצוג ההולם, חלה חובה על א. 
הגורמים האמונים על הרכבת המועצה הדתית להראות כי השתדלו לאתר נשים שמתאימות לתפקיד. 
אמירה ללא הוכחה לשקידה ראויה לאיתור אישה שלפיה לא נמצאה אישה מתאימה לתפקיד, לא תתקבל.

ייצוג מינימלי לנשים במועצות הדתיות – הייצוג לנשים במועצות הדתיות יהיה בהתאם למספר החברים ב. 
 בהרכב כדלקמן:

 בהרכב של חמישה חברים – לפחות אישה אחת;
 בהרכב של שבעה חברים – לפחות שתי נשים;

 בהרכב של תשעה חברים – לפחות שלוש נשים;
בהרכב של 11 חברים – לפחות שלוש נשים.

מתקדמים ג.  הרכבה  בהליכי  שהיו  דתיות  מועצות  על  חלה  לא  כאמור,  החובה,   – מעבר  הוראת 
הרכבת  מיום  שנה  בתוך  יידרש,  השר  דתיות,  מועצות  באותן  זאת,  עם   .11.7.2016 ביום 
ל. לעי כאמור  ההולם  ג  יצו הי את  שיאפשר  באופן  מהחברים  חלק  להחליף   המועצה, 

בהליכי הרכבה מתקדמים ייחשב, בין השאר, אישור מועצת הרשות המקומית להרכב, במועד הנקוב לעיל 
בסעיף זה.

חילופי גברי – בכל מועצה שבה נערכים חילופי גברי וככל שאין ייצוג נשי מספק במסגרת מליאת המועצה ד. 
יפעלו שלוש הרשויות בשקידה ראויה וסבירה ובהתאם לנסיבות העניין להשלמת הייצוג הנשי בהרכב כדי 

להגיע לייצוג בהתאם לאמור בפסקה ב' לעיל. 
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857. נוהל החלת הדין משמעתי של עובדי המדינה על עובדי המועצות הדתיות – 
 כללי  . 1

התשכ"ג–1963 )משמעת(,  המדינה  שירות  חוק  הוחל   )25.12.2013( התשע"ד  בטבת  כ"ב   ביום 
)להלן: "חוק המשמעת"( על עובדי המועצות הדתיות. להחלת חוק המשמעת על עובדי המועצות הדתיות 
כמשרתי ציבור, האמונים על מתן שירותי דת נאותים לתושבים, יש ערך רב בהטמעת נורמות של כללי 
מינהל תקינים במועצות הדתיות ובביסוס אמון הציבור בהם, וגם בשמירה על ערכי טוהר המידות וניקיון 
כפיים, החלים על כלל עובדי המדינה.  כל זאת במטרה לשמור על איכות השירות ושמן הטוב של המועצות 
הדתיות ולרכוש את אמון הציבור בהן. מיום החלת חוק המשמעת על עובדי המועצות הדתיות, כפופים 

העובדים להנחיות הנציבות והמשרד לשירותי דת בכל הקשור לדין המשמעתי. 
 מטרה  . 2

מטרת נוהל זה לקבוע הנחיות ליישום חוק המשמעת בקרב עובדי המועצות הדתיות, וזאת, כדי להסדיר 
וליצור אחידות ושקיפות בטיפול בבעיות משמעת של עובדי המועצות הדתיות. כחלק מהנוהל נקבעו סדרי 

עבודה בין הגופים המוסמכים לפקח על התנהלותם של עובדי המועצות הדתיות במישור המשמעתי.
הגדרות. 3

מועצה דתית – גוף שהוקם מכוח סעיף 1 לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א–1971.. 3.1
ראש מועצה דתית – לעניין נוהל זה, מי שנבחר לעמוד בראש המועצה הדתית מכוח תקנות שירותי הדת . 3.2

היהודיים )ניהול מועצות(, התש"ל–1970, לרבות ממונה בעל סמכות הכרעה, יושב ראש ועדה ממונה או 
מורשה חתימה זמנית במועצה הדתית

האחראי – היועץ המשפטי של המשרד לשירותי דת או נציגו.. 3.3
אגף המשמעת – אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה )להלן:"נש"מ"(.. 3.4
ממונה על המשמעת – ממונה על המשמעת בנציבות שירות המדינה.. 3.5
עבירת משמעת – לעניין נוהל זה, מעשה או התנהגות של עובד מועצה דתית בישראל או בחו"ל, שפגע . 3.6

במשמעת שירות המדינה כמותווה בסעיף 17 לחוק המשמעת, לרבות שותפות לעבירת משמעת )ס' 18 
לחוק המשמעת(, זאת במהלך מילוי תפקידו. 

תלונה – לעניין נוהל זה, פנייה בכתב המפרטת התנהגות העולה כדי עבירת משמעת בציון מקום וזמן . 3.7
ההתרחשות. 

קובלנה – על פי האמור בסעיף 32 לחוק המשמעת.. 3.8
 אחריות . 4

האחריות לקיום נוהל זה חלה על:
ראש המועצה הדתית כהגדרתו לעיל.. 4.1
היועץ המשפטי של המשרד לשירותי דת. . 4.2

מסמכים ישימים. 5
חוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג–1963.. 5.1
5128 של הממשלה ה-32 "החלת חוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג-1963 על עובדי . 5.2 החלטה 

המועצות הדתיות" )23.9.2012(.
5.3 . ;3127 6735, עמ'  הודעה בדבר החלת חוק שירות המדינה )משמעת( על עובדי המועצות הדתיות, י"פ 

.6081 7508, עמ'  תיקון הודעה בדבר החלת חוק שירות המדינה )משמעת( על עובדי המועצות הדתיות, י"פ 
 נספחים . 6

אין.
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שיטה . 7
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פירוט התהליך וביאורו. 8
קבלת תלונות . 8.1

נודע לראש מועצה דתית )להלן: "ראש מועצה"( על חשד לביצוע עבירת משמעת )בין אם כחלק . 8.1.1
מתפקיד ובין אם לאו(, יעביר ראש המועצה את התלונה, באופן מידי, לאחראי במשרד לשירותי דת.

על פי נוהל זה רשאים להגיש תלונה גם צרכני שירות של המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית, . 8.1.2
או כל גורם אחר. 

כאמור בנוהל זה תלונה תועבר לאחראי במשרד לשירותי דת. . 8.1.3
מיון התלונות. 8.2

הגיעה תלונה אל האחראי, ישקול האחראי אם מדובר בתלונה שיש בה עניין משמעתי, אם לאו.. 8.2.1
קבלת החלטה בדבר ההליך אותו יש לנקוט נגד עובד היא החלטה מורכבת הבנויה על מכלול . 8.2.2

היבטים. קביעת הגורם אשר יטפל בתלונה וההליך שיש לנקוט, תיבחן על ידי האחראי, בין היתר, 
בהתאם לשיקולים הבאים:

חומרת החשדות – ככלל, תלונות שעניינן חשדות לביצוע עבירות שהן פליליות מעצם טיבן, יועברו . 8.2.2.1
לטיפול האגף לחקירות משמעת. 

עצמתן של החשדות שהועלו. . 8.2.2.2
מעמדו ותפקידו של נושא המשרה שנגדו הוגשה התלונה. . 8.2.2.3
מורכבות התלונה – ככל שמדובר בתלונה מורכבת יותר, בין אם בשל אופי החשדות ובין אם בשל כך . 8.2.2.4

שמדובר בכמה חשודים או בשל נסיבות אחרות, תועבר החקירה לטיפול האגף לחקירות משמעת.
יצוין כי מלבד שיקולים אלה, ייבחנו שיקולים נוספים בהתאם לנסיבות העניין וכי כל מקרה ייבחן לגופו של . 8.3

עניין על פי נסיבותיו. בכל מקום, שבו יש ספק אשר להליך המתאים, ייפנה האחראי לממונה על המשמעת 
אשר, כאמור לעיל, יכריע בדבר.

 היוועצות . 9
במקרים שבהם יש קושי להכריע מהו הטיפול הראוי בתלונה, או במקרים שבהם מדובר בתלונה בעלת רגישות 
ציבורית, או כאשר מדובר בחשדות נגד נושא משרה בכיר במועצה הדתית, ייוועץ האחראי עם הממונה על המשמעת 

אשר יכריע בשאלה מהו ההליך הראוי באותו מקרה.
סדרי עבודה. 10

תלונה שאינה מעלה חשד לעבירת משמעת . 10.1
מצא האחראי כי בנסיבות העניין מדובר בתלונה שאינה מעלה חשד לעבירת משמעת, יעביר . 10.1.1

את התלונה לטיפול המועצה הדתית הרלוונטית, כמקובל במועצה.
מצא האחראי כי מדובר בתלונה שאינה מצדיקה הליך משמעתי, אולם מצדיקה מתן הערה על . 10.1.2

משמעת לקויה, יעביר את הטיפול בתלונה לראש המועצה הרלוונטית בצירוף המלצתו למתן 
הערה כאמור

 תלונה שמעלה חשד לעבירת משמעת . 10.2
   מצא האחראי שיש בתלונה עניין משמעתי, יחליט מהי הדרך הראויה לטיפול בה, כמפורט להלן: 

עבירות שטיפולן – התראה ונזיפה. 10.2.1
מצא האחראי כי בנסיבות העניין ניתן למצות את הטיפול בתלונה בהמלצה על הליך משמעתי . 10.2.1.1

של נזיפה או התראה לפי סעיף 31 לחוק המשמעת, יעביר האחראי את הטיפול בתלונה לראש 
המועצה הרלוונטית.
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ראש המועצה יפעל לעניין זה על פי חוק המשמעת, התקשי"ר והנחיות אגף המשמעת, ויהיה . 10.2.1.2
רשאי להתרות בעובד או לנזוף בו על מעשה או מחדל שיש בו משום עבירת משמעת.

התראה או נזיפה כאמור, תינתן בכתב, לאחר שנשלחה לעובד הזמנה לשימוע ובה פירוט הטענות . 10.2.1.3
כלפיו ולאחר שניתנה לעובד הזדמנות להגיב על טענות אלו בכתב או בעל פה, בתוך זמן סביר. 

בסיום ההליך המשמעתי שננקט על ידי ראש המועצה לפי סעיף 31 לחוק המשמעת, יעביר . 10.2.1.4
ראש המועצה דיווח מידי ולא יאוחר משבעה ימים מסיום ההליך, לאחראי, בצירוף העתק 

מההזמנה לשימוע ומהחלטת השימוע, לרבות העתק ממכתב הנזיפה או ההתראה.
האחראי יעביר העתק מהחומר שנתקבל לאגף המשמעת. . 10.2.1.5

עבירות שבהן יש מקום להמליץ על פתיחה בחקירה משמעתית. 10.2.2
מצא האחראי כי התלונה שהובאה בפניו מצדיקה פתיחה בחקירה משמעתית, יעביר את . 10.2.2.1

התלונה למנהל אגף בכיר לחקירות משמעת. 
מנהל אגף בכיר לחקירות משמעת יקבל לידיו את התלונה, ויחליט בדבר ההליכים שיש . 10.2.2.2

לנקוט לשם טיפול בה.
ככל שנפתחה חקירה משמעתית באגף חקירות משמעת, יועבר החומר עם סיום החקירה . 10.2.2.3

לאגף המשמעת אשר ייבחן את התיק ויחליט אם יש מקום להגיש תובענה משמעתית.
נמצא כי יש מקום להגשת תובענה, תועבר לראש המועצה הרלוונטית, בקשה לקבלת קובלנה, . 10.2.2.4

עם העתק לאחראי. ראש המועצה יפעל להעברת הקובלנה לאגף המשמעת באופן מידי.
נמצא כי חומר הראיות אינו מצדיק הגשת תובענה משמעתית בבית הדין למשמעת וכי יש . 10.2.2.5

לסגור את התיק בעניינו של העובד, יעביר אגף המשמעת את החלטתו על סגירת התיק 
לראש המועצה הרלוונטית, באמצעות האחראי. 

נמצא כי חומר הראיות אינו מצדיק הגשת תובענה משמעתית אולם מצדיק הליך משמעתי . 10.2.2.6
לפי סעיף 31 לחוק המשמעת, יעביר האחראי את המלצת אגף המשמעת לראש המועצה 

הרלוונטית.
בסיום ההליך המתואר בסעיף 10.2.2.6 יעביר ראש המועצה, באמצעות האחראי, העתק . 10.2.2.7

מהחומר לאגף המשמעת ולאגף החקירות. 
 תלונה שעניינה הטרדה מינית . 11

תלונה שעניינה הטרדה מינית תועבר על ידי האחראי באופן מידי לאגף החקירות בנציבות, עם העתק לאגף 
המשמעת, הכול בהתאם להוראות פרק 43.4 לתקשי"ר.

 תלונות שהועברו ישירות לאגף . 12
במקרים שבהם הועברה התלונה על ידי המתלונן במישרין לאגף המשמעת בנציבות שירות המדינה, יבחן אגף 
המשמעת את התלונה בהתאם לכללים הנהוגים באגף, וככל שיימצא כי התלונה מצדיקה הליך משמעתי לפי 
סעיף 31 לחוק המשמעת, או שניתן להסתפק במתן הערה, תועבר המלצת אגף המשמעת, באמצעות, האחראי, 

לראש המועצה הרלוונטית.
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858. פרסום מכרזים על פי תאורי עיסוק

2016( פורסמו תיאורי העיסוק של בעלי התפקידים  15 בספטמבר  )י"ב אלול תשע"ו,  בחוזר מנכ"ל עו/1 
במחלקות – מקוואות ועירובין, נישואין, כשרות וקבורה.

כעת מפורסמים תיאורי העיסוק בלשכת ראש המועצה הדתית.
החל במועד פרסום חוזר זה, בעת פרסום משרה עתידית בנוגע לתפקידי המנהלה, על המועצות להשתמש 
בתיאורי העיסוק החדשים, על פי עיקרי התפקיד ותנאי הסף המוגדרים. תיאורי העיסוק הנוכחיים מבטלים 

את תיאורי העיסוק שהיו עד כה במנהלה. 

נספח – עיקרי תפקידיו של ראש המועצה הדתית
ראש מועצה דתית

מי שנבחר לעמוד בראש המועצה הדתית מכוח תקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות(, התש"ל–1970, 
לרבות ממונה בעל סמכות הכרעה, יושב ראש ועדה ממונה או מורשה חתימה זמנית במועצה הדתית. אחראי 
על ניהולה השוטף של המועצה הדתית ועל תפקודה; על התאמת השירותים הניתנים על ידי המועצה לדרישות 
האוכלוסייה המקומית ולצרכיה; ייזום פעילויות ושיתוף פעולה עם הרשות המקומית כדי למקסם את השירותים 

המוענקים לאוכלוסייה; אחראי על גיבוש חזון ואסטרטגיה למועצה הדתית ועל יישומם.
ראש המועצה הדתית אמון על: 

ניהול המועצה; מתן שירותים לקהילה; איתור וזיהוי צרכי הדת של האוכלוסייה בתחומי המועצה הדתית; 
הגדרת מדיניות בתחום שירותי הדת בדגש על נושא השירות במועצה הדתית; ייזום פעילויות חדשות והגברת 
המעורבות בתחום דת בתחומי המועצה הדתית; מעקב ובקרה אחר השירותים הניתנים על ידי המועצה ורמת 
השירות שהם ניתנים בה; מעקב ובקרה אחר פעילות הרבנים במועצה הדתית; בניית תכנית עבודה שנתית 
ורב-שנתית למועצה הדתית, מתוך הגדרת יעדים; בניית תקציב המועצה הדתית וניהולו; מעקב ובקרה על 
יישום תכנית העבודה, ותפוקות המחלקות השונות; חתירה מתמדת להתייעלות התהליכים במועצה; ניהול 
פרויקטים; ניהול המשאב האנושי )תכניות פיתוח לעובדים, הכשרות, העשרה וכדומה(; ניהול ממשקי עבודה 
מול גורמי חוץ; ניהול ממשק עבודה מול המשרד לשירותי דת והרבנות הראשית; ניהול ממשק עבודה מול 
ויחידותיה; ניהול ממשקי עבודה מול מועצות דתיות; ניהול ממשקי עבודה מול גורמים  הרשות המקומית 

נוספים בקהילה; ניהול ישיבות ומליאות המועצה ועוד. 
תנאי הסף לתפקיד כמפורט בחוזר מנכ"ל עד/1, אשר נקבעו בהמשך לפסק הדין החלקי מיום 29.5.2011 

בבג"ץ 7068/10 דורון נ' השר לענייני דתות )4.9.2011(, ובהתאם להתחייבות השר באותה עתירה. 
תנאי הכשירות וההתאמה לראש מועצה דתית, המפורטים בנוהל נקבעו על דעת המשנה ליועץ המשפטי 

לממשלה )אזרחי(.
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נספח תיאורי עיסוק
מזכיר המועצה הדתית

מזכיר המועצה הדתיתשם העיסוק :

ראש המועצה הדתיתכפיפות ל:

מנהל חשבונות ראשיממונה על:

 תמצית העיסוק . 1
סיוע בהוצאה לפועל של מדיניות ראש המועצה הדתית בנושאי ניהול מערכות הכספים, אדמיניסטרציה, רכש, 

מכרזים, הכשרה ומשאבי אנוש.
מטלות עיקריות. 2

ניהול כספים. 2.1
שותף לבניית התקציב על פי מדיניות ראש המועצה הדתית ומליאת המועצה.. 2.1.1
ביצוע מעקב תקציבי.. 2.1.2
סיוע בניהול כספי שוטף )טיפול בחשבונות הבנק של המועצה, תשלומים לספקים וכיוצא בזה(.. 2.1.3
ביצוע מעקב ובקרה על הגבייה במועצה.. 2.1.4
ביצוע מעקב אחר קבלת תקציבים מהמשרד לשירותי דת ומהמועצה המקומית.. 2.1.5
הכנת תשלומים לספקים ומשכורות לעובדים ומעקב אחריהם, על פי הנחיית ראש המועצה הדתית.. 2.1.6
ליווי ישיבות המועצה והוועדות.. 2.1.7
הזמנת ציוד.. 2.1.8

משאבי אנוש. 2.2
ביצוע מעקב אחר תקני כוח-אדם.. 2.2.1
פרסום תהליכי מכרזי כוח-אדם, על פי הנחיית ראש המועצה הדתית.. 2.2.2
ניהול תהליך קבלת עובדים, וניהול תיקי עובדים לרבות מעקב ורישום אחר היעדרויות בגין חופשה . 2.2.3

ומחלה.
אחראי על ביצוע מעקב הכשרות והסמכות נדרשות לעובדים.. 2.2.4

מטלות נוספות. 3
פרסום תהליכי מכרזי רכש.. 3.1
התקשרויות עם ספקים.. 3.2
אחראי על ביצוע שירותים בתחום הכספים )רואה חשבון, חשב שכר וכדומה (. 3.3
סיוע בהכנת דו"חות כספיים לרבות מערכת מרכב"ה.. 3.4
אחראי על פניות ציבור ויישום חוק חופש המידע.. 3.5
ייצוג ראש המועצה הדתית בפורומים ובדיונים שונים )על פי הנחיית ראש המועצה(.. 3.6

ממשקי עבודה פנים ארגוניים. 4
ראש המועצה הדתית.. 4.1
מנהלי מחלקות.. 4.2
מנהל חשבונות ראשי.. 4.3
רכז מחלקה בכיר )במועצה דתית אזורית או עירונית קטנה(.. 4.4

ממשקי עבודה חוץ ארגוניים. 5
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המשרד לשירותי דת.. 5.1
ספקים.. 5.2
בנקים.. 5.3
הרשות המקומית.. 5.4
בתי דין.. 5.5
מועצות דתיות.. 5.6

דרישות העיסוק. 6
השכלה. 6.1

בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית מקבילה כמפורט בחוזר מנכ"ל עו/1.. 6.1.1
בעל תואר אקדמי מתחום הפיננסי – יתרון.. 6.1.2

ניסיון קודם. 6.2
ניסיון של שנתיים לפחות בתפקיד ניהולי במועצה דתית עירונית גדולה ניסיון של שלוש שנים . 6.2.1

לפחות בתפקיד ניהולי. 
ניסיון בתחום הנה"ח או חשבות – יתרון.. 6.2.2

ידיעת שפות. 6.3
עברית. 6.3.1

כישורים ותכונות נדרשות. 6.4
מיומנויות תקשורת בין-אישית.. 6.4.1
ייצוגיות.. 6.4.2
סמכותיות.. 6.4.3
אדיבות.. 6.4.4
סובלנות.. 6.4.5
אמינות.. 6.4.6
סדר וארגון.. 6.4.7
מיומנויות מחשב לרבות ידע ושליטה בתכנות אופיס.. 6.4.8

דרישות נוספות. 6.5
הכשרה בנושאים הבאים: ניהול תקציב, הכנת תכניות עבודה, הנהלת חשבונות, דיני עבודה, דיני . 6.5.1

חוזים, שכר, ניהול משאבי אנוש.



41

נהלים והוראות עבודה להגדרת העיסוק. 7

שם הנוהל / הוראת עבודהגרסהמספר נוהל/הוראת עבודה מס' סידורי

אמנת השירות של המועצות הדתיות1

מילוי משרות תקניות במועצה דתיתע"ג/28122

נוהל פיטורין והתפטרות304.02.2013

נוהל הזמנות רכש ושירותים403.12.2013

נוהל גביית אגרותע"ד/58301

נוהל ניהול חשבונותע"ג/68202

פרישת עובדים717.10.2013

הוראות חוק מחייבות להגדרת העיסוק. 8

שם החוקמס' סידורי

חוק שירותי הדת היהודיים )נוסח משולב(, התשל"א–1.1971

תקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות(, התש"ל–2.1970

תקנות שירותי הדת היהודיים )תקציב מועצות דתיות(, התש"ל–3.1970

תקנות שירותי הדת היהודיים )אגרות ושירותים(, התש"ל–4.1970

אישור ניתוח העיסוק. 9

סמנכ"לית בכירה למנהל ולמש"אתפקיד:מוריה-הדר פורת-גראזישם:

01.07.2017תאריך:מוריה-הדר פורת-גראזיחתימה:
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מנהל חשבונות ראשי

מנהל חשבונות ראשי – במועצות דתיות גדולותשם העיסוק :

מזכיר המועצה הדתיתכפיפות ל:

ממונה על:

 תמצית העיסוק . 1
 אחראי על ריכוז הנהלת החשבונות במועצה הדתית וביצועה.

מטלות עיקריות. 2
רישום כל ההכנסות וההוצאות של המועצה במערכת הנהלת החשבונות.. 2.1
הנפקת קבלות ומעקב אחר הפקדות מול הבנקים.. 2.2
התאמת חשבוניות מס מספקים אל מול הוצאות.. 2.3
הכנת צ'קים לתשלום ולחתימה.. 2.4
הכנת דו"חות מעקב על פי דרישה.. 2.5

ממשקי עבודה פנים ארגוניים. 3
ראש המועצה הדתית.. 3.1
מנהלי מחלקות.. 3.2
עובדי המועצה הדתית.. 3.3

ממשקי עבודה חוץ ארגוניים. 4
ספקים.. 4.1
בנקים.. 4.2

דרישות העיסוק. 5
השכלה. 5.1

12 שנות לימוד. . 5.1.1
הסמכה מקצועית בתחום הנהלת חשבונות רמה 2 – יתרון.. 5.1.2

ניסיון קודם. 5.2
ניסיון של שנתיים בתפקיד של הנהלת חשבונות או חשבות שכר. . 5.2.1

ידיעת שפות. 5.3
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עברית.. 5.3.1
כישורים ותכונות נדרשות. 5.4

מיומנויות תקשורת בין-אישית.. 5.4.1
ייצוגיות.. 5.4.2
סמכותיות.. 5.4.3
אדיבות.. 5.4.4
סובלנות.. 5.4.5
אמינות.. 5.4.6
יכולת התמודדות עם ריבוי משימות. . 5.4.7
סדר וארגון.. 5.4.8
מיומנויות מחשב, לרבות ידע ושליטה בתוכנות אופיס.. 5.4.9

דרישות נוספות. 5.5
הכשרה בנושאים הבאים: . 5.5.1

הנהלת חשבונות. . 5.5.1.1
דיני עבודה.. 5.5.1.2
דיני חוזים.. 5.5.1.3
שכר.. 5.5.1.4

נהלים/הוראות עבודה להגדרת העיסוק. 6

שם הנוהל / הוראת עבודהגרסהמספר נוהל/הוראת עבודה מס' סידורי

אמנת השירות של המועצות הדתיות1

נוהל פיטורין והתפטרות204.02.2013

נוהל הזמנות רכש ושירותים303.12.2013

נוהל גביית אגרותע"ד/48301

נוהל ניהול חשבונותע"ג/58202

הוראות חוק מחייבות להגדרת העיסוק. 7

שם החוקמס' סידורי

חוק שירותי הדת היהודיים )נוסח משולב(, התשל"א–1.1971

תקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות(, התש"ל–2.1970

אישור ניתוח העיסוק. 8

סמנכ"לית בכירה למנהל ולמש"אתפקיד:מוריה-הדר פורת-גראזישם:

01.07.2017תאריך:מוריה-הדר פורת-גראזיחתימה:
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מזכירת לשכה בכירה
מזכיר/ת לשכה בכירהשם העיסוק :

ראש המועצה הדתית כפיפות ל:

ממונה על:

 תמצית העיסוק . 1
ניהול לשכת ראש המועצה הדתית והפעלתה, לרבות סיוע אדמיניסטרטיבי לראש המועצה הדתית לקידום ענייני 

המועצה בהתאם להנחיותיו.
מטלות עיקריות. 2

קבלת קהל ומענה טלפוני.. 2.1
ניהול, פיקוח ובקרה על פעילות הלשכה.. 2.2
ניהול תכנית הפעילויות של ראש המועצה הדתית לרבות לוחות זמנים.. 2.3
ריכוז והפצת מידע הנוגע לפעולות, פעילויות והחלטות המועצה הדתית בהתאם להנחיות.. 2.4
במידת הצורך – קבלת כספים, רישומם והפקדתם.. 2.5
העברת מידע לגורמים פנים ארגוניים וחוץ ארגוניים.. 2.6
אחריות על מלאי ציוד משרדי.. 2.7
מתן תמיכה וסיוע שוטף לעובדי המועצה.. 2.8

מטלות נוספות. 3
תכנון חלוקת העבודה בין עובדי הלשכה )בהתאם לגודלה(.. 3.1
הנחיה והדרכה של עובדי הלשכה.. 3.2
בקרה על עבודת הלשכה.. 3.3
במידת האפשר מתן פתרונות לבעיות של עובדי הלשכה.. 3.4
מיון וניתוב הפניות המגיעות ללשכת ראש המועצה הדתית.. 3.5
כתיבה מסמכים ועריכתם על פי הנחיות ראש המועצה הדתית.. 3.6
הכנת דו"חות, על פי הנחיות ראש המועצה הדתית, לצורך מיפוי ובקרה של פעולות ביחידות השונות במועצה.. 3.7
מתן מענה לגורמים שונים בנוגע לנושאים מקצועיים הקשורים לעבודת ראש המועצה הדתית.. 3.8
טיפול בפניות ציבור. . 3.9

במידת הצורך, מתן שירות וביצוע ההליכים המנהליים המתבצעים בתחום השירותים השונים הניתנים . 3.10
במועצה הדתית.

ממשקי עבודה פנים ארגוניים. 4
מזכיר המועצה הדתית. . 4.1
לשכות המועצות הדתיות האחרות.. 4.2

ממשקי עבודה חוץ ארגוניים. 5
המשרד לשירותי דת.. 5.1
משרד הפנים.. 5.2
הרבנות הראשית.. 5.3
הרשות המקומית.. 5.4
חבר המועצות הדתיות.. 5.5

דרישות העיסוק. 6
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השכלה:. 6.1
12 שנות לימוד.. 6.1.1

ניסיון קודם. 6.2
3 שנות ניסיון מזכירותי, ניהולי או מוניציפלי.. 6.2.1

ידיעת שפות. 6.3
עברית.. 6.3.1

כישורים ותכונות נדרשות. 6.4
ייצוגיות.. 6.4.1
אמינות.. 6.4.2
סדר ואירגון.. 6.4.3
תקשורת בין-אישית.. 6.4.4
תודעת שירות גבוהה.. 6.4.5
אדיבות.. 6.4.6
סובלנות.. 6.4.7
מיומנויות מחשב לרבות שימוש בתוכנת אופיס ובמאגרי מידע.. 6.4.8

דרישות נוספות. 6.5
יכולת התמודדות עם ריבוי משימות.. 6.5.1
תעודת מנהלת לשכה.. 6.5.2

נהלים/הוראות עבודה להגדרת העיסוק. 7

שם הנוהל / הוראת עבודהגרסהמספר נוהל/הוראת עבודה מס' סידורי

אמנת השירות של המועצות הדתיות1

אישור ניתוח העיסוק. 8

סמנכ"לית בכירה למנהל ולמש"אתפקיד:מוריה-הדר פורת-גראזישם:
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859. נוהל אשכולות 

מטרת מתווה האשכולות, להביא לאיגום משאבים ולסיוע הדדי בין המועצות דתיות הנכללות בכל אשכול 
ואשכול. האשכולות נבנו לפי קרבה גיאוגרפית של המועצות הדתיות בפריסה ארצית. 

על פי התכנית, תישמר עצמאותן של המועצות הדתיות בכל אשכול יתקיים ביניהן שיתוף פעולה, הן יאחדו 
כוחות ויעבדו כצוות לטובת קידום המטרות של המועצות הדתיות, בבחינת "טובים השניים מן האחד". 

ייצרו שיתופי פעולה בנושאים שונים, ובין היתר, ישאפו להביא ערך מוסף  המועצות הדתיות בכל אשכול 
בתחומים שונים כמו: איגום משאבים חומריים ומשאבי כוח אדם, בתחום התרבות התורנית, בהדרכות, 

בשירותים מקצועיים ועוד. 
בראשות כל אשכול, תעמוד מועצה דתית על פי כללים שייקבעו. 

ייתכן שחלק מהמועצות הדתיות שיעמדו בראש כל אשכול יוגדרו גם "מועצה איתנה". המועצות שייבחרו 
למועצות איתנות, יהיו מועצות העומדות בקריטריונים שיוגדרו מראש והן ייהנו מזכויות שונות כמו: עצמאות 
יותר  בתקני כוח אדם; תמיכה בנושאי יזמות וחדשנות; הפחתת רגולציה. כמו כן, עצמאותן תהיה גדולה 

ממועצות הדתיות שלא יוגדרו איתנות. 
המועצות הדתיות האיתנות יסייעו למועצות החברות באשכול בתהליכים הקשורים באיתנות פיננסית, ניהול, 
כתיבת נהלי עבודה, סיוע בהפקת אירועים או יוזמות, רכש בדגש על מכרזים וכדומה. העזרה תתבצע על ידי 

הדרג הניהולי במועצה הדתית לרבות ראש המועצה והמזכיר. 
בכל מקרה, אין הכוונה שהמועצה הדתית האיתנה או המועצות הדתיות באשכול תעברנה תקציב או שירותים 

מתקציבן, למועצות אחרות ולהיפך. 
מהכלל אל הפרטים: מלבד שירותי הליבה במועצות הדתיות, התחומים והשירותים השונים המנוהלים על 
ידי המועצות הדתיות מותאמים לצרכים העולים בכל רשות מקומית. מסיבה זו ראוי כי המועצות הדתיות 
המודעות לצרכים הספציפיים שבתחום אחריותן ייקבעו לעצמם את התחומים השונים שבהם הן מעוניינות 
לשתף פעולה עם המועצות הדתיות החברות באשכול, להציע תחומים שונים נוספים מהתחומים המפורטים 

להלן או לגרוע מהם.
להלן פירוט נושאי שיתופי הפעולה המוצעים למועצות הדתיות החברות באשכול: 

איגום משאבים חומריים. 1
חיזוק כוח הקנייה – המועצות הדתיות החברות באשכול יגבשו ויתאמו ביניהם בהתאם להוראת הדין, . 1.1

את רכישותיהם הנצרכות וכך יביאו לחיסכון בעלויות מול ספקים ונותני שירותים בשל אפשרות לקנייה 
מרוכזת גדולה יותר, כוח מיקוח רב יותר, חיסכון בעלויות הובלה וכיוצא באלה.

שימוש בשירותים מקצועיים – המועצות הדתיות ישתמשו בהתאם להוראת הדין, בשירותים מקצועיים . 1.2
דוגמת ייעוץ משפטי, ייעוץ כלכלי וכדומה במשותף, שיתוף זה יאפשר גם למועצות דתיות שאינן משופעות 

בתקציבים ליהנות משירותים אלו בעלות נמוכה. 
משאבים חומריים – המועצות הדתיות ישתתפו בחלק מהמשאבים הנדרשים כיום מהמועצה הדתית ושאין . 1.3

להם שימוש יום-יומי. לדוגמה אמבולנס להובלת נפטרים משותף לכמה מועצות דתיות. שיתוף זה יביא, 
מחד גיסא, למיצוי של השימוש באמבולנס למועצות המחזיקות בו ומאידך גיסא יביא לחיסכון בעלויות 

למועצות המשתמשות כיום בשירותי מיקור חוץ.
הסתייעות באופרציה קיימת – מועצות דתיות שהיקף פעילותן לא מצדיק תחזוקה של אופרציה מלאה, . 1.4

יוכלו ל"רכוש" שירות או להסתייע במועצות דתיות אחרת באשכול.
 איגום משאבי כוח אדם  . 2

שימוש חכם יותר בכוח האדם ואיגום משאבי כוח האדם בין המועצות הדתיות יביאו למומחיות מצד אחד ולחיסכון 
כספי מצד שני. כך לדוגמה, אם כיום למועצה דתית בינונית יש איש אחזקה המטפל במקוואות, בבית העלמין 
ובעירוב, קיומו של איש אחזקה משותף לכמה מועצות דתיות המומחה בתחומו יביא את העובד לכדי מומחיות 



47

בתחומו, לניצול הזמן של העובד ולשיפור השירות הניתן. לדוגמה מינוי מפקח כשרות/מקוואות משותף לכמה 
מועצות דתיות שאינן זכאיות כיום, כל אחת בפני עצמה, לתקן. 

 תרבות תורנית . 3
איגום משאבים בתחום התרבות התורנית, שיתוף, תיאום ושיתוף פעולה בעניין זה בין המועצות הדתיות )לדוגמה 
עריכת אירועי תרבות תורנית משותפים או הזמנת אמנים משותפת( יביאו מצד אחד לחיסכון בעלויות ומצד שני 

להוספת אירועי תרבות בשל החיסכון שיצטבר.
שיתוף מומחיות וידע. 4

כנסים מקצועיים: מנהלי המועצות הדתיות החברות בכל אשכול יתכנסו בזמנים שייקבעו מראש בנושאים . 4.1
מקצועיים לשם סיעור מוחות. בפגישות אלו יפרו מנהלי המועצות הדתיות אלו את אלו מהידע הייחודי 
שנצבר אצלם, ידונו בהנחיות, בקולות קוראים ובנהלים חדשים שיצאו. בפגישות אלו אפשר יהיה לשתף 

את נציג המשרד או מומחה אחר לפי נושא הדיון שייקבע.
הדרכות והשתלמויות: המועצות הדתיות שבכל אשכול ישלחו את עובדיהם להדרכות ולהשתלמויות . 4.2

משותפות או ישלחו להשתלמויות אלו נציג אחד, מומחה בתחומו, מכל אשכול.
 נציגות מול המשרד לשירותי דת ומול האשכולות האחרים  . 5

המועצות הדתיות החברות באשכול ימנו מבניהם נציג מוסכם שיהיה הנציג מול המשרד לשירותי דת ומול 
אשכולות מועצות דתיות אחרים. המשרד לשירותי דת ייוועץ בנציג זה ככל שתידרש חוות דעת של המועצות 

הדתיות בנושאים שונים. 
רשימת האשכולות. 6

אשכול כנרתאשכול הגליל המזרחיאשכול הגליל העליון
מרום הגליל

רמת הגולן
קצרין

מטולה
חצור

ראש פינה
קרית שמונה

צפת

מעלה יוסף
שלומי

עכו
נהריה

כרמיאל
מעלות

עמק המעיינות
כנרות – עמק הירדן

מגדל
יבנאל

מנחמיה
טבריה

בית שאן

אשכול יזרעאלאשכול כרמל
רכסים

קרית טבעון
עתלית

חיפה
טירת הכרמל

יקנעם
נשר

קרית אתא
קרית ביאליק

קרית ים
קרית מוצקין

עמק יזרעאל
גליל תחתון

כפר תבור
רמת ישי

מגדל העמק
נצרת עילית

עפולה

אשכול השרון הדרומיאשכול השרון המרכזיאשכול השרון הצפוני
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כפר פינס – מנשה
עמק חפר – כפר הראה

פרדס חנה כרכור
אליכין

בנימינה
גבעת עדה
זכרון יעקב
אור עקיבא

חדרה

אבן יהודה
פרדסיה

קדימה-צורן
תל מונד

נתניה
כפר יונה

כפר שמריהו
הוד השרון

הרצליה
כפר סבא

רעננה
רמת השרון

אשכול גוש דןאשכול המרכזאשכול השומרון
שומרון

עמנואל
קדומים

קרני שומרון
אלפי מנשה

כוכב יאיר – צור יגאל
אורנית
אלקנה
אריאל

חבל מודיעין
סביון

גני תקוה
אור יהודה

גבעת שמואל
יהוד

נווה מונוסון
פתח תקווה

קרית אונו
ראש העין

אזור
בני ברק

בת ים
גבעתיים

חולון
רמת גן

תל אביב

אשכול יהודהאשכול מישור החוףאשכול השפלה
עמק לוד

באר יעקב
בית דגן

נס ציונה
רחובות

לוד
רמלה

ראשון לציון

חבל יבנה
בני עייש

גדרה
קרית עקרון

גן יבנה
מזכרת בתיה

יבנה
קרית מלאכי

אשדוד

בקעת הירדן
מטה בנימין
קרית יערים

גבעת זאב
מבשרת ציון

ירושלים
מעלה אדומים

אשכול הנגבאשכול הדרוםאשכול חברון
גוש עציון
הר חברון

אפרת
קרית ארבע
ביתר עלית
בית שמש

לכיש
מרחבים

שדות נגב – עזתה
שפיר

אשקלון
נתיבות
אופקים
שדרות

קרית גת

מצפה רמון
ירוחם
מיתר
אילת

באר שבע
דימונה

ערד
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860. שינוי הרכב הועדה הבוחרת רב 

נבקש להביא לידיעתכם שבשנת 2016 תוקן צו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה( תשל"ז – 
1977, המתייחס להרכב ועדת הבחינה לרב יישוב ולרב אזורי. להלן ההוראות המעודכנות בהתאם לצו האמור: 

במועצה אזורית שאין בתחומה מועצה דתית, הרכב ועדת הבחינה לרב יישוב יהיה כדלקמן:. 1
שתמנה . 1.1 הרב  אחד,  אזורי  מרב  יותר  האזורית  במועצה  יש  ואם  המועצה  של  האזורי  הרב 

הרבנות  מועצת  תמנה  אזורי,  רב  למועצה  אין  מביניהם;  הראשית  הרבנות  מועצת  זה  לעניין 
הוועדה. ראש  יושב  יהיה  והוא   – אחרת  אזורית  ממועצה  אזורי  רב  או  יישוב  רב  הראשית 

הרב הוותיק מקרב רבני היישובים שבתחומי המועצה האזורית המתגוררים בתחומי המועצה.. 1.2
שני נציגי הוועד המקומי של היישוב.. 1.3
נציג ציבור מקומי של היישוב, שאינו חבר הוועד המקומי, שתמנה המועצה האזורית.. 1.4
נציג ציבור מקומי של היישוב, שאינו חבר הוועד המקומי, שימנה המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת . 1.5

בהתייעצות עם ראש הוועד המקומי.
המנהל הכללי של המועצה האזורית או נציגו. נציגי הציבור שימונו לפי פסקאות 1.4. ו – 1.5 ימונו מקרב . 1.6

הזרמים, המגזרים והעדות היהודיים הגדולים ביישוב.
במועצה אזורית שאין בתחומה מועצה דתית, הרכב ועדת הבחינה לרב אזורי יהיה כדלקמן:. 2

ראש המועצה האזורית או נציגו והוא יהיה יושב ראש הוועדה.. 2.1
המנהל הכללי של המועצה האזורית או נציגו.. 2.2
שני רבנים יישוביים או אזוריים שתמנה מועצת הרבנות הראשית.. 2.3
נציג הציבור המקומי מקרב תושבי המועצה האזורית, שאינו חבר המועצה, שימנה המנהל הכללי של . 2.4

המשרד לשירותי דת בהתייעצות עם ראש המועצה האזורית, נציג הציבור שימונה לפי פסקה זו יהיה 
מקרב הזרם, המגזר או העדה היהודיים הגדולים במועצה האזורית.

למען הסדר הטוב, נבקש להזכיר גם את ההנחיות ממאי 2016, המתייחסות להרכב ועדת הבחינה במועצות 
שיש בתחומן מועצה דתית: 

במועצה אזורית שיש בתחומה מועצה דתית, הרכב ועדת הבחינה לרב יישוב יהיה כדלקמן:. 3
נציג מועצה הדתית האזורית – יו"ר.. 3.1
שני נציגי המועצה האזורית – חברים.. 3.2
הרב הוותיק ביותר )במקרה הצורך הקשיש מבניהם( מקרב רבני היישובים בתחומי המועצה האזורית . 3.3

המתגורר במקום כהונתו – חבר.
נציג הועד הדתי בישוב – חבר.. 3.4
שני נציגים של הועד המקומי בישוב – חברים.. 3.5
נציג המשרד – משקיף.. 3.6

אם אין בתחומי המועצה האזורית רב ישוב, יכהן כחבר רב ישוב מהישוב הקרוב ביותר לתחום המועצה. 
אם בישוב אין ועד דתי, תכלול הוועדה שלושה נציגים שימונו על ידי הוועד המקומי.
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במועצה אזורית שיש בתחומה מועצה דתית, הרכב ועדת הבחינה לרב אזורי יהיה כדלקמן:. 4
נציג המועצה הדתית – יו"ר.. 4.1
נציג המועצה האזורית – חבר.. 4.2
רב אזורי, ממועצה אזורית אחרת שימונה על ידי מועצת הרבנות הראשית – חבר.. 4.3
נציג המשרד לשירותי דת – משקיף.. 4.4

הוראות  ספק,  הסר  למען  חברים.  שלושה  של  ורום  בקו ים  יתקי הרב  בחירת  ך  הלי
 . ן ה י פ ל  ע ל  ו ע פ ל ש  י ו ה  כ ד  ע ו  מ ס ר ו פ ש ת  ו י ח נ ה ה ו ם  י ל ה נ ה ם  ו ק מ ב ת  ו א ב ו  ל  א

בהרכב הוועדות יינתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגן של נשים.
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861. שקיפות במועצות הדתיות – זכות עיון לחברי מועצה וועדות

בעקבות מסקנות הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור הוחלט 
להחיל גם על חברי מועצות דתיות את סעיף 140 לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ המאפשר לחבר מועצה 

לקבל מידע תוך שלושה ימים.
להלן הנוהל:

פנקסי המועצה ומסמכיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר המועצה; הם יועמדו לרשותו לפי בקשתו לא . 1
יאוחר משלושה ימים מיום פנייתו אל ראש המועצה או מי שהוא הסמיכו לכך, והוא רשאי להכין לעצמו העתק, לרבות 
העתק צילומי, או תקציר מהם; אך לא יוצא פנקס או מסמך למטרה כאמור ממשמורת העיריה אלא בהסכמתו 

בכתב של ראש העיריה או מי שהוא הסמיכו לכך.
לא הועמדו פנקסי המועצה או מסמכיה לרשות חבר המועצה בתוך הזמן כאמור בסעיף קטן )א(, ידרוש הממונה, . 2

לפי בקשת חבר המועצה, מראש המועצה לעשות כן; לא נעתר ראש המועצה לדרישת הממונה בתוך שבעה ימים 
מיום דרישתו, ידרוש ממנו הממונה בצו לעשות כן בתוך תקופת הזמן שיציין בצו.

זכות העיון בפנקסים ובמסמכים לפי סעיף קטן )א( לא חלה על פנקס או מסמך שגילויו או פרסומו אסור על פי כל . 3
דין ועל רישום או מסמך הנוגעים במישרין בזכויותיו של פרט או בחובותיו כלפי המועצה, זולת אם הם משמשים 

נושא לדיון במועצה או בוועדה מוועדותיה שמבקש העיון חבר בה.
פנקסי המועצה ומסמכיה יועמדו על פי דרישה של יושב ראש ועדה בוועדות המועצה הדתית, לרשותה של הוועדה . 4

בזמן ישיבתה, אם הם נוגעים לנושא שעל סדר יומה.
האמור בסעיף זה בא להוסיף על זכויות אחרות לגילוי פנקסים ומסמכים ולא לגרוע מהן.. 5

"הממונה" לעניין נוהל זה הינו מנכ"ל המשרד לשירותי דת או מי מטעמו.
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862. נוהל רישום ונישואין ובירור יהדות לנרשמים לנישואין מקרב בני העדה האתיופית

כללי. 1
בני זוג המבקשים להירשם לנישואין ואשר אחד מהם או שניהם בן או בת העדה האתיופית – רשאים לפתוח 
תיק נישואין בכל אחת מהמועצות הדתיות ברחבי הארץ )בעקבות פתיחת אזורי הרישום לנישואין(. יודגש 
כי על המועצה הדתית אליה פנו בני הזוג להירשם לנישואין חלה חובה לפתוח תיק נישואין לבני הזוג, שכן 

פתיחת התיק אינה תלויה בהמצאת אישור יהדות.
עם זאת, כאשר נדרש לבצע הליך בירור יהדות באמצעות רב מברר יהדות )להלן: "הליך בירור יהדות"(, הרב 
רושם הנישואין יפנה את הנרשם לנישואין בן העדה האתיופית לאחד מהרבנים מבררי היהדות אשר הוסמכו 
לשם כך על ידי מועצת הרבנות הראשית. יודגש כי בהינתן אישור יהדות על ידי אחד הרבנים מאשרי היהדות, 
אשר הוסמכו בידי מועצת הרבנות הראשית, חובה על הרב רושם הנישואין לקבל את האישור ולהמשיך 

בהליך רישום הנישואין.
למותר לציין כי אם אחד מבני הזוג או שניהם עבר הליך של גיור והמציא את האישורים הנדרשים כמפורט 

להלן בסעיף 8.1.3, הליך הרישום יימשך כסדרו ללא צורך בהליך בירור יהדות.
הערה – בכל מקום שבו מופיע בנוהל "נרשם לנישואין" הכוונה גם למי שפנה ביזמתו )שלא באמצעות המועצה 
הדתית לרב מברר יהדות כאמור( במטרה לברר את יהדותו טרם פנייתו למועצה הדתית לצורך רישום נישואין.

 מטרה. 2
מטרת נוהל זה להסדיר וליצור אחידות ושקיפות בהליך רישום הנישואין ובירור היהדות של נרשם לנישואין בן 

העדה האתיופית.
הגדרות לעניין נוהל זה: . 3

פקיד רישום נישואין – עובד המועצה הדתית המופקד על ביצוע ההליכים הטכניים המתבצעים בתחום . 3.1
הנישואין במועצה הדתית.

רב מברר יהדות – רב אשר הוסמך על ידי מועצת הרבנות הראשית לברר ולאשר את יהדותו של נרשם . 3.2
לנישואין מקרב העדה האתיופית. נכון למועד פרסום נוהל זה, הוסמכו שנים-עשר רבנים מבררי יהדות 

)ראו נספח 1(.
רב רושם נישואין – רב שקיבל ממועצת הרבנות הראשית לישראל כשירות לכהן כרב רושם נישואין, ומונה . 3.3

לתפקיד, כאמור בסעיף 2)6( לחוק הרבנות הראשית לישראל, התש״ם–1980.
״תעודת נישואין״ – תעודה מקורית שהונפקה בישראל באמצעות רב מורשה לנישואין, או בחו״ל באמצעות רב . 3.4

המוכר על ידי הרבנות הראשית לישראל לעניין נישואין, ואשר מועד החופה וקידושין קודם להולדת הנרשם.
תעודת גירות – תעודה מקורית המוכרת על ידי הרבנות הראשית לישראל, ומעידה על סיום ההליך ההלכתי . 3.5

לאחר הטבילה וחתומה על ידי חברי בית הדין הרבני. תעודה זאת נקראת גם בשם מעשה בית הדין.
תעודת המרה – תעודה מקורית שהונפקה לפי פקודת העדה הדתית )המרה( – אשר ניתנת בעקבות . 3.6

מעשה בית הדין או תעודת גירות.
עדים – יהודים שאינם מדרגה ראשונה של הנרשם המכירים את השושלת המשפחתית ושביכולתם לאמת . 3.7

את דבר יהדותו של הנרשם לנישואין.
 אחריות. 4

האחריות לקיומו של נוהל זה חלה על ראש המועצה הדתית, ממונה בעל סמכות הכרעה, יושב ראש ועדה ממונה 
או מורשה חתימה זמני, לפי העניין, על הרבנים מבררי היהדות, על רב העיר, על הרב רושם הנישואין בלשכת 

הנישואין במועצה הדתית, וכן על אגף שירותי דת לעדה האתיופית במשרד לשירותי דת.
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מסמכים ישימים. 5
חוזר מנכ״ל המשרד לשירותי דת ע״ג/2 – התשע״ג )נובמבר 2012( – סעיף 826. 5.1

נספחים. 6
נספח 1 – רשימת הרבנים מבררי היהדות.. 6.1
נספח 2 – טופס ברור יהדות )לנרשם/ת לנישואין (;. 6.2
נספח 3 – טופס תיעוד הליך בירור יהדות )כולל: "פרוטוקול", "החלטה" ו-״נימוקים"(;. 6.3
נספח 4 – אישור יהדות לנרשם/ת לנישואין שהוכר/ה כיהודי/ה;. 6.4
נספח 5 – החלטה בדבר אי מתן אישור יהדות לנרשם/ת לנישואין;. 6.5
נספח 6 – טופס ערעור על החלטת הרב מברר היהדות.. 6.6
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שיטה . 7

1.1 חובת הגשת תלונה 
על חשד לעבירת 

משמעת

קבלת התלונה 
חזרה בצירוף 

הנחיות

קבלת התלונה 
חזרה בצירוף 

המלצה

קיום שימוע 
לעובד

החלטה מנומקת
התראה/נזיפה

יפעל באופן מיידי 
להגשת קובלנה 
משמעתית לאגף 

המשמעת

פתיחה בהליך 
משמעתי ועדכון 

אגף המשמעת ואגף 
חקירות באמצעות 

האחראי

קבלת עדכון ועדכון ראש 
המועצה

קבלת דיווח על ההחלטה, בצירוף עותק 
מההזמנה לשימוע, מהחלטת השימוע וממכתב 

הנזיפה/התראה

4.2.1 המלצה על 
נזיפה/התראה

4.2.1 המלצה על חקירה 
משמעתית

קבלת תוצאות 
החקירה ועדכון 

האחראי

4.2.2.4 החלטה 
בדבר הגשת 

תובענה משמעתית

בחינת חומר הראיות 
והחלטה האם להגיש 

תובענה לביה״ד 
למשמעת

החלטה אם 
לסגור את התיק 
או לפתוח הליך 

משמעתי

משמעתי

אחר

2.2.1 חשד 
לעבירה 
פלילית

3.0 היוועצות 
)אופציונלי(

טיפול בתלונה

העברה למנהל 
אגף בכיר

החלטה 
אודות פתיחה 

בחקירה 
משמעתית

העתק

קיום חקירה

קבלת העתק 
התלונה

5.0 הטרדה 
מינית

קבלת העתק

קבלת ההמלצה והעברתה 
לראש המועצה

עדכון
ראש 

המועצה
דיון

בביה״ד

2.0 מיון התלונה
מיידית

 אגף חקירותהאחראי במשרד לשירותי דתראש המועצה הדתית
בנציבות אגף המשמעת

כן

מיידית

מיידית

תוך 7 ימים

לא

לא פתיחה בהליך 
משמעתי לפי ס׳ 31 

לחוק המשמעת

סגירת תיק

כן

כן
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עקרונות הנוהל. 8
פתיחת תיק נישואין והפנייה לבירור יהדות. 8.1

בני זוג אשר אחד מהם או שניהם הוא בן העדה האתיופית ואשר מבקשים להירשם לנישואין יפתחו . 8.1.1
תיק נישואין במחלקת רישום נישואין בכל אחת מהמועצות הדתיות ברחבי הארץ. על המועצה 
הדתית אליה פנו בני הזוג להירשם לנישואין חלה חובה לפתוח תיק נישואין לבני הזוג, שכן פתיחת 

התיק אינה תלויה בהמצאת אישור יהדות.
פקיד רישום הנישואין במועצה הדתית אליה פנו – יפתח תיק נישואין עבור בני הזוג וימלא בתיק . 8.1.2

הנישואין עם בני הזוג את הפרטים האישיים הנדרשים של בני הזוג.
על פקיד רישום הנישואין לברר תחילה עם הנרשם לנישואין בן העדה האתיופית אם עבר הליך . 8.1.3

גיור. אם אכן עבר הליך גיור – אזי אותו נרשם לנישואין אינו צריך לעבור הליך בירור יהדות נוסף 
ודי בהצגת תעודת גירות מקורית או תעודת המרה מקורית כדי להמשיך בהליך רישום הנישואין.

הפנייה לבירור יהדות. 8.2
במקרה שבו אחד מהנרשמים לנישואין בן העדה האתיופית לא הציג תעודת גירות או תעודת המרה . 8.2.1

מקוריים, יברר פקיד הרישום אם יש בידי הנרשם מסמכים המעידים על יהדותו: תעודת נישואין של 
הוריו או תעודת גירות, או תעודת המרה של האם. ככל שאין בידי הנרשם לנישואין מסמכים אלו, 

יפנה אותו פקיד רישום הנישואין להליך בירור יהדות, אצל אחד מהרבנים מבררי היהדות.
פקיד הרישום יסייע לנרשם לנישואין למלא את הפרטים הרלוונטיים בטופס בירור היהדות – המצ״ב . 8.2.2

כנספח 2 – ויפנה אותו, ללא דיחוי, עם הטופס אל אחד מהרבנים מבררי היהדות )רשימת הרבנים 
מבררי היהדות – מצ״ב כנספח 1(.

פקיד רישום הנישואין ינחה את הנרשם ליצור קשר עם הרב המברר ולתאם עמו פגישה, וכן לשלוח . 8.2.3
את טופס בירור היהדות כשהוא ממולא לרב המברר קודם למועד הפגישה עמו.

פקיד רישום הנישואין יודיע טלפונית לרב מברר היהדות את שם בן הזוג שבחר להגיע אליו לבירור . 8.2.4
יהדות.

זימון הנרשם לנישואין לישיבת בירור יהדות ההליך המפורט לקמן מתייחס לכל אחד מבני הזוג הנרשמים . 8.3
לנישואין אשר הוא בן העדה האתיופית ואשר לא הציג מסמכים המעידים על יהדותו, כנזכר לעיל.

הרב מברר היהדות אליו פנו יזמן את הנרשם לנישואין בן העדה האתיופית לישיבת בירור יהדות . 8.3.1
בהקדם האפשרי ובתיאום עמו.

הרב מברר היהדות ינחה את הנרשם לנישואין בן העדה האתיופית להופיע לישיבת הבירור עם כל . 8.3.2
מסמך או ראייה אחרת הנמצאים ברשותו, לרבות תמצית רישום ממרשם האוכלוסין המעיד על 

קשרי משפחה ואשר יש בהם כדי לסייע בברור יהדותו.
הרב מברר היהדות יזמן לישיבת הבירור הראשונה את הוריי הנרשם לנישואין ולכל הפחות יזמן אחד . 8.3.3

מההורים. ככל שלא ניתן לזמן כנאמר לעיל, יש לזמן קרוב מדרגה ראשונה של הוריי הנרשם לנישואין.
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הזמנת עדים נוספים. 8.4
אם הרב מברר היהדות אינו מכיר את שושלת משפחתו של הנרשם לנישואין, ואף אין רישומים . 8.4.1

על אודות אח או אחות של הנרשם לנישואין )מצד האם( אשר נישאו בעבר, אין להסתפק בתחקור 
הנרשם לנישואין והוריו, וחובה על הרב מברר היהדות להזמין עדים נוספים לצורך בירור מעמיק יותר.

אם הרב מברר היהדות מכיר את שושלת משפחתו של הנרשם לנישואין או לחילופין יכול להסתייע . 8.4.2
ברישום לנישואין של אח או אחות של הנרשם לנישואין, אזי הזמנת עדים נוספים איננה חובה אלא 

נתונה לשיקול דעתו של הרב מברר היהדות.
ככל שהרב מברר היהדות החליט לזמן עדים נוספים )כאמור לעיל בסעיף 8.4.1( כדי לאמת את . 8.4.3

דבר יהדותו של הנרשם לנישואין, ינחה הרב מברר היהדות את הנרשם לנישואין להמציא עדים 
כאמור בסעיף ההגדרות.

קודם לקבלת עדותם – יזהיר הרב מברר היהדות את העדים כי עליהם לומר את האמת ורק את האמת.. 8.4.4
על הרב מברר היהדות לחקור כל אחד מהעדים בנפרד – ולא זה בפני זה.. 8.4.5

ישיבת הבירור – תחקור. 8.5
בן . 8.5.1 לנישואין  הנרשם  את  היהדות  מברר  הרב  יזהה   – הראשונה  הבירור  ישיבת  בתחילת 

תעודות  באמצעות  שהוזמנו,  ככל  הנוספים,  העדים  ואת  הוריו  את  האתיופית,  העדה 
התעודה(. בספח  שמופיע  כפי  ביניהם  המשפחתית  הקרבה  בדיקת  )לרבות   זהות 
לא למותר לציין כי הרישום "יהודי" בסעיף הלאום בתעודת הזהות או הלאום והדת בתמצית הרישום 

ממשרד הפנים, אין בהם כדי להוות ראייה כלשהי ליהדותו של בעל התעודה.
במהלך הפגישה יברר הרב עם הנרשם לנישואין ועם הוריו של הנרשם לנישואין, ועם העדים, ככל . 8.5.2

שהוזמנו, את העובדות הרלוונטיות לצורך בירור היהדות.
על הרב מברר היהדות לעיין במסמכים הקיימים ובראיות המוצגות לפניו ולאמת את הפרטים . 8.5.3

שנמסרו לו בעל פה עם רישומים אחרים )ככל שקיימים(.
אם אח או אחות מצד האם של הנרשם לנישואין נישא בעבר בישראל, יוכל הרב מברר היהדות . 8.5.4

להסתייע בהליך בירור היהדות של האח או האחות לצורך בירור היהדות של הנרשם לנישואין.
תיעוד הליך הבירור וההחלטה. 8.6

חלה חובה על הרב מברר היהדות לתעד את הליך בירור היהדות במלואו בטופס תיעוד הליך בירור . 8.6.1
היהדות )מצ״ב כנספח 3(.

הרב מברר היהדות יסמן בחלק ב.1. בטופס האמור את מידת היכרותו למשפחת הנרשם לנישואין.. 8.6.2
הטופס כאמור יכלול את פירוט כל ההליכים לבירור יהדותו של הנרשם לנישואין, לרבות חקירת . 8.6.3

הוריו, בחינת המסמכים, ככל שהומצאו, וחקירת העדים הנוספים.
הרב מברר היהדות יפרט בחלק ג׳ בטופס את הנימוקים להחלטתו.. 8.6.4
הרב מברר היהדות יציין בחלק ד׳ בטופס את החלטתו באשר ליהדותו של הנרשם לנישואין.. 8.6.5
הרב מברר היהדות ידאג לתיוק כל הטפסים המפורטים לעיל וכן יתייק העתק מכל מסמך וראייה . 8.6.6

שנמסרו במסגרת הליך הבירור, בתיק בירור היהדות שינוהל בנפרד עבור כל נרשם לנישואין 
שהופנה לבירור יהדות, בתוך קלסרים לפי סדר א–ב של שמות משפחה.

החלטה בדבר יהדותו או אי יהדותו של הנרשם לנישואין. 8.7
הנרשם לנישואין הוא יהודי. 8.7.1

בגמר הדרישה והחקירה וככל שהרב מברר היהדות שוכנע כי הנרשם לנישואין הוא יהודי, אזי:. 8.7.1.1
אם בתמצית הרישום ממרשם האוכלוסין בסעיף הלאום והדת של הנרשם . 8.7.1.1.1

לנישואין מופיעים פרטים שונים מלבד "יהודי" )כגון: "לא ידוע", "בבירור" וכדומה(, 
על הרב להפנות את הנרשם לנישואין למרשם האוכלוסין, הדסק האתיופי 
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בירושלים, לשם ביצוע התיקון הדרוש בסעיף הלאום והדת, בליווי מכתב מנומק 
על אודות סיבת ההפניה.

יודגש כי, אין להנפיק אישור יהדות טרם קבלת תמצית רישום מתוקנת ממרשם . 8.7.1.1.2
האוכלוסין שבה מופיע תחת סעיף הלאום והדת "יהודי".

רק כאשר בתמצית הרישום ממרשם האוכלוסין מופיע תחת סעיף הלאום והדת . 8.7.1.1.3
"יהודי", ינפיק הרב מברר היהדות מסמך "אישור יהדות" המאשר את יהדותו 

של הנרשם לנישואין.
הרב מברר היהדות יחתים את המסמך המאשר את יהדותו של הנרשם לנישואין בחותמת שבה יופיע . 8.7.1.2

 שמו המלא, שם הרבנות המקומית והמועצה הדתית אשר בה הוא מכהן ויחתום בידו בעט כחול.
מצ״ב טופס אישור יהדות כנספח  4.

הרב מברר היהדות ינפיק שני אישורים מקוריים: . 8.7.1.3
אחד יתייק בתיק בירור היהדות. 8.7.1.3.1

והשני ישלח בדואר למנהל מחלקת הנישואין במועצה הדתית שבה נפתח או . 8.7.1.3.2
יפתח תיק הנישואין.

השלמת הליך הרישום . 8.7.1.4
על פקיד רישום הנישואין לקבל את אישור היהדות המקורי )נספח 4( לצורך . 8.7.1.4.1

השלמת הליך הרישום.

עם קבלת אישור היהדות המקורי, כאמור, ימשיך פקיד רישום הנישואין את . 8.7.1.4.2
הליך רישום הנישואין וישלימו.

הנרשם לנישואין אינו יהודי. 8.7.2
אם הרב מברר היהדות הגיע למסקנה כי הנרשם לנישואין אינו יהודי, אזי עליו להודיעו בדבר . 8.7.2.1

החלטתו וליידעו בדבר האפשרות לעבור הליך גיור באחד מבתי הדין לגיור, ככל שהוא מעוניין 
בכך, או לחילופין להגיש ערעור על החלטתו ללשכת הרב הראשי ליהודי אתיופיה כמפורט להלן.

במקרה שבו נפתח תיק רישום נישואין במועצה הדתית והנרשם לנישואין הופנה לרב מברר . 8.7.2.2
היהדות על ידי המועצה הדתית )להלן: "המועצה המפנה"(, יעביר הרב מברר היהדות ללא דיחוי 
לפקיד רישום הנישואין במועצה המפנה טופס הודעה על כך שהנרשם לנישואין אינו יהודי )נספח 

5(. עותק מההודעה יישלח לרב הראשי ליהדות אתיופיה.
משך הטיפול בהליך בירור יהדות. 8.8

הרב מברר היהדות נדרש להשלים את הליך בירור היהדות תוך שלושים ימי עבודה ממועד הפגישה . 8.8.1
הראשונה עם הנרשם לנישואין.

הליך ערעור. 8.9
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נרשם לנישואין אשר רב מברר קבע בעניינו כי אינו יהודי – רשאי להגיש ערעור על החלטה זו.. 8.9.1
כתב הערעור )נספח 6( יוגש ללשכתו של הרב הראשי ליהודי אתיופיה הנמצאת ברחוב כנפי נשרים . 8.9.2

7, גבעת שאול, ירושלים, בשלושה העתקים וזאת בתוך 45 ימים ממועד קבלת החלטת הרב מברר 
היהדות כי הנרשם לנישואין אינו יהודי.

בכתב הערעור ינמק המערער את הסיבות לערעור ויצרף כל מסמך רלוונטי לביסוס טענותיו.. 8.9.3
הערעור יידון בפני מותב של שלושה רבנים. בראש המותב ישב הרב הראשי ליהודי אתיופיה, ולצידו . 8.9.4

שני רבנים, מבין הרבנים מבררי היהדות, שימונו על ידי ראש המותב, זאת בתנאי שלא היו מעורבים 
בכל דרך שהיא, בהליך בירור יהדותו של המערער.

במקרים שבהם הרב הראשי ליהודי אתיופיה היה מעורב בהליך בירור היהדות הראשונה של . 8.9.5
המערער, עליו למנות למותב הערעור שלושה רבנים מבין הרבנים מבררי היהדות, אשר לא היו 

מעורבים בהליך ברור היהדות הראשוני של המערער.
טיפול במקרים מיוחדים. 9

במקרים מיוחדים ומורכבים בלבד בהם נדרשת התייעצות עם הרב הראשי ליהודי אתיופיה, בשל קושי של . 9.1
הרב מברר היהדות להמשיך בהליך בירור היהדות או לקבל החלטה על אודות יהדותו של הנרשם לנישואין, 
יכול הרב מברר היהדות לפנות אל לשכתו של הרב הראשי ליהודי אתיופיה הנמצאת במשרד לשירותי דת.

באופן דומה, במקרים חריגים בלבד שבהם מתעוררות בעיות טכניות בהליך רישום הנישואין של בני זוג . 9.2
אשר אחד מהם או שניהם בן העדה האתיופית – יכול פקיד רישום הנישואין או בני הזוג לפנות ללשכתו 

של הרב הראשי ליהודי אתיופיה לצורך ייעוץ במתן פתרון.
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נספחים:
נספח 1 – רשימת הרבנים מבררי היהדות

להלן רשימת הרבנים שהוסמכו עד כה כמבררי יהדות לבני זוג מקרב העדה האתיופית:

פרטי קבלת קהלאזור בארץשם הרב

עפולה והאזורהרב בנימין זאודה
 במועצה הדתית עפולה 

 רח' שד' ארלוזורוב 32 עפולה.
טל': 04-6593507, 050-6925006.

חדרה והאזורהרב אמיר מנגיסטו
 במועצה הדתית חדרה
 רח' רמב"ם 15 חדרה.
טל': 04-6337556/7

נתניה והאזורהרב אברהם אינברם
 במועצה הדתית נתניה

 רח' סמילנסקי 4 נתניה.
טל': 09-8336324, 050-8101515

באר שבע והאזורהרב אליעזר מנגשה
 במועצה הדתית באר שבע
 רח' התלמוד 8 באר שבע.

טל': 08-6414698, 054-6351021.

ירושלים והאזורהרב אלעד סנבטו
 במועצה הדתית ירושלים

 רח' החבצלת 12 ירושלים.
טל': 02-6214888, 054-5996014.

רמלה והאזורהרב זוהר גטהון
 במועצה הדתית רמלה
 רח' גולומב 25 רמלה.

טל': 08-9225360, 052-7606346

קרית מלאכי והאזורהרב שלמה סהלו
 במועצה הדתית קריית מלאכי

 רח' צה"ל 1 בנין שערי העיר.
טל': 08-8581337, 054-3186305.

פרדס חנה-יקנעם והאזורהרב אברהם סנאי
 במועצה הדתית פרדס חנה

 רח' הדקלים, פרדס חנה.
טל': 04-6378232, 050-9633803.

אשדוד והאזורהרב מיכאל מהרט
 במועצה הדתית אשדוד

 רח' הנרייטה סולד 2 אשדוד.
טל': 08-8630630, 050-5883909.

גוש עציון והאזורהרב סולומון מברהטו
 במועצה דתית גוש עציון

 אלון שבות
טל': 050-6229121, 02-9939918.

לוד והאזורהרב אליהו כבדה
 במועצה הדתית לוד

 רח' גדעון גרטבול 11 לוד.
טל': 08-9224769, 050-6664321.

אשקלון והאזורהרב אילן מדהני
 במועצה הדתית אשקלון
 רח' אשתאול 1 אשקלון.

טל': 08-6714402, 052-6443827.
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בני זוג מקרב העדה האתיופית הנשלחים לבירור יהדות, ניתן להפנותם אל אחד משנים עשר הרבנים המופיעים . 1
לעיל לצורך קבלת אישור יהדות. ויודגש, ההפניה לרבנים אלו הינה אך ורק לצורך בירור יהדות ורק במקרה שלא 
ניתן לערוך בירור יהדות במחלקת הנישואין, קרי: שאין ברשות הנרשם לנישואין, מקרב העדה האתיופית, מסמכים 

המעידים על יהדותו.
לצורך בירור יהדות ובמקרים חריגים ניתן לפנות ללשכתו של הרב הראשי ליהדות אתיופיה, הרב יוסף הדנה.. 2
בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל להוראות שניתנו במסגרת חוזרים קודמים, יש לנהוג על פי חוזר זה.. 3
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נספח 2 – טופס ברור יהדות )לנרשם/ת לנישואין (

טופס בירור יהדות לנרשם לנישואין

 }ימולא ע"י הפונה/ פקיד רישום הנישואין במועצה הדתית{

תאריך

אל – הרב מברר היהדות – מועצה דתית

פרטים אישיים של הנרשם לנישואין הנדרשים לצורך הליך בירור יהדות: 

ת.זשם משפחהשם פרטי

שנת עליהמצב משפחתיתאריך לידה

ארץ/כפר לידהדת

טלפון של ההוריםטלפוןכתובת

תאריך חתונה משוערשם הכלה המיועדת 

רישום אחים/אחיות שנישאו בישראל: 

מקום פתיחת התיקתאריך חתונהת.זשם

תיעוד עץ משפחתי:

שם אבי אבי אביושם אבי אביושם אביושם החתן

שם אבי אביהשם אביהשם אם אביו

שם אבי אביהשם אביהשם אם החתן

שם אבי אביהשם אביהשם אם אימו

שם אבי אביהשם אביהשם אם אם אימו

חתימת המבקש: ____________________
הערות: _________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

חתימת פקיד רישום הנישואין: ____________________
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טופס בירור יהדות לנרשמת לנישואין
 }ימולא ע"י הפונה/ פקיד רישום הנישואין במועצה הדתית{

תאריך

אל – הרב מברר היהדות – מועצה דתית

פרטים אישיים של הנרשמת לנישואין הנדרשים לצורך הליך בירור יהדות: 

ת.זשם משפחהשם פרטי

שנת עליהמצב משפחתיתאריך לידה

ארץ/כפר לידהדת

טלפון של ההוריםטלפוןכתובת

תאריך חתונה משוערשם החתן המיועד 

רישום אחים/אחיות שנישאו בישראל: 

מקום פתיחת התיקתאריך חתונהת.זשם

תיעוד עץ משפחתי:    

שם אבי אבי אביהשם אבי אביהשם אביהשם הכלה

שם אבי אביהשם אביהשם אם אביה

שם אבי אביהשם אביהשם אם הכלה

שם אבי אביהשם אביהשם אם אימה

שם אבי אביהשם אביהשם אם אם אימה

חתימת המבקשת: ____________________

הערות: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________חתימת פקיד רישום הנישואין: ____________________
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נספח 3 – טופס תיעוד הליך בירור יהדות )כולל: "פרוטוקול", "החלטה" ו-״נימוקים"(

טופס תיעוד הליך בירור היהדות )לנרשם/ת לנישואין(

חלק א' – פרטים אישיים של הנרשם/ת לנישואין }ימולא ע"י הרב מברר היהדות{

ת.ז. שם משפחה שם פרטי 

שנת עלייה מצב משפחתי תאריך לידה

ארץ/כפר לידה דת 

טלפון של ההורים טלפון כתובת

תאריך חתונה משוער שם החתן/כלה המיועד/ת 

חלק ב' – תיעוד בירור יהדות }ימולא ע"י הרב מברר היהדות {

ב.1. היכרות עם המשפחה: 

מכיר את השושלת המשפחתית של הנרשם/ת לנישואין, כן / לא. )להקיף בעיגול את התשובה(	 

 האם אח/ות של הנרשם/ת לנישואין מצד האם-נישא/ה בישראל ונרשם/ה באחת המועצות הדתיות? כן / לא.	 
)להקיף בעיגול את התשובה(

ב.2. פגישה עם ההורים/קרוב מדרגה ראשונה של ההורים: 

ב  קרו ההורה/  שם 
של  ראשונה  מדרגה 

ההורים

טלפוןכתובת ת.ז.

עדות

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

חתימה ההורים/ או קרוב מדרגה ראשונה של ההורים: ___________________
ב.3. עדים נוספים 
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טלפוןכתובת ת.ז.שם העד

עדות 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

חתימת העדים: ___________________
ב.4. מסמכים/וראיות נוספות 

פרוטוקול 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

חלק ג' – נימוקים 
______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
חלק ד' – החלטה

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

תאריך שם הרב מברר היהדות חתימת הרב
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נספח 4 – אישור יהדות לנרשם/ת לנישואין שהוכר/ה כיהודי/ה
בס"ד 

           
תאריך _____________ 

אישור יהדות
אל מחלקת נישואין 

המועצה הדתית _____________
הריני לאשר כי – 

הנרשם/ת לנישואין _________________ ת.ז ________________
כתובת ____________________________ 

על פי התחקיר שעשיתי ולפי כל העדויות, הנ"ל הינו/ה יהודי/ה מזרע יהודי.

הערות: ______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

על החתום:        
            

 _____________________________        
הרב מברר היהדות חותמת המועצה הדתית              
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נספח 5 – החלטה בדבר אי מתן אישור יהדות לנרשם/ת לנישואין

   
            

 _____________ תאריך          
אל מחלקת נישואין 

המועצה הדתית _____________

שלום וברכה,
הנדון: החלטה בעקבות הליך ברור יהדות-אי מתן אישור יהדות

פרטי הפונה:

מס' זהותשם פרטישם משפחה

מס' פקסמס' טלפוןמיקודכתובת מגורים

החלטה:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

נימוקים:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         

על החתום:        
 ___________________________        
הרב מברר היהדות חותמת המועצה הדתית        
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נספח 6 – טופס ערעור על החלטת הרב מברר היהדות
יוגש בשלושה העתקים

אל לשכת הרב הראשי ליהודי אתיופיה
המשרד לשירותי דת.

פרטי המערער:

מס' זהותשם פרטישם משפחה

מס' פקסמס' טלפוןמיקודכתובת מגורים

פרטי הרב מברר היהדות:

שם המועצה הדתיתשם פרטישם משפחה

כתב ערעור
מוגש בזה כתב ערעור על החלטתו של הרב מברר היהדות אשר ניתן מיום ____________.

חובה לצרף העתק החלטת הרב מברר היהדות. 
להלן נימוקי הערעור:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

יש לצרף כל מסמך רלוונטי לביסוס הטענות.	 

 _____________               ________________
חתימת המערער/ב"כ תאריך          
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