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4112לשנת1דוחביקורתמספר



מועצהדתית



 כללי .1

 


 היהודים.םהמועצה(ממונהעלאספקתשרותיהדתלתושבי המועצההדתית)להלן: .1.1

–פיחוקשירותיהדתהיהודיים)נוסחמשולב(התשל"א-היאגוףסטטוטורישהוקםעלהמועצההדתית .1.4

 :בעותמתקנותהבאותהמועצות"(.הוראותנוספותנוחוק)להלן:",1191

 )להלן"תקנותהניהול"(1191–(תש"למועצות)ניהוליםהיהודישירותיהדתתקנות .1.4.1

:)להלן1115–הדתהיהודיים)תקציבמועצותדתיות(תשמ"התקנותשירותי .1.4.4

 ("תקנותהתקציב"

)להלן:"תקנות1192–תקנותשירותיהדתהיהודיים)אגרתשירותים(,תשל"ד .1.4.3

 האגרות"(

 המנחיםאתהמועצותהדתיותבעבודתן.פרסםהמשרדלעניינידתותהנחיותוחוזריםשוניםכמוכן, .1.3

 

חוקאיסור-קיםבענייניהמועצותהדתיותכולליםסעיפיםמסוימיםבחוקיםובתקנותחוקיםנוספיםהעוס .1.2

,חוקלמניעתהונאה1111–,חוקהרבנותהראשיתלישראלהתשמ"א1113–הונאהבכשרותהתשמ"ג

תחוקיםותקנוייניקבורהשליהודים,ועודמספררבשל,תקנותבדברענ1192-בתפיליןובמזוזותהתשל"ה

 שונים.

המשרדלשירותידת.רבותמההערותשהעלהמשרדהדתותערכהבמועצההדתיתביקורתשלנ4113באוגוסט .1.5

ההערההופיעהגםבדוחבביקורתזו,חזרועלעצמםבביקורתהנוכחית.במקריםאלוציינההביקורתכי

 משרדהדתות
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 אופן הביקורת והיקפה .2

 

 היקף הביקורת .2.1

 

נושאיםשנבדקולהלןה

 

 המועצה ישיבות  .2.1.1

 

 הדתיתישיבותהמועצה .4.1.1.1

 

 הדתית תקציב המועצה .2.1.2

 לתקציבשהוגששלהמועצההדתיתהתאמתההכנסותוההוצאות .4.1.4.1

 ביןהשניםהמועצההדתיתתקציבשינוייםבסעיפי .4.1.4.4

 

 העסקת עובדים .2.1.2

 

 קבלתעובדים .4.1.3.1

 העסקתעובדיםעלפיתקן .4.1.3.4

 תוספותלשכר .4.1.3.3

 הצבירתחופשדוחותעבודהו .4.1.3.2

 

 כשרות .2.1.2

 

 כשרותניהולתיקי .4.1.2.1

 פיקוחעלעבודתהמשגיחים .4.1.2.4

 גבייתאגרותכשרות .4.1.2.3

 

 תיקי נישואין .2.1.2

 ניהולתיקינישואין .4.1.5.1

 הנחותבאגרות .4.1.5.4
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 אופן הביקורת .2.2

 

 יםומסמכיםהנמצאיםברשותהמקומיתביחסלמועצההדתית.נתונועיינהבהביקורתקיבלה .4.4.1

דתיתוניהנהלתהחשבונותשלהמועצההנתוניםכספייםובכללםנתועיינהבהביקורתקיבלה .4.4.4

 המצוייםברשותהמועצההדתיתואצלמנהלתהחשבונותשלה.

נתוניתיקיכשרות,.ובכללזהתיקינישואין,הביקורתעינהבתיקיםשוניםשבניהולהמועצההדתית .4.4.3

 שכרותכתובותעםגורמיחוץ.



 

 ישיבות המועצה הדתית  .2

 

 כללי וממצאים



11והתכנסויותיה.סעיףבדברהרכבהמועצה)ניהולמועצות(קובעותהוראותהדתהיהודייםתקנותשירותי .3.1

 לתקנותקובעכי

המועצה תקיים לפחות ישיבה אחת רגילה אחת לחודש, אולם רשאית היא להחליט שלא לקיים ישיבות רגילות בחודשי  "

ניסן ותשרי של כל שנה"

4114כיבשנתמצאה,ו4114-4113שלישיבותהמועצהבשניםהביקורתקיבלהלידיהאתהפרוטוקולים .3.4

 ישיבותבלבד.5ל4113ישיבותובשנת2מליאתהמועצההתכנסהל

 

 מסקנות והמלצות

 

 ,כיהמועצהתתכנסלישיבותאחתלחודשולפחותעשרפעמיםבשנה,עלפיהקבועבחוק.הביקורתממליצה .3.3
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 השוואה בין השנים –ת תקציב המועצה הדתי .2

 

 עיקרי הממצאים

 

 :₪()הנתוניםבאלפידתיתבשניםשנבדקומתקציבהמועצההלהלןנתוניםנבחרים .2.1



 

שנת  סעיף

2111 

 2112שנת  2112שנת 

אחוזים  סכום סכום 

 מסה"כ

אחוז 

שינוי 

משנה 

 קודמת

אחוז  סכום

 מסה"כ

אחוז שינוי 

 משנה קודמת

סה"כ

הכנסות

1.3%111%1,6461.6%111%1,6151,591

הכנסות

עצמיות

11.4%41%2922.1%49%231213

 

 הוצאות



הנהלה

וכלליות

1.5%46%2441%49%241311

רבנות

ונישואין

5.5%31%613136%511511

 כשרות


42%-1%1491.5%11%161169

טהרת

המשפחה

94.5%12%4462.1%1%131145

 

 בוצעושיפוציםבמקווהטהרהומכאןההפרשיםהגדוליםבסעיףזה.4113נתבש .2.4
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 תקציב - כשרות  .2

 כללי וממצאים

 

עלפידוחותמחלקתכשרותלהשגחהעלעסקים.הדתיתבמסגרתתפקידה,מפעילההמועצה .5.1

₪פיאל169-כעמדובשנהזועלמאגרות,הכנסותמחלקתהכשרות4113לשנתהדתיתהמועצה

אלפי161))₪אלפי146-בסעיףהכשרותעמדועלכהדתית.הוצאותהמועצה(4114ב₪אלפי111)

 .(4114ב₪

עובדיםאלוהואההוצאההיחידהשלמשגיחיכשרות.שכרםשל4מעסיקההדתיתהמועצה .5.4

 המחלקה.

הוראותוהדרכהתפקידמחלקתהכשרותהואפיקוח,הכשרהומתן–עלפימדיניותמשרדהדתות .3.5

"משגיחישכותרתו"רענוןנהלים"45/14/19-למשגיחיהכשרות.במכתבשהוציאמשרדהדתותב

"מועלית בזאת על הכתב דרישה חד משמעית על פיה אספקת  כשרותבמועצההדתית"נאמרביןהיתר:

צה הדתית תכוסה כלומר עלות המשגיח של המוע משגיחי הכשרות תתממש אך ורק על בסיס תקציב סגור

במלואה ע"י הגורם / הגורמים המושגחים על ידו. כל אופציה אחרת באמצעותה המועצה הדתית מסבסדת 

    את משגיחי הכשרות מטעמה אסורה בהחלט"

 

 מסקנות והמלצות

 

סותהמחלקהמאגרותמממנותמשגיחיכשרות.הכנתמחלקתהכשרותהןעלהעסקתכלהוצאו .5.2

 הוצאותאלו.



 

 ניהול מערך הכשרות -  כשרות .6

 

 כללי 

 

"נוהלהפעלתמערךהכשרותבמועצותהדתיות"-הוציאמשרדהדתותחוזרמנכ"ל4111ביולי .6.1

)להלןנוהלכשרות(.הנוהלמפרטאתכלההוראותהנוגעותלניהולמערךהכשרות.הביקורתבדקה

 כיצדמתקיימותהוראותהנוהלבפועל.

"המועצה תנהל תיק נפרד לכל בית לבתיעסקמושגחים.הסעיףקובעכילנוהלעוסקבניהו6סעיף .2.6

 עסק שמקבל שירותי השגחת כשרות מטעמה. בכל תיק יכללו המסמכים הבאים : 
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 סוג העסק בעלים וכו', -" פרטים שונים על העסק .2.6.6

 "פרטים אודות צוות העובדים , בדגש על צוות המטבח",   .2.6.6

 שם המשגיח .2.6.5

בית העסק, רמתה, והיקפה, לרבות השעות בהן חייב המשגיח להמצא "סוג ההשגחה שנקבעה ל  .2.6.6

 בבית העסק"

העתק מנהלי הכשרות הספציפיים שנקבעו לבית העסק כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה  .2.6.3

 של בית העסק

בנוסףקובעהסעיףכיהמועצהתנהלמאגרמידעממוחשבשיכילאתכלהמידעהנ"ל .6.4.6

 רותבצורההמיטביתויאפשרלהלנהלאתמערךהכש

 

ביקורתבביתאוכל/יצרן/מוסד"בטופסישלמלאפרטי–לנוהלצורף"טופסעזרלמשגיח/מפקח .6.3

המוסדהמפוקחכוללפרטיהממונהעלהמטבח,ימיושעותהשגחה,מאפיינימטבח,פירוטהבדיקות

 שבוצעווהמלצותלפעולות.

שהלהנפקתתעודהאולחידושהעלבעלהעסקעוסקבהנפקתתעודתהכשרוקובעכיבבק9סעיף .6.2

למלאפרטיםאודותשמותהטבחים,זהותםוהלאוםשלהםוכןשעותעבודתהמטבח.כןקובע

דרישותכשרותפרטניותהנוגעותלעסקוכןורךהנפקתהתעודהימסרולבעלהעסקהסעיףכילצ

 ובאחר.יפורטשםהמשגיחשנקבעלעסק,שעותההשגחהשנקבעווכלפרטחש

לנוהלכשרותעוסקבדיווחיםופיקוחעלמשגיחיכשרות.הנוהלקובעכימשגיחכשרותיגיש14סעיף .6.5

 אתהדוחותהבאים:

 דוחנוכחותבחתךיומישיוגשלמנהלהמחלקהאחתלחודש .6.5.1

 דוחליקוייםשיערךלפישיקולהמשגיחויוגשלמפקחעליו .6.5.4

ין במפורש האם נהלי הכשרות נשמרים "על מצב הכשרות בעסק, ובו יצוידוחחודשי .6.5.3

 בעסק ,אם לאו"

מפקחהכשרותיכיןתכניתעבודהחודשיתלמשגיחים.כמוכןימלאהמפקחדיווח .6.5.2

שבועיעלהמקומותבהםערךפיקוחשיכלולאתשמותהעסקים,מועדיהפיקוח,

 תפקודהמשגיחופירוטהליקוייםוהחריגותמהנוהל,ככלשישנן.

לוודאעלמנתרותיקבלוירכזאתכלהדוחותמהמפקחים,מפקחמחלקתכש .6.5.5

שהמפקחביצעפיקוחעלכלהעסקיםעליהםהואמופקדולאתרבעיות.כמוכן,על

ענוןנהלים,דיוןימנהלהמחלקהלקייםישיבתצוותלפחותאחתלחודשלצורךר

 בבעיותכשרותומתןהנחיות.

 

 ממצאי הביקורת

 

 :עסקמפוקחישתיקכשרות.הביקורתעיינהבתיקהכשרותומצאהכיהביקורתמצאה,כילכל .6.6
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המועצהעורכת"חוזהכשרות"עםבעליהעסקים.החוזההואסטנדרטילכלהעסקים .6.6.1

ומפרטאתשםהעסקוהבעלים)כוללכתובתוטלפון(,תאריךחתימהוסכוםהאגרה

יםאתתנאיהכשרות,התחייבותשלבעלהעסקשיקיהחוזהלשנהולחודש.כןכולל

לאיפתחאתהעסקבשבתוכו'.החוזהאינוכוללפרטיםנוספיםאודותהעסק,

 העובדים,שעותההשגחהוכיוצאבזה.

העסק.רהמועצהובעלםלחתימתהרב,יו"חוזההכשרותשישבתיקכוללמקו .6.6.4

םעל,אךרקחלקםחתומיכלהחוזיםחתומיםעלידיבעלהעסקהביקורתמצאה,כי

 המועצהואףאחדמהםאינוחתוםעלידיהרב.ידייו"ר

תבדקהאתכלהתיקיםבגינםשולמההביקוררקבחלקמהתיקיםישנוחוזהכשרות. .6.6.3

וזינמצאוח(35%)15התיקיםשנבדקו,רקב23מתוך.4114כשרותבשנתאגרת

 כשרותבתיק.

מועדוברבחוזהישןשנחתםבבחלקמהמקריםמד.ישנוחוזהאחדכשרותתיקבכל .6.6.2

אושנוסף/ירדהתעדכנוגםאםסכומיהאגרות,פתיחתהעסקלפנישניםרבות.בנוסף

במקריםת,החוזהלאמתעדכן,ולאנחתםחוזהחדש.תשלוםעבורהשגחהחודשי

אלוניתןללמודעלתשלומיהכשרותרקמהמכתביםהיוצאיםלבעליהעסקוכן

 עסק.מהתשלוםבפועלשלה

נמצאיםבעיקרמכתביםשנשלחולבתיהעסקעלסכומישלכלעסקבתיקהכשרות .6.6.5

התשלוםשישלשלםוכןקבלותעלאגרותכשרות.הביקורתמצאה,כיבעברהיה

עבורכלמשגיחמעקבהשגחהשפירטאתכלהעסקיםעליהםפיקחומתיבוקרווכן

 .4112אחדמבתיהעסקמאזשנתהערותמרכזיות.דףזהלאנמצאבשימושבאף

עלכלהעסקים.מנהלת"ספרכשרות"המרכזנתוניםהדתיתכיהמועצה,הביקורתמצאה .6.9

.בספרישנועמודלכלעסק4112עד4114רהמרכזנתוניכשרויותבשניםהביקורתעיינהבספ

ףתעודה""אגרתכשרות","השגחהופיקוח"ו"תוק–.העמודמחולקלשלושעמודותמפוקח

שתיהעמודותהראשונותמפרטותאתמועדיהתשלוםוהסכומיםשלאגרותההשגחההקבועות

ההכשרותשניתנו.בשוםמקוםבספרוהחודשיות.העמודההשלישיתמפרטתאתתוקףתעודות

 לכשרותוכו'.בפועל,הערותשניתנולעסקיםביחסאיןפירוטשלהביקורותשנעשוהכשרויות

(,היההמשגיחנוהגלמלאדוחותפיקוחעםהערות4114צאה,כיבעבר)בעיקרעדהביקורתמ .6.1

 שניתנולעסקיםעלאיכותהכשרות.

"טופסעזרלמשגיח"אובטופסדומה,כיהמשגיחיםאינםעושיםשימושבהביקורתמצאה .6.1

 הנותןמידעעלהביקורותשנערכובעסקועלהליקוייםשישלתקן.

מועצההדתיתמצויטופסששמו"דוחכשרותשבועי".ישנםשניהביקורתמצאה,כיב .6.11

טפסיםשבכלאחדמהםרשימתעסקיםשונה)כלאחדשימשמשגיחאחר(.בחלקוהעליוןשל

הטופסישלמלאאתתאריכיאותושבוע,מתחתמפורטיםשמותהעסקיםוישמקוםלמלא

טופסוכיככלאינםעושיםשימושב,כיהמשגיחיםבכליוםבשבועאתהערותהמשגיח.נמצא

–הנראההטופסישןמאוד.כךלדוגמאאחדהעסקיםהמפורטיםבטופסהוא"קלאבמרקט"

רשתשנסגרתלפנישניםארוכות.בטופסמפורטיםעסקיםנוספיםשנסגרווחסריםבועסקים

 חדשים.
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 המועצהאינהמנהלתמאגרמידעממוחשבעלמערךהכשרות .6.11

 אהכלעדותלכךשנעשהפיקוחכלשהועלעבודתמשגיחיהכשרות.הביקורתלאמצ .6.14

משגיחיהכשרותאינםמגישיםדוחותנוכחותלנוהלאינןמתקיימות.14כלהוראותסעיף .6.13

,אינםמגישיםרשימתליקוייםולאדוחחודשיבחתךיומיעםפירוטהעסקיםשעליהםהשגיחו

המפקחאינומכיןלמשגיחיםעלמפקחוממילאעלמצבהכשרותבעסק.כמוכן,במועצהלאפו

כלשהופירוטעלעבודתםהמשגיחיםאינםמעביריםלמפקחתכניתעבודהחודשיתאושבועית.

 ולאמתבצעתישיבתצוותחודשית

 

 מסקנות והמלצות

 

הביקורתמצאה,כיסעיפינוהלמשרדהדתותבנוגעלהפעלתמערךכשרותהנוגעיםלמעקבאחר .6.12

לרישוםפרטיהעסק,למפקחעלהמשגיחיםוכדומהאינםמבוצעיםעלידימשגיחיהכשרות,

 המועצההדתית.להלןפירוט:

הכשרותאיןכברמעללעשרשניםכלמידעעלביקורותבפועלשנעשובבתייבתיק .6.12.1

 העסקועלהערותשניתנולהםבנושאכשרות

הכשרות,אינוכוללגםספרהכשרויותשאמורלכאורהלהחליףאתהמידעבתיק .6.12.4

אלארקפרטיםטכנייםשלאגרות,תשלוםותעודותבפועלכללפרטיםעלההשגחה

 כשרות.

רקבחלקקטןמהתיקיםישחוזיכשרותוגםבהםחסריםנתונימהותייםכגוןשעות .6.12.3

חוזיהכשרותישניםואינםמתעדכניםפעילות,זהותהעובדיםומנהליהמטבחועוד.

כאשרנםמתעדכניםפעםבשנהכאמורבנוהל,אלאגםאיןעדכוןכלל.לארקשאי

 סכומיהאגרותמשתנים.

המשגיחיםלאממלאיםאתטופסהעזרלמשגיח,אוכלמסמךאחרהמעידעל .6.12.2

השבועיים,אךככלהנראהבעברהרחוקהיוממלאיםדוחותהשגחהביקורותשביצעו.

 נוהלעבודהזהפסקלפנייותרמעשרשנים.

14כלהוראותסעיףועצהלאפועלמפקחולאמבוצעפיקוחעלעבודתההשגחה.במ .6.12.5

איןפיקוחעלעבודתהמשגיחים,לאמוכנותתכניותעבודה–לנוהללאמתקיימות

חודשיותאואחרות,ואיןעדכוןלגורםכלשהו.לאמתקיימותישיבותצוותולאמעקב

 אחרעבודתההשגחה.

 מידעממוחשבעלמערךהכשרותהמועצהאינהמנהלתמאגר .6.12.6

 

הנוהל נועד לתיעוד הביקורת רואה בחומרה את העובדה שהוראות הנוהל כלל לא מתקיימות.  .6.12

לא ניתן לדעת האם מבוצעת עבודת השגחה ומה  -עבודת ההשגחה ולפיקוח עליה. במצב הקיים 

עצה , אין גם אם  כלל לא מבוצעת כל עבודת השגחת כשרות ברחבי המו –למעשה  איכותה. 

 להנהלת המועצה הדתית כל דרך לדעת על כך.
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המועצהכיהרבמקבלדיווחיםעלביקורותהכשרותוהואלמעשהמשמשטעןיו"רבתגובתו .6.16

 (בנספחתגובותכמפקחעלהכשרות.בפועלהביקורתלאמצאהלכךכלתיעוד)ראההתגובההמלאה











 

 גביית אגרות -כשרות   .7

 כללי 

 

4113באוקטובראתהמועצההדתיתלגבותאגרותמעסקיםהמבקשיםתעודתכשרות.החוקמחייב .9.1

,שהןהקובעות4113תוקןדברהחקיקהוהתקבלותקנותשירותיהדתהיהודיים)אגרתשירותים(

יחוקזהחלוהאגרותמכוחחוזרמנכ"לנלפאתתעריפיהאגרותשעלהמועצהלגבותמעסקים.

 .4113משנת

–ובעותכילכלשירותיהיהתעריף.התשלוםעבורתעודותהכשרותמתחלקלשניחלקיםהתקנותק .9.4

 אגרתכשרותותשלוםחודשילמשגיח.תעריףאגרתהכשרותנקבעעלפישלושהקריטריוניםשונים:

אישומעל41-51איש,41בבתיאוכלהתעריףנקבעלפיכושרהקליטהשלהמקום)עד .9.4.1

 איש(51

התעריףנקבעלפימספרעובדים,כאשרההגדרההיא-יחרושתלאוכלבמפעליםובת .9.4.4

 כוללעובדימנהלה–שמספרהעובדיםכוללאתכלהעובדיםבאותוביתעסק

לפישטחהעסק.השטחהמחושבכוללאתשטחהמכירהוכןשטחי–במרכולים .9.4.3

 מחסניםומשרדים.

 ועוד.בתיאריזהתמזוןחנויואגרהעבוראכסניותובתימלון,בנוסףנגבית .9.3

 לשעה.₪39ישלגבותאגרהמכלביתעסקעלשעותהשגחהעלפיתעריףשל .9.2

שלהמועצההדתית.הביקורת–אגרותכשרות-הביקורתניתחהאתכרטיסהנהלתחשבונות .9.5

 אילונתוניםנלקחובחשבוןכיצדחושבההאגרהלכלשנה.–בדקהלגביכלעסק

 

 ממצאי הביקורת

 

,כייןגםגובהאגרתהכשרות.כאמורנמצאבתיקהכשרותמתויקכאמורחוזההכשרות.בחוזהמצו .9.6

כשרות.במקריםאלו,הביקורתלמדהעלהאגרההשנתיתממכתביםלאבכלהתיקיםמתויקחוזה

המופיעיםבתיקובומודיעההמועצההדתיתלעסקבכלשנה/תקופהעלגובההאגרה.כאמור

לקתלאגרהשנתיתהקבועהבמפורשבתקנותולאגרהעלהשגחהבפועלשאינהקבועההאגרהמתח

חסיבאופןברור.לעיתיםניתןלמצואבתיקהכשרותגםצילוםשלתקנותהאגרות,בסעיףהמתי

 לאותועסק.
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יקצילוםשלתקנותהאגרות,,בכלהתיקיםשנבדקוושבהםתו4112בביקורתשנעשתהביוניויולי .9.9

(.בשום4111וחלקםשלהתקנותמ4113לוםהיהשלהתקנותהישנות)חלקםשלהאגרותמהצי

 .4113מאוקטובר–תיקלאנמצאעותקמהתקנותהחדשות

לאנרשםבחוזהגובההאגרההשנתיתובתיקיםאחרים–בחלקמהתיקיםשבהםנמצאחוזהכשרות .9.1

הביקורתמצאה,כיוןשלתעריףהאגרה.בעיקרתיקיםישנים,לאבוצעעלחוזההכשרותתיק–

עלפיהתעריףהישןוזהגםהסכום,נרשםסכוםהאגרה4112במכתביםשיצאולגביאגרתכשרות

1,356והתעדכןל₪1,151אישהיה51נגבהמהעסקים.כךלדוגמאתעריףביתאוכלהמכילמעלש

להלןדוגמאותלאגרותשנגבובחסר.4112שנתהמועצההמשיכהלגבותאתהתעריףהנמוךגםב₪.

 כוללרקעסקיםלגביהםישמידעמספקלגביהסכומיםשנגבוואופיהעסק(:)בשלחוסרעדכון

 

סכוםסוגהעסק

אגרה

ישן

סכום

אגרה

חדש

מספר

עסקים

סה"כהפרש

בש"ח

3513519211איש41ביתאוכלהמכילעד

1,1116923595איש51ל41ביתאוכלהמכילבין

1,13661,3561,151אישומעלה51ביתאוכלהמכיל

1,15261,3611,161עובדים11מפעלימזוןעד

 

בסיסםנקבעהאגרתיןכלרישוםלגבינתוניהעסקשעלהביקורתמצאה,כיבמועצההדתיתא .9.1

םלגבימספרעובדיםהכשרות.כךלגביבתיאוכל,איןרישוםשלמספרסועדיםשהםמכיליםוכךג

שלמפעליםוכו'.כדילקבועאתסכוםהאגרהשאמורלהגבותמכלעסקנאלצההביקורתלבררלגבי

 כלביתעסקאתגודלווזאתבעזרתמחלקתהגבייה,מחלקתרישויעסקיםוכו'.

הביקורתמצאה,כיבמקריםרביםנגביתאגרהשנתיתשלאעלפיהחוק)בדרךכללאגרהנמוכה .9.11

 הקבועבחוק(.להלןמספרדוגמאות:מ

₪.1,356איש,האגרההשנתיתהמעודכנתעומדתעל51בביתאוכלהמכילמעל .9.11.1

שהואהתעריף-לשנה₪595רקבפועלביתהעסקמשלם₪(.1,151)לפניהעדכון

 איש.51עד–הישןשלביתעסקקטןיותר

₪1,161שנתי)₪1,361שהואבביתעסקמסוגחנותלממכרמזון,התעריףהחד .9.11.4

 בלבד.₪211לפניהעדכון(.בפועלנגביתאגרהשנתיתשל

לפניהתיקון(₪1,955)4,469בביתעסקמסוגאכסניה,התעריףהשנתיהחדשהוא .9.11.3

 ₪.1,151בפועלגובההמועצההדתיתרק

ןלדעתאתהסכוםבחלקמהתיקיםאיןכללמכתביחיובוכןאיןחוזהכשרות.בתיקיםאלונית .9.11

כמהניתן–המשולםרקמנבירהבכרטסותהנה"ח,אךבכרטסותאלואיןפירוטשלהרכבהתשלום

 עבוראגרהשנתיתוכמהעבורפיקוחשוטף.

הביקורתעיינהבתיקיהכשרותומצאהליקוייםברישוםנתוניהעסקובחיובובאגרה.להלןמספר .9.14

 דוגמאות:
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לפיגודלבמטרים.בתיקהכשרותשלאחדהמרכוליםבמרכוליםהאגרהנקבעתע .9.14.1

מטר.למרותזאת,1,116נמצאהפתקהעלפיהגודלושלהמרכולנבדקונמצאשהוא

מטר)לאחרבדיקה(ובפועל511במכתבמאותומועדנרשםכי"גודלהמבנהמעל

₪(.9,461במקום₪5,111מטר)511-1111המרכולחוייבלפיתעריףשלמרכולבגודל

מטר.יוצאמכך,כי1,141מבדיקהבמחלקתהגבייה,נמצאכיהמרכולהואבגודלשל

-4116בכלאחתמהשנים₪4,461המועצההדתיתגבתהמהמרכולסכוםחסרשל

חויבהמרכול4112בשנת₪.11,122שנים(בסה"כנגבהסכוםחסרשל1)4113

דהאגרותהתעדכנווהתעריףלמרכולבעו₪(5,111בתעריףהרגילשלמרכולקטן)

רקעבורשנהזו.במרכולזהשולם₪2,316הפסדאגרהשל-₪1,316בגודלועמדעל

ירדתעריף4114לחודשעבורהשגחהשוטפת.בשנת₪3,111סכוםחודשישל4111עד

 לחודשונשארכךעדהיום.לאלווהכלהסברלהורדתהתעריף.₪4,511זהל

מטר.עלפינתונימחלקת1,111לנוסףנגביתאגרהעלפיגודלשלמעלבמרכו .9.14.4

מטר.למרותזאת,המרכולבכלפעםמעלה1,621הגבייהבמועצהגודלושלהמרכול

רהבשלכך.בכלהשניםמטרומעכבאתתשלוםהאג111טענהשגודלוהוארק

4112בשנת₪.9,461שנתי,למרותשהתעריףהוא₪9,411בבסךשלהמרכולחוי

 ₪.1,316אףשהתעריףעלהל₪9,411יבבלהיותמחוהמרכולממשיך

לפיקוחשלהמועצה4111זורתעשיהקצרין,עברבשנתמפעלמסויםשנמצאבא .9.14.3

הדתיתקצרין)לפניכןהיהבפיקוחמועצהאזוריתגולן(.להלןעיקריההערותלגבי

 המפעלהנ"ל:

מתעריפיהאגרה44%צההדתיתרקסוכםכיהמפעלישלםלמוע .9.14.3.1

(.בנוסףמשלםעלההשגחה5,951מתוך₪1,465הקבועיםבחוק)

16,341במקום3,511ומרלשנה)כל₪1,361מתעריףשל44%החודשית

סוכםכיהאגרהתחולקחצילמועצהאזוריתגולןוחצי4111משנת.(ש"ח

 למועצהמקומיתקצרין.

שילםלפי4112עדשנתלפימספרעובדים.המפעלהנ"למשלםאגרה .9.14.3.4

העבירהמפעלרשימת4112שנתי(.בשנת₪6,931)עובדים31מעל

עובדים,אךהמפעלטעןששנייםהם31עובדים.ברשימההיואומנם

לשנה(וכך₪3,991זמניים.המועצההורידהאתהתעריףלתעריףמופחת)

אחתרשימותעובדיםבאףלאשהמועצהביקשה,ב4114שולםעדשנת

נתקבלהבמועצההדתיתרשימתעובדים4114מהשניםהבאות.בשנת

וב4114למרותזאת,בעובדים.32לצורךמתןכשרותלפסח.ברשימההיו

עובדים.רקלקראת31עלפיתעריףשלפחותמהמפעלשילםאגרה4113

עובדים,אלא31להוצאלמפעלהנ"לחיובעלפיהתעריףשלמע4112שנת

לשנה6,931שמדוברהיהבתעריףהישןשמאזכברהשתנה)חויבועלפי

 לשנה(.1,614במקוםעלפי

שנהמשנת12יהמפעלזהצריךלשלםבבסה"כעלפיתעריףמלאה .9.14.3.3

 ₪.63,194הפרששל-₪34,311ובפועלשילם₪16,114סךשל4111
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עובדהמועצה–ההרבהמקומיפנ1/4111-הביקורתמצאה,כיב .9.14.3.2

ייעלעמותהמקומית.העמותההוקמהעלידיהדתיתלמפעלהנ"לכייס

אחיושלמזכירהמועצההדתיתומשגיחהכשרותשהוזכרבסעיפים

קודמים,וסניףקצריןשלהעמותהמנוהלעלידו.הרבכתבלמנכ"להמפעל

 עיבורךמןהשמיים"כייסייעלעמותהבמוצריםמתוצרתווכי"כלהמסיי

עובדים,מקבלשירותיהשגחהמהמועצההדתיתקצרין.מבדיקת31מפעלנוסףשמעסיקיותרמ .9.13

תיקהכשרותשלהמפעלנמצאמכתבמהמועצהלמפעלבונרשםכילנוכחההשגחההצמודהשניתנת

תבעולהכילשנה(.מהמכ₪11,612לחודש)₪164לו,התעריףהמינימאלילהשגחהחודשיתהינו

הביקורתמצאה,כיבכלשנהפנהמזכיר.41%המועצההדתיתנתנהלמפעלהנחהעלתשלוםזהשל

תןחסותללוחשנהשמוציאההמועצההדתית.יהמועצההדתיתבמכתבלמפעלזהבבקשהכיי

ישירותלביתדפוסכדילממןאתלוחהשנהשל₪2,111שילםהמפעלסךשל–למעשהבכלשנה

₪6,111המועצההדתית.בשניםהאחרונותהודפסויותרעותקיםשלהלוחולכןהעלותעלתהל

מכתביהפנייהשלהמועצהלמפעליצאועלידייו"רהמועצהשהואגםמוציא₪.9,911ואח"כאףל

אתמכתביהחיובשלאגרתההשגחה.התרומההנ"ללאנרשמהכללבספריהמועצההדתיתוכךגם

 עלהנפקתלוחהשנה.הכספיתהוצאהלאה

אין תיעוד לביקורות הנעשות בבתי הופיעוההערותהבאות:"1/13בדוחביקורתמשרדהפניםמ .4.66

וקחים. תיקי מושגחים יס לקביעת דמי השגחה מהעסקים המפהעסק המפוקחים. אין תיעוד לגבי הבס

מלוא הנתונים הדרושים בהתאם לחוזר מנוהלים באופן ידני באמצעות ספר כשרויות ואינם כוללים את 

 "  6מנכ"ל התש"ע 

 

 מסקנות והמלצות

 

 מנהליהמטבח,פרטיםעלעובדיםוכו'.-המועצהלאמקפידהלמלאפרטיםאודותהעסק .9.15

בתיקיהעסקיםאיןכלתיעודלאופןקביעתאגרתהכשרות.איןבתיקזכרלנתוניםחשוביםהדרושים .9.16

ימחלקתהגבייהלגביגודל,נתוניםלגבימספרסועדים,נתוניםלגביעובדיםנתונ–לקביעתההיקףכגון

 ועוד.עקבכך,סכוםאגרתהכשרותנקבעלעיתיםבאופןשגויבשלהחוסרבנתונים.

.כתוצאהמכך,לאברורכיצדהשגחהזונתוניםמספקיםעלאופןקביעתסכוםההשגחההשוטפתאין .9.19

סקיםהשוניםבהיקףההשגחה.חלקמהעסקיםכלללאמחויביםבתשלוםנקבעת.ישנםפעריםביןהע

 עבורפיקוחעלשמבוצעעלידיהמועצההדתית.

כילעסקיםרביםלאנשמריםחוזיהכשרות.בעסקיםבהםישחוזהכשרות,חוזיםאלולא,נמצא .9.11

ניתןלדעתלפיהחוזהמתעדכנים,לאבשלעדכוןבגודלהעסקולאבשלעדכוןהתקנות.כתוצאהמכך,לא

 מההסכוםשאמורלהגבותמהם

ההמגיעאגרהאגרתהשגחההנמוכהבאלפישקליםמבכלשנהכתוצאהמכך,המועצההדתיתגבתה .9.11

 להעלפיכלדין.

הביקורתממליצהלמועצההדתיתולמחלקתהכשרותלנסחנוהלעבודהמסודרשיתבססעלהוראות .9.41

 וסכוםגבייה.להלןעיקריההוראותשעלהמועצהליישם:החוקלאופןקביעתהיקףהשגחה
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ישלקבלפרטיםמלאיםעלהמטבח,שעותהעבודה,מספר-לגביכלהתיקיםהמפוקחים .9.41.1

שיבהבבתיאוכל.ישלקבלאישורמגורםהעובדים,גודלבמטריםשלהעסקומספרמקומותי

או146טופס–עלמספרעובדיםעלהנתוניםהנ"ל)עלגודלבמטריםממחלקתגבייה,מוסמך

 רשימתעובדיםמאושרתעלידירו"חוכדומה(.

ישלתעדאתכלהנתוניםשסופקוולערוךחישובשלאגרתההשגחההשנתית.ישלהקפידאחת .9.41.4

להתעדכןבהוראותמשרדהדתותעלמנתלעדכןאתסכומיהאגרהבמידהואלו-לחצישנה

 התעדכנו.

ישלערוךלכלהעסקיםהמושגחיםמסמךבויפורטו–וטףופיקוחעללגביאגרתפיקוחש .9.41.3

לשעהעל₪39שעותהעבודההנדרשותלהשגחהחודשית.ישלהכפילאתסךהשעותבסכוםשל

פיהוראותמשרדהדתותובהתאםיקבעסכוםההשגחההחודשי.במקריםבהםמועסקמשגיח

שלוםמינימאלילצורךפיקוחעלולהקפידכשרותשאינועובדהמועצה,ישלקבועסכוםת

 לגבותו.

ישלהקפידולהחתיםאתכלבעליהעסקיםעלחוזהכשרותובמידתהצורךלעדכן .9.41.2

 אתהחוזה.

ישלקבועכיבכל–לאחרשיקבעוסכומיהאגרותוההשגחההשוטפתהמעודכניםעלפיחוק .9.41.5

בקשתשינוילרבהמועצהוליו"ר,תועברהודעהעלהסיבותלשינויבהיקףגבייתהאגרהצורךל

 המועצהואלויאשרואתהשינויבכתב.

מומלץלקבועבנוהל,כילכלהיותראחתלשנה,תיערךישיבהביןיו"רהמועצהלביןמי .9.41.6

בעיותיידונושממונהעלגבייתאגרותהכשרות)כיוםמזכירתהמועצההדתית(.בישיבהזו

 מיוחדותבגבייתהאגרה.

ועצהפועלתלקבלתתרומותלעצמהולעמותההקשורהלאחדהמשגיחים.הביקורתנמצא,כיהמ .9.41

 רואההתנהלותזובחומרה.

המועצהמוציאהלוחשנהבאמצעותגוףמושגח,כאשרלמעשהלאההוצאותולאההכנסותנרשמות .9.44

קבלתבספריהואיןכלדיוןבהנהלתהמועצהלגביהשימושבכספיםהנתרמים.פנייתרבהמועצהל

ישנוניגודענייניםתרומהלגוףהקשורלמשגיחהיאחמורהבמיוחדכאשרהבקשההיאלגוףמושגח.

מולאותוגוףשתרםלעמותההקשורהאליו/לקרובועבודתובהתנהלותזו,כאשרהמשגיחעומדבמובנה

הנמוכהכספים.ישגםלהדגישאתהעובדה,כיבשניהמקרים,המוסדותהמושגחיםשילמואגרה

לפסקדיןהדתיתמהאגרההקבועהבחוקלגביהם.בענייןזה,הביקורתמבקשתלהפנותאתהמועצה

ידשרהשלשוחד,עלכספיםשנתרמולעמותתבענייןהולילנד,שםהורשעאורילופליאנסקיבעבירה

מנעילהעצהשאותההיקים.לנוכחפסקהדיןולנוכחההתנהלותשתוארהלהלן,הביקורתמנחהאתהמו

 ממוסדותמושגחיםשלהמועצה.ופנייהלהמלצהעלתרומותלחלוטיןמקבלתתרומות





 

 וניגוד עניינים משגיחיםהעסקת  .8
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 כללי 

"נוהלהפעלתמערךהכשרותבמועצותהדתיות"עוסקגם-(4111חוזרמנכ"למשרדהדתות) .1.1

בדקהכיצדמתקיימותהוראותהנוהלבהוראותהנוגעותלניהולעובדימחלקתהכשרות.הביקורת

 בפועל.

לכל משגיח כשרות תנהל "המועצה הסעיףקובעכילנוהלעוסקבניהולתיקימשגיחים.5סעיף .1.4

 .בכלתיקיכללוהמסמכיםהבאים:הפועל מטעמה תיק אישי"

טופסהגשתמועמדותלמשרתמשגיחכשרות,המלצותהוועדהבעניינו,פירוטניסיון .1.4.1

 יקודם,והמלצותמקצוע

 "עסקכל בית ל "פירוט עדכני של בתי העסק עליהם הוא מופקד ושעות ההשגחה שנקבעו .1.4.4

 יםשלחוזיהעבודהעליהםהואחתוםכנגדבתיהעסקהעתק .1.4.3

 הערותותלונות .1.4.2

 

"כל אדם המכהן כיושב ראש מועצה או כמזכיר מועצה מניעתניגודענייניםקובעכיעוסקב11סעיף .3.5

חתימה במועצה או כמנהל מחלקת כשרות או כמזכיר מחלקת כשרות...לא ישמש המשמש מורשה 

 כמשגיח כשרות מטעמה" .

כי "כל אדם המכהן כיושב ראש מועצה או כמזכיר מועצה העוסקבגופיהשגחהפרטייםקובע11סעיף .3.6

המשמש מורשה חתימה במועצה או כמנהל מחלקת כשרות או כמזכיר מחלקת כשרות...לא יהיה רשאי 

ים לעסוק לעסוק בעבודה נוספת בגוף השגחה פרטי" כן קובע הסעיף כי "יתר עובדי המועצה המבקש

ידרשו להגיש למועצה בקשה להיתר עבודה נוספת גוף השגחה פרטי, במסגרת של עבודה נוספת ב

 ובמסגרתה יפרטו כיצד יוכלו למלא את שני התפקידים במקביל ומבלי שייווצר ניגוד עניינים"

קובעכי'ת)נושאשיבחןבפרקנפרד(.סעיףזקליטתמשגיחיכשרולנוהלכשרותעוסקב3סעיף .1.5

העסקתויקבעועלידיהמועצהמולביתבמקרהשהמשגיחמועסקעלידיביתהעסק,שכרוותנאי

 העסק.איןלהשאירנושאזהלמשאומתןביןהמשגיחלביתהעסק.

"העבודות שיבוצעו על ידי משגיח כשרות בבית העסק יהיו רק אלו הנדרשות לשם טקובעכי3סעיף .3.2

בודות אלו לא ההשגחה על כשרותו ההלכתית של המזון, כפי שיקבע על ידי אגף הכשרות... בכל מקרה ע

 יכללו עבודות ניקיון, תחזוקה וכל מטלה שאינה קשורה ישירות לתפקיד משגיח כשרות"

"על פי לנוהלקובעכי1המשרדלשירותידתהוציאנוהלבקשרלעבודהפרטיתשלעובדים.סעיף .1.9

, אלא אם כן הכללים הנהוגים בשירות הציבורי...עובד רשות ציבורית לא רשאי לעבוד בכל עבודה פרטית 

מניעתניגודענייניםאו–לנוהלקובעכלליםלאישורעבודהפרטית4סעיףהוא קיבל היתר לכך"

"ראשו מועצה דתית המקבל שכר אינו רשאי לעבוד בעבודה קובעכי3תחרותלאהוגנתועוד.סעיף

"אישור והלכיבנוסףקובעהננוספת, אלא אם כן, התיר לו זאת מראש השר.. ובהיקף שהותר לו"

 לדצמבר של אותה שנה ויחייב חידוש מידי שנה" 56העבודה הנוספת יהיה תקף עד לתאריך 

עובדים כי "יו"ר המועצה הדתית ועובד מחלקת הכשרות קבע4113אוגוסטמשרדהפניםמדוחביקורת .1.1

 "6סט/בעבודה נוספת. לא הומצא תיעוד המאשר העסקה בעבודה נוספת כנדרש על פי חוזר מנכ"ל 
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 ממצאי הביקורת

 

עםזאת,המועצההדתית. לכלעובדתיקאישיובכללזהמשגיחיהכשרותויו"רהביקורתמצאה,כי .1.1

של116נמצא,כיבתיקיהעובדיםמתוייקיםבעיקרטפסיקופותפנסיהוהשתלמותוכןטפסי

 העובדיםלאורךהשנים.כמעטבכלהתיקיםלאמתוייקיםמסמכיםנוספים.

א,כילאמתוייקיםכללבתיקיםדוחותעבודה,אישורימחלהוחופשה,פרטיםעלנמצ .1.11

השתלמויות,הערותהממוניםעלהעובדיםוכדומה.נמצאכיבתיקיהמשגיחיםלאמתוייקיםכל

פרטיםעלבתיהעסקהנמצאיםתחתהשגחתם,עלשעותהפעילותשלהםוהביקורותשעשובעסקים,

 תכניותעבודהוכו'.

בגוףפרטימחוץ–יו"רהמועצה–צא,כישניעובדיםבמועצהמועסקיםבעבודהפרטיתנמ .1.11

לאנמצאבתיקהיתרלעבודה–.לגבישניהם,המשמשגםכמשגיחלתחומיהמועצה,ומזכירהמועצה

 פרטית.

ביתאוכלהנמצאבתחומיהמועצהבהביקורתמצאה,כימזכירהמועצההועסקבעבודהפרטית .1.14

 אתתעודתהכשרותשלומהמועצההדתית.והמקבל

 ורלעבודתוהפרטיתהנ"ל.הביקורתמצאה,כיבתיקושלהמזכיראיןכלאיזכ .1.13

במסגרתהליךמשפטי,החליטביתהמשפטלאפשרלנאשםמעצרביתאצלהביקורתמצאה,כי .1.12

 העובדכולליציאהלעבודהעימו.להלןפרטיהמקרה:

כתובת מעצר הבית תהיה ..אני מתיר למבקש "שכי"קבעביהמ3/9/4113ביום .1.12.1

לצאת לעבודה במטבח...שבקצרין, בפיקוח צמוד של מנהל המטבח מר )שם המזכיר( 

אינו מונח בפני, על כן תנאי ליציאה  71/6/71ת.ז )ת.ז של המזכיר(. התסקיר מיום 

לעבודה יהיה פירוט של הימים ושעות העבודה כפי שהם מפורטים בתסקיר. על בא 

 וח המבקש להעביר אלי בדחיפות הנתונים הנ"ל"כ

" בהמשך להחלטה מיום ניתנהעלידיהשופטההחלטההבאה9/9/13ביום .2.71.8

 1077, אני קובע כי ימי ושעות העבודה הינן מיום ראשון עד יום שישי מהשעה 1/1/71

 "71077ועד 

צרהביתניתןפסקדיןבעניינושלהנאשם,ובכךלמעשהנסתייםמע1/3/12ביום .1.12.3

 שלו.

עלעבודההצהירעבדאומזכירהמועצהלנוכחההחלטההאמורהעולהחששכי .1.12.2

 נוספתכמנהלמטבח,בשעותמקבילותלשעותעבודתובמועצההדתית

הביקורתבדקהאתדוחותהעבודהשהגישהעובדבמועצההדתיתבתקופההרלוונטיתומצאהכי .1.15

ביום14:11עד1:11בימיםא'עדה'ובשעות12:11עד1:11העובדהצהירבמועצהעלעבודהבשעות

 ו'.

לעובדלאהיההיתרלעבודהנוספתולאתועדהליךהגשתבקשהלאישורעבודהנוספתאופרטים .1.16

 עליה.



 

 17                                   11.3.11אישור מליאה 
 

 

,ניתנתתעודתכשרותמטעםהמועצההדתיתקצרין.פרטילמטבחבועובדהמשגיחבאופן .1.19

המועצהנרשםשהפיקוחהשוטףנעשהעלידימשגיחצמודהביקורתמצאה,כיבספרכשרויותשל

 קובעאותותעריף.הסכםשנערךעםביתהעסקלשעה.₪43בתעריףשל

במסגרתהליךהתגובותלדוחטעןהעובדכיהואמועסקבעבודההנוספתכמשגיחוכיהואעובד .1.11

םפנהאליוכדישיפקחעלאומנשבומדוברבהרקבשעותהערבובסופישבוע.העובדטען,כיהנאשם

מעצרהביתשלו,אךהואלאהתחייבבמסגרתזולשוםפיקוחצמודוממילאבסופושלדברהנאשם

ראהשההבעבודהימיםספוריםשלאחריהםהחליטשלאלצאתלעבודאךבפועלהואלאפיקחעליו.

 תגובתוהמלאהשלהעובד.

לעבודהנוספתלמשרדהדתות.כןקיבלהעובדבמסגרתהליךהתגובותלדוחהגישהעובדבקשה .1.11

חוותדעתממשרדהדתותשעיקרההואשבמידהוהעובדאינומועסקכמורשהחתימה,הואאינו

עליולהגישבקשהלעבודהחוותהדעתקובעתמנועמלעבודכמשגיחבגוףהשגחהפרטי.עםזאת,

יקבעכיאיןמניעהלעבודהזוואין,וכירקלאחרשתוגשבקשהכאמורוהמשרדלשירותידתנוספת

 יינתןהאישור.מצ"בחוותהדעתהמלאהשלמשרדהדתות.–בהניגודעניינים

העובדצירףלתגובתולדוחהצהרהשלובהליךמשפטיאחר,במסגרתההואהצהירעלכךשהוא .1.41

למפעילהעובדהצהרהשמועסקכמשגיחכשרותביתספרשדהבשעותהערבוסופ"ש.כןצירף

,1:31עד–טרינגבביתהספרשדהעלפיהזמניהארוחותבביתהספרשדרההןבשעותהבוקרהקיי

 (ובסופישבוע.מצ"בהצהרתהמעסיקהאמורה.11:31-41:31בשעותהערב)



 

 מסקנות והמלצות

 

המזכיר-הביקורתרואהבחומרהאתהעובדהששניבעליהתפקידיםהמרכזייםבמועצה .1.41

 הנוספתבתשלום.ר,עובדיםבעבודוהיו"

באםאומנםימצא,שהעובדהועסקבתפקידשלמנהלמטבח,אותפקידאחרממשגיחכשרות, .1.44

קרהזה,במכמוכן,כלעבודהאחרתמלבדהשגחה.שחלאיסורמוחלטעלעבודתמשגיחבהרי

אותה–יתבקצריןמקבלאתתעודתהכשרותשלומהמועצההדתשגחפרטיההעובדמועסקבגוףמו

 הואהמזכירוהמשגיחשלה,דברשמהווהלדעתהביקורתניגודענייניםמועצהבדיוקש

היאחמורהכשלעצמה.ובנוסףלכך,לנוכחהעובדהכיהעובדמועסקבשתיעבודותללאהיתר .1.43

מועסקבשתיהעבודותבאותןשעותהמידעאודותההליךהמשפטיהאמור,ישחששכיהעובד

בעבירתמשמעתמדוברבאםהעובדאומנםמקבלשכרעלאותןשעותבשתיהעבודות,בדיוק.

 .עבירהפליליתשלגניבהממעבידכחמורהשאףעשויהלהיחשב

לבדוקלעומקהאםהעובדאומנםהועסקבמקוםעבודתוהביקורתממליצה,למועצההדתית .1.42

באםכן,עליהלנקוטבהליכיםהפרטיתבאותןשעותבהןאמורהיהלעבודבמועצההדתית.

 המתאימיםכנגדהעובדעלפיהממצאיםשימצאו.

בה)אחדשהעובדהואמשגיח-מקוםהעסקתושלהעובדמקבלכשרותמהמועצההדתיתקצרין .1.45

שללדעתהביקורתניגודעניינים.הדברמהווהמועצההדתית(משנימשגיחיםהמועסקיםב
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מקוםעבודתושלהעובדלאחוייבבאגרתהשגחהשוטפתעלידי.יתרהמכך,נמצא,כייחהמשג

מכיווןשנמצאבומשגיחצמוד.המועצההדתיתאףאפשרהלמוסדהנ"ללהעסיק–המועצההדתית

לשעה.כלומרהשכרשבו₪39בעודהתקנותקובעותשכרשל–לשעהבלבד₪43משגיחבשכרשל

  מהשכרהקבועבחוק..21%מוךבכחוייבהמטבחעבורעבודתמשגיחהיהנ















 

 ומתן הנחות ניהול – תיקי נישואין .9

 

 כללי

 

 מנפיקהלתושביהתעודותנישואין.הדתיתכחלקמתפקידה,המועצה .1.1

עלאגרהזולתלמידיישיבה,21%עלפיהחוק,תינתןהנחהשל₪.611בחוקנקבעהאגרתתעודתנישואיןשל .1.4

כלפיתקנותהאגרות,סטודנטהואמישישלואישורלימודיםעדכניתהרווחה.לסטודנטיםולזכאיםבמחלק

 ממוסדמוכרכמשמעותובחוקהמועצהלהשכלהגבוהה.

"אגרתנישואין"על-דקהאתתיקיהנישואיןואתכרטיסיהנהלתחשבונות"רבנותונישואין"הביקורתב .1.3

 תניתנותעלפיחוק.מנתלוודאכיסכומיםאלואמנםנגביםוכיההנחו

עלפיהוראותהמשרדלשירותידת,לאחרהרישוםישלהפנותלרשםשניעדיםיהודיםשאינםקרובימשפחה .1.2

שלהחתןוהכלהואינםקרוביםזהלזה,אשריעידועלמעמדםהאישישלבניהזוג.מימבניהזוגשאינו

 יאתעודתרווקותמלשכתהרבנותבאזורמגוריו.צריךלהב–מתגוררבשטחהשיפוטשבונפתחתיקהנישואין





 עיקרי הממצאים

 

 תיקינישואיןולהלןהממצאים:15בדקההביקורת .1.5

החתןהצהירכיהואעובדבמוסךהנהלים.הנחתסטודנטשלאעלפיזוגקיבלהנחת סטודנט .1.6

עלידיהמועצהוהביאאישורשהואסטודנטב"קלאוטוקולג'"שלכלהדעותאינומוסדהמוכר

 להשכלהגבוהה.

הכלהשילמה–לושהתיקיםאיןבתיקתעודותרווקות.במקרהאחדהביקורתמצאהכיבשתעודות רווקות .1.9

 אךזולאצורפהלתיק.בכלשלושתהמקריםאיןחתימותעדיםבתיק.–עלתעודתרווקותבמועצהאחרת
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חתמואותםעדיםלשני–תימתעדים.במקרהאחדמצאוליקוייםבחמקריםנבשניליקויים בחתימת עדים .1.1

ההשנירבניהזוג,אףשהחתןנולדברוסיהוהכלההיאבמקורמראשוןלציוןאיןבתיקתעודותרווקות..במק

 העדיםחתמואךללאתאריך.

 באחדבתעודתהנישואיןישמקוםלמילויפרטיילדיםקודמיםשלבניהזוג.ליקויים במילוי תעודה   .1.1

 המקרים,אףשלחתןישנםשניילדיםמנישואיםקודמים,אלולאנרשמובתעודתהנישואין.

 

 

 מסקנות והמלצות

 

הביקורתממליצה,כיכאשרניתנתהנחה,ישמרובתיקהנישואיןהמסמכיםהמוכיחיםאתהזכאות .1.11

עלכלאישורשלאיןלתתהנחתסטודנטלהנחה)תעודותסטודנט,אישורתלמידיישיבה,אישוררווחה(.

 האםקייםלמוסדאישורהמל"ל.מכללהאוקולג'לאמוכר.ניתןלבדוקבאינטרנט

 תממליצה,להקפידעלקבלתתעודתרווקותמנישאיםשאינםתושביהמועצה.הביקור .1.11

הביקורתממליצהלהקפידעלמסירתהעדותבצורהמסודרתתוךרישוםפרטיהעדיםותאריךהופעתם. .1.14

הזוגמגיעיםממקומותשוניםדכילאאותםעדיםיעידועבורשניבניהזוג,בעיקרלאכאשרבניישלהקפי

 ניבניהזוגמספיקזמן.כיהעדיםלאהכירואתשויתכן



 

 תקן ותוספות – העסקת עובדים .11

 

 כללי 

 

והתוספותחאדםלכלמועצהדתית.התקןקובעגםאתהדרגותוהמשרדלעניינידתותקובעתקןשכרוכ .11.1

 המותרותעלפידיןלכלאחדמהעובדים.

,4114ת.באפרילוהמקומיכרטיסנוכחות,ככלעובדיהמועצותעובדיהמועצההדתיתמחוייביםבהחתמת .11.4

הוציאמשרדהדתותחוזרשכותרתו"הנחייהבענייןחובתהחתמתשעוןנוכחותוהיקףשעותעבודה".עלפי

ונהעלהשכרבמשרדהאוצר,חלהחובהעלכללעובדיהמועצותהדתיותללאהחוזר"בהתאםלהנחייתהממ

יוצאמןהכלל,להחתיםכרטיסנוכחות,כפישנקבעבאוגדןתנאישירותשלעובדיהרשויותהמקומיות

:"עובדרשותמקומיתחייבאישיתלהטביעאתכרטיסהנוכחותשלובשעותרישוםהנוכחות,5.6.4בסעיף

עבודהובסיומה".בהמשךהחוזרנקבע,כיבמידהוהעובדמבצעפחותשעותמהתקן,ישלנכותאותןבתחילתה

 (.3/11משכרו)למעטעובדיםוותיקיםהעומדיםבתנאיהסכם

קובעכי"5.4.3לאוגדןתנאישכרברשויותהמקומיותעוסקבתשלוםעבורשעותנוספות.סעיף5.4סעיף .11.3

קובעכי5.4.5לעובדרקאחרישמילאאתמכסתשעותהעבודההרגילה"סעיףעבודתשעותנוספותתאושר

"עובדבמשרהחלקיתהנדרשלעבודמעלתחוםיוםהעבודההמקובלתבמשרתוזכאילתשלוםלפיהפירוט

 שלהשכר"111%–הבא:השלמתשעותעבודהעדמשרהמלאה
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"דרגתושל14.95.הסעיףקובעכיעלפיההסכםמלאוגדןעוסקבשכרעובדיהמועצותהדתיות1.2.5סעיף .11.2

עובדמועצהדתיתשאינורבאועובדבתפקידמיוחד,תהיהדרגתושלעובדבעלתפקידזההברשות

 ל"בלניתאחראיתטהרה"5-1ל"מוסמךכשרות"ודרגהשל6-1המקומית"הסעיףקובעדרגה

וספותשלאבהתאםלתפקידםבפועל/שלאמקבליםתהדתיתהביקורתבדקההאםעובדיהמועצה .11.5

 בהתאםלהסכמיהעבודה.





 ממצאי הביקורת

עובדיםושנינבחרים)רבויו"רמועצה(.לקראת1מועסקיםסה"כהדתיתכיבמועצההביקורתמצאה, .11.6

שלושהמהעובדים.(יחסהבבדיקהלי"ורהמועצההיוצאיהביקורתהתסיוםהביקורתהוחלףיו"רהמועצה)

משרה,111%שעותחודשיות(.שניעובדיםמועסקיםב91ל11קיםעלפישעותבהיקףמצומצם)ביןמועס

 משרה.21%אחוזימשרהושתיבלניותמועסקותכלאחתבהיקףשל91-11שלושהעובדיםב

זורהמועסקשלאעלפיהתקן.הע,הביקורתמצאה,כימזכירהמועצההמשמשגםכמשגיחכשרות .11.9

 .1/13הגםבביקורתמשרדהדתותהופיע

אחדמהם–.,ללאקביעתדירוג,ודרגהמועסקיםבשכרגלובליוךהעובדיםהביקורתמצאה,כישנייםמת .11.1

הרבמועסקבשכרנבחריםושארהעובדים.עלפיהוראתמשרדהדתותלהעסקתיו"רים–יו"רהמועצה–

 מדורגיםבדירוגהאחיד.

הביקורתמצאה,כימשרד.1דרגה+ובלניתשנייהב1תמועסקתבדרגהאחהביקורתמצאה,כיבלנית .11.1

 לבלניות.6-1הדתותאישרלמועצההדתיתמתחדרגותשל

הביקורתמצאה,כיבמועצהלאקייםשעוןנוכחותוכיאףאחדמהעובדיםלאהחתיםשעוןנוכחות. .11.11

 שעותבהןנכחובעבודה.העובדיםמגישיםדוחותידנייםבהםהםרושמיםבכתבידםאתה

 .2.13-3/12גישוהעובדיםבתקופהתדוחותהשעותשהבדקהאהביקורת .11.11

הביקורתמצאה,כיככלל,העובדיםמדווחיםעבודהבשעותעגולותוקבועות.כךלמשלממלאיםכליום .11.14

 .16:11ל1:11בין

וזאת,בלאשפורטו₪131ךשלשעותכוננותבסתוספת2.12בהביקורתמצאה,כילאחדהעובדיםניתנה .11.13

תשלוםהעובדאףמקבלתוספתבגיןשעותכוננות.תיקאישורלקבלשעותהכוננותשעשהובלאשבתיקתו

 ₪.551נסיעותוכןקיבלתשלוםעבורנסיעותשלללאפירוט₪1,115עבוראחזקתרכבבסך

שיעורהמשרהבהומצאה,כיעבורשרה.הביקורתחישמ21%נמצא,כישתיהבלניותמועסקותבהיקף .11.12

46ים,כיאחתהבלניותעבדהבחודשמסושעות(.נמצא112מ21%שעותחודשיות)95שלהןעליהןלעבוד

עותבכלחודש.למרותש41חהבאותםחודשיםעלעבודהשלשעות.בלניתשנייהדיוו44שעותובחודשנוסף

 ותםחודשים.זאת,קיבלוהבלניותאתשכרןכרגילעבורא

הביקורתמצאהכיבמספרחודשיםשעותחודשיות(.129משרה)11%כיאחתהעובדותמועסקתבנמצא, .11.15

שנבדקו,קיבלההעובדתשכרעבורשעותנוספותוזאתאףשסךשעותהעבודהשביצעהפחתוממכסתהשעות.

שעות15פשה(וקיבלהשכרעלשעות)כוללשעותחו125דיווחההעובדתעל4113באוגוסט–כךלדוגמא

1תשללמכסה(,אךקיבלהשכרמלאבתוספמתחתשעות41שעות)146דיווחהעל4113נוספות.במרץ

 שעותנוספות.
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 אחוז.145הביקורתמצאה,כיהעובדתמקבלתאתהשעותהנוספותלפיתעריףשל .11.16

צוייןכי"איןבמועצההדתיתשעון1/13-הביקורתשלמשרדהדתותמכיבדוחהביקורתמצאה, .11.19

נוכחות.דיווחיהעובדיםנערכיםעלגביטפסידיווחידנייםובהםאיןציוןשלשעתכניסהושעתיציאה.בחלק

."ובחלקאחרמצוין"מלא"""שעותעבודהןמהמקריםמצוי

 

 

 מסקנות והמלצות

 

עלפיוהמאושרעלידימשרדהדתותו,כיהמועצההדתיתתעסיקעובדיםלפיהתקןהביקורתממליצה .11.11

ישלפנותלמשרדלאישורהעסקת-החלפתעובדיםבהעסקתעובדיםנוספיםאובלבד.באםישצורךב

 עובדיםאלוולקביעתתנאישכרם.

הדתיתבמשכורתגלובאליתהמנוגדתלדיןוממליצהלמועצהיםהביקורתרואהבחומרההעסקתעובד .11.11

 באופןמיידיעלפידירוגודרגהובאישורהמשרדהמפקח.העובדלהסדירהעסקת

הביקורתרואהבחומרה,אתהעובדהכיהמועצהאינהעושהשימושבשעוןנוכחות,למרותההוראות .11.41

המחייבותאותהלעשותכן.למועצהאיןכליכולתלעקובאחרנוכחותהעובדיםבכללובפרטלגביעובדי

מעקבלגביהעסקיםשבדקו.הערהזונכונהבעיקרלאורהעובדהכישנייםמחלקתהכשרותשלגביהםאיןגם

 מעובדיהמועצהמועסקיםבעבודותנוספות,בהיקףשאינוידועלמועצה.

ישלהדגיש,כיהעובדהשהעובדיםמדווחיםעלשעותעגולותוקבועותבדוחהנוכחותמעידהעודיותרעל .11.41

 דים.)שהריעובדלאבאכליוםבדיוקבשמונהוהולךבדיוקבארבע...(חוסרהדיוקבמילויהדוחעלידיהעוב

 דישעוןנוכחותולחייבאתכלהעובדיםלהחתיםכרטיסבכניסהוביציאהמהעבודה.באופןמיושישלרכ .11.44

הביקורתרואהבחומרהאתהעובדהכיחלקמהעובדיםמקבליםשכרעלהיקףמשרהשאינםמבצעים .11.43

נקבלבמלואםאתדיווחיהשעותהידנייםשהםעצמםמגישים(.ישלהקפידלבדוקהאםבפועל)וזאתגםאם

לקזזימיחופשהאושכר.בשוםפניםואופןאיןלשלם–העובדיםמבצעיםאתתקןהשעותשלהםובמידהולא

 שעותנוספותלעובדיםשאינםמבצעיםבפועלאתתקןהשעותשנקבעלהם.

עליהלהחליטעלכךולהקציבלעובדמכסת–יםשעותנוספותלעובדמסויינתלשלםבאםהמועצהמעונ .11.42

ישלשלםלושכר–שעותנוספותחודשיתאושנתית.באםמשלמיםלעובדבמשרהחלקיתעלשעותנוספות

 שכר.145%לתקןמשרהמלאהורקאזניתןלשלםלפיעד111%של

ווחועבורנסיעותללאדיווח.תשלוםעלרכיביםאלוםמקבלתוספתעבורשעותכוננותללאדיעובדמסוי .11.45

ללאדיווחהואתוספתשכרלכלדברוענייןהאסורהעלפיהחוק.בעיקרהדברנכון,לאורהעובדהכיבשני

תוספתקבועהשאינהמותנית.המשמעותהיאשזוחודשיםשוניםשנבדקו,תוספותאלוהיובסכוםזהה

המעוניינתלשלםלעובדעבורנסיעותועבורכוננות,עליהלאשרלעובדמכסתבביצועבפועל.באםהמועצ

 שעותומכסתקילומטריםועלהעובדלדווחעלהעבודהוהנסיעותשביצעבפועלכתנאילקבלתהתוספת.
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 רב  –העסקת עובדים  .11

 כללי 

 

.עלפיהחוזר"מועצה(עוסקבשכרבכיריהמועצותהדתיות4114)יולי1חוזרמנכ"למשרדהדתותסב/ .11.1

נפש,תהיהרשאיתלרכושרכבולהעמידולצורכיראש451,111דתיתאשראוכלוסייתהמונהלמעלהמ

כוללמעמוכןקובעכי₪אלף125המועצהבשכרולרבמקומי.החוזרגםמגבילאתהרכבלרכבבשווישל

 ק"מ.151,111ניתןלהחליפוכאשרנסעמעל

 ק"מבחודש)בצפוןובדרום(.4511כירבמקומייקבלתשלוםעבור,יםקובענספחתנאיםנילוו .11.4

עלפיהמשולםלרבעבורשיחות.הסעיףקובעכי"המכסהכוללת-הנספחקובעמכסהלשיחותטלפון .11.3

 השתתפותבאחזקתטלפוןסלולאריואיןלחרוגאולהוסיףבגיןטלפוןסלולארי"

 וצאותאשל"בדיווחעלפיהנהוגבשירותהמדינה"הנספחקובעכיהרביוכללקבלה .11.2

 

 ממצאי הביקורת

 

 לרשותהרבהמקומיהועמדרכבבליסינגעלחשבוןהמועצה. .11.5

4113לשנת₪אלפי114עולהכיעלותהחזקתהרכבהנ"להיתה4112-ו4113מעיוןבכרטיסהרכבלשנים .11.6

ק"מהיתה4,511יעלותהחזקתרכבלחודשעלפי.הביקורתמצאהכ1-2.4112בחודשים₪אלפי33-ו

61ש"חשנתי(בעודעלותתשלוםאחזקתרכבבפועלהיתהגבוההמסכוםזהב24,111ש"חלחודש)3,511

 לשנה.₪אלף

הביקורתמצאה,כיהרבמקבלטלפוןסלולאריללאהגבלתשיחות.כמוכן,הרבמקבלבשכרתשלוםעבור .11.9

 לשנה(.₪2,511לחודש)₪395שלהוצאותטלפוןבסך

וזאתללאדיווח)סה"כ₪619הביקורתמצאה,כיהרבמקבלעבוראשלתשלוםקבועבשכרבסךשל .11.1

 לשנה(1,422

העירמבקרהמשרדעלמתןרכבלרבהמקומיבניגודלנוהל–הביקורתמצאה,כיבביקורתמשרדהפנים .11.1

לאחזקתטלפוןסלולאריעבורהרבואחרים,אךהערותאלולאוכןעלתשלוםעבורהוצאותטלפוןבמקביל

 תוקנו.







 

 מסקנות והמלצות

 

המועצההדתיתנתנהלרברכבצמודבניגודלהנחיותהמשרדלעניינידת.לגבירכבהרבנכללההערה .11.11

בפועללפנייותרמשנה,אךהנושאלאתוקן.ספציפיתומפורטתבדוחהביקורתשלהמשרדלעניינידת

 המועצהנושאתעבוררכבהרבבאחזקתרכבהאסורהלתשלוםעלפיהחוק.
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בתגובתולדוחטעןבאכוחותשלהרב,כיהרבכלללאהיהמודעלאיסורעלאחזקתרכבצמוד,וכיהרכב .11.11

מצ"ב–ניתןלועלפישיקוליהשלהמועצההדתיתובאישורמליאתהמועצההמקומית)ראההתגובההמלאה

דוח(.כןטענובאיכוחושלהרב,כיעלפיהחישובשעשו,למועצהמשתלםלתתלרברכבצמוד.הביקורתל

אינהמביעהדעתהעלחישובזהמכיווןשאיןלהכלנתוניםבדברצרכיהנסיעותשלהרכב.עםזאת,הביקורת

דהדתות.ניתןלהסדיראתסבורה,כילאניתןלתתלרברכבצמוד,כאשרהדברנאסרהמפורשבנוהלמשר

 הוצאותהרכבבמספרדרכים:

הפיכתהרכבהצמודשלהרבלרכבמועצה,שהרביעשהבושימושלצרכיעבודה, .11.11.1

 וכךגםעובדיםאחרים.

פנייהלמשרדהדתותתוךפירוטהנסיבותהמיוחדותשלקצרין)איןאולמות .11.11.4

שורמיוחדלאחזקתרכבאירועים,ריחוקמהמרכזוכו'(עלמנתלקבלמהמשרדאי

 צמודלרב.

 תשלוםהוצאותרכבעלפידיווח. .11.11.3

 עלפיהנחיותמשרדהדתותעלהרבלדווחעלאשלעלפיהנהוגבשירותהמדינה.–לענייןהוצאותאשל .11.14

מעברלטלפוןסלולאריוכןתשלוםבניגוד-לשנהעבורטלפון₪2,511בנוסףנושאתהמועצהבעלותשל .11.13

 ללאדיווח.לדיןשלאשל

 עלהמועצההדתיתלהפסיקלאלתראתתוספותהשכרהבלתיחוקיותהנ"ל. .11.12

החליטהרבלוותרעלהרכבהצמודוהחזירלמועצה–לאחרהעברתדוחהביקורתלרבוקבלתתגובתו .11.15

 המקומיתאתמפתחותהרכב.

 





  חופשות –העסקת עובדים  .12

 

 כללי 

 המקומיותעוסקבחופשהשנתית.תנאישירותברשויותלאוגדן5.13סעיף .14.1

ימיחופשה44מקבליםעובדיהמועצותהמקומיותובהםעובדיהמועצותהדתיות,5.13.3עלפיסעיף .14.4

 בשנה.

ימים,רשאיהעובדלצבורבאישור5)ד("ברשויותמקומיותבהןנהוגשבועעבודהבן5.13.5עלפיסעיף .14.3

ופשהשלאנוצלה..תמחקמחשבוןצבירתהחופשהשלהעובדבכלימים".)ב("יתרתח55הממונהחופשהעד

 לדצמברשלאותהשנה."31

"עובדהמועסקבמשרהחלקיתהעובדמספרימיםבשבועאוהעובדבחלקמימי5.13.41עלפיסעיף .14.2

 העבודהתחושבמכסתימיהחופשהלפיהנוסחההבאה.

ימים:במשרדיםבהםנהוגשבועעבודהבןחמישה

 ימיעבודהבפועל*מכסהשנתיתהמכסההחדשה=

 5
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)ז("ימיהחופשהשלעובדהמקבלחופשהתמורתעבודהבשעותנוספותיירשמו5.13.6עלפיסעיף .14.5

דיוןחופשהבסיוםשירותו.עלימיםבחשבוןחופשתובנפרדוהםיעמדולרשותולשימושבימיחופשהאובפ

 אלהלאתחולנההוראותבדברחובתניצולוהגבלותצבירה"

 הביקורתבדקהאתאופןמתןימיחופשהלעובדים,מעקבאחרימיחופשהוצבירתימיחופשה .14.6

 

 ממצאי הביקורת

יווחיםאלונמצאוידנייםובדהמועצההדתיתמגישיםדיווחינוכחותעובדיכאמורהביקורתמצאה,כי .14.9

 ליקוייםשונים

עבודהבןשישהימים.בהתאםמקבלים כיעובדיהמועצהמועסקיםלפישבועהביקורתמצאה, .14.1

 לחודשלמשרהמלאה.4.19העובדיםימיחופשהשל

הביקורתמצאה,כיחלקמהעובדיםלארשמוחופשגםבחולהמועדסוכותובחולהמועדפסח. .14.1

רשמוימיעבודהבמהלךכלחגהפסח.שלושהעובדיםלאניצלוכללימישניהמשגיחיםלדוגמא

 .4112חופשהבמהלךהמחציתהראשונהשלשנת

ימיחופשה55צברומעלהדתיתעובדיהמועצהמשלושה4112הביקורתמצאה,כינכוןלאפריל .14.11

קורתמצאה,כייוםחופשה.הבי19יוםועובדשלישי111,עובדאחדיום94עובדאחדצבר-

 יתרתימיחופשהלעובדים.תיתלאמוחקתהדהמועצה

הוערעלניהוללאאחידשלימיחופשהבמועצה.הביקורתשלמשרדהפנים1/4113בדוחהביקורת .14.11

כנדרש.ימיחופשהלא–מצאה,כיהעובדיםמקבליםאתימיהחופשהעלפימספרימיהעבודהשלהםבשבוע

  ורמשרהאלאעלפיימיעבודהשבועיים.נצבריםעלפישיע



 

 מסקנות והמלצות

 

.הדתיתהביקורתמעירהכיצבירתימיחופשהעלידיעובדיםמצטברתלנטלכלכליעתידיעלהמועצה .14.14

תחויבלשלםכשלושמשכורותויותרלחלקניכרהדתיתלמעשההמועצההקיים,בהיקףצבירתימיהחופשה

 דוברבעולכלכלימשמעותי.מעובדיהבעתעזיבתם.מ

לפעולעלפיהוראותהחוקבענייןצבירתימיחופשהלעובדיםולמחוקהדתיתהביקורתממליצהלמועצה .14.13

לעובדיםהדתיתתאפשרהמועצה4115שנתימיחופשהמעללמכסההמותרת.הביקורתממליצה,כיבמהלך

 עברליתרההמקסימאליתהמותרת.לנצלימיחופשהובסוףהשנהימחקוימיהחופשהשנצברומ

 הביקורתסבורהכייתרותימיהחופשההגבוהותנובעותמשתיסיבות: .14.12

 בשלכךשלאנעשהשימושבשעוןנוכחותשנוצלוחוסררישוםשלימיחופשה .14.12.1

 חוסרניצולשלימיחופשה .14.12.4

אפשראיןמטרתימיהחופשהלמטרתמתןימיחופשההיאלאפשרלעובדלנוחולצבורכוחות. .14.15

לבחוןאתהדתיתלעובדלצבורעשרותימיםשיהפכובעתידלכסףרב.הביקורתממליצהלמועצה

לחייבאתהעובדיםלנצלחלקמימיהחופשההשנתייםלצורךחופשה.כךלדוגמאבמועצההאפשרות
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.בכךבחולהמועדסוכותופסח–המקומיתהעובדיםיוצאיםלחופשהבתשבועפעמייםבשנה

 מטרתהחופשהוהמעבידמפחיתאתהעולשלמימושימיחופשהבכסףבעתיד.ממומשת



 

 קבלת עובדים  .12

 

 עיקרי הממצאים

 

עלהמועצההדתיתלפרסםמכרזיםכאשרבכוונתהלהעסיקעובדיםחדשים.רובעובדי–עלפיהחוק .13.1

 המועצההדתיתהםוותיקים.

לתפקידו.לבקשתהביקורתנמסרולידיההתקבלמזכירהמועצה4111הביקורתמצאה,כיבמאי .13.4

המועצה42/5/11חבריםכולליו"רהמועצה.עלפיהפרוטוקולמיום2פרוטוקוליםשלוועדתהבחינהשכללה

מועמדים.בישיבהזוהוחלטכירקשנימועמדיםיוזמנולראיוןעבודה.ההחלטה5פרסמהמכרזאליונגשו

 חברים)חבראחדהתנגד(.3נתקבלהללאכלנימוקוברובשל

התקיימהישיבהנוספתובההוחלטלבחורבמזכירהמועצה.הנימוק4111במאי31ב-שבועלאחרמכן .13.3

קורותהחייםשהגישו–"היותוהואהמתאיםביותר".איןבמועצהכלמסמכיםנוספיםהנוגעיםלהחלטהזו

ידיתחלקמהמועמדיםולזמןאחריםטהלפסולמלהשכלתם,הסיבותלהחלהמועמדים,מסמכיםהמעידיםע

 הבחירהבמועמדשנבחרבפועל.וכמובןאיןכלנימוקלהחלטהעל

,העירמבקרהמשרדכי"משגיחכשרותהמשמש4113הביקורתמצאה,כיבביקורתמשרדהפניםמ .13.2

 בנוסףגםכמזכירהמועצההדתית,מועסקשלאעלפיתקן"

 

 

 המלצות

 

לפעולעלפיהוראותהחוקולפעוללקבלתעובדיםבמכרזכדין.הדתיתהלמועצההביקורתממליצ .13.5

כךנקבעכיעובדיםשהתקבלושלאכדיןהעסקתםפסולה.גישכיבפסיקתבתיהמשפטהביקורתמבקשתלהד

 כי:191/19לדוגמאקבעביתהדיןהארצילעבודהבפסקדיןע"ע

 

 –, מצויות במשבר כלכלי שנובע מגורמים רבים, וביניהם המקומית...., לרבות המועצה רשויות מקומיות רבות"

קבלת עובדים בחריגה מהתקן ובניגוד לכללים הקבועים בדין וחריגות שכר. המדיניות הראויה היא לעודד ואף 

 "לחייב רשויות מקומיות לתקן את הליקויים שנפלו בהליכי קבלת עובדים ואיוש משרות בעבר

 

 יהמועצהתנהגבעתידעלפיהוראותהחוקביחסלקבלתעובדיםלעבודה.כהביקורתממליצה .13.6

לאורההערותשהובאובפרקיםקודמיםביחסלהעסקתוהבלתיתקינהשלמזכירהמועצהוכןלאור .13.9

וכןלאורהעובדהכיבפועלהנ"למשמשהעובדהכיהתקבללתפקידושלאכדיןוכיאיןתקןלהעסקהזו,
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הביקורתממליצהלמועצהלהפסיקהעסקתובמועצה.באםהמועצהזקוקהכמזכיר,כמשגיחכשרותולא

 עליהלפנותלמשרדהדתותלאישורתקןולערוךמכרזלתפקידעלפיכלהוראותהדין.–למשגיחכשרותנוסף





רואתחשבוןיעלאשל

מבקרתהמועצה


