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 תקציר

. ומית לצורך מתן שירותי דת לאזרחהדתיות משמשות כזרוע ביצועית של הרשות המקהמועצות 

צמאי הוא בעיקר תולדה של מצב היסטורי שהיה קיים עוד לפני קום שירותי הדת על ידי גוף עניהול 

אם לאופי הדתי של מתן שירותי הדת צריך להיעשות בהתסו עומד העיקרון שהמדינה אך בבסי

 בכל רשות ורשות. ההאוכלוסיי

הסמיך את השר , החוק את עבודת המועצות הדתיות 1971הסדיר בשנת היהודיים שירותי הדת חוק 

דרך גיבוש ולשירותי דת להקים מועצות דתיות, קבע את הסדרי המימון של המועצות הדתיות 

 .המקומית ההאוכלוסייכך שייתן ביטוי לרצון ואופי  ההרכב מליאת המועצה הדתית

י פקיד "צות הדתיות ברובן מנוהלות עעשרות שנים יישום החוק נתקל בקשיים ובפועל המועבמשך 

מטעם השר אינו חייב להיות תושב המקום, ממונה ה של השר לשירותי דת. אישישהוא מינוי פוליטי 

 והוא יכול להיות ממונה במקביל על מספר מועצות דתיות.

בכיר אגף לשירותי דת פועלים שלושה אגפים המלווים את עבודת המועצות הדתיות, במשרד 

 .פיקוח ובקרה הסדרה ף כח אדם במועצות הדתיות, ואגףתקצוב ובקרה, אגל

מחצית  2018הדתיות נחשבות לגוף עם קשיים ניהוליים וכלכליים מובנים, בשנת המועצות 

לשירותי דת בעלות של מיליוני  חשב מלווה מטעם המשרד תחת פיקוח של מהמועצות הדתיות פעלו 

  שקלים.

בתחומי הכשרות,  לאזרח ברמה מקצועיתותיים ואיכהמועצות הדתיות היא מתן שירותי דת  תפקיד

רישום נישואין, הפעלה ותחזוקת מקוואות ועירובין, חלק מהמועצות הדתיות עוסקות גם בפיתוח 

  למין ומתן שירותי קבורה.בתי ע

בשטח מוכיחה כי המועצות הדתיות אינן מגשימות את יעודן, מערכת הכשרות הארצית ת המציאו

חיצוניים למועצה  רישום הנישואין מתבצע באמצעים טכנולוגיים וגם על ידי גופיםעל סף קריסה, 

לרשות המקומית העוסקת בבינוי פיתוח  פיתוח והתחזוקה של מקוואותבינוי הדתית, בתחומי 

מצבן  ,מובהק על המועצה הדתית בולט ותחזוקה של מבני ציבור, מוסדות חינוך וכו' יש יתרון

אינו יציב, ומתן השירות לאזרח הן פנים אל פנים והן באמצעים הכלכלי של רוב המועצות הדתיות 

 ו.טכנולוגיים מפגר באופן משמעותי לעומת מצבן של הרשויות המקומיות בתחומים אל

ברשות ייעודית המרכז לשלטון מקומי היא ששירותי הדת צריכים להינתן במסגרת מחלקה עמדת 

 .המקומית

במשך  תומך בקיומן של המועצות הדתיות אך בפועל שירותי דתלהמשרד הרווחת היא שהדעה 

להעדיף את מתן היא המשרד מדיניות ו ,עשרות שנים לא הקימה המדינה מועצות דתיות חדשות

  השירות לאזרח כאחת. שירותי הדת באמצעות הרשות המקומית מטעמי יעילות כלכלית ואיכות

וסדורה למתן  , ככלל אין מדיניות מוגדרתמקומיות בהן לא קיימת מועצה דתיתרשויות  40-כארץ ב

י והיקף שירותי הדת ברשויות אלו נקבעות בדרך כלל פואשירותי דת ברשות בה אין מועצה דתית, 

שאין בה מועצה מקומית רשות ל .כפועל יוצא ממערכת היחסים בין ראש הרשות והרב המקומי

   שהיא נותנת. הדת שירותילגבות אגרות בעד אסור על פי חוק דתית 
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 "לאן דתיותהמועצות ה" אשעסק בנוו 11.11.20ב התקיים שירותי הדת שהשדולה לשיפור בכנס 

וכי העקרונות שצריכים להנחות כל שינוי ייתה הסכמה כללית שהמצב הנוכחי לא יכול להמשך, ה

 :הם

 על מתן שירותי דת על פי ההלכה )אותה קובע הרב המקומי(. שמירה  .1

 המקומית. המתן שירותי הדת יהיה בהתאם לאופי האוכלוסיי .2

תקצוב ייעודי להפעלת מערך שירותי הדת, ועצמאות המחלקה לשימוש בתקציב בהתאם  .3

 ליעדים והמטרות, סכום זה לא יפחת מהתקציב הקיים כיום למועצות הדתיות.

מקצועית של המשרד לשירותי דת על מתן שירותי הדת )בדומה למחלקות רווחה רגולציה  .4

 וחינוך(.

שמירה על רמת ל בכפוףרשות המקומית במנגנון מתן שירותי הדת לאזרח, זכות בחירה ל .5

 ניהול מקצועי, מתן השירות לאזרח, ויציבות כלכלית. 

 

 :המוצעהשינוי 

, (בכפוף לעקרונות המפורטים לעיל) מתווה למתן שירותי הדת באמצעות הרשות המקומיתגיבוש 

כי  מוצע ,רשויות בהן לא פועלת מועצה דתית נדרש זמןבפעלתו מאחר ולצורך גיבוש המתווה וה

ינתנו יבכל הרשויות בארץ שירותי הדת  יגובש מתווה סופי שבו כו כשנה בסיומהאלו ימש פעולות

 הרשות המקומית.באמצעות 

בהם הרשות המקומית תעדיף להפעיל את שירותי הדת באמצעות מועצה זאת במקרים חריגים עם 

תן שירות לאזרח דתית היא תוכל לעשות זאת בכפוף להוכחת יכולת ניהולית, יציבות כלכלית, ומ

 .ברמה נאותה

הרכב מועצה ל וכן בכל הנוגע ל"שירותי הדת היהודיים יתוקן על מנת לאפשר את ההסדרים הנחוק 

 דתית ומינוי העומד בראשה.
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 רקע - מועצות דתיותה

נקבע ב"תקנות כנסת ישראל" שאושרו על ידי עקרון אספקת שירותי דת על בסיס מקומי/ קהילתי 

, בין היתר נקבעו בתקנות אלו הקמת ועדי קהילות, רבנות מקומית 1927הנציב העליון בינואר 

כל עיר או כפר לא תהיה יותר מקהילה אחת. אפס כי בלתקנות קובע " 20ומועצת שחיטה. סעיף 

לתבוע סיפוק צרכיו הדתיים  כל חלק מקהילה כזאת הכולל לא פחות משלושים בוגרים רשאי

פי עיקריו הוא. והקהילה או ועד הקהילה, כפי שיחייב הענין, בסדרם ובנהלם –על םוהתרבותיי

שירותים ציבוריים בעלי אופי דתי ותרבותי יתחשבו כיאות עם צרכיו של חלק כזה, ועל הקהילה 

בין הקהילה ובין כל  או הועד שלה לחלק אותו חלק מהכנסות הקהילה המוקדש לצרכי דת ותרבות

 ".אופן יחסי למספר חבריהםב חלק כזה מהכנסת

המשיך  , בהתאם לצרכים המקומיים של הקהילהעקרון זה של מתן שירותי דת ע"י "ועד קהילה"

בחוק שירותי הדת היהודיים הקובע את אופן  1971לנהוג בפועל גם אחרי קום המדינה ועוגן בשנת 

שוב להדגיש כי החוק עוסק בענייני מינהל ותקציב ואינו מגדיר הקמת מועצות דתיות ותקצובן, ח

 מהן שירותי הדת שעל המועצות הדתיות לספק )ואין שום חוק אחר המגדיר מהן שירותי דת(.

רשויות  40 -מועצות דתיות המתוקצבות ע"י המשרד לשירותי דת והרשות המקומית, ו 132בישראל 

 בהם לא קיימת מועצה דתית.

תיות אחראיות על סיפוק שירותי הדת: כשרות, רישום נישואין, הפעלה ותחזוקת המועצות הד

 מקוואות, הקמה ואחזקת עירובין, קבורה )ברשויות בהן לא פועלות חברות קדישא פרטיות(.

ממונים  ניהולן נעשה על ידיהרכב נבחר, ומהמועצות הדתיות לא היה  50%-ביותר מ 2018 נכון לשנת

ת הדתיות הרכבים נבחרים ואת יתר המועצו 5נכון להיום ישנם רק ת, מטעם השר לשירותי ד

לאחרונה פרס השר לשירותי דת הרב יעקב אביטן במכתב למנכ"ל  מנהלים ממונים מטעם השר.

המשרד את הקושי באישור הרכבים למועצות הדתיות, השר ציין כי מצב זה נמשך כבר שנים, הקושי 

בהרחבה כבר תואר הודיים בייחס לגיבוש הרכב מועצה דתית ביישום הוראות חוק שירותי הדת הי

"פרק הרכב למועצה הדתית:  לאישורביחס לזמן הנדרש אשר כתבה כך צדוק  תע"י ועד 1993בשנת 

זמן זה מגיע לעיתים לתקופה של קדנציה מלאה של מועצת רשות מקומית כך שמועצה דתית בהרכב 

מסיבות של קשיים במינוי מועצה דתית חדשה, והכל מסויים מכהנת תקופה של שתי קדנציות 

המועצות המסקנה מהעובדה שמינוי הרכב נבחר הוא החריג היא ש – "תוך קיום כל הוראות החוק

 הניהול שירותי הדת ע"י גוף מייצג של האוכלוסיי –הוקמו  הדתיות לא מגשימות את התכלית לשמן

 המקומית.

תי הדת גם לא הוכיח את עצמו מבחינה ניהולית היותן של המועצה דתית כלי נכון למתן שירו

מועצות דתיות עם חשב מלווה, בעלות כוללת של מיליוני שקלים  53עלו פ  2018נכון לשנת  וכלכלית, 

 מיליון(. 8-15)הערכה ראשונית 

להפעלת שירותי הדת באמצעות מועצות דתיות עצמאיות יש השפעה כלכלית גם בעלות הרגולציה 

אגפים המלווים את עבודת  3במשרד לשירותי דת פועלים ם שמיועדים לצרכי דת( )והשימוש בכספי

המועצות הדתיות: אגף כח אדם במועצות הדתיות, אגף בכיר לתקצוב ובקרה של המועצות הדתיות, 

אגף ביקורת ופיקוח על עבודת המועצות הדתיות )המבצע ביקורות באמצעות רו"ח חיצוניים 

 בעלויות גבוהות מאוד(.
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להקים צוות לבחינת ביטול הרכבי המועצות הדתיות : "13.5.13ממשלה החליטה כבר ב ה

ומינוי ממונים  ,1971-המתמנים לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א

". הוועדה שהוקמה מקצועיים תחתיהם שיחזיקו בכל הסמכויות והתפקידים של הרכב מועצה דתי

 לאחר העברת המשרד לשירותי דת לידי ש"ס. 2015עבודתה בשנת  על פי החלטה זו הפסיקה את

של  אי ההצלחה המציגים את ( 2018)האחרון שבהם בשנת מבקר המדינה פרסם מספר דוחות 

מדיניות של מינויים בחירה בהמשרד לשירותי דת בתחום מינוי המועצות הדתיות, ובמקום זאת 

ידי ביטוי בהרכב חתימה" שאינם מייצגים את הציבור )כפי שבא ל פוליטיים של "ממונים" ו"מורשי

 הרשות המקומית(.

 

 תפקידי המועצות הדתיות 

מועצה מוסמכת לטפל בסיפוק שירותי קובע " 1971 -לחוק שירותי הדת היהודיים תשלא 7סעיף 

, החוק אינו מפרט מהם ", עוד קובע החוק כי לשם מתן השירות רשאית המועצה לגבות אגרהדת

חלק מנהלי העבודה שירותי הדת שהמועצה מוסמכת לתת וכיצד עליה לתת שירותים אלו לאזרח, 

של המועצות הדתיות נקבעו בתקנות שירותי הדת היהודיים, וכן בחוזרי מנכ"ל של המשרד לשירותי 

 דת.

של  המשרד לשירותי מתואר באתר האינטרנט השירותים הניתנים על ידי המועצות הדתיות כפי ש

 הם:דת 

 כשרות

כחלק מכך פועלות  .אחראיות על מתן תעודות הכשר לבתי העסק בתחומי היישובהמועצות 

המועצות להסדרת נושא כשרויות בתי העסק בתחומן, הכשרה ומינוי משגיחי כשרות, הנפקת 

 ד.סק, אכיפת תנאי תעודת הכשרות ועותעודות כשרות לבתי הע

 נישואין

ראית על פתיחת תיק נישואין לזוגות יהודיים, הדרכה לפני החתונה, הקצאת רב אחהמועצה 

מועצות שונות  .לעריכת חופה וקידושין מעובדי המועצה והענקת כתובה ואישור נישואין לזוג

מספקות שירותים נוספים במהלך פתיחת התיק אשר משתנים ממועצה למועצה ומותאמים לקהל 

 .היעד של המועצה

 מקוואות

, ובכלל ועצות הדתיות אחראיות על תחזוקה ותפעול של המקוואות הציבוריים הקיימים בעירהמ

שיפוץ חלקי או , וכן  תחזוקה ותפעול שוטף של המקוואות ע"י הבלניות, שהינן עובדות המועצהזה 

 על פי הצורך. יםמלא של מקווה קי

 עירובין

המועצה  .של קווי עירובשוטפת חזוקה ות הרחבה, הקמה על היתר בין אחראיות הדתיות המועצות

מדי שבוע, ע"י האחראי לכך במועצה, במיוחד במקומות שבהם נעשות  של העירובבדיקה מבצעת 

במידה שמתגלה תקלה, דואגת  .עבודות תשתית, וכן בעקבות בקשות המתקבלות ע"י תושבי המקום

 מסודרת בדבר תקלה בעירובהמועצה הדתית לתיקונה לפני השבת הקרובה או להוצאת הודעה 
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 קבורה

דואגות להיבטים מנהלות את בתי הקברות ובמקצת מהמועצות הדתיות ישנן מחלקות קבורה, אשר 

במועצות אלו חברות הקדישא אחריות לקביעת מועד ללוויה,  .המינהלים בסידורי קבורת הנפטר

חברת הקדישא אינה  במקומות בהם .הקצאת חלקת קבר וטיפול בגופת הנקבר עד הבאתו לקבורה

 .חלק מן המועצה, מפנה המועצה הדתית את משפחת הנפטר לחברות הקדישא המקומיות

 

 טענות בעד קיומה של מועצה דתית

הדרך לשמור על עצמאות שירותי הדת היא רק דרך המועצות הדתיות, זה מבטיח שירותי דת טובים 

תקציבים ב מונע שימושללא קשר לתפיסת העולם של ראש הרשות המקומית וחברי המועצה, וזה 

 צרכים אחרים של הרשות.טובת דת ל שירותיל המיועדים

גדולה שראש המועצה הדתית יהיה נבחר מתוך יש חשיבות כדי לשמור על עצמאות שירותי הדת 

, בדיוק כמו שראש רשות נבחר ע"י הציבור ולא ממונה במכרז או הליך שאותו הוא משרת הציבור

 אחר.

הרשות המקומית מתקשה לספק שירות בעל אופי מקצועי ייחודי, רואים את זה בשנים האחרונות 

 המקומית. בהקמת תאגידי המים והצאת מערך כיבוי האש מהראשות 

 

 טענות בעד מתן שירותי דת ע"י הרשות המקומית

ראש לכלל השירותים לציבור, בתחום שירותי הדת המצב הוא שמתן ראש הרשות הוא אחראי על 

הרשות יש אחריות, אליו באים בטענות אבל אין לו סמכות. השלטון המקומי הוא גוף חזק, והמדינה 

 כשלטון מרכזי לא יודעת לטפל בפרט.

בין היתר  גנון הקיים למינוי מועצה דתית שבו כביכול יש לרשות זכות למנות נציגים לא עובדהמנ

הל את שירותי הדת הוא פקיד ממונה )בדרך כלל ובפועל מי שמנ בשל הוטו ההדדי שיש לשותפים

 ., לפעמים במשרה חלקית, לרוב הוא לא מכיר את הצרכים הייחודים של הרשותמינוי פוליטי(

ית כגוף נפרד מהרשות המקומית יש עלויות נוספות של תקורה ותפעול שבאות על חשבון למועצה דת

 מתן שירותי הדת לאזרח.

בחלק גדול מהרשויות )בעיקר הקטנות( רוב תקציב המועצה הדתית הולך למשכורות בעוד את 

ית השירותים כדוגמת : תחזוקת מבנים של מקוואות, תחזוקת עירוב וכדו' נותנת הרשות המקומ

 אמצעות המחלקות המקצועיות שלה.ב

המדיניות המוצהרת של המדינה היא לא להקים מועצות דתיות חדשות )בישובים חדשים וקיימים(, 

 את המדיניות הזו יש להחיל גם על רשויות בהם קיימת כבר מועצה דתית.
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 עמדת המשרד לשירותי דת

ולחזק את המועצות הדתיות כגוף עצמאי המדיניות המוצהרת של המשרד לשירותי דת היא לשמור 

עם זאת המידיות בפועל המתנגדת להקמת מועצות דתיות חדשות, כמו גם הנימוקים  נותן כשרות,

שהציג המשרד )במסגרת תשובה לבג"צ( מדוע לא תוקם מועצה דתית בבית אל מעידים כי גם 

ברשות המקומית יעילה המשרד מודע לכך שמתן שירותי דת באמצעות מחלקה/ אגף לשירותי דת 

 יותר, חסכונית יותר ומביאה למתן שירותי דת טובים יותר. 

להלן מספר ציטוטים מתשובת המשרד לשירותי דת לבג"צ שהגישה המועצה המקומית בית אל 

 בדרישה להקים בתחומה מועצה דתית:

"המשיבים סבורים כי הקמתן של מועצות דתיות חדשות צריכה להיעשות במשורה תוך 

 חינה כללית של כל מקרה ומקרה וזו המדיניות המנחה אותם בעת הזו.ב

..... 

בטרם נעמוד על השאלות התקציביות כבדות המשקל, יודגש כי המשיבים סבורים כי 

 תקציבי הוא שיקול רלבנטי בהחלטתם האם להקים מועצה דתית.-השיקול הכלכלי

..... 

השירותים הדתיים היהודיים ולסייע המועצה הדתית היא גוף שתפקידו לדאוג לקיום 

לתושבי המקום בקבלת השירותים הדתיים הדרושים להם ושהם מעוניינים בהם..... 

מועצה דתית הסובלת מהיעדר איזון תקציבי לא רק שלא תתרום לאספקת שירותי הדת 

 לטובת תושבי הרשות אלא תוביל לבזבוז משאבים ולפגיעה בשירותי הדת המקומיים.

..... 

ם יבים התמודדו בשנים האחרונות לא אחת עם מועצות דתיות הסובלות מקשייהמש

על איכות  –פקודן השוטף של המועצות ובעיקר תקציביים חמורים, המכבידים על ת

 שירותי הדת אותם הן נועדו לספק לתושביהן.

המדינה מפרטת בתשובתה לבית המשפט את עלויות התפעול של שירותי הדת במסגרת המועצה 

יב שערכה קומית, ואת העלות הצפויה למתן אותם שירותים במסגרת מועצה דתית על פי תחשהמ

מהתקציב  20%אלף שח לפחות )שהם  300-ומגיעה למסקנה שמועצה דתית תפעל בגרעון שנתי של כ

 הנוכחי של שירותי הדת(.
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 מסקנות

בבסיס הקמת המועצות הדתיות כגוף עצמאי הוא הובלה של שירותי הדת  הרעיון המרכזי שעומד

, על ידי גוף המייצג את הצרכים הדתיים הייחודים של כל רשות ורשות באופן עצמאיעל פי ההלכה 

של הדתית במנותק מתפיסת העולם לתושבים המבקשים זאת ברמה גבוהה שירותי הדת כל ומתן 

 .הרשות המקומית

ברוב המועצות השר לא מצליח כיח שהמועצות הדתיות לא מגשימות רעיון זה, מו הניסיון המצטבר

, כאשר השיקול הראשון הוא למנות הרכב נבחר והוא משתמש בסמכותו למינוי ממונה מטעמו

, במקרים רבים לממונה אין שום זיקה לאוכלוסיה פוליטי בעוד היכולות הניהוליות הם שיקול משני 

ג את המאפיינים המיוחדים שלה, לעיתים ממונה מנהל כמה מועצות המקומית והוא לא מייצ

ניהול במסגרת הזמן העומד לרשותו לבצע )במרחקים גאוגרפיים משמעותיים( וממילא אין לו יכולת 

 אפקטיבית.

, 60% והרשות המקומית 40%המשרד לשירותי דת  :מקורות המימון של המועצות הדתיות הם 

רוב  שהמועצה נותנת בפועל. יםסות משתנות מאגרות בהתאם לשירותבנוסף לכך למועצות יש הכנ

תקציב המועצה משמש לתשלום שכר ולהוצאות תפעול, בעניין זה ראוי לציין כי על פי דו"ח הממונה 

 מצבן למרות זאתו בורי,על השכר באוצר שכר עובדי המועצות הדתיות הוא הנמוך ביותר במגזר הצי

על איזון אך חלק גדול מהם בקושי הכלכלי של המועצות הדתיות אינו טוב, חלקם מצליחות לשמור 

סובל מגרעון, קשיים ניהוליים ותפעוליים ועבודתם מתבצעת תחת פיקוח של חשב מלווה מטעם 

 המשרד לשירותי דת. 

הכשרות, של מצב זה היא פגיעה במתן שירותי הדת לאזרח, כשלים במערכת  התוצאה הישירה

בתקשורת ומתן מידע לציבור )קבלת קהל, תחזוקת אתר אינטרנט, יכולת בתחזוקת המקוואות, 

 הגשת בקשות או ביצוע תשלומים באמצעים טכנולוגיים(. 

ולא רק לציבור הדתי,  העמדת המרכז לשלטון מקומי היא ששירותי הדת מיועדים לכלל האוכלוסיי

בראשות המקומית, שמנוהל על ידי איש מקצוע  אגףוהם צריכים להינתן באמצעות מחלקה / 

רשויות יהודיות בהן לא הוקמו מועצות  40בעניין זה חשוב לציין כי קיימות  המתמחה בניהול.

דתיות, לגבי רשויות לא קיים הסדר מחייב והחוק אינו מתיר להן לגבות אגרות עבור שירותי דת. 

דת אך בחלקן הגדול אין גורם ייעודי  ותיהמספקות שיר חלק מרשויות אלו מפעילות מחלקות

הדת, כך למשל בתחום הכשרות נאלץ הרב המקומי )לעיתים סיפוק שירותי ברשות הממונה על 

אזורי( להעניק תעודות כשרות ללא יכולת חוקית לגבות אגרה, וללא מנגנון עזר של מפקחים 

 דו'(.ושירותי המשרד הנדרשים )תיעוד, ניהול תיקי משגיחים ועסקים וכ
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 המלצות

ותפיסות העולם של נבחרי מאחר ומדובר במתן שירות ייחודי ורגיש שעלול להיות מושפע מאופי 

הציבור בראשות המקומית ובראשם ראש הרשות המקומית, כל הסדר למתן שירותי דת צריך 

 לשמור על העקרונות הבאים:

 על מתן שירותי דת על פי ההלכה )אותה קובע הרב המקומי(. שמירה  .6

 המקומית. המתן שירותי הדת יהיה בהתאם לאופי האוכלוסיי .7

תקצוב ייעודי להפעלת מערך שירותי הדת, ועצמאות המחלקה לשימוש בתקציב בהתאם  .8

 ליעדים והמטרות, סכום זה לא יפחת מהתקציב הקיים כיום למועצות הדתיות.

מקצועית של המשרד לשירותי דת על מתן שירותי הדת )בדומה למחלקות רווחה רגולציה  .9

 וחינוך(.

שמירה על רמת ל בכפוףרשות המקומית במנגנון מתן שירותי הדת לאזרח, זכות בחירה ל .10

 ניהול מקצועי, מתן השירות לאזרח, ויציבות כלכלית. 

 

 עבודהתוכנית 

ודיים, כל שינוי במנגנון הקיים מחייב עבודת המועצות הדתיות מוסדרת בחוק שירותי הדת היה

 והפיכתוחקיקה ראשית של הכנסת, כדי לבצע הליך חקיקה נדרש גיבוש של הסדר חדש ומקיף 

 להצעת חוק שיאושר בסופו של יום בכנסת.

ביצוע הליך כזה דורש זמן, הן לצורך גיבוש ההסדר, הן לצורך ניסוח פרטי ההסדר כהצעת חוק, והן 

של חוסר וודאות ביחס להמשך כהונת הממשלה הנוכחית או ליכולתה להוביל מסיבות פוליטיות 

 שינוי בתחום רגיש זה בפרט.בכלל ו מדיניות

 לפיכך מוצע לפעול בשני שלבים:

 :(2021עד סוף ) שנה – שלב א

יגבש מודל )בשיתוף המשרד לשירותי דת( מרכז השלטון המקומי  –צות דתיות רשויות ללא מוע

להפעלת מחלקה לשירותי דת ברשות המקומית, המודל יהיה כפוף לעקרונות המפורטים לעיל, 

בשיתוף המשרד לשירותי דת על מנת להסדיר בפועל את מתן לשלטון מקומי במקביל יפעל המרכז 

 המקומיות בהן אין מועצה דתית.שירותי הדת בכל אחת מהרשויות 

הגדרה של היקף שירותי  חוק שירותי הדת היהודיים שיכלול:נוסח חדש ליגובש  – גיבוש חקיקה

רשות עצה דתית, הפעלת מערך שירותי דת כחלק מהמנגנון להקמה מהירה של מודת מינימאליים, 

מידת עצמאות מחלקת הדת ברשות המקומית, אופן בחירת מנהל שירותי הדת בראשות המקומית, 

למתן שירותי דת ומטרות השימוש בהם, תנאים בהם תוכל הרשות מקורות תקציב המקומית, 

 המקומית להפעיל את שירותי הדת באמצעות מועצה דתית.

ימשיך במהלכים למינוי הרכבים נבחרים, הרכבים אלו או הממונים על השר  –מועצות דתיות 

ל"שיקום" כל אחת יגבשו תכנית עבודה בסיוע וליווי של המשרד לשירותי דת המועצות הדתיות 

התוכנית תכלול יעדים ומטרות  בנוגע לאופן וטיב מתן , בהתאם למצבה תוהדתי מהמועצות 
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השירות, קשר עם האזרח והנגשת מידע, שימוש באמצעים טכנולוגיים, איזון כלכלי וכדו', התוכנית 

 דרך ומסגרת תקציב לכל שלב. תכלול לוחות זמנים, אבני

כמו כן יגובש מתווה חדש להרכבת מועצה דתית ובחירת העומד בראשה, המתווה שיגובש יאפשר 

בתוך חודש מיום הבחירות לרשות מקומית לכונן את המועצה הדתית )בדומה למינוי יו"ר וחברי 

 ס(."עירונית או הנהלת מתנעמותה  /דירקטוריון  לחברה 

 

 הסדר קבוע –שלב ב 

יקבע בחקיקה כי ברירת המחדל להפעלת שירותי הדת תהיה באמצעות מחלקה ברשות המקומית, 

מקומית אשר תרצה בכך ותעמוד בתנאים שיקבעו )כדוגמת איתנות כלכלית, הצלחה  ראשות

ניהולית, אי פגיע בשירותי הדת( תוכל להקים מועצה דתית )או להשאיר את המועצה הדתית 

 ימת( באמצעות המנגנון החדש שיקבע בחוק.הקי

עם זאת  ,בודת הרשותנהלית לעישות המקומית ויהיו כפופים מדי הריהיו עוב עובדי מחלקת הדת 

תשמר עצמאות מסויימת כפי שיקבע החוק )תקציבית ותפעולית(, המחלקה תפעל באופן מקצועי 

 .והרב המקומי על פי נהלים ותחת פיקוח של המשרד לשירותי דת


