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 פ"בו' חשוון תש
 

 קציבת כהונתו של הממונה על המקומות הקדושים –נייר מדיניות 

על עובד הציבור מוטלת חובה אתית, הנגזרת ממעמדו כנאמן הציבור, לשרת את הציבור "

 1"במסירות, ביעילות, בהגינות ובאדיבות

 

 ותקציר מנהלות רקע .א

לקידום מדיניות בנושא קציבת הכהונה לממונה על  הצעותתכליתו של מסמך זה הוא הצגת 

תפקיד הממונה על המקומות הקדושים הוא תפקיד ציבורי, אשר הכהונה קומות הקדושים. המ

 נקצבו, בין בהחלטות ממשלה ובין בחקיקה.  –בתפקידים המקבילים לו בשירות הציבורי 

רס לאומי ציבורי במינהל תקין ואינטאינטרס  –הצורך בקציבת הכהונה מבוסס על שני עקרונות 

מנהל משקפת עקרונות של  כהונהקציבת  – האינטרס הציבוריו. מבחינת בכללותשל העם היהודי 

רפורמה ל נציב שירות המדינהת ועדת לצעמדה בבסיס המשוהיא  קרטיה, שקיפות ודמותקין

החשב דוגמת  –בכירים בשירות הציבורי אי משרה . ועדה זו קבעה טווח כהונה לנושבשירות הציבורי

. אף כהונתם של הרבנים יב שירות המדינה, האפוטרופוס הכללי ועודבמשרד האוצר, נצ הכללי

א ניהול רחבת הכותל הו האינטרס הלאומי. הרבנות הראשיתבחוק  – שנים 10-ל הראשיים קצובה

 .הויהודידי המערבי באופן שוויוני ושקוף המאפשר פולחן דתי לכל יהו

תפקידים בכירים השווים במעמדם לתפקיד הממונה על המקומות כהונה בכי  מהסקירה מטה עולה

אם במכוון ובין אם בין  –מחוץ להחלטות  תרנקצבו זה מכבר אך תפקידו של הממונה נוהקדושים 

 כהונת הממונה על המקומות הקדושים. נייר זה מציע לתקן את הטעות הזו ולקצוב את . בשוגג

פרסומים האחרונים אודות האת, ם. עם זואינו מכוון לגופו של אדעמדה עקרונית נייר זה נכתב כ

, עם מוקדי כוח בממשלה, העניפה של הממונה הנוכחי, מר שמואל רבינוביץ'מערכת הקשרים 

 . אותו צורךתקשורת וההשפעה שלו על מקבלי ההחלטות ממחישה את ובבכנסת 

 , בתמצית הן:המלצותינו

, במסגרת סגל בכיר ומות הקדושים למשרד לשירותי דתהעברת תפקיד הממונה על המק .1

 באופן ישיר.  לקציבת כהונהך להחיל עליו את הרפורמה י וכבשירות הציבור

שבתוך שנתיים תסתיים כהונתו ועל הממונה  נוכחי כךקציבת כהונה מיידית של הממונה ה .2

 רי.הכהונה כמקובל בשירות הציבוהבא יחולו הגבלות 

קדושים מתוך הבנת חשיבותו המקומות ההפרדה בין ניהול רחבת הכותל המערבי לבין יתר  .3

קרים בו ביחס לשאר כמויות המבקרות והמבשל הכותל המערבי ליהדות העולם בכלל ו

 הכותל.  ניהול הקרן למורשתהאתרים. זאת, לצד הגברת השקיפות של 

                                                           
 498, כרך א' עמ' המנהליתפרופ' יצחק זמיר, הסמכות  1
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ואין הוא הציבורי  נייר זה יעסוק בקציבת כהונתם של משרתי ומשרתות השירות – כעת יודגשכבר 

 הן בשלטון המקומי והן בשלטון הארצי. – עוסק בשאלת קצבת כהונתם של פוליטיקאים

 

 קציבת כהונה בשירות הציבורי .1.א

המנהל הציבורי הוא כלי השירות של מקבלי ההחלטות. אותו מנהל ציבורי הוא נאמן הציבור ועליו 

 לשקף את צרכיו ואת האינטרסים של הציבור הרחב במסגרת קבלת ההחלטות. מדינות מערביות

נמדדות ביעילות וברמת התפקוד של השירות הציבורי כחלק  OECDרבות, ובראשן מדינות ה

 לאומי. -מבחינת מעמדן הבין

התקבלה החלטת הממשלה , OECDשנה לאחר הצטרפותה של ישראל לארגון הכ, 2011בדצמבר 

 שיפור מנגנוני ההון האנושי בשירות המדינה. עסקה ב,אשר  3993

, מר משה דיין, דאז ועדת היגוי עליונה בראשות נציב שירות המדינההחלטת הממשלה הקימה 

בעקבות שהוסמכה לגבש המלצות לקידום רפורמה לשיפור ניהול ההון האנושי בשירות המדינה. 

אשר אימצה את המלצות דו"ח  481 מספר , החלטת ממשלה 2013ביוני המלצות הועדה התקבלה 

 2הועדה ואת המתווה שהציעה.

השלמת הסדרי רוטציה ותקופות בעניין "  2464החלטת הממשלה אחר מכן, התקבלה כשנתיים ל

בבסיס החלטת הממשלה עמדה התכלית של עידוד  3כהונה בסגל הבכיר של שירות המדינה".

 6כאשר קדנציה של  שנים 8–4רוטציות ומעברים בסגל הבכיר, תוך קציבת קדנציות לטווח של בין 

. מטרת המהלך הינה "לרענן את השורות", למצות את הידע הנצבר ת"שנים הוגדרה כ"קדנציה תקני

 .4במהלך הכהונה בתפקיד, למנוע שחיקה ולקדם עובדים מצטיינים בשירות המדינה

 OECDהחלטות אלה הצטרפו להחלטות ממשלה שהתקבלו עוד בטרם הצטרפה ישראל לארגון ה

רות הציבורי. בין היתר עסקו ותכליתן היתה קציבת כהונתם של נושאי משרות בכירות בשי

ההחלטות בכהונת היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה, החשב הכללי במשרד האוצר, נציב 

 5האפוטרופוס הכללי ועוד.שירות המדינה, 

לצד החלטות הממשלה, קיימות כהונות קצובות גם מכוח חקיקה. כך למשל, חוק יסוד מבקר 

רב ראשי קובע כי  חוק הרבנות הראשית לישראלו 6שנים 7-המדינה מגביל את כהונת המבקר ל

 . 7חמש שניםלישראל יכהן עשר שנים וחבר מועצה נבחר יכהן 

ואם היא קצובה  שהכהונה בהם אינה קצובה –בפרט בשירותי הדת  – עם זאת, ישנם תפקידים

המשמעות היא שאדם המתמנה מדובר בהפסקת כהונה בגיל מסוים ולא בהתאם להמלצות הוועדה. 

                                                           
2 https://www.gov.il/he/Departments/policies/2013_des481  
3 https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec2464  
ל הבכיר בשירות המדינה על בסיס החלטת ממשלה קציבת קדנציות לסגדו"ח מעקב המרכז להעצמת האזרח  4

 .2017יולי . להשלמת הסדרי הרוטציה ותקופות כהונה בסגל הבכיר של שירות המדינה 2015.3.8מיום  2464מספר 
קציבת תקופת הכהונה של נושאי משרות בכירות בשירות לרשימה המלאה ראו מרכז המחקר והמידע של הכנסת  5

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/9ac18d55-. 11-3עמ'  2009ספטמבר  2. המדינה סקירה משווה
00155d010977_11_8862.pdf-80c8-e411-7f7f-00155d010977/2_9ac18d55-80c8-e411-f7f7  

 1988 -מבקר המדינה, התשמ"ח  חוק יסוד)ב( ל7סעיף  6
 1980 -, תש"ם חוק הרבנות הראשית לישראל)א( ל16סעיף  7

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2013_des481
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec2464
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/9ac18d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977/2_9ac18d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977_11_8862.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/9ac18d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977/2_9ac18d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977_11_8862.pdf


 

 www.mishmar.org.il -מכון 'על משמר הכנסת' מיסודה של התנועה המסורתית בישראל  
|  02-6246869| פקס  02-5658013| טלפון  91074, ירושלים 7559, ת.ד. 98דרך חברון 

mishmar@mishmar.org.il 

רב עיר. לתפקיד רב עיר  אחד התפקידים הללו הוא תפקיד. להישאר בו כל ימי חייולתפקיד עשוי 

 9)בחירת רב עיר( תקנות שירותי הדת היהודיים8. לחייו 30-באמצע שנות הכלל -מתמנה רב, בדרך

, אולם מועצת הרבנות הראשית רשאית 70כהונתו של רב עיר תסתיים רק בהגיעו לגיל קובעות כי 

המשמעות היא כהונה של  .בחמש שנים נוספות אריך את גיל הפרישה, על פי בקשת רב העירלה

לצד  –תחומי הדת שבעיר וביניהם נושאי הנישואין והכשרות  עשרות שנים בתפקיד החולש על

 10המועצה הדתית. 

 –אם כך, נראה כי ניתן לראות מעין מדרג שבקצהו האחד מצויה הגבלת כהונה של שנים בודדות 

, מצב שבדרך כלל כפי שקבעה החלטת הממשלה ובקצה השני מצויה הגבלת כהונה בהתאם לגיל

 . מאפשר כהונה רבת שנים

 עם זאת, מחוץ למדרג מצוי הממונה על המקומות הקדושים. תפקיד רגיש, ללא הגבלת כהונה.

 הממונה על המקומות הקדושים .2.א

קנות השמירה על מקומות קדושים תהממונה על המקומות הקדושים הוא תפקיד שנקבע מכוח 

. התקנות, שהותקנו מכוח חוק השמירה על המקומות הקדושים, קובעות 1981-ליהודים, תשמ"א

מי ששר הדתות מינהו, על פי המלצת הרבנים הראשיים לישראל, להיות הממונה "כי הממונה הוא 

  11"הראשי או הממונה על מקום קדוש פלוני.

המינוח המקביל ל"ממונה על את תפקיד רב הכותל, שהוא , 1981נת על אף שהתקנות נקבעו רק בש

הרב יצחק אביגדור אורנשטיין עוד לפני קום המדינה, בעקבות החלטת המקומות הקדושים", מילא 

הועדה, שעסקה בהשגחה (. 1928"ט )ועדה שהוקמה על ידי היישוב היהודי לאחר מאורעות תרפ

מינתה את הרב אורנשטיין להיות אחראי על הפעילות  ובפיקוח על הסדרים של הכותל המערבי,

בכותל, ובין השאר להשגיח על הסדרים במקום, לעמוד בקשר עם המשטרה במקום, להיות מזכיר 

הרב אורנשטיין מילא תפקיד זה עד מלחמת השחרור ונפילת הרובע  .ועדת הכותל ועוד כיוצא בזה

   .היהודי

שנה  .מונה הרב יוסף משה שכטר למלא את התפקידלאחר שחרור הכותל במלחמת ששת הימים 

,מונה הרב מאיר יהודה גץ לרב הספרדי של הכותל, לאחר מכן מונה לרב  1968לאחר מכן, בשנת 

מונה לתפקיד רב הכותל וכל  1992הכותל ויתר המקומות הקדושים מסביב להר הבית, ובשנת 

שמואל רבינוביץ לתפקיד, והחל  מונה 1995בשנת  של הרב גץ . עם פטירתוהמקומות הקדושים

התווסף לו התואר "רב הכותל", על אף שמעולם לא הוסמך כרב. כממונה על המקומות  2000משנת 

הקדושים אחראים מר רבינוביץ' גם על אתר קבר הרשב"י במירון, קבר הרמב"ם, האתרים 

קרן למורשת הכותל, היהודיים בפקיעין, ועוד. מר רבינוביץ מכהן כיום, נוסף על כך גם כיו"ר ה

  ₪12.מיליון  60עמותה ממשלתית בעלת מחזור הכנסות של כ

                                                           
8 https://foi.gov.il/he/node/9393  
  2007-היהודיים )בחירות רבני עיר(, תשס"ז תקנות שירותי הדת )א( ל19סעיף  9

10 https://www.idi.org.il/articles/23608  
 1981 -לתקנות השמירה על המקומות הקדושים, תשמ"א  1סעיף  11
12 https://www.guidestar.org.il/organization/580137594  

https://foi.gov.il/he/node/9393
https://www.idi.org.il/articles/23608
https://www.guidestar.org.il/organization/580137594
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כיהנו רק שני אנשים בתפקיד  –ממנה נמצא הכותל בשליטה ישראלית  – 1967מכאן, שהחל משנת 

 הממונה על המקומות הקדושים. 

 הן ביחס לעם –קצרה היריעה מלפרט את חשיבות תפקידו של הממונה על המקומות הקדושים 

דתיים המבוססים על מתחם הכותל והר הבית. עם זאת, לא -היהודי כולו והן ביחס ליחסים הבין

החוק ולא התקנות קובעות דרישות ותנאי סף למילוי התפקיד שכולל סמכויות של אכיפת איסורים 

הדרישה היחידה היא המלצת הרבנים הראשיים לישראל. דבר   13 בשטח המקומות הקדושים.

ונה לשליחם של הרבנים הראשיים ומקנה להם דריסת רגל בעיצוב וניהול המקומות ההופך את הממ

 הקדושים. 

 הצורך בקציבת כהונה לממונה על המקומות הקדושים .ב

מהאמור מעלה ברור כי מדובר בתפקיד ציבורי בכיר, המשמש מעין נאמן ציבורי על מגוון אתרים 

ד ניהול עמותה ממשלתית הנשענת על כספי קדושים לעם היהודי ובראשם הכותל המערבי. זאת, לצ

לא בשנים ולא בגיל הממונה.  –ציבור. ועדיין, כהונת הממונה על המקומות הקדושים אינה קצובה 

 57כ –לכן, במידה וכהונת הממונה הנוכחי לא תיקצב, הוא עשוי לכהן בתפקידו למעלה מחצי מאה 

  14שנים.

בת כהונתו של הממונה על המקומות הקדושים מתבססת על שני אינטרסים מרכזיים הדרישה לקצי

 מנהלי ואינטרס לאומי של העם היהודי.  -אינטרס ציבורי –

 אינטרס ציבורי .1.ב

עמד בבסיס המלצות הוועדה לשיפור האינטרס הציבורי המצוי בבסיס דרישת קציבת הכהונה 

אינטרס זה מבקש ליצור שירות ציבורי איכותי,  15מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה.

המתבסס על מצוינות, מוביליות ורענון השורות. נוסיף אנו על כך, כי כהונה ממושכת של עובד 

ציבור, עשויה להוביל לשחיתות מוסרית וערכית ולשחיקת ערכים ציבוריים, כפי שאכן נעשה בכותל 

  16המערבי.

 העם היהודי –אינטרס לאומי  .2.ב

השני הוא אינטרס העם היהודי כולו. לא בכדי נבחר השם הממונה על המקומות הקדושים  האינטרס

ליהודים ולא ליהודים בישראל. מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, העם היהודי כולו. גם 

הן כלכלית והן  –יהודים שאינם מתגוררים בה, רואים בה מולדת, מכורה ועוסקים בתמיכה בה 

, השינוי לאורך השנים שחל ברחבת הכותל המערבי, דחק את רגליהם של יהודים ציבורית. עם זאת

על פי התקנות הנוכחיות, הממונה, שאינם משתייכים לזרם האורתודוקסי ובפרט לזרם החרדי. 

דהיינו רב הכותל, כפוף באופן משמעותי לרבנים הראשיים לישראל ושר הדתות. הדבר בא לידי 

ן בכך שסמכותו ליתן הוראות לשמירה על האיסורים הקיימים בכותל ביטוי הן באופן מינויו וה

                                                           
 לתקנות השמירה על המקומות הקדושים.  4סמכויות הממונה על המקומות הקדושים מפורטות בסעיף  13
שנים  26שנים והממונה הנוכחי משמש מזה  82בהתבסס על כך שתוחלת החיים הממוצעת לגברים בישראל היא  14

 שנות כהונה. 31. כלומר נותרו לו עוד 51ם בן בתפקידו והוא כיו
15 

https://www.gov.il/BlobFolder/pmopolicy/2013_des481/he/government_documents_report210420.pdf  
ה פורסם תחקיר אודות השימוש המסחרי שעושה הממונה על המקומות הקדושים בסמכויותיו ובשטח לאחרונ 16

  MAGAZINE-https://www.themarker.com/news/.premium-1.10275714רחבת הכותל המערבי. 

https://www.gov.il/BlobFolder/pmopolicy/2013_des481/he/government_documents_report210420.pdf
https://www.themarker.com/news/.premium-MAGAZINE-1.10275714
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צריכה להיעשות על דעת הרבנים הראשיים ושר הדתות. הרבנות הראשית מודעת לכך, ובהזדמנות 

  17.רב הכותל צריך לבצע את תפקידו רק בהתאם להנחיות הרבנות הראשית ימסוימת אף הדגישה כ

 המלצות מדיניות .ג

ות הקדושים הוא אחד התפקידים המשמעותיים ביותר בעולם היהודי ובמדינת הממונה על המקומ

לאומית ועל אף זאת, הוא -ישראל. מדובר בתפקיד החולש על מקומות בעלי רגישות לאומית ובין

נעדר דרישות רשמיות לתפקיד. לצד הפרסומים על מערכת הקשרים ההדוקה של הממונה הנוכחי 

וצבא, יש לזכור כי מדובר במשרת ציבור המצוי בתפקיד ללא  עם פוליטיקאים, אנשים תקשורת

כולל  –זאת, בניגוד לשאר המשרות הבכירות בשירות הציבורי אשר כהונתן נקצבה הגבלת כהונה. 

 כהונת הרבנים הראשיים. 

 משכך, מוצע:

, במסגרת סגל בכיר בשירות להפוך את תפקיד הממונה לעובד המשרד לשירותי דת  .1

תצומצם השפעת הרבנים הראשיים על פעילותו ויתווספו לו חובות מתחום הציבורי. כך, 

המשפט המנהלי והמנהל הציבור התקין. יודגש כי לעמדתנו חובות אלה חלות עליו כבר 

 כעת וכך גם נקבע בבית המשפט בהזדמנויות שונות. 

שנים  8-ל 4, כך שכהונתו תארך בין 481לקצוב את כהונתו בהתאם להחלטת ממשלה  .2

יש לאפשר סיום מדורג של  –לעניין הממונה הנוכחי שנים היא כהונה תקינה.  6אשר כ

פעילותו תוך כשנתיים. אנו ממליצים שלא לאמץ את מתווה הרבנים העירוניים שכן זו אינה 

משרת רב והיא אינה מותנה בבחירות. הממונה אינו נדרש להחלטות רבניות כי אם 

 ם וניהול אתרים מקודשים.להחלטות מנהליות של אכיפת איסורי

יש להפריד בין ניהול אתר הכותל המערבי לבין שאר האתרים המנויים בתוספת לתקנות  .3

זאת, לאור המשמעות הסמלית וכמויות המבקרים  השמירה על המקומות הקדושים.

באתר לעומת האתרים הנוספים. ייחודי בהקשר זה הוא קבר הרשב"י במירון בו מתקיימת 

ת הרשב"י. נדגיש כי בעת כתיבת שורות אלה מתכנסת ועדת חקירה מדי שנה הילול

ממלכתית לחקר האסון שאירע באתר קבר הרשב"י בל"ג בעומר התשפ"א ויתכן כי ניהול 

 האתר יידון כחלק ממנה. 

 

                                                           
17 https://goo.gl/ssvWux 4   
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