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 י"ט בטבת תשפ"ב     

             לכבוד

 הכנסת מיקי לוי-חבר

 ראש הכנסת-יושב

 

בעניין "הצגת מצג שווא לחברי  22.12.2021הנדון: מכתבו של חבר הכנסת דודי אמסלם מיום 

 הכנסת במסווה של מסמך רקע לניהול ותפעול המקומות הקדושים"

 

 נכבדי,

בראשית דבריי יצוין כי המכתב אליו אבקש להתייחס הגיע לידיעתנו דרך התקשורת ולא באופן 

 ישיר מחבר הכנסת אמסלם, כפי שמתבקש במקרים מעין אלה.

 עם זאת, אבקש ברשותך להתייחס לגופן של הטענות במכתב.

ות חוק והצבעות מכון על משמר הכנסת הינו מכון מעקב אזרחי אחר עמדות, התבטאויות, הצע .1

של נבחרות ונבחרי ציבור בתחום הדת והמדינה, הפועל בתחום קידום המדיניות ומפעיל גם 

 מחלקת חינוך ואקטיביזם. 

נוכח הפער הקיים בין העמדות הציבוריות בנושאי דת ומדינה לבין  2013המכון הוקם בשנת  .2

ו אינה משקפת את המדיניות הממשלתית בתחום יחסי הדת והמדינה בישראל. מדיניות ז

התמורות שחלו בחברה הישראלית בעשרים השנים האחרונות. חלק מנבחרות ונבחרי הציבור 

כלל לא ניסחו לעצמם משנה סדורה בתחום הדת והמדינה, לאחרים משנה מוצקה וברורה אך 

לא תמיד ידועה. בשני המקרים אין לציבור הרחב כלי יעיל לעקוב אחר עמדותיהם והצבעותיהם 

 .בחריושל נ

דמוקרטיה איתנה יודעת לחדד  :מכון על משמר הכנסת משרת את הדמוקרטיה הישראלית .3

בין האזרח לנבחריו. מכון  )Transparency (ואת השקיפות )Accountability (את האחריותיות

על משמר הכנסת מסייע להגשים ערכים אלו באמצעות מרכז מידע אינטרנטי שמשתף את 

העקרוניות, ביוזמותיהם הפרלמנטאריות, בהתבטאויותיהם הציבוריות הציבור בעמדותיהם 

 . ובמכלול הצבעותיהם של חברי וחברות הכנסת בנושאי דת ומדינה

המסמך המדובר הוגש לוועדה למיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים כחלק  .4

מחומרי הרקע המוגשים לוועדה על ידי גורמים שונים, ובהם ארגוני חברה אזרחית. ארגונים 

נוספים שהגישו חומרים לדיון המדובר הינם ארגון "בצלמו" וארגון "עם אחד" )שניהם ארגונים 

ם האורתודוקסי ביהדות(. כמו כן הוגש לוועדה מסמך שהוכן על ידי המ.מ.מ. המשתייכים לזר

 לבקשת חה"כ משה אבוטבול בעניין נגישות אתרי דת וקברי צדיקים. 

לעניין טענותיו של חבר הכנסת אמסלם יצוין כי העובדה שהחלטת הממשלה הפרידה בין ניהול  .5

קיומו של ממונה אחד על שני  הכותל המערבי לבין שאר המקומות הקדושים מעמידה את

כפוף מי לנהל תקין. על כן, מחדדת טענתנו כי לא ברור החלקים הללו בסימן שאלה מבחינת מ

 רה"מ, לשר לשירותי דת או שמא לרבנים הראשיים כפי שעלה בדיון.למשרד  –הממונה 
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חוק השמירה  .באופן חלקיאם כי צודק חבר הכנסת אמסלם  –לעניין הגדרת תפקיד הממונה  .6

שים והתקנות שהותקנו מכוחו אכן מגדירים את תפקיד הממונה על המקומות הקדו

 תפקיד רב הכותל אינו תפקיד המצוי בחקיקה זו או בכל חקיקה אחרת.וסמכויותיו. עם זאת 

מדובר בתפקיד שהוסיף לעצמו הממונה על המקומות הקדושים ואינו חלק מהגדרת תפקידו 

 הסטטוטורית. 

הייתה  2464הממונה מהחלטת ממשלה  להחרגת קציבת כהונתנו של בדיון ההתייחסות .7

תמציתית ולא מספקת. יתרה מכך, האפשרות לקציבת כהונתו בחקיקה ראשית עלתה אף היא 

משרת ציבור המשמש בתפקידו כרבע מאה הוא מצב מעוות בחברה  –בדיון. לגופו של עניין 

ימים אלה אנו ממתינים לתשובתו כי ב ,יצוין. וזאת, מבלי להתייחס לגופו של אדם. דמוקרטית

 ע שהגשנו לקבלת עמדתו המלאה בנושא.של היועמ"ש בעניין פניית חופש מיד

כלל הכתבות שצוינו במסמך כוללות הפניה לכתבה המלאה ובה נמצאת תגובת הממונה על  .8

 המקומות הקדושים והקרן למורשת הכותל. 

נהל תקין בניהול מך שהכנו שעיקרן קידום שקיפות ומנראה כי יתר הטענות המצויות במס .9

אמסלם ומכך  לא מצאו את מקומן במכתבו של חבר הכנסת –האתר הקדוש ביותר לעם היהודי 

 ניתן להסיק כי גם הוא מבין שיש בהן אמת. 

העובדה שהממונה על  ,13.12.2021ראש הוועדה בדיון שנערך ביום -ה יושבתנאדוני, כפי שציי .10

ניגוד עניינים  –בהגדרה  –מייצרים  םשחלק ,המקומות הקדושים משמש במספר תפקידים

המרכז  ומות קדושים כי היחס ביןדבריו של מנהל המרכז למקושימוש בכספי ציבור, לצד 

כל זה  –אינו מוגדר, אינו ברור ועיקרו סביב גיוס תרומות  –לממונה ובין מנהל המרכז לממונה 

 אומר דרשני גדול מאוד.

תקין הנהל מהמאבק בשחיתות, המתבססת על ערכי השלה מכמי שמהווה חלק משמעותי ממ .11

 המצב הקיים.  הדחוף של ת הצורך בתיקוןאנו סבורים שאין צורך לפרט בפניך א –שקיפות הו

 מצורף המסמך כפי שהוגש לוועדה. ,לשימושך .12

 אני לרשותך לכל שאלה והבהרה.  .13

 

 בברכה,

 פרימור, עו"ד-שרון בניאן

 מנהלת מכון על משמר הכנסת

 

 העתק:

 היועצת המשפטית של הכנסת –עו"ד שגית אפיק 

 יו"ר הועדה למיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים –חה"כ יוליה מלינובסקי 

 השר לשירותי דת –חה"כ מתן כהנא 

 המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט אזרחי( –גב' כרמית יוליס 

 הממונה על המקומות הקדושים –מר שמואל רבינוביץ' 

 מנכ"ל המרכז הארצי לפיתוח המקומות קדושים –הרב יוסף שוינגר 

 מנכ"ל הקרן למורשת הכותל המערבי –מרדכי סולי אליאב  הרב


