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 קווים מנחים -חידוש הרכבי המועצות הדתיות  הנדון:
 

 
קווים מנחים לעניין חידוש הרכבי המועצות הדתיות, המבוססים על הוראות הנני מתכבדת להפנותך ל

 .והנחיות היועמ"ש דאז עוה"ד ישראל פת משלההנחיות היועץ המשפטי למ, החוק, הפסיקה
 
 מועד חידוש הרכבי המועצות הדתיות .1
 

, החוק( - )להלן 1971-)א( לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א6בהתאם לסעיף  .1.1
"עד תום שנה מיום בחירת המועצה של הרשות יחדש השר את הרכבי המועצות הדתיות 

 .המקומית"
 

מועצה דתית עד למועד זה, ניתן יהיה הושלמה הרכבת לא מסיבה זו או אחרת  גם אםכי  ,יודגש .1.2
נזכיר מושכלות יסוד, כי דרך המלך שקבע  לחדש את הרכב המועצה אף במועד מאוחר יותר.

ולא על ידי ממונים,  המחוקק לעניין ניהול מועצות דתיות היא באמצעות הרכב מועצה דתית
ראוי עוד לציין שיש לפעול ללא דיחוי לחידוש  .נייםועדות ממונות או מורשי חתימה זמ

כאשר המלצתנו היא לקבוע אמות מידה בהקשר לסדרי עדיפויות בענין זה, מתוך ההרכבים, 
 בעת ובעונה אחת. הנחה שלא ניתן לפעול להקמת כלל ההרכבים 

 
 
 

 מבחנים לבחירת המועמדים .2
 
 

בסיסיים: כשירות המועמדים  בהרכבת מועצות דתיות יש לתת את הדעת לשני מרכיבים .2.1
 וייצוגיות ההרכב המוצע.

 
 :להלן נעמוד על המגבלות והתנאים הרלוונטיים ביחס לשני מרכיבים אלה .2.2

 
 פי דין-כשירות על .3
 

"כל הוראה בחיקוק שלפיה פסול אדם לכהן כחבר המועצה של א לחוק כי 3כידוע, קובע סעיף  .3.1
בשינויים המחוייבים, גם על חבר של אותה רשות מקומית שבה קיימת מועצה דתית... יחולו, 

 .מועצה דתית..."
 

בהתאם לכך גובשה במהלך השנים רשימת בעלי תפקידים ונושאי משרות שאינם כשירים  .3.2
 להתמנות כחברי מועצות דתיות, כדלקמן:

 
 מי שאינו רשום בפנקס הבוחרים לאותה רשות מקומית; א. 

 
 שנים; 21 -בן פחות מ ב. 

 
 ו הקבוע אינו בתחום הרשות המקומית;מקום מגורי ג. 
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 דיין; ד. 

 
 כנסת;-חבר ה. 

 
  ;רב העיר ו. 

 
 חבר מועצת הרשות המקומית; ז. 

 
 (;משגיחי כשרות המועסקים ע"י המפעל המעסיקעובד המועצה הדתית המדוברת )כולל  ח. 

 
 עובד הרשות המקומית )ובכלל זה: עובד בתאגיד שבשליטת הרשות המקומית(; ט. 

 
 שוטר, סוהר, פקח או נושא משרה שיש עמה סמכות חקירה, חיפוש או מעצר; י.  

 
נושא משרה שיש עימה סמכות בתחום הרשות המקומית הנוגעת בדבר להעניק רשיונות או  .אי 
 היתרים או להמליץ על הענקתם;   

 
או  עובד סעד שתפקידו לתת סעד בדרך כלל או בתחומי הרשות המקומית הנוגעת בדבר .בי 

 להמליץ על מתן סעד כאמור; 
 

 פקיד שומה או פקיד גביה שמקום עבודתו בתחום הרשות המקומית הנוגעת בדבר; .גי 
 

מנהל עבודה בעבודות ציבוריות היזומות בידי הממשלה שמקום עבודתו בתחום הרשות  .די 
 המקומית הנוגעת בדבר; 

 
מתן שיכון או לבחור מועמדים לקבלת  פקיד שבסמכותו לתת שיכון או שתפקידו להמליץ על .טו 
 שיכון;   

 
 ;1962-לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 8פסול דין לפי סעיף  .זט 

 
ואם ניתן לו צו שחרור החלטי לפי  ,1936פושט רגל שהוכרז לפי פקודת פשיטת הרגל,  ז.י 

עברו שנתיים  -מלואם הפקודה האמורה או צו המבטל את ההכרזה משום שחובותיו שולמו ב 
 ממועד תחילתו של הצו;

 
נידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים וביום מינויו  .חי 

לשאת את עונש המאסר בפועל, אלא אם קבע היועץ  שסייםטרם עברו שבע שנים מהיום  
ן, משום קלון ובתנאי המשפטי לממשלה כי אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות העניי 

 שבית המשפט עצמו לא קבע שיש עם העבירה משום קלון.
 

 לתקשי"ר. 42.351ראה גם: פיסקה  כל האמור בפרק זהלעניין 
 
 עובד מדינה .4
 

כאמור לעיל, כל הוראה בחיקוק שלפיה פסול אדם לכהן כחבר מועצה מקומית תחול גם על חבר  .4.1
 של המועצה הדתית באותו יישוב.

 
 ל מועמד לכהונה כחבר מועצה דתית שהינו עובד מדינה חלות הנורמות הבאות:בעניינו ש .4.2

 
לתקשי"ר  42.351ובפיסקה  ,1964-בחוק הרשויות המקומיות )הגבלת הזכות להיבחר(, התשכ"ד

 ישנה התייחסות מפורשת לגבי עובדי מדינה, הממלאים תפקידים המפורטים בתוספת לחוק
 ות לרשויות מקומיות., שאינם רשאים להתמודד בבחירהנ"ל
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בנסיבות אלו, תידרש חוות דעת הלשכה המשפטית של אותו משרד בו עובד המועמד, האם 
המועמד רשאי לכהן כחבר המועצה במקביל לעיסוקו במדינה ובאלו תנאים, לאור המבחנים 

 שנקבעו בהוראות החוק והתקשי"ר כאמור לעיל.
 
 
 רישום פלילי  .5
 

לחבר קובעת כי לא ייבחר  1970-היהודיים )ניהול מועצות(, תש"לא לתקנות שירותי הדת 4תקנה 
( לחוק או לממלא חובה או מבצע עבודה לפי סעיף 2)ב6)ולא ימונה לממונה לפי סעיף  דתית מועצה

מי שהורשע בעבירה  –ב)א( לחוק( 10א)ב( לחוק או לחבר ועדה ממונה על מועצה לפי סעיף 10
המשפטי של המשרד לשירותי דת קבעו לגביה כי מפאת  פלילית אשר בית המשפט או היועצ/ת

א לתקנות 4)ראה לענין זה תקנה  חומרתה, אופייה ונסיבותיה אין הוא ראוי לכהן במועצה הדתית
 . (1970-שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות(,תש"ל

 
 
 
 
 

די מכסת למשרד לבחון אם המועמדים המוצעים )הן מועמ ת/המשפטיהיועצ/ת , על בהתאם לכך
לבדוק את  - והן מועמדי הרשות המקומית והרבנות המקומית( ראויים מבחינת טוהר מידות השר

ולבחון אם המועמד לא בין מועמד לכהונה ובין אם מועמד כחבר רישומו הפלילי של המועמד 
, חומרתה או נסיבותיה, אין למנותו כחבר מועצה ואופייה ת מהותהאהורשע בעבירה פלילית שמפ

 ת. בהקשר זה יצויין, כי יש להודיע למועמדים מראש כי תתבצע בדיקה כאמור. דתי
 
 אי התאמה .6
 

ככל שיימצא בעניינו של מי מהמועמדים כי ניתנה בעניינו בעבר חוות דעת או דו"ח ביקורת  .6.1
 שליליים בגין תפקודו במועצה, או בתפקידיו האחרים, הרי שמועמדותו תיבחן ע"י המשרד. 

 
אחת בבית המשפט, תנאי כשירות לחוד ושיקול דעת לחוד. הווי אומר, שמסגרת כפי שנפסק לא  .6.2

השיקולים למינוי, אינה מתמצית בתנאי הכשירות לאותה המשרה כפי שנקבעו בחוק, אלא 
הגורם הממנה מחויב להפעיל בנוסף שיקול דעת, שנבחן בראי המשפט המנהלי. הדברים מקבלים 

ית שבמסגרתו נדרש השר, על פי החוק, לחוות דעתו בדבר משנה תוקף לעניין מינוי מועצה דת
 א לחוק שירותי הדת היהודיים.3התאמת המועמדים וזאת מלבד תנאי הכשירות שנקבעו בסעיף 

 
במסגרת השיקולים שצריכים לעמוד בבסיס חיווי הדעה בדבר התאמת המועמד, יש לקחת  .6.3

ינו של מועמד, גם אם הן הסתיימו בחשבון חקירות פליליות שמתנהלות או שהתנהלו בעבר בעני
עדר יבשל ה ,בלא הגשת כתב אישום. יש להבחין לעניין זה, בין סגירת תיק בשל חוסר אשמה

. יש לזכור, כי רמת הראיות שישנן בעניינו של מועמד או בשל חוסר עניין לציבור ראיות מספיקות
פלילי ה עמידה ברףות לצורך לצורך בחינת המינוי, אינה צריכה להיות זהה לרמת הראיות הדרוש

וניתן להסתפק בראיות מנהליות. לצורך בחינת המינוי, יש לתת משקל, בהקשר זה, לחומרת 
 המעשה כמו גם לחלוף הזמן מעת ביצועו, תוך בחינת כל מקרה לגופו.

 
  ,א לחוק3ככל שהמועמד הורשע בעבר בעבירות שאינן עומדות בגדר הפסלות לכהונה מכוח סעיף  .6.4

יש להפעיל שיקול דעת ולבחון, בהתייחס לנסיבות כל מקרה, האם מן הראוי שמועמד זה עדיין 
 בהנהלת גוף ציבורי. ,נוכח הרשעתו ,יכהן

 
מידע אודות מועמד בעניין התנהלות לא תקינה בעבר, במסגרת כהונה במועצה דתית או בכל גוף  .6.5

צריך אף הוא להישקל במסגרת  ציבורי אחר, כגון במסגרת דו"ח ביקורת שנערך בעניינו של הגוף,
 :כגון ,שיקולי התאמת המועמד. לעניין זה, יש לכלול אף התנהלות חריגה בהיבטים תקציביים

אחריות ליצירת גירעון בקופת הגוף הציבורי וכד'. כפי שצוין לעיל, כל מקרה יישקל לאור חומרת 
בלות באותה עת בגוף המעשים ולאור חלוף הזמן. כמו כן, יש לתת משקל לנורמות שהיו מקו

 הציבורי הרלוונטי. 
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, ובהשתתפות מנכ"ל המשרד, או נציגו , בראשות היועץ המשפטימשרדיתועדה  הוקמהלצורך כך  .6.6
חשבת המשרד, מנהל אגף פיקוח ובקרה ומנהלת אגף תקינה. הוועדה תבחן את מידת התאמתם 

מד כמקובל בנסיבות , לאחר מתן זכות טיעון למועשל המועמדים, בהתאם לאמור בפרק זה
חוות דעתו של היועץ המשפטי בשאלות משפטיות תנחה את עבודתה של הוועדה.  .העניין

 בעניינים שאינם משפטיים תיקבע עמדת הוועדה בהתאם לדעת רוב חבריה.
 
 ניגוד עניינים .7
 

ניגוד עניינים מצב קבוע של בנוסף לכך יש לבחון אם המינוי המוצע עלול להעמיד את המועמד ב
עם עיסוקיו האחרים )כגון: האם למועמד עסקים המקבלים תעודת הכשר מהמועצה וכיו"ב( או 

 עיסוקיהם של בני משפחתו, ובכלל זה: האם מי מבני משפחתו מועסק במועצה הדתית. 
 
 מילוי שאלונים .8

 
המועמדים לכהונה כחברי מועצות דתיות ימלאו הצהרה ושאלון שהוכנו על ידי הלשכה 

)ובכלל זה: התייחסות לסוגיית ניגוד  סגרתם ימסרו פרטים רלוונטייםהמשפטית ושבמ
, יתנו הסכמתם לעיון ברישום הפלילי הנוגע אליהם ויצהירו כי לא מתקיים בהם אחד העניינים(

 המקרים הפוסלים לכהונה.
 

 יצוגיותי .9
 

ועצה הקובע כי שלוש הרשויות המופקדות על מינוי המ ,לחוק 4הדין בעניין זה נובע מסעיף  .9.1
"מבחינת ייצוגם המתאים של הדתית יחוו דעתן על המועמדים לשמש חברי מועצה, בין היתר 

 הגופים והעדות המעוניינים בקיומם של שירותי הדת היהודיים.... במקום".
 

כדי לוודא עמידה במבחן הייצוגיות, תכלול רשימת המועמדים פירוט השתייכותם הסיעתית  .9.2
 ימה זו פירוט התפלגות הסיעות במועצת הרשות המקומית.כשבצד רש ,של המועמדים לכהן

 
 כן תידרש כל סיעה להצהיר במסמך נפרד כי המועמד המוצע מטעמה אכן מייצג אותה.

 
יחס הכוחות של  :כלומר ;המבחן שנקבע בפסיקה לעניין הייצוגיות הוא "המבחן הסיעתי" .9.3

מפתח של תוצאות הבחירות )להבדיל ממתן ייצוג לפי  במועצה של הרשות המקומית הסיעות
 .(לכנסת או מפתח של בתי כנסת, עדות וכו'

 
פי הפרשנות שניתנה בפסיקה לחובת הייצוגיות האמורה, על הרכב מועצה דתית לשקף, ככל -על

סיעת ש"ס  ,121/86 ץבג" :אהאת ההרכב הסיעתי של מועצת הרשות המקומית )ר הניתן, 
פרופ'  ,4733/94 ץבג"ו, 466, בעמ' 462 ,(3, פ"ד מ)התאחדות הספרדים שומרי תורה נ' שר דתות

 (.121-122, 111(, 5, פ"ד מט)יהודית נאות נ' מועצת עיריית חיפה
 

השר בהרכב המועצה הדתית להיקבע באופן שהרכבה הכולל של המועצה ישקף, ככל  יעל נציג
יגים במכסת הנצ יחסי הכוחות במועצת הרשות המקומית, לרבות אלו שלא זכו לייצוג הניתן, את 

 שמינתה מועצת הרשות המקומית.
 

, הרי שעל הרכב המועצה מועצה אזוריתככל שמדובר בהרכב מועצה דתית המכהנת בתחומי  .9.4
לשקף את כלל המגזרים במועצה, ובכלל זה: תנועות ההתיישבות השונות, שיטות ההתיישבות 

חילוניים(, עדות שונות ומתן ייצוג השונות, אזורים גיאוגרפיים שונים, אוכלוסיות שונות )דתיים, 
 לנשים.

 
 יםייצוג לזרמים שאינם  אורתודוכסי .10
 

פסיקה קבעה מפורשות כי אין לפסול מועמדים בשל השתייכותם לזרם שאינו אורתודוכסי, ה
שכן גם זרמים אלה נזקקים לשירותי המועצה הדתית. עילת הפסילה היחידה האפשרית בהקשר 

המועמד "אנטי דתי", וגם אז רק כשיש הוכחות לכך )חילוניותו של  של אמונות ודעות היא היות
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אדם, גם אם היא חילוניות אידיאולוגית )אתיאיסט למשל( אינה הופכת אותו רק משום כך 
 ל"אנטי דתי" ולפסול לכהונה(.

 
ץ "בג; 754(, מעמ' 5ד נא )", פברנר ואח' נ' ועדת השרים ואח' ,3551/97בג"ץ  :לעניין זה ראה

ם( -ץ )י"בג; 241( 5, נב) סיעת מרצ במועצת עיריית ירושלים נ' השר לענייני דתות 4247/97
 .678( 1, מח) ענת הופמן נ' מועצת עיריית ירושלים 955/89

 
 לאופוזיציה יצוגי .11
 

בהתאם לחלקה היחסי.  ,בהתאם לפסיקה, ככל שקיימת אופוזיציה, יש ליתן ייצוג לאופוזיציה
, המהווה את האופוזיציה היחידה במליאת מועצת הרשות אף אם מדובר בסיעת יחידזאת, 

, ראש יוסי דואק ואח' נ' מר דני ז'ק ,1020/99פסה"ד בבג"ץ  :למשל ה. לעניין זה ראהמקומית
 , שבו נקבעו הכללים הבאים:(56 -57 עמ'ב) , 54(, 3)2000על -תק, עיריית קרית ביאליק

 
וט, והייצוג קשור קשר אמיץ טי מחייב ייצוג הולם ופרופורציוני גם למיעעקרון השוויון הדמוקר 

ליתן למיעוט המיוצג הזדמנות נאותה להשמיע את קולו. זכותו של המיעוט אינה  לצורך
מצומצמת לייצוג הולם בגוף הנבחר באורח דמוקרטי ואף לא להזדמנות הנאותה הניתנת לו 

באותו גוף, אלא היא גם מקימה זכות לייצוג בגופי  להביע דעה בכל הנוגע לעניינים הנדונים
שלילתה של זכות זו בגופי המשנה תשלול  המשנה הפועלים מטעם הגוף הנבחר ומייצגים אותו.

מהמיעוט את האפשרות להביע דעתו בתחומים מרכזיים עליהם מופקדים הגופים הנבחרים 
זה בולט ביותר בתחום השלטון באמצעות גורמי משנה שכולם פועלים על בסיס ייצוגי. ענין 

 ...המקומי שבו נעשית עיקר העבודה של מועצת העיריה באמצעות ועדות וגופי משנה
 

ציה מפי השופט חשין, בדונו בעניין דומה בפרשנות הוראת סעיף יוכך נאמר לעניין ייצוג האופוז 
 ( לפקודת העיריות: 3א)249

 
קרון נאמר, כי שלילת מעמדה של אופוזיציה "יש להזהר בכבודה של האופוזיציה. על דרך הע 

אינה עולה בקנה אחד עם ההליך הדמוקרטי  -שלילה מכל וכל  -בדירקטוריון של תאגיד עירוני 
  (.34, 17(, 5), פ"ד מטאורן ואח' נ' מועצת עירית פתח תקוה 3250/94התקין". )בג"ץ 

 
של בית משפט זה שהתייחסה כן ניתן למצוא ביטוי לעקרון הייצוג היחסי בפסיקה העניפה  

)ראו לדוגמה: בג"ץ  לפרשנות הביטוי "ייצוג מתאים" ביחס להרכבן של המועצות הדתיות
 313/67)מפי השופט צ' ברנזון(; בג"ץ  610, 603(, 4)ואח', פ"ד יח הדתות-אלבז ואח' נ' שר 191/64

 3551/97תקון(; בג"ץ )מפי השופט א' וי 85, 80(, 1), פ"ד כבאקסלרוד ואח' נ' שר הדתות ואח'
 1971-ברנר ואח' נ' ועדת השרים שלפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, תשל"א

 )מפי השופט א' מצא((.  766, 754(, 5), פ"ד נאואח'
 

היה לחלק משיטת המשטר  -הכולל ייצוגן של סיעות מיעוט  -הנה כי כן, עקרון הייצוג היחסי  
, והוא בא לידי ביטוי בהרכבם כזי אלא גם ברשויות המקומיותהדמוקרטי לא רק בשלטון המר

שלי.  ות)ההדגש .של גופים מוניציפאליים, המייצגים את המועצה הנבחרת של הרשות המקומית
 .(ק.ג

 
 לסיעה קטנה בעלת מאפיינים דתיים או עדתיים יצוגי .12
 

יות זהה להרכב עם זאת, גם כשמאמצים את המבחן הסיעתי אין הרכב המועצה הדתית חייב לה
הצורך לתת ייצוג לעדה מסוימת שיש לה צרכים מיוחדים  :הרשות המקומית. אילוצים, כגון

בעלת מאפיינים  ה קטנה במליאת מועצת הרשות המקומית,או לסיע בתחום השירותים הדתיים
יכולים להצדיק סטייה בהרכב המועצה הדתית  שאף לה ממשק לשירותי הדת ביישוב, ,דתיים

ץ "בג) אולם גם בנסיבות האמורות מותרת סטייה קלה בלבדהרכב של הרשות המקומית. לעומת ה
 .(661( 5אח' , מט)30 -, וחיים גינדי נ' שר הדתות, פרופ' ש' שטרית 5483/95

 
 מעורבות של סיעות ארציות .13
 

נה הסיעות העירוניות או הארציות אינן מוסמכות להכתיב לשר מי יהיו נציגיו ובחירה זו ככלל נתו
לשיקול דעתו )זאת להבדיל ממכסת הרשויות המקומיות שבה הסיעות מכתיבות לרשות המקומית 
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את נציגיהן(. אולם, שיקול הדעת במינוי מכסת מועמדי השר חייב להיות מכוון למינוי אנשים 
  .הראויים ומתאימים לייצג את הסיעה הרלוונטית

 
 מתן ייצוג לנשים .14
 

ל הרכב המועצה ליתן ייצוג מתאים לגופים ולעדות המעוניינים לחוק, ע 4הואיל ובהתאם לסעיף  .14.1
השר לשירותי דת, כמו גם יתר הגופים  נדרשיםבקיומם של שירותי דת יהודיים ביישוב, לפיכך 

 הרשאים להציע מועמדים להרכב המועצה, ליתן ייצוג לנשים בהרכב המועצה הדתית.

 

, מי דורון נ' השר לענייני דתות ואח'ח, 7068/10בהקשר זה נבקש להפנות לפסה"ד בבג"ץ  .14.2
 שבמסגרתו נקבעו הדברים דלקמן:

 
לא ניטע מסמרות משפטיים... אך נביע דעתנו במבט לעתיד, כי הואיל ובכל מקרה בסופו של 

והואיל נשים הן  –אין מדובר בגוף נבחר  –יום, ברי כי ייצוגיות המועצה היא חלקית בלבד 
הנזקק לשירותי הדת, ראוי כי בכל מועצה דתית שתורכב  בבירור חלק חשוב ומרכזי בציבור

מכאן ואילך, על השר לשירותי דת ועל שאר הגופים הממנים לשקוד על מינוי נשים. נושא זה 
   ... וכיום לא יתכן חולק על היותו ראוי, נחוץ והולם.היתכנותומצב מכבר אין חולק על 

 
מונה על אספקת שירותי דת לכלל תושבי מעבר לכך יש לזכור בהקשר זה, כי מועצה דתית א .14.3

ידי המועצה נועד בהגדרה עבור -הרשות המקומית וכי חלק ניכר מן השירותים המסופקים על
נשים המתגוררות בתחומי הרשות, כגון: מקוואות ולעיתים אף הדרכת כלות. מן הראוי, איפוא, 

ת שלהן השלכות על כי נשים ישולבו בהרכב המועצה שהוא הגוף בעל הסמכות לקבל החלטו
 ברשות המקומית. ציבור הנשים 

 
יתירה מכך, לטעמנו, מחויבותו של השר לשירותי דת, כגורם המתקן עיוותים בהרכב המועצה,  .14.4

לשילוב נשים במועצה, עולה על מחויבותם של שני הגופים האחרים )מועצת הרשות המקומית 
 והרבנות המקומית( בעניין.

 
עמדות של אשה ע"י סיעה מסיעות המועצה, הרי שלא ניתן לפסול יודגש, כי ככל שמועלית מו .14.5

לאה שקדיאל נ' השר לענייני  153/87היותה אשה. לעניין זה ראה: בג"ץ  בשלמועמדותה רק 
תקווה ואח' -סיעת מרץ במועצת עיריית פתח 6918/97, ובג"ץ 221(, מעמ' 2פ"ד מב) ,דתות ואח'

 .289(, מעמ' 5,  פ"ד נב )נ' ועדת השרים
 
לאור הדוקטרינה הפסיקתית שהתפתחה במהלך השנים ובהיות המועצה הדתית גוף ציבורי הרי  .14.6

שהיא כפופה לעקרון הייצוג ההולם של נשים בהרכב המועצה הדתית. חלה חובה על הגורמים 
 לפעול לאיתור נשים לכהונה במועצה הדתית.האמונים על הרכבת המועצה הדתית 

 
שמבוססת  , מר ארז קמיניץ,)משפט אזרחי( ץ המשפטי לממשלהבהתאם להנחיית המשנה ליוע  .14.7

ייצוג מתן קיימת חובה מספרית ל על החובה למתן ייצוג הולם בנסיבות העניין לשני המינים,
חברים תכהן  5נשים במועצה הדתית בהתאם למספר החברים בהרכב, באופן הבא: במועצה בת 

 9שתי נשים לפחות ובמועצות בהן מכהנים  חברים יכהנו 7אישה אחת לכל הפחות, במועצה בת 
 נשים, לכל לפחות.      3חברים יכהנו  11או 

 
 נציג הרבנות המקומית .15
 

אשר, כאמור, נדרש כי ישקף את יחסי  ,הרכב מועצה דתית מטבעו הוא מעשה מרכבה פוליטי .15.1
 הכוחות במועצת הרשות המקומית.

 
 אשר  ,( לחוק3)א()3נה בהתאם לסעיף המתמ ,חריג לכלל האמור, הוא נציג הרבנות המקומית .15.2

 אינו אמור ליתן ייצוג ליחסי הכוחות שבמועצת הרשות המקומית.
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 מפלגתית  -ומשכך חלות עליו מגבלות בכל הנוגע למעורבות פוליטית  ,רב מקומי הינו עובד ציבור .15.3
, 1959-)השווה לדוגמא: חוק שירות המדינה )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים(, התשי"ט

 ועוד(. 15סא/ -, ו4הודעות נציב שירות המדינה סג/
 

להרכב המועצה מובהקת לאור זאת, ראוי כי רבני עיר לא ימנו נציגים שהם בעלי זיקה פוליטית  .15.4
 הדתית.

 
במקרים חריגים בהם יותר לרב למנות נציג מטעמו שהוא בעל זיקה פוליטית, השתייכותו  .15.5

 קיום העיקרון של הייצוג  הסיעתי ההולם. הסיעתית של הנציג תילקח בחשבון לצורך
 

 

 חילוקי דעות בין שלוש הרשויות  .16
 

מתגלעים חילוקי דעות בין שלוש הרשויות : השר לשירותי דת, הרשות ככל שלחוק קובע כי  5סעיף 
יובאו חילוקי הדעות להכרעת ועדת שרים לענייני הרכבי מועצות  –המקומית והרבנות המקומית 

ת השרים הם : ראש הממשלה )יו"ר הועדה(, השר לשירותי דת ושר הפנים או דתיות. חברי ועד
נוהל עבודה "( בדבר 579מיוחד(, )מס'  1נה/הנוהל לעבודת ועדת השרים נקבע בחוזר מנכ"ל נציגיהם. 

"חוזר  –( )להלן 1994באוקטובר  22כ"ב במר חשון התשנ"ה,  לועדת השרים לענייני המועצות הדתיות"
   . (מנכ"ל"ה

 תכריע הממשלה.   –עוד קובע החוק כי במקרה שאחד השרים מערער על החלטת ועדת השרים 
 
 

 חילוקי דעות בין שני רבני העיר .17
 

 -למען הסר ספק, ככל שמתעוררת מחלוקת בין שני רבני עיר )במקום שבו מכהנים שני רבני עיר( 
ועצות דתיות בהתאם שיובאו להכרעת ועדת שרים להרכבי מיש לראות זאת כחילוקי דעות 

וממילא מתעורר הצורך להעלות את נושא לחוזר המנכ"ל הנ"ל( ג  6סעיף ר' )לחוק  5לסעיף 
 המחלוקת בפני ועדת השרים.

 
 

 חתימת שלש הרשויות על חוות הדעת ההדדית .18
 

שלש הרשויות )הרשות המקומית, באמצעות ראש הרשות, לאחר אישור מליאת הרשות 
יחתמו על (, רשות המקומיתהמקומית )ככל שישנם רבני עיר מכהנים בהמקומית(, השר והרבנות 

זאת, בהתאם  להרכב המועצה הדתית. חוות דעת הדדית בדבר התאמתם של כל המועמדים
"שלש הרשויות... יחוו דעתן על המועמדים מבחינת התאמתם לשמש לחוק, הקובע כי  4לסעיף 

והעדות המעוניינים בקיומם של שירותי  חברי המועצה ומבחינת ייצוגם המתאים של הגופים
 . הדת היהודיים..."

 
ככל שאחת משלש כי הקובע חוזר המנכ"ל ל 4סעיף  לעניין זה אתכבד להפנותך להוראות

ם על חוות וחתיא להרשויות לא תחתום על חוות הדעת ההדדית )ובכלל זה אחד משני רבני עיר ש
להכרעת  וובאי" שחילוקי דעותגדיר זאת כ"יש לה הדעת, במקום שבו מכהנים שני רבני עיר(

  לחוק(. 5ועדת שרים להרכבי מועצות דתיות )סעיף 
 
 

נוהל השר לשירותי דת בחינת התאמתם וכשירותם של מועמדים לחברות במועצה דתית לתפקיד  .19
 ראש המועצה הדתית

 
נוהל השר לבחינת התאמתם וכשירותם של מועמדים לחברות במועצה"ד לתפקיד ראש 

-לתקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות(, התש"ל 4הוראות תקנה בהתאם ל עצה"דהמו
 , מהווה חלק בלתי נפרד ממסמך זה.1970

 
אשר על כן, לא ניתן יהיה לכונן את הרכב המועצה בהעדרם של שני מועמדים לפחות העומדים 

 בתנאי הכשירות וההתאמה לכהונה כראש מועצה, כמפורט בנוהל הנ"ל.
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 אי הצעת מועמדים מטעם אחת משלוש הרשויות  .20

 
)א( לחוק קובע כי על שלוש הרשויות : השר לשירותי דת , הרשות המקומית והרבנות 3סעיף ) .20.1

 –, הרשות המקומית 45% –המקומית  להציע מועמדים מטעמן לפי חלקן )השר לשירותי דת 
 (. 10% –והרבנות המקומית  45%

 

רבנות המקומית לא מציעה לשר לשירותי דת מכסת מועמדים במקרה בו הרשות מקומית או ה .20.2
)ב( לחוק כי יש לשלוח אל 3קובע סעיף  –תוך שלושים ימים מיום שנשלחה אליה דרישת השר 

הרשות מקומית/הרבנות המקומית דרישה נוספת, וככל שגם דרישה זו לא נענתה תוך חמישה 
שאי השר להציע את מכסת המועמדים אזי ר –עשר ימים מיום שנשלחה אליה הדרישה הנוספת 

 שנועדה לרשות המקומית/הרבנות המקומית.
 

יובהר  כי על השר לשירותי דת לעשות שימוש בסמכות זו במשורה ורק לאחר שמוצו על ידו כל  .20.3
האפשרויות בפנייה אל הרשות המקומית ואל הרבנות המקומית, נוכח התכלית העומדת בבסיס 

יכלול גם נציגים מקרב מועמדים שנבחרו על ידי הרשות החוק כי הרכב המועצה הדתית 
  המקומית ועל ידי הרבנות המקומית.

 
 
 
 
 

           
 ,ובברכה בכבוד רב 

 

 עו"ד גליה קליין

 היועצת המשפטית

 
 
 
 
 
 

 העתק: 
 , מנכ"ל המשרדעודד פלוסמר 

 
 

 , השר אביטןנוסח מעודכן- -חידוש הרכבי מועצות דתיות קווים מנחים 


