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גןרמת155זיבוטינסקירחוב
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לישראלהראשיתהרבנות3

4.1.2072\להגשה:אחרוןמועד

חשובה"יעדכון'"הודעת-ל1המשיבהתגובת©

תגובתהאתלמסור1המשיבהמתכבדת,70.12.2021מיוםהנכבדהמשפטביתלהחלטתבהתאם
כדלקמן:

שהוגשההעדכוןהודעת

לידישבידלוהמידעכלאתלמסור72למשיבלהורותבדרישהעתירההגישוהעותרות1
העותרותיי.לידיוו1המשיב

שלמכתבומצורףובהמטעמןעדכוןהודעתהמשפטביתלתיקמצרפותהעותרותכעת2
שנפתחועסקיםעבורהמידעאתלתתיכולתכבעלעצמירואהייאינניטוען:הואבו7המשיב

ידלייעלטופלוולאבזמנישלא

אתלקבלמהםוביקשבעסקיםהמשגיחיםעםקשריצרהוא,2המשיבלדבריזאת,למרות.2
שכרם.גובהואתעבודתםשעותהיקף

2המשיבידיעלבלבדחלקימידעבמסירתמדוברמדועלהלןלהסבירתתכבד,1המשיבה.
להלן.שיוסברכפיוהמפורטהמלאהמידעאתלמסור7למשיבלהורותישומדוע
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הדבריםרקע

לישראלהראשיתהרבנותמועצתמינתה(2018שנת)מתחילתסבאבכפרעיררבבהיעדר.5
בהתאם)זואתסבא.כפרבעירכשרותתעודותלתתהמוסמךכרב,2המשיבאת2018בשנת

(.1983תשמ"יג-בכשרותהונאהאיסורלחוק2לסעיף
בענייןהוראהכללולתתמוסמכתואינהלתפקידו?המשיבבמינויחלקכלאין1למשיבה0

אתלסייםמוסמכתאינהואףעסקמביתהנדרשתההשגחהשעותכמותכגוןהלכתי

תפקידו.
ולקבועסבאבכפרכשרותתעודותעללחתוםהמוסמךהוא2המשיברק2018משנתהחל7

כשרות.תעודתלקבלכדיהנדרשההשגחהשעותהיקףאת

בלבדאחתלשנההיותרלכלאלאלצמיתותהניתנתתעודתאינהכשרותתעודתלובהר,8
הינםלנתינהוהתנאיםנתינתהאשרחדשה,כשרותתעודתלהוציאעסקכלעלשנהומידי

בלבד.7במשיבמדובר7018משנתוהחלשנה,באותההמוסמךהרבובאחרלותבסמכות
2המשיברק2018משנתהחלסבא,כפרבעירכשרותתעודתלתתהמוסמךהיחידיכרב.9

לאשרהמוסמךהיחידוהואעסקבכלהנדרשותההשגחהשעותכמותאתהקובעהוא
אחר.אוזהמשגיחשלהעסקתו

לביןכשרותתעודותבעברלוהיתהשכברוותיקעסקעלמדובראםהבדלזהלענייןאין210
היקףאתלקבועוהאחראיהמוסמךהגורםמקרהבכל.2018שנתלאחרשנפתחחדשעסק

.2המשיבהלנוההשגחהשעות

הרחבהשלמשינוייםהמתעלםפעמיחדבאופןהנקבעדבראינוההשגחהשעותהיקףלודגש,.1 ההשגחההיקףאתבשנהשנהמידילקבועהיה2המשיבעללפיכךהעסק.ביתצמצוםאו©
כלל2והמשיבשניםמספרלפנינקבעההשגחההיקףכאילואמירהלקבלניתןולאהנדרש

גדל.ו/אוקייםעדייןהשעותבהיקףהצורךהאםבודקאינו
19.12.21מיום2המשיבשלבמכתבוהחסרהמידע

1המשיבהפועלתסבא,בכפרכשרותתעודותלהעניקהמוסמךכרב2המשיבמינוימאז.
מלואאת1למשיבהולמסורהתקיןהמינהלכללילפילפעול?המשיבאתלהביאבניסיון
סבא.בכפרהכשרותלמערךהנוגעהמידע

מלאיםנתוניםלהימסורכיוביקשה2למשיב1המשיבהופנתהח1`רה19.2.2019ביום.3
ואת:ובכלל

השגחהוימישעותלרבות--המשגיחיםשלהעסקהותנאי\=שכרא.
תעודתלקבלתבקשהטופסזהובכללכשרותתעודתהמחזיקעסקכלשלתיקב.

בהןוהשעותההשגחהשעותהיקףהמשגיח,שםהעובדים,צוותעלפרטיםכשרות,
בעסק.להיותאמורהמשגיח

פרוטוקולמועמדות,הגשתטופסשמו,אתמשגיחכללגבי-הכולליםמשגיחיםתיקיג
מופקד,הואעליהםהעסקבתישלעדכניפירוטמשגיח,תעודתהמינוי,אישורבדבר
פרטים.ועודעבודהחוזהעבודתו,שעות

המשגיחיםשלנוכחותדוחותד.

המשגיחים.עלפיקוחדוחות\ה.
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הכשרות.תעודתהוסרהמהםהעסקיםפירוט.

.1כנספתמצ'יבהמידעלקבלת?המשיבאל1המשיבהשלפנייתההעתק

כפיהנתוניםאתמסרלא?והמשיבהועילולאהנתוניםלקבלת1המשיבהמאמציכל.9

שנדרש.

מיוםבמכתבו?המשיבמוסרהדתית,מהמועצההמידעהסתרתשלאשניםלאחרכעת,.5
מידע'".להסתירעניןכללישאיןכיאמירהתוךביותרחלקימידע1,

לעומתלעיל,איבנספחכמפורטלקבל1המשיבהשדרשההמלאהמידעברשימתעלוןאולם,.6
באופןחושףאינו2המשיבשלמכתבוכימבהיר2המשיבשלבמכתבושמופיעהדלהמידע

הנדרש.המידעאתהדתיתהמועצהבפנימלא

המשיבהלידי?המשיבשלשבידיוייהמידע!יכלמסירתבגדראינובמכתבשנמסרהמידע.7

לעתירה.45.1בסעיףהעותרתשעתרהכפי,1
.1ובנספחלעילכמפורטממנושנדרשמהכלאתבמכתבומגלהאינו2המשיב88

האםממנולהביןניתןולאברוראינוגםהואחלקי,?המשיבשמוסרהמידעהיותמלבד.9
כמהעלברורלאההשגחהשעותלגביוגםמעבידעלותשמאאוברוטואונטושכרעלמדובר

השנים.כלבמשךמשתנהולאקבועהואההשגחההיקףוהאםמדוברבשבועעבודהלמי

היקףאתמהםלקבלכדיהמשגיחיםעםקשריצרכאילו2המשיבשלאמירתומכך,חמור10
ההשגחההיקףאתהקובעהוא2המשיבשכןביותר.תמוההאמירההינהההשגחה,שעות

חומק2המשיבקבע.שהואההשגחהשעותהיקףהיהלמסורהתבקששהואוהמידע©
מהעסקיםאחדמכלהנדרשההשגחהשעותהיקףהואמהקביעתועלמידעלמסורמחובתו
מהמשגיחים.לונמסרשלדבריומידעמוסרזאתובמקום

תשובה.בגדראינו2המשיבשלמכתבוולפיכךמידעלקבלתהבקשההיתהזולא.11

2מהמשיבהמידעמלואאתלקבל1המשיבהנסיונות

לקבלוביקש?המשיבאלסבאכפרהדתיתבמועצההפניםמבקרפנה5.6.2018בתאריך.2
היקףקביעתאופןעלמידעלקבלביקשזהובכללסבאבכפרהמושגחיםהעסקיםעלפירוט
.2בנספחמצ'יב2למשיבהמועצהמבקרשלפנייתוהעתקעסק.לכלההשגחהשעות

לממונהפנהביוםבוזאת,ובמקוםהדתיתהמועצהשלהפניםלמבקרהשיבלא?המשיב.3
למועצה.המידעמסירתלאיגיבויממנולקבלוביקשדתלשירותיבמשרדהכשרותעל

.3כנספחמצייבדתלשירותילמשרד2המשיבשלפנייתוהעתק
בסירובו1המשיבאתגיבהדתלשירותיבמשרדהכשרותעלהממונה,1המשיבהלתדהמת.4

הכשרות.בענייניהמידעאת1למשיבהלמסור

.4כנספחמצ'"ב3.6.2018מיוםדתלשירותיבמשרדהכשרותעלהממונהתשובתהעתק
מנכיילשללטייפולו2מהמשיבמידעלקבלתבקשתהאת1המשיבההעבירה19.2.19ביום.5

פלוס.עודדמרדתלשירותיהמשרד
.5כנספחמצ'"יבדתלשירותיהמשרדלמנכייל1המשיבהשל19.2.19מיוםפנייתההעתק

,
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וליועצתלשירותיהמשרדלמנכ'ילבמכתבהדתיתהמועצהיועמיישפנה21.10.20ביום.66
.2מהמשיבהחסרהמידעבקבלתעזרתםאתוביקשהמשרדשלהמשפטית

.6כנספחמציבדתלשירותיהמשרדלבכיריהדתיתהמועצהיועמ'יששלמכתבוהעתק

והמשיבהועילולא?מהמשיבהמידעמלואאתלקבל1המשיבהנסיונותכלדברשלבסופו7

המידע.מלואלמסירתבסירובוהתמיד1

בלבד.חלקימידעומוסרהמידעבהסתרת2המשיבממשיך,19.12.21מיוםבמכתבוכעת88

2המשיבהידיעלהנתוניםאתלאשראפשרותהעדר

מהמידעבהרבהורחבמפורטהינו?מהמשיב1המשיבהביקשהאשרהמידעלעיל,כאמור.9
.19.12.19מיוםבמכתבוידועלשנמסר

שלהחלטההעובדים,שלשכרתלושעסק,ביתמולהסכםשוםלמכתבוצירףלא2המשיב.0
חסרים.פרטיםועודועודהנדרשהשגחהשעותהיקףבדבר?המשיב

התנערותובתוספתאותו,המבססיםמסמכיםכלוללאתיעודכלללאהחלקיהמידעמסירת.1
הסתרתהמשךמולאוניםחסר1המשיבהאתמשאיריםלמידע,מאחריות?המשיבשל

הנתונים.אתולאמתלאשרביכולתהשאלןובוודאיהמידע

;
עוידדל,אשר
המשיביםבייכ
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(1מתוך1)עמודהנספחוםתוכן   ( 1  1)

עמודהמסמךשם

7(8עד7)עמודיםהמידעלקבלת?המשיבאל1המשיבהשלפנייתההעתק:1נספח

10(10עד10)עמודים2למשיבהמועצהמבקרשלפנייתוהעתק:2נספח
2(12עד12)עמודיםדתלשירותילמשרדלהמשיבשלפנייתוהעתק:3נספח

24(14עד14)עמודים2.6.18מיוםדתלשירותיבמשרדהכשרותעלהממונהתשובתהעתק:4נספח
4(16עד16)עמודיםדתלשירותיהמשרדלמנכייל1המשיבהשל19.2.19מיוםפנייתההעתק:5נספח

8(19עד18)עמודיםדתלשירותיהמשרדלבכיריהדתיתהמועצהיועמייששלמכתבוהעתק:6נספח

0

1.88גרסה-פלטינוםעודכניתעיייהוכןזהמסמך
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(8  7 )

:1נספח

?המשיבאל1המשיבהשלפנייתההעתק9

המידעלקבלת

(8עד7)עמודים
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,

הרבנות\|
ההמועצה|2, 19/02/2019התשעייטאיבאדרידי

הדתית|

%כפר-סבא,/
למבוף

הכשרותעלהממונה

אוחיוןדודהרב

וברכה,שלום

תקימנהלהנדון:

כה.עדנענתיטרםפניותייעשרותולמרותלתפקידמכניסתךמשנהלמעלהחלפה

ולקבלידךעלשנלקחוהקלסריםאתהמועצהלידילהשיבזהבמכתבישובפונהאני
ובתקנות.המנכיילבחוזריהמופיעכפילכשרותהנתוניםכלאתהמועצהלידי

ימיהשגחה,שעותמספרהכוללים:העבודהתנאיאתלהעבירנאהעסקה-ותנאישכר

נדרשהעסקשבעלוהסכוםהעסקבביתהנדרשמשגיחיםמספרהשגחה,מועדיהשגחה,©
עסק.בכללמשגיח/יםלשלם

ההשגחהשעותכמותאתלדווחדתלשירותיהמשרדמחשבותפניהקיבלנולאחרונה
המועצה.שלהשוטףבתקצובתפגעאלונתוניםהעברתשאיכךעסקלכלבית

המסמכיםאתכוללכשרותבתעודתהמחזיקיםהעסקמבתיאחדלכלעסק-ביתתיק
העסקשלהמשפטיימעמדהתקשרות,ודרכיהקשראנשיכתובתו,העסק,שםהבאים:

תאריךהעסק,בביתהחתימהומורשיהשליטהבעליכך,עלהמעידהתעודההכולל
העובדים,צוותעלפרטיםהכשר,תעודתלקבלבקשהטופסההלכתי,סיווגוהקמתו,

בעסק,המפקחשםזאת,לפרטישאחדממשגיחיותרוישובמידהבעסקהמשגיחשם
נהליהעסק,בביתלהימצאהמשגיחחייבבהןהשעותלרבותוהיקפהההשגחהסוג

הרב,וכבודהעסקשלהחתימהמורשיידיעלחתומיםעסקביתלכלספציפייםכשרות
אחר.רלוונטיפרטכלוביקורת,פיקוחממצאילרבותשוניםדוחויית

שםהבאים:המסמכיםאתכוללסבאבכפרהמועסקיםהמשגיחיםלכלמשגיח-תיק
פרטיםמיל,כתובתנייד,טלפוןכתובתו,משפחתי,מצבלידה,תאריךתייו,משגיח,

משגיחלמשרתמועמדותהגשתטופסהמשגיח,שלולהכשרתולהשכלתוהנוגעים
עניניעללהשגיחהראויכאדםמוכרשהואמרבאישורבעניינו,הוועדההמלצותכשרות,

מינויאישורבדברהכשרותמוועדתפרוטוקולההלכה,עייפמתנהלחייוואורחהכשרות
משגיחתעודתהמלצות,המקצועי,ניסיונובמזון,לעסוקרפואיאישורהמשגיח,
ושעותמופקדהואעליהםהעסקבתישלעדכניפירוטבתוקף,הראשיתמהרבנות

כלריסבאהדתיתוהמועצההרבנות

חחסס.!ו8חו8065<+80מיל:1539-7905614פקס:09-7905600טל',48הרצלרח'
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בס"ד
|

||הרבנות|
והמועצה\>
|||הדתית|

העבודהחוזיהעתקעליו,הממונההמפקחאודותפרטיםעסק,לכלשנקבעוההשגחה
רלוונטימסמךכלפספורט,תמונתותלונות,הערותהעסק,ביתכנגדחתוםהואעליהם

אחר.

ליקויים.דוייחיומי,בחתךנוכחותדוייחהבאים:המסמכיםאתכוללמשגית-דוחויית
צלשבועידיווחחדשית,עבודהתכניתהבאים:המסמכיםאתהכוללפיקוח-דוחו"ית

ופירוטהמשגיחתפקודפיקוח,זמניהעסק,שמותהכוללפיקוחנערךבהןהמקומות
שישנם.ככלוהחריגותהליקויים

שללשימועמזימוןהעתקההשגחה,הוסרהבהםהעסקיםפירוטהכשר-תעודתהסרת
השימוע.הליךאתהמתעדפרוטוקולאלו,עסקיםכל

שלאכללכשרותתעודותלהנפיקאיןהמועצה-משרדיבאמצעותשלאתעודותהנפקת
המועצה.באמצעות

בעניינימשגיחיםו/אועסקיםבעלילומןאיןכפר-סבא-העירלתחומימחוץפעילות

כפר-סבא.העירלתחומימחוץאומנשהלאלפיכשרות©

להציגאיןמטעמה,כשרותמפקחילמינויהסמכותהיאהדתיתהמועצהכשרות-מפקחי
הדתיתהמועצהמטעםכמפקחהמועצהידיעלומונהכדיןמכרזעברשלאאדםשום

בכפר-סבא.

בביתמשגיחהחלפתעלמידיבאופןהמועצהאתלעדכןישהכשרות-במערךשינויים
הכשרות.אתשהפסיקעסקבעלעל/עסקמביתכשרותהסרתעל/עסק

כמשגיחעבודתואתלהפסיקהורתיבתקן.כשרותמפקחהינונדבאמנוןכשרות-מפקח
בתישלמפורטתרשימהלמועצהלהעבירישכשרות.כמפקחורקאךולהעסיקוכשרות
מפקח.הואעליהםהעסק

נדבאמנון)כאשרכשרות.למפקחיתקן290%מאושרלמועצהכשרות-מפקחימכרז
כמפקחיםבמועצהאושרושלאאנשיםהעסקתמידיבאופןלהפסיקיש(100%הוא

מכרזיםשלושהפרסמנוכהעדהמועצה.מטעםכשרותמפקחילמינויהוגןבאופןולפעול
ידך.עלאושרלאמועמדואף

פעולהולשיתוףלמענהבתקוה

טרבלסיששון

המועצהלוייר

כפר-סבאהדתיתוהמועצההרבנות

020650988חס6.מיל:1539-7905614פקס:09-7905600טל',48הרצלרח'

-8-
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:2נספח

2למשיבהמועצהמבקרשלפנייתוהעתק

(10עד10)עמודים

1.88גרסה-פלטינוםעודכנלתעיייהוכןזהמסמך

.



ההההההחחה80088880087080וחהההההההההה

0:חחסיוצמהמניווםהח68)0מסוהפוה<>מחסם. 2018,11:113816במאי1ג',יום
:606ןםט5סבאכפרהכשרות,פנים-אגףביקורת

:סד<ווההו00682123380וצ80<חוסר
(20:טרבלסיששוןווםחו0805"006555<>ותסס

וברכה,שלוםאוחיוןהרבכבוד

הזוולעתהמועצהבמחלקותביקורתמבצעאניסבא,כפרהדתיתהמועצהשלהפניםכמבקרמינוייולאוראתמול,לשיחתנובהמשך

הכשרות.במחלקת

מסודרת:ישיבהנתאםאםאשמחובמקבילהבאים,והנתוניםההסבריםקבלתעלאודהכךלצורך

סוגדת,לשירותיהמשרדתקנותפיעלהעסקסוגהכשרות,מןתחילתהבעלים,העסק,שםבעיר:המושגחיםהעסקיםכלפירוט.1

המפקח.והגורםבעסקהמשגיחשםמהדרין(,או)רגילההכשרות

עסקלכלההשגחהשעותתקןנקבעכיצד2

עצמההמחלקהושלבתהליךשלךלחלקהקשורבכלהכשרותתעודתמתןתהליךנעשהכיצד3

מטופלזהוכיצדבעסקכשרותהפרותעלמידעניתןכיצד.4

שננקטוהענישהואמצעיהפרותעלכתוביםדוחותלךישהאם.5

בעסקיםביקרתאתהבהםשטחדוחותלךישהאם6

התחייבלהםוהימיםהשעותבכלנוכחאכןמשגיחכימוודאיםאנוכיצד.7

דתלשירותיהמשרדשלכשרותהפעלתתשע/1-נוהללחוזרבהתאםהנדרשיםהפרטיםכלובובמועצהעסקתיקמנוהלהאם8

כנדרשמסודרתיקמשגיחלכלמנוהלוהאםבנוהלכנדרשהכשרהעברוהמשגיחיםכלהאם.9

המועצהמטעםשפועליםהמפקחיםמי.0©

נוספיםוהשלמותחומריםויידרשוייתכןבהמשך

שאלהבכלולענותלסייעאשמח

ברכה,ב

אאאתי

וחסח68חח82)8.ם..0((!ם.1\ומשפטןחשבוןצמח-רואהמני

5פ. :סוומסוא054-3140000054-3140000נייד:
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:3נספח

לשירותילמשרד2המשיבשלפנייתוהעתק
דת

(12עד12)עמודים



3];5נדתלשירותיבמשרדהכשרותעלהמומנהשליטאסמיןחיזקיההרבלכבודבסד
סבאכפרהמועצהבשרותחצונייועץאופניםמבקרהנדון

לישראלהראשיתהרבנותמטעםממונהשאניכיוןשאלתילביקורתבקשתוומצבצמחמנימרהיועץמטעםלביקורתלהידרשנתבקשתי
בברכתבהקדםתשובתכםעלאודהאחרתאובמועדמטעםשהיאביקורתעםפעולהלשתףנכוןיהיָההאםלהורקאךכפוףואני

כסבעירהכשרותעלהממונההרבדוידאוחיוןהרבהתורה

>ו.צסם.80(תהוחז<:סאמיןחזקיהומאת,2018,13:28ביום3א',יוםבתאריך

:חוסום[סוצסהסץחסוו8ח700662123380ול80:סזווחז[חוסה
:+ח0,85ח805חטנ2:002018,3וס

:סד<סאמיןחזקיהוחתוחום85<08.וסם
סבאכפרהכשרות,פנים-אגףביקורת:661]508:[0
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:4נספח

במשרדהכשרותעלהממונהתשובתהעתק
2.6.18מיוםדתלשירותי

(14עד14)עמודים



שהועברההודעה
ווההזס)/62123380ו0<>חוסם0וצ8םחסץ8ח0מאת:

שסח14:24בשעה2018ביוני3תאריך: סבאכפרהכשרות,פנים-אגףביקורת0אי=:נושא:
>חוסס.וופחו8/555)0"ו1805<טרבלסיששוןאל:

הההההחלחדה1888800870087000הההההההחה..

:חוסזםסאמיןחזקיהוצסם.180₪(חחוחו88<>וו
:6זם2018,14:20ביו3א',יוםג

ש0פוסטם85:סבאכפרהכשרות,פנים-אגףביקורת
:סדסוצפםחסעםחסםוו8ו00682123380וצם0<>חחסס

06:גולדברגהראלס8"ו060!סז8ת<>וו.יסם.

שליט"אאותיוןדודהרבלכבוד

מנשהאלפיהעיררב

סבא.כפרבעירהכשרותעלוממונה

רב,שלום

שלמינויהואסבא.כפרבעירהכשרות,עלהממונהעיר(רבלבחירת)עדמ"מכרבכבודושלהמינויכילהבהירהרינישאלתךלעניין©
אוהדתיתלמועצהאולמשרדנואיןבלבד.ולביקורתההראשיתהרבנותלנהליכפופיםהנכםכןועללישראלהראשיתהרבנותמועצת בעניין.סמכותמטעמהמבקרלשום

כשרות.תעודתקבלתלצורךהדתיתלמועצההעסקיםבעליידיעלהמשולמיםשנתיותכשרותאגרותתשלומיבדיקתלמעט

רבה,בברכה

יגקגגבגגגגגגה=.
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:5נספח

1המשיבהשל19.2.19מיוםפנייתההעתק
דתלשירותיהמשרדלמנכייל

(16עד16)עמודים



.ווהחחכ(

י.סבאכפרכשרות
הודעות2

11:14בשעה2019בפברואר9>וחםס.וו8החו60555)0ז1805<טרבלסיששון
גדישבעבת>וו.+סם.טםוע6סוסזםו!<,גולדברגהראל>וו.+00.מ8ו9608ח5סחח<,דגןמשההרבמנכל>וו.+ס0.+800!/668)80<,קלייןגליהאל:

פלוסעודדסםז61ו8אח8חח,סם.וו>ו.צסם.ז006ו2%ח8וא<,דתלשירותיהמשרדמנכללשכתס4ז)608ץ8ח512ם<,סם.>וו
גובנימיכאל+20)(החוחום8<,סף>ווסאמיןחזקיהווו8וח0662123380ט80<,>וחסס0וא8כחסעח00>ו+סם.ז650600)80<,
>וו.צסם.18006]ו08חסוחו<

י ווהוח006וח58ום0""רחוסס>חוסס.ווהוחום068קס6וח6חח<,צמחמני>.618)00.3085%וצ80<,העיריהמבקר-ציוןתורג'מןדודעותק: מורןאורןגליתווםחו0802102ו8םסט8וום<,>חוסםהוםו80סץ>חוסם.וו8וח5!006526ו4<,נשיאיצחק>חחסס.]ו8חו006וח60!58<,
>וח0800906940!.06<שראלתפארתגבאימנחםליאור>וחסם.וו2וח631)0000!6הסזסזוו80<,

שלומותמכובדי
סבאבכפרהכשרותבענייניתקיןלמנהלקוראשאנימשנהלמעלהכבר

בעיר.בכשרותשקורהממהמושגשלשמץבמועצהלישאיןאבסורדזה
ועוד.משגיחיםדוחותמשגיחיםתיקיעסקים,תיקי

לשאלותילהשיבלאלמשגיחיםמורהשהרבהמצבהגיעכךכדיעד
אוחיוןהרבהכשרותעללממוגהפנייתימצ"ב

התערבותכםנא

הרבנכהת
ההה

בברכה\|הציתג

טרבלטילישוןחרבש

©
סבא.כפרהדתית,המועצהראשושב

תקין.זסםמנהלבדבראוחיוןלרבמכתבב? 71794

וי
11:32בשעה2019בפברואר9>וו.צסם.180060ז06000<פלוסעודד הראל>וו.+יסף.מפ'ו60סח5סחח<,רבנותדגןמשה>וו-+ס800!/0.68006%8<,קלייןגליה>חחסס.ווהוו006055501805<,טרבלסיששוןאל: >וו.+יסם.68006ו86ח8וא<,דת"לשירותיהמשרדמנכ\"ל"לשכת>וו.+סם.ם8ז608ץלסת5וםס<,גדישבעבת>ו.צס0.מ8ז060ו6זוהח<,גולדברג סאמיןחזקיהווו8וח0662123380וצ86<,>חוסס0צהחסעחל(ום<ח8רת<,ס8061יסם.>"ווווסם.88ז061ו2אח8חח" >וו.+סם.6)140ןו08חסוחח<גובנימיכאלההוחז85<,60086סם>וו
"רחסם.ווםחו0וח58ו60">חוס0.ווההום068קסותפרח<,צמהמני>)ו.-00.8085<)₪זסוטים0<,העיריהמבקר-ציוןתורג'מןדודעותק: מורןאורןגליתוומחו0062102ו8סטמוום<,>חוסםבוףַו80ס>רחס0.ווהחו09652615ו8<,נשיאיצחקווהחח6)0וח60|58<,>חוסם ו%800006940<>חזססשראלתפארתגבאימנחםליאורוו8חז00000631!6הסוסוווהם<,>חוסם.

סאמין.הרב

סבא.בכפרהענייניםלהסדרתשלךהצמודההמוערבותאתאבקש

הטיפול.התקדמותבדבראותיתעדכן

בברכה|לולו|ל יֶ,:הל

|אשראלר|סח"
-לסיראיותהפשוין

-16-
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:6נספח

הדתיתהמועצהיועמ'יששלמכתבו9העתק
דתלשירותיהמשרדלבכירי

(19עד18)עמודים



ונוטריוןדיןעורכימשרדדלאשר
5צאאדסאה6-אםתסחסצאאדסאה6

06עויידדל,אשר
הודל,עויידדל,שרגא
ספא901דל,06עויידדל,דל,
ההההפרידמון,עויידפרידמון,ענת

ספאספא06עויידאשראשר

155צאפא1551110843הלנחיינחיי1זיבוטיגסקירחוב
יוד-03-753276703-7532767פקס:03-7532767ייו

1. זאכו0016+קסוס?ר

לכבודלכבודלכבוד
כהןיחזקאלקלייןגליהעויידפלוסעודדעוייד

לתכנוןלתקציבבכיראגףמנהלהמשפטיתהיועצתמנהל
דתלשירותיהמשרדדתלשירותיהמשרדדתלשירותיהמשרד

בדוייחותהכשרותהכבספייםהחסרהחסר

המשרד.של

הכבספייםבדוייחותהכשרותבתחוםהחסרהמידעהסדרתהנדון:

כדלקמן:שבנדוןבענייןאליכםלפנותמתכבדהנניטבא,כפרהדתיתהמועצהשלהמשפטיכיועץ
החובההמועצהעלחלההכשרות"י(יינוהל)להלן:התשייע/1מנכיילבחוזרהכשרותלנוהלבהתאם בתיקלרשוםזהובכללהמועצהבתחומיהמושגחיסמהעסקיםאחדכלעבורעסקתיקילנהל המקומי.הרב/הכשרותעלהממונהידיעללעסקשנקבעוההשגחהשעותמספראתהעסק

הכשרותעלהממונהבידיסבאבכפרונמצאשנקבענתוןהינועסקלכלשנקבעותההשגחהשעות
בלבד.אוחיוןהרב

לכלשנקבעוההשגחהשעותמספראתלמועצהלמסורחייבאינוהואאוחיון,הרבשללשיטתו
אוחיוןלרבבכתבשהבהירודתלשירותיבמשרדבכיריםמגורמיםגיבויקיבלהאףוגישתועסק לביקורתהרקכפוףהואכןועללישראלהראשיתהרבנותמועצתידיעללתפקידומונההואכי אגרותתשלומיבדיקת)למעטבענייןסמכותכלדתלשירותיולמשרדהדתיתלמועצהואיו

המשרד.

בכפרהכשרותבנושאהמשרדשביצעביקורתעםפעולהלשתףאוחיוןהרבסירבלשיטתו,נאמן הביקורת.מבצעיידיעלשנדרשהמידעאתלמסורוסירבסבא

דתלשירותיהמשרדמנכיילבלשכתשהתקיימהנרחבתבפגישההוצגהאמורים,הדבריםתיאור
הדבריםהמשרד.ומנכיילהמשפטיתהיועצתהביקורת,אגףמנהלהביקורת,עורכיובנוכחות

הראשיתלרבנותפניהשלבדרךלרבותהבעייתיתלסיטואציהפתרוןלהציגמהמשרדונדרשהוצגו ועםהמועצהועםפעולהלשתףעליוכייביןהכשרותעלהממונהבומהלךלהובילבניסיוןלישראל
המשרד.שלהביקורת

שלבסופואךהבעיה,לפתרוןיובילהפגישהשלהמכובדשההרכבהיהנראההפגישהשלבסיומה
את"יניצחייאוחיוןהרבולמעשההבעיהלפתרוןשיובילמהלךהמשרדמצדנעשהלאדבר,

ממנו.שנדרשוהנתוניאתמסרולאהמשרדשלהביקורת

שללביקורתנתוניםלמסורבסירובוממשיךאוחיוןוהרבנפתרתאינההבעיהעוברים,החודשים.6
הדתית.ולמועצההמשרד

שעותמספראתלכלולהמועצהנדרשתבחןהמועצהשלהכספייםהדוייחותענייןעולהכעת7
עסק.ביתלכלשנקבעוההשגחה

.-.-



מסירתלאיגיבוינותניםדתלשירותיבמשרדבכיריםגורמיםאחדמצדבומצבלקבלניתןלא8
ולמועצהלביקורתלביקורתחמשרדמשרדלמסורשלולמועצההדתית.ולמועצהולמועצהלמסורהמידע

הכספיים(.לדוייחותהכנסתו)לצורךהמידעאתבידהאתמדוע

הדרכים:משתילאחתהדתיתלמועצהגיבויולתתלהחליטדתלשירותיעלהמשרדעלהמשרד

האמצעיםבכללנקוטזאתובכלללמועצההנדרשהמידעלמסירתדרךבכללפעולאחת:אפשרות
המידע.מסירתאתלכפותהמשרדלרשותהעומדים
עלהרילמועצה,המידעאתלמסורמחוייבאינואוחיוןהרבכיסבורהמשרדאםשניה:אפשרות
הכספיים.בדוייחותהמידעמהצגתפטורההמועצהכיולקבועגיבוילמועצהלתתהמשרד

אוחיוןהרבעללכפותהדרךאתלמצואדתלשירותיהמשרדשלבכוחוכיטבורההדתיתהמועצה..0
הדתית.ולמועצההמשרדשללביקורתהנדרשהמידעאתלמסור

הדוחותבוהנוכחיומציאתאתשימנעדחוףפתרוןומציאתבענייןהטיפולזירוזאתנבקשלפיכך,.1
אוחלון.הרבשמסתלרהמידעבהעדרכלקוייםנמצאיםהכספיים
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