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 {1531.11.תשע"ו } בכסלו חמישיבת מועצת הרבנות הראשית לישראל י"

 
 החלטות

 
רב מגדל העמק, שיברר את נושא  -מועצת הרבנות הראשית ממנה את הרב יצחק דוד גרוסמן  (1

הסכסוך בין ראש המועצה הדתית והרב המקומי במועצה איזורית גליל תחתון וינסה לפשר בין 

 הצדדים.

 דלהלן:לדיינות חו"מ ב' מועצת הרבנות הראשית מאשרת את תוצאות הבחינות  (2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בנושא חיוב האב במזונות ילדיו. הוזכר במועצה כי ההחלטה מועצת הרבנות הראשית דנה  (3

עשרה שנה, נתקבלה כבר בישיבת -להגדיל את גיל חיוב האב במזונות ילדיו עד גיל שמונה

מועצת הרבנות הראשית מיום כ"א בסיון תש"מ, והמועצה אף החליטה בישיבתה מיום כ' 

עשרה שנה. אנו שבים -יל שמונהבמרחשוון תשמ"ו, כי חיוב המזונות על ההורים הוא עד ג

 עשרה שנה.-ומדגישים שהחיוב על ההורים הוא עד גיל שמונה

בנושא חיוב האב במזונות ילדיו לאחר גיל שש, ישנה מחלוקת גדולה בין דייני ישראל בעבר  

וכיום, האם החיוב הוא מצד התקנה או מדין צדקה. רוב הפוסקים וביניהם הגרי"ש אלישיב, 

והגר"מ אליהו, קבעו שהחיוב הוא מדין צדקה. אולם היה כאלה ובהם הגרי"א הגר"ע יוסף 

 הרצוג והגרב"צ עוזיאל, שקבעו שזו המשך התקנה.

שבסוגיא זו רבתא המבוכה בפסקי זצ"ל. הוא כתב רוזנטל  רה"ג יעקבדיון זה ההיטיב לבטא  

 מדין צדקה. מה , ויש המחייבים את יישוהדיןוח מכהמחייבים את יישום התקנה יש  ,הדין

ההרים הגבוהים שדנו  נו ביןלהכניס ראש עמדת מועצת הרבנות הראשית היא, שאין ראוי 

, וכל נותרה בעינה העקרונית, האם התקנה מצד הדין או מדין צדקה, ועל כן שאלה זובסוגיא 

 דיין יכריע בעניין על פי שיקול דעתו.

ה והן אם החיוב מצד צדקה, היות לאחר דיון החליטה המועצה שהן אם החיוב מצד התקנ 

שתנאי החיים השתנו והמציאות כיום היא שגם האם נושאת בעול פרנסת הבית, על היושבים 

 על מדין להוסיף לשיקול הדעת בפסיקת מזונות הילדים את היכולת הכלכלית של האם. 

 בידני אבשלום שאלתיאל שמעון יוסף סוראני יוסף לוין ישעיה חיים
 גלעדי יצחק אדרי דוד תורג'מן יעקב וינגוט ישראל חיים

 מן שמעון אלעזר לוי אברהם נהון עמנואל קולין אבישי
 בן הרוש שרון קייקוב שלום בנימין ציטרון מזרחי עמי

 נגר איתמר עמר דורון דניאל בצלאל  אלגזי בן ציון
  אמיתי שמעון יעיש גרין עקיבא אסייג עדיאל

  אחיטוב אברהם שטינמץ שלמה ויסנברג פנחס
  משיח רועי ערן ניסן פנחס הרץ צבי

  כהנא אברהם וייסבורט שי קבסה יהודה
  ונגר איתן מבורך טויטו אלון כפיר יהודה

  פנירי יצחק שלמה ווסטרוק דניאל גרוס מרדכי
  עמר שמעון שלמה לביא ידידיה מסורי יצחק
  אבידן שאול שטראוס אריאל אלחרר יעקב
  ג'אן משה ישראל יוחאי לונצר דניאל

  טולדנו יוסף סקיבין שמשון טוביאנה משה



רכים בנוסף, גם אם חיוב האב לזון את הילדים הוא מצד התקנה, חיוב זה הוא רק על הצ 

 הקיומיים הבסיסיים, אבל חיובים נוספים שאינם בהגדרה זו, חלים מדין צדקה בלבד.

 מועצת הרבנות הראשית מאשרת את חברי הועדה לבחינת תבחינים של שחיטת חו"ל.  (4

 חברי הועדה: 

 שליט"א דוד לאוהרב הראשי לישראל הרה"ג  -. יו"ר הועדה 1

 לשירותי דת והרבנות הראשית, מנכ"ל המשרד עודד פלוסעו"ד  .2

 , ראש אגף הכשרות הארצי, הרבנות הראשיתיעקב סבג. הרב 3

 , מנהל מחלקת שחיטת חו"ל, הרבנות הראשיעמיחי פילבר. עו"ד 4

 מרדכי גלאי. הרב 5

 חיים ועקנין. הרב 6

  אריה זילברשטייןהרב . 7

 , יועץ הרב הראשי לישראלאליהו מלול. הרב 8

 ז'ילבר כהן. הרב 9

 . נציג המחלקה המשפטית של הרבנות הראשית.11

 משקיפים:

 יעקב רבין. ראשי צוות: הרב 1

 חיים ורדי. חבר צוות: הרב 2

 רב תנובה - זאב ויטמן. הרב 3

 . איש צוות שחיטה שאינו בדרגת איש צוות4

 הועדה תדון בנושאים:

 א. לאחר שנת ניסיון, בחינת יישומם של התבחינים הקיימים

 ב. אופן שיבוץ צוותי השחיטה 

 ג. כיצד מתבצע הפיקוח על השחיטה בחו"ל

 ד. תבחינים לאישור מפעלים

 ה. קידום אנשי צוות השחיטה

 ו. נהלי עבודה עם היבואנים

 ז. כל נושא נוסף שקשור לשחיטת חו"ל

 הועדה רשאית להזמין את נציגי היבואנים לדיונים כשתמצא לנכון.

מועצת הרבנות הראשית מחליטה להקים ועדה שתבחן את התבחינים למתן אישור לסדר  (5

חו"ק. הועדה תתייחס, בין השאר, ליישום התבחינים שנקבעו, לאור העובדה שהם יוצרים אי 

יו"ר, הרב יעקב שפירא, הרב יצחק  -נעימויות רבות בנושא. חברי הועדה: הרה"ג דוד לאו 

  מועצה קוראת לרב ערוסי להצטרף לועדה.רלב"ג, הרב אברהם יוסף. ה

 ני.אהגדול לרב אחיעזר עמר כהן כדיין בביה"ד הרבנימועצת הרבנות מאשרת הארכת כושר ל (6

לרב שלמה  בבית הדין הרבני הגדולכדיין לכהן  ת כושרמועצת הרבנות הראשית מאשרת הארכ (7

 .תם

תבחינים על פיהם תינתן לדיין מועצת הרבנות הראשית לישראל ממנה וועדה שתקבע את ה (8

יו"ר, הרב  -מכהן תעודת כושר לכהן כדיין בביה"ד הגדול. חברי הוועדה: הרב יהודה דרעי 

 יעקב שפירא, הרב יצחק רלב"ג.



 לרבנים:  תעודת כושר לכהן כדייןמאשרת הארכת  מועצת הרבנות הראשית (9

 הרב חנוך ברק עידו רכניץהרב  

 אלוןהרב יגאל  ינון רביב הרב 

 הרב דניאל גודיס הרב יוסף שרעבי 

 הרב שלמה צרור צבי קוסטינרהרב  

  הרב רפאל פראנק עודד מכמןהרב  

מאשרת מתן תעודות כושר לכהן כרב עיר למסיימי כל  מועצת הרבנות הראשית לישראל (11

  רבנים:ל הבחינות

 הרב דוד ברייטקופף  פנחסי הרב משה שלמה

 הרב גמליאל צוויגנבאום  הרב אברהם שרייבר 

  הרב אברהם יעקב דדון הרב יוסף ארביב 

 יומטוביאןהרב משה   הרב אליעזר מרבורגר

 הרב פנחס בלום יא יהרב יונתן דון יח

 הרב משה כהניאן  הרב משה אבוחצירה

למסיימי  מועצת הרבנות הראשית מאשרת מתן תעודות כושר לכהן כדיין בביה"ד הרבני האזורי (11

 :כל הבחינות

 הרב שמעון בוסידאן  הרב אברהם יצחק שוורץ  

 הרב ברק כהן  הרב יהונתן דוד ארנברג  

 הרב מרדכי אוחיון  הרב חנינא קושלבסקי  

 הרב אייל חנוך וונה הרב שלמה נחשוני  

 הרב ישועה סעדיה רטבי הרב דוד מלכה 

 הרב אורי מוסאי הרב אביעד תפוחי 

 יואל ציוניהרב אברהם  

מועצת הרבנות הראשית מאשרת את הסיכום שהושג בענין הכשרות במועצה המקומית גן יבנה  (12

 כדלהלן:

יש לצאת בדרישה למשרד לשירותי דת על מנת שיוסיף תקן של מפקח במועצה הדתית  . 1 

. יו"ר 41-גן יבנה, וזאת לאור העובדה כי מספר בתי העסקים בעיר המושגחים קרוב ל

 המועצ"ד יפנה בבקשה לאור המלצת הועדה.

יש להציב משגיח מתאים אשר יאייש את משרת המשגיח במועצה הדתית באופן מיידי,   . 2 

משרה העומדת כרגע על רבע משרה בלבד! )אשר היקפה איננו מקובל עלינו( אשר 

 מתפקידו יהיה לפעול ולפקח כל יום בקרב בתי עסקים בעיר.

מיידי הגדלת תקן המשרה של המשגיח למשרה מלאה נוכח הצרכים  יש לדרוש באופן . 3 

 בעיר. לטיפול יו"ר המועצ"ד.

עד לקבלת תקן המפקח מהמשרד לשירותי דת, יפעל המשגיח בתקן של המועצ"ד  .4 

 בתפקיד של פיקוח בלבד על מנת לעבור על כל בתי העסקים בעיר באופן שיטתי וקבוע.

כלל צרכי הכשרות בכל עסק וימליצו על שעות ההשגחה  אנשי האגף יערכו מיפוי של .5 

הנדרשות בשיתוף עם נציגי הרב המקומי. בתי עסק שיסרבו להגביר את שעות ההשגחה 



תוסר מהם  -או לפעול בהתאם לנהלי הכשרות, תוך קליטת משגיחים בהתאם לצורך 

 .1988-(לתקנות איסור הונאה בכשרות )תעודות הכשר 6תעודת הכשרות בכפוף לסעיף 

מובהר, כי הרב המקומי הינו הגורם המוסמך ליתן תעודת הכשר ולקבוע את תנאי  .6 

הכשרות בעוד שעל ראש המועצה הדתית לשמש כאחיעזר ואחסמך על מנת לתת בידיו 

 את הכלים המתאימים לממש שירות זה.

מנת שלא ככל שתוסר הכשרות מבית עסק יש לפרסם ולהביא לידיעת הציבור הרחב על  . 7 

 יכשל.

 תתבצע גביית אגרות כדין בהתאם לחוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת. .8 

בד בבד עם אכיפת הנהלים, אנשי היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות  .9 

יאכפו את החוק במקום, כך שכל בית עסק אשר ימשיך להיות מוצג ככשר בכתב חרף 

 מצעים כחוק.הסרת הכשרות ייקנס וינקטו נגדו א

את הרב יצחק אלפנט לכהן כנציג מועצת הרבנות הראשית בועדת  ממנהמועצת הרבנות  א.  (13

 הבחירות לרב מקומי בקרית ארבע.

את הרב דוד אבוחצירא מיבנה לכהן כנציג הרבנות הראשית בועדת  ממנההמועצה  ב.  

 הבחירות לרב עיר בבית שמש.

 

 

 

 

 

 
           ________________                                 _______________ 

 הרב רפאל פראנק                                  הרב דוד לאו                                              
 מזכיר המועצה                         הרב הראשי לישראל           

 

 


