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  3  מתוך 1 עמוד

 כ"ח תשרי תשפ"ג,  2022אוקטובר  23
 לכבוד

  מר גדעון סער 
  שר המשפטים וסגן ראש הממשלה 

  רד המשפטיםמש
  ירושלים 

 

 שלום רב, 

פעילות  –הרב שמואל אליהו  עלמשמעתית   נהקובל שתהגלשה דרי  הנדון:

 התנהגות שלא כהלכה במילוי תפקידו  לגתית אסורה ומפ

 ב בישראלכר באופן שאינו הולם את מעמדו 

   לן: להכ  ,ם לפנות אליךמתכבדי  ו"(, הרינהתנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר )להלן: "

ם תפקידו טעפנה במכתב מ  ,רב העיר צפתכי הרב שמואל אליהו,    1ורסם בתקשורת,פ  20.10.2022ביום   .1

, תדש צפקוהצה הדתית בעיר  הראשית והמוענות  רבב  בכיר  כעובדמתו  חותף סמל ו, בצירוכרב העיר

ם את מפלגת  בקשת את התערבותם הפוליטית כדי לקדפנייה המערוץ שבע" ב  אתר  לי ומערכתאל "מנה

 . 1.11.2022הבחירות לכנסת ביום קראת ל  לגת הבית היהודיבמפתמיכה כל  ל פניהציונות הדתית ע

 :, שמואל אליהו צפתרב העיר ובלשונו של  .2

לעומתה ממריאה   [.. ]  "אני לא יודע מה היו השיקולים שלכם בתמיכה גלויה באיילת שקד
קבלתם החלטה מוטעית אי אפשר ללכת   [..]  המנדטים  14מפלגת הציונות הדתית לעבר  

לנו   נגד חצי מיליון מצביעים שרובם הגדול מרגיש שהאתר הוא אתר הבית שלו. אסור 
 אפשר עוד לתקן. שנותרו כל כך חמורה. בשבועיים לפגוע בציבור שלנו בידים פגיעה 

 
  , מצורף 20.10.2022  ביוםכפי שפורסם    ,ערוץ שבע   אתר  לי ומערכתמנהאל  מכתבו של הרב שמואל אליהו    -

 א".סומן כנספח "ומ ,זו  הלפני

ב .3 עושה שימוש  אליהו  הרב  כן,  הצ   בנכסיאף  ו   מעמדו,  סמכותואם  ות  ליפעלשם    –  יםיבורימשרדו 

רשימה קדם  ול  בעל תפוצה משמעותית  התערב אצל כלי תקשורתל  הטר, ומתוך מ אסורהפוליטית  

 שימות אחרות.על פני ר 25-מת בבחירות לכנסת המסוי

מטעם עובד בכיר  וחד  במי  וחריגה  בוטה  מפלגתיתו  מגלמת התערבות פוליטיתפניה  עובדה שהבר למע .4

בנו של הרב א  נזכיר ,  בשירות הציבורי גם   ( 9)מקום  בכיר  הוא מועמד    ,עמיחי אליהו מר  ,  ליהוכי 

 . 25-לכנסת הברשימת הציונות הדתית 

ל12  סעיף  ,ידועכ .5 תשל"אא  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת  שירותי  "  1971-חוק  ,  "(החוק)להלן: 

משמעתי. כמו ת דין  יהיה נתון לשיפוטו של בי  ע כי רב עירקוב'שיפוט משמעת של רבני עיר',  שכותרתו  

לבית הדין    ביחס להגשת קובלנה  ,לשר המשפטים  דיעובל  ייחודימעמד    מקנה א)ג( לחוק  12סעיף  כן,  

, או באופן שאינו הולם את מעמדו  על יסוד פעילות שנהג שלא כהלכהורב עיר    של  ו  בעניינהמשמעתי  

 :של רב בישראל

 
    https://twitter.com/BiniAshcknasy/status/1583116694473826310/photo/1 - 20.10.2022, ציוץ מיום ני אשכנזיבי 1
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 התנועה למען איכות השלטון בישראל )ע"ר( 
 The Movement for Quality Government in Israel إسرائيل في السلطة جودة أجل من الحركة

 02-5000076פקס:    02-5000073* טל:  9136001ירושלים   36504* מען למכתבים: ת.ד.  9438303, ירושלים 208רח' יפו 
 5000076-02  فاكس:  5000073-02هاتف:   9136001، القدس 36504العنوان للرسائل: ص. ب.    9438303، القدس 208شارع يافا 

208 Jaffa St., Jerusalem * Mailing Address: P.O.B 36504 Jerusalem 9136001 * Tel: 02-5000073 * Fax: 02-5000076 
E-mail:  office@mqg.org.il * Web Site: www.mqg.org.il 

 
  3  מתוך 2 עמוד

 רב עיר יהיה נתון לשיפוטו של בית דין משמעתי.   )א(  א.12" 
מועצת הרבנות הראשית לישראל תמנה את חברי בית הדין והם דיין או דיין    )ב(           

 שיצא לגמלאות, והוא היושב ראש, ושני רבני עיר. 
 רשאי להגיש לבית הדין המשמעתי קובלנה על רב עיר על יסוד אחד מאלה:  השר  )ג(            

 הרב נהג שלא כהלכה במילוי תפקידו;   (1)
 " הרב התנהג באופן שאינו הולם את מעמדו של רב בישראל;   (2)

כי  הנ .6 בו ,  כן ה  צפת    במקום  העיר  בתורב  פועל  רק  תפקידו  אינו  להשפיע  מדינה  כעובד  הרם  קף 

  להתערב למען מועמדותו של בנו הבחירות לכנסת, אלא שהוא אף פועל  לקראת  ליטית  ולהתערב פו

שלא    –במילוי תפקידם    –  רציבוהעובדי  את  להלכה המחייבת  ובניגוד    ריףתוך ניגוד עניינים חהכל  ו

   .וליטיתפעילות פלקיים 

  –  ביטוי של כלי תקשורתפיע על חופש הלהשקף מעמדו כדי  מתו  ליהושל הרב א  ערבותו הבוטההת .7

לשרת מעמדו של רב בישראל המופקד  מת את  הולאינה    –חריף  ה גם תוך ניגוד עניינים  נעשת אשר  

 .  בעיר צפת את כלל הציבורולייצג 

קנות ראות ותהוהחלת    על  5128בהחלטה מספר    32-החליטה הממשלה ה  23.9.2012נזכיר, כי ביום  עוד   .8

התשכ"ג )משמעת(,  המדינה  שירות  הדתיות  1963-חוק  המועצות  עובדי  בהתאם  על  וכן,  שינויים ל, 

כחלק מן הכללים המחייבים לכן,    .25.12.2013מיום    (3-4732)חמ  בהודעתו    לשירותי דתהשר    שערך

ומתוקף מעמדו בראש כסמכות רוחנית    אליהועומד הרב    להםאשר    –  תבצפ  צה הדתיתהמועאת עובדי  

האוסר על פעילות   (,התקשי"ר"  )להלן:  מעת(לתקנון שירות המדינה )מש  42.31סעיף  קבוע    –  כרב העיר

 פים בירור סעיאף ב  ים. כך קובעכל הדרגות ובכל התפקידיםי העובדים במדינית ומפלגתית לכל סוג

רשאי   אינו"וכי הוא    "למען מפלגהבפעילות  "עובד הציבור לא יעסוק  כי    קשי"רלת  42.315-ו  42.313

 משרדיים". הלהשתמש ברכוש ובשירותים 

כי   .9 ברי  ובלומכאן,  בניגוד חמור נעשה    צה הדתית צפתגו המועהמכתב ששלח הרב אליהו בחותמת 

הלהור הנ עמשמאות  אשר  צהבמוע  הציבור  עובדי  על החלות  "ל  תיות  תחתיו,  ונשמעים   מכהנים 

גמה ודודרך    להתוותדו  ולתפקי  י השירות הציבורימנוגדת לערכמעין זו,  פעילות  ש  להוראותיו. מכאן

 . לפעילות ציבורית

סמכותו  בבעייתי ואסור  שימוש  שהרב אליהו עשה  מכך  לאור כלל האמור לעיל, לא ניתן להתעלם   .10

. והכל תור של כלי תקשחופש הביטוי  כדי לפגוע ב  בכוונת מכוון  ר צפת, שנעשההעי  מעמדו של רבוב

הלכה במילוי בניגוד ל  עומד  את מעמדו של רב בישראל ואףם  הול   ואינשוד עניינים  תוך ניגפסולה ו   בדרך

 .פקידות

ל באופן שאינו  ל ציבור הבוחרים בישראהשפיע עוהחומרה שבמעשיו כדי ל  לאור הדחיפות שבדבר .11

 . נה כאמורביחס לאפשרות הגשת הקובל , נודה לתשובתך המהירהשוויוני ופסול 

 
 בכבוד רב,

  

 , עו"דתומר נאור
 מנהל האגף המשפטי

 , עו"דהידי נגב
 מחלקת מדיניות וחקיקהמנהל 
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 נספח א'


