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 המשרד לשירותי דת. 55ט'    
 ואין ורבניםניש .1 

 תעודות נישואין (1) לצמיתות

 תעודות גירושין (2) לצמיתות

פניות מהארץ ומחו"ל לקבלת אישורים והעתקי  (3) שנים 7
 תעודות

 תיקון תעודות נישואין (4) לצמיתות

 לשירותי דת לעדה האתיופיתאגף ה .5 
 תיקי נישואין (1) לצמיתות
 התכתבות בנושא יהודי אתיופיה (2) לצמיתות
 תיקי גיור (3) לצמיתות
 אישורי יהדות שאושרו (4) לצמיתות
 אישורי יהדות שלא אושרו (5) לצמיתות

 המחלקה לפיתוח מבני דת .3 
 קריטריונים לתמיכות )מבני דת( (1) לצמיתות
 פרוטוקולים של ועדת תמיכות )מבני דת( (2) לצמיתות

 תיקי בקשות לתמיכה כולל דו"ח ביקורת (3) שנים 5
 תיקי שחרור לצורך קבלת התמיכה (4) שנים 5
 יק בית כנסתת (5) שנים 5
 בניית מקוואות (6) שנים 5
 שיפוץ מקוואות (7) שנים 5
 בית כנסת יביל (8) שנים 5
דו"חות ביקורת שנערכו במוסדות וארגונים, למעט  (9) שנים 5

 מבחר
 דו"ח ריכוז ביקורת במוסדות וארגונים (11) שנים 3
דו"ח ביקורת, בקשות והזמנות לביצוע שיפוצים  (11) שנים 5

 במקווה
ביצוע שיפוצים במקוואות ועבור תשלומים עבור  (12) שנים 5

 התקנת עירובין

 תחום קבורה .4 
 קריטריונים לתמיכות )פיתוח בתי עלמין( (1) לצמיתות
 פרוטוקולים של ועדת תמיכות )פיתוח בתי עלמין( (2) לצמיתות

 בקשות לתמיכה (3) שנים 5
תיקי שחרור לצורך קבלת התמיכה כולל דו"ח  (4) שנים 5

 ביקורת ופיקוח
 והרחבה של עלמין בנושא סגירה ל בתיי פרט שתיק (5) לצמיתות

 בתי עלמין
דיווחים מרשות העתיקות על מציאת עצמות אדם  (6) לצמיתות

 בחפירות

 קבורה תהנפקת רישיונו (7) לצמיתות
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 תיקי ישובים ורשויות (8) שנים 11
 תיקי מועצות דתיות (9) שנים 11

 עירובין .5 
 קריטריונים לתמיכות )עירובין( (1) לצמיתות
 של ועדת תמיכות )עירובין(פרוטוקולים  (2) לצמיתות

 בקשות לתמיכה (3) שנים 5
כולל דו"ח תיקי שחרור לצורך קבלת התמיכה,  (4) שנים 5

 ביקורת ופיקוח

 עיזבונות .6 
 קריטריונים לתמיכות )עיזבונות( (1) לצמיתות
 פרוטוקולים של ועדת תמיכות )עיזבונות( (2) לצמיתות

 בקשות לתמיכה שאושרו (3) שנים 5
 לא אושרובקשות לתמיכות ש (4) שנה אחת
 מועצת בתי עלמין ירושלים (5) לצמיתות

 תחום תקינה .7 
 צגתיקי מועצות דתיות, למעט מבחר מי (1) שנים 11

 תיקי פרוטוקולים בנושא תקינה וקליטת עובדים (2) לצמיתות
בחירת יו"ר מועצה  ים בדברהעתקים של פרוטוקול (3) לצמיתות

 דתית  
 תיק הסכמים קיבוציים (4) לצמיתות

 כונותתיק רבני ש (5) שנים 11
 תיק רבני ערים (6) שנים 111

 בחירת רב עיר (7) לצמיתות

אנשי דת בהתיישבות ובמועצות  .8 
 הדתיות

 תיקי פרוטוקולים (1) לצמיתות
 תיקי מועצות דתיות (2) שנים 11
 תיקי מועצות אזוריות (3) שנים 11

 תיקים אישיים של עובדים קבועים (4) שנים111
שנים מהולדת  75

 העובד 
 דוח כספי(נתוני שכר למשרתים בקודש ) (5)

 תיקי רכב (6) שנים  5

 דוברות, חופש המידע ופניות ציבור .9 
 התכתבות עם התקשורת (1) לצמיתות
חופש  במסגרת חוק פניות של מוסדות וארגונים (2) לצמיתות

 המידע
 פניות בנושא חופש המידע (3) שנים 5

 תשובות לשאילתות של ח"כים לשר דתות (4) לצמיתות
 ציבורירו עניין פניות ציבור, למעט פניות שעור (5) שנים 5
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העתקי מכתבים יוצאים, שלא במסגרת פניות  (6) לצמיתות
 הציבור וחוק חופש המידע

 הלשכה המשפטית .11 
 תיק פרט של מועצה דתית (1) לצמיתות
 תיק תיקוני חקיקה (2) לצמיתות
 תיק נהלים (3) לצמיתות

 


