
 המחלקה המוסלמית
 

 רקע  : 
 

הוכרו כעובדי  1987אנשי הדת עבדו במסגדים וקבלו מענקים על עבודתם ממשרד הדתות . ובשנת 
הועברה המחלקה המוסלמית ואגף לעדות דתיות למשרד  2004מדינה במשרד הדתות . במחצית שנת 

 מונה מנהל מחלקה מוסלמי  .   2007הפנים ובשנת 
 מסגדים ובחלקם הגדול ממונים עובדים מטעם האגף בתפקידי אמאם או כרוז . 400 -בארץ ישנם כ

, גליל תחתון,  עובדי המחלקה ) אמאמים  וכרוזים (  מחולקים לשישה אזורים : גליל עליון ומערבי
המפקח נצרת ועמקים, משולש צפוני, משולש דרומי והנגב ועומד בראש כל אזור מפקח אזורי , בניהול 

 ארצי .
 

 תחומי טיפול ואחריות המחלקה המוסלמית  : 
 

 .מתן שירותי דת במסגדים והעסקת אימאמים וכרוזים עובדי מדינה 
 .השתתפות בפיתוח בנייה ושיפוץ מבני דת / מסגדים 

 .טיפול בוועדי הנאמנים בערים המעורבות: עכו, חיפה, רמלה, לוד 
 .  השתתפות בפיתוח בתי עלמין 
 י דת נטושים.טיפול במבנ 

 .הכשרת אימאמים עובדי המשרד והעלאת רמתם  המקצועית ומעמדם החברתי 
 . השתתפות בפעילות חברתית וחיזוק הקשר עם העדות האחרות 
  .פעילות חברתית וחיזוק הקשר בתוך הקהילה המוסלמית 

 
 תפקיד האימאם :

 

   .מנהל את התפילות המתקיימות במסגד חמישה פעמים ביום, בימי ששי, בחגים ובמועדים 
   .מרכז את פעילות הדת במסגד, מכין תכנית שנתית לשיעורי הדת במסגד 
 .מעביר שיעורים למתפללים בנושאי דת 

 אחראי על מתן שירותי דת באזור שבאחריותו, ועל ניהולו השוטף של המסגד הן מבחינה דתית 
 והן מבחינה ארגונית.

 .מעדכן את המתפללים לגבי הוראות והנחיות שונות  המתקבלות מעת לעת 
  מכין ומעביר את הדרשה השבועית במסגד בהתאם לנושאים אקטואליים ונושאים הקשורים

 לחגים ומועדים.

  .) מופקד על ספריית הדת במסגד ) על ארגונה, ניהולה  ושלמותה 
  ומנחה אותו בעבודות האחזקה השוטפות הנדרשות במסגד.מפקח על עבודות הכרוז 

  מנהל את ההלוויות  המתקיימות בישוב בו הוא פועל,  ובכלל  זה הכנת הנפטר לקבורה, קיום
 הקבורה ותפילה לשם הנפטר בהתאם לנוהג.

 .מסייע לתושבים בפתרון בעיות וסכסוכים בנושאי דת שונים 
 ות ודו קיום ופתרון בעיות לסכסוכים מקומיים. פעיל בתחום החברתי, ופועל למען סובלנ 

 
 
 
 
 



 תפקיד הכרוז

 .קורא לתושבי האזור ומזמנם להשתתף בתפילות לקראת מועדי התפילה חמישה פעמים ביום 
 .ממלא את מקום האימאם בהיעדרו 
 .מופקד על התחזוקה השוטפת של המסגד 

 לה, אזורי הטהורה, שירותים מבצע או מביא לביצועם של פעולות לניקוי המסגד. אזורי התפי
 והחצרות.

 .מבצע פעולות אחזקה פשוטות ושגרתיות 
 

  מציג צרכים בפני האימאם לפעולות אחזקה שתכליתם  תיקון תקלות , עבודות שיפוץ , עבודות
 אחזקה מונעת וכיוצא בזה.

 .עוקב ומפקח על פעולות אחזקה המבוצעות ע"י קבלנים חיצוניים 

  .אחראי לפתיחתו של המסגד למתפללים בבוקר ולנעילתו בסוף יום התפילה 
 

 קריטריונים לקליטת אימאמים וכרוזים חדשים :    
 .  תושב קבע בו מתפרסמת המשרה 

 12 . שנות לימוד לפחות 

  .  הצלחה של מבחני התאמה בכתב ובעל פה 

 . מעבר לריאיון בוועדת קליטה  והמינוי בוועדה משרדית 

 
 פעילויות ופרויקטים המחלקה המוסלמית : 

 
המחלקה המוסלמית דואגת להעלאת רמתם האישית והמקצועית של האמאמים והכרוזים וחיזוק  .1

 מעמדם בתוך הקהילה המוסלמית לצורך מתן שירותי דת ברמה מקצועית גבוה .
 : המחלקה המוסלמית דואגת להכשרה מקצועית והשתלמויות שונות בתחומים שונים .2

 שעות .100בסה"כ  לאמאמים תלמות פנימיתהש -א
 שעות .100השתלמות פנימית לכרוזים בסה"כ  -ב

 שעות  . 316השתלמות מנהיגות דתית ואזרחות במוסד להשכלה גבוה בסה"כ  .3
 שעות  . 200השתלמות הכשרה מקצועית מתקדמת במוסד להשכלה גבוה בסה"כ  .4
 ההיבט המקצועי והאישי  . השתלמויות לקורסים שונים לפי הצורך בשל קידום והעשרת .5
 

 פרסומים:

  2003הוצאת עלון רבעוני בשם "אלקוטוף אלדאניה" החל משנת . 
כתב עת העוסק בענייניהם של אימאמים והכרוזים ופרסום מאמריהם, מחקריהם ,פעילותיהם ופעילות 

האגף לעדות והמחלקה המוסלמית בתחום דת וחברה במטרה להשפיע על האוכלוסייה באופן יעיל 
 ומתון. 
  ( والمؤذن االمام دليلהפקת מדריך לאימאם ולכרוז  ). 

 
 ארוחת שבירת צום רמדאן:

 בכל שנה בחודש רמדאן האגף מקיים ארוחת שבירת צום הרמדאן ואליו מוזמנים  אורחים מכל  .א
 הדתות ,ראשי ראשיות , אנשי מפתח , אימאמים וכרוזים עובדי המשרד  .     

 קבלת פנים אצל נשיא המדינה לאנשי דת מכל הדתות לשבירת צום רמדאן . .ב
 
 
 



 פעילות בין דתית:

 ות בין דתית ומהווה נדבך חשוב בפעילות אנשי הדת מכל העדות .המחלקה משתתפת בכל פעיל 
  המחלקה יוזמת ומשתתפת בכל פעילות בין דתית בארץ ובאירוח משלחות  אסלאמיות או

 דתיות אחרות מחו"ל בארץ ובביקורי גומלין  .

  2008המחלקה המוסלמית ארחה את הכנס השני למועצת ראשי הדתות בישוב כפר קרע בשנת 
 .2013בעיר שפרעם בשנת  והשישי

 
 יום העובד :

שנות עבודה  25בכל שנה מתכנסים לברך את העובדים המצטיינים ,הפורשים ועובדים שמלאו להם 
 ביום העובד לאימאמים ולכרוזים. 

 
 

 אירועים דתיים: 
 המחלקה מארגנת  אירועים דתיים במהלך השנה בישובים שונים בחגים דתיים :   

 השמיימה , ) אלאסראא ואלמעראג' (, הולדת הנביא וההג'רה .עליית הנביא 
 

 פעילויות ופרויקטים שונים :
המחלקה המוסלמית מטפלת בתלונות הציבור על עוצמת הרמקולים במיוחד בישובים לא מוסלמים , 

על כן המשרד יצא בתוכנית לאחוד מערכות כריזה וויסות עוצמת והכוונת הרמקולים , הפרויקט 
 בהצלחה טובה בישובים :הוכתר 

אום אלקטף , ג'סר אלזרקא , סולם , אלמזרעה , כפר קאסם , חורה , טובה , תל שבע , פרדיס ,חיפה 
 ולוד.

 
 

 ועדי נאמנים מוסלמים
 
וועדי נאמנים מוסלמים ועבודתם מתנהלת מול האגף לעדות דתיות במשרד הפנים  4בארץ קיימים  

 בהתאם להחלטת הממשלה .
 עכו , חיפה , לוד , רמלה  .צאים בערים המעורבות : הוועדים נמ

 
, ועיקר תפקידם הוא  1950ועדי הנאמנים ממונים על ידי הממשלה לפי חוק נכסי נפקדים , התש"י 

 לנהל את נכסי ההקדש )ווקף( שבתחום רשותם ששוחררו להם לפי חוק זה .
 . 1950דים , התש"י ג' נפק 29ועד הנאמנים המוסלמים הינו תאגיד הפועל מכח סעיף 

 ה לחוק נקבע :  29ד ו  29על פי סעיף 
בתחילת כל שנה על ועדי  1975 –בהתאם לתקנות נכסי נפקדים ) ועדי נאמנים( התשל"ה ה  -1

 הנאמנים להגיש לאישור הממשלה , באמצעות שר האוצר , את הצעתם לתקציב לאותה שנה .
ת אלה : סעד לעניים , מלגות לתלמיד ינהל את הנכסים שברשותו וישתמש בהכנסותיהם למטרו -2

בית ספר , הכשרה מקצועית , בריאות , לימודי דת או קיום פולחן או מנהיגים דתיים . וכל 
מטרה אחרת שאושרה על ידי הממשלה . הכל לצרכי התושבים המוסלמים שבתחום פעולתו של 

 הועד .
אלה : בתי יתומים , בתי ישתמש בתמורתם של נכסים שיצאו מרשותו להקמת מוסדות מסוגים  -3

ספר , לרבות בתי ספר להכשרה מקצועית , מרפאות , מסגדים וכל מוסד ביוצא באלה שאושר 
לצרכי התושבים המוסלמים . והכל על אף האמור בכל הוראה שבדין  –על ידי הממשלה 

 ובמסמך הנוגע להקדש או שניהנה על פיהם , ובכפוף להוראות הממשלה או מי שנתמנה לכך על
 ידה .

 כתובת המחלקה המוסלמית
 026559610פקס:  02-6553600/1, גבעת שאול , ירושלים טל' :15רחוב כנפי נשרים  

 www.moin.gov.ilאתר המשרד : 


