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 המשרד לשירותי דת
  

 
 

 רב עיר בת ים  -הנדון: פרטי משרה  
 

 משרה(, להלן מספר דגשים אודות המשרה:  50%בשל היקף המשרה החלקי )
 

שעות עבודה שבועיות. לפחות מחצית משעות אלו יבוצעו  21.5: לכל הפחות שעות העבודה .1
במשרדי המועצה הדתית, בתיאום עם המועצה הדתית ובהתאם לצרכיה, ויהיו בימים ושעות 
קבועות. במסגרת שעות אלו יבצע הרב לכל הפחות את התפקידים בתחום הכשרות 

 לשאלות הלכתיות.   והנישואין, וייתן מענה לציבור הרחב, לרבות מענה
 שעות קבלת הקהל של הרב יפורסמו לציבור.  

על הרב להעביר למועצה מדי חודש דיווח על ימי החופשה שניצל באותו חודש. במידה חופשה  .2
ולא ניצל כלל ימי חופשה בחודש מסוים, יעביר למועצה הצהרה כי לא ניצל את ימי החופשה 

 באותו חודש.  

ביר הרב למועצה מדי חודש דיווח על ימי המחלה שניצל באותו למען הסדר הטוב יע מחלה: .3
חודש. במידה ולא ניצל כלל ימי מחלה בחודש מסוים, יעביר למועצה הצהרה כי לא ניצל את 

 ימי המחלה באותו חודש.  

מהשכר )שכר בסיס( לו זכאי רב עיר ביישוב עם  50%: שכרו החודשי של הרב יעמוד על שכר .4
 ם.  מספר התושבים בבת י

הניתנות בדרגה זו )אחזקת רכב, טלפון וביגוד(, ככל שיש לרב זכאות לקבלן,  זכויות נוספות .5
. קצובת נסיעה 50%ייקבעו בהתאם לנהוג בתפקיד, באופן יחסי בהתאם להיקף משרה של 

ובכפוף לדיווח יומי בהתאם לימי הנוכחות  50%תינתן עד לגובה הזכאות בהיקף משרה של 
 במועצה. 

למען הסר ספק, על אף היקף המשרה החלקי, ישנה חובת מגורים בבת ים, גורים: חובת מ .6
. בהתאם להוראות חוק 2002 -בהתאם להוראות חוק מגורי רבנים במקום כהונתם, תשס"ג 

זה, רב שמקום מגוריו הקבוע לא היה, ערב מינויו או בחירתו לרב, במקום כהונתו כנדרש 
מקום כהונתו בתוך שנה מיום מינויו, בטל מינויו בתום בסעיף זה, והוא לא עבר להתגורר ב

 אותה שנה.

ככלל, רב עיר אינו רשאי לעסוק בעיסוק נוסף. יחד עם זאת, נוכח היקף  עבודה נוספת: .7
המשרה החלקי, יוכל הרב לעבוד בעבודה פרטית במקביל לתפקידו כרב העיר, וזאת בכפוף 

 :לתנאים הבאים
לעסוק בעבודה נוספת. ההמלצה תכלול המלצת המועצה הדתית לאשר לרב  .א

התייחסות המועצה לסוגיה של היעדר ניגוד עניינים בין עבודתו כרב העיר לעבודתו 
הנוספת, ולשאלת החפיפה בין שעות העבודה במועצה לבין העבודה הפרטית 

 הנוספת; 

 אישור הלשכה המשפטית במשרד לשירותי דת; .ב

 משרה.   100%היקף המשרה הנוספת, יחד עם היקף משרת רב העיר, לא יעלו על  .ג

בלבד. ייתכן שהיקף המשרה יעלה בעתיד )אך  50%יודגש, כי היקף המשרה החלקי יעמוד על  .8
היקף ורק בכפוף להמלצת המועצה הדתית ואישור המשרד לשירותי דת(, ואולם בשלב זה, 

אם הרב יבצע מטלות נוספות או שעות עבודה נוספות. אף וזאת בלבד,  50%המשרה עומד על 
 ככל שיגדל היקף המשרה התנאים ישונו בהתאמה )הקטנת היקף העבודה הפרטית הנוספת

 באופן יחסי, הגדלת השכר באופן יחסי וכיוצ"ב(. 
ככל שיאושרו הטבות נוספות בעתיד לרבני עיר באופן כללי, הן לא יאושרו אוטומטית לגבי  .9

 . ה ואישור בכתב של אגף משאבי אנוש, אלא רק לאחר בחינהרב בבת ים

 
 יובהר כי התנאים המפורטים במסמך זה רלבנטיים למשרת רב העיר בת ים בלבד.

 
אני הח"מ, הגשתי את מועמדותי לתפקיד רב העיר בת ים. אני מצהיר שקראתי את הדגשים 

 המפורטים במסמך זה, ומודע לכך שהתנאים הנ"ל יחולו עלי ככל שאבחר לתפקיד. 
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