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 המועצה הדתית       לשכת הרבנות

 קול קורא להגשת מועמדות לתקן רב מהעדה האתיופית במועצה הדתית  
 בעיר נתיבות 

 עיקרי התפקיד: 
 מתן מענה הלכתי לסוגיות הקשורות לקהילה האתיופית. .1
געות לפעילות המועצה ובהתאם לדרישת הרב  מתן מענה הלכתי לסוגיות כלליות הנו .2

 המקומי. 
מענה מקצועי לצרכי המועצה על פי כישוריו ובהתאם לדרישות ראש המועצה  מתן  .3

 לדוגמת: אחריות לתחום העירובין/מקוואות/כשרות ועוד. 
 קביעת שעות קבלת קהל מסודרות בתיאום עם ראש המועצה הדתית.  .4
ליווי הקהילה האתיופית באירועים שונים לדוגמת: שבתות, בר/בת מצוות, שיעורי  .5

 ולוויות. תורה, חתונות 
 לווי פעילויות התרבות התורנית הייעודיות לקהילה במועצה.  .6
 ניהול טקסים דתיים מורשת ומסורת.  .7
 לבר/בת מצווה: הנחת תפילין, וטעמי המקרא. הדרכה ולווי ילדי הקהילה  .8
 כנסת ותפילות.  –ניהול בתי  .9

בהתאם לבקשת הקהילה, משמש מגשר בנושאים משפחתיים וחברתיים שונים כגון:  .10
 ים בתוך המשפחה, שלום בית, השכנת שלום בין שכנים.יחס

 תנאי הסף להגשת הבקשה. 
 השכלה: 

ומעלה( או לימוד בישיבה קטנה  18)למעט מי שעלה לארץ בגיל תעודת בגרות  . א
 מוכרת ע"י משרד החינוך.

תעודת כושר לרועה רוחני או כושר לרב קהילה או כושר לרב שכונה או תעודת  .ב
 ות הראשית לישראל. "יורה יורה" מטעם הרבנ 

שעות שבועיות במשרדי  15חלה חובת החתמת נוכחות במסגרת  – דיווח נוכחות 
 המועצה הדתית, ואחת לרבעון דיווח פעילות לראש המועצה הדתית. 

 חלה חובת מקום מגורים במקום כהונה.  -מקום מגורים
פומבי או דרך  תקופת הניסיון לעובד שהתקבל לעבודה דרך מכרז  -תקופת ניסיון

 מאגרי משרות חיצוניים תעמוד על שנתיים בכפוף לאמור בחוקת העבודה ובכל דין. 
 אמהרית/טגרית, עברית. -ידיעת שפות

             שנים. בתום התקופה יעבור העובד  5התקן הינו תקן ייעודי לבני העדה לתקופה של     
      בלי השירות מהמועצה, אלה אם לתפקיד כללי במועצה הדתית, למתן שירותים לכלל מק   
 ויחויב      נסיבות מיוחדות שלא מאפשרות המשך שילוב העובד במועצה הדתית.כן יהיו    
 בהדפסת כרטיס נוכחות בהתאם לאחוז משרתו ככלל עובדי המועצה.    

          
        12:00שעה  01/12/2019 –את המועמדות יש להגיש לא יאוחר מיום כו' חשוון תש"פ   
 במועצה הדתית במעטפה סגורה.   
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 זריהן משה בברכה,                                                                             

 יו"ר המועצה הדתית.                                                                          
 


