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 5/17מס' חיצוני פנימי ומכרז 
  חוף אשקלון למועצה האזורית
 דרוש

 לישוב באר גניםרב יישובי 
 

 באר גנים.ישוב קהילתי  רב תיאור התפקיד:
 

 הגדרת תפקיד:

  אזכרות ועריכתן,  תוב בתחום הדת כגון: השתתפות בבריתות חתונומענה לצרכי הישמתן
דרשות בשמחה ובאבל, הדרכת חתנים/בר מצווה, שיעורי תורה לנשים, גברים ולילדים גם 

 בגני הילדים .

 . הנהגה רוחנית המכוונת למגזרים שונים בקהילה 

 מתן פיקוח על עירוב 

 חום הדת .קידום, ליווי ומעורבות בישוב בת 

 . השתתפות באירועים ציבוריים הנערכים במועצה ובישוב 

 . פעילות של הרב בתחומים אלו צריכה להיות משמעותית תוך גילוי יוזמה ויצירתיות 

 . מכירת חמץ בפסח מול הרב האזורי 

 מתן מענה לשאלות הלכתיות 
 

 דרישת התפקיד :

 . בעל כושר מהרבנות הראשית לרב ישוב 

  בעל ידע הלכתי. 

 ניסיון מוכח של שנתיים בעבודה ציבורית 

 יתרון -היכרות עם המגזר הכפרי/מושבי 

 יתרון -רקע בעבודה חינוכית 
 

שלושה חודשים מיום הכניסה לתפקיד מרכז החיים -מגורים בישוב באר גנים לא יאוחר מ חובה:
 והמשפחה צריכים להיות בישוב באר גנים.

 

ומעמיק, נועם הליכות, כריזמטיות, תקשורת בין אישית טובה, ידע הלכתי רחב  :תכונות נדרשות
תודעת שירות, תפיסת עולם פלורליסטית וגמישה, דיסקרטיות, אמינות ומהימנות אישית, חריצות 

 ואחריות .
 

ע"י מועצה אזורית חוף אשקלון ועפ"י ההנחיות וההסכמים מהמשרד לשירותי דת בכפוף  :העסקה
 לחוזה העסקה .

 

 רב האזוריה כפיפות:
 

. אך כל זאת טעון 20%חל איסור על מקבל המשרה לעבוד בעבודה נוספת למעט  80% :היקף משרה
 אישור בכתב ע"י ראש הרשות או מנהל מחלקת דת .

 

 ידית ימ :תחילת עבודה
 

ה מזכירת מח' לידי רחל אקוק 12:00בשעה  ,09/05/17ניתן להגיש קורות חיים בין התאריכים 
 עצה.משאבי אנוש במו

 המעוניינים ימלאו שאלון בצירוף קורות חיים ותצלומי תעודות רלוונטיות .
 את השאלון ניתן להוריד מאתר המועצה .

 המועמדים המתאימים יזומנו לראיון בפני ועדת בחינה עפ"י הנחיות משרד הפנים והדתות .
 הועדה תחליט על הפניית המועמדים למבחן התאמה מקצועית .

 
 ב ב ר כ ה ,
 גלית קקון

 מנהלת משאבי אנוש
 
 


