כ' סיון תשפ"ב ()19.6.22
לכבוד
מר שמעון (מוני) מעתוק
מנכ"ל המשרד לשירותי דת
שלום רב,

הנדון :עדכון שכר רבני ערים
ועד רבני הערים מילא את ידי לפנות אלייך בעניין שבנדון.
 .1כידוע ,שכרם של רבני הערים נקבע כמוקבל לשכרם של ראשי מועצות דתיות ,והוא אמור לעמוד בין שכר
ראש רשות מקומית לשכר סגן ראש רשות מקומית .זאת ,בהתאם להחלטת הממשלה (מס' ש 58/מיום
 )12.6.1977אשר הסמיכה את שרי האוצר והדתות להגיע לסיכום בעניין.
 .2דא עקא ,על אף שבשנים האחרונות שכרם של ראשי הרשויות עודכן ,עוד בינואר  ,2020הרי ששכרם של רבני
העיר לא עודכן כלל.
 .3יתירה מכך ,לפני כחודש פורסם מכתבו של סגן הממונה על השכר ,מר יהונתן פת ,לפיו יש לעדכן את שכרם
של רבני הערים משנת  .2018על אף מכתבו הברור ,למיטב ידיעתנו לא נעשה בעקבות כך שום עדכון בשכרם
של רבני הערים ,ושכרם ממשיך להיות מעוכב ומולן עד לרגע זה.
 .4לא ייתכן שרבני הערים ,שבתפקידם החשוב עומדים על משמר היהדות ,הכשרות ,הנישואין ועוד ,צריכים
לעמוד כעני המחזר על הפתחים ולדרוש את שכרם המגיע להם בדין עקב משרתם הציבורית.
 .5אין זה סביר ששכרם של רבני הערים הוא תמיד האחרון ב"שרשרת המזון" של עדכון השכר במגזר הציבורי,
וכפי שעולה בעניין דנן לוקח מספר שנים עד שעולה הרצון במשרד האוצר לעדכן את שכרם ,ועדיין הוא לא
מבוצע כראוי.
 .6האם אין זה מתפקידו של המשרד לשירותי דת ,ושל העומדים בראשו ,לפעול כדי לעדכן כראוי את שכרם של
רבני הערים ,באופן ראוי ובזמן ,כדי למנוע פגיעה במעמדם ובשכרם?
 .7לפיכך ,נודה על קבלת מענה מיידי בעניין עדכון שכרם של רבני הערים ,וכן בנוגע לקביעת מנגנון עדכון
אוטומטי על מנת שעיכובים כאלה בשכרם של רבני הערים לא יישנו.
בכבוד רב,

העתק:
עו"ד גלי בהרב-מיארה ,היועצת המשפטית לממשלה
עו"ד גליה קליין ,היועצת המשפטית למשרד לשירותי דת
מר יהונתן פת ,סגן הממונה על השכר ,משרד האוצר
הרב דוד אוחיון ,רבה של אלפי מנשה ויו"ר ועד רבני הערים

ד"ר ירון קטן ,עו"ד

