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 לכבוד 

 אשליט" הרב יעקב אביטן

 השר לשירותי דת

 

 וברכה,שלום 

 

 מינוי רבנים מקומיים בישראלהנדון:                                               

 

  .בתפקידך החדש הרשה לי לברך אותך בברכת הצלחה רבה ,ת כליראש

 

עשרות עיריות  קיימות לבישרא .במדינה א מהותי מאוד עבור שירותי הדתבנושכעת אני פונה אליך 

רשויות  וכןלא מכהן כלל רב מקומי בשל פטירתו או פרישתו של הרב הקודם,  ןבהומועצות מקומיות 

ויו של הרב השני מתעכב רבות נוספות בהן מכהן רק רב מקומי אחד )אשכנזי או ספרדי( בעוד מינ

 .ללא סיבה

 

 מציאות זו פוגעת באופן קשה במתן שירותי הדת לתושבים.לצערי הרב, 

 

 גדולות עריםצאות גם בין הערים שבהן לא מכהן כלל רב עיר נממבדיקה פשוטה שערכתי עולה כי 

 . (שמחתי היום לשמוע כי בחיפה ככל הנראה מתחיל תהליך לבחירת רבותל אביב ) חיפה

 

 ,גם בתפקודה התקין של מועצת הרבנות הראשיתאי מינוי רבנים לערים אלו פוגע למותר לציין כי 

 שפועלת זמן ממושך בהרכב חסר מאחר ורבני הערים תל אביב וחיפה הם חברים בה על פי החוק.

אנו "לשר לשירותי דת נכתב:  2015מאי  וציא המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בחודשבהנחיות שה

על  חדשה ולאחר מינוי שר חדש במשרדכם,מוצאים לנכון לציין, כי לאחר כינונה של הממשלה ה

המשרד לשירותי דת לפעול ללא דיחוי כדי לחדש את הליכי הבחירות לרבני ערים במקומות שבהם 

 )ההדגשה במקור(." במקומות שבהם כהונתו של רב עיר יחיד עומדת להסתיים לא מכהן רב עיר וכן

 

"על השר להנחות את משרדו לגבש תכנית  נכתב: 2018בדו"ח מבקר המדינה שפורסם במאי כמו כן, 

 סדורה לקידום מינוי רבנים ביישובים שבהם הם חסרים ולקבוע לוח זמנים להשלמת המשימה".

 

המשרד לפעול לאלתר למינוי רבנים, ושנתיים מאז פרסום דו"ח שנים מאז נתבקש  5למרות שחלפו 

מבקר המדינה המציג תמונה קשה של מחסור ברבני ערים, ומחדל מתמשך של אי מינוי רבנים 

 .חדשים, עד היום לא נעשה דבר בעניין
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 :אדוני כבוד השר ,בנסיבות אלו אני פונה אליך

רבנים בכל הערים וביישובים שבהם ישנו  למינויקצובה בלוחות זמנים לגבש תכנית עבודה  .1

 תקן פנוי של רב אחד או שניים.

 5-ב 70לערוך מיפוי של כלל רבני הערים והיישובים המכהנים, אשר עתידים להגיע לגיל  .2

 השנים הקרובות.

 70לוחות זמנים, כך שלפחות חצי שנה לפני הגיעו של רב מקומי לגיל ולקבוע תכנית עבודה  .3

 .נוספות שנים 5-יוחלט האם להאריך את כהונתו ב

חודשים לפני פרישתו של רב מקומי )בגיל  3לקבוע תכנית עבודה ולוחות זמנים כך שלפחות  .4

 יבחר לו רב מחליף. לאחר הארכה( 75או בגיל  70

 

מדובר בסוגיה שלא טופלה במשך שנים רבות והביאה לפגיעה קשה בשירותי הדת בערים וישובים 

 ני סמוך ובטוח כי עם כניסתך לתפקידך תפעלאבארץ, ומחייבת טיפול מידי ללא דיחוי. רבים 

 בהקדם לתיקון לתיקון ענין זה.

 

 לעמוד לשירותך בענין זה ובכל נושא אחר.כמובן אשמח 

 

 

 בברכה,

 ח"כ מתן כהנא

 

 


