נציבות שירות המדינה

משרד ראש ממשלה
פניה לאיתור מועמדים/ות למילוי משרת

דיין בית דין לגיור )מערך הגיור(54879-
משרד ראש ממשלה מודיע על הקמת ועדה לאיתור מועמדים למילוי משרת דיין בית דין לגיור )מערך
הגיור( בתל אביב  -יפו שחבריה הם:
הרב הראשי לישראל המופקד על הגיור)יו"ר(;
נציב שירות המדינה או נציגו;
ראש מערך הגיור או נציגו;
נציג שיוצע על-ידי הרב הראשי המופקד על הגיור ,ואשר לא יהיה כפוף לו
מבחינה ארגונית ,באישור נציב שירות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה;
נציג ציבור בעל מומחיות ,שימונה על-ידי מנכ"ל משרד ראש הממשלה בהתייעצות
עם נציב שירות המדינה.
ועדת האיתור תפעל על פי החלטת ממשלה מס'  ,(25.12.2005)4614החלטת ממשלה
מס' .(5.7.2015) 179
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המשרד :משרד ראש ממשלה
דרגה:

דרגה  42 - 40דירוג  11מח"ר.

תאור התפקיד :
בהתאם לכללי הדיון בבקשות לגיור התשס"ו ) (2006משמש כחבר בהרכב בית הדין
לגיור בנוסף לשני דיינים נוספים ומשתתף בישיבות בית הדין בהתאם לשיבוץ אשר
יקבע על ידי ראש מערך הגיור.
מבצע תפקידים נוספים באגף הגיור לרבות :מחקר הלכתי ,ראיונות מתגיירים,
בירורי יהדות ,הרצאות ,ראש הרכבי טבילות ומילות ,ביקורים בכיתות הגיור
ומכוני ההוראה בהתאם להוראת ראש מערך הגיור.
דיין בעל הסמכה ישמש כרשם נישואין וכרב מחתן גרים במקרה הצורך.

משתתף בישיבות עבודה ,בהשתלמויות ,כנסים ועוד.
מבצע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולדרישות הממונה.
דרישות המשרה:

דרישות סף:
=========
השכלה:
------כושר לרב עיר* או כושר לדיינות*
*בהסמכת הרבנות הראשית לישראל
ניסיון:
------ 4שנות ניסיון בתפקיד תורני ו/או חינוכי.
נתונים רצויים:
==============
מוכוונות גבוהה לשירות הציבור.
יחסי אנוש מעולים
ניסיון בסביבת עבודה ממוחשבת
ניסיון כרב קהילה או רב שעסק בחינוך והוראה
ניסיון בעבודת צוות
ניסיון והיכרות עם תחום הגיור בישראל

הערות:

הארכת הרשמה-מועמדים שאושרה מועמדותם למשרה ,ימשיכו בהליכי האיוש
ללא צורך בהגשת מועמדות בשנית.
שתי משרות כל אחת מהן בחלקיות .40%
המשרה היא בלתי צמיתה עובד הבא מחוץ לשירות המדינה יועסק לפי חוזה מיוחד.
עובד הבא מתוך השירות יועסק במינוי בפועל.
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך

.1יש להגיש מועמדות באמצעות מערכת הגיוס המקוונת בכתובת  https://ejobs.gov.il/giusבלבד.
.2יש לצרף ללשונית הנספחים בגיליון המועמדות המקוון את השאלון למועמד בוועדת איתור )טופס
מס'  584המופיע באתר האינטרנט של נציבות שירות המדינה
בכתובת  http://www.civil-service.gov.il/Civil-Serviceבלשונית "טפסים"( .
.3יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים לגיליון המועמדות במערכת המקוונת )קורות חיים ,תעודות
השכלה ,אישורי העסקה מפורטים מיחידות משאבי אנוש בגופים המעסיקים הכוללים טווח תאריכי
העסקה ,פירוט תפקידים ותחומי אחריות ,המלצות ,תמונה ומסמכים נוספים המעידים על כישורים(.
.4ניתן לפנות לבירורים בעניין באמצעות מרכז השירות של אגף בכיר בחינות ומכרזים באתר נציבות
שירות המדינה.
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא  :כו' באלול ,תשע"ט )(26/09/2019

