אפיון ודרישות התפקיד  -רב למושב שדה יעקב
מאפייני המושב העיקריים






מושב שדה יעקב חגג לאחרונה  90שנה להיווסדו  .זהו המושב הראשון של הפועל-
המזרחי אשר הוקם באזור ההתיישבות החילונית בעמק יזרעאל.
במושב מעל  200משפחות ויותר מ 1000 -תושבים והוא נושא אופי מגוון בממדים
רבים :חקלאים ותושבים ,דור חמישי מול מתיישבים חדשים ,משפחות על פני כל
הרצף הציוני-דתי והחילוני ,בני עדות שונות המקיימים מניינים שונים ובעלי מגמות
שמרניות מול מגמות פתוחות וחדשניות .כל אלה מתקיימים במושב מתוך בחירה של
האנשים באורח החיים המשתמע מכך ותוך גילוי סובלנות והכלה הדדיים.
הרצף הגילאי מכיל מעגל של חיים שלמים מילדות עד זקנה ושיבה .בתוך הרצף
הגילאי יש קהילות גדולות במיוחד של ילדים ,נוער ו(זוגות) צעירים.
לצד הנינוחות המאפיינת את החיים הדתיים במושב ,יש בדור הצעיר ובחלקים
גדולים בצבור צימאון להנהגה רוחנית ולתורה.

דרישות התפקיד
בהתאמה למאפיינים הייחודיים למושב ולתפקידו של רב באשר-הוא מודגשות דרישות
התפקיד הבאות:
 כושר לרבנות יישוב
 הנהגה רוחנית מובילה ונמרצת תוך הכלה ,גמישות ,סבלנות וסובלנות
 ידע תורני וידע-עולם כללי רחבים ויכולת גבוהה להעברת שיעורים.
 יכולת ליצירת קשר ושיח עם קהלים מגוונים בעלי צרכים שונים
 יכולת לפעול בקהילה מפוצלת תוך שמירה וחיזוק של האחדות הקהילתית
 מנהיגות רחבה ומשתפת  -יכולת להצמיח ולעבוד עם כוחות תורניים נוספים
 איזון ושילוב פנימי בין חדשנות לשמרנות.
 יכולת תקשורת בין אישית (מכילה קשובה לא שיפוטית)
 היכרות והתאמה למאפיינים של הנוער והצעירים וצרכיהם וגישה לשילוב שלהם
בחיי בית הכנסת
 חיבור לעולם החקלאי ,בקיאות בהלכות חקלאות ונטייה לכוח דהיתרא
 פתיחות לשילוב אישה בפסיקה בענייני טהרת המשפחה ובקשר עם הבלניות.
 נגישות וזמינות לצרכי הציבור
 יכולות גישור ,פישור ושת"פ
 מגורים במקום

הגדרת התפקיד











מעורבות והנהגה של החיים הרוחניים-דתיים של הקהילה
קיום מסגרות לימוד לאוכלוסיות השונות
פסיקה בעניני ההלכה הציבוריים
פסיקה פרטנית לתושבים ע"פ רצונם
אוזן קשבת וייעוץ לפניות אישיות
ביסוס התרבות התורנית בחיי המושב
ליווי ופסיקה בעניני בית הספר בתאום עם ההנהלה
ליווי הפרט בעת הצורך
גישור ופישור בעתות משבר
פיקוח על כשרות שרותי המזון ,תקינות הערוב והמקוואות ביישוב ומכירת החמץ.

