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עובד שחזר לעבודתו לאחר יום הלימודים, יהיה זכאי לתשלום בגין שעות העבודה בערך של עד  .8.2
/22%. 

הלימודים הוא מחוץ  החזר הוצאות נסיעה למקום הלימודים וחזרה ממנו יתאפשר, בתנאי שמקום .8.5
 לגבולות השיפוט של הרשות המקומית שבה העובד גר1 עובד. 

 .ההמתנה שבין סיוע בלימודי תואר אחד ללימודי תואר נוסף לא תפחת משנתיים תקופת .8.6
 

 נוהל למינוי ולהפסקת העסקתו של רואה חשבון למועצה הדתית -תיקון  .147

שהתפרסם בחוזר  816תיקון לנוהל למינוי ולהפסקת העסקתו של רואה חשבון למועצה דתית  סעיף 
 (.//52כסלו התשע"ב )דצמבר  - /מנכ"ל ע"ב1

יתוקן כדלקמן: "רואה החשבון ימונה לתקופת כהונה אחת בלבד.  –לנוהל שבכותרת  5.5סעיף  ./
 אורך תקופת הכהונה תהיה ארבע שנים"  )במקום : "שלוש שנים"(. 

 הסבר 

שנים בלבד  2שנים בתפקידו זה ולא לאחר  2רואה חשבון מבקר למועצה דתית יוחלף לאחר שכיהן 
 )כפי שהופיע בנוסח הקודם(. 

 

 הנחיה לטבילה במקוואות נשים .141
 

 על פי פסיקת הרבנות הראשית לישראל טבילת אישה מחייבת נוכחות של בלנית. 

 ילה מוטלת על הטובלות עצמן.יש לכבד את פרטיות הטובלות, האחריות על כשרות הטב

בהתאם לכך, על פי ההלכה הנהוגה והמקובלת, וכפי שנפסק בשולחן ערוך, טבילת אישה מחייבת 
נוכחות של אישה אחרת על גבה, ולטבילה ללא נוכחות בלנית עשויות להיות השלכות של ממש על 

 כשרות הטבילה. 

יחד עם זאת, מטעמים של צנעת הפרט וככל שטובלת מבקשת זאת, ניתן לאפשר לה לטבול על פי 
החלופות הבאות כמפורט להלן: טבילה במקווה כשהטובלת לובשת חלוק רפוי ואטום; טבילה בליווי 

זימון הבלנית בשלב שבו הטובלת כבר שוהה  -חברה במקום בלנית, ובמקומות שמתאפשר הדבר 
 סוי המים כשרק ראשה של הטובלת מבצבץ. במים או כי

 
 

תוך  אין למנוע זאת ממנה,במידה וטובלת מבקשת לטבול ללא נוכחות של בלנית או חברה כלל, 
הבהרה, ברגישות המתחייבת, כי האחריות לכשרות הטבילה מוטלת על הטובלת עצמה. אין לבלנית 

 להפציר בטובלת מעבר לאמור.

ווה, וכן שילוט בדבר עמדת הרבנות הראשית בעניין טבילה ללא יש לתלות הנחיה זו בכניסה למק
 בלנית, על פי הנוסח הבא: 

 "על פי פסיקת הרבנות הראשית לישראל טבילת אישה מחייבת נוכחות של בלנית.

 יש לכבד את פרטיות הטובלות, האחריות על כשרות הטבילה מוטלת על הטובלות עצמן".

 

 טבילת פנויות במקווה –ריענון   .148
)א' ניסן  /ריענון להנחיית המשרד בדבר טבילת פנויות במקוואות, שהתפרסמה בחוזר מנכ"ל ע"ד1

 . /12( סעיף 52/2באפריל  /2 –תשע"ד 

(, המקוואות הינם מבני 5/.//.2על פי החלטת מועצת הרבנות הראשית, מיום י"ט חשוון תשע"ג  )
 המשפחה. ציבור המיועדים לשם מתן שירותי דת יהודיים בתחום טהרת

א' לחוק שירותי הדת, קובע כי המועצה הדתית תפעל לפי פסיקתן של הרבנות המקומית 6סעיף 
והרבנות הראשית. המשמעות היא, שהמועצה אמורה לפעול בהתאם לפסיקה ההלכתית של הרבנות 

 המקומית והרבנות הראשית.

מבלי לפגוע באמור, ומטעמים של צנעת הפרט בלבד, יובהר כי הבלניות מנועות מלשאול את הנשים 
המגיעות לטבול, שאלות בדבר מעמדן האישי )האם הן נשואות, רווקות וכיוצ"ב(, ואין להתנות את 

 האפשרות לטבול, במתן מענה לשאלות אלו.

 '.הההנחיה המלאה מפורסמת בנספח 

 

 הנחייה על שמירת וצנעת הפרט של ציבור הטובלות במקוואות –ריענון ועדכון  .188
 

הנחיית המשרד בדבר שמירה על צנעת הפרט של ציבור הטובלות במקוואות תמשיך לפעול על פי 
, בהנחיה זו יעודכן  125( סעיף 52/2באפריל  /2 –)א' ניסן תשע"ד  /פרסומה בחוזר מנכ"ל מנכ"ל ע"ד1

 שים.ויתווספו שני סעיפים חד 1סעיף 
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 להלן ההנחיה: 

 עם הגעתה של הטובלת למקווה, תפנה הבלנית את הטובלת לחדר פנוי בהתאם לתור הקיים. ./

 לאחר שסיימה הטובלת את הכנותיה, תפנה הבלנית את הטובלת לבור הטבילה. .5

 תפקיד הבלנית במקווה נועד, בין היתר, לסייע לטובלות לקיים את מצוות הטבילה כהלכתה. .2

יע הבלנית לטובלת סיוע מעשי ובחינה הלכתית המתמקדת בנושאי הטבילה, טרם הטבילה, תצ .2

 וזאת בתנאי שהטובלת מעוניינת בכך.

במידה שהטובלת אינה מעוניינת בהכוונה או בבחינה הלכתית טרם הטבילה, אין לבלנית לעכבה  .5

 ובהתאם לכך, הבלנית תאפשר טבילה ללא דרישה או שאלות הנוגעות לענייני הטבילה.

הר כי יש לשים דגש על כיבוד פרטיותן של ציבור הטובלות ולאור זאת על הבלנית להימנע יוב .6

 משאלות שעלולות לפגוע בפרטיות.

 בשאלות הלכתיות, במידה שיתעוררו על ידי הטובלת, תפנה הבלנית את השאלה לרב המקומי. .8

להכרעה לפי  למען הסר ספק, בכל עניין הנוגע לשאלה הלכתית, הנושא יובא - תוספת לסעיף .1

לצד  א לחוק שירותי הדת היהודיים.6פסיקת הרבנות המקומית או הראשית וזאת על פי סע' 

האמור יודגש כי יש לאפשר לכל טובלת לטבול כל אחת לפי מנהגיה, בכלל זה זמן בחירת שעת 

 טבילתה, כל עוד מקווה הטהרה פתוח לציבור. 

מהות וכשרות הטבילה מוטלת על הטובלות האחריות על  6למותר לציין שלאור האמור בסעיף  .0

 עצמן.

על המועצות הדתיות לפרסם בכל המקוואות במקום בולט לעין, את עיקרי ההלכות הנוגעות  .2/

 לטבילה כהלכתה, ובכללן את ההלכות הנוגעות להכנות ולבדיקות הדרושות טרם הטבילה.

ת כלל הגורמים על ראש המועצה הדתית להביא את הוראות אלו לידיע - תוספת להנחיה .//

 הרלוונטיים במועצה הדתית, בפרט בלניות  ורבנים.

על ראש המועצה הדתית החובה לטפל בכל תלונה המגיעה למועצה או  - תוספת להנחיה .5/

לאחראית המקוואות. הערות ותלונות ניתן להפנות גם למשרד לשירותי דת, למחלקה לפניות 

 הציבור.

 

 יש לתלות הנחייה זו בכניסה למקווה. 


