
 

 
 

 יום ראשון י' כסלו תשפ"ב                                                                
 2021נובמבר  14         

 מכרז פנימי/חיצוני
2021/35 

 למועצה אזורית באר טוביה
 דרוש/ה

 למושב חצב לתפקיד: בלנית
 1977צו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה ( תשל"ז 

 

 תואר התפקיד: 

 בלנית למושב חצב.
 

 תיאור התפקיד:

 .אחראית לפתיחת המקווה, הטבלת הנשים לפי ההלכה וסגירתו בסוף הערב 

  .אחראית על ניקיון המקווה וסביבתו. חיטוי המים בהתאם להנחיות משרד הבריאות 
 פינוי בור הטבילה, ניקיונו ומילוי ע"פ ההלכה.

 .אחראית לדאוג שיהיו מגבות נקיות, חומרי רחצה וטיפוח במקווה 

 .באחריותה להודיע לאחראי בוועד המקומי/מועצה על כל תקלה במקווה 

  מקום אחראית לתיאום מראש בנושא היעדרויותיה, עם האחראים בוועד המקומי ובמועצה, ומחויבת לדאוג לממלאת

 באישור הרב ו/או הוועד המקומי ו/או המועצה.

 .אחראית לגביית אגרות הטבילה אשר תאושר ע"י הפקדתם בהתאם להנחיות המעסיקים 

 .אחראית על טיפול במלאי חומרי הניקוי במקווה 

 .מנחה כלות וטובלות בהלכות טבילה 

 אה לממונים מבעוד מועד על מחסור או אחראית לבדיקת מצב הסולר או הגז במקווה בהתאם להנחיות, ולמתן התר

 צפי למחסור.
 

 דרישות התפקיד:

  .אישה נשואה, המנהלת אורח חיים דתי 

 .מקום מגורים סמוך למקווה 

 .בוגרת קורס עזרה ראשונה 
 

 שנות לימוד ובוגרת קורס בלנית.  12  השכלה :

 עדיפות לבעלות ניסיון בתחום. ניסיון מקצועי:

 בשעות הערב כולל ערבי שבתות וחגים.עבודה   דרישות מיוחדות:

 תנאי העסקה:

 8 -5משרה. דרוג מנהלי  33%

 נעימת הליכות ומסבירת פנים, בעלת אחריות, אמינות ודייקנות. כישורים אישים:

 

 הערות:

מועמדים העומדים בתנאי הסף, ישלחו קורות חיים, תעודות, המלצות, הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד 
 המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור )ככל שקיימים כאלה(לעובדים 

  www.beer-tuvia.org.ilושאלון למועמד אותו ניתן להוריד מאתר המועצה: 
 drushim@beer-tuvia.org.ilלמייל: 

 נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך. בכל מקום בו 

  08-8509706פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון. 

  בקשה שתוגש ללא תעודות / אישורים רלוונטיים לרבות צירוף הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד

 לעובדים המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור )ככל שקיימים כאלה(, לא תידון.

 15.12.2021 ש מועמדות עד לתאריך: ניתן להגי 

 

 בכבוד רב,                                                                                                     

 

 קובי אביבי                                                                                                      

 ראש המועצה                                                                                                     

http://www.beer-tuvia.org.il/
mailto:drushim@beer-tuvia.org.il

