
 בס"ד

 חיצונימכרז 

 לתפקידים הבאים:להגיש את מועמדותם  לציבור אתפונה בז רעננההמועצה הדתית 

 חלקיות משרה  *מתח דרגות תפקיד   מס' מכרז

 40.00% 5-8 בלנית 24/23

 50.00% 5-8 בלנית 25/23

 13.30% 5-8 בלנית 26/23

 26.70% 5-8 בלנית 27/23

 26.70% 5-8 בלנית 28/23

 26.70% 5-8 בלנית 29/23

 40.00% 5-8 בלנית 30/23
 

  5/2/2019ונה על השכר באוצר בהתאם למכתב מנכ"ל המשרד מיום מע"י המחייב הינו מתח הדרגות מה* מתח הדרגות 

  בכל מקרה של סתירה גובר האמור במכתב המנכ"ל כאמור. ט.ל.ח.

 הגשת מעומדות

 . www.mdr.org.il הדתית בכתובתבאתר המועצה ניתן לראות את כל מסמכי המכרז 

או באתר האינטרנט של  mdt.rann@gmail.com  ניתן להגיש את המועמדות למכרז בכתובת מייל 

 .המועצה הדתית

 13:00: עד 09:00בין השעות  דנה הוד  אצל במשרדי המועצה הדתית לקבל גם את מסמכי המכרז, ניתן 

 18קלאוזנר ברח'    31/01/22ב'  בשבט' ט  ם שלישיועד ליו 17/01/23ב  טבתכד'  שלישי החל מיום 

המועצה  מזכירבתיבת המכרזים המצויה בלשכת  . את טופסי הגשת המועמדות יש להפקיד ידנית בלבדרעננה

בהתאם לתנאי המכרז. המועד  , 24מס' בלנית  :, משרהחיצוני"הדתית, במעטפה סגורה, נושאת ציון "מכרז 

. מעטפה שלא 12:00בשעה   31/01/23 בשבט' שלישי טמועמדות ומסמכי המכרז: יום  האחרון להגשת

תימצא בתיבת המכרזים במועד האמור לא תתקבל ולא תובא לדיון. לאחר פתיחת תיבת המכרזים, תהיה 

טים וקבלת הבהרות נוספות וכן המועצה רשאית לפנות למועמדים שהגישו מועמדותם לצורך השלמת פר

לזמנם לראיון. המועצה תבחר את המועמד שיראה לה כמתאים ביותר לתפקיד. המועצה שומרת לעצמה את 

 הזכות לשנות את המועדים שפורטו במסמכי המכרז לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 

 בלנית: 

 :העיסוק תמצית

 המקשרת הדמות את מהווה הבלנית. ואיכותי נגיש, זמין באופן, ההלכה לפי נשים הטבלת של שירות מתן

 . היהודית המסורת ובין הטובלות בין

  .בוגרת קורס בלניותדרישות העיסוק: השכלה: 

 עברית. ידיעת שפות:

 כישורים ותכונות נדרשות:

אישית לטיפול אפקטיבי -בין בעלת מיומנויות תקשורת, סובלנות ,אדיבות, יהול אורח חיים דתינ

 תודעת שירות גבוהה., ותבלקוח

 דרישות נוספות:

בהתראה קצרה, לרבות בשעות הערב  גמישות ויכולת לעבוד בשעות הערב. יכולת ונכונות להגיע למקווה

 לטובלות אף שלא בשעות הרגילות של המקווה. המאוחרות, כדי לתת שירות

קבוצות,  נחייתהכשרה בנושאים הבאים: טהרת המשפחה, הלכות מקוואות, ייעוץ זוגי, גישור, ה

 תמודדות עם שחיקה.ה

העבודה הינה בכל המקוואות ברחבי  מקום מגורים סמוך למקווה עבור מקוואות אשר מופעלים בשבת.

 העיר.

mailto:mdt.rann@gmail.com


 .יתרון בוגרת קורס עזרה ראשונה

 

          

  

 בברכה נאמנה,                                                            

 אריה פרידמן

 יו"ר המועצה הדתית רעננה

 


