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 המועצה הדתית חיפה פונה בזאת לציבור  
  בלניתתפקיד  ל  להגיש מועמדות

 

 בלנית שם המשרה: 
 אחוזי משרה שונים היקף המשרה :  

 5-8מתח דרגות : 
 מינהלי  דירוג: 

 
 בלניות בהיקפי משרה שונים לשיבוץ במקוואות בהתאם לר"מ:    9-12חיפה דרושות  למועה"ד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תמצית העיסוק :  
מתן שירות של הטבלת נשים לפי ההלכה, באופן זמין, נגיש ואיכותי. הבלנית מהווה את הדמות המקשרת בין הטובלות ובין  

 המסורת היהודית. 
 תנאי סף : 

 : השכלה
 בלניות בוגרת קורס  ✓

 כישורים נדרשים : 

אישית לטיפול אפקטיבי  -אישה לא רווקה, ניהול אורח חיים דתי, אדיבות, סובלנות, בעלת מיומנויות תקשרת בין ✓
 בלקוחה, תודעת שירות גבוהה. 

 יתרון   –נסיון כמנהל שירות  ✓
 דרישות נוספות : 

בשעות הערב המאוחרות,    בהתראה קצרה, לרבות  גמישות ויכולת לעבוד בשעות הערב. יכולת ונכונות להגיע למקווה ✓
 לטובלות אף שלא בשעות הרגילות של המקווה.  כדי לתת שירות 

גישור, הנחיית  ✓ זוגי,  ייעוץ  קבוצות, התמודדות עם    הכשרה בנושאים הבאים: טהרת המשפחה, הלכות מקוואות, 
 שחיקה.

 . (עבור מקוואות אשר מופעלים בשבת)מקום מגורים סמוך למקווה  ✓

 . רת קורס עזרה ראשונהבוג ✓

   יש לעיין במסמכי המכרז. הגבלות וניגוד עניינים, ,דרישות ותאור התפקידיתר לעניין 
 הגשת מעומדות 

ניתן   • המכרז  מסמכי  או  את  כניסה  בקומת  הקבלה  בעמדת  מועה"ד  בבנין  הדתית  לקבל  המועצה  מאתר  להוריד 
  www.mdhaifa.org  בכתובת

ט"ז בשבט  המועד האחרון להגשת מועמדות הכוללת טופס בקשה, קורות חיים ותעודות רלוונטיות הינו עד ליום   •
 .12:00בשעה  2023בפברואר  07, תשפ"ג

 טפסים שיגיעו לאחר המועד האחרון ייפסלו ולא יטופלו.  •

נוספות וכן לזמנם  המועצה רשאית לפנות למועמדים שהגישו מועמדותם לצורך השלמת פרטים וקבלת הבהרות   •
 לראיון.  

 המועצה תבחר את המועמד שיראה לה כמתאים ביותר לתפקיד.   •

 . 8605602-04או לפקס :  adia@mdhaifa.org.il ניתן לשלוח למייל : 
 משה דגן 

 ראש המועצה הדתית 
 חיפה 

 הערות  ימי עבודה  שם המקוה 

 כרמל 
  ערבי שבתות וחגים 

 בלניות  2חלוקה בין  ה + מוצ"ש  -א
  ב', ה'  אחוזה

 עין הים
  ערבי שבתות וחגים 

 בלניות  2חלוקה בין  ה + מוצ"ש  -א
  ב', ג',ה'  קרית אליהו 
  ערבי שבתות וחגים  קרית חיים

 מילוי מקום  לפי הצורך )שעתי( כלל המקוואות  
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