
 

 

  
 

 
  2/2019מספר מכרז 

 
 נמסרת בזה הודעה על משרה פנויה. 

 14/11/2019היום האחרון להגשת הבקשות הוא:  3/11/2019מועד הפרסום: 

 08-9933555טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג במשרדי המועצה אצל הגב' נאווה סופר. בטלפון: 

 .כשרות ימפקח: דים הבאיםלכהן בתפקי נייניםים המעומבקשת לקבל הצעות למועמד המועצה הדתית
  100%-בשיעור של –לעיל הוא  הנדרש לתפקיד שרה המ יאחוז
 50%-בשיעור של –לעיל הוא  הנדרש לתפקיד שרה המ יאחוז
 30%-בשיעור של –לעיל הוא  הנדרש לתפקיד שרה המ יאחוז

 דרישות התפקיד : 

 .בעיר כשרותהענייני ביסיון מוכח בטיפול נ .1
ן כרב כשיר לכהשהוא  המעידהאו תעודה בתוקף ממועצת הרבנות הראשית יח משגתעודה  .2

 .שכונהרב או וב, רב יש/עיר
, אדם הראוי לפקח על ענייני הכשרותרב שכונה או דיין אישרו כי הוא מוכר כ/רב מקומי .3

 .אורח חייו מתנהל על פי ההלכהו
 .ות פליליות בעבירות שיש עמן קלוןעלמועמד אין הרש .4
 .ודה בשעות נוספותת לעבנכונו .5
 .אירגונית במערכתת השתלבום וכושר יחסי אנוש טובי .6
 .אישור ועדת קבלה .7
 .חובה –בעל רכב .8
 .חובה –מגורים בקרבת מקום .9

 .מוכח ניסיוןלבעלי  תינתן עדיפותניסיון מקצועי: 
 :תנאי העסקה

 )מחק את המיותר( .100%-50% 30%: בשיעור של אחוז המשרה לתפקיד
 ( תנאי סף: )דפקידרישות הת

 מוכחה ון עבודניסיי אנוש. , נעים הליכות, יחסשומר מצוות .1
 מגורים בקרבת מקום חובה. .2
 .(30מעל גיל המועמד בגיר ) .3
 ות.המלצ .4
המועמד לא הורשע מעולם באף עבירה , ואינו נושא רישום פלילי על פי הוראות חוק המרשם  .5

 .1981-, התשמ"א הפלילי ותקנת השבים
 .מגוף מוכר סמכה : עדיפות לבעלי ניסיון חובה להציג תעודת הניסיון מקצועי

 , בעל אחריות ותודעת שירות גבוהה., אמינותם, מסביר פניליכותנעים ה: אישייםכישורים 
 :הוראות כלליות

מועמדים העומדים בתנאי סף ישלחו קורות חיים מגובים במסמכים תואמים וכן טופס הגשת  •
 .2ומסומן כנספח מועמדות למשרה פנויה המצ"ב 

 הדתית.  מזכירות המועצהלקבלה ב . הצעות יש להגיש בכתב במעטפה חתומה שניתן1 •
 .המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במועצה הדתית . את2 •

  12:00שעה   14/11/2019  :ההצעות . המועד האחרון להגשת3 •

 08-9933555בטלפון:  ר. פרטים נוספים ניתן לפנות לנאווה סופ4 •
 

 בברכה                                                                                                     
 המועצה הדתית נתיבות                                                                                     
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