
 

 

  
 

 
   1/2022מספר מכרז 

 
 נמסרת בזה הודעה על משרה פנויה.  

 8/5/2022: היום האחרון להגשת הבקשות הוא 1/4/2022 מועד הפרסום:

 08-9933555בטלפון:  .גב' נאווה סופרהטפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג במשרדי המועצה אצל 

 .בית העלמין עובד: דים הבאיםתפקין ב לכהם  יניי נים המעו מבקשת לקבל הצעות למועמד המועצה הדתית 
 100%-בשיעור של –לעיל הוא  הנדרש לתפקיד  שרה המ  יאחוז

 :  דרישות התפקיד
מידות. .1 ע"פ  וחפירתו  הקבורה  מקום  איתור  קבלתו.  בעת  הנפטר  לזיהוי  ע"פ    אחראי  קברים  חפירת 

ה לקבורדרישת  הנפטר  הכנת  וממונים.  תכריכין  הלבשת  )טהרה,  הלוויה  פעילפות  שתת ה.  (עודה.  במסע  ה 
אחראי על ניהול    .ובתהליך הקבורה, כיסוי הקבר  וניקיון לאחר הלוויה. אחראי לאחזקת בית העלמין וניקיונו

השירות. לקהל    עובדי  וטיפול  שירות  מתן  העלמין.  בית  ציוד  של  ותחזוקה  לשמירה  בבית  אחראי  המבקרים 
   מוכנות לקריאה ללויה בכל רגע נתון..  רתיותשג לא  עות. עבודה בשהעלמין. דאגה לגינון וגניזה

 . מוכח ניסיון לבעלי   תינתן עדיפות ניסיון מקצועי:         

 : תנאי העסקה .1
 . 100%-עד: בשיעור של אחוז המשרה לתפקיד .2
 (  תנאי סף : )דדרישות התפקי .3
  יסיתפ לתויכ הלכתי וכשירות הלכתית לפעול בהתאם לדיני קבורה, טהרה ונהלי קבורה יהודים. ידע  .4

יחסי אנוש טובים וכושר השתלבות במערכת    .ניסיון נית לביצוע עבודות פיתוח וקבורה. עדיפות לבעליוטכ
 , משמעת. אמינות .ארגונית

 לת המועצה( שישי. )סידור העבודה יקבע מול הנה  –ראשון  ם: העבודה בימי .5
 .חובה  –מנהל אורח חיים דתי  .6
   .חובה –מגורים בנתיבות .7
 השתתפות בישיבות המועצה. ם.ועיי העברת דוחות עבודה שב .8
המועמד לא הורשע מעולם באף עבירה , ואינו נושא רישום פלילי על פי הוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת   .9

 . 1981-, התשמ"א השבים
 . כרמגוף מו סמכה סיון חובה להציג תעודת ה: עדיפות לבעלי ניניסיון מקצועי .10
 , בעל אחריות ותודעת שירות גבוהה. אמינות, םמסביר פני ,ליכותהנעים  :  ורים אישייםכיש .11

 
 :הוראות כלליות .12
מועמדים העומדים בתנאי סף ישלחו קורות חיים מגובים במסמכים תואמים וכן טופס הגשת מועמדות   .13

 .טפה יש להכניס לתיבת המכרזים במועצה הדתיתהמע . את2למשרה פנויה המצ"ב ומסומן כנספח

   12:00שעה   14/11/2019  :ההצעות . המועד האחרון להגשת3 .14
 08-9933555בטלפון:  ר. פרטים נוספים ניתן לפנות לנאווה סופ4 .15

 
 

 בברכה                                                                                                      
 המועצה הדתית נתיבות                                                                                     
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 08-9945802: פקס  08-9933555/   6: טלפונים, 8771001 נתיבות 7. ד.ת , 404 חיים  חפץ
 


