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בלנית לבני דרום -במועצה האזורית חבל יבנה
כללי:
מחלקה :דת
כפיפות ארגונית :ממונה מועצה דתית.
דרוג :מנהלי ,מתח דרגות.5-8 :
היקף משרה .33% :
מועד איוש :מידי.

תיאור תפקיד:
מתן שירות של הטבלת נשים לפי ההלכה ,באופן זמין ,נגיש ואיכותי.
הבלנית מהווה את הדמות המקשרת בין הטובלות ובין המסורת היהודית.
עיקרי התפקיד:











פתיחת המקווה וסגירתו בהתאם לשעות הפתיחה על פי הנוהל .
הטבלת הנשים לפי ההלכה ,לרבות זמינות מלאה לטובלות ומענה לשאלותיהן
ביצוע בדיקת חיטוי למקווה בהתאם להנחיות משרד הבריאות
אחראית על ריקון בור הטבילה ועל איכות המים ,בהתאם להנחיות מנהל מקוואות ועירובין ועל פי נוהל תחזוקת
מקוואות
אחראית להודיע על תקלות במקווה למפקחת המקוואות או לכל גורם אחר במועצה האחראי על תחזוקת המקוואות
אחראית על הניהול השוטף ,הטיפול במלאי ,וכן על מתן התראה למפקחת המקוואות מבעוד מועד על מחסור או צפי
למחסור במלאי לרבות ,סבון רחצה ,שמפו ,בדי בדיקה ,חומרי ניקוי ,מגבות ,סולר וגז בהתאם לנוהל
בכל ערב ,רישומן של הטובלות ועריכת סיכום חודשי של מספר הטובלות
גביית אגרות טבילה ומסירת הסכום הנגבה לנציג המועצה הדתית בהתאם לנוהל
מתן אישורי טבילה לכלות ותיאום טבילת כלות..
כל נושא אחר אשר המעסיק יחליט שהינו בתחום אחריות המשרה.

דרישות התפקיד -תנאי סף
הכשרה:


בוגרת קורס בלניות.

מועמדת שאין ברשותה תעודת סיום קורס בלניות תתחייב להשלים את קורס הבלניות בהצלחה תוך שנה
מתחילת עבודתה בתפקיד ,המשך העסקה בתפקיד מותנה במעבר קורס כאמור.
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דרישות נוספות:




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

הכשרה בנושאים הבאים:



טהרת המשפחה ובהלכות שבת וחג.
מקום מגורים סמוך למקווה

כישורים ומאפיינים נדרשים:





ניהול אורח חיים דתי
אדיבות
סובלנות
תודעת שירות גבוהה.

דרישות העיסוק:
השכלה :בוגרת קורס בלניות
ניסיון קודם :ללא
ידיעת שפות :עברית
הגשת מועמדות:
ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך 23.05.2021:בשעה  12:00באמצעות מילוי הטופס באתר המועצה
הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו

