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 تعلن بلدیة  الطیبھ عن رغبتھا  بقبول عروض لوظائف في البلدیة كما ھو مبین أدناه 

 
 

 مناقصة موارد بشریة 
6/2021 

وصف الوظیفة : 
 لقسم الجبایة :  مدیر/ة 

نسبة الوظیفة :  
100% 

الوظیفة یشغلھا  
 موظف مؤقت 

 
 
 

مناقصة موارد 
 بشریة 

7/2021 
 الوظیة: وصف 

سكرتیر/ة لمدرسة  
   الشافعي

 %80نسبة الوظیفة: 
الوظیفة یشغلھا  
 موظف/ة مؤقت 

 
 

مناقصة موارد 
 بشریة 

8/2021 
وصف الوظیفة 

مدیر/ه مركز تقلیص 
 الفجوات الرقمیة
نسبة الوظیفة:  

100% 
الوظیفة یشغلھا  
 موظف/ة مؤقت 

 
 

 مناقصة موارد بشریة 
9/2021 
وصف الوظیفة : 

لمركز  تقلیص مركز/ة 
 الفجوات الرقمیة
 % 100نسبة الوظیفة : 

مطلوب اكثر من  
 مرشح/ه 

الوظیفة یشغلھا  
 موظف/ة مؤقت 

 

مناقصة موارد 
 بشریة 

10/2021 
وصف الوظیفة:  

لقسم   مدیر/ة 
 التصاریح التجاریة

نسبة الوظیفة  
:100   

الوظیفة یشغلھا  
 موظف/ة مؤقت 

%  

مناقصة موارد 
 بشریة 

11/2021 
الوظیفة:  وصف 

مسؤول/ه لفحص  
 خرائط البناء  
نسبة الوظیفة  

:100% 
الوظیفة یشغلھا  
 موظف/ة مؤقت 

 

مناقصة موارد 
 بشریة 

12/2021 
وصف الوظیفة:  

مسؤول/ه عن  
 المواصالت العامة  
 نسبة الوظیفة : 

الوظیفة    100%
یشغلھا موظف/ة  

 مؤقت
 

مناقصة موارد 
 بشریة 

13/2021 
 :  الوظیفة وصف
 مرافق  مراقب

 الجماھیریة للشرطة
(פקח שיטור  

 עירוני)  
% 100: الوظیفة نسبة
 .كاملة

الوظیفة یشغلھا  
 موظف/ة مؤقت 

 
 

 او موقع البلدیة .    7991134-09 رقم  لفاكس ا   بواسطة او البلدیة في   البشریة الموارد قسم الى التوجھ بواسطة.  المطلوبة  والمؤھالت الوظیفة  ومتطلبات صفات بخصوص التفاصیل تسلم باالمكان
 بالتسلیم او  المسجل  بالبرید العروض  تقدیم باالمكان( 40400 الطیبة 1ب .ص ،  الطیبة بلدیة في البشریة  الموارد قسم الى  خطیا عروضھم لتقدیم مدعوون الوظیفة، متطلبات  علیھم تنطبق الذین المعنیون
واالربعاء  , مغلق  البشریة الموارد وقسم حالة  في ،   الشخصي  االحد  ایام  في  االلكتروني  المكتب امام  الموجود المغلق الصندوق داخل   في  وضعھ الرجاء وخاصة  البرید  خالل  من  ارسالھا   او 

  enosh@taibeh.muni.il ووصف العرض رقم الى العروض في یشار  ان  یجب  الواحده ظھراً  الساعة تمام 19.5.21  أقصاه موعد في وذلك ، المطلوبة المؤھالت  على  تشھد  التي بالوثائق مرفقھ 
 . البلدیة من ردا  سیتلقون فقط المناسبون  المرشحون.  الوظیفة

 
 

 رئیس بلدیة الطیبة  –المحامي شعاع مصاروة منصور 
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 عن رغبتھا  بقبول عروض لوظائف في البلدیة كما ھو مبین أدناه  تعلن بلدیة  الطیبھ

 
 

مناقصة موارد 
 بشریة 

14/2021 
وصف الوظیفة : 

لقسم تطویر   مدیر/ة 
 وجھة المدینة 

نسبة الوظیفة :  
100% 

الوظیفة یشغلھا  
 موظف مؤقت 

 
 

مناقصة موارد 
 بشریة 

15/2021 
  وصف الوظیفة: 

موظف لقسم  
 الموارد البشریة  

نسبة الوظیفة:  
100% 

الوظیفة یشغلھا  
 موظف مؤقت 

 
 

مناقصة موارد 
 بشریة 

16/2021 
وصف الوظیفة : 

حارس لقسم  
 الجبایة 

نسبة الوظیفة :  
100% 

الوظیفة یشغلھا  
 موظف مؤقت 

 

 مناقصة موارد بشریة 
17/2021 

وصف الوظیفة 
سكرتیرة لقسم 

 التصاریح التجاریة 
 % 50نسبة الوظیفة : 
الوظیفة یشغلھا  
 موظف/ة مؤقت  

مناقصة موارد 
 بشریة 

18/2021 
وصف الوظیفة 

 في االدارة  سكرتیرة 
نسبة الوظیفة :  

100 % 
الوظیفة یشغلھا  
 موظف/ة مؤقت 

 

 الموارد قسم الى التوجھ بواسطة.  المطلوبة  والمؤھالت الوظیفة  ومتطلبات صفات بخصوص التفاصیل تسلم باالمكان
 او موقع البلدیة .  7991134-09 رقم  لفاكسا   بواسطة  او البلدیة في  البشریة

 ،  الطیبة بلدیة في  البشریة الموارد قسم الى خطیا عروضھم لتقدیم مدعوون الوظیفة، متطلبات علیھم تنطبق الذین المعنیون
 البشریة  الموارد  وقسم حالة  في ،   الشخصي بالتسلیم او المسجل  بالبرید العروض تقدیم باالمكان( 40400 الطیبة 1ب.ص

او ارسالھا من    المكتب امام الموجود المغلق الصندوق داخل  في  وضعھ الرجاءوخاصة في ایام االحد واالربعاء  , مغلق
 في  وذلك ،المطلوبة المؤھالت  على تشھد  التي بالوثائق مرفقھ  enosh@taibeh.muni.il  خالل البرید االلكتروني

.  الوظیفة ووصف العرض رقم الى العروض في یشار ان یجب الواحده ظھراً  الساعة تمام  19.5.2021  أقصاه  موعد
 . البلدیة من ردا   سیتلقون فقط المناسبون  المرشحون

 
 

 رئیس بلدیة الطیبة  –المحامي شعاع مصاروة منصور 
 


