
 ברים יקרים, 

אנחנו מקווים שתהליך זה יהיה   בית הכנסת.לנוער  לגייס אחראימתכוונים  שאנוהועד גאה להודיע 

. אם  לתפקידאנו מקבלים כעת הצעות  הראשון בין יוזמות רבות אחרות להפעלת נוער בית הכנסת.

 אתם מכירים מועמדים מתאימים אנא העבירו להם את תאור המשרה כלהלן: 

  אחראיבית כנסת דתי לאומי בשכונה עם הרכב גדול של אנגלוסקסים הנמצא בבית שמש מחפש 

 נוער.

בארגון תוכניות ולהוות   בעבודה עם בני נוער, ןניסיו)או זוג( צריך להיות בעל  ה /הרצוי ת /המועמד

לגור קרוב לבית הכנסת ולהיות נוכחים ברוב השבתות    ת/חייביהיה/י  ת /המועמד דוגמה להנהגה.

 מנה גם בערבים ובימי שישי. י לעיתים תכניות תתקי וחלק מהחגים.

עבודה כזה בעבר. מועמד בעל   ןניסיואנו מחפשים מישהו שאוהב לעבוד עם ילדים ובני נוער, בעל 

 . ת"עם גישה "כיפייכולות אירגוניות , רציני אך 

 אנגלית.בעברית וב  אם רמה של שפת 

 BMTLyouth@gmail.comאם הנך מתאים נא לשלוח קורות חיים ל

 

Dear Members, 

The Vaad of BMTL is proud to announce that they are taking steps to establish a Youth 

Director position at the shul. We hope for this process to be the first of many initiatives to 

engage shul’s youth. We are currently accepting applications. If you know of any relevant 

candidates, please pass along the job description below 

Youth Director: 

A dati leumi shul in a heavily anglo neighborhood in Bet Shemesh is seeking a youth director. 

The ideal candidate (or couple) will have experience working with youth, organizing 

programs and serving in a leadership role. 

 

Candidates must be willing to reside near the shul and be present on most Shabbatot and 

some holidays. On occasion, some programs will also take place during the evenings and on 

Fridays. 

 

We are looking for someone that loves working with children and teens and has worked with 

youth in the past. This person must have organizational skills and a fun, youthful personality. 

Must be fluent in Hebrew and English.   

Please email CVs to BMTLyouth@gmail.com 


