
 

 

 

 

 9/19מכרז פנימי/חיצוני 

 הארכה -ספורט אגף המנהל 
 
 
 

 :תיאור התפקיד
בעל תפקיד שעומד בראש מערכת הספורט בעיר, אחראי לביצוע פעולות הספורט ותכנון שנתי ורב 

, בתיאום עם באמצעות עמותת סחלבים ועירוני מודיעיןשנתי של הספורט ברשות המקומית, 
פורט, מוסדות החינוך ואגודות הספורט, ובהתאם מינהל הספורט, משרד החינוך התרבות והס

 להנחיות הגורמים המוסמכים ברשות המקומית.
 

 :פירוט התפקיד
  הכנת תוכנית שנתית ורב שנתית לקידום ולפיתוח הספורט בעיר, ואחריות לביצועה לאחר

בתיאום עם מינהל הספורט, משרד החינוך התרבות ) קבלת אישור הגורמים המוסמכים
מוסדות החינוך ואגודות הספורט ובהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים ברשות והספורט, 

 .(ועירוני מודיעין המקומית ובעמותת סחלבים

 להכנת הצעת תקציב שנתית ולביצועה לאחר אישורה. יותאחר 

  איתור הצרכים בתחום הספורט בקהילה ושותף לקביעת סדר העדיפויות וגיבוש תוכנית
 הפעילות.

 ם אגודות ספורט, מפעלי ספורט של בתי ספר, מועדונים וכד' על מנת ליזום שיתוף פעולה ע
 .)בכפוף לאישור הממונה( חידושים ופרויקטים בספורט התחרותי והעממי

 שרונות צעירים והקמה וטיפוח נבחרות יטיפוח הספורט הייצוגי ובכלל זה איתור וטיפוח כ
ות עמותת סחלבים ועירוני מודיעין )בכפוף למדיני ספורט מקומיות בענפי הספורט השונים

 .ואישור הממונה(

  ,הגשת בקשות לתמיכות כספיות וקולות קוראים של מינהל הספורט, טוטו וגופים נוספים
 לקידום הספורט בעיר.

 .פועל לגיוס משאבים בקרב הקהילה ומחוץ לה לקידום הספורט בעיר 

 פורט השונים ופיקוח על עבודתם.איתור, קליטה, ניהול, הכוונה והדרכת המדריכים בענפי הס 

  פועל לפיתוח אתרים, מתקני ספורט ומבנים לספורט ולחינוך הגופני, בתיאום עם העירייה
 ואחזקתם התקינה.

 .פועל להגברת המודעות בקהילה לפעולות הספורט ופרסום תוכניות הפעילות 

 ( נירים, ימי ספורטתחרויות, טורארגון ועריכת אירועים, כנסים ספורטיביים ועממיים בעיר, 
 .צים וכו'(וירונים, צעדות, מהשליגות בענפי הספורט 

 למול המפעיליםתיאום שעות הפעילות , אחריות על התכנים של הפעילות במרכזי הספורט. 

 .טיפול בנושא הצטיידות, רכישת ציוד ספורט ותחזוקה של מתקני ספורט 

  ם בעיר.לתחזוקת הציוד, האולמות ומתקני הספורט השוניאחריות 

 .איזון בין צרכי מערך הספורט ולבין אילוצי תקציב 

 



 

 

 
 :תנאים מקדימים לתפקיד

 
 השכלה : 

שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה , ( בתחום הספורטBEDאו  B.Aראשון )תואר 
 המחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.מגבוהה, או שקיבל הכרה 

 או

 , בעל הסמכה של אחד מאלה:ל תחוםבכ (BEDאו  B.Aתואר ראשון )

o  מוכר.ממוסד  מינהל ספורטארגון ובוגר קורס 

o  ממוסד שקיבל הכרה לפי חוק הספורט תעודת מאמןבעל. 

 .יתרון – מינהל ספורט או במינהל ציבוריארגון וב (M.Aתואר שני )

 
 ניסיון מקצועי: 

בפועל של גופי ספורט ו/או מפעלי ספורט ו/או ניהול ארגון ושנות ניסיון מקצועי מוכח ב 8
  מלש"ח. 10 -, בהיקף כספי שלא יפחת מפרויקטים בתחום הספורט ברמה עירונית

 
 ניסיון ניהולי: 

 עובדים לפחות בחמש השנים האחרונות. 5ניהול של 
 

 :דרישות נוספות
 ידע והבנה בניהול ספורט 
  ים.והבנה בקריאת דוחות כספיבעל יכולת לנהל תקציב 
 יכולת ניהול וארגון אירועי ספורט.בעל יוזמה ו 
 .יכולת הדרכה והפעלה של צוות מדריכים ומאמנים 
 עם ציבור, מוסדות וגורמים שונים יכולת ניהול מו"מ. 
 .יכולת ביטוי בכתב ובעל פה 
 חול המועד.ביכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות, בסופי שבוע ו 
 .יחסי אנוש מעולים 
 לת הסתגלות לעבודה במצבים משתנים.בעל יכו 
  ,בתוכנות אופיס.ברשתות מדיה חברתיות וידע ושליטה בשימוש נרחב באינטרנט 

 
 .ועירוני מודיעין מנכ"ל עמותת סחלבים: כפיפות

 
 100%: היקף המשרה

 
 דיי: מי תחילת עבודה

 

להוכחת לפנייה יצורפו השאלון המצורף אשר ימולא על ידי המועמד, תעודות ואישורים  -
העמידה בתנאים המקדימים והמלצות ממעסיקים קודמים, צילום ת"ז של המועמד, קו"ח 
)כולל דרכי תקשורת(. קו"ח יכללו בין השאר פירוט מלא ביחס להשכלה והניסיון המקצועי 

 של המועמד.
מועמד המעוניין לשמור על סודיות מועמדותו, יש לציין זאת מפורשות בפנייה. במקרה בו  -

תהיה מעוניינת, חרף הסודיות לפנות לצדדים שלישיים לצורך קבלת מידע ו/או  העמותה
המלצה אודות המועמד, תימסר הודעה על כך מראש למועמד, בכדי לאפשר לו להסיר 

 מועמדותו אם יחפוץ בכך.



 

 

 
 

הערכת המועמדים ע"פ קורות החיים והמענה לשאלון.  –יערך מיון ראשוני בין המועמדים  -
 ערכו כמתאימים ביותר יזומנו לראיון בפני ועדת כ"א של העמותה.מועמדים שיו

 

 תיפסל מועמדותו על הסף –מועמד אשר לא יצרף תיעוד מתאים המאמת את דרישות התפקיד 

 

 אופן הגשת המועמדות:

 atnasmodiin.org.ilwww.mטפסי מועמד ניתן להוריד מאתר האינטרנט של סחלבים 

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים 
עותקים(, וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת במשרדי מזכירת המנכ"ל  3)מקור+

 .1קומה  –( 13בסחלבים )רח' עמק האלה מול בית מס' 

לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה 
 )תאריך ושעה(. 

 .25/12/19 החל מתאריךיש להגיש מועמדות 

 0051:בשעה  1/19/29 מועד אחרון להגשת מועמדות:

  08-8615313בטל':  רחל אברמוביץ –טלפון לשאלות ולבירורים 

 

 *התפקיד מתאים לנשים ולגברים כאחד.

 

 

http://www.matnasmodiin.org.il/

