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 מחלקת הספורט -( תרבות נוער וספורטתנו"ס ) אגף

 

 פנאיספורט עממי ומנהל/ת מדור ל: דרוש/ה
מפעלי ספורט: טורנירים, תחרויות, ליגות וכו' בתחום העממי וההישגי, בענפי ספורט ושיווק  ניהול, תכנון

 שונים ומגוונים, במתקני הספורט העירוניים לרווחת תושבי העיר. 
 , סיוע, ייעוץ ופיקוח בנושאי ספורט )חוגים ומפעלים( במתנ"סים ובמוקדים הקהילתיים

 .פורט לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדיםתכנון ארגון וביצוע פעילויות ס
 

 מנהל המחלקה לספורט כפיפות:
 

 :תיאור התפקיד

 תכנון, ארגון וביצוע טורנירים, ליגות, תחרויות ואירועים במסגרת הבלתי פורמאלית: 

 סיכום, הפקת חוברות עם תקנון, חוברות )לרבות לוח התחרויות והמשחקים תכנון וניהול  −

 ( רצון והפקת לקחים שביעות

 תכנון ותיאום הצרכים −

 גורמי העירייהרוע וביצוע בקשות לתכנון תקציב על פי צרכי האי −

 

  לאוכלוסיית הגיל השלישיספורט: 

 אגף וה , בשיתוף עמותת "על"ה", "אשל"לגיל השלישיתכנון מערך שירותי הספורט העירוניים  −

 רותים חברתיים לשי

 גיוס מדריכים ופיקוח על עבודתם −

 קצועיות אירועי שיא, הרצאות בתחום הספורט והרפואה והשתלמויות מתכנון והפקת  −

 למדריכים ולרכזי הפעילות

 

 ספורט לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים: 

 תכנון מערך שירותי הספורט העירוניים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים −

 יתור ומבדקי יכולת לשילוב פעיליםא −

 ירונייםרט בשילוב רכזי הענפים העניהול חוגי הספו −

 כניות עבודהתעל ופיקוח על עבודתם  איתור מדריכים, −

 

 סים ובמוקדים הקהילתיים"פעילות ספורט במתנ : 

 מתן ייעוץ מקצועי לרכזי הספורט במרכזים הקהילתיים תוך יצירת קשר קבוע עימם −

 סיוע בגיוס כוח אדם מקצועי להדרכה ואימון −

 סיוע בהפקת מפעלי ספורט קהילתיים −

 ספורט משותפים למח' לספורט ולמתנ"סהפקת מפעלי  −

 

 מפעלי הספורט העירוניים הגדולים שותף לצוות ההיגוי, ניהול הפקת - מפעלים עירוניים גדולים 

 .עבודה בשעות לא שגרתיות, סופ"ש וחול המועד, עפ"י צורך 

 



 

 

 

 

 

 :דרישות התפקיד

 תנאי סף:

 השכלה

  שקיבל הכרה מהגף להערכת או   ע"י המל"גאשר נרכש  במוסד המוכר תואר אקדמי מושלם 
 תארים אקדמאיים מחו"ל

 או
 *השכלה תורנית*

 או
 לחוק ההנדסאים 39בהתאם לסעיף הנדסאי/טכנאי רשום )רשום בפנקס ההנדסאים/טכנאים(      
   2012-והטכנאים המוסמכים, התשע"ג     

 

  ניסיון מקצועי

  בניהול אירועי ספורט של שנים לפחות 3ניסיון של  -עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית 
 אירועים מורכבים ומשולביםפרסום משתתפים ובשיווק ו 500-למעלה מ

  משתתפים  500-שנים לפחות בניהול אירועי ספורט של למעלה מ 4ניסיון של  -עבור הנדסאי רשום
 כבים ומשולביםובשיווק ופרסום אירועים מור

  משתתפים  500-חות בניהול אירועי ספורט של למעלה משנים לפ 5ניסיון של  -עבור טכנאי רשום
 ופרסום אירועים מורכבים ומשולביםובשיווק 

 
 

 הכשרות ואישורים

 קורס מינהל ספורט או התחייבות לצאת לקורס במועד שייקבע ע"י העירייה ולסיימו בהצלחה 

  העובד יידרש להציג אישור על היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה 
  2001 –של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 

 
 

 כישורים ודרישות נוספות:
  יתרון –תואר בתחומי מדעי החברה/מינהל ציבורי/מינהל עסקים ו/או תואר שני 

  יתרון – אוכלוסיות עם צרכים מיוחדיםניסיון וידע מוכח בניהול תכניות עבור 

 יכולת לקיים מו"מ עם ציבור, מוסדות וגורמים שונים 

 יכולת גיוס שותפים וחסויות לאירועים 

 יוזמה לפיתוח וארגון פעילויות ואירועי ספורט 

 יכולת ניהול תקציב 

 אסרטיביות, כושר ניהול והנעת עובדים 

 יכולת עבודה בתנאי לחץ, סדר וארגון 

  הסתגלות לעבודה במצבים משתניםיכולת 

 עברית ברמה גבוהה, כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ 

 הכרות עם יישומי מחשב 

 בעל גישה ואהדה לספורט ולחינוך 

 בעל יחסי אנוש טובים 

 יכולת ונכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות, סופ"ש וחול המועד 

 
 
 



 

 

 
 

 100% :היקף המשרה
 

 המועמד/ת(הדרגה בהתאם להשכלת )וקהילה בדרוג חינוך, נוער, חברה בדרוג המח"ר או  39-37 :דרגה

  
 
 

 לעניין השכלה תורנית(מי שנתקיימה בו אחת מהחלופות הבאות )רשאי להגיש מועמדות למכרז שבנדון  **

 ובתנאי שעומד ביתר תנאי הסף שבמכרז :     
 לפי אישור הרבנות הראשית לישראל תעודת סמיכות לרבנות ) "יורה יורה" (       א.    
  18ולל, שש שנים לפחות לאחר גיל אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכ -ב.         

 ות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל,מעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינ -            
 ודיני איסור והיתר.שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת               

 
 
 

 יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, 
   michrazim@herzliya.muni.il *או במייל 9529143-09הרצליה, בפקס  22רח' בן גוריון 

 .08/08/2019 עד ליום
 

 , פניהבמידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת ה -באמצעות המייל  מסמכים/מועמדות*בהגשת 

 אחר(.  emailבדרכים חלופיות ) בפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון  מסמכים/ולהגיש מועמדותיש לדאוג   

 
 תיענינה.לא א יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן ל

 
 תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת.

 

 מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו 
 לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.

 
 

 הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, 
 
 
 
 

 בכבוד  רב                                                                                                              
 
 
 
 יהודה בן עזרא               

 מנכ"ל העירייה                                                                                                    
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