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 190/2022מס'     חוץ/מכרז פנים 
 

 ספורט המחלקה ל –אגף תנו"ס )תרבות, נוער וספורט(  
 

 משרות(  2)אחראי/ת משק ותחזוקה באולמות ספורט "נעמי שמר", "יצחק שמיר"  :ה/ דרוש
 

 ספורט  מות האול י: מנהלכפיפות
 

 תיאור התפקיד: 
 ניקיונו ושמירה מפני כל מפגע , , בעת משמרתו, בכל הקשור לאחזקתואחריות כוללת לאולם הספורט

 במוקדים השונים  בכל שעות הפעילות הספורט באולם ותנוכחפתיחת ונעילת האולם וחדרי הספח,  •

, כולל חדרי הספח,  (עצמאיבאופן או )ע"י גורמי חוץ  תחזוקה שוטפת של האולםאחריות לביצוע  •
 תים, המלתחות, הלובי וחדרי הציוד השירו

 לניקיון  ואחריות השגחה על איכות העבודהבאמצעות חברת הניקיון, כולל פיקוח על ניקיון האולם  •
 באופן עצמאי(   -חדרי הספח )אם נדרש      

 הנוכחים באולם בהתאם לנהלים:תנהגות נאותה של הוידוא  •
 המתנת התלמידים מחוץ לאולם עד להגעת המורה, ליווי התלמידים    -בעת פעילות בית ספרית  -

 ע"י המורה עד לצאתם מהאולם
 האימון ביציע בלבדלמועד המתנת הקבוצות  -
 בלבד תלמידים למשטח בלוויית מורה או מאמן/שחקנים עליית  -
 סיום פעילות כל קבוצה וירידתה מהמגרש בהתאם לזמן שהוקצב -
 במשטח המשחקים איסור אכילה  -
 באולם  ורי, גם כאשר אין פעילות מאורגנתשאין משתמשים באולם כבמגרש משחקים ציבאחריות  -

 ,ציוד לפי בקשת המשתמשים ובסיועם , הכנסתלשלמותו ואחריותנייד באולם על הציוד הנייח וה  השגחה •
        לל במחסן ובחדרי הספח, אינו בשימוש, כוש כי הציודו וד אשר הוצא מהמחסן יוחזר למקומו שהציאחריות      
 יהיה נעול     

שהמשרה תחולק בין שני האולמות , ייתכן  ימי עבודה בשבוע )כולל ימי שישי(  6הכוללות  עבודה במשמרות   •
 משרה בכל אולם(  50%)

 עפ"י צרכי המערכת(  -)בשבתות וחגים עבודה לעתים בשעות וימים בלתי שגרתיים לרבות בחול המועד  •
 

 דרישות התפקיד: 
 

 תנאי סף: 

 חובת הצגת אישור על היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין   •
   2001 –במוסדות מסוימים, תשס"א 

 
 דרישות וכישורים נוספים: 

 יתרון  -)חוש טכני, הנדימן( סיון ויכולת טכנית בתחום האחזקה ני •
 ידיעת השפה העברית על בוריה •
 עבודת צוות  יכולתיחסי אנוש טובים, אדיבות,   •
 המשתמשת בשירותי האולםרות גבוהה מול אוכלוסייה מגוונת ת שיתודע •
 יכולת עבודה מול גורמי פנים וחוץ )עיריית הרצליה, קבלנים(  •

 אמינות ומהימנות אישית •
 קפדנות ודייקנות בביצוע העבודה •

 יכולת בקרה ופיקוח  •
 יכולת ונכונות לעבודה בשעות וימים בלתי שגרתיים  •



 

 
 
 

 ( ספורט   משרה בכל אולם 50% - ייתכן שהמשרה תחולק בין שני האולמות )למשרה  100%: היקפי משרות

 ימי עבודה, עבודה במשמרות  6
 

 בדירוג מנהלי או בדירוג מקביל   8-6 :דרגה
 

 
 יש להעביר קורות חיים בצירוף המלצות ואסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף )תעודות השכלה, 

 הרצליה,  22אישורי העסקה, מסמכים נדרשים אחרים( לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 
 . 22/08/2022עד ליום   muni.ilmichrazim@herzliya. ¹או במייל 9529143-09בפקס 

 

 במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,   - בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל ¹

 אחר(.    emailיש לדאוג ולהגיש מועמדות/מסמכים בדרכים חלופיות ) בפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון   
 

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

מיוצגת כנדרש בקרב עובדי  תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם אשר אינה 
 הרשות המקומית, אם המועמד הינו בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. 

 

 תינתן עדיפות למועמד עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותו לביצוע העבודה הנדרשת. 
 

 

 הקבלה לעבודה.מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי 
 

 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. 

 

 על המועמד לפרט בדבר נושאים העלולים להעמידו בניגוד עניינים
 

 

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

 בכבוד  רב,                                                                                                                  
 
 
 עו"ד אהוד לזר                  

 מנכ"ל העירייה                                                                                                      
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