
 

 

 
 21/08/2022תאריך:        

        331464             מספרנו:         
 

 עדכון בתנאי הסף והארכת מועד הגשת מועמדות  
 לתפקיד מנהל/ת אגף הספורט  161/2022במכרז פנים/חוץ  מס'  

 
 . 05/09/2022שבנדון נדחה לתאריך המועד להגשת מועמדות לתפקיד מנהל/ת אגף הספורט במכרז 

 
 :  להלן השינוי בדרישת תנאי הסף לעניין ההשכלה

 

)ובתנאי שעומד ביתר תנאי  רשאי להגיש מועמדות מי שנתקיימה בו אחת מהחלופות הבאות לעניין ההשכלה 
 הסף(: 

 
או שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמאיים  בעל תואר אקדמי מושלם אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג  

   מחו"ל 
 באחד או יותר מהתחומים הבאים: 

 
 בתחום הספורט   
 או    
שהינו בוגר קורס אוריינטציה בספורט )קורס מינהל   ובלבד במדיניות ציבורית, כלכלה, מינהל עסקים, משפטים או חינוך   

 ספורט( 
 או    

שהינו בעל תעודת מאמן ממוסד שקיבל הכרה לפי  ובלבד **במדיניות ציבורית, כלכלה, מינהל עסקים, משפטים או חינוך 
 חוק הספורט 

 או    
שנות ניסיון ויותר של ניהול   10מוכר אחר, שאינו מופיע ברשימת התארים שלעיל, ואשר הינו בעל   **בעל תואר אקדמי

 יחידת  
שהינו בעל תעודת מאמן ממוסד שקיבל הכרה    ובלבדהספורט הרשותי )מחלקה/אגף/רשות ספורט(, ברשות מקומית   

 לפי חוק     
 ל ספורט( הספורט ו/או בוגר קורס אוריינטציה בספורט )קורס מינה  

 
   הכשרה**
   -סיום בהצלחה קורס אוריינטציה בספורט )קורס מינהל ספורט(, במוסד מוכר ע"י מינהל הספורט     
 בעל תואר אקדמי אחר )שאינו בתחום הספורט( שהציג תעודת מאמן, יידרש להשלים סיום קורס אוריינטציה בספורט       
 חודשים מכניסתו לתפקיד.   18תוך    

 
 

 

 ביתר הדרישות אין שינוי.
 

יש להעביר קורות חיים בצירוף המלצות ואסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף )תעודות השכלה, 
-09הרצליה, בפקס  22ומסמכים נדרשים אחרים( לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון  ¹אישורי העסקה 

 .  .muni.ilmichrazim@herzliya ²או במייל 5291439
 

 על אישור העסקה לכלול תקופת העסקה מדויקת, היקף משרה, תוכן התפקיד וניסיון ניהולי בהתאם לנדרש במכרז. ¹
 

 במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,  -בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל ²

 אחר(.  emailידנית/ באמצעות חשבון יש לדאוג ולהגיש מועמדות/מסמכים בדרכים חלופיות ) בפקס/ הגשה   
 

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

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

 

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

 

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

 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  -
 

 

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

mailto:michrazim@herzliya.muni.il


 

 

 
 28/07/2022תאריך:                   
 327581          : מספרנו                 

 

    161/2022מכרז פנים/חוץ מס' 
 

 אגף הספורט –הרצליה עיריית 
 

 ספורט הדרוש/ה: מנהל/ת אגף 
   לקידום הספורט ברשות המקומית.   מדיניות ותהליכי עבודההתווייה והובלת גיבוש וביצוע תכנית אסטרטגית, 

לחוקים, לצווים ולנהלים, התקפים בשירות הציבורי בכלל,  טיפול במשימות הנגזרות מתחומי אחריות האגף בכפוף 
 בשלטון המקומי וברשות המקומית בפרט. 

ת  מוסדו עבודה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח על הספורט, מינהל הספורט, משרד התרבות והספורט, 
 החינוך ואגודות הספורט. 

 

 )מונחה מקצועית ע"י מינהל הספורט, משרד התרבות והספורט(  נכ"ל העירייה מ כפיפות: 
 

 תיאור התפקיד: 
 אחריות לגיבוש וליישום מדיניות הספורט ברשות המקומית ואישורה ע"י הנהלת העיר  •

פעילויות ספורט  פרויקטים ולביצוע שנתית ורב שנתית   כתיבת נהלים, גיבוש תכנית עבודה אגפית  •
 הכוללת לוחות זמנים, יעדים ויעדי ביניים ואחריות ליישומה  , )עממיות/תחרותיות(

עבודה בתיאום עם עמותת בני הרצליה בכל הקשור לניהול מערך הספורט העירוני והנחיה מקצועית של כלל בעלי   •
 העמותה התפקידים בעמותה בתיאום ושיתוף הנהלת 

 למעקב אחר ביצוע   , שותפות ספורט ת רב שנתית לבניית מתקנים ואולמות יהכנת תכנ •

 ניהול שותפויות רב מגזריות בתחום הספורט, כולל גיוס משאבים כספיים לפעילויות או להקמת מתקנים  •

 שילוב של תחומי חדשנות, יזמות וטכנולוגיה בספורט  •

 ע"י הרשות  או באמצעות אגודות ספורט לטיפוח מצוינות ללת להפעלת מרכזי ספורט עירוניים  אחריות כו  •

 נבחרות ספורט בענפים שונים ליגות והקמה וטיפוח , אחריות לטיפוח הספורט הייצוגי  •

 חוגי הספורט לילדים, נוער ומבוגרים ופיקוח עליהם  מערך וארגון   תכנון ניהול, אחריות ל •

 תכנון ותפעול אירועי ספורט מקומיים כגון: צעדות, ימי ספורט, תחרויות, טורנירים, מופעים ועוד  •

 אחריות לניהול תקין של מתקני ואולמות הספורט תוך שמירה על מצבם הפיזי ורמת התחזוקה והבטיחות  •

 מקצועי של כלל עובדי האגף לרבות  -הדרכה, פיתוח וקידום אישי אחריות באופן ישיר ו/או עקיף על •
 מדריכים ורכזי ספורט אזוריים/ ענפיים 

 ניהול מעקב ובקרה אחר ניצול תקציבים וייזום בקשות שנתיות לתקציב תקצוב פעילויות האגף,  •

 ניהול משא ומתן והתקשרויות חוזיות עם גורמי חוץ   •

 סדות וארגונים לשם תיאום ושיתוף פעולה לקידום הספורט ברשות ייזום, פיתוח, וקיום קשרים עם  מו  •

 יות האגף ר אח פניות ציבור בתחומי ומתן מענה לריכוז   •

 ממשקי עבודה פנים וחוץ ארגוניים, שיתופי פעולה עם בעלי תפקידים רלבנטיים   •

 פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת  , ניהול צוות העובדים באגף •

 ונסיעות מרובות יציאה לסיורים ,  התפקיד משלב עבודת שטח  •

 שבתות וחגים(  עבודה בשעות לא שגרתיות בהתאם לצורך )בימים ובלילות / שישי,  •
 

 : דרישות התפקיד 
 

 תנאי סף: 
 השכלה

או שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמאיים  אשר נרכש  במוסד המוכר  ע"י המל"ג   תואר אקדמי מושלם  •
 בתחום הספורט  מחו"ל 

 או 
או שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמאיים  תואר אקדמי מושלם אשר נרכש  במוסד המוכר  ע"י המל"ג   

הינו בעל תעודת מאמן ממוסד שקיבל  ש ובלבד חינוך ית, כלכלה, מינהל עסקים, משפטים או במדיניות ציבור מחו"ל 
במוסד מוכר ע"י מינהל   בוגר קורס אוריינטציה בספורט )קורס מינהל ספורט( ושהינו הכרה לפי חוק הספורט 

 חודשים מיום כניסתו לתפקיד   18תוך  מולהשלי התחייבות או הספורט  
 או 

שנות ניסיון ויותר של ניהול יחידת הספורט הרשותי   10אשר הינו בעל אחר,  מוכר  בעל תואר אקדמי 
 שהינו בעל תעודת מאמן ממוסד שקיבל הכרה   ובלבד )מחלקה/אגף/רשות ספורט(, ברשות מקומית 

 לפי חוק הספורט ו/או בוגר קורס אוריינטציה בספורט )קורס מינהל ספורט( 

 



 

 

 
 תנאי סף, המשך: 

 

 

 ניסיון מקצועי 

ניסיון מקצועי מוכח בתחום הספורט באחד או יותר מהתחומים הבאים: ארגון ספורט, ניהול או אימון בפועל  שנות  5 •
 בגופי ספורט או מחלקות ספורט ברשות מקומית או במתנ"ס או תאגיד ספורט עירוני 

 

 ניסיון ניהולי 

 ה רשותית בתחום הספורט תקציב ו/או ניהול פרויקטים ברמניהול ניהול צוות עובדים ו/או שנות ניסיון ב 5 •
 

 אישורים 

 עמה קלון   שר הרשעה בעבירה שבנסיבות המקרה י היעד •

מין   עברייני  העדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של  המועמד שייבחר יידרש להציג אישור  •
 2001- במוסדות מסוימים, תשס"א  

 

 כישורים ודרישות נוספות: 
 יכולת ניהול וארגון אירועי ספורט, ידע והבנה בתחום הספורט •

 יכולת הדרכה והפעלה של צוות מדריכים ומאמנים  •

 אוריינטציה בתחום החדשנות בספורט  •

 יכולת בגיוס משאבים ממגזרים שונים  •

 , יוזמה, יצירתיות, אמינות ומהימנות אישית ואחריות אישית יכולת קבלת החלטות ייצוגיות, יכולת הובלה,   •

 תקציב והבנה בקריאת דוחות כספיים יכולת ניהול  •

 יכולת ניהול משא ומתן  יכולת עבודה בתנאי לחץ, אסרטיביות,  •

 בכתב ובע"פ גבוה ביטוי כושר עברית ברמה גבוהה,  •

 יחסי אנוש מעולים, יכולת עבודת צוות ותודעת שירות גבוהה •

 office -הכרות עם יישומי ה  •

 שגרתיות, סופי שבוע, חגים וחול המועד יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי ניידות,   •
 

 100%  היקף משרה:
 

 או בדרוג מקביל )בהתאם להשכלת המועמד/ת(  חינוך נוער חברה וקהילה דרוג:   44-42 מתח דרגות:
 

 תיתכן העסקה בחוזה מיוחד  
 

השכלה, יש להעביר קורות חיים בצירוף המלצות ואסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף )תעודות 
 הרצליה,  22ומסמכים נדרשים אחרים( לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון  ¹אישורי העסקה 

 . 08/2022/28עד ליום   michrazim@herzliya.muni.il ²או במייל 9529143-09בפקס 
 

 בהתאם לנדרש במכרז. וניסיון ניהולי   מדויקת, היקף משרה, תוכן התפקידתקופת העסקה על אישור העסקה לכלול ¹
 

 במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,   - בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל ²

 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 הרשות  תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם אשר אינה  -
 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  -
 

לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים ברשויות   ב 9 סעיףע"פ  והמשרה נשוא המכרז הינה משרה בדרגה גבוהה,  -
 שדרישותיו נקבעו מראש.   יש לערוך בגינה מבחן ממיין,  1979 –המקומיות(, תש"ם 

 מד שהשיג תוצאות מתאימות. א לתקנות, יוזמן לראיון בפני ועדת בחינה רק מוע25א, 11בהתאם לסעיפים       
 

 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  -
 

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

 בכבוד  רב                                                                                                              

 
 עו"ד אהוד לזר               

 מנכ"ל העירייה                                                                                                     
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