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 עמותה לקידום הספורט בעמק חפרהמכרז פומבי למנכ"ל 
 

עמותה לקידום הספורט בעמק חפר הינה עמותה עירונית המפעילה ומנהלת את פעילות הספורט בעמק 
 חפר. 

 מבוקשות בזה הצעות למשרת מנכ"ל/ית  לעמותת הספורט.

 תיאור התפקיד .1

 ריכוז פעילות עמותת הספורט ואחריות לביצוע ייעדיה.  .1.1

 שהותוותה ע"י הועד המנהל.הספורט וביצוע מדיניותה כפי  אחריות לניהולה השוטף של עמותת .1.1

ופיתוח לעמותת הספורט, , תכנון וביצוע של תכניות עבודה אחריות להגדרת יעדים ביצועיים, ייזום .1.1
 פיקוח ובקרה על ביצוען.

 ייזום, ניהול וליווי פרוייקטים בעמותת הספורט. .1.1

 ניהול צוות עובדי עמותת הספורט. .1.1

 ויזמים.בתי ספר, גופים ממשלתיים, ספקים המקומית וגופיה, עבודה מול הרשות  .1.1

 עבודה מול משרד הספורט לקידום קבלת תקציבים .1.1

 ניהול תקציב עמותת הספורט ובקרתו. .1.1

 דרישות סף .1

 רשאים להגיש מועמדות למכרז:

 תושב ואזרח ישראל אשר נתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים: .1.1

אים: כלכלה, מינהל עסקים,  משפטים, ראיית בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הב .1.1.1
אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי  , הנדסה, לימודי עבודה או תוארחשבון, מינהל ציבורי
 של עמותת הספורט. 

 אחד מאלה:בלפחות שנים  1של בעל ניסיון  .1.1.1

 בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי .1.1.1.1

בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים,  .1.1.1.1
 ניהוליים או משפטיים; 

 בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של העמותה. .1.1.1.1

, במידה והוא בעל ניסיון של 1.1תושב ואזרח ישראל אשר לא נתקיימו בו התנאים הקבועים בסעיף  .1.1
שנים לפחות בגופים בעלי  1שמתוכן  1.1.1כאמור בסעיף עשר שנים לפחות בתפקיד או בכהונה 

היקף פעילות שאינו נופל מזה של עמותת הספורט ושועדת הבחינה אישרה שקיימים נימוקים 
 מיוחדים לבחירתו.
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 הערות .1

 יתרון לבעלי ניסיון בתפקידים ניהוליים בארגוני ספורט. .1.1

 היכרות עם התחום המוניציפאלי. יתרון לבעלי ניסיון בעבודה במערכות עירוניות ובעלי .1.1

 

  .המשרה מאוישת כיום על ידי ממלא מקום 

  ובדרישות התפקיד אימים ביותר שעמדו בתנאי הסף המועמדים המת 10ועדת האיתור רשאית לזמן את
 והם עונים על מירב הדרישות הנוספות.

 שלוח למבחני בחירת המנכ"ל תעשה באמצעות ועדת איתור, אשר תהא רשאית לזמן לראיון או ל
על פי החלטתה. מובהר בזאת כי רק פניות מתאימות תיענינה, על  התאמה את המועמדים או מי מהם

 פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת האיתור.
 .מובהר בזה כי עמותת הספורט רשאית שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים  

 .מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד 

 

 

 

 

 

עד לתאריך  המלצות ותעודות רלוונטיות, יש לשלוחקורות חיים, 
 oritv@hefer.org.ilלמייל:  21.1.2021
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