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בית מרכז טיפוס שיהווה מומחה מענף הטיפוס לצוות פרויקט הקמת תפקיד קול קורא ל

 לאומי לנבחרות ישראל בטיפוס

 

בבחינת חלופות להקמת מתקן אימונים לנבחרות ישראל בטיפוס  עוסקת בימים אלה התאחדות הטיפוס בישראל

 תחרויות ארציות ובינלאומיות.   חלאירו)"בית לאומי"( ומתקן 

"  מומחה לפרויקט הקמת בית לאומי" בזאת למועמדים העומדים בדרישות הגדרת תפקיד ת קוראההתאחדות 

   30.11.2019 להגיש מועמדות עד לתאריך ה

 בלשון זכר אך מכוונת לנשים ולגברים כאחד.הפנייה מנוסחת 

 

 מהות התפקיד: 

  –נוספים בצוות  )חבריםהשתתפות בצוות המוביל פרויקט להקמת בית לאומי לנבחרות ישראל בטיפוס  •

 .(טיפוס ויועץ חיצוניהתאחדות חבר וועד ה

 31.12.2021  –יעד הקמת הבית הלאומי  •

 הצוות יורכב ממספר אנשים בעלי תחומי התמחות שיחד יתנו  מענה למרכיבי הפרויק. •

 

 

 פרוט היכולות הנדרשות לצוות: 

ניסוח מודל ראשוניות, ופיקוח על הכנת סקיצות תכנון  ניסוח דרישות פונקציונאליות ממרכז הטיפוס •

  –ן לנבחרות ישראל בטיפוס מרכז אימוהפעלה של המרכז המשלב מרכז רווח, מרכז לפעילות הקהילה, ו

 28.2.2020 -יובא לאישור הוועד המנהל של ההתאחדות עד ה

ניסוח הסכמים מול הרשות המקומית שבשטחה יוקם מרכז הטיפוס ומול הבונה והמפעיל של מרכז   •

 הטיפוס.

 ניסוח מכרזים להקמת והפעלת מרכז הטיפוס. •

 ליווי ההקמה.  •
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 מגבלות:  

 חברי הצוות לא יוכלו להיות בעלי הזכויות לבניית והפעלת מרכז הטיפוס בעתיד.  •

 

   .7.12.2019 התחלת עבודה:

 

 בהתנדבות. ,  שעות חודשיות 15-של כבהיקף  תפקידה :התפקידהיקף 

 

 : יכולות לחברי הצוותדרישות ה

 ניסיון בהקמת קירות טיפוס והתנהלות מול רשויות מקומיות.  •

 בניהול והפעלת קירות טיפוס.ניסיון  •

 ניסיון באימון ספורטאים מטפסים ברמות גבוהות.  •

 בעלי עניין מתוך הענף ומחוצה לו.  יכולת בין אישית לעבודה עם גורמים רבים •

 .זמינות לעבודה בסופי שבוע •

 רמה אתית גבוהה  •

 מוטיבציה גבוהה  •

 

לשלוח קורות חיים בצירוף מכתב נלווה   םמעוניינים הרואים עצמם כמועמדים לתפקיד מתבקשי הגשת מועמדות:

 tasascc@gmail.comלמארק יוחאי במייל: יש להעביר  . את הגשת המועמדותהמתאר את התאמתם לתפקיד

 

 

 ,בכבוד רב

 ארז הראלי

 התאחדות הטיפוס בישראלמנכ"ל                                                            


