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 בטיפוס ספורטיבית והלאומית ונבחרמנהל התפקיד  קול קורא ל

 

 בזאת למועמדים העומדים בדרישות הגדרת תפקיד תקורא התאחדות הטיפוס בישראל

  5.12.2019 בטיפוס ספורטיבי" להגיש מועמדות עד לתאריך ה ת ישראלונבחר מנהל"

 .הפנייה מנוסחת בלשון זכר אך מכוונת לנשים ולגברים כאחד 

 

 מהות התפקיד:

  המובילות בעולם המדינות  10, היעד להיות בין 2028הובלת תוכנית מקצועית לפיתוח הענף בדרך ל

 בטיפוס ספורטיבי.

  פרוייקט לפיתוח מאמניםקידום 

 ניהול מקצועי של נבחרות ישראל בוגרים, נוער, וילדים 

 פרויקט ההכנות האולימפי. ניהול 

 

 :פרוט התפקיד

  בארץ ובחו"ל.ישראל בטיפוס של נבחרות  התוכנית המקצועיתהובלת 

 ישראל.רות בחנבניית צוות להובלת  תוכנית לפיתוח המאמנים בארץ ובחו"ל,מעורבות ב 

 ,פיקוח והוצאה לפועל של תכנית התחרויות השנתית הבינלאומית של ספורטאי נבחרת  ניהול מקצועי

 . .ההורים והספורטאים ,המאמניםהבוגרים, לרבות עבודה מול 

 ת.ות בינלאומייותחרולרבות לקראת  קשר רציף עם ספורטאי הנבחרת במהלך העונה 

  מלווים נוספים בהתאם כראש המשלחת, ושיבוץ מאמנים ו ינ"לבאליפויות בם הבוגרים ספורטאיהליווי

 לצורך.

  ארגון, פיקוח וניהול נסיעות ספורטאי הנבחרת לתחרויות סבב בינלאומיות, כולל הדרכה וחניכה למלווים

  .אשר ילוו ספורטאים רשמיים אחרים 

  ההנהלה המקצועית( לפעילות הספורטאים בזירה הבינ"ליצירת סטנדרט מקצועי ואתי )בשיתוף עם. 

 ת ישראל ועמידתם יואליפוסבב התחרויות הארצי, מעקב אחר השתתפות ספורטאי הנבחרת ב

 .ישראל הנדרשות מהם כחברי נבחרת בהתחייבויות

 .עבודה מול גופי הספורט במדינת ישראל 

 טיפוס בחו"ל.עבודה מול הגופים הבין לאומים וגורמים מקצועיים בענף ה 

 בכפיפות למנהל המקצועי ולמנכ״ל האיגוד. עבודהה 

 

  .1.1.2020 התחלת עבודה:

 .2028עם אופציה להארכה עד  2024פאריס  תהמינוי הינו עד לאחר אולימפיאד
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  2020המשרה בהיקף חלקי,  בשכר חודשי, אשר ייקבע סופית לאחר אישור תקציב האיגוד לשנת  היקף המשרה:

  הנסיעות השנתית לחו"ל. העבודה הינן גמישות ומשתנות בהתאם למפגשי הנבחרת בארץ ותכניתשעות . 

 

 דרישות התפקיד:

 .מנהיגות, כריזמטיות ויכולת הובלת צוות מאמנים ונבחרות ספורטאים 

 חובה  - ראשי/ראש משלחת ניסיון בליווי והשתתפות בתחרויות בינלאומיות כמאמן 

  מורכבת של ספורטאים, מאמנים והורים.יכולת ניהול של מערכת 

 יכולת הובלת צוות 

 .יכולת למידה  והשתפרות מקצועית תוך עבודה בשיתוף פעולה עם גורמים בארץ ובעולם 

 ,בארץ ובעולם. יכולת בין אישית לעבודה עם גורמים רבים בעלי עניין מתוך הענף ומחוצה לו 

 ניסיון באימון נבחרת הישגית בארץ. 

 יתרון  – אנגלית שוטפת 

  יתרון. –טיפוס מוכרת על ידי מנהל הספורט תעודת מאמן 

  יתרון –הסמכות מקצועיות נוספות 

  יתרון -תואר אקדמאי 

 זמינות לעבודה בסופי שבוע 

  יום לפחות במהלך העונה 30זמינות לשהות בחו"ל במשך 

 רמה אתית גבוהה 

 מוטיבציה גבוהה 

 

לשלוח קורות חיים בצירוף מכתב נלווה  עמדים לתפקיד מתבקשיםמעוניינים הרואים עצמם כמו הגשת מועמדות:

 10בתוספת להצעה לתוכנית מקצועית שתביא את הענף לעמידה ביעד של טופ  המתאר את התאמתם לתפקיד 

  erez.hareli@ilcc.co.il בדוא"ל: לארז הראלי מנכ"ל ההתאחדותאת החמרים יש להעביר   .2028עולמי ב 

 

 

 ,בכבוד רב

 הראליארז 

 התאחדות הטיפוס בישראלמנכ"ל 
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