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 ייעוד התפקיד:

ותמיכה במיזמי    אחריות על הפקת והפעלת אירועי תרבות על כל שלביהם וכן קידוםניהול יחידת התרבות, לרבות  
 . ישובבתרבות 

 תחומי אחריות: 
לרבות יישום   וצרכי התושבים והמקום,  הישובגיבוש מדיניות בתחומי התרבות והאומנות בהתאם למדיניות   .1

 התוכניות שגובשו ופיקוחן. 
 ברשות.  יזום, ניהול ותמיכה של אירועי תרבות ופנאי .2
 הפקה של אירועי תרבות ביישוב לרבות תאום ורישוי.  .3
 פרסום ורישום פעילות תרבות ופנאי.  .4
 בשיתוף אגף חינוך.   הרשות יות על תחום החוגים במרחב אחר .5
 יות על מבני המועצה המשמשים את המח' ויחידותיה.אחר .6

 
 פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות: 

בהסתכלות על קהלי    ,הישוב, בניית תכנית עבודה ותקציב לכל תושבי  בישובעל תכנון אירועי התרבות    אחראי .1
 . הישוביעד שונים ומענה לצרכיהם ובהתאם למדיניות 

 על ניהול התוכן האומנותי והתרבותי.  חראיא .2
על   .3 לאירועים  תהפק אחראי  הקשורים  הנושאים  כל  של  מקצועי  ותפעול  ארגון    הישוב למדיניות    בהתאם, 

 הגורמים הרלוונטיים.  השונים, לרבות תיאום ורישוי וסנכרון בין הישובובתיאום מול גורמי 
 חברתיות ועוד.  רשתות  / הישובלביצוע קידום ופרסום של אירועי התרבות והפעילויות ברחבי  אחראי .4
 . בישובייזום, הקמה וליווי מיזמים תרבותיים  .5
 הפקת דו"חות תקופתיים אודות האירועים והפעילויות המתקיימים.  .6
  השנתי, כולל טיפול   ניהול תכנון ובקרה תקציבית על הוצאות והכנסות מאירועי התרבות בהתאם לתקציב .7

 בקולות קוראים, חסויות אירועים וגיוס כספים. 
ב  .8   והמנהל הישיר,   גיוס עובדים בתיאום עם מערך משאבי אנוש  –יחידה, הכולל  ממונה ישיר של העובדים 

ביצוע משוב  הצורך,  בעת  והכשרה מקצועית  הכוונה, הדרכה  לנוכחות    הנחייה,  ודאגה  והערכה תקופתיים 
 ורווחת העובד. 

 על חלוקת משימות, הנחיה ופיקוח על ביצוען על ידי העובדים ביחידה.  איאחר .9
  , (השוואות מחירים  כולל ביצוע)ל משא ומתן והתקשרויות עם ספקים וקבלנים בתחום  הכנת מכרזים וניהו .10

 חשבונות הקבלנים.  מעקב ופיקוח על הביצוע, התקציב ולוחות הזמנים בהתאם לחוזה ועל
נושא הרלוונטי    קשר ותיאום מול ארגוני תרבות בארץ ובעולם בענייני תערוכות, פסטיבלים, קונגרסים וכל  .11

 .הישובונטית  לעשייה הרלו
גורמי .12 ממשל ציבוריים    גיוס איגום ופיתוח משאבים תוך יצירת שותפויות מקצועיות וקשרים שוטפים עם 

 . ופרטיים, תורמים ועמותות
 ייצוג היישוב בפני גורמי תרבות חיצוניים.  .13
 ניהול סל התרבות בישוב וגיבוש הוואי עובדים.  .14
 פעמיים( במבני המועצה. אחריות על מערך החוגים ושימושים )חד / רב  .15
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 הקמת מערך חוגים רב גילאי בהתאמה לצרכי הגיל מערכת החינוך והיישובים. .16
 .מעקב וליווי מקצועי לרכז/ת תחום החוגים .17

 
   :דרישות התפקיד

 דרישות סף מחייבות:  .1
 :ודרישות מקצועיות  השכלה

תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת  
לחוק ההנדסאים והטכנאים    39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף    תארים אקדמיים בחוץ לארץ. או  

  אשית לישראל או תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הר  .2012  –המוסמכים, התשע"ג  
גיל    או   גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי  לימודים בתכנית מלאה בישיבה  ומעבר שלוש    18אישור 

בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני  
 שבת ודיני איסור והיתר.(

 
 :ניסיון מקצועי

 אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי. עבור בעל תואר   .א

 עבור הנדסאי רשום: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.  .ב

 עבור טכנאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.  .ג
 

 :ניסיון ניהולי
 ישירה.  יהול צוות עובדים בכפיפותשנים לפחות בנ 3ניסיון ניהולי של  יתרון לבעל   –לא נדרש 

 קורסים והכשרות:
חודשים מיום   24שעות ממוסד מוכר תוך  40דורשי רישוי עד  סיום קורס הכשרת מנהלי אירועים שאינם

 . המינוי

 : דרישות נוספות .1
 ברמה גבוהה.   ואנגלית עברית – שפות

 .fficeO-היכרות עם תוכנות ה – יישומי מחשב 
פלילי במוסדות    –  רישום  מין  עברייני  של  העסקה  למניעת  לחוק  בהתאם  מין,  בעבירות  הרשעה  היעדר 

 . 2001  –מסוימים, תשס"א 
 ת חירום.זמינות ותפקוד במועצה בשע

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 יוזמה, כושר תכנון ופיתוח  .א

 כושר ניהול, ארגון ומנהיגות  .ב

 יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ  .ג

 יכולת התמודדות עם לחץ  .ד

 יחסי אנוש מעולים וייצוגיות  .ה

 סמכותיות  .ו

 יוזמה, יצירתיות ומעוף  .ז

 יכולת התבטאות בכתב ובע"פ .ח

 יכולת ארגון, תכנון וביצוע  .ט

 עבודה בשעות לא שגרתיות, לילות, סופי שבוע וחגי ישראל .י

 ראייה מערכתית  .יא

 כושר הבעה ברמה גבוהה בכתב ובע"פ  .יב
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 :הערות
 תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.  בכל מקום בו מפורט  .1
 מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.   .2
ככל שהמועמד שייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת בקרב עובדי המועצה, תינתן לו עדיפות   .3

 שוריהם של מועמדים אחרים.  במידה והוא בעל כישורים דומים לכי
 מועמד/ת שימצאו מתאימים למשרה ו/או ימצאו עומדים בתנאי הסף, אפשר שיידרש לעבור מבחן התאמה.  .4
מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו האחרים   .5

 ובהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד הפנים.ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה  
לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות )פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'   .6

על המועמד שייבחר למשרה מהמשרות המפורטות בנוהל    –(  2011באפריל    5ביום א' בניסן התשע"א,    2011/2
תור חשש לניגוד עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם יידרש וזאת כתנאי לכניסתו  למלא שאלון לאי

 לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל. 
מועמד/ת שיתקבלו למשרה ימציאו אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת העסקה   .7

 .  2001 - של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א 
ים מתאימים, העונים על דרישות המכרז, מוזמנים להעביר קורות חיים, המלצות, תעודות, אישורים  מועמד .8

לכתובת: בדוא"ל  במועצה,  אנוש  למשאבי  אישי  הגעת    Hr@omer.muni.il ושאלון  טלפונית  לוודא  )נא 
 המסמכים לאחר המשלוח(.  

 ן כל המסמכים הדרושים לא יועברו לבחינת התאמה לתפקיד.בקשות שלא יצורפו אליה .9
 . 08-6291122פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון  .10
 . 12:00, בשעה 04.08.2021המועד האחרון להגשת מועמדות הוא:  .11

 

 

 בברכה,
 אהרוני שבתאי 
                                                                                  מנכ"ל המועצה
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