
 
 
 
 

 
 

 מחלקת תרבות ת/מכרז לתפקיד מנהל
 

 : מנהל/ת מחלקת תרבותתיאור התפקיד

 ייעוד:

על כל  ופעילות פנאי לרבות ואחריות על הפקת והפעלת אירועי תרבות ,התרבות מחלקתניהול 
את תחומי  והובלת גיבושתוך וזאת  תרבות ברשות המקומית ותמיכה במיזמי שלביהם וכן קידום

לרבות יישום  ,בהתאם למדיניות הרשות וצרכי התושבים והמקום  והפנאי התרבות האומנות

 .התוכניות שגובשו ופיקוחן

 תחומי אחריות 

 יזום, ניהול ותמיכה של אירועי תרבות ופנאי ברשות ובישובים. .1
 לרבות תאום ורישוי.תרבות ביישובים הפקה של אירועי  .2
 פרסום ורישום פעילות תרבות ופנאי. .3
  .אחראיות על תחום החוגים במרחב המועצה בשיתוף אגף חינוך .4
 .אחראיות על מבני המועצה המשמשים את המח' ויחידותיה .5

 פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:

 אירועי תרבות ופנאי ברשות ובישובים.יזום, ניהול ותמיכה של  .1

 ל, בניית תכנית עבודה ותקציב לכלוביישובים על תכנון אירועי התרבות ברשות ת/אחראי .א
, בהסתכלות על קהלי יעד שונים ומענה לצרכיהם ובהתאם למדיניות מועצהתושבי ה

 .מועצהה

 .ביישובי המועצה אחריות על ניהול התוכן האומנותי והתרבותי .ב
 תאום, קישור ותיווך בין ארגוני תרבות ופנאי בארץ ובעולם לבין הרשות, יישוביה ותושביה.  .ג

 הפקת דו"חות תקופתיים אודות האירועים והפעילויות המתקיימים. .ד

ניהול תכנון ובקרה תקציבית על הוצאות והכנסות מאירועי התרבות בהתאם לתקציב  .ה
 רועים וגיוס כספים.השנתי, כולל טיפול בקולות קוראים, חסויות אי

 אחראי על חלוקת משימות, הנחיה ופיקוח על ביצוען על ידי העובדים ביחידה. .ו

 .אחראיות מנהלית על פעילות עמותת תמרית .ז

 הפקה של אירועי הרשות לרבות תאום ורישוי. .2

אחראי להפקה, ארגון ותפעול מקצועי של כל הנושאים הקשורים לאירועים בהתאם  .א

ובתיאום מול גורמי הרשות השונים, לרבות תיאום ורישוי וסנכרון בין למדיניות הרשות 

 .םהגורמים הרלוונטיי

 במועצהייזום, הקמה וליווי מיזמים תרבותיים  .ב

גיוס איגום ופיתוח משאבים תוך יצירת שותפויות מקצועיות וקשרים שוטפים עם גורמי  .ג

 ממשל ציבוריים ופרטיים, תורמים ועמותות.

 ת היהודית בשיתוף משרד החינוךריכוז תחום התרבו .ד

 
 פעילות תרבות ופנאי.ושיווק רישום ,פרסום  .3

אחראי לביצוע קידום ופרסום של אירועי התרבות והפעילויות ברחבי הרשות/ רשתות  .א

 חברתיות ועוד.



 
 
 
 

 
 

ניהול משא ומתן והתקשרויות עם ספקים וקבלנים בתחום )כולל ,  קו"ק/הכנת מכרזים .ב

מערב ופיקוח על הביצוע, התקציב ולוחות הזמנים בהתאם לחוזה ביצוע השוואת מחירים(, 

 ועל חשבונות הקבלנים.

 
 אחראיות על תחום החוגים במרחב המועצה בשיתוף אגף חינוך . 4 .1

 הקמת מערך חוגים רב גילאי בהתאמה לצרכי הגיל מערכת החינוך והיישובים. .א

 מעקב וליווי מקצועי לרכז/ת תחום החוגים .ב

 מבני המועצה המשמשים את המח' ויחידותיהאחראיות על  .5

 שיווק מתקני התרבות והפנאי לגורמים שונים מחוץ למועצה )כנסים, אגודות ספורט וכו'( .א

 אחראיות על תקינות המבנים ותכולתם בשיתוף אגפי המועצה הרלבנטיים .ב

קביעת וביצוע מדיניות שימוש במבני המועצה לשימוש הקהילות שלא במסגרת פעילות  .ג
 לקה.המח

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 יוזמה ויצירתיות .א
 יחסי אנוש טובים .ב
 הכרת עולם הניהול היישובי/כפרי .ג
 אמינות וסבלנות .ד
 רמת שרותיות גבוה .ה

 מנהל אגף יישוביםל כפיפות:

  :תנאים מקדימים למינוי

 ידע והשכלה:

 השכלה:

תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי 
המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה 
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ 

 לארץ. 
  או

 39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 
לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, 

 .2012 –התשע"ג 
  או

תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי 
 הראשית לישראלאישור הרבנות 

  או
אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה 

ומעבר  18או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 
שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות 
שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים 
משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור 

 והיתר.(
 עברית ברמה גבוהה. שפות:

 .OFFICE-היכרות עם תוכנות ה מחשב:יישומי 

ניסיון 

 מקצועי:

 

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

 .עבור הנדסאי רשום: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי 

 .עבור טכנאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי 



 
 
 
 

 
 

ניסיון 

 ניהולי:
  לא נדרש

 מנהלה:

  :06.05.2021יום חמישי מועד פרסום המכרז 

 :12:00בשעה  20.05.21יום חמישי  קורות חיים  יש להגיש עד יום 

 tamar.co.il-ko@ma  למייללאילה בורבא מנהלת משאבי אנוש 
 08-6688801או לפקס  

  :אילה בורבא מנהלת משאבי אנושאיש הקשר לעניין מכרז זה                           
 7166888-08: טל

  ישנה חובה למילוי שאלון למועמד באופן מלא, שאלון זה ניתן להשיג באתר
 המועצה האזורית "תמר".

 
** כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן 

                                                                       להיפך.
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