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 החברה העירונית לראש העין ע"ש קימרלינג
 

החברה מתכבדת להודיע על שינוי הזמנתה למשרת מנהל/ת להיכל התרבות העירוני, לפיו היא מזמינה קבלת הצעות 
 אגף התרבות העירוני ת/מנהל למשרת:

 
 :תיאור התפקיד

 
ניהול והפעלת היכל התרבות לטובת קיום אירועי תרבות ופעילויות בעיר  :התרבות, לרבות ואחריות עלאגף ניהול 

על כל שלביהם וכן קידום ותמיכה במיזמי תרבות ברשות  עירוניים הפקת והפעלת אירועי תרבות ראש העין.
 קה.אחריות על המרכזים הקהילתיים ועל  סימפוניה המרכז למוזי .המקומית

 
 תחומי אחריות עיקריים:

 
 :הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות בתחום האחריות של האגף .1

 הגדרת מטרות האגף תוך שימוש בסטנדרטים ספציפיים וברי מדידה. 

 ניסוח תכנית פעולה הכוללת מטרות ויעדים, אמצעים למימושם, תחומי אחריות ומערכת בקרה.  

  לעובדי האגףהצגת מדיניות הרשות. 

 הנחית עובדי האגף בנוגע לגיבוש תכנית העבודה, כולל לוחות זמנים, יעדים ויעדי ביניים.  

 עדכון מטרות תכנית העבודה בהתאם להתפתחויות 

 אחריות על ניהול התוכן האומנותי והתרבותי.  

 ות הרשות אחראי להפקה, ארגון ותפעול מקצועי של כל הנושאים הקשורים לאירועים בהתאם למדיני
  .ובתיאום מול גורמי הרשות השונים, לרבות תיאום ורישוי וסנכרון בין הגורמים הרלוונטיים

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

 ם בעיר.יזום, הקמה וליווי מיזמים תרבותיי 

 שותפויות מקצועיות וקשרים שוטפים עם גורמי ממשל איגום ופיתוח משאבים תוך יצירת  ,גיוס
 .ציבוריים ופרטיים, תורמים ועמותות

  הכנת מכרזים וניהול משא ומתן והתקשרויות עם ספקים ביצוע רכש והצטיידות לפי הצורך. לרבות
  .מעקב ופיקוח על הביצוע, התקציב ולוחות הזמנים בהתאם לחוזה ועל חשבונות הקבלנים; וקבלנים

 .בקיאות במתרחש בעולם התרבות בארץ ובעולם ובחירת תמהיל מותאם לרשות ולתושביה 

  קשר ותיאום מול ארגוני תרבות בארץ ובעולם בענייני תערוכות, פסטיבלים, קונגרסים וכל נושא
 .הרלוונטי לעשייה הרלוונטית ברשות

 ת התרבות בעיר.הגשת קולות קוראים רלבנטיים וקשר עם משרדי הממשלה הרלבנטיים לפעילו 
 

 
 פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת באגף .2

 
 מיפוי כלל הפעולות הנדרשות לביצוע עבודת האגף. 

 הגדרת מבנה האגף, כולל חלוקת אחריות וסמכויות.  

 הגדרת מדדי ביצוע 

 הקצאת משאבים וכלים נוספים הדרושים לביצוע עבודת האגף. 

 פיקוח על התקדמות בביצוע התכניות. 

 דו"חות תקופתיים אודות האירועים והפעילויות המתקיימים הפקת. 

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

 
 

 ניהול צוות העובדים האגף .3
 
  יוס עובדים בתיאום עם מערך משאבי אנוש והמנהל ג –, הכולל באגף התרבותהעובדים ניהול צוות

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

 הנחיית עובדי האגף בביצוע המטלות. 

 ווידוא ביצוע ההנחיות. 
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 מתן משוב לעובדי האגף. 
 

 מבני התרבותניהול  .4

  ,ניהול והאחריות על התנהלות ותפעול מבני התרבות בעיר לרבות היכל התרבות, הקונסרבטוריון ועוד
וביצוע פעולות תרבות ופעולות אחרות בהיכל התרבות, בהתאם לצרכי התושבים ויעדי הרשות 

 המקומית. 

 אחריות על מבני התרבות ומתקניהם השונים, בהתאם לחוקים ולתקנות בטיחות, רישוי וכו .' 

  .ניהול היכל התרבות על כל היבטיו כמשק סגור בפני עצמו בנפרד מיתר פעילויות התרבות   
 
 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
 

בכל השלוחות קרי היכל התרבות, מרכזים קהילתיים, סימפוניה המרכז היכרות מעולה עם תחום התוכן  (א
 .למוזיקה

 עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ; תיכול (ב

 לחץ; מצבי יכולת התמודדות עם (ג

 יחסי אנוש טובים, יכולות גבוהות בעבודת צוות, ייצוגיות וסמכותיות. (ד

 יצירתיות ומעוף.כושר תכנון ופיתוח, יוזמה,  (ה

 יכולת תהבטאות גבוהה בכתב ובע"פ. (ו

 ארגון, תכנון וביצוע.ניהול ומנהיגות, יכולת  (ז

 ישראל.עבודה בשעות לא שגרתיות, לילות, סופי שבוע וחגי  (ח

 ראייה מערכתית.  (ט
 

 משרה 100%היקף משרה: 
 

 החברה ל: מנכ"כפיפות
 

 : נדרשת נכונות לעבודה בשעות מרובות כולל שעות לא שגרתיות )משרת אמון(ימי/שעות עבודה
 

 תנאי סף
 

 המצטברים הבאים; המקדמיים התנאים כלישראל אשר עומד ב תושב ואזרח
 

המועצה  ידי על מוכרת השכלה או גבוהה להשכלה המועצה ידי על מוכר ממוסד אקדמי תואר בעל הוא .א
 באחדלהשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד או יותר 

 :הבאים מהתחומיםאו יותר 

  ;כלכלה (1

 ;עסקים מינהל (2

 מינהל ציבורי; (3

 לימודי עבודה; (4

 לימודי אמנות; (5

 לימודי תרבות; (6
 

 וכן
 

בניהול פרוייקטים בתחום התרבות )לבעלי תואר באומנות( או שנים  חמשמקצועי של  ניסיון בעל הוא .ב
 . בתחום האומנות )לגבי מועמדים המחזיקים בתארים אחרים(

 
 וכן

 

בהיקף  ניהול תקציבו בכפיפות ישירה עובדים צוות שלשנים לפחות  חמשמצטבר של  ניהוליבעל ניסיון  הוא .ג
 . ₪.מיליון  15של 

 
 תכונות וכישורים נדרשים
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 שליטה מלאה בשפה העברית; .א

 מה גבוהה;שליטה מלאה בשפה האנגלית בר .ב

 היכרות עם תוכנות אופיס; .ג
 
 

 עדיפות תינתן:
 

 .לניסיון מוכח בניהול כלכלי חיובי גוף עסקי/ ציבורי 
 
 

 הערות:
 

  רשאית להזמין לראיונות את המועמדים שיראו לה המתאימים ביותר לאור כח האדם של החברהועדת 
 .התרשמותה על פי המסמכים שיוגשו לה

 שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים. תרשאי למען הסר ספק יובהר כי החברה 

  ע"י משרד הפנים.יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת תנאי ההעסקה 

 ש יתעודות והמלצות , קורות חייםממולא וחתום בידי המועמד בצירוף  שאלון מציעים בנוסח המצ"ב
משרדי החברה ל   12:00בשעה  16.1.22 באמצעות דואר רשום/ להגיש ידנית )או בדוא"ל( עד ליוםלשלוח 

  levrh@levrh.orgבדוא"ל:

  500שלוחה  03-9382074בטל': רונית קוממי פרטים נוספים ניתן לקבל אצל  
 

 מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. בכל מקום בו
 
 
 
 

 העירונית ראש העיןהחברה      
 

 

 


