קול קורא לצוות המקצועי לקראת פריז
 -2024איגוד ההתעמלות בישראל
מרץ 2021
 .1כללי:
איגוד ההתעמלות בישראל פונה בזאת לקבל הצעות ממאמנים בישראל לקבלת שירותי אימון
מקצועיים לנבחרות ישראל בענפי ההתעמלות השונים.
 .2הגדרות:
 2.1האיגוד – איגוד ההתעמלות בישראל.
 2.2מאמן מכשירים בנים  -מאמן ראשי נבחרת בוגרים ונוער בהתעמלות מכשירים בנים.
 2.3מאמן ראשי נבחרת אישית -מאמן ראשי נבחרת בהתעמלות אמנותית אישי – בוגרות ונערות.
 2.4צוות אימון נבחרת קבוצתית  -צוות מאמנים נבחרת התעמלות אמנותית קבוצתי – בוגרות.
 2.5מנהל נבחרת – מנהל ומתאם מקצועי לנבחרת התעמלות אמנותית קבוצתי – בוגרות.
 2.6תנאי סף – הדרישות הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש על מנת להגיש מועמדות לקול
הקורא.
 2.7קריטריונים – תנאי הבחירה לפיהן ייבחרו המועמדים ,כולל המשקל של כל אחד מהם.
 2.8מועמד – כל מאמן שהגיש הצעה לקול הקורא.
 2.9מועמד זוכה – מועמד שיזכה לקבלת תפקיד ע"פ הקריטריונים שבמסמך זה.
 .3התפקידים המוצעים:
 3.1מאמן ראשי נבחרת בוגרים ונוער בהתעמלות מכשירים בנים.
 3.2מאמן ראשי נבחרת בהתעמלות אמנותית אישי – בוגרות ונערות.
 3.3צוות מאמנים נבחרת התעמלות אמנותית קבוצתי – בוגרות.
 3.4מנהל נבחרת התעמלות אמנותית קבוצתי – בוגרות.
 .4תנאי הסף להגשת מועמדות:
על המועמדים לעמוד בכל התנאים הבאים במצטבר:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

המועמד הוא בעל תעודת מאמן על פי חוק הספורט בענף הרלבנטי.
המועמד הינו תושב מדינת ישראל.
ותק באימון של  5שנים לפחות.
ניסיון בינלאומי בתור צוות המאמנים (אקרדיטציה) במשחקים האולימפיים /או לחילופין
באליפויות עולם/אליפויות אירופה לבוגרים או לנוער במחזור האולימפי האחרון בין השנים
.2017-2021
לתפקיד הניהולי בלבד -נדרש ניסיון ניהולי במשך  3שנים לפחות -ניהול צוות עובדים של 10
עובדים לפחות ובהיקף מחזור של חצי מיליון  ₪לפחות.
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 .5המסמכים הנדרשים:
 5.1תעודת מאמן מוכרת ומאושרת ע"י מנהל הספורט.
 5.2אישור ותק אימון מאגודה תחרותית של  5שנים לפחות.
 5.3קורות חיים (כולל ניסיון בינלאומי רלבנטי).
 5.4לתפקיד הניהולי בלבד -מכתב המלצה המעיד על הניסיון המבוקש.
 5.5טופס הגשת מועמדות.
 .6הליך בחירת הזוכה
מועמדויות אשר תעמודנה בתנאי הסף המפורטים בסעיף  4לעיל ,יידונו באמצעות ועדת האיתור
שמונתה ע"י הנהלת האיגוד.
אופן בחירת הזוכה יהיה בהתאם למפורט להלן:
 6.1המועמדים (אשר ייעמדו בתנאי הסף בלבד) יוזמנו לראיון אישי.
 6.2ניתן להגיש מועמדות ליותר ממשרה אחת ,אך לא יתקבל מועמד ליותר ממשרה אחת.
הועדה תוכל להמליץ על מועמד אחד או יותר לכל תפקיד.
 6.3ההצעות ייבחנו ע"י חברי הועדה ,שתגבש את המלצתה להנהלת האיגוד .
 .7אמות מידה להערכת ההצעות:
בחינת המועמדויות תהיה מורכבת מהפרמטרים המפורטים להלן:
 7.1מדליות באליפויות אירופה/עולם/משחקים אולימפיים במקצועות אולימפיים
 7.2מדליות באליפויות אירופה/עולם/משחקים אולימפיים במקצועות שאינם אולימפיים
 7.3ניסיון מקצועי – התייחסות לוותק האימון ,מס' הספורטאים התחרותיים באגודה בין השנים
 ,2017-2021מס' המתעמלים שנשלחו לנבחרות ישראל והופיעו באליפויות
אירופה/עולם/משחקים אולימפיים לבוגרים בלבד) כפי שידווחו ע"י המועמד ויבדקו אל מול
רישומי האיגוד.
 7.4שיקול דעת הועדה  -לחברי ועדת האיתור תישמר הזכות להחליט על דירוג המועמדים ,עם
התייחסות למגוון נושאים ביניהם פרמטרים מקצועיים וניהוליים ושיקולים נוספים ככל שיעלו
בדיונים במסגרת הועדה.
 .8אופן הגשת מועמדות:
 8.1הגשת המועמדות תיעשה באמצעות מעטפה סגורה אל משרדי האיגוד ,ולא יאוחר מיום
 25.3.2021בשעה .12:00
 8.2יש לוודא בעת הבקשה להגיש את כל המסמכים הנלווים ,בקשה שאינה מלאה עלולה להידחות.
האמור מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
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טופס הגשת מועמדות
שם פרטי___________________________________________ :
שם משפחה_________________________________________ :
נייד_______________________________________________ :
כתובת_____________________________________________ :
אי מייל____________________________________________ :

הריני מציג את מועמדותי למשרות הבאות (נא להקיף בעיגול):
 1.1מאמן ראשי נבחרת בוגרים ונוער בהתעמלות מכשירים בנים.
 1.2מאמן ראשי נבחרת בהתעמלות אמנותית אישי – בוגרות ונערות.
 1.3צוות מאמנים נבחרת התעמלות אמנותית קבוצתי – בוגרות.
 1.4מנהל נבחרת התעמלות אמנותית קבוצתי – בוגרות.

מצ"ב למסמך:
 .1תעודת מאמן על פי חוק הספורט מוכרת ומאושרת ע"י מנהל הספורט.
 .2אישור ותק מאגודה רלבנטית.
 .3העתק ת.ז.
 .4אישור על ניסיון רלבנטי בתחרויות בינ"ל.
 .5רשימת מתעמלים שהשתתפו בתחרויות המצוינות לעיל.
 .6קורות חיים.
 .7המלצות רלבנטיות.




הגשת המועמדות תיעשה באמצעות מעטפה סגורה אל משרדי האיגוד ,ולא יאוחר מיום
 25.3.2021בשעה .12:00
יש לוודא בעת הבקשה להגיש את כל המסמכים הנלווים ,בקשה שאינה מלאה עלולה
להידחות.
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