אגף הספורט עיריית קריית אונו מודיעה על הקמת מאגר מדריכי
חוגים/מאמנים לאגף הספורט (להלן" :מאגר המדריכים")
אגף הספורט קריית אונו (להלן" :האגף הספורט " ) מזמינה בזאת מדריכי
חוגים/מאמנים בתחומים שיפורטו להלן להצטרף למאגר מדריכי החוגים/מאמנים לשם
השתלבות עתידית בפעילות חוגי הספורט המבוצעת במרכזים ומוקדים שונים בעיר קריית
אונו.
מדריך/מאמן אשר יעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן ויימצא מתאים ייכלל במסגרת המאגר.
בכוונת האגף הספורט לבחור מדריכים/מאמנים שיועסקו אצלה מתוך המאגר.
יודגש כי אין בעצם הכנת המדריך/המאמן למאגר כדי לחייב את האגף להעסיקו בשום שלב
והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של אגף הספורט בהתאם לצרכיה.
מדריכי חוגי ומאמנים נדרשים בתחומים הבאים:
מאמנים עבור הפועל קריית אונו ליגה כדורגל וביה"ס לכדורגל ארסנל
 .1מאמנים לליגה כדורגל .
 .2מאמנים לביה"ס לכדורגל.
התעמלות מכשירים לנבחרת ולחוג עממי
 .1מאמנים להתעמלות מכשירים נבחרת.
 .2מאמנים להתעמלות מכשירים עממי.
מאמנים לספורטאי הזהב
 .1מדריכי יוגה.
 .2מדריכי פילאטיס.
 .3מדריכי להתעמלות במים.
 .4מדריכי להתעמלות בריאותית.
 .5מדריכי פלדנקרייז.
 .6מדריכי לריקודי עם
 .7מדריכי התעמלות בונה עצם.
 .8מדריכי לג'ירוקינסיס
 .9צ'יקונג
 .10טיפוח יציבה
 .11התעמלות הוליסטית על כיסא
דרישות סף לכניסה למאגר:
מועמדים העונים על דרישות הסף שלהלן מוזמנים בזה להגיש מועמדות להצטרפות למאגר
המדריכים/מאמנים:
. 1המדריך/מאמן הינו בעל ניסיון מקצועי קודם של שנתיים לפחות בהדרכה/אימון בתחום
בו הוא מציע להדריך/לאמן.
. 2המדריך/מאמן בעל תעודה מקצועית מתאימה.
. 3המציע לא הורשע מעולם בעבירה לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות

מסוימים ,תשס"א.2001-
מסמכים שיש לצרף כדי להיכלל במאגר:
המציע יצרף להצעתו גם את המסמכים והאישורים הבאים:
א .טופס בקשה להצטרפות למאגר המצ"ב כנספח א'.
ב .קורות חיים של המאמן/מדריך.
ג .העתק תעודה מקצועית – מדריך/מאמן מוסמך
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2
ד .אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסיק את המאמן/מדריך לפי חוק
למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א.2001-
ה .שתי המלצות מגופים בהם הדריך המציע.
ו .מסמכים נוספים רלוונטיים אותם מעוניין המאמן/מדריך לצרף.
. 4האגף הספורט תהיה רשאית לבדוק את התעודות והמסמכים אשר יוצגו לה וכן לדרוש
מהמבקשים להיכלל במאגר פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או
השלמות לשביעות רצונה.
. 5ככל ואגף הספורט תרצה להעסיק מי מהנכללים במאגר ,היא רשאית לדרוש תנאים
נוספים
ואף לבקש מסמכים ונתונים נוספים.
. 6פניה למדריך/מאמן וזימונו לראיון יבוצעו בהתאם לצרכי העמותה ועל פי שיקול דעתה
הבלעדי.
. 7היה ולמציע יש קרוב משפחה אשר הינו עובד בכיר חובה עליו לציין זאת
. 8יובהר כי רישום במאגר המדריכים אינו מהווה בשום פנים ואופן סוג של התקשרות עם
אגף הספורט ואין ברישום זה שום התחייבות להתקשרות עתידית כלשהי.
. 9את הבקשה להצטרפות למאגר ושאר המסמכים יש להגיש / 03-5311196או במייל
שכתובתו adis@kiryatono.muni.il
. 10הודעה תישלח למציעים אשר יימצאו מתאימים להיכלל במאגר.
. 11פנייה זו מנוסחת בלשון זכר אך היא מיועדת הן לגברים והן לנשים.
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נספח א'
לכבוד
תאריך

אגף הספורט קריית אונו

טופס בקשה להצטרפות למאגר המדריכים/מאמנים

 3הנני מבקש להיכלל במאגר המדריכים/מאמנים של אגף הספורט .
פרטי המבקש להיכלל במאגר
שם המועמד
ת.ז.

רחוב ומס' בניין:

כתובת מלאה

עיר
מיקוד /תא דואר:
האם יש לי קרבה משפחתית לעובד בכיר של העירייה /חבר
הועד המנהל /חבר מועצת העירייה  /עובד בכיר בעירייה:
באם
הקשר:

כן

 -אנא

פרט

טלפון נייד:
דואר אלקטרוני

תחום העיסוק
_______________________________________________.
הנני מתחייב לעדכן את אגף הספורט במידה ויחולו שינויים כלשהם הקשורים לרישומי
במאגר.
הריני להצהיר כי כל הפרטים המצויים במסגרת בקשתי להצטרף למאגר ובמסדרת
המסמכים
שצירפתי הם נכונים.
_________________
תאריך

________________
חתימה

