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קול קורא לתיאום קורסים והשתלמויות במסגרת בית הספר להכשרות של איגוד
האופניים
בואו להכשיר את הדור הבא של אנשי האופניים בארץ ולהעלות את הרמה המקצועית של העוסקים בענף!
במסגרת רפורמה שיזמה הנהלת איגוד האופניים בתחום הכשרות אנשי מקצוע לספורט האופניים,
שתכליתה הגדלת מספר המתפרנסים מספורט האופניים תוך שדרוג הרמה המקצועית ,אנו מזמינים אנשי
מקצוע בכירים שהם גם יזמים באופיים ועומדים בקריטריונים המפורטים להלן להציע את עצמם כמועמדים
לייזום ולריכוז קורסים שונים לאנשי מקצוע בתחום האופניים.
עם העניין הגובר בספורט האופניים בישראל עולה הביקוש בכלל המקצועות הנדרשים בענף האופניים.
מאמנים ,מדריכים ,מובילי קבוצות ,מכונאים ושופטים הם חלק מאותם המקצועות להם צפוי הביקוש לעלות
עוד יותר עם השתתפות רוכבים ישראלים בטור דה פראנס השנה ובמשחקים האולימפיים בטוקיו בקיץ
הבא.
בואו להיות הראשונים להנות מן הרפורמה ,אנשי ספורט אופניים מקצועיים שיתאמו את הקורסים
וההשתלמויות שיתקיימו במסגרת בית הספר להכשרות של איגוד האופניים.

הקורסים השונים אותם ניתן לקיים מטעם איגוד האופניים כיום:









קורס מאמני רכיבת אופניים
קורס מדריכי רכיבת אופניים
קורס מובילי קבוצות ("עוזרי מדריך")
השתלמות באימון אופני מסלול למאמנים ולמדריכים
קורס שופטים (לדיספלינות השונות)
קורס מארגני מרוצים
קורס מכונאות (מסחרי ,תחרותי)
קורס נהיגה במרוצי אופני כביש

במידה וכל מאן דבעי מעוניין לפתוח קורס מטעם איגוד האופניים בנושא שאינו מופיע ברשימה ,מוזמן
המעוניין לפנות לניב ליבנר בכתובת המייל niv@israelcycling.org.il

עיקרי תפקיד המתאם הארגוני
המתאם הארגוני ("רכז" בעבר) של כל קורס ,יוזם ומפיק את הקורס בפועל .באחריות המתאם הארגוני,
לשווק ולפרסם את הקורס ,לקבוע את מועדיו והיכן יתקיים ,לרבות תיאום כיתות הלימוד.
המתאם הארגוני אחראי לתת מענה ושירות לקוחות למתעניינים בקורס ולמשתתפים בקורס לפני הקורס,
תוך כדי הקורס ואחריו.
המתאם הארגוני יתאם את עבודת המרצים השונים בתחומים המדעיים ו/או הענפיים בהתאם לתכני הקורס
הרלוונטי .המתאם הארגוני ,נדרש לעמוד בתנאי הסף המפורטים במסמך "דרישות סף לקיום קורס מטעם
איגוד האופניים".

בקורסים המתקיימים על פי חוק הספורט ,קורסי מאמנים ומדריכים ,על המתאם הארגוני למנות "מאמן
מקצועי" האחראי לוודא הלימה בין התכנים הנלמדים בקורס לבין תכנית הלימודים והתקנון של איגוד
האופניים (ומשרד הספורט במקרה של קורסי מדריכים ומאמנים) .המאמן המקצועי ,יכול אך לא חייב להיות
אדם נפרד מהמתאם הארגוני ,והוא נדרש לעמוד בתנאי הסף המפורטים במסמך "דרישות סף לקיום קורס
מטעם איגוד האופניים".

המתאם הארגוני נדרש להיות נוכח במקום ובכל מועד שבו מתקיים הקורס והוא אחראי לזמינות החדרים,
המתקנים והציוד הנדרשים לצורך הלימודים.

עיקרי תפקיד האיגוד
האיגוד מגדיר סילבוס לכל קורס (במקרה של קורסי מאמנים ומדריכים הסילבוס הוא זה המאושר ע"י משרד
התרבות והספורט) ,תנאי סף לקיום הקורס ולאנשי המקצוע הרשאים להדריך בו ,תנאי קבלה ,ומחירון שכר
לימוד והנחות .האיגוד מספק תעודות לבוגרים.
האיגוד יספק לקורס פרסום מתאים בערוצי השיווק שלו (אתר האיגוד ,דף הפייסבוק והניוזלטר) .האיגוד
יפתח דף רישום וגביית תשלום ממוחשב באתר האיגוד .האיגוד ידאג לקבלת אישור לפתיחת הקורס ממשרד
הספורט עבור קורסי מאמנים ומדריכים.
בין המתאם הארגוני לבין האיגוד ייחתם הסכם התקשרות .הגביה עבור הקורס תתבצע באמצעות האיגוד,
והאיגוד יעביר למתאם הארגוני תשלום בתנאים שיוגדרו בהסכם ההתקשרות.

אני מעוניין/ת מה עלי לעשות?
מועמדים שעומדים בתנאי הסף ומעוניינים בתפקיד מתאם ארגוני מוזמנים לפנות לניב ליבנר
Niv@Israelcycling.org.il

