
 

 
 

 קול קורא לעתודה לניהול
 בימים אלה נפתחת ההרשמה לתוכנית העתודה לניהול של החברה למתנ"סים, 

 '. ימחזור   –מרכזים קהילתיים   ניהולל

 חזון החברה למתנ"סים:       

 בונה אדם" -בונה חברה  -אדם בונה קהילה  " 

 היעוד 

לקידום החוסן החברתי, באמצעות המרכזים הקהילתיים  בניית קהילות מקומיות ברשת ארצית "

 . ותוכניות החברה, ולאפשר לכל אדם להרגיש משמעותי ושייך"

 להיות שותפים/ות בבניית החברה הישראלית.

  ות/יקורס הדגל של החברה למתנ"סים הארצית, ממיין ומכשיר מועמדים/ות לתפקיד מנהל 

 ת ומרתקת.  בתפקיד המחייב יכולת עשייה עצמאית, בסביבה ארגונית מורכ  –תיים מרכזים קהיל 

 

 מנהל/ת מיטבי/ת למרכז קהילתי 

 

חברתי, מכיר/ה לעומק את הזהויות בחברה   מנהיג/ה מקצועי/ת הפועל/ת בקהילה, בעל/ת חזון 

שיותו/ה וכישוריו/ה. הוא/היא מניע/ה, מחולל/ת ומוביל/ה  י בזכות א –הישראלית, אקטיביסט/ית 

תהליכי בינוי קהילה מקומית, ברשת ארצית, המאפשרת יצירת חיים קהילתיים משמעותיים,  

 התורמים לעיצוב חברה חסונה ומתקדמת. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :דרישות התפקיד

 .אנושית( /פוליטית /כלכלית/ניסיון ניהולי בסביבה מורכבת )חברתית-

פתוח לדיאלוג  ,סגנון ניהולי משתף המביא לידי ביטוי רגישות חברתית ושונות-
פורה וליצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים עם תושבים, עם ארגונים, עם מוסדות 

 ועסקים.

 יכולת גבוהה בניהול כספי ושמירה על מנהל תקין. -

יכולת להרחיב פעילויות, להיכנס לתחומי עשייה חדשים המעשירים את איכות -
תוך שימוש מושכל  החיים של הקהילה על ידי ניצול הזדמנויות וגיוס משאבים,

 בהם. 

יכולת לכבד מסורות קיימות, להבין ולהכיל זהויות מגוונות בגישה פלורליסטית, -
 המקדמת סובלנות בחברה הישראלית. 

יכולת להוביל צוות למימוש פוטנציאל משמעותי של כל אחד בנפרד ושל כולם -
 .יחד

 בעל/ת סקרנות ללמידה ומהווה דוגמא אישית. -

 על/ת חוסן נפשי ויכולת עמידה בלחצים. אמין/ה וישר/ה, ב-
 

 מבנה תכנית העתודה לניהול:

 מיון:התהליך 

 ע"פ ההנחיות , בצירוף מסמכים נדרשים. - טופס הרשמהמילוי 

  עם הצוות המוביל. -טלפוני  ראיון הכרות

 הבודק כישורים שכליים, מאפיינים אישיותיים, סגנון ניהול ויושרה.  - מבדק ממוחשב

 .ונציג המחוז מנהלת מחלקת מיון והערכהעם  -אישי ראיון 

סימולציות, דינמיקה קבוצתית, התמודדות עם עמימות, מצבי  -)בן יום(  מרכז הערכה

 לחץ ועוד. 

 2022 נובמברביסתיים  המיון הראשוניתהליך 

מתוך המועמדים/ות שיעמדו בהצלחה בתהליך המיון הראשוני  שלב א' -'טעתודה 

 רגון.ע"פ צרכי הא -כנית העתודה לניהולתותבנה הקבוצה של 

לשלב העוברים/ות בהצלחה ימשיכו יתקיים במחצית ההכשרה.  יום הערכה ממיין נוסף

 ב' .

שעברו את כל הבחינות ועמדו בדרישות  המסיימים/ות בהצלחה שלב ב' -'טעתודה 

שנים מיום קבלת תעודת  3במשך  יוכלו להגיש מועמדות לניהול מרכז קהילתי ההכשרה

 סיום העתודה

 



 

 
 

 תוכנית העתודה מחולקת לשני שלבים: 

 מתמקד בציר האישי ניהולי כולל היבטים פוליטיים וקהילתיים - שלב א 

ים, משאבי אנוש והעמקת ההכרות עם החברה  יסטרטיבינימתמקד בהיבטים כספיים, אדמ - שלב ב

 למתנסים . 

 

 מסגרת הקורס: 

 שעות אקדמאיות סה"כ.   95-, כחודשייםכ משך הקורס: 

 17:00-22:00אחה"צ, בין השעות   חמישיהקורס יתקיים בימי 

 .  8:30-13:00בבוקר בין השעות   שישי ובימי                     

 המשתתפים יבקרו במרכזים קהילתיים ויחברו למנהלים לצפייה ולמידהבנוסף 

 24/11/2022תחילה משוערת של הקורס: 

 30227/01/2סיום משוער: 

 תנאים הכרחיים: 

תארים מחו"ל יתקבלו רק   עדיפות לבעלי/ות  תואר שני.  ,תואר אקדמי ראשון ממוסד מוכר  -
 בצירוף אישור המל"ג/משרד החינוך 

  ניהולי ארגוני במגזר הציבורי, החברתי, הפרטי או העסקי., בתפקיד שנים לפחות 5ניסיון של  -
 עובדים.  10ניהול ישיר של לפחות  

 מיליון ש"ח  1.5ניהול ישיר של לפחות  הכרחי.  -   ניסיון בניהול פיננסי  -

 שנים )מקצועית/התנדבותית(. קהילתית משמעותית, לאורך מספר  –  עשייה חברתית -

 

את התוכנית בהצלחה נדרשת מחויבות להובלה ולתרומה משמעותית ארוכת   מהמסיימים/ות 

 שנים כמנהל/ת מרכז קהילתי.  

   ממשתתפי התוכנית.  אינה גובה תשלום החברה למתנ"סים 

          כנית לניהול מרכזים והחברה למתנ"סים, מצידה תעשה כמיטב יכולתה לשבץ את מסיימי הת    

 יכולה להתחייב על כך, שכן בחירת המנהלים נתונה להחלטת הישובים. קהילתיים אך אינה ....

 

 



 

 
 

 

 תהליך ההרשמה:

או להיכנס לקישור יש למלא את טופס ההרשמה הנמצא באתר החברה למתנ"סים 

 זה:

 'יטופס רישום לעתודה 

 תמונה+ספח.+ז.ת צילום ,רלוונטיות השתלמויות עבור תעודות ,(תארים)השכלה תעודות

 המייל של הנושאמייל אחד כש, לב שימו. anat_k@matnasim.org.il  למייל לשלוח יש

  כל הקבצים מצורפים באותו המייל .הקבצים שם וכן המלא שמכם הוא

 10:00בשעה  5/09/2022סגר בתאריך: יההרשמה ת

 

 

 

 

 בהצלחה!

 מירב סלע

 ענת קנטור

 משאבי אנוש אגף

 החברה למתנ"סים

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3PedwhuN5GBHlKEIHNHtC6XWcHMjrlpmaHkVJFvWACaqwAQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3PedwhuN5GBHlKEIHNHtC6XWcHMjrlpmaHkVJFvWACaqwAQ/viewform

