
החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ (חל"צ)
הליך לאיתור מועמדים/ות למשרת

סמנכ"ל/ית כספים בחברה
.www.matnasim.org.il על פעילות החברה ותחומי עיסוקה ניתן לקרוא באתר החברה

ועדת האיתור תזמן את המועמדים המתאימים לראיון. הוועדה רשאית לפנות ביוזמתה למועמדים פוטנציאלים, ולבקשם 
להגיש מועמדותם עד למועד האחרון שנקבע להגשת מועמדויות.

תנאי סף להגשת מועמדות א. 
בעל תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה או תואר אקדמי המוכר ע"י הגף להערכת תארים במשרד החינוך   .1
באחד המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, חשבונאות , הנדסת תעשייה וניהול, או רואה חשבון מוסמך בעל 

תואר אקדמי בתחום אחר.
בעל ניסיון של שמונה שנים לפחות בתחום הפיננסי, מתוכן ניסיון מצטבר של שלוש שנים לפחות באחד או יותר מאלה:    .2
עריכת דו"חות כספיים או אחריות על עריכת דו"חות כספיים, או ניהול תקציבים או חשבות והכל בארגונים בעלי 

היקף  כספי שלא יפחת מ – 75,000,000 ₪. 
בעל ניסיון מצטבר של 5 שנים לפחות בחמש עשרה השנים האחרונות באחד או יותר מאלה :   .3

(1)  בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או  משפטיים.  
תפקיד בכיר/ כהונה ציבורית בכירה משמעם תפקיד לו צמוד מתח דרגות 41-43 ומעלה, או מקביל לו בדירוגים  

אחרים הנהוגים בשירות המדינה. בזרועות הביטחון  מדובר באל"מ / נצ"מ או מקביל לדרגה זו.
בתפקיד בכיר, לפחות סמנכ"ל  או דרגה מקבילה לסמנכ"ל  בהיררכיה הארגונית, בתחום הניהול העסקי של   (2)

תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי, שאינו פחות מ – 75,000,000 ₪ . 
בתפקיד בכיר בהיררכיה הארגונית (מנהל אגף ומעלה, או תפקיד מקביל בהיררכיה הארגונית), באחד או יותר   (3)
מתחומי  פעילותה של החברה (חינוך, קהילה, חברה, נוער), ובלבד שניהל בתפקידו זה ארגון או יחידה בעלי 

מחזור פעילות שנתי של 75,000,000 ₪ ומעלה וניהל ישירות לפחות 10 עובדים במשרה מלאה.
בעל רשיון נהיגה תקף.  .4

יתרון למועמדים בעלי ניסיון העולה על תנאי הסף והעונים על דרישות נוספות כמפורט בנוהל באתר החברה.  •  
וועדת האיתור תהא רשאית לשלוח את המועמדים למבחני התאמה ומבדקי אמינות על פי שיקול דעתה.   

התפקיד מוגדר כתפקיד בכיר על פי חוק החברות וההעסקה תהיה על בסיס חוזה בכירים אישי  •  
משרדי החברה בלוד  •  

הפנייה מיועדת לגברים ולנשים  •  
למועמד שיופיע באתר החברה למתנ"סים 4.8.21 באמצעות  מענה לשאלון  מיום  להגיש החל  יש  את המועמדות  ב. 

www.matnasim.org.il או באמצעות הקישור: www.nisha.co.il/matnasim-cfo את השאלון יש להגיש כשהוא חתום, 
בצירוף קורות חיים מפורטים, מסמכים, תעודות ואישורים המעידים על תנאי הכשירות לתפקיד, שמות של ממליצים, 
וכן כל מסמך אחר הנראה למועמד כרלוונטי לשקילת מועמדותו על ידי ועדת האיתור, ובהתאם להוראות המפורטות 
בשאלון.  במקרה בו יוגשו מספר פניות של אותו מועמד בלא הסבר לריבוי הפניות, או הפנייה לשינוי בפרט מהותי, 

תידון אחת הפניות שתיבחר באופן  אקראי. במקרים אלה המועמד לא יוכל להעלות כל טענה כנגד הוועדה.
לשאלות בקשר לאופן ההגשה בלבד ניתן לפנות לקבוצת " נישה", חברת ההשמה אשר הוסמכה לטפל בתהליך האיתור   

matnasim-cfo@nisha.co.il למייל
המועד אחרון להגשת מועמדות הוא 26.8.21 בשעה 12:00 ג. 

לא תתקבל מועמדות שתוגש שלא בדרך המפורטת לעיל, או שתגיע באיחור, או שנשלחה בדוא"ל, או באמצעות "סוכן   
חכם" ולא נתקבל לגביה אישור קבלה. 


