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  מהם תפקידיו של המנהל החברתי?

 תפקיד המנכ"ל החברתי בישראלניתוח  -סקר  תוצאות

חברתיים במטרה לראות כיצד הם של ארגונים שאלון שנשלח למנכ"לים ניתוח תוצאות של  מציג מסמך זה 

 ניתוח תפקיד שפותח בשיתופים. . השאלון התבסס על תופסים את תפקידם

ניהול החברתי כמקצוע בישראל ולבניית זהותו המקצועית של המנהל  לביסוס הפועל שיתופים  מרכז 

יצירת תשתית ידע כתובה הנשענת על מבוסס על החברתי. ניתוח התפקיד מהווה נדבך נוסף בתהליך אשר 

מהארץ תפיסות ותובנות של המנכ"לים הפועלים בשדה החברתי בישראל ועל ספרות מחקרית ויישומית 

 מהעולם. ו

 

 י בישראלניהול חברת

את הארגונים הללו מנהלים . ללא כוונת רווח ארגונים 020222 -זר השלישי בישראל פועלים יותר מבמג

ניהול חברתי. בכדי  -עוסקים במקצוע מובחן וייחודי ה ומנהיגים נשים וגברים מוכשרים0 איכותיים ומחויבים

להפגין 0 מגובשתת ותפיסת עולם ומנויויידע0 כלים0 מל עליהם הם נדרשים להיות בעלי וטלבצע את המ

ם ע .והשפעה חברתית על יחידים0 קבוצות או החברה כולה לקדם שינוי חברתיתשוקה מתוך  לפעולנחישות ו

זאת0 רבים מן המנהלים החברתיים
1
ביחס ה המשגה ברורמקצועי ועל העדר עידים על מחסור בידע מ 

תהליכי הכשרה והעשרה שיציידו אותם צורך בלנדרש מהם במסגרת התפקיד. עוד סבורים המנהלים כי יש 

 .בכלים ניהוליים הולמים0 אשר יאפשרו להם לעמוד בצורה הטובה ביותר ביעדים אותם מציב לעצמו הארגון

כך0 המנכ"ל אינו מוגדר בחוק העמותות.  דעל אף הפעילות הערה במגזר השלישי בישראל0 תפקיבנוסף0 

ותהליכי בו הכרוכה  אודות התפקיד0 האחריותומחייבות ובות תשתיות ידע כתהצורך במתחדד עוד יותר 

  ההשכלה וההסמכה ההולמים אותו. 

תפקיד המנכ"ל המשגה ברורה של  שיתופים תהליך שמטרתו מרכזכאמור0 בשנים האחרונות0 מקדם 

הידע הנדרש כדי לתפקד 0 האתגרים הכלולים בו0 התפקידשל מיפוי נערך מסגרת תהליך זה בהחברתי. 

תפקיד האשכולות את מגדיר המיפוי סגרתו והצרכים הייחודיים של מנהלים ומנהלות חברתיים בישראל. במ

המיפוי וניתוח התפקיד יאפשרו לשפר את תפקוד המגזר . האתגרים והדילמות בכל אשכולאת מרכזיים0 ה

עה של הארגונים כולו0 ליצור תשתיות שיסייעו למנהלים חברתיים לתפקד טוב יותר ולהרחיב את טווח ההשפ

 החברתיים ושל המגזר החברתי כולו. 

 

 ? ניתוח התפקידכיצד נבנה 

מיפוי לתפקיד המנכ"ל החברתי  תהליך בישראל התקייםהארגונים החברתיים  ובמגוון בשונות הכרה מתוך

 תייםחבר ארגונים ולצד בתוך הפועלים ודעה ניסיון0 ידע ובעלות בעלי של גדול מגוון של ושיתוף שילוב תוך

שהופץ סקר : וכלל שלבים בכמה עוצבניתוח התפקיד . רבים חברתיים ארגונים ומנהלות מנהליובהם 

 את החוקרים מומחים עם ראיונות0 חברתייםכ"לים מנ עם ראיונותלמנכ"לים0 באמצעות רשת האינטרנט 

 חשיבה מפגשי0 םלי"למנכ ותסדנאקבוצת מיקוד ו0 חברתיים לים"למנכ מייעצים או0 תיאורטי באופן הנושא

תפיסת התפקיד את  שביררה ספרות סקירתו ומומחים מנהלים של משולב צוות השתתף בהם למודל ותיקוף

 אסטרטגיות0 המתחים0 הממשקים0 העבודה סביבת מופו הראשון בשלבשל המנכ"ל החברתי בעולם. 

 סיעורנערכו פגישות 0 התהליך של השני בשלב. התפקיד ולב ייעוד והגדרת המרכזיות המשימות0 הפעולה

 ה. התוצרים שנאספו בשלב זמקוון וסקר מיקוד קבוצות באמצעות תיקוף ותהליכי ספרות סקירת0 מוחות

 ניתוח התפקיד. נבנהועל בסיסם  נותחו

                                                           
1
 כל אזכור בלשון זכר מתייחס לנשים וגברים כאחד.  
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 החברתי שאלון תפיסת תפקיד המנכ"ל

בתפיסות תפקיד של מנהלים חברתיים בעולם ובחנה מודלים שונים של התפקיד. התמקדה  סקירת הספרות

יצרו רשימת מרכיבי תפקיד מאוחדת. רשימה זו נבחנה בסיום התהליך נבחרו חמישה מודלים אשר תוכללו ו

גרסה הורכבה . בסופו של תהליך זה צוות חשיבה ותיקוףקבוצת מיקוד של מנהלים ויועצים0 ומול מול 

ועל בסיסה נבנה שאלון שהופץ בין מנכ"לים של ארגונים  המנכ"ל החברתיניתוח תפקיד ראשונית של 

. השאלון נועד לאפשר לצוות האמון על בניית המודל לקבל משוב ביחס לרלבנטיות של מרכיבי חברתיים

השונים. השאלונים נשלחו התפקיד  סים המתקיימים בין מרכיביהתפקיד0 למידת החשיבות שלהם וליח

 באמצעות דואר אלקטרוני והמשיבים התבקשו למלא את השאלונים ולהשיבם לשיתופים לצורך ניתוח. 

במסגרת השאלון התבקשו המנהלים להתייחס לחמישה אשכולות ניהוליים רלבנטיים לתפקידו של המנהל 

הבחינה נעשתה חס לכל אחד מהאשכולות ולמרכיבי התפקיד שלהם. החברתי. המשיבים התבקשו להתיי

ה בה המנכ"ל מידהביחס לדרגת הנחיצות של כל מרכיב לביצוע התפקיד0 אחריותו של המנכ"ל למרכיב זה ו

 בנוסף0 נבחנה מידת הקריטיות של האשכולות השונים להצלחת המנהלים בתפקידם. מבצע אותו. 

0 התבקשו המנהלים להתייחס לרמת הידע הנדרשת מהמנהל החברתי ביחס לצד מרכיבי ואשכולות התפקיד

לתחום הליבה של הארגון0 ולציין את רמת ההזדהות שלהם עם ייעוד התפקיד של המנהל החברתי )פירוט 

 בהמשך(.  

 אשכולות התפקיד שנבחנו: 

  .בעל חזון ומעורר השראה 

 .סוכן שינוי 

 .בונה קשרים ויוצר קהילה 

 .מפתח משאבים 

 .מנהל ביצועים 

 

 

 

 הסקר: תוצאות 

 מי הם המנכ"לים ושל איזה ארגונים?

באופן  השאלון מילאו את מתוכם מנכ"לים 66 .מייל שנשלחהסתכלו ב 055ם0 מנכ"לי 546 -השאלון נשלח לכ

 נשים.  54% -גברים ו 41%מתוכם  0מלא

עובדים כמנכ"לים חברתיים ( 57%מרביתם )ושנים ויותר  6חברתי השדה פעילים ב (54%) רוב הנשאלים

כיהנו בעבר בתפקיד הם ( הם בעלי ניסיון ניהולי נרחב משום ש56% כמעט מחצית מהם ) למעלה משנתיים.

 כשני שלישים מהמשיבים הם בעלי תואר שני או שלישי.. ניהולי במגזר אחר

המשיבים פועלים  מן 57% –הארגונים בהם פועלים המנכ"לים שענו על השאלון עוסקים בתחומים מגוונים 

מתוכם  015% ומתנ"סים קידום קהילתי0 ארגונים העוסקים בילדים ונוער–במסגרת ארגונים קהילתיים 

עובדים בארגונים שעוסקים בזכויות והעצמה של הקהילה הלהט"בית0 בעלי צרכים מיוחדים ובעלי ובעלות 

 7%ת0 עסקים ושינוי חברתי ומהמשיבים משתייכים לארגונים העוסקים במנהיגו 10.5%בעיות פריון. 

   מהמשיבים בחרו לא לענות על השאלה. 05%קשורים בארגונים שעיקר פעילותם מתמקדת בתרבות. 

 

http://www.sheatufim.org.il/website/Modules/Database/PoolItemPage.aspx?PoolItemType=2&PoolItemID=438
http://www.sheatufim.org.il/website/Modules/Database/PoolItemPage.aspx?PoolItemType=2&PoolItemID=438
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( והמקומי 16%במישור האזורי ) יםפועל האחריםפועלים בפריסה ארצית0  (44%)יותר ממחצית מהארגונים 

 ים מפולח בצורה הבאה: ארגונים בהם פועלים המנהלבמספר העובדים והמתנדבים  (.05%)

   

 

 מה צריכים מנכ"לים חברתיים לעשות?

 קריטיותהלבין  חשיבות מרכיבי התפקידסתירה בין מה הכי חשוב כדי להצליח? המנכ"לים מדווחים על 

 להצלחת המנכ"ל בביצוע התפקידשלהם 

"ל החברתי הוא המשמעותי ביותר לתפקיד המנכהאשכול המנהלים החברתיים שהשתתפו בסקר סבורים כי 

עבור המנהלים וגם המרכיבים שלו  אשכול זה מדורג גבוה ביותר גם בחשיבות ."ומעורר השראה "בעל חזון

האופן הדומה בו דירגו המנהלים תוצאה זו מעניינת במיוחד בגלל  בקריטיות שלו להצלחתם של המנהלים.

חשיבות מרכיבי האשכול ירוג מידת באשכולות האחרים לא נמצאה אותה אחידות בד. את האשכול ומרכיביו

התוצאות מבהירות מעל לכל ספק0 את חשיבותה הקריטיות שלו להצלחת תפקידו של המנהל. לעומת 

. יחד עם להצלחת תפקידו של המנכ"ל החברתי ומרכזיותה של הפעילות הקשורה בחזון הארגוני ובקידומו

 אשכולות האחרים: סתירה באשר לתפיסות המנהלים את הזאת0 מן התוצאות עולה 

  

 

דת הקריטיות שלו להצלחת י"מפתח משאבים" קיבל את המקום השני במהאשכול  בעוד שניתן לראות ש

ויוצר  קשריםבונה "אשכול הדומה0 בהמנהל בתפקיד0 מרכיבי האשכול דורגו אחרונים ברמת חשיבותם. 

 במקום השני מבחינת חשיבות הקריטיות להצלחה בתפקיד0 דורג טמדורג במקום הרביעי בהיבה" קהילה

כן שינוי" דורג ברמת חשיבות מרכיביו במקום השלישי0 אך בקריטיות של המנהל סוגם האשכול " .מרכיביו

 דירוג 

 חשיבות 

 האשכול 

 ומרכיביו

 דירוג 

 קריטיות 

 האשכול 

 לביצוע 

 תפקיד 

 המנכ"ל 

 דירוג 

 נחיצות 

 וחשיבות   

 מרכיבי 

 האשכול
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אשכולות התפקיד  בחלק הבא יסוכמו דירוגיהם של בהצלחת תפקידו הוא ממוקם במקום האחרון. 

להצלחה  ידע בתחום הליבהחשיבות הלק בתפיסות המנהלים ביחס המסמך נעסו בהמשך .ומרכיביהם

  ייעוד התפקיד. בתפיסתם את ו בעבודתם

 

 ?מרכיבי התפקיד המשמעותיים ביותר הם ה מ – "ומעורר השראה אשכול "בעל חזון

קיד הינו מרכיב התפ ראיית התמונה הכוללת של הארגוןהמנהלים החברתיים שהשתתפו בסקר סבורים כי 

עותי ביותר באשכול זה ומיד לאחריו דורג מרכיב המשמ

לעורר השראה ותשוקה בקרב עובדי בהתפקיד שממוקד 

. המרכיב השלישי הארגון ומתנדביו לביצוע משימות הארגון

ואחריו דורג  סטרטגיתלתכנן, לנהל ולחשוב אבחשיבותו הוא 

מידת החשיבות של  .לשמור על היושרה של הארגוןהצורך 

הללו מקבלת משנה תוקף מכך שהמנהלים ם מרכיביהארבעת 

וכי  מצויים בתחום אחריותם הבלעדיתדיווחו כי מרכיבים אלו 

 .הם נוטים להאציל פחות סמכויות בכל הנוגע ליישומם

המשמעות המיוחסת לארבעת המרכיבים הללו מבהירה כי 

אותו הם  רחבה ביחס לארגון הראיי למנהלים החברתיים 

המרכיבים האחרים הנכללים באשכול שני ברוח זו0  מנהלים.

כפחות  דורגוארגונית -ואשר משקפים פעילות מיקרו

לבחון  הם:  . המרכיבים הכי פחות משמעותייםמשמעותיים

 את ההשפעה החברתית של הארגון במימוש המשימה

לבנות ולבחון את חזון הארגון באופן בלתי פוסק כמקדם ו

ם אלו נוטים בשני מרכיביחברה אזרחית בסביבה משתנה. 

 המנהלים להאציל סמכויות יישום לאחרים בארגון. 

 

מה הם  – "בונה קשרים ויוצר קהילהאשכול "

 ? מרכיבי התפקיד המשמעותיים ביותר 

אשכול זה דורג כאשכול השני בחשיבות מרכיביו עבור 

המנכ"ל החברתי. על פי דירוג המנהלים החברתיים0 

להעצים את ם: המרכיבים הקריטיים ביותר באשכול ה

במסגרתו   אנשי הארגון ולשמור על אווירה טובה

ליצור ולחזק שותפויות תוך בניית קשרים ו

.  אסטרטגיים לשם הרחבת ההשפעה החברתית

חשיבותם של שני מרכיבים אלו באה לידי ביטוי גם 

בכך שהמנהלים החברתיים שהשתתפו בסקר דירגו 

ל את שניהם כמצויים תחת אחריותו הביצועית ש

 המנכ"ל. 

מעניין לציין כי המרכיב שנתפס כהכי פחות משמעותי  

לעודד ערכים דמוקרטיים בקרב אנשי הארגון,  -

נתפס כמשמעותי במיוחד בארגונים שותפיו וסביבתו, 

 שעוסקים בשינוי חברתי0 קהילת הלהט"ב וכיוב'.  

: אשכול זה ומעורר השראה בעל חזון

 מתייחס למנכ"ל החברתי כ"מודל"

0 דוגמא עבור עובדי ומתנדבי הארגוןוכ

מוטבי הארגון0 הגורמים המממנים 

בעל חזון  הינו ותפיו לדרך. המנכ"לוש

וחשיבה חברתית והוא אמון יחד עם 

שותפיו בארגון על בירור וקידום 

הייעוד של הארגון0 על מיקוד החזון 

הארגוני וקידום ההשפעה החברתית 

של הארגון. לצד אלו על המנכ"ל 

להקדיש זמן ומשאבים לתכנון וניהול 

אסטרטגיים על מנת לוודא שהארגון 

מש את ייעודו ומקדם את אכן ממ

 חזונו. 

אשכול זה מתייחס בונה קשרים ויוצר קהילה: 

לצורך ולמורכבות שביצירת קשרים0 שותפויות 

0 זאת מתוך ודפוסים קהילתיים בארגון החברתי

מציאות של ריבוי בעלי עניין שונים בארגון חברתי 

אשר מכתיבה למנכ"ל להיות מצוי בריבוי ממשקים 

במסגרת זו על המנכ"ל לפעול  בעת ובעונה אחת.

לקידום הארגון דרך פיתוח ויצירת קשרים 

לרמות  באשרברורה תפיסה עליו לייצר 0 ושותפויות

גורמים הפועלים השותפים וולאופי הקשרים עם ה

מחוץ ובתוך הארגון. תפיסה זו מונהגת על ידי 

המנכ"ל ובידיו להעצים אותה בארגון ובסביבתו . 

אורכיים  דפוסי תקשורת המנכ"ל יוצר בפעילתו

ורוחביים המייצרים רשת חברתית לקידום מטרות 

 הארגון.
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 ?מרכיבי התפקיד המשמעותיים ביותר מה הם  – "סוכן שינויאשכול "

סבורים כי נהלים החברתיים שהשתתפו בסקר המ

לעקוב אחר המרכיבים הקריטיים ביותר באשכול זה הם:  

ליזום, לתכנן מטרות וליצור והשינויים הפנים ארגוניים 

לעומת זאת0 סבורים המנהלים . שינויים בארגון

המשמעותי  הפחות החברתיים כי מרכיב התפקיד 

שלישי הכרת יחסי הכוחות במגזר הבאשכול הוא 

 . והבנתם

 חשוב פחות הכישנתפס כ המרכיב0 פרדוקסאלי באופן

 אחריותכל הנוגע לביותר ב גבוהה הציון את קיבלבאשכול 

 המנהליםמן התוצאות עולה כי ; םהמנהלי ידי על לביצוע

והפוליטיקה  הכוחות יחסי בהבנת לעסוק אוהבים אינם

כי מדובר ולם הם חשים  א 0השלישי במגזרהפנימית 

 מאצילים אינםבעשייה הנמצאת בתחום אחריותם ולכן 

המנהלים נוטים להאציל . זה במקרה לאחרים סמכות

 תופסיםהם אותם  במרכיבים דווקאאחריות לביצוע 

את המרכיב  רואים עדיין שהם אף) יותרחשובים ונחוצים כ

המנהלים סבורים כי המרכיב  (.אחריותםכמצוי בתחום 

אולם הם מעדיפים להעביר לאחרים את הטיפול 0 הצלחת הארגוןהינו מרכיב הנחוץ ל רהובק מעקב שמהותו

הינו בעל חשיבות רבה לתפקיד והם 0 שינוייםה ויצירת היוזמה מרכיבלבסוף0 המנהלים מאמינים כי בו. 

 מכויות לאחרים. סו תוך האצלת ביצוע על אחריות לוקחים

 

 ?יד המשמעותיים ביותר מרכיבי התפקמה הם  – "אשף משאביםאשכול "

דורג במקום השני בהיבט הכי פחות משמעותי למנכ"ל חברתי0 אולם מרכיבים זה דורג כאשכול האשכול 

את הפער  בין דרגת המשמעות לבין הקריטיות להצלחה הקריטיות שלו להצלחת המנכ"ל בתפקידו. 

שעלו במהלך אחת מהדילמות הבין על רקע בתפקיד ניתן ל

בהיבט המשאבים נמצא המנהל " ניתוח התפקיד;

החברתי במצב תמידי של אי וודאות ותחושה של 

דחיפות קיומית. לצד דחיפות זו, מעוניין המנכ"ל לייצר 

מערכת חברתית מקדמת, משפיעה ובעלת תשתיות 

שיאפשרו לארגון להתקדם. המתח בין ניהול אפקטיבי 

של הקיים בהתאם למטרות לבין המאבק להשגת 

ם לשם מימוש המטרות הקיימות או משאבים נוספי

המנהל של רות נוספות היא מנת חלקו היומיומית מט

   "החברתי.

על פי דירוג המנהלים החברתיים0 המרכיבים המשמעותיים 

לאתר, לגייס, ביותר לתפקוד המנכ"ל החברתי הם: 

לרתום ולשמר מקורות ומשאבים כספיים ושווי ערך 

יהול משאבים נולהשגת עניין ותמיכה סביב המטרה 

המרכיב הכי פחות משמעותי0 לטעמם של המדרגים0 . מקצועי ואתי כך שהאמון בארגון יהיה נטול דופי

תייחס למנכ"ל כמחולל אשכול זה מ: סוכן שינוי

הפועל מתוך תפיסת עולם  שינוי חברתי

ערכית0 רגישות ואחריות חברתית בתוך 

הארגון ומחוצה לו ולקידום השינוי החברתי 

כן שינוי המוגדר בחזון הארגון. על המנכ"ל כסו

מוטלת החובה להכיר ולהבין חברה אזרחית 

ואת החברה בכלל על מנת שיוכל לקדם בה 

בארגון ומחוצה שינוי ועל מנת שיוכל להטמיע 

דפוסי פעולה המקדמים שינוי חברתי. לנוכח  לו 

כל המשתנים הללו על המנכ"ל לפעול אל מול 

השינויים  ולהקפיד על תגובות לצד יוזמות של 

 דרכים חדשות  לקידום השינוי. רעיונות ו

 

תפקיד המנכ"ל טומן  אשף המשאבים:

הנוגעת למשאבים מרובה בחובו עשייה 

בארגון. המונח משאבים בהקשר זה זוכה 

 באחריות החללהתייחסות הרחבה ביותר; 

 לטובת לנושא כולו הארגון את לרתום

 חיצוניות פעולותדרך 0 שלו היציבות ביסוס

 תשתית לבניית ועד0 משאבים לייבוא

 ושקופה ישרה0 הגונה0 ברורה ניהולית

 מערכת ליצר מנת על זאת. בהתנהלותה

ולשם  שעולה בקנה אחד עם חזון הארגון

 . חברתי לחברה טובה יותר שינוי םקידו
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. בכל הקשור לתפיסת לגייס, להדריך, להכשיר ולמקצע אנשים אשר יעזרו לארגון לממש את ייעודוהוא 

ות המנכ"ל לחשיבות להתאים את מידת אחריאחריות המנכ"ל ליישום מרכיב התפקיד נוטים המנהלים 

  המיוחסת למרכיב. 

 

 ?מרכיבי התפקיד המשמעותיים ביותר מה הם  – "מנהל ביצועיםאשכול "

אשכול התפקיד מנהל ביצועים זכה לדירוג בינוני מבחינת 

חשיבותו להצלחת תפקיד המנהל החברתי. המרכיבים 

להפוך כוונות טובות הקריטיים ביותר לאשכול זה הם: 

לנהל ביעילות ולשם השגת   -ביות  לפעולות אפקטי

היכולת להמשיך לפעול גם לאחר  –איתנות ותוצאות 

המנהלים החברתיים דירוג . על פי ביקורת או עיכובים

לגשר בין אנשים המרכיב הכי פחות משמעותי הוא 

 ומשימות. 

המנהלים החברתיים מאמינים כי לא ניתן להאציל סמכויות 

הארגון0 דחיפתו קדימה לשמירה על איתנות בכל הנוגע 

 בניית היכולות הארגוניות. ברגעי משבר ו

נראה שאשכול זה זוכה ל"מקום טוב באמצע" הן בדירוג 

משום   החשיבות והן בקריטיות שלו להצלחת המנכ"ל

וכאשכול להצלחתם שהמנהלים תופסים אותו כמשמעותי 

 השונות.  הניהול  תומך בפעולותה

 

 : של הארגון יבהתחום הלהמנכ"ל והיכרותו עם 

שמרבית נראה  .המנהלים שעל המנכ"ל להיות בקיא בתחום הליבה של הארגוןסבורים זו  סוגיהליחס ב

לא נדרשת אם כי  0על המנכ"ל להבין ולהכיר לעומק את תחום הליבה של הארגוןמאמינים כי  המנהלים

הם  הליבה חשיבות רבה ביותר להיכרות המעמיקה בתחום וייחסמעניין לציין שהמנהלים שת בנושא. ומומחי

זהו אינו  0שנים )כלומר 4שנים0 אך נמצאים בתפקיד הנוכחי עד  12אלו שעובדים במגזר השלישי מעל 

להלן התפלגות ההצבעה של המנכ"לים ביחס לידע  תפקידם הראשון ויש להם ניסיון במגוון תפקידים(.

 הנדרש מהמנכ"ל בתחום הליבה של הארגון: 

 

 

 

המנהל החברתי פועל  מנהל ביצועים:

 החזון של הארגון0 לשם כך עליו  למימוש

ם להתמודד עם היבטים משימתיים הנוגעי

 חברתי ארגוןלתפקיד. העומד בראשו של 

 תשתיות לבנות: ביצועים לנהל נדרש

 משאבים לנהל 0יכולות לפתח0 ארגוניות

 היכולת. לתוצאות הארגון את ולהוביל

 השדה בתוך החזון למימוש אנשים להוביל

 .מוקפד משימתי ניהול מחייבת החברתי
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 ?התפקידייעוד לים תופסים את המנכ" איך

התמקד בהגדרת ייעוד התפקיד של המנהל  הניהול החברתיהשלב הראשון במסגרת תהליך פיתוח 

החברתי שדה ואנשים נוספים הפועלים בם ראיונות עם מנהליהחברתי. ההגדרה הבאה נוסחה על בסיס 

  ייעוד התפקיד של המנהל החברתי: ;צוות חשיבה ותיקוףמגוונים ועל סמך עבודתו של בתפקידים ותחומים 

, כך לשם. הארגון בחזון מוגדרת שהיא כפי החברתית ההשפעה למימוש הארגון את המנהל החברתי מוביל

, משימות של מיטבי ביצוע - ניהול כישורי לצד, לדרך ורתימה חזון בניית - מנהיגות כישורי נוממ נדרשים

 וחברתית מגזרית, ארגונית בסביבה זאת כל. ייחודיות להפעו אסטרטגיות והפעלת הרצויות התוצאות השגת

 ,בישראל החברה, הארגון של התוכן תחום את ועמוקה הכוללת רחבה עולם תפיסת בסיס ועל ייחודית

 .מגזריים -הבין והיחסים השלישי המגזר

עם  המנהלים התבקשו להתייחס לרמת ההזדהות שלהםלארבעה מרכיבים ופורקה עוד הגדרת היי 0בשאלון

ארבעת כל מן התשובות עולה הזדהות חד משמעית וגורפת עם ייעוד המנכ"ל החברתי. ו. הללרכיבים המ

 (0) ;ית כפי שהיא מוגדרת בחזון הארגוןמוביל את הארגון למימוש ההשפעה החברת( 1) – המרכיבים

שימות והשגת נדרש לכישורי ניהול: ביצוע מ( 7) ;נדרש לכישורי מנהיגות: בניית חזון ורתימה לדרך

 ומעלה מבין המשיבים.  45%זכו להזדהות של  ,נדרש לתפיסת עולם חברתית( 5); תוצאות

 

 סיכום: 

מטרת סקר המנכ"לים היתה לבחון האם המנהלים החברתיים רואים בניתוח התפקיד0 על אשכולותיו 

ת של תפקיד את המורכבות והייחודיובצורה ברורה מציג אשר משקף את תפקידם והומרכיביו0 מסמך 

הזדהות גבוהה עם כל האשכולות ועם מרבית כי קיימת המנהלים0 נראה  תשובות המנהל החברתי. לאור 

עיצוב  –שעל המנכ"ל להתמסר לתפקידי ניהול ברמת המאקרו  0מאמינים המנהלים החברתיים. המרכיבים

ילות. בתוך כך0 מרכיבים האסטרטגיה הארגונית0 איתור וגיוס משאבים0 העצמת צוות הארגון ורתימתו לפע

בעלי מהות תפעולית נתפסים בעיניהם כנכללים בתחום אחריותו של המנכ"ל0 אולם אינם הכרחיים 

 בתפקיד ולכן יכולים לעבור לביצועם של גורמים אחרים בארגון.  ולהצלחת

תו לתשתית המנהלים החברתיים שהשיבו לסקר סבורים כי יצירת החזון0 קידומו והפיכמן התוצאות עולה כי 

סתירה מסוימת באופן בו  קיימת  העשייה של הארגון מהווה מרכיב הכרחי להצלחה בתפקיד הניהולי.

באשר אותם אשכולות תפיסה של אשכולות התפקיד לבין ההמרכיבים של תופסים המנכ"לים את חשיבות 

נמוך מאד  להצלחתם בתפקיד. כך למשל אשכול "פיתוח המשאבים" אשר קיבל ציוןלקריטיות שלהם 

בדומה לכך מבחינת הקריטיות שלו בהצלחתו של המנכ"ל.  דורג במקום השניבהצבעה על מרכיביו השונים0 

האשכול "בונה קשרים ויוצר קהילה" הינו חשוב מאד בעיני המנכ"לים אך אשכול זה הגיע למקום הרביעי 

ברמת חשיבות מרכיביו במקום גם האשכול "סוכן שינוי" דורג תפקיד. ב םבבחינת הקריטיות שלו להצלחת

 השלישי0 אך בקריטיות של המנהל בהצלחת תפקידו הוא ממוקם במקום האחרון.

. המנכ"ל נראה שמנהל חברתי נדרש להיות בקיא בהיבט הידע של תחום הליבה של הארגון אותו הוא מנהל

 ר היטב את התחום. ימומחה בנושא זה אך עליו ללמוד0 להבין ולהכלא אמור להיות 

המנהל החברתי מוטלת האחריות לנהל את ההשפעה החברתית ועליו על  פיה ייעוד התפקיד עלהגדרת 

להזדהות  0העל כלל היבטי 0התלהיות מצויד בכישורי מנהיגות0 כישורי ניהול ותפיסת עולם חברתית0 זכ

 גורפת.  

סס את ניתוח תפקיד המנכ"ל נדבך נוסף עליו ניתן לבים מהוולשאלון זה וניתוח תוצאותיו תשובות המנכ"לים 

 החברתי0 בדרך ליצירת תשתית הידע הכתובה שמטרתה קידום הניהול החברתי בישראל. 


