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דף מידע לחבר/חברת הנהלה חדשים
ברכות על הצטרפותך לוועד המנהל!

חברות בוועד מנהל היא אחד מתפקידי ההתנדבות המרתקים והמתגמלים ביותר, הטומנים 
בחובם כבוד ויוקרה.  בעת בחירתך או מינוייך לחבר/ת ועד את/ה לוקח/ת על עצמך תפקיד 
חשוב עם אחריות משפטית וחברתית. כחבר/ת הנהלה מצופה ממך להשקיע מזמנך וכישוריך 
להצלחת פעילות העמותה.  החברות בוועד המנהל תתגמל אותך בנסיון ניהולי ייחודי, בעבודה 

בצוות, ובאפשרות להביא לשינוי בארגון תוך תחושת נתינה לקהילה. 

ילווה אותך בכניסתך  יהיה אם חבר/ת ועד אחר  והיעילה טוב  למען השתלבותך המהירה 
לתפקיד. כשלב ראשון בקש/י להכיר את שאר חברי הוועד,  שכירים בעמותה ודמויות מרכזיות 
אחרות, במידה וישנן כאלה. לשם כניסה ברגל ימין כדאי לקיים שיחות אישיות עם יושב/ת 

ראש ומנהל/ת העמותה.

להלן רשימת נושאים הקשורים לפעילות העמותה. היכרות עמם עשויה להקל על כניסתך 
לתפקיד ועל עבודתך כמנהיג או כמנהיגה מתנדב/ת.

פעילות הארגון
הוועד המנהל מתווה את מדיניות העמותה ומבקר את ביצועה. כחבר/ה חדש/ה המסמכים 

הבאים יסייעו להשתלבותך: 
חזון העמותה או כל מסמך בו כתובים המטרות והיעדים של העמותה לטווח הקצר והארוך.   �

תוכנית העבודה השנתית ו/או הרב-שנתית.  �
חומר שיווקי של העמותה וכל מסמך אחר על תוכנית או כל פעילות של העמותה.  �

תקציב העמותה )איך הפעילות העמותה באה לידי ביטוי במספרים?(  �
מלבד החומר הכתוב, מומלץ לבקר באתרים בהם פועלת העמותה על מנת להכיר מקרוב   �

את התוכניות והפעילויות שלה.

פעילות הוועד המנהל
כדאי להתעניין בנושאים הבאים:

מי הם/ן חברי/ות הוועד האחרים/ות? ויושב/ת הראש?  �
באיזה תדירות מתכנס הועד המנהל ומה משך הפגישות?  �

האם קיימות ועדות משנה לוועד המנהל?  �
כיצד מתקבלות החלטות בוועד המנהל?   �

האם ומי מצטרף לישיבות ההנהלה )לדוגמא, אנשי הצוות המקצועי לדוגמא(?    �
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לפרטים נוספים

המרכז למנהיגות מתנדבת ע”ש פני וסטיבן ויינברג 02-655855/5 

yaelab@jdc.org.il   michall@jdc.org.il   www.layleadership.org.il

בתחום המשפטי
מחובתך לקרוא ולהבין את תקנון העמותה. התקנון הוא מסמך היסוד של העמותה. מומלץ   �

לבדוק, האם לעמותה בה תכהנ/י יש תקנון מצוי או נוסח תקנון ייחודי?
מומלץ מאוד לקרוא את חוק העמותות.  החוק מחייב אותך כחבר/ת ועד. החוק מגדיר את   �

תפקידי הוועד המנהל ואת תפקידי שאר מוסדות העמותה.
ברר/י מי הוא עורך/ת הדין של העמותה?  �

בתחום הכלכלי
כדאי לקבוע פגישת הכרות עם איש/אשת הכספים של העמותה. במהלך הפגישה מומלץ 

להקפיד על קבלת מידע מלא בתחומים הבאים:

מצב תזרים המזומנים של העמותה.   �
מקורות המימון של העמותה.  �

תקציב העמותה לשנת הפעילות הנוכחית והיחס בין התכנון התקציבי לביצוע בפועל.  �
המאזן של שנת העבודה הקודמת.  �

כיצד נעשית הבקרה של הועד המנהל בנושא הכספי?  �
מי מבצע גיוס משאבים? וכיצד נעשה גיוס המשאבים?  �

כדאי לשאול מי הוא רו”ח של העמותה?  �

בתחום גיוס משאבים
מי מבצע גיוס משאבים בעמותה?  �

מה תפקיד הוועד המנהל בגיוס המשאבים לעמותה?  �

להשתתף  אותך  ומזמינים  הנהלה  כחבר/ת  החדש  בתפקידך  בהצלחה  לך  מאחלים  אנו 
בקורסים של המרכז למנהיגות מתנדבת ע”ש פני וסטיבן ויינברג  ברחבי הארץ.


