
אנחנו מחפשות את המנהיגה הבאה של הבית הפתוח בירושלים לגאווה וסובלנות.

אם את מלאה במוטיבציה, לומדת מהר, עוברת מחזון למציאות במהירות, חיה של הוצאת משימות
לפועל, מנהלת בחסד, מובילת קהילות, אישה של א.נשים שרוצה ומוכנה לעמוד בראש ארגון להט״בי

משמעותי, משנה מדיניות ומציאות - שלחי לנו קורות חיים.
במידה ואת רוצה להמשיך לקרוא להלן פרטים נוספים>>>

על העמותה
25כברפועלותאנחנובירושלים.הגאההקהילהשלהקהילתיהמרכזהואבירושליםהפתוחהבית

שנים כדי לשנות את המציאות בעיר ולהפוך אותה לבטוחה יותר, מקבלת יותר, אוהבת יותר
וצבעונית יותר. הבית הפתוח מפעיל שירותים הוליסטיים עבור הקהילה הגאה בתחומי החינוך,

הטיפול, הקהילה, השינוי החברתי ושינוי מדיניות לצד מאבק ושמירה על זכויות הפרט.

על התפקיד
מנכ"לית העמותה היא האחראית הכוללת לנעשה בעמותה. באחריותה להבטיח את תפקודה,

יעילותה וחוסנה של העמותה והקהילה בירושלים אך לא פחות מכך, לפיתוחה ולקידומה תוך זיהוי
הזדמנויות לצמיחה. המנכ"לית כפופה לוועד המנהל ומדווחת לו בשגרה ובחירום. המנהל/ת הישיר/ה

של המנכ"לית היא יושב/ת ראש העמותה.

כמרכז הקהילתי של הקהילה הגאה בירושלים וסביבתה, המנכ״לית עומדת בראש הקהילה. עליה
להכיר את הצרכים בשטח, את אופי הקהילות השונות המרכיבות את קהילת הבית הפתוח ולעבוד
בשיתוף פעולה עם ארגונים ירושלמים, משרדים ממשלתיים וארגוני להט״ב ארציים על מנת לקדם

ככל הניתן את פעילות העמותה ואת הקהילה הירושלמית.

מנכ״לית העמותה מנהלת את עובדות העמותה וכפועל יוצא את מאות מתנדבות העמותה. במסגרת
תפקידה היא אחראית על עבודת המטה (מאיתור צרכים ועד הטמעה), הגשת דו״חות, תכניות עבודה
שנתיות, בניית וניהול תקציב שנתי, ניהול הפקת מצעד הגאווה והסובלנות בירושלים וניהול שירותי

הבית עבור עשרות אלפי הירושלמים והירושלמיות שאנו גאות להיות להן בית.

בשעותעבודהבשנה,לחו״לנסיעות1-3כשנים,שלושמינימוםשללקדנציהנכונותמשרה,100%
גמישות ולעיתים לא שגרתיות.

דרישות סף-
זיקה לקהילה הגאה הירושלמית ולמאבק הגאה.●
לנהלתדרשיגדילה.פוטנציאלעםצוות,וחבריחברות13עובדות(בעמותהניהוליניסיון●

תקציב).
יחסי אנוש מצוינים.●
יצירתיות וגמישות מחשבתית בפתרון בעיות.●
יכולת גיוס משאבים.●
עברית ברמת שפת אם, אנגלית ברמה גבוהה מאוד- לדוברי השפה הערבית ( יתרון●

משמעותי).



תהליך הגשת מועמדות-

יש לשלוח קורות חיים אל היו"ר שותפה של הבית הפתוח בירושלים, נעם יבין, במייל:
noam.yavin@joh.org.il.24:00בשעה17.12.22שבתליוםעדמועמדותלהגישניתן.

תגישהאיתורועדת.2022-2023הפתוחהביתלמנכ"ל/יתהאיתורועדתאלמוגשתהמועמדות
המלצות לועד המנהל של העמותה, שיבחר את המועמדת המתאימה ביותר. אנו מעודדות א.נשים

מכל הרקעים והמגזרים, העומדות בתנאי המשרה, להגיש מועמדות. הבית הפתוח הננו ארגון הפועל
לאור ערכים ליברלים ופלורליסטים וככזה הוא מחויב לאי-אפלייה בכל פעילותו – גם בהליך איתור זה.

כניסה לתפקיד- כניסה לחפיפה בחודשי מרץ-אפריל (חפיפה בשכר חלקי) כניסה למשרה מלאה
.14,000₪מלאהמשרהשכר1.8.2023ב-

.noam.yavin@joh.org.ilיבין-לנעםלפנותישובירוריםלשאלות

מודעה זאת מנוסחת בלשון את אך פונה לכל המגדרים.

02-625-3193פקס:|02-625-0502טל':|ירושלים),4(קומה1הנגידשמואלרח'
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