
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 נשיא כבודמיל(. דוד עברי, אלוף )

  נשיאה מייסדתמירה פרידמן חמו, 

 

 הועד המנהל:

 יו"ר אלוף )מיל(.-עזריאל נבו, תת

 אברהם חמו, יקיר מייסד

 בני אברהמי, ד"ר

 יאיר אורגלר, פרופ'

 גוטר דוידזון שרה

 אתי גלר

 אמנון דותן

 חיים דייטשמן

 )מיל'( בן, אל"מאבי הר א

 מנשה לוי, רו"ח

 עמי לוין

 זאב ליכטנזון, עו"ד

 אברהם מירון, רו"ח

 יוסי סדבון, עו"ד )ניצב גימ'(

 אבי פרי

 מירה פרידמן חמו

 זיוה פורת

 יוני פרס, ד"ר

 רמי צבעוני

 , ד"רצפרוניאבי 

 סימון קוטלרמן

 גדעון רוס

 

 ניסים כהן, מנכ"ל

 עזרא גבאי, רו"ח
 

 

 

 

 קורתחברי ועדת הבי

 הם אסףאבר

 עמוס עוזני, עו"ד

 

 :העמותהחברי 

 ילדה אלקלעיטמ

 שרה ארנסון

 יונה גברעם

 דפנה לב

 איתן הוד

 משה נאמן, עו"ד

 זלמן סגל, ד"ר

 גיא פיכטה

 סוזאן תם
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 "עתיד בטוח''   עמותת

 למניעת אלימות בקרב ילדים ונוער

  לגה לסטודנט/יתמעניקה מ           

 עמותה  סייע ל/תשבמסגרת מעורבות חברתית י        

 בניהול הקשר עם תורמים וקרנות     

 
  :וניסיון כישורים

 נהלית וארגונית.מ  -יכולות וניסיון בעבודה למען הקהילה  -

 יכולות ניהול זמנים גבוהות, מרבית הפעילות עצמאית.  -

 ניתן לבצע את מרבית הפעילות באמצעות מחשב ותקשורת וירטואלית. -
 יחסי אנוש טובים. -

 יכולות תקשורתיות גבוהות בכתב ובע"פ בעברית ובאנגלית. -
 

 תחומי אחריות: 
מנים, חר לוחות זים, מעקב אקשר עם תורמ –שימור תורמים קיימים  -

 הגשת פניות לתרומות. 

איתור תורמים פוטנציאליים ויצירת קשר, סיוע לחברי  –פיתוח משאבים  -
 ביצירת קשר.  הנהלהה

 ים בשנה. יפעמ ניהול אדמיניסטרטיבי של ועדת היגוי המתכנסת -

תוח ניהול קשר שוטף עם חבר הנהלה האחראי על שיתופי פעולה ופי -
 .משאבים

 

  :ה.שנל ₪  8,000היקף המילגה 

 שנים על בסיס הצלחה, בהסכמת הצדדים.  3 -אפשרות להארכה ל 

 .)גמישות בזמנים ובמיקום הפעילות )ברובה מהבית 

  2020 מיידי, נובמבר –תאריך התחלה. 

 רכזת ותיקה. וחניכה ע"י  עבודה משותפתהראשונה  תקופהב 

 

 הסטודנטים שעונים על הקריטריונים יוזמנו לראיון אישי. 

להגיע לידינו בהקדם המיטבי, לכתובת דואל:   הפניות בצירוף קורות חייםעל 

atidbatuah@gmail.com 

 לגה לפיתוח משאביםמתחת הכותרת:  

 
 

 מצורף:   
 פרטים על 'עתיד בטוח'
 טופס הגשת מועמדות
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 לכבוד

 יבורית                                                        המועצה הצ יד בטוח'',''עת

 למניעת אלימות בקרב ילדים ונוער                                       
 atidbatuah@gmail.comבאמצעות דואל: 

  

 
 
 עתיד בטוח''ב"בקשה להשתלב 

"עתיד  בפעילות שלה ולהשתלב אני מעוניין/נת להגיש מועמדות לקבלת מלג

 בטוח".

לפעול במסגרת יש לי עניין לשנה, ו ₪  8,000ידוע לי כי המלגה היא בסך  

 המעורבות החברתית של העמותה.

ידוע לי כי הפעילות ההתנדבותית תכלול ניהול הקשר עם קרנות ותורמים 

 לחודש. שעות 15-קיימים ופוטנציאליים בהיקף של כ

 מצורף:  
 קורות חיים 

 
 

 פרטים אישיים:
 
 

 
 הריני מצהיר/ה בזאת שכל הפרטים שמסרתי ל"עתיד בטוח" נכונים.

 
      שם:            

 תאריך:                ימה:   חת

 
 אנו שמחים על פנייתך ומאחלים לך הצלחה רבה.

 
 

  שם ושם משפחה
  מספר ת.ז

  כתובת
  מס. טלפון

  מס. טלפון נייד
  דוא"ל 

  שם האוניברסיטה/ המכללה
הפקולטה, שנת הלימודים וחוגי 

 הלימוד
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