
 
 

 חברות וחברים יקרים שלום רב, 

 2021בחירות למוסדות האגודה 

 

 אנו נערכים לקיים בחירות לבעלי תפקיד באגודה כדי להחליף את ממלאי התפקידים הנוכחיים המסיימים את כהונתם בהתאם לתקנון האגודה. 

ות המעוניינים להשתלב בעשייה המגוונת באגודה למען חיזוקה אנו מודים לחברינו וחברותינו שסיימו התנדבותם/ן ונקבל בברכה חברים וחברות חדשים/

 והשפעתה. 

 הפעילות הענפה באגודה עצמה, מחייבת את חברינו להתנדב ולהיות מעורבים הן בהגשת מועמדות לתפקידים השונים והן בהשתתפות בבחירות עצמן.

 תהליך הבחירות יעשה באמצעות הדוא"ל, עפ"י תקנון האגודה. הימנעות מהגשת מועמדות ו/או מהצבעה מוציאה את החברים ממעגל ההשפעה. 

 הבחירות עצמן יתקיימו במהלך חודש מאי באמצעות טופס הצבעה אנונימי שישלח לחברי האגודה במייל. 

 

  LHEDVA@MISHPAHA.ORG.I –, לכתובת החברים/ות המעוניינים/ות להציג את מועמדותם מתבקשים לשלוח את הטופס המצורף בדוא"ל

  .2021, באפריל 18לא יאוחר מהתאריך  

 

 אנא היענו לקריאתנו. מחכים לכם. -תכם לעשייה חשובה וחיוניתהצטרפו

 

 בברכה

 וועדת הבחירות

 מצ"ב : 

 קריטריונים לבעלי תפקידים.

 טופס הגשת מועמדות. 
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 קריטריונים להתנדבות לתפקיד באגודהה

 

 
 תפקיד

 
 תקופת
 כהונה

 
 קריטריונים למועמד/ת

 
 הגדרת תפקיד

יו"ר 
 האגודה

 – /תמוסמך /תומשפחתי /תזוגי /תישי מטפלתואר של /תבעל  שנים 3
 לפחות חמש שנים

  שנים. 5חבר/ה באגודה לפחות 

 יכולת לקשרי עבודה עם מוסדות אקדמיים בארץ /תבעל 

 הזוגי והמשפחתייכולת אקדמית ומחקרית בתחום הטיפול  /תבעל 

 ניהול ויכולת ניהולית בתחומי ארגון, גיבוש תוכניות עבודה  /תבעל
  תקציבים

 מנהיגות מבחינה ארגונית, יוזמה ויצירתיות בפרויקטים ת נדרש
 שיקדמו את פעילויות האגודה

  יכולת לייצג את האגודה בפני גופים ומוסדות בארץ ובחו"ל, ביצוע
 מו"מ עם ארגונים ומרכזי למידה שונים

 ( רצויפעילות התנדבותית קודמת באגודה) 

 שעות עבודה  5-7 -כ תפקיד היו"ר דורש היקף של
 וע.בשב

 קשר וניהול שוטף עם מנהלת האגודה )מזכ"ל ,
  .מנכ"ל(ו

  האגודה )בשיתוף של  בנקהבחשבון מורשה חתימה
 עם המנכ"ל והמזכ"ל(. 

  של תוכנית העבודה השנתיתקידום והובלה.  

 של הוועדות .  ותפעילויות סדיר ליווי 

 נהלה )כל שבועיים( וישיבות הוועד ההישיבות  ניהול
 .)פעם בששה שבועות(

חבר/ה 
במועצת 
 הסמכה

 שנים 3לפחות  -/תמוסמך /תמשפחתיזוגי/ת ו /תמטפל  שנים 3

  שנים 3חבר/ה באגודה לפחות 

 משפחתיזוגי ובטיפול  /תמוסמך /המדריך 

 ביושר אישי, הגינות ודיסקרטיות /הוידוע /תמוכר 
 

  אחראי על פעילות יעילה ואמינה בבדיקת הנתונים של
 חתיים ומדריכיםלהסמכה כמטפלים משפ מועמדים

  אחת לחודשהמועצה השתתפות בישיבות 

חבר/ה 
בוועדת 

 השתלמויות

 שנים 3לפחות  -/תמוסמך /תמשפחתיזוגי/ת ו /תמטפל  שנים 3

  שנים 3חבר/ה באגודה לפחות  

 יכולת ליזום ולארגן פעילויות מקצועיות /תבעל 

 הוראה והקליניקה של הטיפול , הבתחום המחקר /תומעודכן א/הבקי
 . המשפחתיי והזוג

  יזום וארגון פעילויות לחברי האגודה ע"פ מדיניות יו"ר
 הוועדה

  השתתפות בישיבות הוועדה 



 
 

הוועדה לאישור תוכניות לימוד והכשרה הופכת לוועדה קבועה באגודה וגם  –החל מהשנה 
 חברות בוועדה זו פתוחה לחברי האגודה בכפוף לקריטריונים הבאים: 

 

 
 תפקיד

 
 תקופת
 כהונה

 
 קריטריונים למועמד/ת

 
 הגדרת תפקיד

ו"ר  י
ועדה  הו
לאישור 
ות  כני תו
לימוד 
 והכשרה

חבר מועצת הסמכה בעבר או בהווה שסיים לפחות קדנציה אחת   שנים 3
 .מלאה במועצה

 שנים 5לפחות  –משפחתי זוגי ובטיפול  /תמוסמך /המדריך 

  שנים. 5חבר/ה באגודה לפחות 

 ביושר אישי, הגינות ודיסקרטיות /הוידוע /תמוכר 

 משפחתיזוגי ומוניטין בטיפול  /תבעל 

  אינו/ה עומד/ת בראש מוסד או מכון פרטי או ציבורי המכשיר
 . מטפלים זוגיים ומשפחתיים

 ואחראי על פעילות יעילה ואמינה של  הוועדה ריכוז
המכונים ומרכזי הלימוד בבדיקת הנתונים של  הוועדה

 וההכשרה. 

 ד המנהל )הישיבות כל ששה שבועות(חבר בווע 

חבר 
ועדה  בו
ר  לאישו
ות  כני תו
לימוד 
 והכשרה

 שנים 3חבר/ה באגודה לפחות   שנים 3

 שנים.  3לפחות  משפחתיזוגי ובטיפול  /תמוסמך /המדריך 

 ביושר אישי, הגינות ודיסקרטיות /הוידוע /תמוכר. 

  אינו/ה עומד/ת בראש מוסד או מכון פרטי או ציבורי המכשיר
 מטפלים זוגיים ומשפחתיים. 

 

  אחראי על פעילות יעילה ואמינה בבדיקת הנתונים של
 להסמכה כמטפלים משפחתיים ומדריכים מועמדים

  אחת לחודשהמועצה השתתפות בישיבות 

 

 :רות. הערה ועדת הבחי ג מו נצי ו עדות  ו ו "ר  ו י ן אישי עם  ו /או ראי ו ידרשו המלצות  י רך,   במידת הצו

 נים י י נ ות המעו ם/ )ע"ג הטופס החברי ם  י חי רות  קו ף  רו ות לשלוח את הספח הרצ"ב בצי ם/ ן מתבקשי ג מועמדותם/ ות להצי /
רף( יאוחר מ  המצו   .2021 באפריל 18לא 

 
  בברכה,

 
וועדת הבחירות. 



 
 

  2021 –להתנדבות לתפקיד באגודה  הגשת מועמדות
 

   SHPAHA.ORG.ILHEDVA@MI: יש לשלוח למייל
 

 אני מציע/ה את מועמדותי לתפקיד:

   האגודה  יו"ר 

    הוועדה לאישור תוכניות לימוד והכשרהיו"ר  

    חבר/ה במועצת הסמכה 

  חבר/ה בוועדת השתלמויות 

   בוועדה לאישור תוכניות לימוד והכשרהחבר/ה   

 

 _______________________ מגורים:  .ז ________________________  עירת ,__ ___________שם פרטי ומשפחה: _______________

 ;  נייד : ________________________, דוא"ל : ________________________________________________

 ______________________ -()מוסמך, מדריך, אחר: באגודה מעמד מקצועי,   __________   -חבר/ה באגודה משנת , ____ _____מספר חבר:__

 ____________________________________ )תואר, תאריך קבלה(השכלה אקדמאית: 
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 _________________________________________________________________________ -)מקומות ושנים( : ובהתנדבות ניסיון בעבודה

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
 שנים אחרונות בלבד, שנת הפרסום, מקום הפרסום ונושא הפרסום( 5פרסומים: )

1_________________.____________________________________________________________ 

2_____________________________________________________________________________. 

3_____________________________________________________________________________. 

 
 אני רואה תרומתי בתפקיד זה:

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 


