
 
 

 וחברים יקרים שלום רב,  יקרות חברות 

 2202בחירות למוסדות האגודה 

 

 .  שלנוהמסיימים את כהונתם בהתאם לתקנון  ,כדי להחליף את ממלאי התפקידים הנוכחיים  ,לקיים בחירות לבעלי תפקיד באגודה  האגודה נערכת 

 והשפעתה.    יכולותיה  למען חיזוק , בעשייה המגוונת באגודהחדשים.ות, שישתלבו  ת  .וחברים קבל בברכה ל ו  ,ן .שסיימו התנדבותם  ,חברותינו ללחברינו ו  זו הזדמנות להודות 

ולהיות מעורבים   זוהי הזדמנות נפלאה  ו/או הצבעה, מאפשרת  עו הגשת מהן בהגשת מועמדות לתפקידים השונים והן בהשתתפות בבחירות עצמן.    .ות,להתנדב  מדות 

    ממעגל ההשפעה.  משמעותי לכם.ן להיות חלק 

 האגודה במייל.   .ות שישלח לחברי   ,באמצעות טופס הצבעה אנונימי   ,הבחירות עצמן יתקיימו במהלך חודש מאי , כאשר באמצעות הדוא"ל  יתקייםת הבחירותהליך 

 

 ORG.IL@MISHPAHA.SIGAL  –, לכתובת לשלוח את הטופס המצורף בדוא"ל  להצגת מועמדות יש 

   .2202, באפריל  41יאוחר מהתאריך  אל  

 

 ת! לעשייה חשובה וחיוני  להצטרףנפלאה נות זוהי הזדמ

 

 בברכה

 וועדת הבחירות 

 מצ"ב :  

 קריטריונים לבעלי תפקידים. 

 טופס הגשת מועמדות.  
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 ה באגוד   ים המתפניםקריטריונים להתנדבות לתפקידה

 

 
 תפקיד 

 
 תקופת 
 כהונה 

 
 ת קריטריונים למועמד/

 
 יד פקהגדרת ת

וועדת   יו"ר
 אתיקה 

 שנים  5לפחות   -ת /מוסמך  ת/ משפחתיזוגי/ת ו ת/פלמט • שנים  3

 שנים.  5חבר/ה באגודה לפחות   •

 בהגינות ודיסקרטיות   ביושר אישי,  ה/וידוע ת /מוכר •

מודעות חזקה לחשיבות נושא האתיקה במקצועות הטיפוליים   ת /בעל  •
 ועניין לתרום בו. 

 ת של שנתיים( חו באגודה )לפקודמת   התנדבותיתפעילות  •

הכוללת טיפול בפניות בנושא האתיקה ריכוז ועדת אתיקה   •
 בהתאם לקוד האתי של האגודה

 חבר בוועד המנהל )הישיבות כל ששה שבועות(  •

יו"ר וועדת  
 השתלמויות 

 שנים  3לפחות   -ת /מוסמך  ת/ משפחתיזוגי/ת ו ת/מטפל • שנים  3

   שנים. 3חבר/ה באגודה לפחות   •

 פעילויות מקצועיות  גןלארליזום ויכולת   ת /בעל  •

הזוגי   ומעודכן בתחום המחקר, ההוראה והקליניקה של הטיפול  א/ה בקי  •
 המשפחתי ו

 באגודה )לפחות של שנתיים( קודמת   התנדבותיתפעילות  •

המתכננת את מגוון ההשתלמויות   ריכוז ועדת השתלמויות  •
שהאגודה מציעה לחבריה ולאנשי מקצוע אחרים בתחום  

 המשפחתי ו הזוגיטיפול ה

 בוועד המנהל )הישיבות כל ששה שבועות( ר  חב •

חבר/ה  
בוועדת  

 השתלמויות 

 שנים  3לפחות   -ת /מוסמך  ת/ משפחתיזוגי/ת ו ת/מטפל • שנים  3

   שנים 3חבר/ה באגודה לפחות   •

 זום ולארגן פעילויות מקצועיות יכולת לי ת /בעל  •

י  וג הזפול ל הטיניקה ש הוראה והקלי, הבתחום המחקר  ת/ומעודכן  א/ה בקי  •
 .  תיהמשפחו

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

 השתתפות בישיבות הוועדה   •

 
 
 

ם   והמטפלי לבסס את מעמד האגודה  ו ועדת קשרי קהילה שמטרתה לקדם  קם  עד המנהל, תו הו ובהתאם להחלטת  החל מהשנה, 
נוך  ת, החי רות בתחומי הבריאו תני שי נו ו ע  ם, בקרב הקהל הרחב, אנשי מקצו חה   המוסמכי ו כן  והרו תו די הנגשת  י זאת על   .

ת,  ו והמשפחתי דרך רשתות חברתי י  ג ו ל הז פו ו   מקצועי בתחום הטי ם  פי לגו וסדנאות לקהל הרחב,  ת  ת,  ל הרצאו תופי  חברו ושי
ם.   ני ים שו עי פים מקצו גו עם   פעולה 

             



 
 

ם   חי ו פתו ז ועדה  ת בו ו ם. וחברי "ר  ו י די   ל תפקי ו ם:   חברי לחברות  נים הבאי ו טרי  האגודה בכפוף לקרי
 
 

 
 קיד פת

 
  תקופת 

 ה ונ כה

 
 ים למועמד/ת ריונ קריט

 
 הגדרת תפקיד 

ועדת   ו "ר  ו י
קשרי  
לה   קהי

ם   3 י  שנים  3לפחות   -מטפל/ת זוגי/ת ומשפחתי/ת מוסמך/ת  • שנ

   שנים 3חבר/ה באגודה לפחות   •

מתנדב/ת באגודה בעבר או בהווה שהיה/תה חבר/ה באחת מועדות   •
 האגודה ומכיר /ה מקרוב את העשייה באגודה

 גי והמשפחתיבקיא/ה ומעודכן/ת בעולם התוכן של הטיפול הזו  •

 סיון ביזום וקידום פרויקטים.  ית נ\בעל  •

ריכוז ועדת קשרי קהילה, המקדמת את מטרות הועדה   •
 כפי שהוגדרו לעיל. 

 עד המנהל  בווחברות  •

 יזום וקידום  פרויקטים בהתאם למטרות הועדה  •

ודה  ביצירת  קשרים עם גופים ומוסדות וקיום קשרי ע •
 עמהם. 

ה   חבר.
ועדה   בו
לקשרי  
לה   קהי

ם   3 י  שנים  3לפחות   -מטפל/ת זוגי/ת ומשפחתי/ת מוסמך/ת  • שנ

 שנים   3חבר/ה באגודה לפחות   •

 ניסיון ארגוני בעל/ת  •

רחב וגופים שונים   ה עילויות בקרב הציבוריזום וארגון פ  •
 בהתאם למטרות הועדה ולמדיניות יו"ר הוועדה  

 השתתפות בישיבות הוועדה •

עודכן/ת בעולם התוכן של הטיפול הזוגי  יא/ה ומבק •
 והמשפחתי 

 

ידרשו המל   הערה:  • י רך,  דת הצו ג במי י צ נ ו עדות  ו ו "ר  ו י עם  אישי  ן  ו ראי או  / ו ת  ה צו ת.   . רו ועדת הבחי  מו

ם  • נ ו . החברי י י נ ם ת המעו ל . י ג  הצ ות  דים מו י ת לאחד מהתפקי , את הספח    ישלחו   עמדו פס    שלהלן ע"ג הטו ( ים  חי ת  רו קו ף  רו בצי
רף(  מ לא    המצו ל   51  יאוחר     . 2202  באפרי

 
   בברכה, 

 
וועדת הבחירות.  



 
 

   2202 –להתנדבות לתפקיד באגודה   הגשת מועמדות
 

   A.ORG.ILHMISHPA@SIGAL : יש לשלוח למייל
 

 את מועמדותי לתפקיד:  אני מציע/ה 

    ת אתיקהוועד יו"ר   

    יות וועדת השתלמו יו"ר   

    בוועדת השתלמויותה .חבר   

    ו"ר ועדת קשרי קהילה י 

    חבר.ה בוועדת קשרי קהילה 

   

 

נייד :   _______________________ מגורים:  __________________  עיר ת.ז ______ , __ ___________שם פרטי ומשפחה: _______________

 ;   _______________________________________________, דוא"ל : _________________________

 ______________________ -חר(, מדריך, א)מוסמך :  באגודה   מעמד מקצועי,    __________    -ה באגודה משנת  .חבר ,  _________:__.ה מספר חבר

 ____________________________________ )תואר, תאריך קבלה(השכלה אקדמאית: 

 _________________________________________________________________________ -קומות ושנים( )מ: בותובהתנד  ניסיון בעבודה

________________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________ 

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

1_____.________________________________________________________________________ 

2_____________________.________________________________________________________ 

3____________________________________._________________________________________ 

 
 זה:  אני רואה תרומתי בתפקיד 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 


