
 בחירת בעלי תפקידים לוועדת השרות הארצית 
 2022לשנת 

"במכורים אנונימיים אנו מעריכים מאוד מנהיגות יעילה, תכונות מנהיגות צריכות להישקל היטב כשאנו    –עקרון שירות הרביעי 
 . בוחרים משרתים נאמנים"

 איי ולכל חבר יש את הזכות לשרת את החברותא. –איי יכול להיות מנהיג באנ  –כל חבר אנ 
 ניסיון בשרות  דרישות התפקיד  תקופת ניקיון  תפקיד 

בגרות רוחנית ויושר אישי, אחריות אישית . בעל בהירות מחשבה ורוח  כושר מנהיגות גבוה.   שבע שנים ומעלה.  הועדה הארצית יו"ר  
יכולת לקבל האצלת סמכויות ויכולת בניהול צוותים,  בעל יכולת ארגונית וניהולית,  שלווה,  

 ולשלוח דוא"ל בצורה סדירה. בעל מצב פיננסי יציב. 

וועדות השרות הארציות בעבר, מעורב  -היה סגן יו"ר ועדת שרות ארצית, יו"ר אזור או יו"ר מאחת מתתי
 ופעיל באחת מתתי הוועדות באחת מחמש השנים האחרונות. 

, האצלת סמכויות ויכולת בניהול  בגרות רוחנית יושר אישיבעל כושר ניהול ארגון ותקשורתי,   שש שנים ומעלה. סגן יו"ר הועדה הארצית
 יכולת לקבל ולשלוח דוא"ל בצורה סדירה. בעל מצב פיננסי יציב. . צוותים

וועדות השרות הארצית/אזורית בעבר, מעורב ופעיל באחת  -היה סגן או יו"ר אזור, היה יו"ר מאחת מתתי
 הוועדות באחת מחמש השנים האחרונות. מתתי 

בעל מצב פיננסי יציב, טוב בניהול כספי הפרטי שלו. חבר המשרה אמון על הוועדה, יכולת  שבע שנים ומעלה.  גזבר הועדה הארצית 
בגרות רוחנית ויושר אישי, אחריות כושר מנהיגות גבוה.    לקבל ולשלוח דוא"ל בצורה סדירה.

 .לת בניהול צוותים, האצלת סמכויות ויכו אישית

-היה סגן גזבר בועדת השרות הארצית בשנה הקודמת ו/או היה גזבר כנס או אזור, היה יו"ר באחת מתתי
 וועדות השרות הארציות/אזוריות. 

בעל מצב פיננסי יציב, טוב בניהול כספי הפרטי שלו. חבר המשרה אמון על הוועדה, יכולת  שש שנים ומעלה. סגן גזבר הועדה הארצית
בגרות רוחנית ויושר אישי, אחריות כושר מנהיגות גבוה.    לקבל ולשלוח דוא"ל בצורה סדירה.

 ., האצלת סמכויות ויכולת בניהול צוותיםאישית

 מילא תפקידי גזברות באזור או בכנס אנ. איי ו/או מעורב בשרות ברמה ארצית/אזורית בעבר. 

מהירה וברורה. הוא ימסור את הפרוטוקול או הקלדה  בעל שפה נאותה, יכולת כתיבה ידנית   שנתיים ומעלה. מזכיר הוועדה הארצית 
ליו"ר משרד לשם הכללתו בדוח הארצי החודשי. הוא אחראי להפצת   הארצית של הפגישה 

כושר   כל מידע הקשור לפעילות וועדת ההיגוי, יכולת לקבל ולשלוח דוא"ל בצורה סדירה.
ויושר אישי, אחריות אישיתמנהיגות גבוה.   ויכולת בניהול  בגרות רוחנית  , האצלת סמכויות 

 .צוותים

 וועדות השרות הארצית/אזורית. -מתתיהיה חבר באחת 

ידע בהפעלת מחשב וציוד תקשורת )פקס, טלפון, אינטרנט(. ידע ויכולת ניהול משרד וארכיון  שלוש שנים ומעלה. יו"ר משרד
)תיוק, סדר ויעילות(. יו"ר משרד צריך להיות אישיות תקשורתית כי הוא מהווה קשר בין תתי  

כושר מנהיגות    הוועדות השונות ברמה ניהולית. יכולת לקבל ולשלוח דוא"ל בצורה סדירה.
 .רוחנית ויושר אישי, אחריות אישיתבגרות גבוה. 

 ידע במסורות ועקרונות השרות, ניסיון בשירות ברמת הקבוצות בעל ניסיון קודם ברמה הארצית/אזורית. 

יבחר   – סגן יו"ר משרד
 בבחירות . 

ידע בהפעלת מחשב וציוד תקשורת )פקס, טלפון, אינטרנט(. ידע ויכולת ניהול משרד וארכיון  שלוש שנים ומעלה.
)תיוק, סדר ויעילות(. סגן יו"ר משרד צריך להיות אישיות תקשורתית כי הוא מהווה קשר בין  

סדירה. בצורה  דוא"ל  ולשלוח  לקבל  יכולת  ניהולית.  ברמה  השונות  הוועדות  כושר    תתי 
 .רות רוחנית ויושר אישי, אחריות אישיתבגמנהיגות גבוה.  

 ידע במסורות ועקרונות השירות, ניסיון בשרות ברמת הקבוצות, בעל ניסיון קודם ברמה הארצית/אזורית.

שליח,   -שליחים ארציים  
 מ"מ, מ"מ שני 

חמש שנים לפחות לשליח 
וארבע שנים לפחות לממלאי 

 מקום. 

דיעה להביע  והעולמי,    יכולת  האירופאי  בפורום  החברותא  את  ייצג  השפה ברורה,  ידיעת 
כושר מנהיגות   האנגלית )קרוא וכתוב( ויכולת לקבל ולשלוח דואר אלקטרוני בצורה סדירה. 

 , האצלת סמכויות ויכולת בניהול צוותים.בגרות רוחנית ויושר אישי, אחריות אישיתגבוה. 

 היה שליח אזור או קבוצה. ו בפעילות הוועדות הארציות השונותהכרת מבנה השרות ומעורבות 

ועדת ביקורת לענייני  
 בלבד  NAכספי 

כושר  בעלי כושר ניהול, ארגון ותקשורתיים. יכולת לקבל ולשלוח דוא"ל בצורה סדירה. שבע שנים ומעלה. 
, האצלת סמכויות ויכולת בניהול אחריות אישיתבגרות רוחנית ויושר אישי, מנהיגות גבוה.  

 צוותים.

 מעורבים בתוכנית, בעלי ניסיון בעבודת השרות אשר מלאו בעבר תפקידים מרכזיים בוועדות השירות.

המסורות שלנו, בעקרונות ומבנה  12-בעל כושר ביטוי, בעל מראה מסודר. בקיאות ב חמש שנים לפחות.  יו"ר מידע לציבור 
לת ויתור על האנונימיות האישית שלו. כושר ארגון ומנהיגות. קשרים בין  השירות. יכו

בגרות כושר מנהיגות גבוה.  אנושיים טובים. יכולת לקבל ולשלוח דוא"ל בצורה סדירה.
 , האצלת סמכויות ויכולת בניהול צוותים.רוחנית ויושר אישי, אחריות אישית

 חרונות. היה בעל תפקיד בוועדת מל"צ באחת מחמש השנים הא 

בקיאות במסורות, מבנה ועקרונות השרות. יכולת ארגון גבוהה. האצלת סמכויות לאנשים  חמש שנים לפחות.  יו"ר מוסדות ובתי סוהר 
כושר מנהיגות גבוה.   המתאימים. אמינות ויושר. יכולת לקבל ולשלוח דוא"ל בצורה סדירה.

 סמכויות ויכולת בניהול צוותים. , האצלת בגרות רוחנית ויושר אישי, אחריות אישית

 היה בעל תפקיד בוועדת מב"ס באחת מחמש השנים האחרונות.  

יו"ר ועדת תיאום ופיתוח 
 חברותא 

בקיאות במסורות, מבנה ועקרונות השרות. יכולת ארגון גבוהה. האצלת סמכויות לאנשים  חמש שנים לפחות. 
כושר מנהיגות גבוה.   דוא"ל בצורה סדירה.המתאימים. אמינות ויושר. יכולת לקבל ולשלוח 

 , האצלת סמכויות ויכולת בניהול צוותים. בגרות רוחנית ויושר אישי, אחריות אישית

וועדות השרות הארציות בעבר, מעורב ופעיל באחת מתתי  -היה סגן יו"ר אזור או יו"ר מאחת מתתי
 הוועדות בשנים האחרונות. 

כושר מנהיגות  יכולת ארגון וכושר מנהיגות. יכולת לקבל ולשלוח דוא"ל בצורה סדירה.  חמש שנים לפחות.  יו"ר תרבות 
 , האצלת סמכויות ויכולת בניהול צוותים.בגרות רוחנית ויושר אישי, אחריות אישיתגבוה. 

וועדות השרות הארציות בעבר, מעורב ופעיל באחת מתתי  -היה סגן יו"ר אזור או יו"ר מאחת מתתי
 הוועדות בשנים האחרונות. 

כושר מנהיגות גבוה.   יכולת ארגון וניהול כספי, יכולת לקבל ולשלוח דוא"ל בצורה סדירה. חמש שנים לפחות.  יו"ר ספרות 
 , האצלת סמכויות ויכולת בניהול צוותים. בגרות רוחנית ויושר אישי, אחריות אישית

 היה מעורב בוועדת ספרות בעבר.  

  שליטה בעברית ואנגלית, ידע בהפעלת מחשב ויכולת לקבל ולשלוח דוא"ל בצורה סדירה. שלוש שנים לפחות. יו"ר תרגום 
, האצלת סמכויות ויכולת בגרות רוחנית ויושר אישי, אחריות אישיתכושר מנהיגות גבוה.  

 בניהול צוותים.

 איי , מעורבות בשירות.-אנאיי ובשפת -בקיאות בספרות אנ

כושר ארגוני, מנהיגותי וניהולי, בקיאות במסורות והכרת מדריכי הכנסים השונים. יכולת  חמש שנים לפחות.  יו"ר כנס 
בגרות רוחנית ויושר אישי,  כושר מנהיגות גבוה.  לקבל ולשלוח דוא"ל בצורה סדירה.

. דיווח שוטף לוועדת ההיגוי על כל  צוותים, האצלת סמכויות ויכולת בניהול אחריות אישית
 מו"מ המתנהל לכנס. שיתוף פעולה במהלך מו"מ עם בעלי זכות החתימה של המחוז.

 מעורב בשרות באחד הועדות של הכנסים הקודמים בתור יו"ר או סגן יו"ר.  



יו"ר ועדת מפגש שרות  
 ארצי )מש"א(  

. , האצלת סמכויות ויכולת בניהול צוותיםוניהולי, ניסיון רב בשרותכושר ארגוני, מנהיגותי  חמש שנים לפחות
 יכולת לקבל ולשלוח דוא"ל בצורה סדירה. 

 

 באחת מתתי ועדות השרות הארציות או האזוריות.  סגן יו"ראו  יו"רו אהיה בעל תפקיד במש"

 
 
                                                                                                                                    עלי זכות הצבעה:ב
 שליח איזור בלבד   ●

                                                                                                                                                           הצבעה: נוהלי 
 כל חבר בעל זכות הצבעה יצביע פעם אחת בלבד בכל סבב הצבעה.  

 24/11/21רשימת מועמדים לתפקידים תיסגר ב   *                                                                                                                                  הצבעה חשאית )פתקים(                           ●
 מתחילים בספירת בעלי זכות הצבעה, ובסיום הספירה רשימת בעלי זכות ההצבעה נסגרת.    *       עה נוספת.          יעברו להצב  תיערך הצבעה כללית ושני המועמדים אשר יקבלו את מירב הקולותבמידה ויש יותר משני מועמדים,  ●
ים מועמד 2לפחות במידה ויש  51%( לפחות במידה ויש רק מועמד אחד. רוב של 2/3) 66%רוב של  ●


