
 
 

 

 

 

 

  2023ם בחירות לבעלי התפקידי

 מחפשת בעלי התפקידים.  ועדת מב"ס ארצי 

   16.01.2023בוועדה יערכו ביום שני  בחירות לבעלי התפקידיםה

 19:00תל אביב בשעה   9במשרדי המחוז  ברח' המקצוע 

 054-7326327, איתן 054-5794602  לדימה לפרטים נוספים ניתן לפנות 

 

 תקופת ניקיון   קריטריונים    תפקיד

 סגן יו"ר  

 • ניסיון בשירות במב"ס
 • עובד צעדים, בקשר עם חונך 

 • בקיא במסורות ועקרונות השירות
 • תקשורתי מסור אחראי מנהיג ענו וישר 

 • נייד, עצמאי
 • בקיא ביישומי מחשב 

 • השתתפות חובה בפגישות
 • מטרת על: להיות יו"ר 

 שנים   4

 גזבר

 • מצב פיננסי יציב .
 • טוב בניהול כספים . 

 • ערכי, ישר ,אחראי ואמין . 
 • השתתפות חובה בפגישות . 

 שנים   4

 מתאם/שליח 
 מל"צ   -מב"ס 

 • ניסיון שירות במב"ס . 
 • תקשורת טובה, ישירה ואמינה, כושר ארגון . 

 • חלק בלתי נפרד מהתפקיד הוא להשתתף  
 בפגישות מל"צ ארצי בעת הצורך .    

 • נייד ,עצמאי .
 • בקיא במסורות ועקרונות השירות .

 שנים   3

 ה\מזכיר 

 • ידע בישומי מחשב 
 • תיאום ועדכון תקשורתי בין חברי הועדה

 • תיעוד הפגישות ושליחת דוח חודשי למחוז 
 במפגשים • נוכחות מלאה 

 שנתיים 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  2023ם בחירות לבעלי התפקידי

 מחפשת בעלי התפקידים.  ועדת מב"ס ארצי 

   16.01.2023בוועדה יערכו ביום שני  בחירות לבעלי התפקידיםה

 19:00תל אביב בשעה   9במשרדי המחוז  ברח' המקצוע 

 054-7326327, איתן 054-5794602  לדימה לפרטים נוספים ניתן לפנות 

 

 תקופת ניקיון   קריטריונים    תפקיד

 מתאם אזורים 
 מב"ס

 • ידע וניסיון במב"ס 
 • תקשורתי, אחראי

 • בקיא במסורות ועקרונות השירות.
 • הגעה לפגישות מב"ס אזוריות במידת הצורך

 • העברת מידע ממב"ס ארצי לאזורים ומהאזורים 
 למב"ס ארצי.    

 היור"ים האזוריים להגעה• מעדכן ומזמין את 
 לפגישת מב"ס ארצי   

 שנים   3

 יו"ר מגזין של מב"ס  

 • ידע וניסיון במב"ס וחיבור לערכים של המגזין
 • תקשורתית, אחראית 

 • בקיאה במסורות ועקרונות השירות
 • הגעה לפגישות מב"ס אזוריות במידת הצורך 

 • שליטה בזום וידע טכני 
 

 שנים   3

 סדנה בינלאומית   יו"ר 

תפקיד הוא הקמת קבוצת ועדה שתכלול דוברים ומתרגמים 
 משפות אנגלית, רוסית ועוד..  

 •  ידע וניסיון במב"ס 
 • תקשורתי, אחראי  

 • בקיא במסורות ועקרונות השירות. 
 • הגעה לפגישות מב"ס אזוריות במידת הצורך 

• השתתפות בפגישות עבודה בזום עם כלל מארגני הסדנה של 
 המדינות השונות 

 שליטה בזום וידע טכני • 

 שנים  3

מתאם תוכנית "משרתי צעד  
12 " 

 • ניסיון בשירות במב"ס
 • עובד צעדים, בקשר עם חונך 

 • בקיא במסורות ועקרונות השירות
 • תקשורתי מסור אחראי מנהיג ענו וישר 

 • נייד, עצמאי
 • בקיא ביישומי מחשב 

 • השתתפות חובה בפגישות

 שנים  3



 

 יו"ר קווי מנחה

 • ניסיון בשירות במב"ס
 • עובד צעדים, בקשר עם חונך 

 • בקיא במסורות ועקרונות השירות
 • תקשורתי מסור אחראי מנהיג ענו וישר 

 • נייד, עצמאי
 • בקיא ביישומי מחשב 

 • השתתפות חובה בפגישות

 שנים   5

 יו"ר כנס ואירוח
 מב"ס

 • יכולת ארגון ומנהיגות 
 • תקשורת בין גופים, 

 • יצירתיות
 • ניסיון קודם בתחו ם 

 • ניסיון בהקמת אירועים והתנהלות מול
 גופים חיצוניים    

 • תיאום ותקשורת בין אישית 
 • ידע במסורות ועקרונות השירות

 שנים  5

 יו"ר סדנה ומידע 

 • ידע במסורות ועקרונות השירות , 
 ניידות , אחראי • 

 • הפקת ימי אחדות 
 • ימי עיון 

 • תקשורת מול מל"צ במצגות בבתי הכלא 
 • אחראי על ימי גיבוש של מב"ס 

 • תיאום סדנה של מב"ס בכנסים אזוריים 
 וארציים.    

 שנים  4

 קניין/ית 

 • אחראי, עמידה בזמנים 
 • השתתפות בכל הפגישות 

 • ניהול תקציב
 ארצי.• קניית מוצרי צריכה למב"ס 

 חצי שנה 

 פותחן/ית 
 דקות לפני הפגישה ,  15• הגעה 

 • עמידה בזמנים, אחראי 
 • נקיון וסידור החדר בתחילת/סיום המפגש. 

 חצי שנה 

 


