
 בחירות לוועדה הארצית

 

 שלום חברים יקרים,

 

 מכתב זה מופנה לכל אחד מכם באופן אישי וגם למזכירי הקבוצות השונות.

 

. במהלך הכנס נקיים בחירות לוועדה כידוע לכם, הכנס הארצי שלנו יתקיים בעוד כחודש

מנות להודות לחברי הוועדה על הזדזאת   הארצית שמסיימת את תפקידה לאחר שנתיים.

 לחברותא!היפה תרומתם 

                                                                          

הבחירות הן לתפקידים הבאים: יו"ר הוועדה הארצית, סגן יו"ר, מזכיר, גזבר, סגן גזבר, 

ועדות הבאות: ספרות, תרגום, שליח לוועדה העולמית, סגן שליח ובנוסף ייבחרו יו"רים לו

   .)מוסדות ובתי חולים(, תרבות, אתר ומב"ח )מידע לציבור(מל"ץ 

 (בעמוד הבאמועמדות הקריטריונים עבור ה)פירוט  

 

 לקראת הבחירות:

 לתפקידים כמועמדים עצמם את להציע מקבוצתם חברים לעודד קבוצה מכל מבקשים אנו

 :הבא במייל קשר ליצור מתבקשים הקריטריונים על העונים מועמדים הנ"ל.

coda.israel1@gmail.com 

)ז' תשרי  9.10.16  : מועמדות להגשת אחרון תאריך .הועדה מחברי אחד עם בטלפון או

 תשע"ז(

 

, לגוף הבוחר יםנציגשני  הקרוב עדכל קבוצה מתבקשת לבחור במצפון הקבוצה , בנוסף

לא  יםהנציגאחד למקרה ש מחליףלבחור גם  מומלץשיורכב מנציגי כל הקבוצות בארץ. 

  יגיע לכנס. 

 לגוף הבוחר חירות את שמות הנציגיםבשמזכירי הקבוצה יעבירו לוועדת האנו מבקשים 

 .)כז' אלול תשע"ו( 30.9.16 -לא יאוחר מה

 החדשה.הארצית הוא זה שיצביע ביום הבחירות על הרכב הוועדה  הגוף הבוחר

 

 )מסורת שתיים( "מנהיגינו אינם אלא משרתים שזכו לאמון, אין הם מושלים"

 

 
 בברכה,

 ועדת הבחירות של קודא ישראל

 050-6754278 –/ הינדי054-6543688 –/ שירלי 052-8075412 –רמי )יו"ר( 

 

 רק ביחד זה עובד

 אוהבים אתכם

 

 

 

mailto:coda.israel1@gmail.com


 קריטריונים לתפקידים בוועדה הארצית

 מהות התפקיד דרישות מהמועמד תפקיד
הוועדה יו"ר 

 הארצית
 ותק של שנתיים בקודא.

 תפקידי שרות בקבוצת הבית כמו מזכיר.עשה 
נמצא בהחלמה, עם נסיון בצעדים ובמסורות 

 .)רצוי נסיון באימון(

 ארגון וניהול הפגישות של הוועדה פעם בחודש.
סדר היום של פגישות הוועדה והפצתן הכנת 

 לחברים מבעוד מועד.
 קשר עם ראשי הוועדות השונות. 

סגן יו"ר 
ה וועדה

 הארצית

 שנה ותק בקודא.
 תפקידי שרות בקבוצת הבית כמו מזכיר.עשה 

 בעל נסיון בצעדים והכרות עם המסורות.

 מחויב להיות נוכח בפגישות הוועדה הארצית.
 במידה ואינו יכול להגיע.ממלא את מקום היו"ר 

 מרכז את המידע המגיע משאר הוועדות.
 ותק של שנה בקודא. מזכיר

 בעל נסיון בכתיבה וניסוח.
רישום פרוטוקול הפגישות והפצתו לחברים 

 .שבוע מיום הפגישהבתוך 
ן יומן ההחלטות של הוועדה הארצית עדכו

תאום והודעה לחברי ומעקב אחרי ביצוען. 
 על זמני הפגישות ומיקומן. הוועדה ולשליחים

אחראי להעביר הודעות והחלטות לחברי הוועדה 
 ולשליחים.

 אדם עם בטחון כלכלי יציב. גזבר
 ותק של שנתיים בקודא.

 רצוי גם בתפקיד גזבר.ונסיון בשרות 

פותח יחד עם הסגן או חבר וועדה אחר חשבון 
 בנק עבור כספי הוועדה.

של  ניהול רישום של ההוצאות וההכנסות
 הוועדה.

 בונה תקציב שנתי.
 נוכח בפגישות הוועדה ומדווח על מצב החשבון.

 אדם עם בטחון כלכלי יציב. סגן גזבר
 בקודא. שנהותק של 

 רצוי גם בתפקיד גזבר.ונסיון בשרות 

פותח יחד עם הגזבר חשבון בנק עבור כספי 
 הוועדה.

נוכח בפגישות ואם הגזבר אינו נמצא מדווח על 
 החשבון.מצב 

 
שליח לוועדה 

 העולמית
נסיון בשרות ברמת  ותק של שנתיים בקודא.

 הקבוצה לפחות.
נסיון והכרות עם הצעדים, המסורות ועקרונות 

 השרות.
ידיעת השפה האנגלית ברמה טובה )קריאה, 

 כתיבה ודיבור(.

 מייצג את הוועדה ארצית בכנס קודא העולמי.
 השונות בכנס.ר קשרים עם חברים מהוועדות יוצ

נמצא בקשר עם האחראי על ישראל מקודא 
 עולמי.

סגן שליח 
לוועדה 

 העולמית

נסיון בשרות ברמת  בקודא. שנהותק של 
 הקבוצה לפחות.

נסיון והכרות עם הצעדים, המסורות ועקרונות 
 השרות.

ידיעת השפה האנגלית ברמה טובה )קריאה, 
 כתיבה ודיבור(.

 קודא העולמי.מייצג את הוועדה ארצית בכנס 
 ר קשרים עם חברים מהוועדות השונות בכנס.יוצ

יו"ר וועדת 
 ספרות

 בקודא. ותק של שנה
אדם עם בטחון כלכלי יציב. יכולת ארגון וניהול 

 כספי.
 נסיון והכרות עם הצעדים והמסורות.

 אחראי על מכירת הספרות בכל הארץ.
 נמצא בקשר עם הספרנים בכל הקבוצות.

הארצית ויו"ר וועדת תרגום  בשיתוף עם הוועדה
 קובעים את סדר העדיפויות לתרגום.

 עובד מול בית הדפוס.
יו"ר וועדת 

 תרגום
 ותק של שנה בקודא.

 עשה תפקידי שרות בקבוצת הבית.
 נסיון והכרות עם הצעדים והמסורות.

שליטה טובה בעברית ובאנגלית, וידע בעבודה 
 עם מחשב.

וועדת ספרות בשיתוף עם הוועדה הארצית ויו"ר 
 קובעים את סדר העדיפויות לתרגום.

נמצא בקשר עם חברי וועדת התרגום לגבי 
 החומרים לתרגום.

 קובע זמנים להגשת החומרים המתורגמים.
יו"ר וועדת 

מל"ץ )מידע 
 לציבור(

 בקודא. ותק של שנה
 עשה תפקידי שרות בקבוצת הבית.

 נסיון והכרות עם הצעדים והמסורות.
 שליחות.חדור תחושת 

אחראי להביא את המידע על קודא לקהל הרחב 
 במגוון דרכים )אינטרנט, לשכות רווחה ועוד(.

 עובד בשיתוף פעולה עם וועדת אתר.

ו"ר וועדת י
 תרבות

 בקודא. ותק של חצי שנה
 עשה תפקידי שרות בקבוצת הבית.

 נסיון והכרות עם הצעדים והמסורות.
 חדור תחושת שליחות.

אחראי על בעלי תפקידים בארגון ארועי תרבות 
 הקשורים לקודא.

רשאי להפעיל רעיונות יצירתיים בכל מה שנראה 
 לו שיכול להועיל לחברותא של קודא.



 בקודא. ותק של שנה יו"ר וועדת אתר
 עשה תפקידי שרות בקבוצת הבית.

 נסיון והכרות עם הצעדים והמסורות.
)רצוי מישהו עם שליטה טובה בעולם האינטרנט 

 גישה לבנייה וקידום אתרים(

אחראי לתפעול האתר: מעלה תכנים מתחדשים 
כמו מידע על כנסים ומרתונים. מעדכן מידע על 

 קבוצות חדשות.
 נמצא בקשר עם בונה האתר.

יו"ר וועדת 
מב"ח )מוסדות 

 ובתי חולים(

 בקודא. ותק של שנה
 עשה תפקידי שרות בקבוצת הבית.

 והכרות עם הצעדים והמסורות. נסיון
 חדור תחושת שליחות.

דואג להביא את המסר של קודא למוסדות כמו: 
בתי סוהר, מרכזי נוער בסיכון, מקלטים לנשים 

מוכות, מוסדות רווחה ברחבי הארץ, מרכזים 
 לבריאות הנפש ובתי חולים.

 

 


