
 

 

 

 

 

 

 

 أهال وسهال بك في جمعيّة شلوميت! –المتطوع/ة العزيز/ة 

 أنت تقف/ين اليوم أمام إحدى أهم المراحل في حياتك.

، وفي الوقت نفسه فرصة وتعزيزه المجتمع اإلسرائيلي   في للمساهمة أيًضا وفر لك الفرصةست سنة

 لك للنمو والتطور.

ؤال، أو طلب، أو تردد، ستجد/ين طاقم جمعي ة نحن نتمنى لك النجاح الكبير ونذكرك أنه في كل س

 شلوميت هنا من أجلكم.

فيما يلي دستور الخدمة لجمعي ة شلوميت، الرجاء قراءته بتمعن )نوصي بعرض الدستور على الوالدين 

 أيًضا(

 

 "شلوميت" جمعية-"دستور الخدمة 

 .كل ما يرد هنا بصيغة المتطوعة يسري أيضا على المتطوع وبالعكس

 

يت هي جمعيّة عامة معترف بها ومصادق عليها من قبل سلطة الخدمة الوطنية المدنية ومؤسسة التأمين الوطني، كجسم شلوم .1

عسكريّة، أو من الخدمة ال ت على شهادة إعفاءحاصالالمتطوعات هن شابات . يعمل على تشغيل المتطوعين في الخدمة الوطنية

. )ال يمكن البدء في الخدمة الوطنيّة دون عرض 1986وفق قانون الخدمة األمنية إلى الخدمة النظاميّة  نمن لم يجري استدعائه

 شهادة إعفاء خطيّة من الجيش(

 .سنة 24يمكن المشاركة في الخدمة الوطنية المدنية حتى جيل  .2

بطاقة لتشخيص  تشكل هذه البطاقة. ةة المدنيّ كل متطوع في الخدمة الوطنية المدنية ُملزم ببطاقة متطوع في الخدمة الوطنيّ 

ا، وتمنحكم امتيازات مختلفة وتُستخدم من أجل استصدار المتطوع أمام التفتيش خالل السفر وللحصول على تخفيضات وغيره

التي تتيح لك التنقل مجانًا في خطوط المواصالت العامة )يجب استصدار البطاقة ( ڤ"كا ڤ"را)بطاقة سفر "متعددة الخطوط" 

 ڤ"(.كا ڤتصدار، معلومات كاملة متوافرة على موقع "رابشكل شخصي في مراكز االس

 .مصاريف المتطوع من أجل استصدار بطاقة جديدة بدلمن  شاقال 15في حالة فقدان البطاقة يتم خصم مبلغ 

في أطر رسميّة وغير رسميّة خالل ساعات الصباح، والظهر، والعصر والمساء، " شلوميت"تعمل المتطوعة في إطار جمعيّة  .3

حيث تبيت المتطوعات في مكان الخدمة وخليات، قرى الشبيبة، الهوستيل ا)باستثناء أماكن مثل الد 21:00بعد الساعة وليس 

على إذن خاص مسبقا، وفي أماكن الخدمة المصادق عليها من قبل  توفي األماكن التي تشمل مناوبة عمل ليليّة(،  إال إذا حصل

شهرا متواصلة على  12أيام في األسبوع، ولفترة  5ة، ولمدة ساعة أسبوعيّ  40يقل عن  ة، وبما الة المدنيّ سلطة الخدمة الوطنيّ 

 . األقل، يشمل أيام العطلة

 



 

 

 

 

 

 

في مكان الخدمة، وظيفته تشغيل المتطوع، إرشاده والمصادقة على خدمته في مكان ( ُمشغّل)لكل متطوع مسؤول شخصي  .4

على تقارير الدوام، المصادقة على أيام العطلة والتغيّب وفق لوائح وكذلك فهو مسؤول عن المصادقة والتوقيع  .الخدمة

 المتطوعة في الخدمة الوطنيّة والمدنيّة المصادق عليها.

حتسبة، على المتطوعة تعبئة سجل الدوام اليومي بشكل متواصل، بما في ذلك أيام العطلة، الشهادات المرضية، واأليام غير المُ  .5

 المسؤول/ة عنها. إلى الُمركز/ة "الُمشغل"، موقعا من قبل لث من كل شهربعد الثاوتسليم السجل ليس 

حتفظ بها في مكان الخدمة، على على المتطوعة االحتفاظ بنسخ عن التقارير، نسخة واحدة تحتفظ بها المتطوعة، ونسخة أخرى يُ  .6

دوسية في مكان الخدمة لحفظ تقارير على المتطوعة التأكد من وجود ملف/. مدار كل فترة الخدمة وحتى الحصول على الحقوق

 الدوام الموقعة والمستندات المختلفة ذات الصلة.

 .عدم تقديم التقارير في الوقت المحدد يؤدي إلى التأخير في الحصول على بدل المصاريف الشهرية، إلى حين تسليم التقرير

 .خدمةحقوق المتطوعة بعد إنتهاء مدة الفي ما أن عدم تعبئة التقرير قد يضر ك

 من األهمية معرفة أن المسؤول في مكان الخدمة ال يملك صالحيّة إعفاء المتطوعة من ساعات الخدمة.

 حتى إذا حصلت المتطوعة على تسريح ُمبّكر من المسؤول عنها، ينبغي عليها استكمال ساعات الخدمة.

مر الذي قد يؤدي إلى تأخير منح شهادة إنهاء يجب االمتناع عن مراكمة ساعات تغيّب عن الخدمة، ألنه يجب استكمالها، األ

 الخدمة.

االحتشام في اللباس : اتلتزم المتطوعة في شلوميت بالسلوك المالئم لوظيفة في السلك العام واألعراف المناسبة لوظيفته .7

 .التفاني في الوظيفة وااللتزام بالجدول الزمنيّ وة، المواظبة في العمل، والمظهر، النزاهة الشخصيّ 

زم المتطوعة في شلوميت بالحفاظ على السرية في كل ما يتعلق بالمعلومات المكتسبة خالل فترة الخدمة، وبما يتعلق تلت .8

 .بالمؤسسات واألشخاص الذين تعمل معهم

تعمل جمعيّة شلوميت جل جهدها بغية مساعدة المتطوعة على إنهاء فترة الخدمة الوطنيّة على النحو األفضل.  – إنهاء الخدمة .9

حاالت استثنائيّة قد يؤدي عدم اإللتزام بالقواعد المحددة واللوائح وتعليمات الُمرّكزة بخصوص السلوكيات المطلوبة في  في

 الخدمة الوطنيّة إلى إيقاف الخدمة وحرمان المتطوعة من الحقوق الممنوحة لها.

في  اتشغيله سؤولية الجمعية استمرار، ليس من م(ةوظيفيّ ة او الالتأديبيّ )بسبب عدم المالءمة  اي يتم إيقاف خدمتهة التالمتطوع  9.1

 ة.الخدم

ليس من . يوما مسبقا 14المتطوعة التي تقرر، ألسبابها هي، ترك مكان الخدمة، تلتزم بالتبليغ المسبق عن ذلك، ما ال يقل عن  9.2

 . تشغيلها في الخدمة مسؤولية الجمعية استمرار

 

 



 

 

 

 

 

باستطاعة مكان الخدمة  –إضافية  ايومً  14خدمة المتطوعة، فهو يلتزم بمنح متطوعة الخدمة مدة  إذا قرر مكان الخدمة إيقاف 9.3

من التواجد في مكان الخدمة خالل هذه الفترة، لكن يتم احتساب هذه الفترة من مجمل فترة  وإعفائها أن يقرر تسريح المتطوعة

 الخدمة.

 . يات ُملزم باستمارة انتقال من الجمعيّة التي ينتقل منها المتطوعاالنتقال بين الجمع –االنتقال بين الجمعيات . 10

 .يشير هذا النموذج إلى فترة خدمة المتطوع في نفس الجمعيّة

يجب التوجه . فقط بعد تقديم جميع تقارير سجل الدوام وتصاريح المرضرة للمتطوعة التي تطلب االنتقال يتم استصدار االستما

 استمارة االنتقال. إلى الُمركزة للحصول على

تستمر المتطوعة في الخدمة في مكان خدمتها، إال إذا تم تلقي تعليمات أخرى من الجهات المختصة،  في حاالت الطوارئ . 11

 .كما يطلب من أبناء وبنات الخدمة مساعدة الجبهة الداخليّة

 العطلة، المرض والتغيّب خالل الخدمة. 21

 

 العطلة 12.1

 

 يوم عطلة في السنة 22يستحق  –أيام  5 أسبوع عمل لمدةأ. 

 يوم عطلة في السنة 26يستحق  –أيام  6أسبوع عمل لمدة  ب.

 من األهميّة التأكيد على التالي: ال يسمح بمراكمة أيام العطلة من سنة إلى السنة الثانية. *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 األعياد 12.1.1

 :من حصة العطلة السنوية تُخصم ال فيما يلي عطلة أيام األعياد التي

 المتطوعة المسلمة المتطوعة المسيحية المتطوعة الدرزية المتطوعة اليهودية

  رأس السنة العبرية

 يوم 2

 عيد األضحى

 أيام 4

 عيد الميالد

 يوم 2

  رأس السنة الهجرية

 واحد يوم

  يوم الغفران

 واحد يوم

 عيد النبي شعيب

 أيام 4

 رأس السنة

 يوم واحد

 د المولد النبويعي

 واحد يوم

 عيد العرش

 واحد يوم

 يوم االستقالل

 واحد يوم

 الظهور عيد

 يوم واحد

 عيد الفطر

 أيام 3

 بالتوراة الفرح

 يوم واحد

 النبي الخضر عيد

 يوم واحد

 الجمعة قبل الفصح يوم

 يوم واحد

 عيد األضحى

 أيام 4

 الفصح

 يوم 2

 النبي سبالن عيد

 يوم واحد

 الفصح الثاني من اليوم

 يوم واحد

 يوم االستقالل

 واحد يوم

 االسابيع عيد

 يوم واحد

 الصعود عيد 

 يوم واحد

 

 يوم االستقالل

 واحد يوم

 يوم االستقالل 

 واحد يوم

 

 عيد األسابيع  

 يومين

 

 أيام 10 - المجمل يوما 11 - المجمل يوما 11 - المجمل أيام 9 - المجمل

   

 دزيارة األهل خارج البال 12.1.2

يوًما حسب التقويم السنوّي )تشمل أيام  15ي خارج البالد تكون لمتطوعة الوحيدة التي تعيش أسرتها فالخاصة ل عطلةالأيام 

الجمعة، عشية األعياد، أيام السبت واألعياد(. هذا باستثناء ايام العطلة االعتياديّة. في هذه األيام تستطيع المتطوعة السفر 

 تها )يتطلب عرض تذكرة السفر(.خارج البالد لزيارة أسر

 

 عمل المتطوعة األثيوبية في عيد السجد 12.1.2

السماح لكل متطوعة في الخدمة الوطنيّة المدنيّة الراغبة في ذلك التغيّب عن  في عيد السجد للطائفة األثيوبيّة يجب

 التطوع، ولكن يجب التأكيد أن يوم العطلة هذا يكون على حساب أيام العطلة المتوفرة لها.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 عطلة خاصة في يوم ذكرى الجنود الضحايا 12.1.3

المتطوعة من "العائالت الثكلى" قرابة من الدرجة األولى )أب، أم، أخ، أخت، ابن، ابنة( يحق لها التغّيب عن 

مكان التطوع في يوم ذكرى ضحايا حروب إسرائيل واألعمال العدوانية. يحتسب هذا اليوم كيوم خدمة في كل 

 صم اليوم من مجمل أيام العطلة المستحقة.المعنى وال يتم خ

 

 عطلة أيام الصيام 12.1.4

 :(في حالة كان يصوم)يجب السماح لمتطوع الخدمة الوطنية التغيب لمدة ساعتين بسبب الصوم في المواعيد التالية 

 .صوم جداليه، العاشر من طيفيت، تعنيت استير، السابع عشر من تموز

 .أعاله يعتبر يوم عطلة وليس على حساب الُمشغلالتغيّب ليوم واحد في كل من األيام 

ب يحق لمتطوعي الخدمة اليهود التغيب ليوم كامل، وذلك إذا قاموا بالتوقيع على تصريح أنهم يصومون في التاسع من آ

 .في هذا اليوم

 

  التغيّبات    12.2

 التغيّب بسبب امتحان  12.2.1

من أجل إجراء امتحان   ، وذلك(مرة واحدة في السنة)أيام  3ة يجب السماح لمتطوعي الخدمة المدنية التغيب لمد

يجب تقديم شهادة ممتحنة مع . بسيخومتري أو امتحان بجروت واحد، يومين قبل االمتحان ويوم واحد يوم موعد االمتحان

 تفاصيل المتطوعة واالمتحان.

 

 التغيّب من أجل الزواج  12.2.2

تشمل يوم الزواج نفسه. كل تغيّب  من أجل الزواجمتتابعة أيام ( سبعة) 7في الخدمة الوطنية إجازة  ةجب منح المتطوعي

 آخر يكون على حساب العطلة السنويّة، أو يتم التبليغ عن ذلك كإجازة غير محتسبة.

 

 



 

 

 

 

 

 

 بسبب الحداد التغيّب 12.2.3

 يلي: المتطوعة التي تتغيّب عن العمل بسب وفاة قريب عائلة من الدرجة األولى تستحق عطلة كما

 مسلمة مسيحية درزية يهودية 

قريب عائلة 

من الدرجة 

األولى )قائمة 

مالئمة حسب 

 المتطوعة(

 

أب، أم، أخ، أبن، 

بنت، أخ، أخت، 

 زوج

 

أب، أم، أبن، بنت، جد، 

، جدة، أخ، أخت، حما

صهر، صهرة، ابن األخ أو 

األخت، بنت األخ أو 

األخت، خال أو عم، خالة 

ال، أو عمة، أبن العم أو الخ

 بت العم أو الخال، زوج.

 

أب، أم، أبن، بنت، 

جد، جدة، أخ، 

أخت، خال أو عم، 

خالة أو عمة 

)قرابة دم فقط(، 

 زوج

  

أب، أم، أبن، بنت، 

جد، جدة، أخ، أخت، 

خال أو عم، خالة أو 

عمة )قرابة دم فقط(، 

 زوج

 

 

 

 مدة التغيّب

 

 

من يوم الوفاة وحتى 

يوم الدفن وحتى 

عد سبعة أيام حداد ب

الدفن. إذا وقع ذلك 

في اليوم األول من 

الفصح، األسابيع، 

اليوم األول للعرش، 

اليوم األول لرأس 

السنة أو يوم 

الغفران، يتم 

االعتراف فقط بسبعة 

أيام تعيّب بعد الدفن. 

إذا حدثت الوفاة في 

رأس السنة أو 

الفصح أو العرش 

يتم االعتراف بسبعة 

ايام حداد تأتي بعد 

 د.انتهاء العي

 

 سبعة أيام من يوم الوفاة.

 

من يوم الوفاة 

وحتى يوم الدفن 

وحتى ثالثة أيام 

 بدًءا من يوم الدفن

 

من يوم الوفاة وحتى 

يوم الدفن وحتى ثالثة 

 أيام بدًءا من يوم الدفن

 

 

 التغيّب بسبب الثلوج  12.2.4

 من الخدمة خالل مدة إغالق مكان  في مكان تم إغالقه بسبب أحوال الطقس الهائجة يتم تحريرها المتطوعة التي تعمل

 الخدمة.

  المتطوعة التي تسكن خالل فترة الخدمة )المتطوعة التي تسكن خارج نزل الخدمة( في منطقة يتم فيها اغالق الشوارع

من بيتها إلى مكان الخدمة وال توجد مواصالت عامة منظمة بسبب أحوال الطقس الهائجة، يتم تحريرها من الخدمة 

 خالل مدة إغالق الطرقات.

 



 

 

 

 

 

  األسباب أعاله يعتبر كيوم عمل كامل.التغيّب عن الخدمة بسبب 

 التغيّب المبرمج عن الخدمة 12.2.5

التغيّب الُمخطط عن الخدمة يتطلب التنسيق المسبق والحصول على إذن من المسؤول في مكان الخدمة ويُلزم في الحصول 

في اللوائح ويتم خصم  على مصادقة مسبقة من الُمرّكزة المرافقة في شلوميت. التغّيب بدون مصادقة الُمركزة يعتبر خالل

 مدة التغيّب من أيام العطلة السنويّة.

 

 عطلة الوالدة  12.3

الحصول على ثالثة أسابيع تغيّب عن الخدمة بسبب المرض، ويتم خصم هذه  الخدمة تستحقالتي تلد خالل فترة المتطوعة 

 المدة من مجمل األيام المرضيّة السنويّة، وبناء على تقديم شهادة مرض طبيّة.

إذا تجاوزت المتطوعة عدد األيام المرضيّة السنويّة المستحقة، يتوجب عليها التوجه إلى "اللجنة الطبيّة" بغية السماح لها 

 بتجاوز األيام المرضيّة السنوية المصادق عليها والمستحقة.

  العطلة المرضية   12.4

 خالل  يوم عادي 30فترة  حتىة ادة طبيّ في الخدمة الوطنية التغيّب عن الخدمة بناء على شه ةيسمح للمتطوع

دة المالية الُمحددة عن هذه الفترة. يجب إرفاق شها فترة الخدمة. تستحق المتطوعة الحصول على المصاريف

 مرض طبيّة مع تقرير الدوام الشهري.

 .يجب إبالغ المركزة والمسؤول المباشر في مكان الخدمة فوًرا عن التغيّب ألسباب مرضيّة 

  التابعة لسلطة الخدمة  يتطلب مصادقة اللجنة الطبيةخالل فترة الخدمة  عاديًايوما  30لمدة تزيد عن التغيّب

 الوطنيّة.

  يتم التوجه إلى اللجنة الطبيّة عن طريق الُمرّكزة المسؤولة وإرفاق الشهادات الطبيّة والتوقيع على استمارة طلب لجنة

 طبية.

 

اب في مكان الخدمة على المتطوعة التواجد في مكان الخدمة، أو في مكان آخر اإلضر خالل- :اإلضراب في مكان الخدمة .13

وفق تعليمات جمعيّة شلوميت أو الُمشغّل، ولكن ال تقوم المتطوعة بعمل مكان العمال المضربين. إذا استمر اإلضراب 

وهو يقرر هل يصادق على هذه  ، يتم رفع تقرير بذلك إلى المسؤول،ألكثر من سبعة أيام ولم يتم ايجاد مكان خدمة بديل

 الفترة كفترة خدمة مع األخذ باالعتبار الظروف واإلضراب.

 

 

 

 



 

 

 

 

 التعليم والعمل خالل فترة الخدمة .14

 دراسة تصريح   14.1

  دراسة منتظمة   14.1.1

 الدراسة وفق اإلجراءات هنا مطلوب فقط بالنسبة للدراسة المنتظمة وهي: تصريح

  ساعتين أسبوعيتين.دراسة في مؤسسة تعليم أكثر من 

 .التعليم الذي تنظمه جمعيّة شلوميت بحيث يكون أكثر من ستة ساعات أسبوعيّة 

   .الخدمة ال تتطلب الحصول على تصريحالتعليم الذي يطلبه الُمشغّل من أجل تنفيذ واجبات دراسة غير انتظاميّة  14.1.2

 نيّة يكون عن طريق توجه المتطوعة طلب الحصول على تصريح )مستند( دراسة منتظمة خالل فترة الخدمة الوط

 إلى ُمرّكزة جمعيّة شلوميت باستمارة خطية للدراسة.

 .يّذكر في االستمارة إسم مؤسسة التعليم وحجك ساعات الدراسة األسبوعية المخططة وإرفاق برنامج التعليم 

 فق.يوقع الُمشغل على االستمارة للمصادقة على دراسة المتطوعة وفق برنامج الدراسة المر 

 

 جمعيّة شلوميت تصادق على برنامج التعليم االنتظامي فقط إذا تم استيفاء الشروط التالية: 14.1.3

  ساعات أسبوعية للمتطوعة في السنة األولى. 6حجم التعليم االنتظامي ال يزيد عن 

  ساعة أسبوعية للمتطوعة في السنة الثانية. 12حجم التعليم االنتظامي ال يزيد عن 

 ي ال يضر في عمل المتطوعة وال يمنعها من استكمال ساعات التطوع المقررة في إطار التعليم االنتظام

 وظيفتها.

  ّة للمتطوعة.ة واالقتصاديّ التعليم االنتظامي يساهم في تعزيز المكانة االجتماعي 

 

 طلب استثنائي 14.1.4

من المسؤول أو من  ة، تطلب جمعيّة شلوميت مصادقةساعة أسبوعيّ  12كان حجم التعليم االنتظامي يزيد عن  إذا

 ينوب عنه، وذلك بواسطة طلب خطي تلحق به جميع المستندات.

      

 إلغاء الموافقة 14.1.5

  إذا وجدت جمعيّة شلوميت، أو الُمشغّل، أن التعلم االنتظامي الذي تمت المصادقة عليه يلحق الضرر في عمل

 راسة.المتطوعة في الخدمة الوطنيّة، فيحق لجمعيّة شلوميت إلغاء موافقة الد

  ،يحق للمسؤول عدم االعتراف في فترة التعليم كجزء من الخدمة الوطنيّة إذا وجد أنه لم يتم استيفاء الشروط أعاله

 أو إذا تم إبطال الشروط بعد صدور الموافقة.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

تحتفظ المتطوعة بنسخة عن طلب الدراسة والموافقة، في مكان الخدمة وفي جمعيّة شلوميت خالل فترة خدمة 

 المتطوعة.

 

سنة خدمة واحدة. للسنة الثانية يجب تقديم طلب  –تكون الموافقة على الدراسة سارية المفعول لمدة سنة تعليميّة واحدة 

 في حالة االنتقال بين هيئات الخدمة المعترف بها أو بين الُمشغلين، يتم إبطال سريان مفعول الموافقة.جديد. 

 

 مصادقة على العمل  14.2

 ة للمطوعة في سنته األولى على العمل والتعليم في الوقت نفسه في سنة الخدمة.لن تتم المصادق

 المتطوعة في السنة الثانية للخدمة تستطيع الحصول على مصادقة عمل وتعليم في نفس الوقت.

 

 طلب مصادقة على العمل 14.2.1

 تمارة طلب مصادقة على يتم تقديم طلب المصادقة على العمل خالل فترة الخدمة من قبل المتطوعة خطيّا على اس

 العمل.

  يشمل الطلب تفاصيل شخصيّة كاملة حول نوع العمل، حجم العمل، اسم الُمشغّل، مكان العمل، الوضع االقتصادي

مصادقة من قبل العاملة االجتماعية التي  للمتطوعة وألفراد عائلتها، وتشرح المتطوفة أسباب طلب العمل. يجب إرفاق

 و من خدمات الرفاه االجتماعّي.تعمل في جمعيّة شلوميت أ

 .يقوم الُمشغّل بالمصادقة على طلب العمل وموافقته على عمل المتطوعة وفق تفاصيل الطلب 

 

 المصادقة على الطلب 14.2.2

 :يحق لجمعيّة شلوميت المصادقة على طلب العمل فقط إذا تم استيفاء الشروط التالية 

  في الخدمة وال تمنعها من استكمال كامل ساعات التطوع في مكان القيام بالعمل ال يضر في قيام المتطوعة بوظيفتها

 الخدمة.

 :الوضع االقتصادي واالجتماعي للمتطوعة يبرر المصادقة على طلب العمل 

  ساعة أسبوعيّة 12حتى  –للمتطوعة في سنتها األولى 

  ساعة أسبوعيّة 20حتى  –للمتطوعة في سنتها الثانية 

 يستحق العمل فيه كمتطوعة في الخدمة الوطنيّة العمل في مكان مناسب للمتطوعة 

 العمل ال يتم في مكان الخدمة الوطنيّة 

 والموافقة، في مكان الخدمة وفي جمعيّة شلوميت خالل فترة خدمة المتطوعة. خة عن طلب العملتحتفظ المتطوعة بنس 

 

 



 

 

 

 

 

 

 نقل طلب المصادقة على العمل إلى مدير قسم المراقبة والفحص 14.2.3

  طلب المتطوعة يمكنها التقدم بالطلب ثانية ونقل طلبها إلى المسؤول الذي سيقرر في األمر.إذا تم رفض 

  تعمل جمعيّة شلوميت على التوجه خطيّا  14.2.2إذا زاد عدد ساعات العمل التي تطلبها المتطوعة عما جاء في البند

 مر.إلى المسؤول أو من ينوب عنه مع إرفاق جميع المستندات كي يقرر هو في األ

 

 الغاء المصادقة على العمل 14.2.4

  إذا وجدت جمعيّة شلوميت، أو الُمشغّل، أن العمل الذي تمت المصادقة عليه يلحق الضرر في عمل المتطوعة في

 الخدمة الوطنيّة، فيحق لجمعيّة شلوميت إلغاء موافقة العمل.

 د أنه لم يتم استيفاء الشروط أعاله، أو إذا تم يحق للمسؤول عدم االعتراف في فترة العمل كجزء من الخدمة الوطنيّة إذا وج

 إبطال الشروط بعد صدور الموافقة.

 حتى انتهاء فترة الخدمة. سارية المفعول  تكون الموافقة على العمل 

 .في حالة االنتقال بين هيئات الخدمة المعترف بها أو بين الُمشغلين، يتم إبطال سريان مفعول الموافقة 

 

 في العمل بدون إذن وموافقة يتم الغاء خدمتها فوًرا.إذا قامت المتطوعة  

 

 التدريب، االستكماالت واإلثراء –. برنامج اإلرشاد 15

 إيام التدريب قبل الخدمة  15.1

 دورة تحضيريّة تعمل على المشاركة في دورة تحضير أساسيّة قبل بدء الخدمة.بالمتطوعة التي يُلزم مجال عملها في الخدمة 

المتطوعات الالتي يسكن في نزل الخدمة يشاركن في  عات في أيام التوجيه والدخول إلى الخدمة.تطوتشارك جميع الم

 االستكماالت في مكان السكن.

 شرط لبدء الخدمة. لمشاركة في التدريب قبل الخدمة هيا

 الخدمة  خالل فترةاالستكماالت وأيام اإلثراء  15.2

يب واستكماالت التي تمنح المتطوعة تشكيلة من األدوات والمهارات. خالل فترة الخدمة الوطنيّة سوف تنظم عدة دورات تدر

تساهم هذه الدورات كثيًرا في تطور المتطوعة في وظيفتها في إطار الخدمة الوطنيّة وتتيح لها التعرف على بقية المتطوعات 

 شارة.التي يختبرن تجارب مماثلة. وهذه فرصة للتعرف والتواصل وبالطبع للمشاركة وتبادل االست

يكون هناك هذه اللقاءات إلزاميّة والمشاركة فيها توفر للمتطوعة فرصة الستكمال الخدمة الوطنيّة على نحو سليم. نأمل أن ال 

 زة يشكل خرقًا لقواعد االنضباط ويتم خصم ذلك من أيام العطلة، واذا ركّ غيابات غير مبررة، ونوضح أن التغيّب بدون إذن المُ 

 



 

 

 

 

 

 

بترك مكان االستكمال خالل اليوم بدون موافقة من المركزة يتم خصم يوم واحد من مجمل أيام عطلتها قامت المتطوعة 

 المستحقة.

 على المتطوعة إبالغ مكان الخدمة بخصوص مشاركتها في أيام االستكماالت حال تسلمها الدعوة لذلك.

 

 بدل المعيشة .16

في هذا الخصوص، وشريطة  سلطة الخدمة المدنيّة الوطنيّة تسعيرةكل متطوعة تستحق الحصول على بدل معيشة شهري وفق 

 تقرير ساعات الدوام الشهري موقعًا.أنها قدمت 

 يتم دفع بدل المعيشة عن طريق حساب البنك الخاص في المتطوعة.

شلوميت وإلى من أجل ذلك تقوم المتطوعة بالمصادقة على تنفيذ الدفع وتوفير تفاصيل حسابها في البنك وتسلميها إلى جمعيّة 

 سلطة الخدمة المدنيّة الوطنيّة.

 على كل متطوعة فتح حساب بنك خاص على اسمها، يتم دفع بدل المصاريف إلى هذا الحساب فقط وليس ألي طرف آخر.

يوم عمل، ال تستحق الحصول على بدل  14المتطوعة التي توقف خدمتها و/أو يتم إيقاف خدمتها فعليّا وخدمت أقل من 

 كما لن يتم احتساب هذه الفترة كفترة خدمة مدنيّة.المعيشة، 

 

 السفريات .17

 !!! يمنع منعًا باتًا السفر تطفاًل)ترمب(******* 

)يمكن الحصول على  ڤكا-ڤالسفر في المواصالت العامة للمتطوعة في الخدمة المدنيّة يكون مجانيّا مع إظهار تذكرة را

 طريق إظهار بطاقة متطوعة في الخدمة المدنيّة الوطنيّة(.في أنحاء البالد عن  ڤكا-ڤراالتذكرة في نقاط 

 

 التأمينات .18

تعمل جمعيّة شلوميت على تأمين جميع المتطوعات في مؤسسة التأمين الوطني وتعمل على تسديد  –"التأمين الوطني"  18.1

 رسوم التأمين الوطني ورسوم تأمين الحوادث الشخصية وحوادث الطرف الثالث وفق القانون.

 

شهًرا كاملة في جمعيّة شلوميت، وشرط أنها استوفت جميع شروط  12لمتطوعة على شهادة معترف بها بعد إنهاء تحصل ا

 الدستور ومالحقه.

 وقف خدمتها ألي سبب كان، عليها االهتمام بتسديد رسوم التأمين الوطني والطبي وفق قانون الدولة.المتطوعة التي تُ  18.2

 



 

 

 

 

 

 

 الخدمة العسكرية .19

يمكنها  التي قامت بالخدمة العسكريّة في الجيش لفترة ما ومعنية في مواصلة بقية مدة الخدمة في إطار الخدمة الوطنيّة المتطوعة

 عاًما. 24الخدمة لمدة سنتين في الخدمة الوطنيّة شرط أن ال يكون عمرها فوق 

     

 

 

 

 .معيّة شلوميتدستور جمعيّة شلوميت يُلزم المتطوعة على مدار فترة التطوع في إطار ج

 على كل متطوعة التوقيع على اتفاقيّة مع جمعيّة شلوميت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


