
 

 

 

 

 

 

  1הסכם

 כל האמור להלן בלשון מתנדב נכון גם לגביי מתנדבת ולהפך                                           

 שנערך ונחתם ב ______________ ביום _____________

 ברמת גן 16עמותה להפעלת מתנדבים לשרות לאומי )ע"ר( מרח' מנחם בגין  -בין: שלומית

 מנכ"לית -המיוצגת ע"י ארנה קוטלר 

 לבין: ___________________________ ת.ז. ______________________________

 שמקום מגוריו הינו: __________________________________________ )להלן: המתנדב/ת(

 

 תהואיל:         והשר הכיר בעמותת שלומית כגוף להפניית בנים ובנות לשירות לאומי בהתנדבות, בהתאם לתקנו

    (,התקנות: להלן) 2002-ב"התשס(, בהתנדבות לאומי בשירות ובנות בנים) הביטוח  הלאומי                    

 

 והואיל:       והמתנדב הינו יוצא צבא שקיבל דחייה או פטור מחובת שירות ביטחון לפי חוק שירות ביטחון 

 קרא לשירות סדיר לפי החוק הנ"ל,או לא נ 1986 -)נוסח משולב(, התשמ"ו                    

  

  אי לכך הוסכם כלהלן: 

  המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.   .1  

  ___________________________מפעיל:העמותת שלומית מפנה את המתנדב לשרת בשירות לאומי בהתנדבות אצל   .2  

 ___________________________________________________________שכתובתו המלאה: ___________        

 ____________________________תיאור התפקיד של המתנדב במסגרת השירות אצל המפעיל הינו כלהלן: _____  .3  

     _____________________________________________________________________________________ 

 עובדי המפעיל, אך לא ימלא את מקומם.המתנדב יסייע ל        

 חודשים.  12 -המתנדב מתחייב לשרת בשירות לאומי בהתנדבות, במשך תקופה שאינה פחותה מ   .4  

 . 2שעות בשבוע בממוצע לחודש 40המתנדב מתחייב לעסוק בשירות הלאומי לפחות    .5  

 עיקרי תנאי השירות:    .6  

 השירות: ________________________________________ תאריך תחילת  6.1              

 מועדי השירות: בימים _________________________ בשעות ___________  6.2              

 .3חופשה שנתית: ___________________ מועדי החופשה יתואמו עם המפעיל  6.3              

 ופשה בשנה. ימי ח 22ימים בשבוע,  5א.  למתנדב       

 ימי חופשה בשנה.   26ימים בשבוע,  6ב.  למתנדב       

   א'  18 בנוסף לחופשה השנתית יהיה המתנדב זכאי להיעדרות בימי המנוחה כמשמעותם בסעיף  6.4            

  .העצמאות וביום 1948 -ח "התש, והמשפט השלטון סדרי פקודתל       

  יום תיחשב  30 -ה, רשאי המתנדב להיעדר, בכפוף לאישור רפואי להיעדרות. היעדרות מעבר לבמקרה של מחל  6.5             

 כהפסקת שרות )תב"ן(, אלא אם אישר האחראי את ההיעדרות )ועדה רפואית(.                      

 _______שם הרכזת: __________________       שם מנהלת המחוז: _______________   6.6             

                                                 
 עמותת שלומית.השירות של בתקנון יש לעיין בנהלי הרשות לשירות לאומי וולמידע מלא על זכויות וחובות המתנדב, להרחבה   1
 שעות 30-שעות שבועיות בממוצע לחודש, אלא אם אישר המפעיל מספר שעות קטן מכך ובתנאי שלא יפחת מ 40-על המתנדב להתחייב ל   2

 שבועיות בממוצע לחודש ודיווח על כך בכתב לאחראי.    
 .                                   יום 30ימים ולא תעלה על  15 -החופשה שעליה יוסכם לא תפחת מ   3



 

 

 

  

 

 

 

 

 .     על המתנדב להצהיר לגבי ימי צום במהלך שנת השירות:7

 _______ מצהיר בזאת שאני צם את צום )סמן בעיגול מבין האפשרויות(:_______אני ___________           

  ב.    צום גדליה / צום י' בטבת / תענית אסתר / י"ז בתמוז         אני לא צם             .א

 ד.    צום הרמדאן                 בט' באצום   .ג

, תב"נ( -)להלן  על המתנדב למלא רישום נוכחות יומי שוטף, כולל רישום ימי חופשה, מחלה ותקופות בלתי נמנות    . 8  

  הרכזת )עמותת שלומית(. אל, המפעיל י"ע חתום כשהוא, חודש כל בסוף להעבירו

  . המתנדב בזכויות לפגוע  אי מילוי רישום הנוכחות או אי העברתו, עלולים         

 המתנדב מצהיר כי בתקופת השירות לא יעבוד, לא יהיה עובד עצמאי ולא ילמד לימודים סדירים.    .9       

 למעט לפי הוראות האחראי המחייבות לעניין השירות הלאומי, בהסכמת הגוף המפעיל ועמותת שלומית.                

   בשירות  יק למתנדב תנאי שירות בהתאם לחוק שירות לאומי )תנאי שירות למתנדבעמותת שלומית מתחייבת להענ  .  10     

 והתקנות שלפיו. במסגרת זאת יהיה המתנדב זכאי לתנאים הבאים:  1998 -הלאומי( התשנ"ח               

 דמי כלכלה: דמי הכלכלה ישולמו למתנדב מידי חודש. .א

 __________________________________דיור:  המתנדב ידור בדירת שירות בכתובת ____ .ב

 נסיעות: בהתאם להסדר הכולל של מתנדבי השירות הלאומי.  .ג

 ימי הכשרה אליהם יוזמן על ידי עמותת שלומית.  5.    על המתנדב להשתתף במהלך השירות בלפחות 11      

   כבן  לא יחשב , כולם או חלקם, הרי)א( לתקנות 2.    אם המתנדב לא יעמוד בתנאים ובהתחייבויות המפורטים בתקנה 12

 מועד מאוחר יותר.   האחראי  יקבע אם אלא, כאמור התנאים מילוי לאי הראשון ביום החל לאומי בשירות המשרת         

 .    היה והמתנדב יבקש לעבור לגוף מוכר אחר, יודיע על כך בכתב לרכזת לפחות שבועיים מראש. 13

 את השירות עד אשר יימצא לו מקום שירות חילופי, אחרת תיחשב התקופה לתקופת תב"ן. המתנדב לא יעזוב          

  .  היה והמתנדב יבקש לעבור מהגוף המפעיל לגוף מפעיל אחר יודיע על כך בכתב לרכזת לפחות שבועיים מראש. למרות 14 

  י, אלא בהסכמת המפעיל בנסיבות חריגות, חילופ זאת, המתנדב לא יעזוב את השירות עד אשר יימצא לו מקום שירות        

 אחרת תיחשב התקופה לתקופת תב"ן.        

 .   בסיום השירות עמותת שלומית תנפיק למתנדב אישור על תקופת שירותו בטופס שיקבע האחראי. 15

 .    א.   הסכם זה כפוף להוראות האחראי בדבר אישורו או ביטלו. 16

 יורה על שינוי בהסכם זה, יחול השינוי, ויהפוך לחלק מהסכם זה. ב.    היה והאחראי          

 .   המתנדב נותן בזאת הסכמתו להעברת פרטי הזיהוי שלו וחשבון הבנק שלו, וכן פרטים בדבר השירות הלאומי שיבצע, לרשות 17

 .1994 -לאומי, לצורך הזכויות לפי חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד -השרות האזרחי        

 שנים   18מלאו לו/ה  .    על המתנדב למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס, לחתום/להחתים את ההורים במידה וטרם18

  ולמסור את הטופס כאשר הוא מלא וחתום לרכזת עמותת שלומית.          

 
 

 :ולראייה באו על החתום
 
 

                      __________________       ________     ___________   
  המתנדב/ת                                                         עמותת שלומית         

 
______________________ 

 (18)רק למתנדב/ת מתחת לגיל  אם/אב המתנדב/ת


