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 משרד החינוך 
 מינהל תיאום ובקרה
 האגף לשירות לאומי

 מדינת ישראל         
  

 

 הנחיות כלליות 

את רכי המקום וואת צ תציג המנהלתבה ששיחה מקדימה  באמצעותקלוט את המתנדבת תהמוסד החינוכי  תמנהל .א

את ה וית להביע את רצונותלמתנדבהזדמנות  תינתן .ציפיות ברוח נעימה ןביניה נהתאמן ת, והתפקידי המתנדבת

 חברהבחשבון את גילה הצעיר של המתנדבת, את חוסר ניסיונה כ הביאל תמומלץ למנהל אשר לתפקידה.שאיפותיה ב

 צוות. תמתלמידה לאשצוות ואת המעבר ב

וישתדל  האוזן קשבת לבעיותי טהלבין המוסד, י הר בינמנה איש צוות שיהיה אחראי על המתנדבת, יקשתהמוסד  תמנהל .ב

 .  לתת להן מענה

המפעילה את עמותה את תפקידה באמצעות תכנית עבודה מפורטת שעברה את אישור רכזת ה מתנדבתלהמוסד יגדיר  .ג

 ולכל הפחות השירות הלאומי במקום. על תכנית העבודה להימסר לרכזת לא יאוחר משבוע מתחילת שנת הלימודים,

 מערכת זמנית עד החגים.

 לא תחליף בשום מצב איש צוות.  תהמתנדב .ד

. המורים םויגדיר את צרכיה חברתי או רגשי ,לסיוע לימודי יםהזקוק יםאת רשימת התלמיד מתנדבתלימסור המוסד  .ה

 . תלמידיםאופן העבודה עם הבכל הנוגע ל מתנדבתהעובדים עם הכיתות ידאגו להדריך את ה

 לפחות פעמיים בחודש.בתדירות של אנשי מקצוע  בעזרת תטפת מקצועית ואישית למתנדבעל המוסד לדאוג למע .ו

פי -ת עלהמפעילה את המתנדב עמותההשל שחרר את המתנדבת להשתלמויות של משרד החינוך ו/או תהמוסד  תמנהל .ז

 בתחילת שנת הלימודים. הקבל לידיתתכנית שנתית ש

הן יש חשש לאלימות, ושי תהיה למתנדבת תחושת מוגנות הן מבחינה פיזית, במידה כ ,משרד החינוך עומד על כך בתקיפות .ח

 העבודה כרוכה בעומס נפשי.שרגשית במידה -הבחינה הנפשיתן מ

 

 

 ללא פנימייה במסגרת המתנדבתהעיקריים של  התפקידי

 .יםתלמיד 5ת קטנות של עד או בקבוצולתלמיד  תפרטנימסגרת של התייחסות תסייע לצוות החינוכי והלימודי ב המתנדבת .1

 מוסדרכי הוספריות בהתאם לצ-תסייע או תוביל את הפעילויות החברתיות הכיתתיות )כמדריכה( והבית המתנדבת .2

 ת.מתנדבובהתאם לכישורי ה

 .המוסד יאוזן קשבת לתלמיד תטההמתנדבת  .3

הכנת לשיחות אישיות, שיוקצו ל לפחות, ובנוסף שעות שעות תגבור לימודי 14מערכת מלאה שתכלול  מתנדבת תיבנהלכל  .4

 .שיעוגנו במערכת זו ,כדומהפעילויות חינוכיות והעברתן ו

 

 לכבוד מנהלות אולפנות ותיכונים
מתייחסים למנהלים )כללים אלו כתובים בלשון נקבה אולם הם 

 (.ולבני השירות כאחד
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 עם פנימייה מוסדב המתנדבתתפקידיה העיקריים של 

 בשכבה(.התלמידים תשמש כמדריכה לשכבת גיל אחת או שתיים )בהתאם למספר המתנדבת  .1

 הפנימייה. יאוזן קשבת לתלמיד טהתהמתנדבת   .2

 .22:00מעבר לשעה  המתנדבתש"ש, ובכל מקרה לא תעבוד  40לא יעלו על  המתנדבתשעות העבודה של   .3

בתורנות בשעות  שנשארת מתנדבת ,כמו כן .יום חופשי חלופייש לתת פנימייה, בלשבת  המתנדבתנשארת  םבהשבשבועות  .4

 בצהריים.אחדות הבוקר תהא זכאית לשעות מנוחה 

תעבוד משעות הצהריים עד שעות הערב. הבקרים יישארו פנויים, למעט ישיבות צוות וכד'  הבפנימיי תהנמצא המתנדבת .5

 שירוכזו בבוקר אחד בשבוע.

 .מוסדלצוות המקצועי הרלוונטי ב המתנדבותהעבודה בין  תחולק מוסדבפרויקטים גדולים של ה .6

 

 

 

 הדגשים

 ת.ערכית או מקצועי-כל פעילות שאינה חינוכית תבהמתנדאין להטיל על  .1

 מילוי מקום ולא בשמירה בחצר. ב( לא הדרכהלבד בכיתה )למעט פעולות  מתנדבתאין לשבץ  .2

 עבודות טכניות כגון צילומים, עבודות מזכירות וניקיון. המתנדבתאין להטיל על  .3

 טיולים ופעילויות ללא מורה או מבוגר נוסף. ללוות הסעות, מהמתנדבתאין לדרוש  .4

 כמלווה משנית למקום היציאה. המתנדבת שיצאהבכל מקרה יש לדאוג להחזיר את  .5

 

 

 ידי המוסד או בת השירות עשויה להיות עילה להעברת הבת מן המוסד.-הפרת התנאים הנ"ל על

 נציגי האגף ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה:

 050-6283319ציון -ספי חן  050-6283400מר מוטי רביב  
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 ד אישור מנהל המוס

 

  ________       : המנהלשם       שם המוסד:    :סמל מוסד

 פיהם.-מאשר את הוראות הפעלת מתנדבי השירות הלאומי ומתחייב לפעול על

 

 חתימה: ____________________

 

 

 

 אישור רכז/ת הגוף המפעיל

     הגוף המפעיל שם       שם הרכזת: 

שהנחיות אלה תיושמנה במוסד המעסיק את ומי ומתחייבת לוודא מאשרת את הוראות הפעלת מתנדבי השירות הלא

 .מתנדבתה

 

 

 חתימה: ____________________

 

 

 

 :מתנדב/תאישור 

 

 חתימה ת.ז שם המתנדב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


