
 

 

                                                                                                       

 

 
 משרד החינוך 

 מינהל תיאום ובקרה
 האגף לשירות לאומי

 

 

 

 הנחיות כלליות

תפקידי את רכי המקום וואת צ תציג המנהלתבה שה מקדימה שיח באמצעותת קלוט את המתנדבתהמוסד החינוכי  תמנהל .א

אשר ה בשאיפותיאת ה ולהביע את רצונותית תינתן ההזדמנות . למתנדבציפיות ברוח נעימה ביניהן , והן תתאמנהתהמתנדב

ות ואת המעבר החד צו תחברה כות, את חוסר ניסיונה הצעיר של המתנדבבחשבון את גילהביא ל ת. מומלץ למנהללתפקידה

 ה לאיש צוות. מתלמיד

וישתדל  האוזן קשבת לבעיותי טהלבין המוסד, י הת, יקשר בינמנה איש צוות שיהיה אחראי על המתנדבתהמוסד  תמנהל .ב

 .  לתת להן מענה

המפעילה את  עמותהישור רכזת הה באמצעות תכנית עבודה מפורטת שעברה את אאת תפקיד תלמתנדבהמוסד יגדיר  .ג

 השירות הלאומי במקום.

 לפחות פעמיים בחודש.בתדירות של אנשי מקצוע  בעזרת תעל המוסד לדאוג למעטפת מקצועית ואישית למתנדב .ד

הן יש חשש לאלימות, ושת תחושת מוגנות הן מבחינה פיזית, במידה כי תהיה למתנדב ,משרד החינוך עומד על כך בתקיפות .ה

 העבודה כרוכה בעומס נפשי.שרגשית במידה -נה הנפשיתהבחין מ

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

 פעם בחודש בממוצע. תיערךשוו בתחילת שנת הלימודים, קבל לידיתתכנית שנתית ש

ידי כל הצוות, -על נהלותלאנשי הצוות של המוסד אך ורק בפעילויות המת המלא הפשות תתהיה המתנדבבתחום הטיפולי  .ז

 מלבד המגבלות המצוינות בהמשך.

אנשי הצוות חלפה של איש מהת  הם בעיקר סיוע לצוות המקצועי של המוסד. אין להטיל על המתנדב תתפקידי המתנדב  .ח

 מקום.ב המקצועי

 .5לילדים מעל גיל  ת בהחלפת טיטוליםת כל משימה הנוגעאין להטיל על המתנדב .ט

 ,וזאת .המוסד לכשרות המטבח בהתאם להנחיות התקשי"רידאג מחממים או מגישים אוכל לילדים  ,במוסד מבשליםאם ב  .י

 .במוסד על אורח חייהםעיב לה יםעלולמהן קשיים שלמנוע להקל על המתנדבות ועל מנת 

 בשרי.לי כל כללי הכשרות ובמערכות כלים נפרדות לחלבי ובישול, חימום והגשת אוכל לילדים במוסד יהיה לפ .1

 יהודים. דיי-לרק ע דלקויואש של כלי הבישול התנורים וה .2

 .ההורים של הילדים יהיה בכשרות מוסמכת אוהצוות  באמצעותאוכל באריזות סגורות שמגיע מחוץ למוסד  .3

 .עמייםפ-יוגש רק בכלים חד הורים או אנשי צוות דיי-לאוכל מבושל מתוצרת ביתית המגיע למוסד ע .4

 

 מוסד לחינוך מיוחדה תמנהללכבוד 
)כללים אלו כתובים בלשון נקבה אולם הם מתייחסים למנהלים 

 (.ולבני השירות כאחד



 

 

 . מוסדות חינוך מיוחד טיפוליים1

 בכולם. טפלתת המתנדב – 9עד גיל  .א

נים נפרדים זה בבניישוכנים בנים החוסים המתנדבות ושל של  םובתנאי שמגוריה ,בבנות בלבד ת תטפלהמתנדב – 9מעל גיל  .ב

 מזה.

 .  מוסדות חינוך מיוחד סיעודיים2

 בנות ובנים ללא מגבלת גיל. .א

 בהם תיתקל ולבעיות הקשות שעימן יהיה עליה להתמודד, ולתת בידיהש יםהקשמקרים ת להמוסד נדרש להכין את המתנדב .ב

 .כלים להתמודדות

 אלא במקרים חריגים במיוחד. כלל לשירותים ולמקלחת עם חוסים בוגרים, כנסירות לא תית השב .ג

 וחד פיגור קל.  מוסדות חינוך מי3

 .16מוגבל עד גיל  –בכיתות מעורבות רק בתפקידי עזר לימודיים  ת תשרתהב .א

 לא איש צוות בסביבתה הפעילה.לרות לא תושאר לבדה יבת ש .ב

 . גני חינוך מיוחד4

 לקבלת הילדים בשעות הבוקר. תבלעדית אחראיה תהיית השירות לא ב. מתנדא

 על הילדים בחצר. הבדל שגיחתת השירות לא ב.  מתנדב

 .קבוצת תלמידים בהסעה לבדה הלוותת השירות לא ג. מתנדב 

 

שנים הבאות. המשרד רואה בקבלת תקן זכות המוקנית למקום בשנה זו אינו מקנה בהכרח זכות לתקן בכי התקן שניתן  ,יודגש

 פי קריטריונים מקצועיים בלבד.-השירות בהתחשב בנתונים של מקום ההשמה על

 

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

 

 

 

 נציגי  האגף ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה:

 050-6283319ציון -ספי חן 050-6283400מוטי רביב 

 

 

 



 

 

 

 המוסד  תאישור מנהל

 

   סמל מוסד:    שם מוסד:  _____________ :ז"_________ ת :תשם המנהל

 פיהם.-מתנדבי השירות הלאומי ומתחייב לפעול עלאת הוראות הפעלת  תמאשר

 

 חתימה: ____________________

 

 

 

 אישור רכז/ת הגוף המפעיל

ת את הוראות הפעלת כזת הגוף המפעיל __________ מאשרז _____________ר"אני _________ ת

 .מתנדבתהמעסיק את הבמוסד תיושמנה אלה הנחיות שת לוודא מתנדבי השירות הלאומי ומתחייב

 

 חתימה: ____________________

 

 

 

 :תמתנדבאישור 

 

 חתימה ת.ז תשם המתנדב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


