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 משרד החינוך 
 מינהל תיאום ובקרה
 האגף לשירות לאומי

 

 

 הנחיות כלליות

 

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

למתנדבת . תינתן הזדמנות ציפיות ברוח נעימה ןנה ביניהתתאמן , והפקידי המתנדבתתאת המקום ו

בחשבון את גילה  הביאל תמקום. מומלץ למנהלאשר לתפקידה בשאיפותיה באת להביע את רצונותיה ו

 .מתלמידה לאיש צוותצוות ואת המעבר החד  תהצעיר של המתנדבת, את חוסר ניסיונה כאש

אוזן להן  טהלבין המוסד, י ןמנה איש צוות שיהיה אחראי על המתנדבות, יקשר בינתהמוסד  תמנהל .ב

   הן.מענה לבעיותי ישתדל לתתקשבת ו

באמצעות תכנית עבודה מפורטת שעברה את אישור רכזת  ההמוסד יגדיר לבת השירות את תפקיד .ג

הימסר לרכזת לא יאוחר משבוע המפעילה את השירות הלאומי במקום. על תכנית העבודה ל עמותהה

 ולכל הפחות מערכת זמנית עד החגים. תחילת שנת הלימודים,יום מ

 בת שירות לא תחליף בשום מצב איש צוות. .ד

 ועל כן יצורף אליה איש צוות של המוסד. פעילות חברתית,עת יציאה לשא באחריות ביבת שירות לא ת .ה

. המורים ויגדיר את צרכיהם ים לסיועלבת השירות את רשימת התלמידים הזקוקמסור המוסד י .ו

 עבוד עם הילדים. כיצד להעובדים עם הכיתות ידאגו להדריך את הבת 

לפחות בתדירות של אנשי מקצוע  בעזרתת ועל המוסד לדאוג למעטפת מקצועית ואישית למתנדב .ז

 פעמיים בחודש.

יש שינה פיזית, במידה תחושת מוגנות הן מבחתהיה כי למתנדבת  ,משרד החינוך עומד על כך בתקיפות .ח

 העבודה כרוכה בעומס נפשי.שרגשית במידה -הבחינה הנפשיתן מהן חשש לאלימות, ו

ה המפעילה את עמותהשל שחרר את המתנדבת להשתלמויות של משרד החינוך ו/או תהמוסד  תמנהל .ט

 בתחילת שנת הלימודים. הקבל לידיתפי תכנית שנתית ש-ת עלהמתנדב
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)כללים אלו כתובים בלשון נקבה אולם הם מתייחסים למנהלים 
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 רות שמתנדבות גם כקומונריותלגבי בנות שי

-תיבב עבורהבת שירות לכל דבר ועניין בכל הקשור לתפקידים המוגדרים  אבת שירות קומונרית הי .א

 פי הנהלים המצ"ב. -על פרהס

עליהן שלבת השירות יתאפשר להשתתף בהכשרות השבועיות של תנועת הנוער ובהכשרות הנוספות  .ב

 הודיעו מראש בתחילת השנה. 

 . במוסד ש"ש 32-חויבת לבת השירות מ .ג

ההקלות בתקן על גדולים והקומונריות בסניפים ה פר על אודותהס-תבייביא לידיעת הגוף המפעיל  .ד

 הבוקר הנלוות לעובדה זו. 

 לטובת הסניף.  פרהס-תלקומונרית לפעול בתוך בי אפשרהמוסד ל תמומלץ למנהל .ה

  

 רהספ-תפקידיה העיקריים של בת השירות בבית

 5או בקבוצות קטנות של עד  תפרטנימסגרת התייחסות רות תסייע לצוות החינוכי והלימודי ביבת הש .1

 תלמידים.

הספר -רכי ביתובהתאם לצ ,ספריות-רות תסייע בפעילויות החברתיות הכיתתיות והביתיבת הש .2

, מזמן העבודה והפעילות החברתית 70%בערך  וקצותגבור הלימודי ישל ,מומלץ ובהתאם לכישורי הבת.

 הספר.-רכי ביתובכפוף לצ, 30%-כ ספרה-ביתבשאר הפרויקטים אילו לו

 הספר.-אוזן קשבת לתלמידים בבית טהרות תיבת הש .3

 

 

 הדגשים

 ערכית או מקצועית.-אין להטיל על בת השירות כל פעילות שאינה חינוכית .1

 בכיתה )גם לא כמילוי מקום( או בשמירה בחצר.  האין לשבץ בת שירות לבד .2

 על בת שירות עבודות טכניות כגון צילומים, עבודות מזכירות וניקיון.אין להטיל  .3

 טיולים ופעילויות ללא מורה או מבוגר נוסף. אין לדרוש מבת שירות ללוות הסעות, .4

 יש לדאוג להחזיר את בת השירות כמלווה משנית למקום היציאה. ,בכל מקרה .5

 

 נציגי האגף ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה:

 050-6283319ציון -ספי חן  050-6283400ר מוטי רביב  מ
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 המוסד תאישור מנהל

 

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

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

 

 חתימה: ____________________

 

 

 

 פעיל:אישור רכז/ת הגוף המ

ז _____________רכזת הגוף המפעיל __________ מאשר/ת את הוראות הפעלת "אני _________ ת

   .תיושמנה במוסד המעסיק את המתנדבתאלה ת לוודא כי הנחיות /מתנדבי השירות הלאומי ומתחייב

 

 חתימה: ____________________

 

 

 :תבמתנדאישור 

 

 חתימה ת.ז שם המתנדב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


