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 משרד החינוך 
 מינהל תיאום ובקרה
 האגף לשירות לאומי

 

 

 הנחיות כלליות

את רכי המקום וויציג את צהיא בה ששיחה מקדימה  באמצעות תיקלוט את המתנדבהמוסד החינוכי  מנהל .א

להביע את רצונותיה ינתן הזדמנות . למתנדבת תציפיות ברוח נעימה ת, והם יתאמו ביניהםתפקידי המתנדב

בחשבון את גילה הצעיר של המתנדבת, את  הביאל במקום. מומלץ למנהלבאשר לתפקידה שאיפותיה את ו

 מתלמידה לאיש צוות.צוות ואת המעבר החד  תחוסר ניסיונה כאש

ישתדל אוזן קשבת ו טהלבין המוסד, י ןשר בינימנה איש צוות, שיהיה אחראי על המתנדבות, יקהמוסד  מנהל  .ב

   הן.מענה לבעיותי לתת

המוסד יגדיר לבת השירות את תפקידה באמצעות תכנית עבודה מפורטת שעברה את אישור רכזת האגודה   .ג

 המפעילה את השירות הלאומי במקום.

לפחות פעמיים ל בתדירות שאנשי מקצוע  בעזרתעל המוסד לדאוג למעטפת מקצועית ואישית למתנדבות   .ד

 בחודש.

יש חשש שתחושת מוגנות הן מבחינה פיזית, במידה תהיה למתנדבת ש ,משרד החינוך עומד על כך בתקיפות  .ה

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

 ,מפעילה את המתנדבותהאגודה השל ישחרר את המתנדבת להשתלמויות של משרד החינוך ו/או המוסד  מנהל  .ו

 ו בתחילת שנת הלימודים.ה/יקבל לידית/פי תכנית שנתית ש-על

מעקב לתיאום ציפיות ולשיחות  תיערכנההמתנדבת לזוג בקבוצה, מצורפת בהם שבמשפחתונים או בבתי ילד   .ז

 של מערכת יחסים מעין זו. המתנדבת עקב מורכבותבין ההקשר בין הזוג ל ענייןב

 הספר או לביתם. -ללוות הסעות של תלמידים לבתי תאין לדרוש מהמתנדב .ח

על  –בכל מקרה בה מתבקשות בנות השרות הלאומי ללוות טיול ו/או להצטרף לטיול צוות של מקום השרות   .ט

הבת לדווח על כך לרכזת ולהציג בפניה את תכנית הטיול, לשיקול דעתה של הרכזת לאשר או לשלול את 

הוא ליותר מיום אחד, המצריך לינה, על הרכזת להגיש בקשה למנהל השתתפות הבת בטיול. היה והטיול 

המחוז בצרוף התכנית המפורטת של הטיול וכל זה שבוע לפני הטיול, לכל המאוחר. הבת תצא לטיול זה רק 

 באישור חתום של מנהל המחוז.

להנחיות לכשרות המטבח בהתאם הצוות ידאג  ,מוסדבמחממים או מגישים אוכל לילדים  ,מבשליםאם ב .י

 ן שם.על  אורח חייה עיבלהים מתנדבות העלולה מן יםמיותר קשייםעל מנת למנוע  ,וזאת .התקשי"ר

ובמערכות כלים נפרדות  ,פי כל כללי הכשרות-לע נהגובישול, חימום והגשת אוכל לילדים במוסד יבעת  .1

 בשרי.ללחלבי ו

 יהודים. דיי-לרק ע ודלקושל כלי הבישול יוהאש התנורים  .2

 .ההורים של הילדים יהיה בכשרות מוסמכת אוהצוות  דיי-לבאריזות סגורות שמגיע מחוץ למוסד עאוכל  .3

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

 מנהל המוסד הפנימייתילכבוד 
)כללים אלו כתובים בלשון נקבה אולם הם מתייחסים למנהלים 

 (.ולבני השירות כאחד
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 משפחתוניםבולאומי בחינוך פנימייתי הרות ישההפעלת בנות לתקנות 

 פי גילאים ומינים-ות, עלריהגדרות תפקיד בת הש א.

 :9( בנים ובנות עד גיל 1 

 .אוזן קשבת, אחות וסומכת לפרט בקבוצה 

  בפנימייה )השכמה, לבוש, סדר וניקיון, ארוחות ושינה(. ובניהול אורח חיילחניך סיוע 

 באחריות המוסד. ., לא יותר מפעם בשבועליווי החניך לטיפולים מחוץ למוסד 

 .סיוע לימודי פרטני 

  לימודי בקבוצות.סיוע 

 .סיוע בהדרכה חינוכית / חברתית למדריך הקבוצה 

 )בנים נפרד / מעורבות(. 13עד  9( בנים מגיל 2

 .סיוע לימודי פרטני 

 .סיוע לימודי בקבוצות 

  ולאסיוע בהדרכה חינוכית / חברתית למדריך הקבוצה, רק במקום ציבורי )לא בחדרי החניכים 

 במקום מוצנע(.

 אחות וסומכת. ,אוזן קשבת 

 )לא יותר מפעם בשבוע. באחריות ליווי החניך לטיפולים מחוץ למוסד )בהתאם לדיני ייחוד .

 המוסד.

 )בנים נפרד / מעורבות( 16עד  13( בנים מגיל 3

  במקום מוצנע(. ולאסיוע לימודי פרטני, רק במקום ציבורי )לא בחדרי החניכים 

 .סיוע לימודי בקבוצות 

 עלה )בנים / מעורבות(ומ 16( בנים מגיל 4

 .)לא תוצבנה בנות, למעט מקרים חריגים )בסיכום של האגודה עם המקום 

 .גילב( בנות ללא הבחנה 5

 .אוזן קשבת, אחות וסומכת לפרט בקבוצה 

  בפנימייה )השכמה, לבוש, סדר וניקיון, ארוחות ושינה(. ובניהול אורח חיילחניך סיוע 

 .ליווי החניך לטיפולים מחוץ למוסד 

 .סיוע לימודי פרטני 

 .סיוע לימודי בקבוצות 

 .סיוע בהדרכה חינוכית / חברתית למדריך הקבוצה 
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 רות דלעילירות בכלל מקומות השיהפעלת בנות שבדגשים  ב.

  רות אחראית על משמעת. חובה על המוסד יבת הש לא תהיה 9ילדים מעל גיל של בקבוצות

 מהמוסד. איש צוות דיי-לנושאי המשמעת יטופלו עשלהבטיח 

 רות לא תועסק בתפקידי מינהלה )מזכירות, מטבח ציבורי, ניקיון וכד'(.יבת ש 

 שהבנות מבקשות לחרוג בשעות(.   יפ-לע-ףלא תורשה חריגה ממסגרת שעות העבודה שנקבעו )א 

 36-לרות המועסקת בימי מנוחה )שבתות, חגים(, תהיה זכאית ליום חופשי שלם בתמורה )יבת ש 

 וסד(.שעות שחרור מהמ

 

 רות ישהסוגי מקומות  לעדגשים  ג.

 ( משפחתונים1 

 :בתנאי 21:00שעה פי תורנות, עד ארוחת ערב, ולא יאוחר מ-משעת ההשכמה על שעות העבודה .

 שהבנות קיבלו הפסקה משמעותית במהלך היום.

  מדריכי הקבוצה )מחלה, אחד מבמקרה של היעדרות ממושכת של אחד מהורי המשפחתון או

רות תמשיך לשמש כגורם יובת הש ,מחליף קבועלילואים וכד'(, ימונה איש צוות מקצועי לידה, מ

 מסייע.

 ח עזר מקצועי לבת השירות וביום החופשי של זוג הורי המשפחתון )"יום החלפה"( יצרף המוסד כ

 במשפחתון.

 ( פנימיות בנים ופנימיות מעורבות2

  בערב, למעט מקרים של  21:00שעה עד פי תורנות ו-משעת ההשכמה על –שעות עבודת הבנות

 פעילות חברתית שכבתית.

  רות.יהם מחוץ לתחום עבור בנות הש 9חדרי בנים מעל גיל 

 ליד מגורי הסגל במקום  םמגורייוקצו מעורבת בפנימייה  אוית בנים יבנות המועסקות בפנימל

 )ובשום אופן לא בסמוך לדירות החניכים(.

 

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

 נציגי  האגף ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה:

 050-6283319ציון -ספי חן 050-6283400מוטי רביב 
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 אישור מנהל המוסד 

 

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

 פיהם.-ל עלמאשר את הוראות הפעלת מתנדבי השירות הלאומי ומתחייב לפעו

 

 חתימה: ____________________

 

 

 

 אישור רכז/ת הגוף המפעיל

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

 .המעסיק את המתנדבתבמוסד תיושמנה אלה הנחיות שת לוודא /מתנדבי השירות הלאומי ומתחייב

 

 ___חתימה: _________________

 

 

 

 :מתנדב/תאישור 

 

 חתימה ת.ז שם המתנדב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


