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 משרד החינוך 

 מינהל תיאום ובקרה
 האגף לשירות לאומי

        

 
 כלליות הנחיות

 צרכי את המנהלת תציג בה מקדימה שיחה ידי על המתנדבת את תקלוט המועדונית מנהלת .א

 בתלמתנד ומקום ביטוי מתן תוך ,נעימה ברוח ציפיות תיאום ויבוצע המתנדבת ותפקידי המקום

 של הצעיר גילה את בחשבון לקחת למנהלת מומלץ .במקום ושאיפותיה רצונותיה את להביע

 .צוות לחברת תלמידה מהיותה החד המעבר ואת צוות כחברת ניסיונה חוסר את ,המתנדבת

 ומתן קשבת אוזן ותשמש הקשר אשת תהיה ,המתנדבות על אחראית תהיה המועדונית מנהלת .ב

 .ותהמתנדב של לבעיותיהן מענה

 שעברה מפורטת עבודה תכנית באמצעות תפקידה את השירות לבת תגדיר המועדונית מנהלת .ג

 .במקום הלאומי השירות את המפעילה העמותה רכזת אישור את

 לפחות מקצוע אנשי ידי על למתנדבות ואישית מקצועית למעטפת לדאוג המועדונית מנהלת על .ד

 .בחודש פעמיים

 חשש ויש במידה ,פיזית מבחינה הן מוגנות תחושת למתנדבת התהי כי כך על עומד החינוך משרד .ה

 .נפשי בעומס כרוכה והעבודה במידה רגשית-הנפשית ומהבחינה ,לאלימות

 העמותה או/ו החינוך משרד של להשתלמויות המתנדבת את תשחרר המועדונית מנהלת .ו

 .םהלימודי שנת בתחילת לידיה שתקבל שנתית תכנית פי על המתנדבות את המפעילה

 למנוע מנת על וזאת ר”התקשי להנחיות בהתאם המטבח לכשרות תדאג המועדונית מנהלת .ז

 .חייהן אורח על להקשות העלולות מתנדבות של מיותרות התמודדויות

 

 במועדונית השירות בת של העיקריים תפקידיה

 .המועדונית לילדי קשבת אוזן תשמש השירות בת .א

 .החינוך ממוסדות בהגיעם במועדונית ילדיםה קליטת לתהליך שותפה תהיה השירות בת .ב

 בהתאם חוגים בעצמה תעביר ואף במועדונית שנערכים בחוגים הילדים את תלווה השירות בת .ג

 .לכישוריה

 .ללימודים הקשור ובכל בית בשיעורי לילדים תסייע השירות בת .ד

 ילדי לומדים בו הספר בית של החינוכי לצוות המועדונית בין בתקשורת תשתתף השירות בת .ה

 .המועדונית

 :במועדונית שרות בנות להפעלת דגשים

 המועדונית מנהלת על חובה .משמעת על אחראית תהיה לא השרות בת ,9 גיל מעל ילדים בקבוצות .1

 .מהמוסד צוות איש י”ע יטופלו המשמעת נושאי כי להבטיח

 .)’דווכ ניקיון ,ציבורי מטבח ,מזכירות( מינהלה בתפקידי תועסק לא שרות בת .2

 .)בשעות לחרוג מבקשות שהבנות במקרה גם( שנקבעו העבודה שעות ממסגרת חריגה תורשה לא .3
 

 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 050-6283400מוטי רביב 

 המועדונית תמנהללכבוד 
)כללים אלו כתובים בלשון נקבה אולם הם מתייחסים למנהלים 

 (.ולבני השירות כאחד
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 אישור מנהל המוסד 

 

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

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

 

 חתימה: ____________________

 

 

 

 אישור רכז/ת הגוף המפעיל

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

 ת לוודא שהנחיות אלה תיושמנה במוסד המעסיק את המתנדב/ת./מתנדבי השירות הלאומי ומתחייב

 

 

 חתימה: ____________________

 

 

 :מתנדב/תאישור 

 

 חתימה ת.ז שם המתנדב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


