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 משרד החינוך 
 מינהל תיאום ובקרה
 האגף לשירות לאומי

 הנחיות כלליות

רכי המקום וציג את צת איהבה ששיחה מקדימה  באמצעותקלוט את המתנדבת תהמוסד החינוכי  תמנהל .א

להביע את . למתנדבת תינתן הזדמנות ברוח נעימהציפיות  ןנה ביניהתתאמן , והתפקידי המתנדבתאת ו

בחשבון את גילה הצעיר של  הביאל תבמקום. מומלץ למנהלביחס לתפקידה איפותיה שאת רצונותיה ו

 .עבודה מתלמידה לאיש צוותצוות ואת המעבר החד  תהמתנדבת, את חוסר ניסיונה כאש

 אוזן קשבת טהלבין המוסד, י ןבינ קשרמנה איש צוות שיהיה אחראי על המתנדבות, יתהמוסד  תמנהל .ב

 וישתדל לתת להן מענה. הןלבעיותי

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

 האגודה המפעילה את השירות הלאומי במקום.

לפחות פעמיים בתדירות של אנשי מקצוע  בעזרתעל המוסד לדאוג למעטפת מקצועית ואישית למתנדבות  .ד

 בחודש.

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

 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 .ו

 בתחילת שנת הלימודים. הקבל לידיתנתית שפי תכנית ש-על ,המתנדבות

קשריהן עם להתנהגותן ולכל הנוגע לעבודתן של הבנות, להרכזת מטעם העמותה המפעילה אחראית  .ז

 חברתית ותורנית.-המוסדות המעסיקים. הרכזת אחראית לפעילות תרבותית
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 רות לאומי במדרשות ובמרכזים להעמקת הזהות היהודיתיתקנות הפעלת בנות ש

להנחות את הבנות בהכנה ובעריכה של חומר עיוני שישמש אותן  תאחראיהמדרשה/המרכז מטעם  הנציג .1

 בפעילויותיהן.

 לשיבוץ הבנות בשעות ההדרכה. תאחראימדרשה/מרכז ה תמנהל .2

פי תוכנית מסודרת. אין להעסיקן -המתנדבות תעסוקנה אך ורק בהכנת תכנים ופעילויות והעברתם על .3

 בעבודה מנהלית.

 פקודן של הבנות.מלא עם רכזת האגודה המפעילה בכל הנוגע לת  באופן שתף פעולה ימוסד נציג ה .4

מסגרת הלא יחרוג מו ,שעות שבועיות בפועל עם תלמידים 15-לא יפחת מ היקף שעות העבודה של הבנות .5

טיול כמו )למעט מקרים חריגים  20:00ובכל מקרה לא יאוחר מהשעה , המוסכמת עם האגודה המפעילה

 .'(ד, סמינריון וכשנתי

פעילות קהילתית פעמיים בהמדרשה במסגרת גרעין, תשובצנה הבנות או  המרכזפועלים בהם שבמקומות  .6

 , באחריות רכזת האגודה המפעילה.לפחות בשבוע

 שעות(. 36מתבקשת להדריך בשבת תקבל יום חופשי תמורתו )שבת  .7

כל מהלך הסמינריון )כולל שעות הדרכה בשעות לפחות בבסמינריון מחוץ ליישוב תשובצנה שתי בנות  .8

 הערב ו/או הלילה(.

טיול או ה מקום הלינה וההסעה לבנות במסגרת הסמינריוןאת אם תללארגן ו תהמדרשה אחראי תמנהל .9

על המדרשה  למדרשה.לחזור בטרמפים למקום ההדרכה או להן להגיע  רשהויהן מדריכות. לא  בוש

 .ממנו וחזרהלדאוג להסעה לבנות למקום הפעילות 

 ה המפעילה.עמותהבת זכאית לחופשה בכפוף ללוח החופשות של ה .10

 מקום התעסוקה. תבאחריות רכז האגודה ובתיאום עם המנחה/מנהל ינתנושחרורים י .11

 למד לבדה ו/או עם בת אחרת קבוצה ללא נוכחות מורה בכיתה.בת השירות לא ת   .12

 .'(ד)נעלי הליכה טובות ,מפות וכ תמדרשות הטיולים ידאגו לציוד אישי ומקצועי לבת השירו .13

תחזור ביום א' בשעה סבירה בהתאם למרחק  היא . לפחות שבת שלישיתמדי בת זכאית לשבת חופשית  .14

 בין מקום מגוריה למקום התעסוקה.

 

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

 רשותכם בכל שאלה או הבהרה:נציגי  האגף ישמחו לעמוד ל

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

     שם המוסד:     ת.ז:  ______ ___ :תשם המנהל

 פיהם.-לפעול על תאת הוראות הפעלת מתנדבי השירות הלאומי ומתחייב תמאשר   סמל מוסד: 

 חתימה: ____________________

 

 אישור רכז/ת הגוף המפעיל

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

  .תיושמנה במוסד המעסיק את המתנדב/תההנחיות שרות הלאומי ומתחייבת לוודא מתנדבי השי

 חתימה: ____________________

 

 :מתנדב/תאישור 

 

 חתימה ת.ז שם המתנדב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


