
 

 

 

 

 

 

 3מתוך  1עמוד    13 מספר נוהל: נוהל קוד לבוששם הנוהל: 

מנכ"לית, סמנכ"לים, ראשי חל על:  כח אדםפרק: 

, אזוריותורכזות  מנהלות מחוזאגפים, 

 מתנדבים ומתנדבות

 יהודית קרפףערך: 

 1מהדורה:   4.9.16 עדכון אחרון:  1.9.16תאריך תחולה: 

 

 .בוש לעובדי עמותת שלומית, למתנדבות ולמתנדביםאת קוד הל    נוהל זה בא להסדיר:

 .צוות מוביל  אחראי על הנוהל ועל עדכונו:

 כללי .1

זולתנו, מצאנו לנכון להנהיג קוד לפעול באופן המכבד את עצמנו ואת  לאור רצונה של עמותת שלומית

אחד  , אשר יאפשר לכולנו סביבת עבודה נעימה ונוחה מצד אחד, תוך שמירת האפשרות לכללבוש

 מאתנו להתלבש על פי דרכו ורצונו באופן אסתטי ומכובד מאידך.

 מטרת הנוהל .2

 הופעה שלנו שהיא כרטיס הביקור שלנו ושל העמותה.הכללים המוסכמים ללקבוע את    2.1

 מדוע קוד לבוש? .3

משום שעלינו לכבד את מקום העבודה/השרות שלנו, את חברינו לעבודה, את לקוחותינו,     3.1

 נמצאים עמנו בסביבת העבודה/השרות.ספקינו ואת כל ה

 לבוש מרושל או לבוש חושפני עלול להיראות בעיני שותפינו לסביבת העבודה/השרות כמזלזל,    3.2

 לא מקצועי, מטריד או פוגע, וככזה היוצר סביבה שאינה נעימה ואינה הולמת.

הולם, למקום השירות בלבוש שאינו  / לאור זאת הנכם מתבקשים להימנע מלהגיע לעבודה .4

 כלהלן:

 החושפות בגדים תחתונים, אלא אם נלבש בגד עליון מעליהן. "ספגטי"גופיות   4.1

 בעלות מחשופים עמוקים ו/או מיפתח רחב וגופיות חולצות  4.2

 חולצות בטן  4.3

 בגדים שקופים  4.4

מכפלתם תגיע לקצות אצבעות הידיים כאשר הזרועות מתוחות  –חצאיות שמלות ומכנסיים   4.5

 הגוף. ידלצי

 באזורים החושפים אזורי גוף אינטימיים )ישבן, חזה, ירך עליונה, חלציים( קרועיםבגדים   4.6

 בגדים עליונים שאינם מכסים את הבגדים התחתונים  4.7

 .", "הוואנייס"(קרוקסאצבע עשויות גומי )לדוגמא: "כפכפי   4.8



 

 

 

 

 

 

 3מתוך  2עמוד    13 מספר נוהל: נוהל קוד לבוששם הנוהל: 

"לית, סמנכ"לים, מנכחל על:  כח אדםפרק: 

 מנהלות מחוזראשי אגפים, 

מתנדבים , אזוריותורכזות 

 ומתנדבות

 יהודית קרפףערך: 

 1מהדורה:   4.9.16 עדכון אחרון:  1.9.16תאריך תחולה: 

 

זכרו כי ההופעה שלנו היא כרטיס  אנא הפעילו שיקול דעת ראוי בבחירת הלבוש וההופעה. ❖

הביקור שלנו ושל העמותה. חשוב שההופעה תקרין רצינות, כבוד והערכה לעמיתנו לעבודה, 

 תכבד את עצמנו ואת הסביבה.

 

 למתנדביםו למתנדבות .5

מקום השירות רשאי לדרוש מהמתנדבות והמתנדבים בתחומו, לכבד את קוד הלבוש הנהוג במקום 

 מיר מקוד הלבוש של עמותת שלומית.השירות אף אם הוא מח

 דירות שירות .6

 אין לשהות באזורים משותפים של הדירה כמו הסלון והמטבח בלבוש תחתון או ללא בגדים כלל.

 שיל"ת והחברה הערבית והדרוזית .7

על המתנדבות והמתנדבים קוד לבוש צנוע יותר מהמפורט בנוהל רשאים להחיל  יהיומנהלי האגפים 

 זה.

 מהכלל יםיוצא .8

 עובדי לא יחול נוהל קוד הלבוש על המאורגנים מטעם עמותת שלומית בפעילויות גיבוש וימי כיף

 .ומתנדבי העמותה

 שמירת קוד הלבוש .9

נעשית בצורה  כל עוד ,לעובד/ת ולמתנדב/ת על צורת הלבוש אינו מהווה הטרדה מינית הערה

 .פרטי אופןמכובדת, עניינית וב

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 3מתוך  3עמוד    13 מספר נוהל: ושנוהל קוד לבשם הנוהל: 

מנכ"לית, סמנכ"לים, חל על:  כח אדםפרק: 

 מנהלות מחוזראשי אגפים, 

מתנדבים , אזוריותורכזות 

 ומתנדבות

 יהודית קרפףערך: 

 1מהדורה:   4.9.16 עדכון אחרון:  1.9.16תאריך תחולה: 

 

ש בעמותה שלנו", ולא: "איך את לדוגמה: ניתן לומר: "החולצה הזאת אינה תואמת את כללי הלבו

 תלבשת?! מה באת לכאן לחפש חתן?!".מ

 

 בכל פנייה, הארה והערה. הפעילו שיקול דעת ראוי ומכבד ❖

 

מצופה להקפיד על קוד הלבוש במקומות השירות ובכל פעילות במסגרת השירות, כולל הכשרות,  ❖

 סמינרים ופעילויות רשמיות של העמותה.

 

 :אחראים לביצוע הנוהל  .10

 מנכ"לית 

 סמנכ"ל תפעול וכספים 

 סמנכ"ל מתנדבים ופיתוח 

 ראשי אגפים 

 מנהלות מחוז 

 רכזות אזוריות 


