מדינת ישראל

הנחיות ונהלים

חוזר מנכ"ל

נוהל שעות שירות מופחתות
כל האמור להלן בנוהל זה בלשון נקבה ,מתייחס למתנדבים ולמתנדבות כאחד.

לשון החוק
סעיף  7לחוק מורה ,בין היתר ,כדלהלן:

(ג )
( )1
( )2

( )3
( ד)

מתנדב ישרת  40שעות שבועיות בממוצע במשך תקופת שירותו ,בכפוף
להוראות התוספת הראשונה ,אולם השר רשאי לקבוע הוראות לעניין –
מספר מזערי ומרבי של שעות שירות ביום ומספר מזערי ומרבי של שעות
שירות בשבוע;
תנאים שבהם יהיה המנהל מוסמך לאשר מכסה של שעות שירות ממוצעות
יומיות או שבועיות מוגדלות ,בהתחשב בדרישות התפקיד ,בגוף המפעיל
ובטובת המתנדב; תקנות לפי פסקה זו ייקבעו בהתייעצות עם שר העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים;
הפסקות במסגרת שעות שירות יומיות ,לפי סוגי מתנדבים ,סוגי גופים
מפעילים או מקומות התנדבות.
על אף האמור בסעיף קטן (ג) ,רשאי המנהל לאשר מכסה של שעות
שירות ממוצעות יומיות או שבועיות מופחתות ,בהתחשב בצרכים מיוחדים
של המתנדב או במסגרת השעות בגוף המפעיל ,ובלבד שהמכסה לא תפחת
מ 30-שעות שבועיות.

 .1מטרת נוהל זה להסדיר את האפשרות של מכסת שעות שירות מופחתת בהתאם לסעיף (7ד)
לחוק.
 .2בהתאם לאמור בסעיף (7ג) לחוק ,מתנדבת תשרת ככלל  40שעות שבועיות.
 .3על אף קביעה זו במקרים הבאים תהיה מכסה שבועית מופחתת של שעות:
המתנדבת היא צעירה בסיכון –  30ש"ש
המתנדבת היא אדם עם מוגבלות –  30ש"ש
 .4שעות הכשרה של מתנדבות מקרב אוכלוסיות אלו (מעבר ל 4-ימי ההכשרה שהינם חובה),
יוכרו במחציתם כשעות שירות בפועל ,כך לדוגמא :מתנדבת מקרב האוכלוסיות המיוחדות
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אשר ביצעה  8שעות הכשרה יוכרו לה  4שעות שירות ותידרש להשלים  26שעות שירות במהלך
אותו שבוע.
 .5במקום ששעות הפעילות הינן פחות מ 40-ש"ש ,תשרת המתנדבת את מלוא שעות הפעילות
באותו מקום שירות ,בכפוף למפורט להלן:
הגוף המוכר יפעל לשיבוץ המתנדבת במקום שירות נוסף על מנת להשלים את מכסת השעות
הנדרשת ( 40ש"ש).
היה ולא נמצא מקום שירות כאמור ,רשאי הגוף המפעיל דרך הגוף המוכר להגיש בקשה
לביצוע מכסת שעות מופחתת ,בבקשה תנומק בין היתר הסיבה לאישור מכסה מופחתת וכן
המאמצים שנעשו למציאת מקום שירות להשלמת השעות ,וזו תובא בפני האחראי ברשות.
 .6בכל מקרה שעות השירות במקרה זה לא יפחתו מ 35-ש"ש.
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