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 לכבוד:

 הורי מתנדבות ומתנדבי השירות הלאומי אזרחי

 

 שלום רב,הורים יקרים 

 

 המלחמה למניעת התפשטות נגיף הקורונההתפתחויות בשדה השירות הלאומי לאור  הנדון:

מתעורר אנו נמצאים במצב לאומי ועולמי קשה שלא ידענו כמותו עשרות שנים. בזמנים שכאלו 
 יומם וליל.  כךהצורך הגובר והולך בחיזוק החוסן החברתי של מדינת ישראל ואנו עסוקים ב

לבין הקוראים לנו לדגל,  אנו נדרשים לאזן בין הצרכים הלאומיים המשמעותיים ,בימים אלו
מתוך תחושת אחריות מחד ותחושת  האנושיים והאישיים המובנים כל כך.החששות והדאגות 

בהמשך מכתבי זה. יובאו חלקן  , אשרעל השירות הלאומי שונותמגבלות הוטלו שליחות מאידך, 
אזרחי במשימות לאומיות, ככל שיידרש -מתנדבי השירות הלאומיבמקביל, אנו נערכים לשילוב 

הנחיות ותוך תיאום מלא עם  כאמור תוך שמירה מקסימלית עליהן ועל סביבתןוזאת , וככל הניתן
 .משרד הבריאות

לא נמצאים  (,ובמידה ואין להם בעיות רפואיות מורכבות)בנות ובני השירות על פי גילם  ,ככלל
 . הסכנה היא בהדבקה שלהם את האחרים. להידבקות בנגיף הקורונה בקבוצת הסיכון הגבוהה

 ,אך לצערנו ,לבנות השירות להמשיך בפעילותן הברוכהאנו עושים כל שביכולתנו בכדי לסייע 
קא בעת הזו, ויחד עם זאת, דו הנושא משפיע גם עלינו. ,בהמשך לשיתוק חלק משמעותי של המשק

של מתנדבי  לתרומתםיש צורך חיוני  םהממשלה לסייע באינספור מקומות בהאנו נקראים על ידי 
ים, במוקדים טלפונים רפואיים, בבתי החולים בשמירה על ילדי צוותים רפואי .השירות הלאומי

 .אנו בוחנים כל דרך להירתם למשימות הללו ועוד.

 לן מספר פעולות שנקטנו והנחיות שהוצאנו:לה

החלטנו להחזיר מיידית את כל השליחות של השירות הלאומי בתפוצות. רובן הגיעו  .1
 וחלקן עוד בדרכן. נאחל לכולן בידוד מוצלח וחזרה מהירה לשירות.

רו כתוצאה מהפעולות למניעת התפשטות ומקומות רבים אחרים נסגמוסדות החינוך  .2
כל מקום שירות שהנחה את מתנדביו בכתב שלא להגיע או שהמקום סגור, אין . הנגיף

 להגיע לשירות.

השירות יגיעו למקומות השירות במידה והם נשארו פתוחים מתנדבות ומתנדבי  ,ככלל .3
זאת בהתאם להנחיות והוחלט בגוף המפעיל שבני השירות חיוניים להמשך תפקודו, וכל 

 משרד הבריאות.
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מקומות בהם יש צורך בהתמגנות כגון בתי חולים מסוימים ועוד, כל התמגנות ב .4
 שמקבלים העובדים יקבלו בני השירות. קבלת אמצעים אלו יהוו תנאי לשירות במקום.

ולהפסיק  ,ח לרכזתושהצוות ממוגן ובנות השירות לא מקבלות מיגון הן רשאיות לדוככל 
 את הגעתן.מיד 

 

משרד  , ימשיכו המתנדבים להגיע אליו.כל מקום שניתן להגיע אליו בתחבורה ציבורית .5
הבריאות החליט שלא לסגור שירות זה והוא נועד בדיוק למקרים הללו של שירות חיוני 

 .הלאוכלוסיי

במידה ובת נמצאת בקבוצת סיכון או שיש לה מצב רפואי מורכב בבית, תוכל להשתחרר  .6
 :על פי הנוהל שפורסם באתר הרשות לעניין זה, מהשירות

https://www.gov.il/he/departments/news/coronavirus_updates153 

 

בכל הנוגע להמשך השירות הלאומי וקבלת דמי הכיס אנו נערכים לפתרונות בנושא זה  .7
 ח העבודה במשק מחד, וחוק השירות האזרחי מאידך.ויחד עם הצמצום של כלל כ

 

הלאומי של חיזוק החוסן האזרחי. אנו הורים יקרים, אנו גאים כל כך בילדיכם אשר נושאים בעול 
עושים כל שניתן להיעשות בכדי לשמור על שלומם ובריאותם גם בתקופה מורכבת זו ואני עומד 

 לשירותכם יחד עם אנשיי לשאלות ובירורים.

 בכל שאלה אנא פנו לרכזת של המתנדבת ובמידה ואין מענה פנו לפניות הציבור ברשות וללשכתי.

לקחת חלק כה משמעותי בבניית על שממשיכים אנו קוראים לכם לחזק את ידי ילדיכם בעת הזו, 
להסרת המגיפה מארצנו ומהעולם  נישא תפילההחוסן החברתי של מדינת ישראל. יחד, והעצמת 

  כולו וחזרה לשגרה הברוכה יחד עם רפואה שלימה לכל החולים.

  שמות כב "ּוֵבַרְך ֶאת ַלְחְמָך ְוֶאת ֵמיֶמיָך ַוֲהִסֹרִתי ַמֲחָלה ִמִקְרֶבָך"

 

   

 ,בברכה נאמנה

 

 ראובן פינסקי

 מנכ"ל

 העתקים:

 מנהלי הגופים המוכרים

 הנהלת הרשות

https://www.gov.il/he/departments/news/coronavirus_updates153

