
          בס"ד

 נוכחות מתנדב בשירות

 מבוא: .1

 ינובמועד, הו מתנדב ומילויו בצורה מדויקתשום הנוכחות מהווה תשתית לצבירת זכויות הרי

עשוי להביא לכך שלא תוכר  ,סר ברישומי הנוכחות או אי מילויים כנדרשוח! הכרחי ומחויב

 למתנדב תקופת השירות.

 

 הגדרות כלליות: .2

 

 - מפעיל(התקופת שרות )התקופה אשר המתנדב משרת בגוף  .2.1

 ימים. 365תקופת שירות המוכרת לצבירת זכויות למתנדב הינה לפחות  .2.1.1

לפני כאשר מלוא תקופת השירות מבוצעת תקופת שרות ניתן להשלים  .2.1.2

גיל  בוגרי מוסד לחינוך מיוחד, עד ולמתנדבים שנים 24 שימלאו למתנדב

 .בכפוף להוראות הרשות 27

 24חודשים ולא תעלה על  12תקופת השירות של מתנדב לא תפחת מ .2.1.3

 חודשים.

המבקש להתנדב יתחייב לשרת חוק השירות מגדיר כי,  -רצף שירות .2.1.4

חודשים ובלבד שההפסקות כאמור לא  12תקופה רצופה שלא תפחת מ

 יימנו בתקופת השירות, אלא אם כן נקבע אחרת לפי חוק זה:

  או מספר הפסקות על חודש ימיםהפסקה לתקופה שאינה עולה /

)שאינן במכסת ההיעדרויות  לאורך שנת שירותו של המתנדב

מקסימום המסתכמות ב (בחוק 1.2.2 -המאושרות, כאמור בסעיף

 .ימים 30

 ה הפסקה שעולה על חודש ואינה עולה על חודשיים, אם אישר

 , במקרים מיוחדים.זאת הרשות לשירות לאומי אזרחי

  רשות זאת ה ההעולה על חודשיים, אם אישרהפסקה לתקופה

, במקרים מיוחדים, לגבי מתנדב שהוא לשירות לאומי אזרחי

 אדם עם מוגבלות או צעיר בסיכון.

  על פי הוראות החוק, חריגת מתנדב לעניין רציפות שירות עשויה  .2.1.5

 -להיווצר מהיעדרות

 א.  בימי נוכחות מעבר למכסת הימים המותרת בתקופת שירות 

 ץ לאחר התחלת שירותו.קופות אשר בהם המתנדב לא היה בשיבוב. מת

 י החריגות הנ"ל.תג. חיבור ש

בסמכות וועדה מיוחדת ברשות לשירות האזרחי , בהוראות החוקאמור כ .2.1.6

לבטל את  ,להחליט כי במקרים חריגים תאושר החריגה ברצף או לחלופין

לקראת במקרים בהם המתנדב  .תקופת השירות הקודמת של המתנדב

צבירת פערים אלו המוגדרים בחוק, עליו לפנות מידית לרכז האגודה על 

מנת שיגיש בקשה לאישור המשך שירותו למרות הפער ברציפות 

 .אזרחי השירות, מול הוועדה ברשות לשירות לאומי

כאשר מתנדב חרג מסך הימים המותרים בעניין רציפות השירות )על פי  .2.1.7

את המתנדב, הגוף המפעיל ואת  מידית הגדרות החוק(, על הרכז לעדכן



ולבקש לאשר  אחראית על נושא זה במחלקת נתונים,הרפרנטית ה

החריגה מול הרשות או לחלופין להחתים המתנדב על טופס ויתור על 

 .וזו בכדי שהמתנדב יוכל להמשיך בהתנדבותו ,תקופת שירות

אזרחי, תוגש בכתב, לאומי בקשה לאישור חריג מאת הרשות לשירות  .2.1.8

פירוט במועד הקרוב ביותר שנודע למתנדב על הפסקת השירות, תוך 

מועד הגשת הבקשה יהווה שיקול, בין  .הנימוקים הרלוונטיים לבקשה

 היתר, בהחלטת הרשות האם לאשרה.

חודשים, לא תוכר תקופת  -12שירת המתנדב תקופה הפחותה מ .2.1.9

לא תדווח לקרן לקליטת חיילים השירות לעניין שירות לאומי, לכל עניין ו

 משוחררים.

מתנדב שהפסיק את שירותו שלא בהתאם לדרישות החוק ונוהל זה,  .2.1.10

חתום על טופס ויתור תקופת שירות על תקופתו הקודמת, רשאי ל

התחיל שירות לאחר תקופת ההפסקה, ותקופת השירות תספר ול

 מחדש.

ל, לפיכך כוללת גם מתנדבים אשר שירותו במסגרת צה" ות אלוהורא .2.1.11

מתנדב אשר שירת במסגרת צה"ל תקופה מסוימת, וביקש לבצע שירות 

לאומי, לא תוכר תקופת השירות במסגרת צה"ל לצורך רציפות שירות 

לאומי, ועל מתנדב זה יהיה להשלים שנת שירות מלאה במסגרת של 

ת מעל שנה זו תוכר לקבלת זכויות במידה ושיראך תקופה  שירות לאומי.

קומות השירות ועד למקסימים של שנתיים בשירות לאומי בכל אחד ממ

 ושנתיים בצבא.

הפסקת שירות בגין מעבר בין גופים מוכרים אינה חלק מההיעדרות  .2.1.12

לפיכך,  מאושרת לעניין רציפות השירות, כגון חופשה, מחלה חג וכיוצ"ב.

הפסקה העולה על התקופה המותרת בחוק, בגין מעבר בין גופים מוכרים 

אי הכרה בתקופת השירות של המתנדב בגוף המוכר ל םורעלולה לג

 ., בהתאם להוראות רציפות השירותהנעזב

הנחיות אלו בנוגע לרציפות שירותו של המתנדב, חלות על כל אחת  .2.1.13

משנות השירות בנפרד, לפיכך, לא ניתן להשתמש בפרק הזמן המותר 

בחוק להפסקה משנת שירות אחת לאחרת. לדוג' מתנדב שסיים את 

כלל, לא יוכל להפסיק את שירותו  נת השירות הראשונה ללא הפסקותש

שנת השירות השנייה לתקופה העולה על חודש ימים מבלי במהלך 

 שקיבל אישור לפי הוראות אלו.

 

 –ימי השרות בשבוע מספר  .2.2

 עבודה בשבוע. ימי 5,6 .2.2.1

 

 -לוח חופשות חגים/מועדים   .2.3

בחלוקה ליהודים  והמועדיםמדי שנה מתפרסם ע"י ה"רשות" לוח החגים  .2.3.1

, אשר יחשבו כימי השבתון )דרוזים, מוסלמים, נוצרים( שאינם יהודים ו

 שאינם נכללים בסך ימי החופש השנתיים להם זכאי המתנדב.

 

 –המתנדב במהלך תקופת השרות ששרת( ימי חופש )ימי החופש להם זכאי .2.4

 22/26) הזכאות לימי חופש תקבע ע"פ מס' ימי השרות שמבצע בכל שבוע .2.4.1

 ימי שרות בשבוע(. 5,6 -בהתאמה ל



מקסימום של ימי החופשה לא תחרוג  מ שנתייםהימי החופש צבירת  .2.4.2

  .(22/26) .המתנדב זכאילהם השנתיים 

 2צבירת ימי החופש שצבר המתנדב בחודש, תהיה עד למקסימום של  .2.4.3

 ימי החופש להם זכאי המתנדב עבור כל חודש שירות.

 ופשה משנה לשנה.אין אפשרות לצבור ימי ח .2.4.4

 השלמת ימים לאחר תקופת השרות לא מזכה בימי חופש. .2.4.5

 

 –שעות שבועיות  .2.5

 שבוע .בשעות שבועיות  40על כל מתנדב לשרת  .2.5.1

ה הפחתת שעות שבועיות במקרים בהם אושר –הפחתת שעות שבועיות  .2.5.2

מס' השעות השבועיות יוגדר בהתאם,  -על בסיס נוהל "הפחתת שעות"  

 למתנדב במסלול רגיל. שעות שבועיות 53ועד למינימום של 

, תוכר וצעירים בסיכון בעלי מוגבלויותמתנדבים בעלי צרכים מיוחדים,  .2.5.3

  שעות שבועיות. 30להם הפחתת שעות אוטומטית ל

אפשרות לפנות  נהיש או רפואיים למתנדבים בעלי צרכים סוציאליים .2.5.4

לעובדת סוציאלית מטעם האגודה ולבקש אישור להתנדב בהפחתת שעות 

 שעות בשבוע. 30של 

 

 -שעות שרות ביום   .2.6

 .שעות עבודה ביום 12-יותר מ אין לשרת .2.6.1

 -. שירות בלילהרשותמתנדב לא ישרת בשירות בלילה ,אלא באישור ה .2.6.2

במקרה זה על הרכז לשלוח את הבקשה  .22לאחר השעה שירות 

 .להחרגה למנהלת מחלקת נתונים ולקבל אישור לשירות בשעות חריגות

 

 -שעות עודפות   .2.7

השעות בחודש שבהם המתנדב שרת, מעבר להגדרת השעות שהיה  .2.7.1

 צריך לשרת באותו החודש .

 השעות שהמתנדב משרת ייספרו חודשית. .2.7.2

המתנדב כנגד ימי   שנצברו במהלך החודש, יזכו את עודפותההשעות  .2.7.3

  .בלבד באותו החודש לקחהיעדרות שה

 

 –שעות חוסר  .2.8

 –במידה והמתנדב לא מילא את מכסת השעות הנדרשת באותו החודש  .2.8.1

 שעות אלו ינוכו מימי החופש להם הוא זכאי.

 

 -היעדרויות .2.9

 :כללי .2.9.1

 השירות.המתנדב יתאם עם הגוף המפעיל והרכז כל היעדרות מימי  .2.9.1.1

 ההיעדרות. יבתס את יןבדוח, ויצי המתנדב ידווח כל יום היעדרות .2.9.1.2

על ידי מעבר לימי החופש להם זכאי המתנדב, יושלמו  ימי היעדרות .2.9.1.3

עד לחודש ימים מסיום  המתנדב . במידה ולא השלים את הימים

קוזזו מתקופת שירות המתנדב, ותקופת השירות הימים י – שירותו

)בהתאם אזרחי כולה עלולה להימחק על ידי רשות השירות הלאומי 

 (.2.1.4לסעיף



      , יוכלו להשלים הימים ונוער בסיכון מתנדבים בעלי צרכים מיוחדים .2.9.1.4

 עד לחודשיים מסיום שירותם. 

   הכיס  דמיימי שירות שנעדר, מידה וקיבל המתנדב דמי כיס בגין ב

   האחרונים לשירותו יוקפאו עד להשלמת הימים שחרג, או לחלופין 

  יופק למתנדב חוב כספי בגין תשלום במידה ולא ישלים הימים שחייב   

 .אלו דמי כיס   

 ימי ההיעדרות: .2.9.2

ימי היעדרות בגין  9 -מתנדב שנישא, זכאי ל–נישואין  .2.9.2.1.1

 (.ושישי שבת כולל יום הנישואין) נישואיןה

מתנדב זכאי להיעדרות מהשירות בגין אבל של  –אבל  .2.9.2.1.2

 . + סבא וסבתא פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה

משך ההיעדרות עבור מתנדב  באבל יהיה על פי הגדרות 

 הרשות )יהודי, דרוזי, מוסלמי ונוצרי(.

מתנדב זכאי ליום היעדרות בשנת השירות  –בחינות  .2.9.2.1.3

ך הכנה ימי היעדרות לצור 3הראשונה ובשנה השנייה ל

בתיאום עם המפעיל ובאישור ו ובגרות, לבחינה פסיכומטרית

 החופשה תדווח לגוף המפעיל ותאושר ע"י הרכז. הרכזת.

 

 

 

  – צומות .2.9.2.2

המתנדב זכאי להעדר רק במידה וצם ובתנאי שהודיע מראש  .2.9.2.2.1

על כוונתו לצום לרכז ולגוף המפעיל. המתנדב יחתום על 

 .הצהרה שצם

 .מתנדב שצם זכאי להעדר לכל היום –בתשעה באב  .2.9.2.2.2

היעדרות זו לא תקוזז מחשבון ימי החופשה השנתית לה 

מתנדב שלא צם ביום זה, מחויב להתייצב  זכאי המתנדב.

 לשירות כרגיל כבכל יום אחר.

 לעשצם והגיש הצהרה  מתנדב –היהודיים הצומות  ביתר .2.9.2.2.3

, שלא יקוזזו רשאי להעדר מהשירות במשך שעתיים כך,

 .החופש להם זכאי המתנדבמימי 

למתנדב הצם בחודש זה ניתן  –צום בחודש הרמאדן  .2.9.2.2.4

 .שעות ביום 6ללהפחית שעות עבודה 

הימים המוגדרים ע"י ה"רשות לשרות לאומי"  –ימי שבתון  .2.9.2.2.5

בלוח החופשות, כימים שלא צריך לשרת ואינם נכללים במס' 

 ימי החופש.

     -ימי מחלה .2.9.2.3

)כולל שישי ושבת(  קלנדרייםימי מחלה  20 המתנדב זכאי ל .2.9.2.3.1

 . בשנת שירותו

מידה והמתנדב המציא  אישור ימי מחלה נחשבים רק ב .2.9.2.3.2

 .העוקבלחודש  6ולא יאוחר מה חתום על ידי רופא רפואי

יום זה ייחשב כיום  רפואייםבמידה ולא הומצאו אישורים 

 חופש.



הימים המותרים  20מתנדב שצבר ימי מחלה מעבר למכסת  .2.9.2.3.3

לשנת שירות, יוכל לפנות לרכז האגודה לצורך הגשת בקשה 

רפואית של הוועדה ה (ימי המחלה נוספים שלקח)לאישור 

ימים אותם  90רשות השירות הלאומי אזרחי. וזאת עד ל

ימי  90מתנדב אשר צבר למעלה מ הוועדה יכולה לאשר.

וועדה ברשות לאשרם וימים אלו א תוכל הל  -מחלה בשנה

 הימים( יחשבו כימי חופש. 90ל בר)מע

 הימים יחושבו  -שהוגשו במידה והוועדה לא תאשר ימים אלו .2.9.2.3.4

 כימי היעדרות למתנדב.

 20כל יום מחלה שאושר על ידי הוועדה הרפואית מעבר ל .2.9.2.3.5

 הימים להם זכאי המתנדב, יזכו את המתנדב בדמי כיס

 .הרגיל ףבתערי

מתנדב שבעקבות אירוע רפואי, נאלץ להפסיק את שירותו,  .2.9.2.3.6

חודשי שירות, יוכל להגיש בקשה דרך רכז  12טרם השלים 

האגודה להכרה בתקופת שירות חלקית )בהתאם למשך זמן 

ניתן להגיש בקשה לאישור הוועדה הרפואית שירותו(, 

בקשות לאישור תקופת השירות )גם אם לא מלאה תקופה 

מידה ותאושר הבקשה על ידי הרשות בשל שנה מלאה( 

יחסיות לשירות לאומי אזרחי, המתנדב יהיה זכאי להטבות 

המוקנות בחוק לקליטת חיילים משוחררים על אף שלא 

 .מינימליתהשלים תקופת שירות 

      מתנדב–חופשה מיוחדת למתנדבים בודדים שעלו מחו"ל  .2.9.2.4

   ימי  15חופשה לצורך ביקור בחו"ל של עד ל עולה בודד זכאי           

   לא כולל ימי שישי, שבת, חגים( בשנה, בכפוף לנוהל ) עבודה           

ודד אשר רק אחד מהוריו מתנדב ב מתנדבים עולים בודדים.           

 ימים 7לא מתגורר בארץ, דרך קבע, זכאי לחופשה מיוחדת בת 

 מתנדב המוגדר  –יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל  .2.9.2.5

      כמשפחה שכולה מדרגה ראשונה ,רשאי להיעדר ביום            

, בנוסף יהיה הזיכרון והיעדרות זו תחשב לו כיום התנדבות            

זכאי ביום האזכרה השנתי וזה בהודעה מראש לגוף המפעיל על 

 הקרבה המשפחתית.

חל על המתנדב בזמן שביתה במקום השירות,  -תה במקום השירותישב .2.9.3

חובת התייצבות במקום השירות או במקום אחר על פי הוראת הגוף 

ימים ולא נמצא למתנדב  7המוכר או המפעיל. נמשכה השביתה מעבר ל

מקום חלופי לשירות, על הרכז לדווח על כך למחלקת נתונים אשר תנחה 

 אם לאשר תקופה זו כשירות לאחר פניה לרשות לשירות לאומי אזרחי.

זכאית לחופשה שלא מתנדבת שיולדת במהלך שירותה  -לידה חופשת .2.9.4

 ימים.  14של על חשבון ימי החופשה השנתיים, 

המתנדבת רשאית להמשיך את חופשת הלידה על חשבון מכסת ימי 

מקרה והמתנדבת תחרוג ממספר ימי המחלה העומדים לרשותה. ב

פי חלה להם זכאית בשנה, עליה להגיש פניה לוועדה הרפואית על המ

 נוהל וועדה רפואית.

מתנדב המשרת במקום שירות הסגור בשל  -היעדרות בשל מזג האוויר .2.9.5

מזג האוויר סוער או שהדרכים למקום חסומות למתנדב, רשאי המתנדב 



להיעדר מהשירות בהתאם להנחיות האגודה על פי התייעצות עם חדר 

 מצב של המשטרה.

השירות אינו פעיל כדרך בערבי חגים, חול המועד ובימים אשר מקום  .2.9.6

 ,שבשגרה

 ינוכה חצי יום ממכסת החופשה, על כל יום של היעדרות מהשירות

הכרח להקפיד ולשמור על זכויות וחובות רואה האגודה להתנדבות  .2.9.7

יש להקפיד לא לחרוג מעבר לימי החופשה  –מתנדביה ועל כן 

 המאושרים מידי חודש בחודשו. 

מים המותרים שמצוינים בסעיף מתנדב אשר חרג ונעדר מעבר לסך הי .2.9.8

 על המתנדב, לפנות לרכז הישיר להסדרה וטיפול בחריגה.   הקודם,

 

  –מעברים  .2.10

מתנדב המעוניין לעבור ממקום שרות אחד לאחר, יודיע לגוף  .2.10.1

 המפעיל ולרכז, בכתב,  שבועיים מראש.

)שלא ביוזמת  גוף מפעיל המעוניין להוציא מתנדב ממקום השירות .2.10.2

 יודיע למתנדב ולרכז, בכתב, שבועיים מראש על החלטה זו. המתנדב(

)יוצא  מידיתבמידה והמתנדב התבקש לעזוב את מקום השרות  .2.10.3

מהכלל במקרים בהם הופסקה שירותו של המתנדב עקב התנהגות 

ימים, ולא נמצא לו  14 -ובהתראה של פחות מ ( באישור האגודה חריגה

 14וש מקום חלופי של עד תקופת ההיעדרות לצורך חיפ–מקום חלופי 

 יום תוכר למניין ימי השירות.

יום לצורך מציאת מקום שירות חלופי, תקנה  14תקופה זו של  .2.10.4

 למתנדב דמי כיס מלאים ועל הגוף המממן יהיה לשלם עבור תקופה זו. 

מתנדב בשנת השירות הראשונה המעוניין לבדוק מקום שירות לשנה  .2.10.5

מעבר לימי החופשה המוענקים  פיםחופש נוס מיי 3שניה, זכאי לקבל 

והעתק לרכז  הודעה כתובה לגוף המפעיל בכתיבתלכל מתנדב , וזאת 

 .ע"י המתנדב

ימי חופש עבור חיפוש  2יה , זכאי לקבל ימתנדב בשנת השירות השנ .2.10.6

המצאת אישור מאת דים לתקופה שלאחר השירות. וזאת במקום לימו

 הגוף המוכר כי המתנדב ביקר ביום פתוח.

ר מתנדב מבקש לעבור מהאגודה להתנדבות לשירות תחת גוף כאש .2.10.7

, אך יש למתנדב זה חריגה בימי או לסיים שירותו באגודה מוכר אחר

החופשה )נעדר מעבר לימי החופש שצבר(, עליו יהיה להשלים את ימי 

השירות/לוותר על תקופת שירות בגין הימים שהחסיר על ידי קיזוז, 

לעבור  , ורק אז יוכלהאגודהמ ת שירות על תקופ אישורקבלת כתנאי ל

 לגוף מוכר אחר להמשך שירותו.

כאשר המתנדב מבקש לעזוב את שירותו תחת האגודה להתנדבות  .2.10.8

ולעבור לגוף מוכר אחר, אך המתנדב צבר ימי חופשה שטרם ניצל, עליו 

יהיה לדחות את סיום שירותו באגודה ועד למועד סיום ניצול ימי החופשה 

ומעוניין בכל זאת לעבור ללא ניצול ימים אלו, ישלח שצבר. במידה 

המתנדב בקשה כתובה לרכז בה יסביר שהוא מוותר על ימי החופשה 

 שצבר.

  – שונים תחת האגודה להתנדבות גופים מממניםבמעבר בין  .2.10.9



המתנדב ישלים את ימי השירות/יוותר  – כאשר המתנדב חרג בימי החופשה

זאת בתיאום עם , דר ותקופה זו תקוזזעל תקופת השירות בגין הימים שנע

 הגוף המפעיל.

את ימי החופש שזכאי להם בתוך תקופת על המתנדב לנצל  –בעודף ימים 

 לסיים את שירותו.השרות ואז 

 

 

 -הוראת דיווחי הנוכחות .3

 לפני שרות: .3.1

הרכז יגדיר בתיאום עם הגוף  המפעיל, לפני תחילת השירות, ב"טופס  .3.1.1

בשבוע ושעות העבודה של המתנדב שבהם הקליטה", את מס' הימים 

מס' ימי החופש להם זכאי המתנדב  –שצריך לשרת, נגזרת מהגדרה זו 

 בשנה.

לפני תחילת השירות, הרכז ימלא יחד עם הגוף המפעיל את טופס פרטי  .3.1.2

מקום שירות, בו מוגדר איש הקשר האחראי מטעם המקום לחתום על 

ע"ג טופס פרטי דוחות הנוכחות. שינויים בנתונים אלו לאורך השנה ידווחו 

הטופס ישלח למחלקת  –מקום שרות החתום על ידי הגוף המפעיל 

 .תקינה

שעות עבודה  40א שלכל מתנדב ישנה תוכנית שבועית של הרכז יווד .3.1.3

ניתן להגדיר את  –בשבוע, במידה וישנו אישור של הפחתת שעות 

שעות שבועיות ו/או ימי  30 -השעות שאושרו, ובלבד שלא יפחתו מ

 ימים בשבוע. 5 -עבודה הפחותים מ

השעות השבועיות להם  40במידה ומקום השירות לא יכול לאפשר את  .3.1.4

את הגוף  באופן מידי המתנדב בשירותו, על הרכז להחתים נדרש

. לפני תחילת השירותהמפעיל והגוף המממן  על טופס "הפחתת שעות" 

שולחים באופן מקוון דרך מסך שיבוץ לאיש הקשר במקום את הטופס 

 השירות.

מתנדבים בעלי מוגבלויות וצעירים בסיכון )כמוגדר בחוק( יידרשו לשרת  .3.1.5

 שעות שבועיות ללא צורך בטופס הפחתת שעות. 30במסגרת של 

במידה ולגוף המפעיל ישנה תקופה בשנה בה המתנדב לא יכול לנצל ימי  .3.1.6

חופש, או שהנו מחויב לקחת חופש בתקופה מסוימת )כגון מתנדבי חינוך 

 –בחודש אוגוסט( או לצורך זיכוי דירה למתנדב חוץ לקראת סוף שירותו

ולוודא במשך השנה שימי השירות ) על הרכז להבהיר מראש למתנדב, 

חופש/חוסר( מותאמים להגדרה זו בכדי שיעמוד במכסת ימי החופש 

 להם הוא זכאי .

הגדרות השירות במקום  כילפני התחלת השירות על הרכז לוודא  .3.1.7

כך שהמתנדב ידע  ,מתנדב לפני תחילת השירותברורים ל ההתנדבות

ף המפעיל את הבנתו , ומאידך לתאם עם הגו)תפקידו( מה נדרש ממנו

 לגבי זכויותיו של המתנדב. 

ושעות עבודת המתנדב, זכויות נוספות  םימי  תיאום עם המתנדב יכלול:

 בודד, עולה בודד והפחתת שעות.כגון מתנדב  -של המתנדב



ושעות עבודת המתנדבים )הרכז  םתיאום עם הגוף המפעיל יכלול: ימי

מתנדב  -יעדכן בטופס קליטה(, זכויות נוספות להם זכאים המתנדבים

בודד, עולה בודד והפחתת שעות. והחתמת המעסיק בהתאמה על 

 הטפסים הנלווים.

יפורטו כל הוראות השירות הנוגעות  בהסכם המתנדב – הסכם מתנדב .3.1.8

הסכם השירות ב חתם על על הרכז לוודא כי המתנדלימי שרות, נוכחות ו

למקום השרות שאליו הגדרות ספציפיות  וכי עברו יחד על של האגודה,

על כל ההגדרות הנדרשות הרכז יעבור עם המתנדב . המתנדב כנסי

, הכתובות בתקנון מהמתנדב במילוי הנוכחות בהתאמה לדרישות הנוהל

 הספציפי.ובהתאמה לשרות במקום 

 

 

 :דיווחי נוכחות – במהלך השרות .3.2

 – בכל יוםעל המתנדב למלא דיווח נוכחות באפליקציה/אתר האגודה,  .3.2.1

לבקשת המפעיל, במקרה  גם במידה וממלא את הנוכחות במקום השרות

בין  100%על המתנדב לוודא בסוף החודש שישנה התאמה של  -זה

 דיווח הנוכחות לגוף המפעיל ובין הדיווח שדיווח במערכת האגודה.

 הנוכחות על בסיס השעות שביצע בפועל.המתנדב ידווח את  .3.2.2

תואמה עם בוצעה בפועל ובדוח הנוכחות ידווחו רק מכסת השעות ש .3.2.3

 הגוף המפעיל.

לחודש  3כל מתנדב יחתום על דוח הנוכחות בסוף כל חודש ועד לתאריך  .3.2.4

 .(6/3עד לתאריך  מאיהעוקב )דוג'. מתנדב יחתום על חודש 

הגוף המפעיל יבצע מעקב על נוכחות המתנדב, יחתום על הדוח החודשי  .3.2.5

)דוג'. גוף מפעיל  לחודש העוקב 6עד לתאריך החתום על ידי המתנדב 

 (.6/6עד לתאריך  מאי יחתום על חודש

טופס  –במידה והגוף המפעיל ייפה את כוחו של הרכז ) בהתאם לנספח  .3.2.6

 -ויזין בחתימת המפעיל, ייפוי כח( הרכז יחתום בשם הגוף המפעיל

 . "אושר על ידי רכז על סמך דוח חתום"

הרכז יבדוק את אופן מילוי הדוחות , יוודא שכל ההיעדרויות המדווחות  .3.2.7

 :על פי הפירוט הבא עומדות בנוהל

 .שכל השדות מולאו ע"י המתנדב 

 ג':  מתנדב שהמתנדב ציין את כל ימי החופש להם הוא זכאי )דו

 .ולא ימי חופש( חתונהימי  7שרשם  –שהתחתן 

  בשירות שעות ביום, שאינם  12 -שאינם חורגים מ –שעות עבודה

 לילה.

 .שהמתנדב דיווח על פי מה שעבד בפועל 

  בדיקת היקף שעות הנוכחות המדווחות בהתאם למכסת השעות

 החודשית.

  מחלה, צום –אישור הרכז לימי היעדרות הדורשים את אישורו- 

 , בדיקת מקום לשנה הבאה. קבלת תצהיר

 יום על חשבון המעסיק 14קיבל ו שהועזב ממקום השירות מתנדב, 

  למחלקת " נתונים" בבקשה להכרה בימי נוכחות אלו.הרכז יפנה 

  שהמתנדב והגוף המפעיל חתמו כנדרש על הדוחות.ווידא 



 יאשר את דוח הנוכחות ויחתום עליו. ,סוף כל חודשלאחר הרכז  .3.2.8

על  –המפעיל לא חותם על הדוח דרך מערכת האגודה  במידה והגוף  .3.2.9

 רכז האגודה לבקר אמיתות הדיווח בחתימה זו.

לאחר אישור המתנדב והגוף המפעיל  יחתום על דוח הנוכחות הרכז .3.2.10

עד  אילחודש העוקב )דוג'. הרכז  יחתום על חודש מ 8עד לתאריך 

 (.6/8לתאריך 

להם הוא  החופשהמלוא ימי על הרכז לוודא שכל מתנדב יקבל את  .3.2.11

 זכאי במהלך שנת ההתנדבות וכל זאת בתיאום עם הגוף המפעיל.

כל האישורים הרלוונטיים לוודא כי נסרקו למערכת ונשמרו על הרכז   .3.2.12

שעות תקן מופחתות ועוד( השלמת ימים, ) אישורי מחלה , היעדרויות, 

  .לנוכחות המתנדב

הטפסים/ על הרכז להעביר בסוף כל שנה למשרדי המחוז את כל  .3.2.13

 ., הנמצאים ברשותואישורים/ קבצים הנוגעים לנוכחות המתנדבים

הרכז יציג את כל –במידה ומתבצעת בקרה של ה"רשות"  .3.2.14

 הדוחות/האישורים המבוקשים.

 המתנדב,שעות השרות המדווחות בדוחות הנוכחות ושנחתמו ע"י  .3.2.15

כל  –הגוף המפעיל והרכז, הינם סופיים ואינם ניתנים לשינוי 

לפני השגה/הערה על מילוי הנוכחות של המתנדב יטופל ע"י הרכז 

 על הדוח. החתימה

בסיום תקופת השירות של המתנדב, נדרש לטפל בכל המתנדבים  .3.2.16

 שצברו חוסר ימים. 

 


