
 

 

 תאריך: ___________________

 תכנית "עוצמה"  –  להתנדבות בשרות לאומי ת /שאלון הכרות למועמד 

במסגרת תכנית    אנו מקדמים בברכה את החלטתך להתנדב לשרות הלאומי  -  ה/יקר  ת/מועמד 

לשביעות רצון כל   התאים לך את מסגרת ההתנדבות וי מלא של השאלון יעזור לנו למיל "עוצמה"

 הצדדים. 

 

 פרטים אישיים 

 ___________________שם משפחה  ___ __________שם פרטי ____________

 _______________ת. לידה: _____ ____ _________ת.ז ________ 

 רחוב:________________  עיר:_____________  מיקוד:__________________

 טלפון_______________  טלפון נייד  _______________   

 __________________מייל: _________________

 ארץ לידה:_______________________ שנת עלייה: _________________

 

 משפחה 

   פרטי האב: 

 _____________  _________שם משפחה   _______________שם פרטי _______

 רחוב:________________  עיר: _____________  מיקוד:__________________

 טלפון_______________  טלפון נייד  _______________   

 _______________________עיסוק האב: _  מייל: __________________________

   פרטי האם:

 ___________________שם משפחה  ___ _____________________שם פרטי _

 רחוב:________________  עיר: _____________  מיקוד:__________________

 טלפון_______________  טלפון נייד  _______________   

 ________________________עיסוק האם:  מייל: __________________________

 



 

 

 השכלה 

 __  ____________________________________:__________________פרסת השם בי

 שילוב פרטני   / שילוב בכיתה קטנה / ת ספר לחינוך מיוחד ביסוג בית הספר:  

 בגרות: מלאה / חלקית / לא עברתי בחינות בגרות 

 )אלו שפות את/ה יודע/ת?(   ידיעת שפות:

 

 שירותי קהילה 

 , פסכיאטר, פסיכולוג, איש מקצוע וכדו'( )עובד סוציאלי  ?בקהילה  איש קשרהאם את/ה מלווה על ידי 

                  _______________________טלפון:  ______________תפקיד: _________________ שם:

   _______________________________________?מדת/עבדתל אחרונה בה  המסגרת מה ה

 ________________ טלפון:  _____________תפקיד: _________________שם איש הקשר:

 כן/לא  קצבת נכות מביטוח לאומי: ת /מקבלאת/ה האם 

 ___________________אחוזי נכות:

 ____________________סעיף לקות:

לטיפול  סמנ/י: אגף השיקום / השירות לטיפול באדם עם אוטיזם / האגף  ברווחה?   ת /מוכראת/ה האם 

 _____________________________התפתחותי / אחר-באדם עם עיכוב שכלי

 ____________טלפון: ____________תפקיד:  ______________שם:  ברווחה: פרטי איש קשר 

 ____________________________________האם קיים רישום פלילי?

 

 )מביטוח לאומי וממשרד הרווחה(   נא לצרף אישורים*

 

 

 

 

 הערות  מידת שליטה שפה

   

   



 

 

 מצב רפואי

במידה וכן, פרט/י:   האם קיימות מחלות כרוניות? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

במידה וכן, פרט/י:   קבוע?באופן ת ותרופ האם את/ה נוטל

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  ? )מזון/ חומרים/ תרופות(: או אלרגיות  האם קיימות רגישויות

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 : כן/ לא משקפים  ה /ה מרכיב/האם את 

 כן/ לא  במכשיר שמיעה?  ת /ה משתמש/האם את 

 : הולך/ת באופן עצמאי / הליכון או קביים / כסא גלגלים ידני או ממונעניידות )סמן בעיגול(

 כן/לא  ה מעשן? /את האם 

 

 סיון תעסוקתי ינ

 שירות לאומי בעבר?  היית ב או   תעסוקתית, התנדבותית נסות יצאת להתהאם 

 הקף: כן/לא 

 במידה וכן ענה/י על השאלות הבאות:                   

  _________________________________________________________באיזו מסגרת?

___________________________________________________________________             

 _______________________________________________________פקידך?ת מה היה

  ________________________________________תפקידך? איזה משימות ביצעת במסגרת

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  _______________________________________?_היה עלייך לשפר ומה  ה/במה היית טוב 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 מוטיבציה 

 לאומי: השירות התנדב במסגרת האת הסיבות לרצונך ל י/ סמן

 פירוט  נכון/לא נכון  

כי לא הצלחתי להתגייס וזו  
 האפשרות שנשארה לי 

  

כי גיוס רגיל לא מתאים לי  
והשירות הלאומי מאפשר לי  

 לתרום בכל זאת 

  

הזדמנות טובה להתנסות  כי זו 
 באופן עצמאי בחוויות חדשות 

  

כי ההורים/המורים מצפים  
ממני לעשות זאת ואני לא רוצה 

 לאכזב אותם 

  

כי זה יעזור לי אחר כך  
 להתקדם בעולם העבודה 

  

כי אני רוצה להכיר חברים  
 חדשים 

 

  

 אחר 
 
 

  

 

 כישורי חיים 

 את עמדתך:   ביותר ןהנכושמבטאת באופן   התשובההקף/י את 

 ? לבד בבוקר ת /ה מתעורר/ האם את •

1 --- ----------- ----------2--- ------ -- -- -- ----------3 - -----------------------4 ---- --- - --------------5  

 תמיד            כמעט תמיד כן                  לפעמים               כמעט תמיד לא   אף פעם          

  צחצוח?) בזמן  הספר   בית/למסגרת ולהגיע  עצמאי  באופן להתארגן מצליח/ה   את/ה האם  •

 (   מהבית בזמן יציאה, שתיה , אכילה בגדים,  בחירת , שיניים

1 --- ----------- ----------2--- ------ -- -- -- ----------3 - -----------------------4 ---- --- - --------------5   

 תמיד            כמעט תמיד כן                  לפעמים               כמעט תמיד לא   אף פעם          

 קורא מחירים, מחשב עודף( , בשימוש בכסף? )יש לך ארנק ת /ה עצמאי/ האם את •

1 --- ----------- ----------2--- ------ -- -- -- ----------3 - -----------------------4 ---- --- - --------------5  

 תמיד            כמעט תמיד כן                  לפעמים               כמעט תמיד לא   אף פעם          

  ה/ ה עצמאי בהגעה ממקום למקום באמצעות תחבורה ציבורית? )לא תלוי/ האם את •

   טובוס, מתי לרדת( את התחנות הלוך וחזור, קווי האו  ה/ בהורים בנסיעה, מכיר

1 --- ----------- ----------2--- ------ -- -- -- ----------3 - -----------------------4 ---- --- - --------------5  

 תמיד            כמעט תמיד כן                  לפעמים               כמעט תמיד לא   אף פעם          

 _________________________________________________________ פירוט: 



 

 

 ? ת השנהלהתאים לעצמך ביגוד בהתאם למקום/לעונ   ת/ה מסוגל / האם את •

1 --- ----------- ----------2--- ------ -- -- -- ----------3 - -----------------------4 ---- --- - --------------5  

 תמיד            כמעט תמיד כן                  לפעמים               כמעט תמיד לא   אף פעם          

 _________________________________________________________ פירוט: 

בהיגיינה בסיסית? )רחצה, החלפת בגדים, שימוש בתכשירי טיפוח   ת /ה עצמאי/ האם את •

 ד'( גיינה נשית וכיאודרנט, שמפו, ה סים, ד בסי

1 --- ----------- ----------2--- ------ -- -- -- ----------3 - -----------------------4 ---- --- - --------------5  

 תמיד            כמעט תמיד כן                  לפעמים               כמעט תמיד לא   אף פעם          

 _________________________________________________________ פירוט: 

 לתזכורת?(  ה /לקחת לבד או זקוק   ת/בלקיחת תרופות? )זוכר  ת /ה עצמאי/ האם את •

1 --- ----------- ----------2--- ------ -- -- -- ----------3 - -----------------------4 ---- --- - --------------5  

 תמיד            כמעט תמיד כן                  לפעמים               כמעט תמיד לא   אף פעם          

 _________________________________________________________ פירוט: 

להביא  מהלך יום מחוץ לבית )קניית אוכל/ לדאוג לתזונה שלך ב  ת/ה מסוגל / האם את •

 מהבית אם יש צורך( 

1 --- ----------- ----------2--- ------ -- -- -- ----------3 - ---- -------------------4 ---- --- - --------------5  

 תמיד            כמעט תמיד כן                  לפעמים               כמעט תמיד לא   אף פעם          

 _________________________________________________________ פירוט: 

 רור מידע? יבאינטרנט לב  ת/משתמש את/ה  האם  •

1 --- ----------- ----------2--- ------ -- -- -- ----------3 - -----------------------4 ---- --- - --------------5  

 תמיד            כמעט תמיד כן                  לפעמים               כמעט תמיד לא   אף פעם          

 _________________________________________________________ פירוט: 

 בטלפון באופן עצמאי?   ת/ה משתמש / את האם  •

1 --- ----------- ----------2--- ------ -- -- -- ----------3 - -----------------------4 ---- --- - --------------5  

 תמיד            כמעט תמיד כן                  לפעמים               כמעט תמיד לא   אף פעם          

 _________________________________________________________ פירוט: 

 לשמור על ניקיון וסדר בחדר האישי שלך?   ת/ה מסוגל / האם את •

1 --- ----------- ----------2--- ------ -- -- -- ----------3 - -----------------------4 ---- --- - --------------5  

 תמיד            כמעט תמיד כן                  לפעמים               כמעט תמיד לא   אף פעם          

 _________________________________________________________ פירוט: 

 ? ת/ ה קורא/ מה שאת ה /ה מבין / , האם אתת/ה קורא /במידה ואת  •

1 --- ----------- ----------2--- ------ -- -- -- ----------3 - -----------------------4 ---- --- - --------------5  

 תמיד            כמעט תמיד כן                  לפעמים               כמעט תמיד לא   אף פעם          

 _________________________________________________________ פירוט: 

  _______________?'(וכו כסף /טלפון   /ארנק   עם  תיק?) עבודה ליום י /כשתצא תךי א תקח/י   מה

___________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 השתלבות במסגרת 

 את עמדתך:   ביותר ןהנכושמבטאת באופן   התשובההקף/י את 

 ( עדרותיה על   ה/ ומודיע עדרויות י בה ת /ממעט ? )קבוע  באופן למסגרת  ה /מגיע   ה/ את האם  •

1 --- ----------- ----------2--- ------ -- -- -- ----------3 - -----------------------4 ---- --- - --------------5  

 תמיד            כמעט תמיד כן                  לפעמים               כמעט תמיד לא   אף פעם          

 _________________________________________________________ פירוט: 

 ? שלך  היום  סדר את  ה / מכיר  ה/ את האם  •

1 --- ----------- ----------2--- ------ -- -- -- ----------3 - -----------------------4 ---- --- - --------------5  

 תמיד            כמעט תמיד כן                  לפעמים               כמעט תמיד לא   אף פעם          

 _________________________________________________________ פירוט: 

 ? לפעילות  בזמן שלך   מההפסקות ת /חוזר   ה/ את האם  •

1 --- ----------- ----------2--- ------ -- -- -- ----------3 - -----------------------4 ---- --- - --------------5  

 תמיד            כמעט תמיד כן                  לפעמים               כמעט תמיד לא   אף פעם          

 _________________________________________________________ פירוט: 

 ? סופה עד מתחילתה  בפעילות ה / מתמיד  ה/ את האם  •

1 --- ----------- ----------2--- ------ -- -- -- ----------3 - -----------------------4 ---- --- - --------------5  

 תמיד            כמעט תמיד כן                  לפעמים               כמעט תמיד לא   אף פעם          

 _________________________________________________________ פירוט: 

 (ךיבעינ  חן  מוצאים   לא דבריהם כש גם(? )מדריכים /מורים)  לסמכות  ת/נשמע  ה/ את האם  •

1 --- ----------- ----------2--- ------ -- -- -- ----------3 - -----------------------4 ---- --- - --------------5  

 תמיד            כמעט תמיד כן                  לפעמים               כמעט תמיד לא   אף פעם          

 _________________________________________________________ פירוט: 

  5-8  בין)  שלם   פעילות יום  במהלך  משימות ולבצע  ערנות על  לשמור  ת/מסוגל   ה/ את האם  •

 (? שעות

1 --- ----------- ----------2--- ------ -- -- -- ----------3 - -----------------------4 ---- --- - --------------5  

 תמיד            כמעט תמיד כן                  עמים לפ               כמעט תמיד לא   אף פעם          

 _________________________________________________________ פירוט: 

 ? משותפות  במשימות  אחרים  עם  פעולה  לשתף   ת/מסוגל   ה/ את האם  •

1 --- ----------- ----------2--- ------ -- -- -- ----------3 - -----------------------4 ---- --- - --------------5  

 תמיד            כמעט תמיד כן                  לפעמים               כמעט תמיד לא   אף פעם          

 _________________________________________________________ פירוט: 

 

 מסוגלות חברתית/רגשית 

 את עמדתך:   ביותר ןהנכושמבטאת באופן   התשובההקף/י את 

 ? ה/ עמו לשוחח  ה/ קרוב ה /חבר   לך יש  האם  •

1 --- ----------- ----------2--- ------ -- -- -- ----------3 - -----------------------4 ---- --- - --------------5  

 תמיד            כמעט תמיד כן                  לפעמים               כמעט תמיד לא   אף פעם          

 _________________________________________________________ פירוט: 



 

 

 ?בלבול / פגיעה/חרדה / מתח/דיכאון  ה/ חש   ה/ אתכש לעזרה  לפנות   ת/מסוגל   ה/ את האם  •

1 --- ----------- ----------2--- ------ -- -- -- ----------3 - -----------------------4 ---- --- - --------------5  

 תמיד            כמעט תמיד כן                  לפעמים               כמעט תמיד לא   אף פעם          

 _________________________________________________________ פירוט: 

 ? התנהגותך  על  מורים , מחברים  משוב  לקבל   ת/מסוגל   ה/ את האם  •

1 --- ----------- ----------2--- ------ -- -- -- ----------3 - -----------------------4 ---- --- - --------------5  

 תמיד            כמעט תמיד כן                  לפעמים               כמעט תמיד לא   אף פעם          

 _________________________________________________________ פירוט: 

 ? מתאימות לך נראות  שלא   לבקשות  לסרב   ת/מסוגל   ה/ את האם  •

1 --- ----------- ----------2--- ------ -- -- -- ----------3 - -----------------------4 ---- --- - --------------5  

 תמיד            כמעט תמיד כן                  לפעמים               כמעט תמיד לא   אף פעם          

 _________________________________________________________ פירוט: 

  באופן אותו   ולבטא, אותך שהרגיז  אדם כלפי  שלך בכעס  לשלוט  ת/מסוגל   ה/ את האם  •

 ?( מילולית/ פיזית  אלימות  ללא)  מותאם 

1 --- ----------- ----------2--- ------ -- -- -- ----------3 - -----------------------4 ---- --- - --------------5  

 תמיד            כמעט תמיד כן                  לפעמים               כמעט תמיד לא   אף פעם          

 _________________________________________________________ פירוט: 

 ?במישהו פגעת או  טעית   אם  להתנצל  ת/מסוגל   ה/ את האם  •

1 --- ----------- ----------2--- ------ -- -- -- ----------3 - -----------------------4 ---- --- - --------------5  

 תמיד            כמעט תמיד כן                  לפעמים               כמעט תמיד לא   אף פעם          

 _________________________________________________________ פירוט: 

 ? מיוזמתך  לאחר  עזרה ה / מציע  ה/ את האם  •

1 --- ----------- ----------2--- ------ -- -- -- ----------3 - -----------------------4 ---- --- - --------------5  

 תמיד            כמעט תמיד כן                  לפעמים               כמעט תמיד לא   אף פעם          

 _________________________________________________________ פירוט: 

 

 מיפוי לסגנון שירות מועדף

 : הרצויים לך  תפקידה מאפייני סמן/י את 

 ( ובחוץ מבנהב)   משולב /  בחוץ /  מבנה בתוך  •

 _________________________________________________________ פירוט: 

 לבד עבודה   /  מצומם  או  גדול   צוות בתוךעבודה  /  קהל   עםעבודה  •

 _________________________________________________________ פירוט: 

 עישון   /  אבק  /  תאורה /  ריחות  /  רעש:  לי   להפריע  שעלולים דברים •

 _________________________________________________________ פירוט: 

 פון טל /  פקס /  צילום  מכונות  /  מחשבים: בטכנולוגיה שימוש  •

 _________________________________________________________ פירוט: 

  כגון )  למקום  ממקום  תנועה /  עמידה /  אחד   במקום  ישיבהאני מעוניין/ת בתפקיד הכולל:  •

 פיזי  מאמץ  או כוח  הפעלת /  ( שליחויות

 _________________________________________________________ פירוט: 

 



 

 

 לשרות:  המועדפים עליך  התחומים /את המקומות  י/ סמן

 אבות  בית   /  חולים קופת /  חולים  בית   :גדולים  ציבוריים מוסדות •

   / מעונות ילדים  גן   /  ספר  בית : קטנים  ציבוריים מוסדות •

   ס" מתנ /  עירונית ספריה   /  משפט בית   /  עירייה : כגון ציבורי   במוסד  משרד •

 מוסדות ביטחון: משטרה / שירות בתי הסוהר / מגן דוד אדום / מכבי אש  •

   משתלה/   חיות גן   /  מיולא  פארק /  חקלאית חווה :  שטח •

    : המועדפים עליך  עבודהה /תפקידיםה סוגיסמן/י את 

 (מדריך , מורה, גננת)  חינוך  לאיש סיוע עבודה עם ילדים / קשישים /  :  והדרכה טיפול  עזרה •

   גזירה  /  קיפול  / מיון /  אריזה   /  הרכבה: ייצור •

 הקלדה /   טלפוני מענה/  ארכיון תיוק ב  /  גריסה /  צילום : מזכירות •

 / ספירת מלאי / העמסת ופריקת ציוד     סחורה סידור :   אחזקה •

 שליחויות  /  טלפוני מענה /  קהל קבלת  :  שרות  •

 / ניקיון כלובים / טיולים   טיפול / תחזוקה /  האכלה: חיים  בעלי •

 חקלאות: גינון / טיפוח הצומח  •

 ________________________________________________________ : אחר •

 

 : ת בו/התפקיד שאני מעוניין

1.___________________ 2.____________________ 3._________________ 

  מהשירות:  י ציפיותי

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  :מהליווי בזמן השירות  י ציפיותי

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________מילאתי את השאלון: לבד / בעזרת_

 

 

 ודה על שיתוף הפעולה ובהצלחה ! ת                                                      

 

 



 

 

  הסכם ויתור על סודיות 

שירות    –מרצוני החופשי את הסכמתי למסור לנציגי ה"אגודה להתנדבות אני החתומ/ה מטה, מביע/ה  

 לאומי" כל מידע שיידרש בין רפואי, ובין חינוכי, וכן על מסמך לפי הצורך. 

שרות לאומי" מחובת סודיות, ומביע/ה בזאת את    –כמו כן, הריני משחרר את ה"אגודה להתנדבות 

כל חוות דעת לפי שיקול דעתו של נציג האגודה,  הסכמתי להעברת מידע, יצירת קשר, ואו העברת 

לצורך שרותי במסגרת האגודה, ולא תהיה לי כל טענה או תביעה כלפי מחזיקי המידע בשל מסירת  

 המידע. 

 

 ת.ז. ______________________  שם ___________________   

 

 חתימה ____________________  תאריך:_________________     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 " שרות הלאומי ב"אגודה להתנדבות למתנדב ב תקנון 
 

 מבוא
פי  -כנדרש על  ,לבין המתנדב שרות לאומי",    – להתנדבות  האגודה  "הסכם בין  חלק מה  התקנון זה יהוו

הפועלת לעידוד התנדבות  עמותה  הינה    שרות לאומי"–  האגודה להתנדבות "  תקנות הביטוח הלאומי. 

 ולמען החברה במדינת ישראל ובתפוצות.  לשירותים חיוניים במדינת ישראל   "בשרות לאומי", 

  שרות , מתחילת שנת ה" שרות לאומי"ה יחל על כל מתנדבשרות לאומי"   – להתנדבות  האגודה  "תקנון  

 ועד לסיומה. 

 

 כללי 
לאומי"    –להתנדבות  האגודה  "הנהלת   לכל  שרות  אחראתמנה  רכז  התנדבות  לקבוצת    י מרכז 

 . מתנדביםה

  ם , התנהגותנדביםתהמבכל הנוגע לעבודת    " האגודה"להנהלת    נדבים תמאיש הקשר בין ה   מהווה הרכז  

 ם. פעיליעם המוסדות המ  נדביםתמשל ה ם וקשריה

 חברתית. -תרבותית הלפעילות  , בין השאר, הרכז אחראי

 

 עקרונות ההשמה א. 
פי   לע או בישוב, לפי הצרכים של המקום ו  , במוסד  " לשרות לאומי" מאשרת הצבת בנות  " האגודה" .1

 ".  האגודה "  צוות ובדיקה של דעת  שיקול 
 .ישוריהם וכ  , אם הדבר תואם את הצרכיםם פ בקשתע"  נדביםתמתשתדל להפנות את ה  "האגודה" .2
לתחום ו/או עיסוק    , מתחום ו/או עיסוק אחד  נדבים תמשומרת לעצמה את הזכות להעביר    " האגודה" .3

 . הפ שיקול דעתע"אחר, וממקום שרות אחד למקום שרות אחר,  

 בלבד.   "האגודה"לתחום שרות, תעשה ע"י הנהלת /הפניה למקום שרות  .4
, יהיו רשאים להעסיק  "האגודה אזרחי ו"  – מנהלת השרות לאומי    רק מוסדות שקיבלו "הכרה" מטעם .5

 שרות לאומי.   נדביתמ
, אינו זכאי לדמי כיס  בחודש הראשון לשרות יום ראשונים במלואם    20-מתנדב ששרת פחות מ .6

 בחודש זה. 
מתנדב שלא יספק ל"אגודה" את המסמכים הבאים, לא יוכל לקבל דמי כיס ולהתנדב במסגרת   .7

 השירות הלאומי:  
 פטור מצה"ל.   •
 אישור רפואי .  •
 הצהרת ויתור סודיות .  •
 הסכם ותקנון )אישור באתר(.  •
 צילום ת.ז.  •
 הסכם מגורים בדירה )למתנדבים שגרים בדירות שרות של "האגודה"(  •

מתנדב שאיבד את דמי הכיס, בול הנסיעה, "חופשי חודשי" וכדו', לא יהיה זכאי לקבל החזר, או   .8
בול חלופי. במקרה ש"האגודה" תחליט לסייע, היא תעשה זאת בחיוב המתנדב בסכום שיהיה על  

 פי שיקול דעתה.  

 מתנדב שלא ישלח את דוח הנוכחות בזמן, יעוכבו לו דמי הכיס עד להשלמתו.   .9



 

 

 

 תנדב . המב
ולפי    ובתחום העיסוק שקבל על עצמבמקום ההתנדבות,    ו למלא את תפקיד  מתחייבת   נדבתמה .1

עדר  יא להו וללהתמיד בעבודת   ו . עליהשירות   שעות העבודה שנקבעו ע"י הממונה הישיר במקום 
רשות   ללא  היעדרות  במקום.  האחראי  והרכז  עליה  הישיר  הממונה  ואישור  מראש  הודעה  ללא 

 תחשב להפרת משמעת. ממקום השרות 
למסגרת התנדבות נוספת    ", האגודה "שובץ ע"י הרכז המקומי של  י  מתנדב ה  , בשעות אחה"צ והערב .2

 חובה.   נהזו הי ותל י. פעעל פי שיקול דעתו של הרכז
לקבל   .3 לימודים אקדמאים, מבלי  ללמוד  ו/או  יכול לעבוד  אינו  כי בתקופת השרות,  ידוע למתנדב 

 אישור על כך.  
והנוכחות    חלק בלתי נפרד מהשרות  ע"י "האגודה" הנםהמאורגנים  והשתלמויות  עיון  י  פעילויות, ימ .4

 בהם  חובה. 
לאחר אישור    תחויב ,  שירות ת השתלמות וימי עיון המאורגנים ע"י מקומות הויול יהשתתפות בפע  .5

 . " האגודה"
 

 . התנהגות ג
יה  י שנה שנל וכל להמשיך  יהערת משמעת בשנת השרות הראשונה, לא    ו רשם בתיקיישמתנדב   .1

 האזורי.  מנהלללא החלטת ה
 תעודת סיום. "אישור שרות" ולשנת שרות מלאה זכאי ל  םשסיי  נדבתמ .2
 

 . בריאות ד
לשנת ההתנדבות, שהימ  נדבתמה .1 לפני הכניסה  ל  נוצהיר  ואין  רפואית,  מחלות    וכשיר מבחינה 

 חתום על טופס ויתור סודיות רפואית. המתנדב יכן, -מדבקות. כמו
 להביא תעודת מחלה. ו  להודיע מיד לרכז נדבת מעל ה –במקרה של מחלה  .2

אישור וועדה רפואית של   טעונה ימי מחלה קלנדריים בשנת ההתנדבות, 30 -  עדרות מעל ל יה .3
  30 - אזרחי. בכל מקרה, לא ישולמו דמי כיס בעבור ימי מחלה מעבר ל – מנהלת השרות לאומי 

 יום. 
 

 תקופת השרות . ה
    . חודשים 12 –שנת ההתנדבות היא שנה תמימה  .1

 ות ע"פ לוח החופשות של "האגודה" זכאי לחופשהמתנדב 

 , לפחות.  ש"ש  40 –שעות העבודה  .2
באחריות כל מתנדב למלא את דף הנוכחות החודשי, להחתים את האחראי במוסד ולהעביר את   .3

 הדוח לרכז.  
 

 חופשותו. 
 יציאה לחופשה תהיה רק באישור הרכז המקומי ובהתאם ללוח החופשות הנ"ל.  .1
 פי הנחיות ובאישור הרכז. -עלשירות  ייעשו בכל מקום   – שבתות חופשיות ונסיעות הביתה .2

 אסורה.  –וץ למקום השרות ללא נטילת רשות מפורשת  נסיעה אל מח .3

 נסיעה עם גורם המוכר למתנדב אינה נכללת בנ"ל. ", ב"טרמפים העי נס ל חל איסור מוחלט ע .4
        

 ת המתנדב  חובוז. 



 

 

 . "האגודה"פ הוראות הנהלת  ע"לאומי אך ורק ה לפעול בשרות  .1
לסודיות מוחלטת בכל הנוגע למתן השירותים ולמידע המגיע אליו בזמן שרותו, לרבות מידע בנוגע   .2

לתחום הפעילות, תוך איסור לגלות מידע זה או להעבירו לגורם כלשהו, לא תוך כדי השרות ולא  
 בשלב כל שהוא לאחר תום השרות.  

 
 המתנדבת  זכויותח. 

 התעריפים.  ים, ע"פ החלטת ועדת חודשיקבלת דמי כיס  .1
 ים ע"פ המצוין בסעיף הבא )ט'(.  ביטוח  .2
וע"פ   .3 "האגודה" תנפיק למתנדב אישור בהתאם לתקופת שרותו  בתקופת השרות של המתנדב 

 . בקשת הרשויות

תקופת שרותו של המתנדב ב"אגודה"  על  אזרחי"    –ל"מנהלת השרות הלאומי  תדווח    "האגודה" .4
ע"פ "חוק חיילים    , פיקדון וכדו(,מענק שחרור ו )זכויותילקבלת    ובהתאם לכך המתנדב יהיה זכאי

אזרחי" רק לאחר  - הדיווח יועבר ל"מנהלת השרות לאומי  משוחררים" ובהתאם להוראת חוק זה.
 השלמת כל חובותיו כמתנדב )תקופת שרות, דוחות נוכחות והשלמת ימים(.  

כול .5 שונות  הטבות  להם  לארגן  תנסה  המתנדבים  כלפי  אחריותה  במסגרת  מסחריות  האגודה  ל 
ולצורך כך תהא האגודה רשאית, להעביר את שמי ואמצעי יצירת קשר עימי לכל אדם או גוף עמו  
יוכל המתנדב   בכל שלב  והטבות.  באגודה הצעות  למתנדבים  להציע  האגודה תתקשר, במגמה 

 לבטל את הרשאה זו. בעצם החתימה על התקנון, המתנדב מאשר את העברת הנתונים.  
השר .6 תקנות  פי  גיל  על  את  שעבר  מתנדב  הלאומי  חיילים    24ות  חוק  של  להטבות  זכאי  אינו 

, לא תהיה באפשרות האגודה לדווח  24משוחררים ובמידה ובמהלך תקופת ההתנדבות אגיע לגיל  
 עליו כמתנדב ב"שרות לאומי", החל מיום זה.  

 
 ביטוחים ט. 

 כויות בביטוח לאומי לנפגעי עבודה. נדב זתמל .1
 הוא במסגרת קופות חולים המוכרות. רפואי ה ביטוח ה .2
 המתנדב יבוטח בביטוח "תאונות אישיות ".   .3
 

 הרשמה י. 
 ₪ ינוכו מדמי הכיס במהלך שנת השרות.   80דמי ההרשמה בסך 

במסירות,   • תפקידך  את  שתמלאי  ממך  אנו  מצפים  השרות,  את  עצמך  על  שקיבלת  כיוון 
שלם.  ובלב   בנאמנות 

 

 

 

 ___________________                תאריך: ___________________ חתימה: 

 


