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 בס"ד

 

 הסכם למתנדב בשרות לאומי/התנדבות קהילתית
 יש לקרא את ההסכם בעיון בטרם חתימה.

 

 580025708שרות לאומי, ע"ר  –האגודה להתנדבות   בין:
     לוד 13מרח' המלאכה   

 "(האגודה" -)להלן 
 ;מצד אחד         

 
  ת.ז.______________ ______________  לבין:

 _________________________כתובת:   
 "(המתנדב" -)להלן 

 ;מצד שני         
 

 –)להלן  2017-לחוק שירות אזרחי, התשע"ז 2והאגודה הינה "גוף מוכר" כהגדרתו בסעיף  הואיל
 "(;החוק"

וידוע למתנדב כי, בהתאם להוראות החוק, חובה שתתקיים במתנדב אחת מהחלופות           והואיל
 המתוארות להלן:

  שנים  18נכון למועד המיועד לתחילת תקופת ההתנדבות על פי הסכם זה, ימלאו לו
 שנים. 24לא ימלאו לו  –ועד למועד המיועד לסיום תקופת ההתנדבות 

   שנים,  17נכון למועד המיועד לתחילת תקופת ההתנדבות על פי הסכם זה ימלאו לו
והוא חותם על הסכם זה בכפוף לקבלת הסכמה בכתב מאת הוריו או אפוטרופוס 

 שמונה לו כדין לפי העניין.

  הוא למד במוסד לחינוך מיוחד כהגדרתו בחוק, נכון למועד המיועד לתחילת תקופת
שנים ועד למועד המיועד לסיום תקופת  18ם זה, ימלאו לו ההתנדבות על פי הסכ

 שנים. 27לא ימלאו לו    –ההתנדבות 

                      

ככל שאף אחת מהחלופות הנ"ל אינה מתאימה לנתוני עוד ידוע למתנדב והוא מסכים כי, ו והואיל
, ת לאומיתנדב לא תוכר כשירומפירושו של דבר כי תקופת ההתנדבות של ה –המתנדב 

לעניין המעמד וההטבות המגיעים למתנדב שירות לאומי שהשלים שנת שירות או שתי 
 שנות שירות לפי העניין, ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך. 

או שהוא  הוא אזרח ישראלי , מתקיימת בו אחת החלופות הבאות:והמתנדב מצהיר כי והואיל
 ;1952-ע לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"בבעל רישיון לישיבת קב

 הוא פטור מחובת שירות סדירמתקיימת בו אחת החלופות הבאות: והמתנדב מצהיר כי,  והואיל
לשירות  אלהיקרבכתב מצה"ל כי לא נקרא לשירות סדיר ואינו צפוי  אישורקיבל או ש
 2בסעיף התנאים הנדרשים לקבלת "היתר לשירות" כאמור מתקיימים בו או ש כזה,

-לתקנות שירות אזרחי )עקרונות השירות הלאומי וההתנדבות הקהילתית(, התשפ"א
 ;המתנדב הציג בפני האגודה את האישור המעיד על החלופה המתקיימת בו .2020
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וידוע למתנדב והוא מסכים כי, האגודה מסתמכת על הצהרותיו המפורטות לעיל ובהתאם   והואיל
אומי/התנדבות קהילתית ולפיכך, ככל שיתברר כי המתנדב לכך מסכימה לקבלו לשירות ל

לחוק, שירותו יופסק לאלתר,  3אינו עומד בתנאים המקדימים לשירות, הקבועים בסעיף 
והוא יוכל לשוב לשירות רק לאחר ובכפוף להמצאת כל האישורים המתאימים לעמידה 

 בתנאים אלו.

י לגרוע מהאמור לעיל, ככל שיתברר כי אחת וידוע למתנדב והוא מסכים כי, בנוסף ומבל והואיל 
או יותר מההצהרות המפורטות לעיל שהוצהרו על ידו, אינה נכונה, יופסק שירותו לאלתר 
והתקופה שביצע בפועל שירות לאומי/התנדבות קהילתית, לא תוכר לכל דבר ועניין, ולא 

 תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האגודה בקשר לכך;

אצל גוף והמתנדב רוצה ומעוניין לשרת בשרות לאומי/התנדבות קהילתית, שלא בשכר  ואילוה
 ;אליו יופנה ע"י האגודהלחוק,  2מפעיל כהגדרתו בסעיף 

הוא יכול לעדכן במקום המיועד לכך באתר האינטרנט של האגודה, את  ,ידוע למתנדב כיו והואיל 
 ;דבות קהילתיתהתנו כהעדפתו לענין הגדרת התנדבותו כשירות לאומי א

, בהתאם ובכפוף להוראות החוק ועל פי האמור בניהםוהצדדים מעוניינים להתקשר  והואיל
 בהסכם זה להלן;

וידוע לצדדים כי הוראות הסכם זה כפופות להוראות החוק, לתקנות שיתוקנו מכוחו  והואיל
 ; 1מעת לעת"( כפי שתהיינה הרשות" –ולהנחיות הרשות לשירות לאומי אזרחי )להלן 

 

 לפיכך הוסכם כדלקמן:

 

 כללי .1

 המבוא להסכם זה וכל הנספחים לו, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם. .1.1

 הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, והוא מיועד הן למתנדבת והן למתנדב. .1.2

 עקרונות ההשמה .2

על פי שיקול  מפעילאצל גוף המתנדב לתפקיד מוגדר  תציב האגודה את, השירותעם תחילת תקופת 
 דעתה המקצועי  ובהתחשב באמות המידה המפורטות להלן: 

פרטים אודות העדפתו לעניין: המיקום הגיאוגרפי בו יפעל, התחומים ימסור לאגודה המתנדב   .2.1
תשתדל כפי יכולתה ככל שישנן. האגודה  בהם הוא מעוניין לעסוק ודרישות אישיות אחרות

ת להתנדבות יומנודבין היתר בהתחשב בהיקף ובטיב ההז להיעתר לבקשות אלה, או לחלקן,
 הפתוחות אצלה ולכישוריו של המתנדב ומידת התאמתו לתפקיד. 

תציב מתנדב לתפקיד מסוים תוך התחשבות בצרכי הגוף המפעיל ודרישותיו כפי האגודה  .2.2
 שהוצגו בפניה. 

לעניין ניתוב  דההאגוהצבת המתנדבים לתפקידיהם תעשה גם על פי שיקולים מערכתיים של  .2.3
במשאבים התפעוליים העומדים לרשות בין היתר, מיטבי של המתנדבים תוך התחשבות 

 .האגודה

                                            
 הוראות החוק והנחיות הרשות מתפרסמים באתר האינטרנט של האגודה בכתובת 1

leumi.co.il/datiot/Forms.aspx?g=mtn-thttps://sheru 
https://www.gov.il/he/Departments/policies?OfficeId=1195ce53-2541- ר האינטרנט של הרשות בכתובתתובא 

72d5273b4626-8ad1-4214 
 

https://sherut-leumi.co.il/datiot/Forms.aspx?g=mtn
https://www.gov.il/he/Departments/policies?OfficeId=1195ce53-2541-4214-8ad1-72d5273b4626
https://www.gov.il/he/Departments/policies?OfficeId=1195ce53-2541-4214-8ad1-72d5273b4626
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להחליף את תחום ההתנדבות ו/או את מקום ההתנדבות של המתנדב  האגודה תהיה זכאית  .2.4
ע"פ שיקול דעתה, בהתחשב במידת שביעות הרצון מתפקודו של המתנדב והתאמתו לתפקיד, 

של האגודה, צרכי והצרכים הארגוניים פים המפעילים, אילוצי המשאבים בצרכי הגו
 המתנדבים ובקשותיהם.

 פרטי השירות .3

"( יבוצע על השירות"" –שירות ההתנדבות במסגרת שירות לאומי/התנדבות קהילתית )להלן  .3.1
"( במקום השירות המפעיל" –ידי המתנדב אצל הגוף המפעיל ________________ )להלן 

 שכתובתו היא ___________________________, הטלפון: _____________. 

 תפקידו של המתנדב אצל המפעיל יהיה ____________________. .3.2

רכז השירות מטעם האגודה אשר ילווה את המתנדב במשך תקופת שירותו יהיה  .3.3
 ___________ טלפון ______________

עשויים להשתנות במהלך תקופת שירות  לעיל 3.2 -ו 3.1המפורטים בסעיפים  פרטי השירות .3.4
כאור,  ינוייםשככל שיחולו . מסיבות שונות, לרבות סיבות שאינן קשורות במתנדב המתנדב

 בדוחות הנוכחותוגם בפרופיל האישי  ,ישוקפו למתנדב באזור המידע אישי באתר האגודה הם
 .החודשיים

ם ________ ושנת השירות תסתיים ביום __________. ככל תקופת השירות תחל ביו .3.5
שהוסכם בין הצדדים על התנדבות שתארך שתי שנות שירות, תסתיים שנת השירות השנייה 

 ביום ___________.

ככל שהופסק השירות אצל המפעיל ו/או בתפקיד כאמור לעיל, בטרם הסתיימה שנת השירות,  .3.6
ומתוך רצון טוב במטרה  םדב בשיתוף פעולה ביניהמכל סיבה שהיא, יפעלו האגודה והמתנ

לאתר עבור המתנדב מקום שירות חלופי להשלמת תקופת השירות. אותר מקום שירות חלופי 
 כאמור, יחולו עליו הוראות הסכם זה בהתאמה. 

מובהר כי, אין מתנדב חייב לבצע שירות לאומי/התנדבות קהילתית אולם, מתנדב אשר לא  .3.7
ועים בחוק לעניין תקופת השירות והיקפו יראו אותו כמי שלא השלים יעמוד בתנאים הקב

שירות לאומי/התנדבות קהילתית ולפיכך לא יהא זכאי לזכויותיו של מתנדב שהשלים שנת 
מודגש כי, המתנדב נדרש לעמוד בכל הוראות נוהל רציפות השירות. העתק שירות כאמור. 

ימתו על הסכם זה מצהיר המתנדב כי בחת הנוהל מפורסם באתר האינטרנט של האגודה.
 .הובאו לידיעתוהוראות נוהל רציפות השירות 

 תנאי השירות .4

  שעות שבועיות בממוצע בכל שבוע. 40במשך  ,ימים בשבוע /ששההמתנדב ישרת חמישה .4.1

בכל מקרה, מספר שעות ההתנדבות היומי לא יפחת מהמספר המזערי ולא יעלה על המספר  .4.2
 השר.המקסימאלי של שעות שקבע 

ימי חופשה לכל שנת שירות. מתנדב המשרת  22מתנדב המשרת חמשה ימים בשבוע זכאי ל  .4.3
ימי חופשה לכל שנת שירות. ימי החופשה יחשבו חלק מתקופת  26 -ששה ימים בשבוע זכאי ל

 השירות. מועדי החופשה ייקבעו על ידי המפעיל, ככל האפשר בהתחשב בבקשת המתנדב.

לעיל זכאי המתנדב גם לימי חופשה בחגים, על פי השתייכותו  4.3בנוסף על האמור בסעיף  .4.4
 הדתית, כמפורט בטבלה להלן: 
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 מתנדב דרוזי מתנדב מוסלמי מתנדב נוצרי מתנדב יהודי

 ראש השנה )הראשון  ימים 2 –חג המולד  ימים 2 –ראש השנה 

 יום 1 –במוחרם( 

 ימים 4 –אלאדחה 

 –הגרגוריאני ראה"ש  יום 1 -יום הכיפורים  

 יום 1 

 –חג הנביא שועיב  יום 1 –חג מולד הנביא 

 ימים 4 

 יום 1 -יום עצמאות   ימים 3פיטר -איד אל יום 1 –התגלות   1 –סוכות 

 יום השישי לפני  יום 1 –שמחת תורה 

 יום 1 –הפסחא 

 חג הנביא אלחד'ר  ימים 4 –אלאדחה 

 יום 1

  –חג הנביא סבלאן  יום 1העצמאות יום  ימים 2 –פסחא  ימים 2פסח 

 יום 1

 -עליה השמיימה   יום 1 -שבועות  

 יום 1 

  

   יום 1 –יום העצמאות  יום 1יום העצמאות 

   ימים 2 –שבועות  

 ימים 11סה"כ  ימים 10סה"כ  ימים 11סה"כ  ימים 9סה"כ 

 

להצהיר בכתב בפני הרכז המלווה את שירותו, כי הוא צם/לא צם בכל אחד  שהמתנדב יידר .4.5
מימי הצום הבאים : א. צום גליה; ב. צום י' בטבת; ג. תענית אסתר; ד. צום י"ז בתמוז; ה. 
צום ט' באב; ו. צום הרמאדן. הצהרה כאמור בטרם יום הצום, מהווה תנאי מוקדם לקבלת 

 הזכויות בקשר לכך.  

בתשלום ביום בחירות לכנסת וביום  תלזכויות, כאילו היה עובד, לעניין היעדרו המתנדב זכאי .4.6
א לחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, 4לחללי מערכת ישראל לפי סעיף  ןהזיכרו

 )המתייחס לקרוב משפחה של חלל מערכות ישראל מקרבה ראשונה(. 1963-התשכ"ג

ימים בשנת שירות. ימי  20אישור רפואי, עד מתנדב זכאי להעדר מהשירות עקב מחלה על פי   .4.7
 המחלה האמורים יחשבו כחלק מתקופת השירות.

לעיל, רשאי מנהל הרשות לאשר במסגרת וועדה רפואית, בתנאים  4.7על אף האמור בסעיף   .4.8
 )ב( לחוק.2ימים, בתנאים הקבועים בסעיף  90מיוחדים, ימי מחלה בכמות מצטברת של עד 

חצי שעה במהלך יום שירות, בהתאם למקובל אצל המפעיל, וכן  מתנדב זכאי להפסקה בת .4.9
 להפסקה לשם תפילה במהלך היום לפי דרישות דתו.

 שעות לפחות בין יום התנדבות אחד למשנהו.   12מתנדב זכאי להפסקה בת  .4.10

ככלל, מתנדב לא ישרת ביום המנוחה השבועי, אלא אם הגוף המפעיל מחזיק בהיתר  .4.11
כללי להעסקת עובדים ביום המנוחה השבועי או שהמתנדב הוא בפעילות של תנועת 

 לתוספת הראשונה לחוק.  4נוער או ארגון נוער העומד בדרישות סעיף 

 י לתשלום דמי כיסהמתנדב אינו זכאי לתשלום שכר בעד השירות אולם, יהיה זכא .4.12
"(. דמי כיס" –לחוק )להלן  10על פי הוראות התעריף בהתאם להוראת סעיף  חודשיים
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 4.13דמי הכיס ישולמו לידי המתנדב, בדרך של הפקדה בחשבון הבנק כהגדרתו בסעיף 
 להלן, לא יאוחר מהיום העשירי בכל חודש קלנדרי, בעבור החודש הקלנדרי החולף.

ב : חשבון מספר _________ המתנהל בבנק _________ חשבון הבנק של המתנד .4.13
 "(.  חשבון הבנק" –סניף ______ ע"ש ______________. )לעיל ולהלן 

תשלום דמי הכיס במועד מותנה במילוי דוח הנוכחות החודשי ובחתימת המתנדב על  .4.14
 דוח הנוכחות החודשי.

הציבורית  המתנדב בשירות לאומי/התנדבות קהילתית זכאי לנסיעה בתחבורה .4.15
כנגד הצגת  ן)אוטובוסים ורכבות( ללא תשלום במהלך שנת השירות. הטבה זו תינת

תעודת מתנדב בשירות לאומי/התנדבות קהילתית ובכפוף להנפקת כרטיס "רב קו" 
 בנקודות השירות המתאימות. כל אלה באחריות המתנדב. 

 האגודה תשלם בעד המתנדב דמי ביטוח לאומי כנדרש על פי דין. .4.16

כל שהמתנדב הינו בתקן של מתנדב השוהה מחוץ לביתו, יהיה המתנדב זכאי כ .4.17
 למגורים בדירת שירות, בהתאם להוראות הסכם למגורים בדירת שירות ובכפוף להם.

תשלומים שהמתנדב זכאי להם לפי התעריף, אינם ניתנים להעברה, לשעבוד או לעיקול  .4.18
 מתנדב לפי פסק דין.בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות המגיעים מה

 

 בריאות המתנדב וכשירותו .5

ידוע למתנדב כי, האגודה זקוקה למידע מלא אודותיו על מנת להתאים את מקום השירות  .5.1
ואת התפקיד ואת דירת השירות )מקום שהדבר רלבנטי( לכישוריו, למצבו הבריאותי )הן הפיזי 

גוף המפעיל ולא יגרום לחשש של והן הרגשי( והכל באופן שיענה באופן נכון על צרכיו, צרכי ה
, טרם למסור לאגודה פגיעה במי מאלה ו/או בצדדים שלישיים. בהתאם לזה מתחייב המתנדב

וכתנאי לשיבוצו לתפקיד במסגרת השירות, את כל המידע הרלבנטי הדרוש רותו יתחילת ש
מידע לצרכים כמפורט לעיל, לרבות: מצבו הרפואי, אירועי עבר משמעותיים וכל לאגודה, 

 רלבנטי אחר.

על מנת לאפשר טופס ויתור סודיות,  תנדב עלמלעיל, יחתום ה 5.1בנוסף על האמור בסעיף  .5.2
 לאגודה לקבל מידע רפואי אודותיו, לפי הצורך, בעת הקליטה ובמהלך תקופת השירות.

מצהיר כי הינו בריא ואינו סובל ממגבלה רפואית מסוג כלשהו, אשר יש בה כדי לפגוע המתנדב  .5.3
כולתו לבצע כל משימה שתוטל עליו במסגרת השירות.  זאת ועוד, המתנדב מצהיר כי אינו בי

 סובל ממחלות מדבקות.

לעיל, נדרש המתנדב למלא טופס הצהרה  5.3ככל שהמתנדב אינו יכול להצהיר כנדרש בסעיף   .5.4
יה בו ימסור פרטים מדויקים ומלאים בדבר מצב בריאותו. מובהר ומודגש בזה כי, האגודה תה

רשאית שלא לקבל מתנדב לשירות, מטעמי בריאות, ככל שקיים חשש כי תקופת השירות, או 
חלק ממנה, עלולים לפגוע בבריאותו של המתנדב, או בבריאותם של אחרים, או לדרוש 

 אמצעים שאין ביכולתה להעמיד, כדי לאפשר את ההתנדבות כאמור./או משאבים ומהאגודה 

דה בכל שינוי מהותי שחל במצבו הבריאותי במהלך תקופת את האגובכתב המתנדב יעדכן  .5.5
 השירות. 

 הצהרות המתנדב והתחייבויותיו .6

 המתנדב מצהיר ומתחייב כדלקמן:

כל הנתונים שמסר בידי האגודה בקשר עם בקשתו להתנדב, נכונים ומעודכנים וכל הצהרותיו  .6.1
 בהסכם זה נכונות ומעודכנות.
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השירות, המפורטים בהסכם זה ועל פי הנחיות לשרת בהתאם לתנאי השירות ולדרישות  .6.2
 הרשות והוראות החוק.

עדר יא להמילוי תפקידיו ובביצוע המשימות, כפי שתוטלנה עליו מעת לעת וללהתמיד ב .6.3
 מטעם המפעיל ואישור הרכז. וללא הודעה מראש ואישור הממונה הישיר עלימהשירות 

כאמור, בכובד ראש, באחריות ובמסירות, ולעשות את מיטב מאמציו לשם  תפקידולמלא את  .6.4
 מילוי תפקידו בהצלחה. 

 .לעמוד בכל הוראות נוהל הנוכחות של האגודה. הנוהל מפורסם באתר האינטרנט של האגודה .6.5

את דוחות הנוכחות באתר או באפליקציה באופן מדויק.  ידוע , ומדי יום באופן מסודרלמלא  .6.6
אי עמידה בדרישה זו עלולה לפגוע בזכויותיו ו/או לעכב את מועד התשלומים למתנדב כי, 
 המגיעים לו.

בכל עבודה פרטית בין כעצמאי ובין כשכיר, אלא אם קיבל  תקופת השירותלא לעבוד במהלך  .6.7
לחוק ולתקנות שיתוקנו  12בכתב מאת האגודה, בהתאם למגבלות כמפורט בסעיף אישור 
 מכוחו.

או להכשרה, אלא בהתאם ובכפוף להוראות סעיף  סדירים במוסד להשכלה לא ללמוד לימודים .6.8
)למעט לימודים הנדרשים ע"י הגוף המפעיל לביצוע  ב לחוק ולתקנות שיתוקנו מכוחו12

 שעות שבועיות(. 6מטלות השרות או לימודים שהאגודה עצמה תארגן בהיקף עד 

האגודה ו/או המפעיל והמהווים י ע"המאורגנים והשתלמויות עיון פעילויות, ימי להשתתף ב .6.9
 ומחובות המתנדב במסגרתו. רותיחלק בלתי נפרד מהש

להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים בשל קירבה משפחתית בגוף המפעיל אליו  לא .6.10
  2017-)א( לחוק שירות אזרחי, השתע"ז57פי הוראת סעיף  עלמשובץ, 

 .על כך בכתב מיד וללא כל דיחוי לאגודה יודיע, הצהרה בנכונות כלשהו שינוי שיכול ככל

להקפיד במשך כל  תקופת ההתנדבות על התנהגותו האישית, באופן המכבד את הכללים  .6.11
את כבודם של הסובבים אותו, לרבות ובמיוחד מי  ;במקום השירותבאגודה ו/או הנוהגים 

ו עישון לחלוטין משתית משקאות משכרים ו/א עולהימנהנעזרים בו, ואת חבריו לשירות 
ו/או צריכה של סמים מכל סוג שהוא, בכל עת בה הוא נמצא בשירות ו/או בפעילות 

 הכרוכה בשירות ו/או בדירת השירות. 

 

 הסכמות המתנדב .7

 :כדלקמןהמתנדב נותן בזה את הסכמתו 

האגודה תהיה רשאית לעשות שימוש, לצרכי יחסי ציבור ושיווק שלה, בצילומים שיצולמו  .7.1
, לבד או םביניה להשירות, בפעילות של מתנדבי האגודה ואשר תמונתו תיכלבמהלך תקופת 

 ביחד עם אחרים.

האגודה ו/או אחרים מטעמה, יהיו רשאים לשלוח למתנדב הודעות פרסום, באמצעות הטלפון  .7.2
 הנייד שלו ו/או בדרך של שליחת הודעות טקסט בטלפון או בדוא"ל בקשר עם מבצעים

וזאת אלא אם הודיע המתנדב בכתב לאגודה כי אין ברצונו  המיועדים למתנדבי האגודה,
    להמשיך ולקבל הודעות אלה.

 

 תפקידי האגודה והתחייבויותיה .8
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האגודה תלווה את המתנדב לאורך תקופת שירותו, תכשיר אותו, תדאג לביצוע התשלומים  .8.1
ת כל המגיעים לו ולשמירה על זכויותיו, תסייע לו בכל עניין הכרוך בשירות ותמלא א

 התפקידים המוטלים עליה על פי חוק.

 האגודה תבטח את המתנדב בהתאם להוראות הרשות. .8.2

האגודה תדאג לשמירה על זכויות המתנדב אצל המפעיל. לשם כך ימסור המתנדב לאגודה,  .8.3
באמצעות הרכז/ת כל מידע אודות פגיעה בו ו/או אי שמירה על זכויותיו אצל המפעיל ו/או על 

 הו, בקשר עם ההתנדבות. ידי צד שלישי כלש

האגודה תמסור דיווחים אודות המתנדב ופעילותו במסגרת השירות, לרשות, בהתאם  .8.4
 להנחיות הרשות והמתנדב בחתימתו על הסכם זה נותן הסכמתו לכך. 

 חובת שמירת סודיות .9

לשמור על סודיות מלאה בכל הנוגע לתפקידו ולמידע המגיע אליו, במישרין המתנדב מתחייב  .9.1
ו/או בקשר עם אנשים עמם עד ו/או  פין  בקשר עם תפקידו, ו/או בקשר עם היותו מתנדבובעקי

. מבלי לגרוע מכלליות חובתו האמורה, המתנדב לא  בהם טיפל ו/או להם סייע במהלך שירותו
. ימסור מידע ולא יעבירו בדרך כלשהי לכל אדם, לא במהלך תקופת השירות ולא לאחר סיומה

 אישית לכל הפרה של חובה זו.המתנדב יהיה אחראי 

האגודה מתחייבת לשמור על חסיון המידע של המתנדב, בהתאם להנחיות הרשות ולהוראות  .9.2
הדין, ולא להעבירו לגורם צד שלישי על אף האמור לעיל, מובהר כי האגודה רשאית להעביר 

ות כל מידע אודות המתנדב אם וככל שהתבקשה לעשות כן לצרכי ביצוע בפועל של ההתנדב
ו/או כל הכרוך בה, ו/או אם התבקשה לכך על ידי גורם מוסמך לקבלת המידע ו/או בהתאם 

 להסכמתו הכללית של המתנדב בהסכם זה או בכלל. 

 העדר יחסי עבודה .10

 עובד-אין ולא יהיו יחסי מעבידלהסכם זה ו/או בין המפעיל ובין המתנדב בין הצדדים   .10.1
 ויחולו על ההתנדבות הוראות החוק.

 כללי .11

חל איסור מוחלט על נסיעה ב"טרמפים". נסיעה עם אדם המוכר למתנדב באופן אישי,  .11.1
 נכללת בהגדרה זו.אינה 

ידוע למתנדב והוא מסכים כי, יכול ויהיו שינויים מאוחר לחתימת הסכם זה באחד או  .11.2
תפקידו של המתנדב במקום השירות, מקום השירות, יותר מבין הפרטים הבאים: 

  ת המתנדבזהות הרכז המלווה א

 -בידי המתנדב האפשרות לבחור את שם המסלול שירות שיבצע, מבין האפשרויות .11.3
שירות לאומי" או "התנדבות קהילתית" על פי רצונו. שם המסלול שיבחר על ידי "

, עם המתנדב, יופיע בתעודת הסיום הרשמית שתפיק הרשות לשירות לאומי אזרחי
  . תום תקופת השירות בפועל ובכפוף לה

ככל שבמועד סיום שירותו באגודה, יוותר חוב כספי של המתנדב לאגודה )למשל בגין  .11.4
וכו'(, יחויב המתנדב לפרוע לידי  , ניצול ימי חופשה ביתרתשלום דמי כיס עודפים

האגודה את יתרת החוב, והאגודה תהיה זכאית לקזז את החוב מכל יתרת זכות 
  .הדין , בהתאם ובכפוף להוראותהעומדת לזכות המתנדב

 כללים בדבר קיזוז .12

לכל שנת  ₪ 250האגודה רשאית לגבות מדמי הכיס של המתנדב, סכום שלא יעלה על  .12.1
 "(.הפקדון" –שירות, שישמש כפקדון )להלן 
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ככל שתבחר האגודה לגבות את הפקדון, תודיע על כך בכתב למתנדב. הפקדון  יגבה  .12.2
 בשלושה תשלומים עוקבים, מדמי הכיס של המתנדב.

ה רשאית לקזז מדמי הכיס, סכומים שהמתנדב חב בהם, אף ללא הסכמתו, האגוד .12.3
 ובלבד שהודיעה למתנדב כל כוונתה לעשות כן.

הסכומים המירביים המותרים בקיזוז הינם: דמי כיס ששולמו ביתר בגין ניצול ימי  .12.4
עבור אבדן כרטיס מתנדב; תשלום  ₪ 15חופשה ו/או מחלה מעבר למכסה המותרת; 

ב שלא היה זכאי לקבלו. הסכומים המירביים המותרים לקיזוז הנוגעים שקיבל המתנד
  ההרשאה לשימוש בדירה.לדירת שירות, מפורטים בהסכם 

ככל שגבתה האגודה פקדון, תהיה האגודה רשאית לעשות שימוש בפקדון גם לצורך  .12.5
  קיזוז המגיע לה בדין מאת המתנדב.

חופש שניצל לעומת הכמות לה זכאי, במידה והמתנדב יסיים שירותו בחריגה בימי  .12.6
  האגודה שומרת לה את הזכות לקזז ימים אלו ממניין תקופת שירותו של המתנדב

 

 

       _________________                 __________________                   ______________ 

 תאריך                                    האגודה להתנדבות                             חתימת המתנדב  
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 רפואית ואישית ויתור על סודיות טופס הצהרה בדבר
 

 אני הח"מ _________ נושא תעודת זהות שמספרה _________  מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 

"( האגודה" –)להלן נותן בזה את הסכמתי לאגודה להתנדבות שירות לאומי אני החתומ/ה מטה,  .1
בנושאי רפואה ו/או טיפול ו/או חינוך מכל גורם  ולכל הפועל מטעמה, לקבל מידע אישי אודותיי

ככל שהדבר דרוש, לפי שיקול דעתה של האגודה בקשר עם קליטתי לשירות לאומי ו/או  ומכל אדם
ומי ו/או להמשך התנדבותי בשירות לאומי ו/או לשם קבלת החלטות לתפקיד כלשהו בשירות הלא

הנוגעות להמשך השירות ההתנדבותי שלי, אופיו, התאמתי לפעילות מסויימת לזמן מסויים או 
קבוע ו/או האפשרות שלי להתגורר בדירת שירות ו/או להמשיך ולהתגורר בדירה כזו וכן בכל נושא 

י זה מתייחס לקבלת מידע בעל פה או בכתב וכן לקבלת אישור להתנדבותי הנ"ל.אחר הקשור 
 מסמכים, לרבות מסמכים דיגיטאליים ואישורים.

למסור מידע אישי אודותיי, ככל שהדבר דרוש ובמידה בה הוא דרוש,  אגודהאני מתיר בזה לכמו כן,  .2
 לפי שיקול דעתה של האגודה, בקשר עם השירות ההתנדבותי שלי במקום ההתנדבות וזאת לשם

שמירה על בטחוני האישי ו/או רווחתי  ו/או בריאותי ו/או לשם שמירה על בטחונם האישי ו/או 
מקום השירות, וכן עם בקשר הנמצאים רווחתם ו/או בריאותם של אחרים במקום השירות ו/או 

. לשם לפי שיקול דעתה של האגודה אשר מסירתו דרושהלכל עניין מהותי אחר הקשור בהתנדבותי, 
ולא תהיה לי כל טענה או תביעה כלפי מתיר לאגודה למסור מידע ו/או מסמך ו/או חוות דעת כך אני 

 בשל מסירת המידע.ו/או כלפי האגודה מחזיקי המידע 

 

 

 ולראיה באתי על החתום היום ____________

 

 חתימת המתנדב _______________
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 הסכם למתנדב בשירות לאומי/התנדבות קהילתית

           
 לכבוד

 האגודה להתנדבות שירות לאומי ע"ר
 "(האגודה" –)להלן 

 

 טופס הרשאה לחיוב
 

אני הח"מ _________ ת.ז. __________ מתנדב בשירות לאומי מאשר לכם בזאת באופן בלתי חוזר 
 את כל הדברים הבאים:

 

ככל שבמועד סיום השירות הלאומי שלי, יוותר חוב כספי שלי כלפי האגודה בין בשל תשלומים  .1
 בגין אחד או יותר מהמקרים הבאים:ששולמו לי ביתר 

 ניצול ימי חופשה ביתר; .1.1

 קבלת דמי כיס ביתר; .1.2

 תשלום בגין הנפקת כרטיס מתנדב חלופי לכרטיס שאבד/הושחת; .1.3

 ד;אי פינוי חפציי מדירת השירות במוע .1.4

 השארת דירת שירות שאינה נקיה בתום תקופת השירות; .1.5

 גרימת נזק לדירת השירות; .1.6

 חוב בשל צריכה עודפת של חשמל; .1.7

שאינו עולה על תקרת הסכום המותק בקיזוז על פי הכללים המחייבים את והכל עד לסכום  
  . ₪ 500ולא יותר מ  האגודה באותה העת

אני מאשר בזה לאגודה, באישור בלתי חוזר, לנכות מכל סכום המגיע לי מהאגודה, לרבות דמי הכיס  .2
האגודה תמסור לי הודעה בכתב על , ולא יותר ₪  500 עד לסך של שלי, את הסכום הנדרש ממני 

הכוונה לנכות סכום כלשהו מהמגיע לי על פי אישור זה וכן תעדכן אותי בדבר כל סכום שנוכה 
 על.בפו

מהמגיע  נכותל רשאיתלהגביל את הסכום שהאגודה  כדי כאן מוראין באידוע לי ואני מסכים כי,  .3
התחייבותי זו  .אזרחי לאומי לשירות הרשות והנחיות החוק להוראות בהתאםלי ו/או לגבות ממני, 

 להסכם למתנדב בשירות לאומי/התנדבות קהילתית. 12קדון, כמפורט בסעיף יהינה בנוסף על הפ

 

 ולראיה באתי על החתום היום ____________

 

 

________________ 

 שם מלא וחתימה 
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 הסכם הרשאה לשימוש בדירה

 

 שנערך ונחתם ב _____________  ביום  _______________

 

 580025708. שירות לאומי ע.ר–אגודה להתנדבות   בין:
 שכתובתה לצורך הסכם זה:  

 לוד 13המלאכה 
 ("האגודה" –)להלן 

 ;מצד אחד       
 

 ובין                   ___________________ ת.ז. _____________              
 שכתובתו לצורך הסכם זה:

 "(המתנדב" –)להלן    
 ;מצד שני          

 

 

 –)להלן  2017-לחוק שירות אזרחי, התשע"ז 2והאגודה הינה "גוף מוכר" כהגדרתו בסעיף  הואיל
 "(;החוק"

והמתנדב עתיד להתחיל בשרות לאומי/התנדבות קהילתית, שלא בשכר אצל גוף מפעיל  אילוהו
 לחוק, אליו יופנה ע"י האגודה; 2כהגדרתו בסעיף 

והאגודה מעניקה בזה למתנדב, ביחד עם מתנדבים נוספים, הרשאה לשימוש בדירת  והואיל  
ר למתנדב לבצע את מגורים, על פי תנאי הסכם זה כפי שיפורטו להלן, על מנת לאפש

 התנדבותו במסגרת פעילותה של האגודה;

 

 לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן  :

 

 לשון ההסכם מבוא ונספחים  .1

הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד. הוראותיו מופנות למתנדבת ולמתנדב, לפי  .1.1
 העניין. 

 המבוא להסכם זה וכל נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם.  .1.2

 דירת השירות .2

דירת השירות הינה דירה בכתובת __________ או כל דירה חלופית לפי שיקול דעתה של  .2.1
 "(. דירת השירות"  –האגודה )להלן 

ל לעי 2.1האגודה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה המלא, להחליף את הדירה המתוארת בסעיף  .2.2
בדירה אחרת בעלת מאפיינים אחרים, בכל עת במהלך תקופת השירות של המתנדב. הוחלפה 

 דירה כאמור, יחולו כל הוראות הסכם זה גם על השימוש בדירה החלופית.

לעיל או  2.1בכל מקום בהסכם זה בו נאמר "דירת השירות" הכוונה לדירה המתוארת בסעיף   .2.3
 לעיל, לפי העניין. 2.2כאמור בסעיף  לדירה החלופית שהועמדה לרשות המתנדב
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חתימת המתנדב על הסכם זה על נספחיו מהווה תנאי מוקדם לקבלת ההרשאה לשימוש  .2.4
 בדירת השירות.

 

 הצהרות המתנדב והתחייבויותיו .3

 המתנדב מצהיר ומתחייב בזה כלפי האגודה כדלקמן:

ות, את החפצים הוא מקבל לשימושו ולאחריותו, במועד קבלת הרשאת השימוש בדירת השיר .3.1
כיריים, כסא, מאוורר,  המפורטים להלן, שהינם רכוש האגודה: ארון כתר/ארון עץ, ארונית גז,

מזרון, מיטה, מיקרוגל, מקרר, פלטה, קומקום, רדיאטור/הסקה מרכזית ושולחן גדול )להלן 
 "( .החפציםיכונו כולם יחד "

תגוררים בדירה, באופן זהיר הוא יעשה שימוש בחפצים, במשותף עם המתנדבים האחרים המ .3.2
ומקובל, ובמטרה לשמור על שלמותם ותקינותם, בדרך שתאפשר את המשך השימוש הראוי 

 בהם גם לאחר תום תקופת ההתנדבות. 

 החלפת דירת השירות או עזיבתה מחויבת בתיאום מראש ובאישור נציג האגודה. .3.3

הוא מתיר בזה לאגודה ומסמיך אותה, לגבות מתוך כל סכום המגיע לו ו/או העומד לרשותו  .3.4
והנמצא ברשות האגודה או מגיע לחזקתה, את הסכומים המפורטים להלן אשר סכומם הכולל 

לכל שנת שירות )מבלי לכלול נזק יוצא דופן כנזכר בסעיף  ₪ 450לא יעלה בכל מקרה על סך של 
 הפירוט: . וזהלעיל( 3.4.2

, אשר יגבה במקרה בו הושבה החזקה בדירה בתום תקופת השירות ₪ 100סך של  .3.4.1
 .)עבור כל אחת משנות השירות בנפרד( בפועל, כשהיא אינה נקיה כנדרש

שנת שירות בגין נזקים שנגרמו לדירה ו/או למתקנים שבדירה במהלך  ₪ 150סך של עד  .3.4.2
מקרה בו הדירה לא הוחזרה במצב , ואשר אינם בגדר בלאי משימוש סביר, וכל אחת

במקרים בהם נגרם נזק יוצא דופן וחריג ובהתקיים הנסיבות  טוב ותקין לשימוש.
 .₪ 400הקבועות בכללים, יכול סכום החוב לעלות עד 

 ₪ 200צריכה מופרזת של חשמל בדירה ובלבד שהסכום שיקוזז לא יעלה על סכום של  .3.4.3
 ללי הרשות.בשנת שירות אחת ויחושב בהתאם למפורט בכ

לשם הבטחת התחייבות זו, יחתום המתנדב, בנוסף על האמור לעיל, על טופס הרשאה לחיוב  .3.5
המצורף כנספח להסכם למתנדב בשירות לאומי/התנדבות קהילתית. מובהר כי הוראות 

לעיל בפרט  3.4ההרשאה האמורה תחולנה גם על התחייבויות המתנדב המפורטות בסעיף 
 ובהסכם זה בכלל.

שא בתשלום כל נזק, ישיר או עקיף שיגרם על ידו ו/או בגללו לדירה ו/או לחפצים ו/או הוא י .3.6
לרכושו של מתנדב אחר המתגורר בה, וזאת עד לכיסוי הנזק במלואו, בקיזוז הסכום שנגבה 

 לעיל.  3.5בהתאם להרשאה לחיוב כמפורט בסעיף 

ו מהמגיע לו על פי הוראות האגודה תמסור למתנדב הודעה בכתב על הכוונה לנכות סכום כלשה .3.7
 זה וכן תעדכן אותו בדבר כל סכום שנוכה בפועל. 3סעיף 

 

 שמירת הדירה והחפצים ותחזוקתם  .4

המתנדב מתחייב בזה להקפיד על שמירת הדירה בכל עת כפי שנמסרה לחזקתו, כשהיא נקייה, כל 
אוי לשימוש. מערכותיה מתוחזקות כנדרש והחפצים המצויים בה שמורים במצב תקין, נקי ור

 בנוסף מתחייב המתנדב בנוסף כדלקמן:

 להקפיד על ניקיון הדירה ומכשירי החשמל , כגון : מיקרוגל , מקרר וכו' במהלך כל השנה. .4.1
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 לנקות את הדירה ניקיון כללי, אחת לשבוע לפחות.  .4.2

 לא להשאיר זבל או פסולת בכניסה לדירה או בחדר המדרגות . .4.3

 ובשירותים )אין להשליך מוצרי היגיינה לאסלה(. להקפיד על כללי היגיינה במקלחת .4.4

 לקראת פסח ובסיום השרות יש לבצע ניקיון יסודי הכולל: .4.5

 ניקוי כיריים ומיקרוגל. .4.5.1

 ניקוי המקרר וניתוקו מחשמל. .4.5.2

 ניקוי חלונות ותריסים. .4.5.3

 ניקוי ארונות מטבח. .4.5.4

 שטיפת הדירה באופן יסודי .4.5.5

יהיה נציג האגודה רשאי להזמין עובד אם הדירה לא תהיה נקיה כנדרש במהלך שנת השרות,  .4.6
ניקיון ולחייב את המתנדבים המתגוררים בדירה לשאת בעלות הוצאות הניקיון, כפי שתהיינה 

 בפועל, ובלבד כי ניתנה למתנדבים התראה קודם להזמנת עובד הניקיון. 

 לשמור על החפצים ועל הרכוש הקיים בדירה, כדרך שאדם שומר על רכושו שלו. .4.7

ר על הקירות או לצבוע אותם או כל חלק מהם או  לצבוע את הדלתות ו/או את אסור לציי .4.8
 החלונות.

אסור להשחית את הקירות, הדלתות והחלונות ע"י קדיחת חורים תליית ניירות ו/או תמונות  .4.9
 באמצעות נייר דבק  או אמצעים דומים

המטבח ו/או אסור לצייר ו/או לקשקש ו/או לרשום כתובות על הציור החשמלי ו/או כלי  .4.10
פריטי הריהוט ו/או החפצים המצויים בדירה. הן להימנע מלהדביק על מי מכל אלה טפט 

 או נייר דבק או מדבקה ו/או דבק מסוג כלשהו. 

לא להניח חפצים כבדים כגון ספרים או מכשירי חשמל, על מדפים, מתוך חשש שהנחתם  .4.11
 תגרום לקריסת המדף.

ל נזק או ליקוי שיגרם לדירה, למי ממערכותיה או מודגש כי כל תיקון שיידרש בפועל בש .4.12
לחפצים המצויים בה יתוקן על חשבונו של המתנדב, בין היתר באמצעות קיזוז סכום הנזק 

 כפי שיהיה בפועל מדמי הכיס המגיעים למתנדב ו/או בכל דרך אחרת.

 

 כללי התנהגות בדירה והמגבלות על השימוש בה .5

 בלבד.הדירה מיועדת למגורי המתנדבים  .5.1

המתנדב מתחייב שלא לאפשר מגורים של אחרים בדירה, בין באופן קבוע ובין באופן זמני,  .5.2
 לרבות מתנדבים אחרים שהאגודה לא שכנה אותם בדירה .

המתנדב מתחייב להתנהג באופן נאות, מתחשב ומכבד ביחס לשותפיו לדירה, וביחס לשכנים  .5.3
דירה ו/או בקרבתה, כמתחייב וכמצופה המתגוררים בדירות הסמוכות, בכל עת שהוא שוהה ב

 ממגורים משותפים.

 המתנדב יקפיד על ניקיון חדר המדרגות. .5.4

( ובשעות 14.00-16.00המתנדב יקפיד על שמירה על השקט בדירה בשעות מנוחת הצהריים) .5.5
 ( וימנע מרעש חריג במשך כל שעות היממה.23.00הלילה )לאחר השעה 

בלבד. הלנת אורחים  23.00ח אורחים בדירה עד השעה המתנדב מצהיר כי ידוע לו שניתן לאר .5.6
 בדירה מותנה באישור של הרכז )בנים בדירות בנים ובנות בדירות בנות בלבד(.
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 אין לנעול דלתות פנימיות. .5.7

 חיים לדירה.-אין להכניס בעלי .5.8

אין להכניס לדירת בנות בנים )ולדירת בנים בנות( כולל בני משפחה, בכל זמן ובכל שעה.  .5.9
חריגות ניתן להפנות לרכז/ת המלווה את הדירה. בכל מקרה, לא ניתן לחרוג מכלל זה בקשות 

 אלא אם ניתן אישור מוקדם במפורש על ידי הרכז המלווה ובהתאם לתנאי אותו האישור.

המתנדב ימנע ככל האפשר, מהבאת חפצים אישיים יקרי ערך לדירה ומהשארתם  .5.10
דגש כי, האגודה אינה אחראית לאבדן בדירה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מו

ו/או גניבה ו/או נזק לחפציו האישיים של המתנדב, מכל סיבה שהיא. האחריות 
לשמירה על חפציו מוטלת על המתנדב בלבד, והוא יהיה מנוע מלהעלות דרישה ו/או 

 טענה ו/או תביעה כנגד האגודה ו/או מי מטעמה בקשר עם אבדן ו/או נזק כאמור.

 ה ופינוי הדירה בתום שנת השרותיציאה לחופש .6

המתנדב מתחייב כי בכל עת בה יצא לחופשה )כאשר הדירה לא תהיה מאוישת במי   .6.1
ימים( יקפיד על ניתוק החשמל ,כיבוי אורות ,סגירת ברזים  3מהמתנדבים לתקופה העולה על 

 ,ניקוי המקרר ופינוי אשפה .

בה שהיא, מתחייב המתנדב לקחת עם סיום שירותו או העברתו לדירת שירות אחרת מכל סי .6.2
את כל חפציו האישיים ולהשאיר אחריו דירה נקייה ומסודרת, באופן התואם את כל 

 התחייבויותיו על פי הסכם זה.

 המתנדב מתחייב כי עם פינוי הדירה ינהג כדלקמן : .6.3

 לעיל. 4.5יבצע ניקיון יסודי כנדרש בסעיף  .6.3.1

יפנה מן הדירה את כל ציודו ורכושו הפרטי לרבות מוצרי מזון וכלי אוכל . המתנדב  .6.3.2
לפנות כל ציוד אחר שהחזיק בדירה השייך למקום התנדבותו )בנ"ע ,      מתחייב  

אחר. ידוע למתנדב כי אם לא ידאג לפינוי רכושו האגודה     פנימיות וכו'( או לכל גוף 
 תפנה את הציוד למחסן האגודה.

 יחזיר לרכז את מפתחות הדירה. .6.3.3

ידוע למתנדב והוא מסכים כי, דמי הכיס של החודש האחרון  יעוכבו עד לקבלת אישור  .6.3.4
 מהרכז בדבר פינוי הדירה בהתאם וכנדרש לכל הוראות הסכם זה.

 הפרת ההסכם  .7

מתנדב אשר לא יכבד התחייבות מההתחייבויות שנטל על עצמו על פי הסכם זה, יועמד לבירור 
תי אצל הרכז. בסמכותו של הרכז, בתיאום עם מנהל המחוז, להשעות את המתנדב משמע

מהתנדבותו במסגרת השירות הלאומי ו/או להפסיק את מגוריו בדירת השירות  המסויימת ו/או 
 בדירת שירות בכלל.  

 כללי  .8

המתנדב מצהיר כי קרא הסכם זה ואת תקנון האגודה בעיון וכי הוא מקבל על עצמו את כל  .8.1
 מור בהם ומתום כך הוא חותם על הסכם זה ועל התקנון גם יחד.הא

המתנדב אחראי ביחד ולחוד עם כל יתר המתנדבים בדירה לקיום כל התחייבויותיו עפ"י  .8.2
 הסכם זה .

לבית המשפט המוסמך במחוז מרכז תהיה סמכות ייחודית לדון בכל הקשור לקיומו של הסכם  .8.3
 זה או הפרתו 
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 הנספחים להסכם .9

 שימוש במפתחות הדירה  -' נספח א

 בטיחות אש וחשמל   -נספח ב'

 שימוש חסכוני בחשמל ובמים   -' נספח ג

 דיווח על תקלות -  נספח ד'

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

                                                     

__________________________   _________________________  

 שם המתנדב , ת.ז וחתימה                       האגודה להתנדבות שירות לאומי ע"ר               
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 שימוש במפתחות הדירה –נספח א 

 

 השירותמפתחות לדירת  .1

 המתנדב יקבל מפתח לדירת השירות, מידי נציג האגודה. .1.1

חל איסור מוחלט על המתנדב להעביר את מפתח הדירה לאחר, ו/או לשכפל את המפתח בעבור  .1.2
 אחר.

חל איסור מוחלט להשאיר את המפתח במקום מסתור כלשהו, דוגמת ארון החשמל או  .1.3
 מקומות מסתור דומים.

 חשבונו, מפתח חלופי, לעת הצורך.המתנדב ישכפל עבור עצמו, על  .1.4

מתנדב שיכנס או ינסה להיכנס לדירת שירות בדרך של פריצת הדלת, או כניסה שלא דרך דלת  .1.5
הכניסה המיועדת לכניסה לדירה, ישא בכל נזק שיגרם לדירה עקב ניסיונו ו/או כניסתו כאמור, 

 אלא אם קיבל אישור מפורש לכך מראש, מנציג האגודה.

 ן מפתח :במקרה של אובד .1.6

 יש לדווח באופן מידי לנציג האגודה ולפעולה בהתאם להנחיותיו. .1.6.1

אין לפרוץ את הדלת או להחליף מנעול, אלא אם נתן נציג האגודה הנחיה מפורשת לעשות  .1.6.2
 כן.

בתום תקופת ההתנדבות יש להחזיר את המפתח לנציג האגודה. מתנדב שלא יחזיר את  .1.7
 להסכם. 3.5המפתח יחויב בתשלום כמפורט בסעיף 
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 בטיחות אש וחשמל –נספח ב' 

 בטיחות אש וחשמל .1

המתנדב יקפיד על שמירת כללי הבטיחות, להבטחת בטחונו האישי, ביטחונם האישי של הדיירים 
האחרים בדירה ושלמותם של הדירה ושל החפצים המצויים בה. בלי לגרוע מכלליות האמור 

 מתחייב המתנדב לשמור על כללי ההתנהגות הבאים:

להשאיר מכשירי חשמל דולקים ללא השגחה ויש לדאוג לנתק את מכשירי החשמל  אין .1.1
חימום למים, מגהץ, -הקטנים מהחיבור לחשמל לפני כל יציאה מהדירה. בכלל זה ימנו: דוד

 כלי מטבח חשמליים וכו'.

 אין להשאיר את הכיריים במטבח פעילים/דולקים ללא השגחה.  .1.2

כה או חומרים דליקים כלשהם. בכל מקרה יש אין להשאיר על פלטת השבת מגבת/שמי .1.3
 להרחיק את כבל החשמל מגוף הפלטה.

 יש להשתמש במיקרוגל בהתאם להוראות הרשומות על דלת המיקרוגל ובהתאם להן בלבד . .1.4

אין לגשת למכשיר חשמלי ברגליים יחפות ו/או ידיים רטובות. לפני שימוש במכשיר חשמלי  .1.5
 אם המכשיר פגום יש לפנות לרכז התפעול .יש לוודא כי המכשיר אינו פגום . 

 לשקע בקיר יש להכניס רק תקע מתאים. אין להכניס מכשיר לשקע שאינו מעוגן היטב לקיר. .1.6

בכל מקרה של תקלה במערכת החשמל, ו/או תקלה במכשיר חשמלי, מכל סוג שהוא, חובה  .1.7
לה באמצעים להודיע מיד לנציג האגודה ובשום פנים ואופן אין לנסות ולהסדיר את התק

 עצמיים או בהתערבותו של צד שלישי.

 הדבר עלול לגרום לקצר חשמלי . -אין להפעיל מספר רב של מוצרים חשמליים במקביל .1.8

בכל שימוש בכבל חשמל יש לחברו קודם למכשיר ואח"כ לתקע .בניתוק הסדר הפוך. שימוש  .1.9
דרכי מעבר ואינו חם בכבל מאריך יהיה זמני בלבד ויש לוודא שאינו מונח מתחת לרהיטים ו

 למגע . אם כן יש לנתקו.

אסור להדליק נרות בדירה מכל סיבה שהיא למעט מצוות הדלקת נרות שבת ויום טוב   .1.10
או מצוות הדלקת נרות חנוכה אשר יעשו בתוך חנוכייה או פמוטים בלבד, לפי העניין. 

חק רב את החנוכייה או הפמוטים חובה להניח על גבי מגש מתכת מוגן מרוח,  במר
 מהארונות ומחומרים דליקים אחרים.

 בכל מקרה אין להשאיר נרות דולקים ללא השגחה. .1.11

 אין להניח על המקרר כלי אוכל  , ניירת ואו חפצים דליקים . .1.12

אין להכניס לדירות תנורי חימום חשמליים}ספירלה{ או תנורי גז או כל אמצעי חימום  .1.13
מכשירי חימום שאינם רדיאטורים אחר. חימום הדירה יתבצע ע"י רדיאטורים בלבד. 

יוחרמו ויושבו למתנדב רק כנגד התחייבותו של א להחזיקם  -אשר ימצאו בדירה
 בדירת השירות.

אין להכניס לדירה מכשירי חשמל כלשהם, מעבר למכשירי החשמל הכלולים ברשימת  .1.14
 החפצים, אלא באישור מפורש ומראש של נציג האגודה.

 דיאטור .אין להניח בגדים לייבוש על ר .1.15

 סדר פעולות במקרה של שריפה בדירת שירות : . 1.16      

 { .102יש להתקשר באופן מיידי  לשירותי הכבאות} –במקרה ופרצה אש בדירה  א .              

 אם האש מקומית ובעצמה נמוכה  יש לנסות ולכבותה באמצעות מטף כיבוי אש . ב .             
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יש לנתק את אספקת החשמל לדירה ולכבות את האש  אם נשרף מכשיר חשמלי ג .
 באמצעות מטף כיבוי אש } אין לשפוך מים על המכשיר החשמלי { .

במקרה והתלקח סיר טיגון אין לשפוך מים על השמן הבוער . יש לכסות את הסיר  ד .
 במכסה ולנתק את אספקת הגז .

   לעזוב את הדירה באופן  אם האש מתפשטת ,יש להשתדל לסגור את דלתות החדרים ,  ה .
 לסגור את דלת הכניסה } מבלי לנעול { ולחכות לשירותי הכבאות . מיידי ,

אם לא ניתן לצאת מהדירה יש להגיע למקום בו ניתן לנשום אויר נקי , לסגור את  ו .
הדלת ,לפתוח חלון , לזעוק לעזרה , לנופף בבד לבן/צבעוני ולהמתין לכבאים . אם 

ן יש ללכת בהליכה שפופה } העשן עולה למעלה { לכיוון החדר הדירה אפופת עש
 הקרוב בו ניתן לנשום אויר נקי .

 במקרה ופורצת אש בחדר המדרגות אין לצאת מהדירה . ז .              

יש לסגור את דלת הכניסה, להניח מגבת רטובה בתחתית הדלת ,לעמוד ליד  ח .              
איברי הנשימה במטלית רטובה , לשאוף אויר צח  חלונות הדירה , לכסות את

 . מהחלון הקרוב ולהמתין לשירותי הכבאות

אם אחזה בבגדיכם אש יש להתגלגל על הרצפה הלוך וחזור עד לכיבוי האש,  ט. 
 כאשר הפנים מכוסות בידיים .

במקרה של היתקלות באדם בוער יש לעטפו בשמיכה , מעיל , סדין או כל  י .
 אמצעי אחר .

חשוב לדעת ! אם נתיב המילוט בסכנה או שלא ניתן לכבות את האש באופן  י"א .
בטוח יש  לעזוב מיידית את אזור הדליקה .העשן הוא האוויר המסוכן ביותר 

 בזמן שריפה , מרבית הפגיעות בשריפות הן משאיפות עשן !

 סדר פעולות במקרה של שריפה בבניין מגורים של האגודה : 1.17

ובנוסף להודיע לאם הבית ולהעיר   1.16"י כל ההנחיות האמורות בסעיף יש לפעול עפ א .
 את כל המתנדבים בדירה ובבניין והכל בכפוף לנחיות דלעיל .

 

 

 

 שימוש חסכוני בחשמל ומים –נספח ג' 

 

 כללים לשימוש חסכוני בחשמל .1

רדיאטור, חימום, מזגן, -לפני כל יציאה מהדירה, חובה על המתנדב לוודא כיבוי אורות ,דוד .1.1
 וכל מוצר חשמלי אחר.

אם ימצא מכשיר חשמלי דלוק בשעה שאין איש מהמתנדבים שוהה בדירה, המתנדבים  יקבלו  .1.2
מכתב התראה ובפעם הבאה שימצא מכשיר חשמלי דלוק תהיה האגודה רשאית לקנוס את 

 לכל אחד מהמתנדבים. ₪ 20כל מתנדבי הדירה בסכום של 

קבלת מכתב ההתראה(נציג האגודה ינתק את המזגן  במקרה של השארת מזגן דלוק)לאחר .1.3
 לתקופה של שבועיים.

אין להכניס לדירה מכשירי חשמל כלשהם, למעט המכשירים שניתנו ע"י האגודה , ללא אישור  .1.4
 מפורש של נציג האגודה.
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 ₪ 195מודגש כי האגודה תשא בהוצאות תשלום חשבון החשמל עד לתקרה קבועה מראש של  .1.5
 שבון דו חודשי.לכל מתנדב עבור ח

מעל הצריכה  20%לעיל משקפים עלות בשיעור של  1.5מובהר כי, הסכומים המפורטים בסעיף  .1.6
 –הנ"ל  1.5המקובלת. בגין החשבון הראשון, שסכומו יהיה גבוה מהסכום המפורט בסעיף 

יקבלו המתנדבים מכתב אזהרה. בגין כל חשבון נוסף, לאחר שנתנה אזהרה כאמור, אשר 
הנ"ל תגבה האגודה מהמתנדבים המתגוררים  1.5מהסכום המפורט בסעיף  סכומו גבוה

בדירה את היתרה מעבר לסכום האמור, בחלקים שווים בינהם. החיוב יבוצע בין היתר על ידי 
חיוב חשבון המתנדבים, מתוך דמי הכיס המשולמים להם ו/או בכל דרך אחרת המצויה 

-שירות אזרחי )כללים בבר קיזוז(, תשפ"א, בכפוף להוראות תקנות בסמכות האגודה כדין
2021 . 

 

 

 כללים לשימוש חסכוני במים .2

 חובה על המתנדב להקפיד על שימוש חסכוני במים, בהתאם למפורט להלן:

חובה לסגור את ברז המים בפסקי הזמן המתאימים בעת שטיפת כלים ובעת צחצוח  .2.1
 שיניים .

 יש להקפיד על עריכת מקלחות קצרות בלבד. .2.2

 לסגור את ברז המים בפסקי הזמן המתאימים בעת המקלחת.חובה  .2.3

 יש להשתמש בפונקציה החסכונית של מי האסלה )הידית הקטנה מבין השתיים(. .2.4

-מ"ק{ למתנדב עבור חשבון דו 4.3ש"ח } 60האגודה תשלם את חשבון המים לפי צריכה של  .2.5
על ידי המתנדבים חודשי. כל חשבון בסכום  העולה על הסכומים המפורטים כאמור, ישולם 

המתגוררים בדירה, בחלקים שווים ביניהם. החיוב יבוצע בין היתר על ידי חיוב חשבון 
 המתנדבים, מתוך דמי הכיס המשולמים להם.
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 דיווח על תקלות –נספח ד' 

 

 דיווח על תקלות .1

 

בכל מקרה של תקלה או בעיית אחזקה יש לדווח באופן מיידי למוקד האחזקה של האגודה  .1.1
 .1800-30-60-02שמספרו : 

בנוסף, יש להשאיר הודעה בתא הקולי של רכז התפעול האזורי, וכן להשאיר את מהות התקלה  .1.2
 ושם ומספר נייד של נציג הדירה. 

 

 להלן שמות רכזי התפעול : .א

 . מחוז ירושלים – 1שלוחה  – אדיב .1

 חיפה , שרון ות"א . מחוז – 2שלוחה  –יניב  .2

 לה ודרום .שפמחוז  – 3שלוחה  –אלי  .3

 צפון . מחוז – 4שלוחה  –מאיר  .4

 

יש להשאיר הודעות כתובות לרכז התפעול ע"ג לוח המודעות בנוגע לבעיות או  .ב
 תיקונים נדרשים בנוסף להודעות במוקד הטלפוני .

 לא טופלה הבעיה בזמן סביר , יש להודיע ע"כ לרכז/ת . .ג

 

 


