תקנון ונהלים
לבת השרות הלאומי
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בס"ד
מתנדבת יקרה!
"על שלושה דברים העולם עומד על התורה ,על העבודה ועל גמילות חסדים"
השנה הבאה עלינו לטובה את זוכה יחד עם חברותיך לצאת ולשרת את עם ישראל.
המכנה המשותף לכל המתנדבות הוא עיסוקן בגמילות חסדים שהיא מצווה שאין לה שיעור ואין לה גבול.
מצופה ממך בשנה זו להחזיק את העולם לא רק באמצעות עמוד "גמילות חסדים" אלא גם
באמצעותם של שני העמודים הנוספים "תורה" ו"עבודה".
"עמינדב" רואה את תפקידה העיקרי לתת לך את הכלים לפעול למען הזקוקים לך בעם ישראל ,כלים שיאפשרו
לך להכניס בהם תוכן ע"י קיום תורה ומצוות ,עבודת ה' וגמילות חסדים.
לפניך תקנון "עמינדב" אשר ההקפדה על שמירתו היא זו שתגרום לאווירה מתאימה בתקופת השרות ולסיפוק
עצמי מעבודת ההתנדבות.
צוות "עמינדב" עומד לרשותך ויסייע בידך להצליח.
אני מאחל לך שנה טובה.
שנה של פעילות מהנה.
שנה שימלא ה' משאלות ליבך לטובה.

הרב צבי במברגר
מנכ"ל "עמינדב"

מה בחוברת?
				
מכתב אישי לבת השרות מאת הרב צבי במברגר – מנכ"ל "עמינדב".
										
מבוא לתקנון
תקנון "עמינדב" לבנות השירות הלאומי.
נספח א' :ליווי הבת – הדרכה ופיקוח							.
							
נספח ב' :עבודתה ההתנדבותית של הבת.
								
נספח ג' :בנות בדירות השרות.
									
נספח ד' :סידורי תחבורה.
								
נספח ה' :כשרות המטבח בדירות.
							
נספח ו' :עזיבת השרות  /מקום השרות.
									
נספח ז' :הפסקת השרות.
								
נספח ח' :בנים בדירת שירות.
								
נספח ט' :כספים ותשלומים.
					
נספח י' :השלמות ,חופשות מיוחדות ,מחלה" ,פסק זמן" ועוד.
									
נספח יא'  :לוח חופשות
							
הצהרת מחויבות הבת לתקנון – השרות.

יעדי השרות:

מבוא לתקנון

" .1עמינדב" תקבע את יעדי השרות של הבנות ,עפ"י שיקולים
לאומיים ,ערכיים וציוניים-דתיים .תנאי השרות ,תחומי
העיסוק ומסגרות ההולמות אורחות -חיים והשקפת עולם
ציונית דתית ,בשלב ראשון ורגיש זה של יציאת הבנות
אל "העולם הרחב והפתוח" – יקבעו וינוהלו עפ"י הנחיות
הלכתיות.
 .2יעדי השירות במערכת החינוך ובמסגרות הנוספות ,יגובשו
בתאום עם משרדי הממשלה והגופים הנוספים ,אליהן
תשובצנה הבנות.

עמינדב הינה התארגנות משותפת להפעלת מתנדבות השירות
הלאומי במסגרת לאומית-ציונית-דתית.
עמינדב רואה את השרות של בנות ישראל במסגרת השרות
הלאומי כדרך המלך מלכתחילה.
במוקד המפעל ניצבת הבת המשרתת .שנת התנדבותה מהווה
המשך רצוף לשנת חינוכה של הבת ,כאשר מעיינינו נתונים
לאפשר לה ,בשנה זו ,למצות את כישרונה ולהפיק את מירב
ההישגים תוך כדי התקדמותה והתפתחותה האישית ,בשילוב
עם לימוד והשתלמות ומפגש ישיר ותורם עם כלל החברה
בישראל .זאת ,בצרוף סיפוק אמיתי ושלם מתקופת השירות
שתחרת בתודעתה כפרק רב משמעות בחייה.

הטיפול בבנות:
 .1מפעל השירות הלאומי רואה עצמו גורם מחנך .מחובתו
להעניק לבנות העשרה תורנית ברוח הציונות הדתית,
והכשרה לקראת מילוי תפקידן הקשה והמורכב בשרות
וכהכנה נוספת לחיים ,כבת ציונית-דתית הנאמנה לתורה,
לאומה ולארץ.
 .2הטיפול כולל ,ליווי צמוד המקיף את כל מישורי החיים
והפעילויות ,בהם מעורבת הבת בתקופת השרות ,כולל
יחס אישי ,אחריות לתחומי הדיור ,תנאי החיים והשרות
במקום העבודה ,מענה לשאלות הלכתיות ומצוקות אישיות,
חברתיות ומקצועיות ,ייעוץ והכוונה ברגעי משבר ,תמיכה
רוחנית ומוראלית ,סיוע והדרכה.
 .3כל אלו ייעשו ע"י מערכי ליווי ,הנחיה ופיקוח ברמה
היישובית ,אזורית וארצית ,הכוללים :אנשי תורה וחינוך,
מדריכים ומומחים מקצועיים ומדריכות לארגון ,בעלות ניסיון
ויכולת בתחום זה .כל אלה – יחד עם הרכזות ,בוגרות השרות
הלאומי ,הקרובות ברוחן לבת המשרתת ומבינות לליבה.

עקרונות כללים:
.1

.2

.3
.4
.5

המערכת פועלת ברוח ציונית-דתית שמשמעותה גם אחריות
ציבורית מלאה ,מעורבות וראייה ממלכתית כוללת .עמינדב
פועלת ,בין השאר ,עפ"י הנחיות שנבעו ע"י הוועדה הציבורית
שמונתה ע"י הרבנות הראשית לישראל (בשנת תשמ"ז).
מפעל השירות הלאומי ניצב על שלושה אדנים מרכזיים:
• תרומה לאומית – חברתית בתחומים נדרשים.
• חינוך הבנות והכשרתן ,הן במישור האישי והן במישור
החברתי ,בדרך הציונות הדתית. .
• חיזוק החינוך הדתי וחיזוקו של הקשר למורשת – ישראל
בארץ ובתפוצות.
קליטת הבנות ושיבוצן עפ"י התאמה אישית ,למגוון משימות
רחב ככל האפשר.
הקפדה על צניעות הבנות וכבודן ,הינה ערך מרכזי ותנאי
להצלחת המפעל.
יחס – אישי לבנות המשרתות במסגרת השרות הלאומי.

אחריות משרדי-הממשלה:
כללי הפעלת בנות השרות הלאומי נקבעים ,בדרך כלל ,ע"י
משרדי הממשלה השונים :המנהלת לשרות לאומי אזרחי .
הוא המשרד הממונה מטעם המדינה על נושא שרות-לאומי.
המחלקה לפיקוח ובקרה על השרות הלאומי במשרד זה אחראית
על מסגרת השרות :היעדרויות ,חופשות ,ימי עבודה וימי-מחלה
וכו' .משרד החינוך אחראי על כללי העבודה של הבת המתנדבת
בתחום החינוך .משרד התחבורה אחראי על נושא נסיעות
בתחבורה הציבורית .ועדה ממשלתית ,בין-משרדית ,ממונה על
נושא התשלומים לבת השרות וכן הלאה.

אוכלוסיית היעד
.1

.2

.3

.4

בוגרות  10-12שנות לימוד במסגרות החינוך הדתי,
בעלות השקפת עולם ציונית-דתית ,המקפידות על
אורחות חיים ודרכי ההתנהגות בהתאם להלכה ,מוזמנות
לשרת במסגרת זו.
אנו רואים ערך חשוב בקליטת כלל הבנות בוגרות החמ"ד
במסגרת השרות הלאומי והתאמת המשימות השונות
לאופי הבת ,כישוריה ורצונה ,בהתחשב כמובן בצרכים
הלאומיים והחברתיים.
אנו רואים בהורי הבנות שותפים תומכים ומסייעים
חיוניים .נקפיד על קשר עמם ונהיה קשובים לרחשי
ליבם ועצותיהם הטובות .אנו שומרים לעצמנו את הזכות
ליידע את ההורים בכל סוגיה שתראה לנו לנכון.
מנהלים ומחנכים ,במוסדות-החינוך בהם למדו הבנות,
הינם גורם בעל יכולת תרומה והשפעה חינוכית חשובה
על הבנות .נחתור לשלב אותם בליווי תלמידותיהם
והדרכתן במהלך השירות הלאומי.

תקנון לבנות השירות-הלאומי
כללי-ההתנהגות לבנות המתנדבות לשרות-לאומי במסגרת
עמינדב ,מכוונים להבטיח כי בתקופת השרות תמצה הבת
המתנדבת את מלוא יכולתה וכישוריה ,תקיים אורח חיים הולם,
תשמור על רמתה הרוחנית-תורנית ,ואף תזכה להזדמנות
להעלותה ולרומם אותה .הקפדת הבת על נהלים והנחיות אלו,
תאפשר לעמינדב למלא את חובותיה ולשאת באחריות כלפי
הבת והוריה.
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 .3הבת תמלא דו"ח נוכחות מידי יום .בסוף כל חודש היא תדאג
להחתים את המוסד המעסיק על דף הנוכחות שלה ותעבירו
מיד לידי הרכזת.
אי העברת טופס הנוכחות במועד יהווה עילה לאי קבלת דמי
הקיום המגיעים לבת.
 .4כל חריגה ממסגרות אלו ללא אישור הרכזת המקומית ,יכולה
לגרום לאי מתן תעודת שירות לאומי בסוף שנת השרות.

התקנון נכתב בלשון נקבה אך מתייחס גם למתנדבי השרות
לאומי כאחד.

אורחות חיים והתנהגות
 .1בת ,המתנדבת לשרת במסגרת עמינדב ,חייבת להקפיד על
אורח חיים עפ"י ההלכה ,הליכות חייה בתחומים שבין אדם
לחברו ובין אדם למקום והתנהגותה הכללית – ייעשו באופן
הולם ,כראוי וכמתחייב מהיותה בת דתית מקפידה בקיום
מצוות .עיצוב אורחות חייה ומעשיה ישקפו את עולמה
הפנימי ואת היותה בת ישראל כשרה ונאמנה.
 .2הבת המתנדבת תקפיד על הופעתה החיצונית :לבוש צנוע,
התואם את דרישות ההלכה .הבת תדאג גם להתנהגות על-
פי כל גדרי הצניעות ועל סגנון דיבורה .חובה זו מוטלת על
כל בת שירות לאומי בשעות העבודה ובשעות הפנאי .עליה
לזכור היטב כי היא מייצגת את מפעל השרות הלאומי ואת
החברה הציונית הדתית כולה.
זכרי :לבושך מביע – ללא מילים  -את דעתך ,מהי חברה כשרה
בעינייך ולאיזו חברה הינך רוצה להשתייך!
 .3הבת המתנדבת תמלא את חובותיה במסגרת השירות
הלאומי במסירות ובנאמנות ,תקדיש לתפקידיה במסגרת
השרות הלאומי ,את מלוא מרצה ויכולתה ואת מיטב כישוריה
ועיתותיה .המתנדבת מקבלת על עצמה להישמע ,בתקופת
התנדבותה ,להוראות והנחיות האחראים עליה מטעם
עמינדב .במקום העבודה תשמע הבת להוראות מעסיקיה.
במקרה של חילוקי דעות ביניהם תנהג הבת עפ"י הוראות
הרכזת.

שנת הפעילות ,חופשות וימי מחלה
 .5מספר ימי החופשה במהלך השנה הוא  26ימים למתנדבת
העובדת שישה ימים בשבוע ו 22 -ימים למתנדבת העובדת
חמישה ימים בשבוע .ראי נספח מצורף "לוח חופשות
תשע"ו" .במקומות עבודה שונים יינתן חודש החופשה
במועדים אחרים ,בהתאם לצרכים ולאפשרויות ובתיאום עם
הבת ,הרכזת המקומית ומקום העבודה .חופשות מיוחדות
יינתנו על-פי אישור מיוחד המותנה בצורך להשלמת הימים
(השלמת ימים ולא שעות!!) ,על פי הנהלים שיפורטו.
 .6שנת הפעילות במסגרת השרות הלאומי במערכות – החינוך,
אינה חופפת לשנת הלימודים בחינוך הפורמאלי .לכן ,בת
המתנדבת בתחום החינוך תשובץ לפעילות נוספת בתקופת
החופשות מבתי-הספר ,במסגרת החינוך הבלתי-פורמאלי,
או בכל עבודה התנדבותית אחרת .כל יום בו הבת אינה
עובדת יספר כיום חופשה .כך גם תציין הבת זאת בדף
הנוכחות.
 .7כל יציאה לחופשה והיעדרות ממקום העבודה ,תעשה
אך ורק באישור מראש מהרכזת מטעם עמינדב וממקום
העבודה .הבת תמשיך במילוי תפקידה כל עוד לא קיבלה
אישור יציאה לחופשה(העברה למקום שירות אחר-כמקובל
עפ" הנהלים שיפורטו).
 .8בת הצריכה להשלים ימי שרות (התחילה מאוחר או הייתה
חסרה) אין עמינדב מתחייבת בכל תנאי לאפשר זאת .למרות
האמור עמינדב תעשה מאמץ (במידת האפשר) לאפשר לבת
להשלים את התקופה החסרה.
 .9במקרים מיוחדים של היעדרות חיונית ביותר ,בלתי צפויה
ובלתי מתוכננת ,על הבת ליידע באופן מיידי את הרכזת
האחראית עליה ,את האחראים עליה במקום העבודה ואף
את חברותיה לדירה – במקרה זה ,תתנהג הבת עפ"י הנהלים
שנקבעו.
 .10שבתות – בת רשאית לצאת לחופשה בשבתות אם אין
הדבר פוגע בעבודתה הסדירה .אם הבת יוצאת ע"ח שעות
העבודה בימי שישי או ראשון ,היא תהיה חייבת להחזיר את
השעות במשך השבוע .אחת לשלושה שבועות רשאית הבת
המתנדבת מחוץ לביתה לצאת ביום שישי בשעה 10:00
בבוקר ללא צורך בהשלמת העבודה .כך גם לגבי חזרתה בימי
ראשון :אחת לשלושה שבועות היא רשאית לחזור לעבודה
בשעה  10:00בבוקר ,ללא צורך בהשלמת עבודה! – כל זה,
אם הבת גרה רחוק ממקום ההתנדבות.
 .11בכל מקרה של מחלה או בעיה בריאותית ,חייבת הבת ליידע
מיידית את הרכזת ואת האחראים עליה במקום העבודה.
 .12היעדרות מטעמי מחלה ,אפילו של יום אחד ,מחייבת אישור
רפואי .את תעודת המחלה יש לצרף לטופס הנוכחות
החודשי הנמצא במשרדי המוסד – המעסיק .הבת תשאיר
ברשותה צילום של תעודת המחלה .היעדרות בשל מחלה

שיעורי תורה ויהדות
עמינדב רואה את שנת השרות כתורמת לעלייתה הרוחנית של
הבת ,למיצוי הכישרונות המיוחדים לה ולהתפתחותה האישית.
לפיכך ,הבת המתנדבת מתחייבת להשתתף בשיעורי תורה
וחינוך עפ"י המתכונת שתיקבע ע"י עמינדב וכל המוסיפה –
יוסיפו לה מן השמים!
היעדרויות מהשיעורים טעונה אישור מראש של הרכזת.

מקום העבודה ושעות ההתנדבות
 .1הבת המתנדבת מתחייבת לשרת במקום העבודה אליו שובצה
ע"י עמינדב ולמלא את מכסת שעות העבודה הפורמאליות
( 40שעות שבועיות לפחות) ,עפי' הנחיית האחראים עליה
במקום העבודה והרכזת האחראית עליה מטעם עמינדב.
היעדרות בלתי-מוצדקת ובלתי מאושרת ,תגרור אחריה
צורך בהשלמת והפעלת צעדים משמעותיים.
הבת תשובץ לפעילות התנדבותית נוספת מחוץ למקום
העבודה העיקרי ,למשך  4שעות שבועיות ,לפחות.
זאת ,בהתאם לאפשרויות המקומיות .גם פעילות זו
הינה חלק מן המשימות המוטלות עליה במסגרת השרות
הלאומי.
 .2השתתפות הבת בפעילות מיוחדת מטעם מקום העבודה,
החורגת משגרת הפעילות הרגילה ,כגון :השתלמויות ,טיולים,
פעילות תרבותית ובילויים מיוחדים ,מחייבת אישור מראש
של הרכזת.
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שמקיימת עמינדב בקיץ לקראת שנת השירות .משך
ההכשרה משתנה בהתאם לתחום השרות.
 .23עמינדב רואה בהשתלמויות ובשיעורי העשרה במהלך
השרות ,חלק בלתי נפרד מהשרות הלאומי של הבת .זאת,
המטרה להבטיח שתרומתה במקום העבודה תהא מרבית.
לפיכך ,מתחייבת הבת המתנדבת להשתתף בימי העיון,
בהשתלמויות ובשיעורי העשרה שיקבעו ויופעלו ע"י
עמינדב .היעדרות מהם טעונה אישור מראש של הרכזת.
בראשית השנה יימסר לבת ע"י הרכזת לוח זמנים מסודר
ומספר שעות הימים בהם היא רשאים להיעדר.

מעבר ל 30-יום בשנה ,עלולה לפגוע בזכויות הבת לקבלת
התשלומים החודשיים ותעודת-סיום שנת השרות וכן
בקבלת זכויות חייל-משוחרר ,עפ"י חוק .על כן יש לדווח על
כך מיידית למשרד הפיקוח ברחובות כדי שנוכל לטפל בכל
הדרוש עלייך להגיש לוועדה הרפואית את כל האישורים
המתאימים המתחייבים להמשך טיפול וקבלת החלטות.
מקרים אלו ידונו בפני וועדה רפואית חיצונית ,מיוחדת.
 .13טיפולי שיניים וביקורים אצל רופאים ,יקבעו ,ככל האפשר,
בזמנים שלא יפגעו בשעות העבודה.
 .14בת שנפגעה במהלך השירות ,חייבת לדווח מיידית לרכזת
ולמשרד הפיקוח ברחובות ולדאוג למילוי הטפסים /
האישורים הנחוצים ,לא תתקבל שום תביעה על פציעה /
פגיעה וכדו' לאחר תום השרות.
 .15היעדרות לרגל חתונה -שבעה ימים כולל יום הנישואין.
היעדרות בגין אבל ל"ע (אב ,אם ,אח ,אחות ,בן ,בת ובעל)-
מיום הפטירה ועד תום השבעה.
 .16כל היעדרות ללא אישור מתאים ,תחייב את הבת בהשלמת
התקופה לאחר תום השירות.
 .17בקשות לשחרור :כל בקשה של הבת לשחרור ,או חופשה
זמנית ממקום העבודה ,מחייבת אישור מראש של מנהל
המוסד ורכזת עמינדב .את ימי היעדרותה מן העבודה היא
תצטרך להשלים בתום-השרות.
17ב .בת שהחסירה ימים ,שכרה יקוזז בהתאם ,במועדים ,כפי
שיימסר לה.

המגורים בדירת השרות
 .24הרכזת אחראית על שיבוצן של הבנות בדירות "עמינדב",
השיבוץ יעשה בשיתוף פעולה עם הבנות ואם אפשר
בהסכמתן.
 .25עמינדב מצפה מכל הבנות המתגוררות בדירת-שרות ליצור
אוירה הולמת ,הבנות חייבות להקפיד על סדר וניקיון בדירה
שהוקצתה למגוריהן בתקופת השירות ולהימנע מכל פעילות
שיש בהם כדי לגרום נזק לדירה ולציוד שבה (ראי נספח ג'
בעמ'  18-20וכן ,נספח ה' כשרות המטבח בעמ' .)25-29
 .26חובה על כל בת להקפיד ,הקפדה מוחלטת ,על כללי הכשרות
ועל שימוש במוצרי מזון בעלי הכשרים מקובלים בלבד!
 .27דירות השרות מיועדות למגורים ולפעילות הבנות המתנדבות
במסגרת עמינדב בלבד.
אין לארח קרובי משפחה וידידות ,אלא באישור מראש של
הרכזת.
אירוח בנים בדירות אסור באופן מוחלט (ראי נספח ח' בעמ'
 – 30-35כניסת בנים לדירת השרות).
 .28המגורים בצוותא בדירת השרות ,מחייבים את כל הבנות
להתחשבות הדדית ,מרבית ולנשיאה משותפת בעול אחזקת
הדירה ,כולל מימון נזקים והוצאות בלתי סבירות .על הבנות
להקפיד להימנע מבזבוז יתר של מים ,חשמל וכו' .כמו-כן,
חייבות הבנות לגלות התחשבות רבה בשכנים ולטפח יחסי
שכנות טובה עמם .העישון אסור בדירת השרות.
 .29היעדרות מהדירה בשעות הלילה ,אחרי תום הפעילות
מסגרת העבודה ,מחייבת תאום מראש וקבלת אישור
מהרכזת וכן הודעה מראש לחברות בדירה.
 .30הרכזת רשאית להורות על שינוי המגורים והרכבי הדירות.
החלפת מקום מגורים תעשה רק באישור מראש של הרכזת
מטעם עמינדב.
 .31ביטחונכם האישי בדירות גם בידכם .יש להקפיד על נעילת
הדלתות בכל שעות היממה .אין להשאיר מפתחות במקומות
מסתור מחוץ לדירה.
 .32חל איסור לשכפל מפתחות ללא אישור מפורש מהרכזת.

עזיבת-השרות
או שינוי מקום-השרות
 .18החלפת מקום השירות וכל שינוי בסידור העבודה הקבוע,
טעון – גם הוא -אישור מראש .מספר שינויים מצריכים
נהלים ארוכים יותר ואף פרוצדורה מיוחדת .הרכזת תנחה
את הבת גם בעניינים אלו .מעבר ממקום התנדבות אחד
למשנהו ללא אישור מראש וללא הקפדה על כל הנהלים,
עלול לגרום להפסקת השרות ,ואף לאי-הכרה בשרות כלל!
(מבואר להלן בנספח ו' עמ' .)30
 .19מתנדבת שמחליטה לעזוב את מקום השרות מכל סיבה
שהיא ,עמינדב רשאית לעכב את דמי הכיס עד חודש ימים
מתאריך עזיבת המקום ועד לבירור עם הרכזת ולוודא
שהמתנדבת סיימה כל חובותיה כראוי.
 .20הנהלים בעניין החלפת תחום-השירות או הפסקת השרות
בעמינדב ובנושא החלפת מקום השרות ושינויים אחרים,
הנוגעים למקום השרות ולמשך השרות ,מהווים חלק בלתי
נפרד מתקנון זה ,ומחייבים את כל הבנות הנזקקות להליכים
אלה .ככלל :הפסקת-השרות הנה פעולה דרסטית– .אם
תעשה ,יהיה זה תמיד עפ"י הנהלים הכתובים.
 .21יציאה לחו"ל להדרכה במחנות קיץ ובקייטנות ,זקוקה לאישור
מיוחד מראש :על הבת לפנות לרכזת כדי לקבל ממנה את
הטופס המתאים והנהלים הנוגעים לעניין .ולהמתין לאישור
משרד הפיקוח.

עבודה נוספת ולימודים
 .32ככלל אין אפשרות לשילוב לימודים או עבודה בתקופת
השרות הלאומי.
 .33בבקשות חריגות ניתן לפנות למשרדי הפיקוח ברחובות.
הכללים על פיהם ניתנים אישורים חריגים כפופים לתקנות
משרד הרווחה.

הכשרה והשתלמות
 .22סמינר הקיץ – הבת מחויבת להשתתף בסמינר ההכשרה
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 .34מבחן פסיכומטרי – לקראת המבחן רשאית הבת לקבל
בסה"כ שלושה ימי חופשה בסמוך ליום המבחן בלבד ,ללא
השלמתם.

בדירות וזכויות וחובות בתחום הכספי ועוד) ,מהווים חלק
בלתי נפרד מתקנון זה ומחייבים את כל הבנות.
 .43נהיגה ברכב על-ידי מתנדבת
 .1מתנדבת הנוהגת ברכב עושה זו על אחריותה ובהתאם
לרישיון ולביטוח כל הצדדים.
 .2בת הנוסעת ברכב הנהוג ע"י מתנדבת עושה זו על
אחריותה ומתוך ידיעה אישית שלה שהנסיעה בטוחה
ותקינה.
 .3א .בת המתבקשת ע"י מקום עבודתה לשמש כנהגת
לצורך הפעילות (העברת ציוד או אנשים) רשאית לסרב
לבקשה אם אינה מרגישה מוכשרת ובטוחה בנהיגה זו.
ב .אם החליטה המתנדבת לקבל על עצמה נהיגה זו.
תעשה זאת רק לאחר שהיא
בטוחה שהיא מוכשרת ומתאימה לנהיגה זו (הכרת סוג
הרכב ,הכרות עם הדרך ,מזג האוויר ,עייפות וכדו').
ג .כל שצריך ,לבקש מהאחראי עליה בעבודה הדרכה
מתאימה.
ד .בכל מקרה תנהג המתנדבת אך ורק על-פי החוק
ותנאי הרישיון.
אם נתבקשה לבצע נסיעה הנוגדת את החוק (מס' נוסעים,
מהירות ,ביטוח וכדו') תסרב לבצע את הנסיעה ותדווח על
הבקשה לרכזת.
 .44הבת חותמת על הסכמה לשרת כבת שירות לאומי ,במסגרת
עמינדב .חתימתה מחייבת אותה לנהוג עפ"י התקנון
ונספחיו .עמינדב והנהלתה מחויבות להעניק לבת המשרתת
במסגרתה את כל הזכויות להן היא זכאית ,אם היא ,אכן עונה
על כל הדרישות ונהלים וממלאת את חובותיה ככתוב! – ללא
חתימה על התקנון אין הבת רשאית להתחיל בשרות!

הנחיות כלליות

 .35חל איסור מוחלט לנסוע בטרמפים ,בכל תקופת השרות –
הלאומי.
 .36המתנדבת מקבלת על עצמה להישמע לכל הוראות והנחיות
האחראים עליה מטעם עמינדב .ומקום העבודה -בשעות
העבודה .הנחיות הנהלת עמינדב והחלטות שיתקבלו
במוסדותיה יחייבו את הבנות.
 .37בת המשרתת מחוץ לבית ומעוניינת לצאת מהישוב בו היא
משרתת לאחר שעות העבודה חייבת לבקש את אישור
הרכזת ליציאה זו (ראוי להקפיד בנקודה זו :המצב  -ביטחוני
ואחר – השורר במדינתנו ,משאיר מקום לדאגה .באפשרותה
של הבת למנוע דאגות מיותרות).
 .38בכל מקרה שמורה לבת הזכות לערער על החלטות הנוגעות
לה ,בפני נציגי הועד המנהל של עמינדב.
 .39הפרת התחייבות שנקבעה בתקנון זה ,עלולה לגרום לאי
מתן תעודת סיום שרות לאומי .במקרים מסוימים ,רשאית
עמינדב לנקוט באמצעים שונים ,כגון:
א .בירור משמעותי.
ב .תשלום נזקים כספיים ,אם נגרמו.
ג .העברת בת לדירה אחרת.
ד .העברת בת למקום שירות אחר.
ה .שינוי בתנאי השרות.
 .45הבת המתנדבת מתחייבת לשמור על סודיות בכל הקשור
ו .השעיה עד גמר הבירור.
לאינפורמציה הנרכשת על-ידה במהלך ההתנדבות,
ז .הוצאת בת ממסלול השרות הלאומי.
והנוגעת למוסדות ולבני אדם ,עמם היא עובדת.
 .40אם התקבלה החלטה להוציא בת מהשרות הלאומי.
 .1הבת רשאית לגולל את סיפורה מזווית ראייתה בכתב,
הדברים יובאו לידיעת נציגי הועד המנהל של עמינדב.
 .2רשאית הבת לבקש פגישה עם המנכ"ל ו  /או נציגי הועד
בברכת התנדבות פורייה ומהנה!
		
המנהל.
הנהלת עמינדב
		
 .3הרכזת והמפקחת הארצית יגישו את עמדתם בכתב.
שחרור הבת מן השרות יעשה בהתאם לנהלים שנקבעו :אם
יוחלט על הוצאתה ,לא תזכה הבת בתעודת סיום השרות ,וכן
עלול הדבר לפגוע בזכויות המוענקות לבת שסיימה כך את
השרות הלאומי.
 .41הבת המתנדבת במסגרת עמינדב זכאית לכל הזכויות
המוענקות ע"י המדינה ואלה האמורות בחוזה ההפעלה עם
משרדי הממשלה ,כולל :דיור הולם ,מענק כספי חודשי (דמי-
כיס) ,כרטיס-נסיעה חינם באוטובוס וברכבת ו/או החזרי
הוצאת נסיעות ,או כל סידור אחר שיקבע ע"י הרשויות ,אם
הבת משרתת שלא במקום מגוריה (מחוץ לבית) .נסיעת
חינם ברכבת-ישראל לכל בנות השרות! תשלום עבור ביטוח
לאומי ,ביטוח רפואי ,וביטוח אישי ,תנאי שירות הולמים
וליווי ארגוני וחינוכי צמוד .כל האמור לעיל כפוף להנחיות
הממשלה.
 .42הנספחים לתקנון (בנושא נוהלי שימוש בדירות ,הכשרות
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נספחים לתקנון עמינדב
		
נספח א

ליווי הבת ,הדרכה ופיקוח

		
נספח ב

עבודתה ההתנדבותית של הבת

		
נספח ג

נהלים לבנות שרות הגרות בדירות השרות

		
נספח ד

סידורי תחבורה

		
נספח ה

כשרות-המטבח בדירות עמינדב

		
נספח ו

עזיבת השרות או שינוי מקום  -השרות

		
נספח ז

נוהל הפסקת שרות של בת במהלך השרות

		
נספח ח

כניסת בנים לדירת-שרות

		
נספח ט

כספים ותשלומים

		
נספח י
		

השלמת ימים-חסרים ולעניין פסק-זמן מן השרות בגין חופשה-מיוחדת או מחלה ,או כל
סיבה אחרת.

		
נספח יא

לוח חופשות

		

הצהרה על קריאת התקנון

נספח א'  -נספח לענין:
ליווי הבת ,הדרכה ופיקוח

		

להלן דרכי תגובה וענישה:
א .ברור משמעתי  -מתקיים ,כאשר נעברה עבירת-משמעת,
אשר לדעת הרכזת או המפקחת הארצית מצריכה ברור
לפני החלטה ,בדבר תנאי התנדבותה של הבת.
ב .תשלום נזק כספי  -ינוכה ,בדרך-כלל ,מחשבונה-החודשי
של הבת (דמי-כיס וכו') כאשר נגרם נזק לדירה ו/או לציוד
שבה ,באשמת הבת .הרכזת תתאם את העניין עם רכז הדיור
והמפקחת הארצית .המשרד האזורי יעדכן את המערכת
במטה ,בירושלים .הרכזת תדווח על ניכוי זה לבת.
ג .העברת בת לדירה אחרת – תעשה כאשר הרכזת הגיעה
למסקנה שזה הפתרון הנכון לבעייתה של הבת ו/או לבעייתן
של חברותיה לדירה.
ד .העברת הבת לשירות במקום אחר  -תעשה כאשר מתברר
כי אין הבת יכולה לשרת יותר במקום בו היא משרתת,
מתוך שיקולים של :טובת הבנות הגרות/עובדות עמה ,טובת
המוסד בו היא מועסקת ,נזקים ,כאלה ואחרים ,הנגרמים ע"י
הבת במקום שירותה ,בעיות משמעת ,טובת הבת -המועברת,
עצמה וכד' .הרכזת תורה לבת על העברתה בתיאום עם
המפקחת הארצית ובהנחייתה.
ה .שינוי בתנאי-שירות  -בדרך-כלל ,כאשר דעת אנשי המערכת
היא שאין הבת יכולה לשרת עוד מחוץ לבית-הוריה,
השיקולים יכולים להיות משמעתיים ,כגון :עבירה על תקנון-
הדיור ,עבירות מוסר ועוד .המפקחת הארצית תורה לבת על
שינוי בתנאי-השירות בתיאום עם הרכזת.
ו .השעיית הבת ליום-התנדבות אחד – בגין אי-השתתפות
בשיעור-תורה ו/או ביום-עיון ללא סיבה המתקבלת ע"י
המפקחת-הארצית ובאישור מראש להיעדרות .הבת תצטרך
להשלים את היום החסר!
ז .השעיה עד גמר ברור  -נעשית במקרים בהם המפקחת

 .1רכזת:
היא האחראית במישרין על הבנות בישוב בכל הנוגע לעבודתן
של הבנות ,לתנאי-השירות שלהן
ולכל המסגרות הנוגעות לחיי הבת בשנת-השירות .כגון:
השתתפותן בשעורי-תורה ובימי-עיון,
לדירה ,לציוד ולסדרים הנהוגים בדירת השירות עפ"י התקנון.
אחריות על ההתנהגות אישית ועוד ועוד.

הרכזת כפופה למפקחת הארצית:
המפקחת הארצית אחראית על עבודת הרכזות .היא אחראית
על תפקודה של המערכת המטפלת בכל העניינים הכלולים
במסגרת שירותה של הבת ,בשנת-השירות ובתנאי-השירות של
הבת.
ל "עמינדב" מערך אחזקה לדירות-השירות.
רכז-דיור אזורי:
עומד לרשותה של כל רכזת מקומית ומגיע ,במידת-הצורך ,לכל
דירה בה מתעוררת בעיה.
הפניה לרכז-הדיור נעשית דרך הרכזת.

דרכי תגובה וענישה:
יש ואנו נזקקים לצעדים הבאים להגן על הבנות ,על עמינדב
ועל שמה-הטוב ,או על רכושה של עמינדב .פעמים אנו נדרשים
לנקוט באמצעים מול בת שאינה ממלאת את המוטל עליה
בעבודתה ההתנדבותית ,או כזו המפרה את התקנון ונספחיו וכד'.
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הארצית רואה צורך לשלוח את הבת בחזרה הביתה עד
שייערך ברור יסודי ,בדרך-כלל ,בגין עבירת-משמעת
חמורה ו/או עבירת מוסר חמורה .במקרה זה ,הרכזת תודיע,
טלפונית ,וכן בכתב או בפקס  -להורי הבת על שילוחה של
הבת הביתה ,עוד באותו יום .הבת תיצור קשר טלפוני ,עם
הרכזת מביתה ,מיד עם הגיעה .הודעה על מועד הבירור
תימסר ע"י הרכזת ,טלפונית ,לבת או להוריה ,עד שלושה
ימים ממועד ההשעיה .ימי ההשעיה לא יחשבו בסך ימי-
עבודת הבת ועליה להשלים ימים אלה עם סיום-השירות.
הרכזת תודיע על השעייתה של הבת גם למוסד המעסיק
ולחברותיה לדירה ,בו-ביום .המפקחת הארצית תעדכן את
המנכ"ל .באם הבת או הוריה ידרשו שימוע – דבר זה יעשה
תוך שלושה ימים מיום בקשתם ע"י מנכ"ל "עמינדב" יחד עם
הפיקוח הארצי ,המפקחת הארצית והרכזת .השעיה שיש
בה ספקות או לבטים חינוכיים עקרוניים ,תובא לדיון מיידי
בוועדת חינוך של "עמינדב".
ח .הפסקת-שירות  -צעד שיינקט נגד בת שהפרה באופן-בוטה
וחמור כללים אלמנטריים שאין המערכת יכולה לעבור עליהם
לסדר .צעד זה הוא החמור בשורת הצעדים שעמינדב נוקטת
וזאת באופן יוצא מן הכלל ,ובדרך-כלל לאחר אזהרה!
המפקחת תודיע לבת על השעייתה המיידית מן השרות.
לאחר אישור שחרורה של הבת מן השרות ע"י הועד-המנהל
של "עמינדב" .זכותה של הבת לערער על ההחלטה להפסקת
שרותה בפני מנכ"ל "עמינדב" ובשלב הבא בפני הועדה-
המיוחדת שנתמנתה ע"י הועד-המנהל .
סעיפים א'-ח' גוררים עמם גם הערה בתיק-האישי.

השבוע.
אחת לשלושה שבועות רשאית הבת המתנדבת מחוץ לביתה
לצאת ביום שישי בשעה  10:00בבוקר ללא צורך בהשלמת
העבודה .כך גם לגבי חזרתה לעבודה בימי ראשון :אחת לשלשה
שבועות היא רשאית לחזור לעבודה בשעה  10:00בבקר ,ללא
צורך בהשלמת עבודה!  -כל זה ,אם הבת גרה רחוק ממקום
ההתנדבות.

בקשות לשחרור
 .1כל בקשה של הבת לשחרור ,או חופשה זמנית ממקום
העבודה ,מחייבת אישור מראש של מנהל המוסד ורכזת
עמינדב .את ימי-היעדרותה מן העבודה היא תצטרך להשלים
בתום-השרות.
 .2בת המשרתת מחוץ לבית ומעוניינת לצאת מהישוב בו היא
משרתת לאחר שעות העבודה חייבת לבקש את אישור
הרכזת ליציאה זו (ראוי להקפיד בנקודה זו :המצב – בטחוני
ואחר  -השורר במדינתנו ,משאיר מקום לדאגה .באפשרותה
של הבת למנוע דאגות מיותרות).

מחלה
כל היעדרות מטעמי מחלה מחייבת תעודת מחלה .את תעודת
המחלה יש לצרף לטופס נוכחות חודשי הנמצא במשרדי המוסד-
המעסיק .הבת תשאיר ברשותה צילום של תעודת-המחלה.
אם ההיעדרות מפאת מחלה עולה על  30ימי-מחלה בשנה ,יש
לדווח על כך ,מיידית לרכזת ,בכדי שנוכל לטפל בכל הדרוש
ולהגיש לועדה-הרפואית של המנהלת לשרות לאומי –אזרחי.
יש לצרף את כל האישורים המתאימים המתחייבים להמשך
טיפול וקבלת החלטות.
במקרה והבת לא חשה בטוב ועקב כך לא יכולה להגיע למקום
עבודתה ,עליה לידע את מנהל המוסד והרכזת ,לפני תחילת יום
העבודה.
טיפולי שיניים וביקורים אצל רופאים יקבעו ,ככל האפשר,
בזמנים שלא יפגעו בשעות העבודה.

נספח ב'  -נספח לענין:
עבודתה ההתנדבותית של הבת
הבת המתנדבת תעבוד לפחות  44שעות שבועיות לפי הפירוט
הבא:
 .1הבת המתנדבת חייבת למלא את מכסת שעות העבודה (40
שעות שבועיות שתתפרסנה על ימי השבוע) עפ"י הנחיית
האחראים עליה מטעם "עמינדב" ,במוסד בו היא משובצת.
 .2הבת תשובץ לפעילות התנדבותית נוספת ,לרוב מחוץ
למקום העבודה העיקרי ,פעמיים בשבוע  -שעתיים כל פעם.
זאת בהתחשב במסגרת עבודתה העיקרית והאפשרויות
המקומיות.
סה"כ  44שעות שבועיות.
 .3הבת תמלא דו"ח נוכחות מידי יום .בסוף כל חודש היא תדאג
להחתים את המוסד המעסיק על דף הנוכחות שלה ותעבירו
מיד לידי הרכזת .אי העברת טופס הנוכחות במועד יהווה
עילה לאי קבלת דמי קיום המגיעים לבת! בהמשך נעבור
לדיווח ממוחשב.
 .4כל חריגה ממסגרות אלו ללא אישור הרכזת המקומית וכן
דוחות נוכחות חסרים יכולים לגרום לאי-מתן תעודת שירות
לאומי בסוף שנת השרות  /או אישור על תקופת השירות.

דווח על תאונה/פציעה
בת שנפגעה ,בין במהלך-העבודה ,לפניה או לאחריה ,בביתה או
בדירת-השרות ,חייבת לדווח מיידית לרכזת ולמשרד "עמינדב"
בירושלים [לאורית בלולו] ולדאוג למילוי הטפסים/האישורים
הנחוצים .לא תתקבל שוב תביעה על פציעה/פגיעה וכד' לאחר
תום שרות.
כל היעדרות ללא אישור מתאים ,תחייב את הבת בהשלמת
התקופה לאחר תום-השירות!

נספח ג'  -נספח לענין:
נהלים לבנות שירות הגרות
בדירות השירות
הנושאים:
.1
.2
.3
.4

שבתות
בת רשאית לצאת לחופשה בשבתות אם אין הדבר פוגע
בעבודתה הסדירה .אם הבת יוצאת ע"ח שעות העבודה בימי
שישי או ראשון ,היא תהיה חייבת להחזיר את השעות במשך
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כניסה לדירה
סדר משמעת וניקיון
נוהל טלפון
צריכת חשמל

 .5העברת דואר
 .6דיווח על תקלות
 .7ספירת מלאי והשלמת ציוד
 .8חובת הדיווח על אירועים חריגים
 .9נוהל עזיבת הדירה בסוף השירות
 .10כללי התנהגות בדירה

.6

 .1כניסה לדירה  -בת שירות תיכנס לדירה רק לאחר קבלת
אישור ,חתימה על טופס מלאי וציוד בדירה וקבלת מפתח
של הדירה מהרכזת שלה בלבד.
 .2סדר משמעת וניקיון  -הבנות תדאגנה שדירתן תהייה
מסודרת ,מטופלת ונקיה .הבנות ,מיוזמתן ,תקבענה ביניהן
את הסידורים-הפנימיים ובלבד שכל הנוגע לנושא זה יבוצע
על הצד הטוב-ביותר!
פעם בחודש יתקיים בדירה מבדק נקיון ותחזוקה ע"י הרכזת
ו/או אחראי הדיור .בביקורת יבדקו נקיון וסדר הדירה,
תקינות הדירה והציוד בה.
דירה שתמצא מלוכלכת ולא מסודרת ,תיקבע ביקורת חוזרת
תוך  3ימים .במידה והדירה לא תעמוד בסטנדרד ניקיון סביר,
תזמין "עמינדב" חברת נקיון או עוזרת בית ,והבנות תיקנסנה
בהוצאות הניקיון.
תקינות הדירה והציוד בה :בדירה שימצאו בה נזקים שנגרמו
משימוש בלתי סביר – יקנסו הבנות בהתאם.

.7

.8

 .3נוהל שיחות טלפוניות במידה ומותקן קו בזק בדירה  -ככלל :
כל השיחות היוצאות הן על-חשבון הבנות המתגוררות בדירה!
בכל הדירות ניתן להתקשר באמצעות "בזקכארט"-אישי של
בת השירות הלאומי( .כלומר ,בתשלום יחויב חשבון-הטלפון
שמגיע לבית הוריה של כל בת) ללא "בזקכארט"-אישי,
לא ניתן להתקשר החוצה .המכשיר יקבל שיחות-נכנסות
בלבד!
במקרה של תקלה בקו-הטלפון (נפתח בטעות ע"י "בזק"
וכד')  -על הבת להודיע מיידית לרכזת.
כדאי שתדעי כי האחריות על מכשיר-הטלפון והקו הינה על
הבת המתגוררת בדירה :כל חריגה מנוהל זה משמעותה -
חיוב כל הבנות אשר בדירה!
בשום מקרה אין לקבל שיחות גוביינא!
 .4צריכת חשמל  -חישוב חשבון החשמל לדירה הוא כדלקמן:
א .בחודשים ספטמבר-אוקטובר (כולל)  70 -ש"ח לבת לח"ן
חב' חשמל לחודשיים.
ב .בחודשים נובמבר-אפריל (כולל)  140 -ש"ח לבת לח"ן
חב' חשמל לחודשיים.
ג .בחודשים מאי-אוגוסט (כולל) –  70ש"ח לבת לח"ן חב'
חשמל לחודשיים.
(במידה ומחיר החשמל יעלה אנו נעדכן בהתאם).
דירה שתצרוך יותר חשמל מן המכסה שנקבעה ,ההפרשים
יקוזזו מדמי הקיום החודשיים של הבנות המתגוררות
בדירה.
 .5העברת חשבונות ודואר נכנס לרכזות  -על הבנות לאסוף מדי
יום את דברי הדואר מתיבת -הדואר .כל דבר דואר שאינו
שייך לבנות יועבר מיידית לרכזת .עיכוב בהעברת דואר זה
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מהבנות לרכזת ו/או מהרכזת לממונה על הדיור עלול לגרום
לניתוקים וכד' .במקרה של ניתוק וחיבור מחדש ,העלות
שתשולם על-ידי "עמינדב" .אנו נחייב את בנות הדירה לאחר
בירור.
דיווח על תקלות למיניהן  -דיווח על תקלה בדירה וכו' ,יש
להעביר מיידית לרכזת - .בנות שתפנינה ישירות לרכז הדיור
האזורי לא תעננה.
• הרכזת תדווח לאחראים על הדיור על התקלה מיד עם
קבלת הידיעה על התקלה.
• פניות אלו יש לבצע במהלך כל היום ועד השעה .21:00
במקרים יוצאי דופן ,שלדעת הרכזת אין לדחות את
ההודעה ליום הבא  -ניתן יהיה לפנות גם אחר השעה
.21:00
• בנות שדיווחו לרכזת על תקלה ולא קיבלו מענה
מהאחראי על הדיור בתוך  3ימים ,רשאיות לפנות ישירות
למשרד הפיקוח ברחובות.
• במקרה של בעיה בנושא כשרות-המטבח ,יש לדווח
לרכזת.
א .ספירות מלאי  /השלמת ציוד  -במהלך השנה יבוצעו
ספירות מלאי ובדיקות שמירה על איכות וציוד הדירה ,כל
חוסר או נזק יתוקן ו/או יושלם מיד והבנות הגרות בדירה
תחויבנה בתשלום הנזק או החסר.
חובת דיווח  -על כל אירוע חריג :גניבה ,פריצה ,נזקים,
היתקלות עם דיירים וכד' ,יש לדווח מיד לרכזת ,ובמקרה
שלא ניתן להשיגה – למפקחת האזורי.
במקרה של פריצה יש להגיש תלונה במשטרה .טופס-
התלונה המקורי יועבר למדור-הדיור במטה .על צילום טופס
התלונה שמרי היטב אצלך.
נוהל עזיבת בנות שירות לאומי את דירות השירות
א .לקראת סוף השרות  /פינוי הדירה יש לבצע ניקיון כללי
ויסודי של הדירה [רצפות ,חלונות ,תריסים ,דלתות,
ארונות מטבח ,כיריים גז וכדומה].
ב .יש להוריד את כל התמונות וקישוטי הקיר למיניהם.
(ציורים ,מדבקות ,קשקושים על הדלתות – אסורים
באיסור מוחלט! אם בכל-זאת ישנו נזק יש לדווח כמה
שיותר מהר לרכזת ולרכז הדיור כדי שהנזקים יתוקנו
מבעוד מועד].
ג .יש לוודא שאין חובות כספיים עבור חשבונות טלפון וכד'.
במידה וישנם יש להסדירם.
ד .ניקוי של מוצרי החשמל בצורה יסודית – מקרר ,מיקרו-
גל ,כיריים גז ,רדיאטורים ומאווררים.
ה .מקרר :יש להפשיר את המקרר ולנקותו .לאחר שהמקרר
נקי [מבפנים ומבחוץ] ,יש לוודא בשעת עזיבת הדירה,
ניתוק המקרר מהחשמל והשארת הדלתות פתוחות
[אפשר ע"י חוצץ] על מנת למנוע הצטברות עובש וריחות
רעים.
ו .יש להיערך מבעוד מועד לפינוי כל הציוד הפרטי מהדירה
 ביגוד ,נעלים ,מסכות אב"כ ,חומרי עבודה ,וכן ציוד שלהקומונריות וציוד של הסניפים( .שאינו צריך להימצא
בדירה כלל ועיקר!!) כמו-כן יש לפנות מן הדירה כלי-
אוכל ושאר כלי מטבח פרטיים.
ז .כל בת שקיבלה מפתחות לדירה [וכן לתיבת הדואר
ולאינטרקום] תדאג להחזיר את המפתח לרכזת .באם

אבדו המפתחות יש לדווח על כך מיידית לרכזת.
ח .יש לזמן את הרכזת ולמסור לה את הדירה ,תוך מתן
הסבר לגבי כל הסעיפים ,בנוכחותה.
ט .כל בת תחתום על "טופס שחרור" שיועבר לחתימת
הרכזת .הבת תדאג שהטופס ישלח למטה "עמינדב"
בירושלים ,למנהל מדור דיור.
י .לקראת תקופת סיום השירות (החל לאחרי חופשת
הפסח) ינוכה מתשלום דמי הכיס סכום מסוים (כ200-
 ₪בשניים עד שלושה תשלומים וזאת עד לאחר סיום
השירות ,החזרת הדירה כתקנה ) .סכום זה או חלקו יוחזר
לאחר החזרת הדירה ובהתאם להוצאות החריגות שהיו
עבור החזרת הדירה.
יא .דמי הקיום האחרונים לבנות הגרות בדירות השירות,
יעוכבו עד הגעתם של "טופסי-השחרור" של כל בנות
הדירה לעמינדב ,כדי לוודא ביצוע הנוהל במלואו.
 .10כללי התנהגות בדירות-השרות  -הדירה בה הנך מתגוררת
הוקצתה לבנות השירות הלאומי ע"י עמינדב .הדירה מיועדת
למגורי בנות השירות הלאומי בלבד.
הנחיות אלה באות בנוסף לכל האמור בתקנון השירות בדבר
התנהגות בדירות השירות .חובת הבנות להקפיד על ההנחיות
והכללים הבאים:
א .הדירות נועדו למגורים בלבד .זכרי; יש מה שקרוי תרבות-
הדיור! לא כל התנהגות שובבה ו/או עליזה תהיה נסבלת
על השכנים שבדרך כלל מבוגרים יותר ממך ,מטופלים
בילדים ואפילו סועדים הורים קשישים...
ב .יש לשמור על שלמות הדירה  ,והציוד שבה.
אין לצייר או לצבוע על הקירות והדלתות .אין להשחית
את הקירות ,הדלתות והחלונות ע"י נעצים ,נייר דבק וכד'
באופן שיפגע בדירה .גם אין לקשקש על הציוד החשמלי
וכלי-המטבח.
ג .עם הכניסה לדירה יחתמו הבנות על טופס קבלת הציוד
הנמצא בה .הציוד ומצב הדירה יבדקו עם שחרור/עזיבה
של בת השירות .הבנות תידרשנה להסביר כל פגיעה
וחוסר ציוד .במקרה הצורך תידרשנה הבנות לממן נזקים
שנגרמו באחריותן האישית ומתוך רשלנות ,או להשלים
ציוד חסר.
ד .חל איסור חמור על הבנות לבצע תיקונים בדירה ובציוד
שבה באופן עצמאי .חובת תיקונים ,שיפוצים ושינויים
כלשהם בדירה (כגון  :החלפת מנעול ,תיקוני חשמל וכו')
חלה על עמינדב בלבד.
ה .בכל מקרה של תקלה בדירה ו/או בציוד שבה ,יש לדווח
מיד לרכזת ,היא תודיע על כך לרכז הדיור.
ו .נרות-שבת ונרות חנוכה יש להדליק על גבי מגש-מתכת
במקום הבטוח ביותר בדירה :רחוק מחומרים דליקים
ומוגן מרוח .אין להשאיר דירה ללא השגחה כל זמן
שנרות חנוכה דולקים! יש להדליק רק נרות תקניים ולא
אלתורים
ז .אין להכניס מכשירי חשמל פרטיים לדירה מעבר
למכשירים שניתנו ע"י עמינדב ,למעט טלוויזיה ,רדיו
ומייבש שיער .אין להפעיל מזגנים ,במידה ויש בדירה (לוח
החשמל מותאם לעומס-חשמל מסוים בדירה .העמסת
יתר עלולה לגרום ,ח"ו ,לאסון .המזגן שייך לבעל הדירה.
הנ"ל השכיר אותה לעמינדב בתנאי שלא יופעל המזגן).

10

ח .יש לוודא ניתוק מכשירי חשמל (כולל דוד החימום) וכיבוי
אורות בשעות היום ,ע"מ למנוע בזבוז חשמל .יש לכבות
תנורי חימום ,ומאווררים בעת שהולכים לישון ,או בזמן
שהדירה אינה מאוישת .במידה ויתקבלו חשבונות מעבר
לסביר ,נחייב את הבנות בהשתתפות בהוצאות החריגות
(לפי הפרוט המצוין בסעיף  4בעמ' .)19
ט .חובה להפשיר הקרח מהמקרר אחת לחודשיים ,זאת
במקררים בהם הדבר נדרש ,כאשר אין הפשרה אוטומטית.
– אין להשתמש בכלים חדים כגון :סכינים מברגים וכד'
להסרת קרח.
י .כאשר נעדרים מן הדירה ,אין להשאיר מפתחות במנעול
הדלת ואין להשאיר מפתחות מחוץ לדירה .כל בת מקבלת
מפתח וחל איסור מוחלט להעבירו לגורם אחר כלשהו
שאינו מורשה לגור בדירה .אין להניח מפתח בארון-
החשמל ,בשום מקרה!
יא .כשיוצאים לחופשה [מעל  3ימים] יש להקפיד על ניתוק
החשמל ,כיבוי אורות ,סגירת ברזים ,ניקוי המקרר ופינוי
אשפה.
יב .אין להחזיק חפצים יקרי ערך בדירה .האחריות עליהם
מוטלת על הבת בלבד.
יג .במקרה והדירה נפרצה ,יש להודיע על כך מיידית
למשטרה המקומית ולרכזת.
יד .חל איסור חמור על החזקת בעל-חיים כלשהו בדירה.
טו .ניתן לארח אורחות בדירה עד השעה  23:00בלבד .הלנת
אורחות בדירה מותנית באישור מראש של הרכזת.
טז .חל איסור מוחלט לארח בנים בדירת השירות! [ראי נספח
ח']
יז .עם סיום תפקידך או העברתך למקום אחר ,עלייך לקחת
את כל חפצייך האישיים ,להזדכות על הציוד שחתמת
עליו ולהשאיר דירה נקייה ומסודרת.
יח .לבנות הגרות במגורונים/בקראוונים:
 .1אם ישנם גלאי עשן ,חל איסור לכבות את גלאי-
העשן.
 .2יש לוודא המצאות מטף כיבוי-אש במגורון וללמוד
כיצד להפעילו.
 .3חימום המגורון יעשה אך ורק ע"י ראדיאטור חשמלי.
 .4הדלקת נרות-שבת תתבצע במקום הבטוח ביותר!
לא מתחת לוילון או לאגרטל עם פרחים ולא במקום
חשוף לרוחות .יש להקפיד להרחיק את הנרות מכל
דבר דליק .יש להניח את הפמוטים על מגש מתכת.

רשימת טלפונים חיוניים:
משטרת ישראל 100
מד"א

101

מכבי אש

102

טלפונים חשובים:
שם הרכזת:

טל' בבית:

נייד:

הנהלת עמינדב :רח' כנפי נשרים  15ירושלים ,טל 02-6231052 :פקס02-6231491 :
משרד הפיקוח :רח' טלר  28רחובות ת.ד ,1294 .טל :טל 08-9316401/2 .פקס08-9315705 :

נא לדאוג למלא את החסר! כדאי לתלות במקום בולט ליד טלפון הדירה.
הדירה היא ביתך בתקופת שירותך  -שמרי עליה למענך ולמען הבאות אחרייך!

נספח ד'  -נספח לענין:
סידורי תחבורה

במקרה של אובדן כרטיס הבת תחוייב בתשלום סמלי ,עמינדב
פטורה מלהנפיק בול חדש .

נסיעות:

אנא ,שמרי היטב על הכרטיס!  -הקפידי על בול בתוקף!

בת המשרתת מחוץ-לביתה זכאית לקבלת כרטיס-פלסטי
באמצעותו היא אמורה לנסוע בקווים ובמחירים המתאימים
לכללים שנקבעו ע"י הממשלה .על-גבי הכרטיס יודבק
בול" .עמינדב" תדאג להמצאת הבול לפרק הזמן המתאים
ולהחלפתו.

הנסיעה ברכבת-ישראל בכל הקווים לכל הבנות -חינם!

נסיעות לעבודה:
על בת-השרות להודיע לרכזת ,מיד עם הגיעה לשרות ,אם היא
זקוקה לתחבורה-ציבורית לצורך הגעתה למקום-העבודה וחזרה
ממנו למגוריה .אם היא נזקקת ,היא תקבל החזר על קנית כרטיס
"חופשי-חודשי" ,כל חודש .על הבת לדאוג לקנות ,בתחילת כל
חודש ,את הכרטיס הנ"ל .בת שלא תדווח ,לא תקבל החזרים
רטרואקטיבית!

כרטיס-פלסטי ללא בול בתוקף ,לא יכובד בחברות האוטובוסים
השונות! הכרטיס המעודכן יאפשר לבת נסיעות-חינם במהלך
השרות באוטובוסים מ-קוד  5ומעלה[ .באתר האינטרנט של
עמינדב תמצאי את מחירי קוד  5בחברות השונות ,כפי שניתן
לנו ממשרד התחבורה ,מעודכן לינואר .]2009

בת שאינה זקוקה לתחבורה-ציבורית כדי להגיע למקום-
העובדה ,לא תקבל כל החזר על קניית כרטיס "חופשי-חודשי"!

הנסיעות  -ללא הגבלה ,עד סוף שנת-השרות ( 31באוג' )2015

אם אין אפשרות לרכוש כרטיס "חופשי-חודשי" ,תקבל הבת
החזר הוצאות הנסיעה לעבודה בתחבורה-ציבורית מידי-חודש
עם דמי-הכיס החודשיים – .זאת ,בסכום שלא יעלה על –

בכל הארץ – פרט לישובים שמדרום לצומת הערבה.
אם הבת עוזבת את השרות מטעם "עמינדב" ,או אם היא תשרת
ליד הבית ,על הבת להחזיר את הבול/כרטיס הפלסטיק עם שינוי
תנאי-השרות או בעזיבת השרות לרכזת המשחררת.

 215ש"ח לחודש!
בנות המתנדבות בפנימיות – אינן זכאיות לחופשי-חודשי.
הנסיעות מהפנימיה לתחנת "אגד" בין-עירונית ,ישולמו על
נסיעות הביתה (הלוך-חזור)  4פעמים בחודש .על הבת לדווח
על כך לרכזת.

 אם מחיר הנסיעה מתחת ל -קוד  5ו/או שמדובר בקו שאינומכיל  3ספרות ,אין הכרטיס-הפלסטי מזכה בנסיעת-חינם,
בנות שלא תוכלנה להיעזר בכרטיס חינם ,תקבלנה החזר-
נסיעות ממקום-השרות לבית-הוריהן ,הלוך-חזור ,ארבע פעמים
בחודש -כולל נסיעות עירוניות! על הבנות להודיע על הוצאות
אלו לרכזת מיד עם תחילת השרות.

בת שעוברת במהלך השנה מתקן חוץ (דירה) לתקן בית ,במידה
והסכום גבוהה ,יש ליידע את הבת שהיא סופגת את הוצאות
הנסיעה היות ועמינדב כבר סופגת את המקום בדירה שפינתה.
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נספח ה'  -נספח לענין:
כשרות-המטבח בדירות עמינדב

בדיקה וניקיון מתולעים
ירקות טריים ,המוחזקים בתולעים כגון :כרוב ,פטרוזיליה,
שמיר ,כוסברה ,נענע ,כרפס ,חסה ,כרובית ,בצל ירוק וכד' -
יש לקנות מתוצרת "חסלט" גלאט ,עלים וכד'.
מוצרים יבשים יש לאחסן במקום קריר ויבש ,לבררם סמוך
לשימוש ,ואת הנשאר לאחר
השימוש ניתן לשמור במקפיא או במקרר עד לשימוש הבא.
דרך הברירה היא כדלקמן:
 .1אורז ,גריסי ,פנינה ,כוסמת ,בורגול ,אפונה יבשה ,עדשים
אדומות (ראוי להימנע משימוש בעדשים חומות או
ירוקות)  -יש לברור בין הגרגירים על גבי משטח לבן
ובמקום מואר היטב.
 .2חומוס ,פול ,שעועית:
* להשרות במים (בכמות כפולה מן הגרגירים)  8שעות
או ,לחלופין ,להרתיח
* לבדוק את הגרגירים על כף היד בשני צדדיהם.
* אם נמצא כתם כהה  -יש לזרוק את אותו גרגר
(בלבד).
 .3סולת ,קוואקר ,קמח מצות ,פירורי לחם  -לבדוק מדגם
לפני השימוש.
 .4קמח:
* יש לנפות את הקמח בנפה של  40מש' (או  )50סמוך
לשימוש.
* חשוב להקפיד לנקות את הנפה ושטח הלישה ,מיד
אחרי הלישה.

מבוא
זו תהיה ,קרוב לודאי ,השנה הראשונה בה תצטרכי לנהל בעצמך
משק-בית  -על כל המשתמע .תצטרכי ללמוד לקנות ,לברר
מחירים ,לבדוק מוצרים ,להשוות ולהעדיף האחד על משנהו
וגם  -לתהות על קנקנו של כל מוצר :האם הוא כשר? כשר
לכל חברותי? ועוד כהנה שאלות שעד-כה לא התנסית בהן.
האם הפרי ,או הירק ,מעושר? מה צריך לעשר ואיך?!  -שאלות
לענין!
עצתנו לך :צאי מתוך-הנחה כי את לא יודעת הכל .לא רק את!
גם אחרות לא יכולות תמיד לעזור .זכרי את מאמר חז"ל :לא
הביישן למד - .בנקודה זו ,אף-אחד לא יקפיד עלייך אם לא
תתביישי! ....זה בדוק!

מטבח
כדי למנוע בעיות שבנות רבות נתקלו בהן בעבר ,הוחלט כי
במטבח בדירת "עמינדב" יהיו רק כלים שיובאו ע"י הבנות!  -לא
יסופקו כלי אוכל ע"י "עמינדב" :בת שתקנה או שתביא מביתה
אוכל תוכל להשתמש בציוד המטבח העומד לרשותה להכינו
ולחממו במיקרו-גל ולאכול אותו בכלים שהביאה לצורך-כך
מביתה! היא ורק היא אחראית על הכלים הפרטיים שלה.
כלי שנטרף ,לא יוחלף ולא יוכשר ע"י "עמינדב" :הבת תהיה
אחראית לתוצאות והיא זו שתדאג לכלי אחר ,תמורת זה שנטרף.
בשאלות ,ניתן לפנות לרכזת.

קנית-מזון
אם זה היה מיותר  -לא היינו אומרים זאת :לא כל דבר טעים הוא
גם כשר!  -גם מאכל שחברה שלי אוכלת אינו בהכרח מאכל
שראוי שאקנה .יש צורך להקפיד שעל כל מוצר שאנו קונים
יהיה הכשר של הרבנות-הראשית ,או רבנות-מקומית ,או של כל
גוף אחר המוסמך לתת כשרות.

 .1דגים

הפרשת חלה
.1
.2
.3

יקנו באריזה מקורית ,המאשרת את כשרות המוצר על ידי
הרבנות ,או בתפזורת ,במקום שיש לו תעודת כשרות תקיפה.

 .2פירות וירקות
א .ערלה
פירות יש לקנות בחנות ,שיש לה תעודת כשרות תקיפה,
המעידה שאין חשש ערלה ,או לפי רשימה של הפירות שניתן
לקנות ללא פיקוח ,רשימה כזו קיימת בדרך כלל ברבנות
המקומית.

ב .תרומות ומעשרות
ירקות ופירות מומלץ לקנות בחנות שיש לה תעודת כשרות
תקיפה ,המעידה שהופרשו תרומות ומעשרות.
פירות וירקות שנקנו מחנות ללא השגחה (ת .כשרות),
יש להפריש מהם תרומות ומעשרות ללא ברכה (עייני
בהמשך).
לאחר אמירת הנוסח  -יש לארוז את הפירות והירקות
שהונחו בנפרד ,בתוך שקית ניילון ולהניחם בפח האשפה.
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.4

בצק ,שיש בו קמח במשקל מ 200 .1 -גרם עד  680 .1גרם,
מפרישים ממנו חלה ללא ברכה .
בצק ,שיש בו קמח במשקל יותר מ 680 .1 -גרם מפרישים
ממנו חלה עם ברכה.
סדר הפרשת חלה:
א .יש לקחת חתיכה בגודל כזית מן הבצק (מהמשקל
המחייב זאת) ולברך :ברוך אתה ה' אמ"ה אקב"ו להפריש
חלה (תרומה).
ב .אחרי זה יש לומר (על החתיכה בגודל כזית)" :הרי זו
חלה".
ג .עוטפים את החתיכה ברדיד אלומיניום (נייר כסף)
ומניחים באשפה.
אם שכחו להפריש חלה מן הבצק ,חייבים להפריש אחרי
האפייה ,ויש לשאול רב כיצד עושים זאת.

בשר וחלב
 .1אוכל המונח במקרר ,חייב להיות מכוסה כדי למנוע שפיכה
של אוכל אחר לתוכו.
 .2מיקרוגל ,שמחממים בו אוכל ,חייבים להקפיד ולכסות את
האוכל המתחמם בו - .אם מחממים בו אוכל בשרי שהובא
מן הבית ,יש להקפיד על שימוש בכלים אטומים ונפרדים
לבשרי וחלבי .חיממו בכלי פתוח  -יש לשאול רב כיצד
להכשיר .הרכזת שלך יכולה לענות על שאלותייך ,בתחום
זה ,במרבית המקרים.

שבת

מעשר עני :ואם צריך מעשר עני יהא מעשר עני בדרומם (כל מין
על מינו).

 .1האוכל והמים יהיו מבושלים ומוכנים לגמרי ,עוד לפני כניסת
השבת ויימצאו על גבי הפלטה
וכד'.
 .2אין להוסיף בשבת מים לסיר או למיחם העומד על גבי
האש.
 .3יש להכין לפני כניסת השבת סבון נוזלי וליפה מחוטי ניילון
גס.
 .4יש לכבות את הדוד (בוילר) לפני כניסת השבת .אין להשתמש
במים שחוממו ע"י חשמל ,אלא אם סגרו את מקום כניסת
המים הקרים לדוד .לכתחילה יש להמנע גם משימוש במים
שחוממו בדוד שמש ובשעת הצורך יש מתירים.
 .5הכנת תה או קפה :ע"י תמצית או קפה נמס :ראוי להניח
את תמצית-התה על המיחם בע"ש ,אולם אף אם התמצית
קרה ,ניתן למלא כוס מהמיחם ולתת בה את התמצית או את
אבקת הקפה .שקית תה  /קפה קלוי :יש למלא כוס מהמיחם
ולמזוג את תכולתה לכוס אחרת ולתת בה את שקית התה או
הקפה הקלוי.
ובכלל; ראוי שתהא לכל דירה רשימה של ענינים שצריך להכין
לפני כניסת-השבת כמו :הפרשת תרו"מ ,חיתוך נייר טואלט כיבוי
אורות ,הדלקת אורות וכו' וכו'.

אם הפירות  /ירקות חייבים במעשר שני בודאות (פירות  /ירקות
שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות חייבים במעשר שני ,הינם
קדושים ויש להופכם לחולין על ידי המרת קדושתם למטבע
שקיימת בקרן המעשרות) ,יש לברך על החילול :ברוך אתה ה'
אמ"ה אקב"ו על פדיון מעשר שני.
נוסח החילול :המעשר שני שכאן יהא מחולל על פרוטה ,במטבע
שייחד הממונה על קרן המעשרות לחילול זה לפי תנאיו .אותו
שאינו שווה פרוטה ,יהא מחולל בשוויו ,במטבע שייחד הממונה
לחילול זה ,לפי תנאיו.
(מהי תרומה ומהו מעשר  -ראשון ושני וגם מעשר עני באילו
שנים מפרישים-מה? מהו חילול ופדיון?  -על כל אלה ודאי
תלמדי בתחילת השירות ,ותוכלי להיזכר במה שלמדת בבית
ובבית-הספר).
בכל מחלקת פירות וירקות של הרשתות-הקניה ,צריכה להיות
תעודה ברת-תוקף של הרבנות האחראית .אם אין תעודה ,או
שתוקפה של התעודה עבר  -כדאי להעיר למנהל החנות ולעורר
את תשומת ליבו .במקרה זה יש לעשר בדירה  -ללא ברכה.
(ראוי להזכיר כאן ,כי אם מתחשק לך לאכול במסעדה או לקנות,
למשל ,פלאפל  -צריך לחפש בכל חנות את ההכשר ולראות
שהוא עדיין בתוקף!)

סדר הפרשת תרומות ומעשרות

ככלל :ירקות ופירות שגדלו אצל מי שאינו -יהודי אין מפרישים
מהם תרו"מ .ועוד; רק על פירות וירקות שאת יודעת בודאות
שעדיין לא הופרש מהם מעשר (טבל)  -למשל ,תפוז שגדל
בחצר הבית שלך וכד'  -את מפרישה עם ברכה .כל פרי וירק
אחר ,שאינך בטוחה אם הופרשו תרו"מ או לאו ,הם בחזקת ספק
טבל .הפרשתם תיעשה ללא ברכה( .למשל ,כל מה שאת קונה
בחנות ללא תעודה המעידה כי הופרשו שם תרו"מ).
כל פרי וירק שמתכוננים לאכול ממנו בשבת ,צריך לעשר לפני
שבת! – אם שכחתן לפני שבת ,צריך לשאול רב כיצד לנהוג!
אנו ממליצים שבכל דירה תהיה בת שתקבל על-עצמה להיות
האחראית על נושא תרו"מ והפרשתם .כדאי לבחור בבת
שבקיאה יותר בעניינים אלה - .היא זו שתדע ותשגיח על מה
שנכנס למטבח והיא זו שתעשר ,אם יש צורך!
זאת לדעת :העובדה שעמינדב מנוייה על "קרן מעשרות" ,אינה
פוטרת ,כמובן ,את הצורך בהפרשת תרו"מ .המנוי מקל מאוד על
כל הענין.

ככלל; אנו מנויים על קרן "התורה והארץ" :סידור זה חל על
כל דירות "עמינדב" ,בכל הארץ .בכל דירה נמצא נוסח הפרשה
המיוחד למנויי הקרן .אנו מצרפים לכאן נוסח  -הפרשת תרו"מ
למי שלא גרה בדירת עמינדב וכן הוראות בענין הפרשת תרו"מ,
לנוחיותך.
ההפרשה :יש לקחת מכל סוג של ירק או פרי ,כמות שהיא קצת
יותר ממאית (.1/100
יש להעריך את המשקל) ,ולהניח אותה במקום נפרד ,ליד
הפירות ו/או הירקות ,לדוגמא :אם יש  1ק"ג גזר  -יש להוציא
קצת יותר מ 10-גר' ולהניח בצד.
אם יש טבל ודאי (פירות  /ירקות ,שלא הופרשו מהם תרומות
ומעשרות בודאות) ,יש לברך :ברוך אתה ה' אמ"ה אקב"ו להפריש
תרומות ומעשרות.
(אם יש ספק ,האם הפירות/ירקות מעושרים או לאו; אם קנית
בשוק או בחנות ואינך יודעת מהו מקור הירקות/הפירות ,יש
לעשר ללא ברכה!)

בתקנון הרחבנו ואמרנו כי כדאי מאוד להיעזר – בנושא הכשרות
 ברכזת האחראית ,ברב המקומי ו/או השכונתי ובנותן השיעור-השבועי .הנושא ,לו הקדשנו נספח זה ,אינו מוכר כל כך והבנות,
כיון שברובן לא עסקו ישירות בעניין ואינן בקיאות בו .ראויים
הדברים ללימוד ולתשומת-לב .פרק זה שייך למצוות התלויות-
בארץ ונוגע רק למי שחיה כאן ,בארץ שלנו .חז"ל מספרים לנו
כי משה -רבנו ע"ה התפלל כי יינתן לו לעבור את הירדן ולחיות
 ולו זמן קצר  -בארץ ישראל כדי שתינתן לו הזדמנות לקיים גםאת המצוות התלויות-בארץ .כמה חביבין הן מצוות אלה! אנחנו,
החיות בארץ המובטחת ,יש לנו ,ב"ה ,הזדמנות לקיים מצוות
אלה ללא מאמץ-רב.
אנו יכולות לקיים מה שנבצר ,אפילו ,ממשה רבנו וגם מכל

נוסח ההפרשה (כדאי לתלות במקום בולט במטבח):
תרומה גדולה :היותר מאחד ממאה שיש כאן הרי הוא תרומה
גדולה בצד צפון (כל מין על מינו).
מעשר ראשון :אותו אחד ממאה שיש כאן ועוד תשעה חלקים
כמותו בצד צפון של הפירות  /ירקות (כל מין על מינו) הרי הוא
מעשר ראשון.
תרומת מעשר :אותו אחד ממאה שעשיתיו מעשר הינו תרומת
מעשר (כל מין על מינו).
מעשר שני :ומעשר שני בדרומם של הפירות  /ירקות (כל מין
על מינו).
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הדורות שנאלצו לחיות בגלות- .אל תזלזלנה בכך ,אדרבא :עבדו
את ה' בשמחה.
 -ויאכלו ענוים וישבעו.

נספח ו'  -נספח לענין:
עזיבת השרות או שינוי מקום-
השרות
כדי לדאוג לשמר את זכויותיה המלאות של הבת וכדי שלא
לגרום נזקים מיותרים למערכות השונות" ,עמינדב" עושה כל
מאמץ להמנע מכל שינוי שאינו הכרחי ואינו מתחייב .יש לדעת
כי לכל שינוי יש נהלים מסודרים המגובים בכללים ובטפסים
שונים .האמצעים הללו ,חלקם מוכתבים ע"י הרשויות השונות
(משרד-החינוך ,מנהלת לשרות לאומי-אזרחי וכד') ואחרים
נקבעו ע"י הנהלת " -עמינדב".
הרכזת המקומית מצוידת בפרטים ובטפסים המתאימים לכל
מצב מתבקש .הפתרון המהיר והבטוח מותנה ,בדרך-כלל,
בהתנהגות על-פי הכללים הקיימים והצמדות מוחלטת להם .כל
ניסיון לעקוף אותם ,או חלק מהם ,עלול לפגוע במערכות השונות
ובעיקר  -בבת עצמה ,זו הרוצה לשנות דבר מתנאי התנדבותה.
לעיתים ,אין הדבר תלוי ב "עמינדב" ,כי-אם בגורמי-רשות שגם הם
עובדים על-פי כללים ונהלים .אנו מציעים לבת הנזקקת לקבלת
אישורים  -כאלה-או-אחרים  -לשם שינוי מקום-השרות וכד'
להתאזר בסבלנות .המערכת תעזור לה להתגבר על המכשולים,
אם-יהיו ,ותעשה כל מה שאפשר כדי להקל עליה .יחד עם-זאת
אנו מוכרחים להזהיר מכל צעד פזיז ובניגוד לנהלים המתחייבים.
ככלל ,איננו מתחייבים לאפשר לבת לשנות את מקום השרות/
תנאי השרות בכל מקרה! כפי שהוסבר ,הדברים אינם תלויים
רק בנו.

נספח ז'  -נספח לענין:
נוהל הפסקת-שרות של בת
במהלך השרות
הפסקת-שרות של בת הוא צעד חריג-במיוחד ואינו ענין
שבכל-יום .המערכת מודעת למשמעות הדבר ובמיוחד לנזקים-
העתידיים העלולים לפגוע בבת ובזכויותיה .ואולם ,יש מקרים,
יוצאי-דופן ,המצריכים צעד קשה כזה!
נכון; יש בידינו אמצעים מגוונים כדי להגן על המערכת ועל בנות
השרות-הלאומי :העברת הבת ממקום התנדבות אחד לאחר;
העברת בת ממעמד של בת המשרתת מחוץ-לביתה למעמד
משרתת-בבית ,או השעיית הבת מפעילות-התנדבותית למשך
פרק-זמן מוגבל ,ועוד .אנו משתמשים בדרכים ,כאלה או אחרות,
בהתאם לחומרת-העניין ולפגיעה שיש באירוע הנדון בהתחשב
בבת עצמה ,במוסד בו היא מתנדבת ,במערכת שלנו ובשליחיה
ועל הכל  -בבנות שבסביבתה הקרובה של הבת.
אנו משתדלים מאד לנקוט  -במידת-האפשר  -במידת-
הרחמים.
אנו משתדלים מאד(!) למצוא כל פתרון אפשרי מבחינתנו,
שמטרתו תהיה השארת הבת במסגרת “עמינדב" בואריאציה
כלשהי .לפעמים איננו יכולים לעשות זאת - .גם איננו יכולים
לשלם על כך כל מחיר!
למעשה ,במקרים ספורים ביותר נקטנו בצעד החריף של הוצאת
בת לצמיתות .זאת ,לא בגלל שלא היו מקרים חמורים ,אלא
משום שלמרות-זאת רצינו למצוא דרך שלא תזיק לבת באופן
גורף ושאינו ניתן לתיקון.

נספח ח'  -נספח לענין:
כניסת בנים לדירת-שרות

אנו מציעים כאן כללי-ברזל:
נוסח תקנון "עמינדב":
 .1אל תעזבי את מקום-השרות ללא תאום עם הרכזת המקומית ככלל :אין להכניס בנים לדירת שרות!
וקבלת עצותיה המסתמכים על ידע ,ניסיון ורצון לעזור.
 .2לא רצוי לחולל שום שינוי ,למעשה ,לפני תום החודש-
האזרחי!
 .3אחותך מתחתנת? רוצה לצאת לחופשה של שבוע-שבועיים
עם ההורים? אולי תרצי להדריך במחנה-קיץ בחו"ל? לכל
זה וגם לעניינים רבים ,נוספים ,יש פתרונות! אם תגלי את
מחשבותיך בזמן וכמה שיותר מוקדם ,תוכלי להיות נשכרת.
הכל יהיה יותר פשוט ופחות מתוח – אלה כללי הברזל!
ועוד; במקרים מסוימים ,נציע לבת לחתום על טופס -שיבוץ
זמני ,זאת כדי למנוע מהבת את הצורך להשלמת שרות לאחר
תום השרות.
זכרי :כל שינוי (מעבר לתחום-שרות אחר ,מעבר מתנאי-שרות
קיימים לתנאי-שרות אחרים כמו מבת-בבית ,לבת מחוץ-לבית
וכד' ,מעבר מאגודה לאגודה ועוד ועוד) טומן בחובו בעיה.
אפשר להימנע מבעיות אם מתנהגים רק על-פי התקנון
והכללים!
אי-הצמדות לכללים ,מחריפה מאד את הבעיה .הבת-היא הגורם
הניזוק ביותר!
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הוראה זו מתייחסת לכל הבנות המתגוררות בדירת-שרות
שהעמידה לרשותן "עמינדב" ולדירות אחרות בהן מתגוררות
בנות-שרות ,שלא במקום מגורי-הוריהן.
בנים ,בהקשר להוראה זו ,הם מדריכים ו/או חניכים ,חברים,
צעירים ואחרים מעל גיל  ,13קרובי-משפחה בכל הדרגות וגם
מורים.
הרכזת מוסמכת לאשר ביקור של קרובי -משפחה ומורים בכפוף
לתאריך ,לשעת-הביקור ומשך הביקור.
נציגי "עמינדב" הצריכים לבקר בדירת-בנות בתוקף תפקידם,
יתאמו ביקורם עם הרכזת ו/או המנחה וכן עם הבנות בדירה.
בת שתפר את התחייבותה על פי תקנון "עמינדב" בהקשרים
אלה ,תושעה מיד מן השרות!
א .ההשעיה ,שתתבצע על-פי החלטתה של המפקחת הארצית,
פירושה:
החזרת מפתח-הדירה לרכזת "עמינדב" ,לאחר שהבת לקחה
את חפציה האישיים.

לבוש ביתי וכד’).3
גם אם רוב הבנות מסכימות לכך ,די באי הסכמה של בת אחת
או החשש שאותה בת לא תביע את דעתה מחשש לתגובת
חברותיה לדירה ,כדי שהבת תמנע מהכנסת הבן לדירה.4
ב .בנים הנמצאים בדירה יוצרים שם רע לבנות הנמצאות
בדירה .השכנים הסמוכים מציינים את העובדה שבנות
השרות מלינות בנים בדירתן וגם אם הדבר לא נעשה ,שם
רע יש בזה ואף חילול ה’.5
ג .בצה"ל יש חוק המגדיר את מגורי החיילות מחוץ לתחום
לכניסת בנים .קביעה זו מחייבת אף את הבנות שאינן
שומרות תורה ומצוות .ברור איפה שאף במגורי בנות השרות
הלאומי יחול כלל זה וראוי להן להיות לפחות כיוצאות-צבא
ואף למעלה מהן.6
ד .הדירה אינה רכושה של הבת .הדירה ניתנה (הושאלה) לבת
לשימושה על פי התקנון .הואיל ובתקנון נכתב שאין לארח
בנים בדירה ,בת העושה כן שלא מדעת הבעלים ,מעשה זה
היינו גזלה.7

עזיבת הבת את מקום-השרות וחזרתה לבית-הוריה עם
קבלת ההודעה.
הרכזת מודיעה טלפונית ,בו-ביום ,על השעייתה של הבת
להורי הבת .בהמשך היום תשלח הרכזת אגרת בדואר-
ישראל להורים.
הרכזת מודיעה ,בו-ביום ,על השעייתה של הבת למוסד בו
מתנדבת הבת ומודיעה כי היא נשלחה על-ידינו ,הביתה .אין
לאפשר לבת לעבוד בתקופת ההשעיה.
הרכזת מודיעה  -בו-ביום  -לבנות המתגוררות בדירה על
השעייתה של הבת השותפה לדירה.
ב .בתקופת ההשעיה לא תחזור הבת למקום שרותה ,אלא
באישור הרכזת ,לאחר שתאמה זאת עם המפקחת הארצית
.
ג .בתקופת ההשעיה תוכל הבת לבקש פגישה עם הרכזת או
עם המפקחת-הארצית.
ד .בתום תקופת-ההשעיה ,שתקבע ע"י המפקחת הארצית
תקבל הבת את החלטת "עמינדב" לגבייה :להמליץ בפני
ועדת-החינוך של הועד-המנהל של "עמינדב" על שחרורה
של הבת מן השרות ב"עמינדב" .המשך שרותה במקום מגורי-
הוריה ותחת אחריותם .או כל החלטה אחרת ,לפי העניין
וחומרתו ולפי שיקולי "עמינדב".

בנים בדירת השרות-הלאומי
תקנון עמינדב לבת השרות-הלאומי
התקנון ,מטרתו להבהיר לבת המשרתת ,לרכזת-המקומית ובעצם
לכל הגורמים העוסקים בנושא השרות-הלאומי ב"עמינדב",
את כללי-המשחק בכל תקופת-השרות :מה מותר ומה אסור,
מה הכרחי ומה רצוי .וכן ,פורס התקנון את ה"אני-מאמין" ואת
המחשבה העומדת מאחורי רעיון מפעל-השרות-הלאומי.
התקנון ,הוא ה"שולחן-ערוך" של הבת ,אם מותר להשתמש
במונח זה לצרכינו .על-פיו היא יודעת לכלכל צעדיה בשנת-
ההתנדבות או בשנתיים ,אם היא בחרה להתנדב שנתיים .התקנון
הוא גם מכלול-ההתחייבויות והזכויות של הבת ,בתקופה זו.
 חתימתה על התקנון ,כמוה כהצהרה למחויבותה של הבתלנאמר בו .לאחר מעשה-החתימה לא נותר לבת אלא לנהוג על-
פיו ולהיות צמודה לנהלים ולהוראות הכתובים בו ,כל זמן שהיא
משרתת במסגרת "עמינדב".
לתקנון יש גם תוקף-משפטי שעמד במבחן ,לא-אחת ,בפני
ערכאות-שיפוטיות :מכח התקנון יכולה הבת לעמוד על זכויותיה
ומתוקף הנאמר בו יכולה "עמינדב" לדרוש מהבת היצמדות
לאורח-חיים מקובל ,ברוח התקנון הכתוב.
בתקנון השרות ,יש התייחסות להתנהגות הבנות המשרתות
מחוץ-לבית ,בדירות שהעמידה לרשותן "עמינדב" לצורך השרות
ולצורך זה בלבד!
הפרק עוסק בעניינים הנוגעים לסדר ולנקיון הדירה וכן מספר
הוראות-מנחות העוסקות בעניינים של התנהגות דתית ,מוסרית
ואחרת ,של בנות הדירה.
ברצוננו להרחיב מעט בנושא ולמנות את היתרונות שבחיים-
בצוותא ,במסגרת השרות-הלאומי:
א .דירת-השרות ,יש לה תפקידים רבים ושונים :הדירה
משמשת ,קודם-כל ,קורת-גג לבת שאינה משרתת במקום
מגורי-הוריה .הדירה נותנת לבת-השרות מענה לצרכיה

בכל מקרה ,תקופת ההשעיה לא תחשב כשרות מן-המנין:
במקרה והבת תוכל לסיים שרותה כדין ,תצטרך להשלים את
ימי ההשעיה.
בפני הבת עומדת הזכות לערער על החלטת ועדת-החינוך.

איסור כניסת בנים לדירת השרות
היבטים הלכוחברתיים (הלכתיים-חברתיים)
בתחילת הדברים יש לחזור על היחס של ההלכה לקשרי ידידות
בין המינים.
ההלכה מחייבת הרחקה חברתית בין המינים שלא למטרת
נשואים ,1מאידך קשר לצורך נישואין בגיל המתאים רצוי ואף
מצוה יש בכך.
למרות חשיבות הידידות והקשרים ,בגלל מידת הצניעות שלא
קיימת במערכת יחסים מעורבת ומעוררת רגשות כזו ,אין לארח
בנים בדירת השרות כאורחי הבנות או לשם אוירה טובה .זאת,
למרות הרצון הכנה לנהוג על פי דרכו של אברהם ולארחם,
"מדת הצניעות גורמת טובות רבות בעולם ,ומתוך כך היא זוכה
לדחות מפניה דברים שהיו טובים מצד עצמם ,אבל כיון שמפני
יצר האדם וכוחו החלש יגרמו לפרוץ במידת הצניעות ,שהיא
קיומו של העולם הרוחני ...הצנוע מכיר כי לא מפני שנאה על
המין הוא מתרחק ועושה גדרים כי-אם מפני התכלית הכללי
היפה.2"...
א .דירת השרות אינה דירה פרטית של בת זו או אחרת .החיים
בצוותא מחייבים התחשבות הדדית .בת המכניסה בן לדירת
השרות גורמת אי נוחות לבנות האחרות (הימנעות מלבישת
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שולחן ערוך חושן משפט סימן קנד סעיף ב’ רמ”א.

4

שולחן ערוך חושן משפט סימן קסב סעיף א.
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שו”ת אגרות משה חלק אה”ע ג’ סימן יט.

1

שולחן ערוך אבן העזר סימן כא סעיף א.
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“לא תהא כהנת כפונדקית?” (יבמות קכב):

2

צניעות/מדות הראיה.
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שולחן ערוך חושן משפט סימן רצב סעיף א.
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האלמנטרים במהלך-השרות .1 .פינה פרטית  -אישית לכל
בת" .2 .מטה ושולחן ,כסא ומנורה"  -כמאמר הכתוב במלכים
ב' פרק ד' .3 .מטבח ושרותים .4 .חברה מתאימה לרוח
"עמינדב" ,כפי שבאה לידי ביטוי בתקנון-השרות.
ב .דירת-השרות והחיים בצוותא ,בתוכה  -הם כור-היתוך ,בו
מתקשרות הבנות ,בינן לבין-עצמן ,מתחברות זו-לזו ונוצר
בה הווי של יחד :בנות מבתים שונים ,מאזורים שונים ברחבי-
המדינה ,בנות-עולות ובנות מעדות שונות - .מה שעושה
צ .ה .ל לחיילים המשרתים בו ,עושה השרות לבת "עמינדב"
המשרתת מחוץ-לביתה- .זה מה שעושה את עם ישראל לעם
אחד וזוהי גם אפשרות נוספת ויפה ,לתת לזולת (במקרה
זה ,חברתך בדירה) ולקבל ממנו ,משך תקופת -השרות .יש
להניח כי זוהי ההזדמנות האחרונה של הבת להכיר מקרוב,
תוך מגע יום-יומי עם חברותיה ,את כל מה שכולל המושג
עם-ישראל ואחדות-ישראל .לאחר תקופת-השרות תלך כל
אחת לדרכה ,תבנה את ביתה ותדשדש בבעיות שיזמנו לה
החיים .על הזולת היא תוכל ,במקרה-הטוב ,לקרוא בעיתון
ואילו בשרות-הלאומי ,היא מכירה אותו מקרוב ,לומדת
להעריך את האחר ואף להזדהות עמו - .כמעט שלא תמצאי
תחליף לשותפות הזו  -לנשיאה-בעול בצותא ,להכרה כי
"כולנו בני איש-אחד נחנו".
ג .הדירה והמגורים בה הם חלק חשוב ממה שנקרא ה"הכנה-
לחיים".
את לומדת להחזיק דירה .לטפל ולנקות .לסדר ולבשל .את
רוכשת הרגלי-קניה ,שאינם תמיד בתחום כשרונך הטבעי .את
מודעת לנושא של כשרות  -על היבטיו השונים :כשר וטרף.
הפרשת תרומות-ומעשרות איסור עורלה .שבת .מה מותר
ומה אסור .לקנות כמו עקרת-בית שומרת תורה-ומצוות.
מה מקובל ומה לא מקובל לעשות - .כל אלה אינם דברים
שבאים מעליהם! את מתרגלת לחיות ,לא רק עם עצמך אלא
גם עם אחרות; חברותייך לדירה וגם השכנים לדירה .את
לומדת להתחשב בהם ולחיות יחד עם  -ולאו דווקא לצדם.
את לומדת כי גם לאחרות יש צרכים ורצונות .את לומדת כי
החיים מורכבים יותר ולעיתים הפשרה וההליכה באמצע -
מחויבי-המציאות .הפשרה והויתור אינם על חשבונך אלא
מרצונך החופשי ואף לתועלתך ,בסופו של דבר!
וכאן הבת שואלת:

מה כל הסיפורים הללו אומרים לגבי הנושא של בנים
בדירה?
 אז כך :תחת אותה כותרת בתקנון ,מדובר בלשון קצרה עלארוח בנים בדירות  -האסור באופן מוחלט!
ובעצם זה הכל! כי -
בן בדירת בנות מפר ,בהכרח ,את שגרת-החיים המשותפת.
יש בנות שאינן מורגלות לחברתו של בן ,כלל.
יש כאלה שהתנהגותן תשתנה מיד בגלל נוכחותו של בן בדירה.
המצאותו של בן בדירת-בנות מכתיבה מגבלה לגבי שאר הבנות,
או לפחות לגבי חלק מהן:
מגבלה בלבוש ,בדיבור ועוד.
 אם את רוצה דוגמא למגבלה של תנועה בדירה ,בבקשה :תמיואוהד יושבים בחדר שלי ,אז אני צריכה ללכת לסלון .או; שניהם
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בסלון אז אני לא יכולה להכנס למקלחת כי ...או ,אני הולכת
להתקלח ,בכל-זאת ,אבל אני לא אוכל לצאת ממנה ,כפי שאני
רגילה .ועוד דוגמאות ללא-ספור!

ויש לעניין השלכות נוספות:
עד שהגיע לכאן אוהד ,שוחחנו עם תמי על הכל  -כל הזמן.מאז ,אנחנו מרגישות כי תמי אבדה לנו .היא ,אמנם ,ממשיכה
לגור אתנו אך היא עם החבר שלה.
או :אני גרה בחדר יחד עם תמי והסתדרנו מצוין .מאז שאוהד
מבקר פה אני מרגישה שנותרתי לבדי בחדר.
בקיצור :זה כבר לא מה שהיה! איפה כור-היתוך?! היכן הפינה-
האישית שלי? והשותפות .וההוי שהיה .ובינינו :קודם הרגשתי
חופשיה .עכשיו אני פתאום צריכה לחשוב לפני שאני מזיזה כאן
משהו
אתמול אוהד וחבר שלו חיכו למטה ,בכביש ,בתוך המכונית,
וצפרו לתמי שתרד .אל תשאלו!!! פעם ראשונה שראיתי את
השכנים שלנו מחמיצים פנים .הם לא רגילים לאורח-חיים כזה.
מערכת היחסים שלנו עם השכנים היתה טובה .חבל שזה קרה.
(שתביני אותנו היטב :אין לנו התנגדות שלתמי יהיה חבר .גם לא
תהיה לנו שום-התנגדות שלך יהיה חבר .מה שברצוננו להבהיר,
הוא ,כי הדברים צריך שיעשו במסגרות המקובלות ובלבד שלא
יתרחשו בדירת-השרות!)
כל התיאורים שהרחבנו בהם ,הנוגעים לחיי הבנות בדירות-
השרות ,הם הסבר ורקע למחשבה העומדת מאחורי האיסור
שאסרנו בתקנון על כניסת בנים לדירת-השרות - .את מה
שכתוב בתקנון בקצרה ובלשון שאינה משתמעת לשני-פנים,
פרטנו כאן לפרוטות.
אגב; על חילול ה' ,חשבת? (ראי ב"הבטים ההלכתיים-חברתיים"
בעמ'  33סעיף ב').
וכמו שמובן ומקובל :ראש-וראשון לכל דיון והחלטה הוא
הפסק-ההלכתי ,זאת כיון ש"עמינדב" היא התארגנות דתית-
ציונית והבנות המשרתות במסגרתנו אמונות על אורח-חיים על-
פי ההלכה .הבנות באות מבתים שומרי תורה-ומצוות ,התחנכו
במוסדות-חינוך דתיים ורוצות להמשיך באותה דרך .לכן פסק
ההלכה הוא מורה הדרך שלנו ,שלך .כל היתר ,כפי שהסברנו,
יכול לדבר אליך מן הזוית השניה ,החברתית.
איננו רוצים לסיים את המכתב בלשון המקובלת "ראי זאת
כאזהרה!" היות והדברים ,כרוחם ,רשומים בתקנון עליו חתמת
זה-מכבר ואין צורך לחזור על דברים פעמיים .העלנו את הדברים
פעם נוספת ,פחות כדי להזהיר ויותר כדי להבהיר.
אנו מקוים מאד שהדברים כעת ,אכן ,ברורים יותר.
תודה על ההקשבה ובמיוחד על ההסכמה שאין אפשרות
אחרת!

נספח ט' – נספח לענין:
כספים ותשלומים
הנחיות כלליות בענייני כספים
לבנות שירות לאומי המשרתות בעמינדב
תעריפי התשלום לבנות נקבעים ע"י ועדה בין משרדית של
משרדי הממשלה.

לפי הנחיות הועדה ,אין לשלם מעבר לסכומים אלו לבנות  - 1השלמת ימים חסרים.

השרות הלאומי ,בכל האגודות.

ככלל; משך הזמן המינימאלי ,לעניין זכאות בת לפי חוק חיילים-
משוחררים  -זכויות ,הוא  12חודשי שרות מלאים לפחות ,סה"כ
 365ימים הכוללים  22-26ימי חופשה כולל חופשת חודש
אוגוסט לפי מספר ימי עבודתה בשבוע  5-6ימים בהתאמה.
השרות הוא  24חודשי שרות ( 730ימים).
"עמינדב" מדווחת לרשויות על כל בת משרתת :על ימי-עבודה
שבוצעו ועל ימי-עבודה שלא בוצעו מפאת מחלה ,חופשה וכל
סיבה שתהיה .בת שמלאה את תקופת המינימום של  12חודש,
כנ"ל ,זכאית לתעודה מ"עמינדב" .בת שמלאה  24חודשי שרות
זכאית לתעודת שרות של שנתיים ,ולהטבות נוספות על אלו של
מי ששרתה שנה בלבד!
מכל זה את למדה כי כל חסרון של ימים  -אפילו יום אחד! -
עלול לעכב מתן תעודה וזכויות.
 זו לא שאלה של תירוצים או רחמנות .זה עניין של סף ,שאותוהבת חייבת לעבור :מי שלא הגיעה לסף ,לא עשתה שרות ,לצורך
עניין הזכויות המוקנות לבת שרות-לאומי! כדי שבכל זאת תוכל
הבת לממש את מלוא זכויותיה ולא תצא נפגעת  -יש אפשרות
להשלמת הימים/שבועות/חדשים החסרים" .עמינדב" תיתן לבת
שרוצה להשלים את החסר אפשרות כזו .ההשלמה תהיה ,בדרך-
כלל ,בשרות בבית .על כל יום-התנדבות שחסר לה להשלמת
השרות ,תצטרך הבת לעבוד יום אחר תחתיו .ההשלמה חייבת
להתבצע בימים רצופים ולא אוסף של ימים בודדים .ההשלמה
חייבת להעשות בתיאום עם הרכזת ועמינדב .וחייב להמסר דו"ח
חתום על ימי ההשלמה .אין השלמה ע"י שעות עבודה (שעות
נוספות וכד') .דמי-הכיס החודשיים ,בתקופת השלמת השרות,
גם הם ,אינם שווים לדמי-כיס של שרות רגיל - .הם ,בפירוש,
פחותים מהם! לצורך ברור עניינים הנוגעים לנושא זה אפשר
לפנות לדנה אמסלם במשרד ברחובות ,בשעות-העבודה.
בחודש בו ניתנת למתנדבת חופשה רשאית עמינדב לנקות מדמי
הכלכלה סכום שיחושב באופן יחסי למספר ימי החופשה באותו
חודש ,אך לא יותר ממחצית דמי הכלכלה.
תשלום דמי הכיס עם סיום השירות בעמינדב ישולם רק
לאחר שיערך בירור שהמתנדבת השלימה את כל חובותיה,
מסרה דו"חות או כל חומר אחר שנדרש ונמצא שאכן מגיע לה
תשלום.

 .1דמי כיס חודשיים (נכון ל)1.1.2011 -
א .בת המתגוררת בדירת שירות לאומי; כ 810 -ש"ח
ב .בת המתגוררת בפנימייה; כ 502 -ש"ח
ג .בת המתגוררת בביתה; כ 728 -ש"ח
התשלומים מתעדכנים מעת לעת ע"י משרדי הממשלה.

 .2תשלומים והוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית לפי
דיווח:
א .נסיעות לעבודה  -התשלום יהיה לפי מחיר כרטיס "חופשי
חודשי" במקום-השרות.
ב .ימי עיון והשתלמויות  -עמינדב מארגנת ,בדרך כלל ,הסעות
מסודרות להשתלמויות ופעילויות מיוחדות .אם מסיבה
מוצדקת ,לא התאפשר לך להצטרף להסעה המאורגנת או
ש"עמינדב" לא ארגנה הסעה ,תשלם לך עמינדב החזרים,
בהתאם לדיווח הרכזת למשרד ,במחירי נסיעה בתחבורה
ציבורית.
ג .עמינדב תשתדל להעביר לחשבונך בתחילת כל חודש ,את
כל הכספים המגיעים לך עבור החודש הקודם (במידה ופרטי
הבנק מעודכנים אצלנו) .בחודש הראשון תועבר מקדמה על
חשבון התשלום הראשון.

 .3מחירון תעריפי איבוד כרטיס ובול
א.
ב.
ג.
ד.

בת שמאבדת כרטיס בלבד.₪ 50 :
בת שמאבדת כרטיס +בול ,בתוקף לחודש.₪ 75 :
בת שמאבדת כרטיס +בול ,בתוקף לחודשיים.₪ 150 :
בת שמאבדת כרטיס+בול ,בתוקף ל 3-חודשים.₪ 225 :

 .4ביטוח
החל מתחילת שירותן ,הבנות מבוטחות ביטוח צד ג' ,ביטוח
תאונות אישיות ,ביטוח לאומי וביטוח רפואי .הביטוח תקף עד
ה 31 -בחודש אוגוסט שנת  - 2014היום האחרון של השרות.
נוהל בת חו"ל :במידה והנך תושבת חו"ל (ללא ת"ז ישראלית)
חובה עלייך למלא טופס מיוחד שימסר לך ע"י הרכזת ו/או
בתיאום עם המשרד הראשי מח' גזברות – תמי  .טופס זה חייב
להגיע למשרדנו .ללא אישור בכתב שימסר עבורך ע"י הרכזת עד
לתחילת השרות ( )1/9/13אינך רשאית להתחיל את שרותך.

 - 2פסק-זמן מן-השרות לצורך חופשה מיוחדת.
בת יכולה לבקש ולקבל חופשה-מיוחדת .לצורך זה היא תצטרך
לקבל אישור  -בכתב  -מן הגורם-המעסיק ומן הרכזת .את הימים
החסרים היא תתחייב-בכתב-להחזיר.
המשרד ברחובות ינפיק עבורה אישור-בכתב לימי-החופשה
המבוקשים - .אם הבת רוצה לצאת בחופשתה לחו"ל היא תהיה
זקוקה לאישור ,לשם הצגתו בנמל-התעופה! – גם אישור זה ניתן
לקבל במשרד.

 .5קופת חולים:
בהתאם לחוק ביטוח בריאות ,אנו משלמים למוסד לביטוח
לאומי ,עבור הבנות המשרתות בעמינדב דמי ביטוח בריאות וכן
תשלום רגיל לביטוח לאומי.
כל בת ,שמלאו לה  18שנה ,תוודא שהיא רשומה באחת
מקופות החולים
עמינדב מבטחת את הבנות בבטוח בריאות רגיל (ולא משלים!)

 - 3חופשת-מחלה.
התקנון מקנה לכל בת זכות היעדרות בגין מחלה (לא עליכן. . .
עוד "זכות" כזו ונהיה בריאים!) ...
של  30יום בשנה באישור רופא/ה .ימי המחלה נחשבים לצורך
כל דבר ועניין ,כשרות .מי שנעדרה מעבר ל 30 -ימים ,צריכה
להגיש מסמכים מתאימים לוועדה-רפואית חיצונית שמותנה
לעניין זה ע"י משרד העבודה והרווחה .ועדה זו תקבע האם ימי-
המחלה שמעבר ל 30 -יום נחשבים לשרות ,או שהבת תצטרך
להשלים את הימים .טפסים להגשת הבקשה ניתן לקבל אצל
דנה אמסלם ,במשרד ברחובות.

נספח י’  -נספח לענין:
השלמת ימים-חסרים ולענין
פסק-זמן מן השרות בגין חופשה-
מיוחדת ,מחלה או כל סיבה אחרת.

 – 4פסק-זמן בעקבות השעיה.
על הבת להחזיר את הימים בהם לא עבדה מסיבת-השעיה.
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נספח יא' – נספח לעניין:
לוח חופשות שנת תשע"ה
לוח חופשות אחיד למתנדבי השרות הלאומי

שנת שירות תשע"ו ( )15/16עפ"י תקנות מינהלת השירות הלאומי האזרחי

מועד תחילת השרות :י"ז באלול תשע"ה ()1/9/15

מס’ ימי חופשה
*חופשות
שבתון

למתנדב
 5ימים בשבוע

למתנדב
 6ימים בשבוע

*0.5
(ערב רה"ש)

*0.5
(ערב רה"ש)
0
(שלישי-רביעי)

מועד

תאריך עברי

תאריך לועזי

ראש השנה

כ"ט באלול תשע"ה -
ב' בתשרי תשע"ו

13-15/9/15

2

יום כיפור

ט'-י' בתשרי תשע"ו

22-23/9/15

1

0
(שלישי-רביעי)

סוכות

י"ד  -כ"ב בתשרי תשע"ו

27/9/155/10/15

2

2.5
( 0.5לכל יום
כולל ערב חג)

3
( 0.5לכל יום
כולל ערב חג)

חנוכה

כל מתנדב זכאי
ליום חופשה אחד

1

1

חג הסידג' (לבני
העדה האתיופית)

1
כל מתנדב זכאי ליום חופשה אחד
(לפי התאריך בו חל פורים במקום שרותו)

פורים

פסח

י"ד –כ"א בניסן תשע"ו

22/4/1629/4/15

יום הזיכרון
(מוקדם)

ג' באייר תשע"ו

11/5/16

יום העצמאות
(מוקדם)

ד' באייר תשע"ו

12/5/16

1

שבועות

ה' -ו' בסיון תשע"ו

12/6/16

1

תשעה באב (נדחה)

י' באב תשע"ו

14/8/16

1

2

סה"כ ימים מנוצלים
יתרת ימי חופשה לניצול עד ל31.8.16 -

1

1

2.5
( 0.5לכל יום
כולל ערב חג)

3
( 0.5לכל יום
כולל ערב חג)

0.5

0.5

8.5

9

13.5
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תאריך סיום שנת השרות:
כ"ז באב תשע"ו (.)31/8/16
* חצי יום חופשה משמעותו  -שהמתנדב רשאי להיעדר ביום זה (ואין לחייבו לשרת חצי יום) ויום זה יחושב לו כחצי יום חופשה
במניין סך ימי החופשה.
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להלן הבהרות לנהלי מינהלת לשרות אזרחי-לאומי:
* במקומות שרות שונים תינתן החופשה במועדים אחרים ,בהתאם לצרכים ולאפשרויות ובתאום עם המתנדב ,הרכזת המקומית
ומקום השרות.
 .1לבחינות פסיכומטרי ולהשלמת בגרות – מתנדב/ת זכאי/ת לשלושה ימי חופשה בשנה בסך הכל( ,כולל יום הבחינה).
 .2בימי הצום הבאים ,רשאי/ת המתנדב/ת להעדר לחצי יום עבודה ,ע"ח ימי החופשה ,במידה והוא צם/צמה :צום גדליה ,י' בטבת,
תענית אסתר וי"ז בתמוז .על המתנדב לצרף הצהרה כי צם ביום זה.
 .3בערב תשעה באב ,רשאי/ת המתנדב/ת להעדר לחצי יום עבודה ,ע"ח ימי החופשה.
 .4מתנדבים אשר ימשיכו לשנת שרות לאומי לשנה שניה ,בתחום הדורש הכשרה במהלך הקיץ ,המתנדבים ישוחררו לימים אלו
(ללא חיוב המעסיק וללא תשלום דמי כיס לבנות).
 .5דמי הכיס והנסיעות יינתנו החל מתאריך ההגעה למקום השרות (מ.)1.9.15 -
 .6לוח החגים לבני המיעוטים הינו עפ"י הלוח המופיע בנספח המצ"ב.

לוח חגים ומועדים לבני המיעוטים
מתנדב דרוזי

מתנדב נוצרי

מתנדב מוסלמי

חג אלאדחה
 4ימים

חג המולד
 2ימים

הראשון במוחרם (ראש השנה)
יום 1

חג הנביא שועיב (יתרו)
 4ימים

ראש השנה
יום 1

חג מולד הנביא
יום 1

יום העצמאות
יום 1

התגלות
יום 1

חג אל פיטר
 3ימים

יום שישי שלפני הפסחא
יום 1

חג אלאדחה
 4ימים

יום שני לפסחא
יום 1

יום העצמאות
יום 1

עליה השמימה
יום 1
יום העצמאות
יום 1
 9ימים

 8ימים
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 10ימים

תקנון השירות של "עמינדב"  /הצהרה לבת השירות
לבת השירות שלום וברכה!
קחי פסק זמן וקראי בעיון את תקנון "עמינדב" והנספחים אליו.
את התקנון והנספחים השאירי ברשותך!  -קראי בו לפעמים בעת השירות!
(מומלץ להראותו להורים).
חתימתך מאשרת כי קראת את התקנון כולו והנך מתחייבת לפעול על-פיו .ללא חתימה על התקנון אינך רשאית
להתחיל בשרות!
תודה,
הנהלת "עמינדב"

אל
הנהלת "עמינדב"
שלום וברכה!
הצהרה
קראתי בעיון את תקנון השירות של "עמינדב" על נספחיו.
הנני מתחייב/ת לנהוג על-פיו ולרוחו ,כל משך התנדבותי במסגרת "עמינדב"
שם פרטי

שם משפחה

טלפון בבית  /נייד

מס .ת.ז.

עיר השרות

שם מוסד השרות
שם הרכזת האחראית מטעם עמינדב:
תאריך

			

על החתום (בכתב ברור מאוד):

		
 +יש למלא את כל השדות הנדרשים חתימת המתנדב/ת
 +תקנון זה מחייב כל עוד תשרתי במסגרת "עמינדב"
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