المتطوعين ,المتطوعات والمركزات العزيزات:
فيما يلي شرح واجبات وامتيازات المتطوعين بكل ما يتعلق بالعطالت واإلجازات المرضية وإجازة تفرغ
والغياب من أي نوع.
من المهم أن تقرأ بعناية .إذا كان لديك أي أسئلة  ،مرحب بك دائ ًما لالتصال بخط عمينداف.
ما هي االجازات التي استحقها ,كم وكيف هي محسوبة ؟
اجازة سنوية
يحق للمتطوعة التي تتطوع على مدار خمسة أيام في األسبوع  ،الحصول على إجازة لمدة  22يوم.
يحق للمتطوعة في دورة لمدة ستة أيام  .إجازة لمدة  26يوم.
استمرارية الخدمة التطوعية
قانون جديد ساري لكل المتطوعين اللذين تسجلوا من  ،18/9/1متطوع/ة ال يمكنها الغياب عن التطوع أكثر
من  30يوم متتاليين نتيجة لتجاوزات بأيام العطل المستحقة أو فترة غير محسوبة (انتقال وتغيير بين اماكن
التطوع)
أي انه على المتطوع ان يستكمل سنة تطوع كاملة  12شهر  365 ,يوم لكي يحصل على جميع حقوقه.
مثال :متطوعة تتطوع  5أيام اسبوعيا ً يحق لها  22يوم عطلة ،مع أعياد.
اي تبقى لها  14يوم عطلة لشهر اغسطس ( ,)8في حال استغلت ايام عطل خالل السنة باالضافة لشهر
اغسطس ،ستصل انها استعملت اكثر من المسموح لها وستكون بآخر السنة بحاجة لتعويض االيام التي نقصتها
للحصول على جميع مستحقاتها من الخدمة الوطنية.
ومهم ان نذكر في حال كان ينقصها يوم واحد فان ذلك يضّر بحصولها على المنح والحقوق.
مثال آخر -متطوعة اللتي تطوعت لفترة معينة ثم استعملت أيام العطل او توقفت عن التطوع ومن ثم بعد أكثر
من  30يوم انتقلت الى مكان تطوع جديد ،كل فترة التطوع االولى يتم إلغائها وال يتم حسبانها ،وستكون بحاجة
للبدأ من جديد.
**كل مزيج من أيام عطل استثنائية مع فترة غير محددة تم فيها االنتقال بين أماكن التطوع المختلفة والذي
يصل الى أكثر من  30يوم ،يُلغي فترة التطوع االولى!
إجازة مرضيّة:
عدد أيام االجازة المرضية المسموحة خالل السنة هي  20يوم مرضي ،طبعا ً مع تصديق من الطبيب على
نفس تاريخ اليوم الموافق لالجازة المرضية.
غياب بسبب مرض ألكثر من  20يوم ،بحاجة لمصادقة من اللجنة المسؤولة لتصديق االجازات المرضية
بالوزارة للخدمة الوطنية.
ُ
اللجنة يمكنها الموافقة على  70يوم .الطلبات تقدّم عن طريق المركزة بعمينداف مع جميع االوراق الطبية
الالزمة.
غياب بسبب زواج:
متطوعة التي تتزوج بفترة التطوع يحق لها الحصول على  7أيام متتالية مع يوم العرس ،االيام هذه تضاف الى
أيام العطل السنوية أي انها ال تنقص من ال  22يوم ،لكن اي يوم اضافي لل 7أيام يكون على الحساب
الشخصي ويُحسب من ال  22يوم.
موت وعزاء:
يحق للمتطوعة الحصول على  7أيام متتالية في حال موت قريب من درجة أولى (أم ،اب ،أخ ،اخت ،إبن،
إبنة ،زوج او زوجة ،عم او خال ،جد او جدة) المتطوعة يحق لها عطلة لمدة سبعة ايام متتالية من يوم العزاء.

غياب بسبب االمتحانات:
متطوعة بسنة التطوع االولى يحق لها يوم عطلة واحد (مع يوم االمتحان) بالسنة ،امتحان بسيخومتري او
بجروت خالل السنة مرة واحدة فقط ،وذلك باتفاق مع المدير بمكان التطوع والمركزة.
متطوعة سنة ثانية يحق لها  ٣أيام عطلة مع يوم االمتحان بسيخومتري او بجروت ،مرة واحدة خالل السنة،
وذلك باتفاق مع المدير بمكان التطوع والمركزة.
غياب بفترة صوم:
صوم رمضان -متطوعة التي تصوم بأيام رمضان  ،يحق لها الغياب عن يوم التطوع لمدة ساعتين او انهاء
اليوم قبل بساعتين وهذه الساعات ال تُخصم من ايام العُطل وال تحسب ساعات ناقصة .وذلك بموجب إعالم
المركزة المسؤولة عنها ومديرها بمكان التطوع انها صائمة وكذلك مع ارفاق مستند وامضائه انها صائمة.
لكن الغياب عن يوم التطوع نهار كامل يُحسب كيوم عطلة عادي ويتم اقصائه من ايام العطل السنوية.
إضراب بمكان التطوع:
بحال اضراب بمكان التطوع يُلزم على المتطوعة التواجد بمكان تطوعها ،او مكان تطوع آخر حسب تعليمات
الجمعية او المسؤول عنها بالتطوع.
مهم االنتباه ان المتطوعين ال يعملون او يُشغلون مكان اشخاص او عمال مشاركين باالضراب.
استمر االضراب اكثر من  ٧أيّام وال يوجد مكان لتتطوع به المتطوعة ،يجب إعالم المسؤول واالتفاق معه اذ
يتم تسجيل هذه الفترة كتطوع او ال ،نظرا ً للمحاوالت لتوفير مكان تطوع خالل فترة االضراب.
يوم عطلة لفحص مكان تطوع للسنة الثانية:
متطوعة سنة اولى ،التي تريد فحص احتمال التسجيل لسنة تطوع ثانية ،يحق لها يوم عطلة واحد الذي فيه
تزور اماكن التطوع المعنية بها ،وذلك طبعا ً يُلزمها إخبار وموافقة المركزة المسؤولة والمدير بمكان تطوعها.
هذا اليوم يتم تسجيله "عطلة خاصة" ،وال يتم تسجيلها من العطل السنوية.
ايام العُطل ،أعياد-
لليهود -راس السنة اليهودية ،يوم الغفران ،عيد العرش ،فرحة التوراة ،الفصح،
االستقالل.

