
     
 

 

 ,ורכזות יקרות מתנדבים ומתנדבות

 להלן הסבר על החובות והזכויות של המתנדבים בכל הקשור לימי חופשה, מחלה, שבתון וחיסורים מכל סוג.

 חשוב שתקראו בעיון. אם נותרו לכם שאלות אתם תמיד מוזמנים לפנות למוקד עמינדב.

 מה מגיע לי ואיך זה מחושב? –חופשות 

 חופשה שנתית

 .ימי חופשה 22-ל מתנדבת המשרתת במסלול של חמישה ימים, בשבוע זכאית

 .ימים 26-מתנדבת במסלול של שישה ימים בשבוע, זכאית ל

 

 רציפות השרות

חופשה או תקופה בלתי י כתוצאה מחריגה מימימים קלנדריים  30מתנדב/ת אינה יכולה להיעדר משרות יותר מ 

 –ם חודשי 12 –על המתנדב/ת להשלים שנת שרות מלאה  –, כלומר מעברים בין מקומות שרות שונים(-נמנית )

 חודשים. 13בלא יותר מ ימי התנדבות  365

 41 -.  סה"כ נותרו לה כימי חופשה, כולל חגים 22 -ימים בשבוע זכאית ל 5תת שרמתנדבת המ: דוגמא ממחישה

יצאה לחופשה למשך  במהלך שנת השרות . )בהנחה שלא עבדה בערבי חג וחול המועד( ימי חופשה לחודש אוגוסט

. פיםיום נוס 14ובאוגוסט  )לא חייב להיות ברצף( יום 14חופשה נוספת של  ולאחר מכן . )לחו"ל לדוגמא( ימים 21

ר אינו אפשרי ולכן שנת השרות לא תיחשב לה הדבימים.  35יום ועליה להשלים  30ההשלמה חייבת להיות תוך 

  כלל לעניין הזכויות.

חודשים(, עזבה את מקום השרות, התחילה במקום שרות חדש  ימים )שמונה 240 מתנדבת שרתה :דוגמא נוספת

במקום  !הימים(, לא ייחשבו לו 180)כל תקופת השרות הראשונה ימים שבהן לא שרתה.  30לאחר למעלה מ 

 ימים. 365 –השרות החדש יתחיל מניין שנת השרות מההתחלה 

 –יום  30כל שילוב של ימי חופשה חריגים עם תקופה בלתי נמנית בגין מעברים בין מקומות שרות החורג מ 

 את תקופת השרות הראשונה!יבטל 

 חופשת מחלה

היעדרות של  .אישור יום מחלה רשמי( ימי מחלה )כמובן רק עם 20מספר ימי המחלה השנתית המותרים הינם 

אית רשאית וועדה רפוימי מחלה בשנת ההתנדבות, טעונה אישור של הועדה הרפואית מטעם הרשות.  20 -מעל ל

  .בצירוף האישורים הרפואייםעמינדב יוגשו על ידי לבקשה בקשות היום נוספים.  70לאשר 

 



     
 

 

 היעדרות בשל נישואין

)נוסף על ימי החופשה  כולל יום הנישואין ימים רצופים 7אית לחופשה בת ת בזמן השירות זכמתנדבת הנישא

 .. כל היעדרות נוספת תהא על חשבון מכסת החופשה השנתיתהשנתית(

 אבל

מתנדבת זכאית לחופשה בשבעת ימי האבל בעת פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה )אם, אב, אח, אחות, בן, 

אבל חה עד יום קבורתו ועוד שבעה ימי להיעדר מיום פטירת קרוב המשפבת, בעל או אישה(. המתנדבת זכאית 

 )כולל שבת(. 

 היעדרות בשל בחינות

)כולל יום הבחינה( בשנה לצורך בחינה פסיכומטרית אחד חופשה ליום זכאית  בשנת השרות הראשונה מתנדבת

  הרכזת.עם ה"גוף המפעיל" ובאישור בחינת בגרות אחת במהלך שנת השירות, וזאת בתיאום  או אחת

)כולל יום הבחינה( בשנה לצורך בחינה  חופשהלשלושה ימי זכאית  בשנת השרות השנייה שלה מתנדבת

עם ה"גוף המפעיל" ובאישור בחינת בגרות אחת במהלך שנת השירות, וזאת בתיאום  או פסיכומטרית אחת

 הרכזת. 

 היעדרות בימי צום

 מתנדבת הצמה ביום ט' באב, תהיה זכאית להיעדר מהשירות ביום זה, והיעדרות זו לא תקוזז - צום תשעה באב

ולאחראי ב'גוף המפעיל'  עמינדבמחשבון ימי החופשה השנתית המגיעה לה. זאת, בתנאי שהודיעה מראש לרכזת 

 .על כוונתה לצום ולהיעדר מהשירות וחתמה על הצהרה שהיא צמה

 .זה, חייבת להתייצב לשירות כרגיל, כבכל יום אחרמתנדבת שאינה צמה ביום 

 

הצמה  מתנדבת  –בימי צום גדליה, י' בטבת, תענית אסתר וי"ז בתמוז  -שמתחילים מהבוקרצומות אחרים 

בימים אלה, רשאית להיעדר מהשירות ביום הצום למשך שעתיים והיעדרות זו לא תקוזז מחשבון ימי החופשה 

על כוונתה לצום  במקום השרותולאחראי  עמינדבנאי שהודיעה מראש לרכזת השנתית המגיעה לה. זאת, בת

 .צמה ולשרת מספר שעות מקוצר ביום זה, וחתמה על הצהרה שהיא

 .היעדרות מהשירות במשך יום שלם בימים אלה תיחשב כיום חופשה ותיגרע מימי החופשה השנתית

 

צמה בימים אלה, רשאית להיעדר מהשירות ביום הצום למשך שעתיים ה ת/מתנדב -צום בחודש הרמדאן

 עמינדבוהיעדרות זו לא תקוזז מחשבון ימי החופשה השנתית המגיעה לה. זאת, בתנאי שהודיעה מראש לרכזת 

 .על כוונתה לצום ולשרת מספר שעות מקוצר ביום זה, וחתמה על הצהרה שהיא צמה במקום השרותולאחראי 

 .ירות במשך יום שלם בימים אלה תיחשב כיום חופשה ותיגרע מימי החופשה השנתיתהיעדרות מהש

 



     
 

 

 שביתה במקום השירות

בזמן שביתה במקום השירות חלה על המתנדבת חובת התייצבות במקום השירות, או במקום אחר על פי הוראת 

 .בשביתהבכל מקרה, המתנדבים לא יועסקו במקום עובדים המשתתפים  .הגוף המוכר או המפעיל

מצא למתנדבת מקום חלופי לשירות, יימסר דיווח על כך ל"אחראי", אשר ימים ולא נ 7-נמשכה השביתה יותר מ

 .יקבע אם לאשר תקופה זו כשירות בהתחשב בסבירות ניסיונות השיבוץ ביחס לנסיבות השביתה

 

 חופשה מיוחדת למתנדבים בודדים שעלו מחו"ל

בודדים/ות אשר משפחתם/ן הקרובה מתגוררת בחו"ל, לנסוע לבקרם. מדובר  נקבע נוהל המאפשר למתנדבים/ות

 ימים קלנדריים )כולל ימי שישי, ערבי חג, שבתות וחגים(, זאת מלבד ימי 15על חופשה מיוחדת הכוללת בסה"כ 

 החופשה השנתית הרגילה. 

 פעילות מתנדבים מהעדה האתיופית בחג הסיגד

עדה הלאומי בן/בת -ה האתיופית, יש לאפשר לכל מתנדב/ת שירות אזרחיבחג הסיגד אותו מציינים בני העד

האתיופית החפץ/ה בכך להיעדר מההתנדבות, על חשבון ימי החופשה העומדים לרשותו/ה. כלומר, יש לאפשר 

למתנדבים בני העדה שלא להופיע למקום התנדבותם באותו היום, ואולם יש להדגיש בפניהם שיום זה ייחשב 

 .ו יום חופשה על חשבונםכאילו לקח

 יום חופשה לבדיקת מקום שירות לשנה שנייה

מתנדבת בשנת השירות הראשונה המעוניינת לבדוק את האפשרות להמשיך לשנת שירות שנייה, זכאית לקבל יום 

בו היא מקום השרות חופשה אחד על מנת לצאת לבדיקת מקומות שירות. זאת לאחר שהודיעה על כך מראש ל

ם החופשה המוענק למתנדבת במסגרת נוהל זה יוגדר כ'חופשה מיוחדת', אשר אינה נכללת במסגרת . יותנדבתמ

 .ימי החופשה המוענקים לכל מתנדבת

 )יהודים( לוח חופשות, חגים ומועדים

 :בנוסף לימי החופשה השנתית, זכאים המתנדבים להיעדר בימי החגים והמועדים שלהלן

סוכות, שמחת תורה, יו"ט ראשון ושני של פסח, שבועות, יום ראש השנה, יום כיפור, יום טוב ראשון של 

  העצמאות.

 


