מדינת ישראל
משרד החינוך
מנהל חברה ונוער – פעילות שעת חירום

נוהל הפעלת מתנדבים
בהתאם לסעיף  )4(5לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך)
(הוראת שעה) ,התש"ף( 2020-להלן" :הצו") ובכפוף להנחיות משרד הבריאות

 .1נקבע כי :מטרת הנוהל
"פעילות חינוך בלתי– פורמלי בקבוצות של עד  10משתתפים שיפעילו מתנדבים במתקנים שאישר
המנהל הכללי של משרד החינוך ,באישור המנהל" (מנכ"ל משרד הבריאות)
הסדרה בדבר הפעלת מתנדבים ברשות המקומית לביצוע משימות לאומיות בשעת חירום  -בזמן
משבר נגיף הקורונה.

 .2הגדרות
 .2.1סוגי ההתנדבות – התנדבות מקוונת ,התנדבות פיזית בתוך הרשות ,משימות לאומיות (עבודה
חקלאית וכו').
" .2.2מתנדב" – בני נוער מכיתות י'-י"ב ,מתנדבי ש"ש ,בנות שירות לאומי ,חניכי מכינות קדם
צבאיות ,כפרי סטודנטים  ,גרעיני מחנכים" ,קומונות" ועוד.
 .2.3גוף מפעיל – רשות מקומית
 .2.4משימה לאומית  -התנדבות סיוע לחקלאים ,מסגרות חינוך בלתי פורמלי לעובדים חיוניים של
מערכת הבריאות(קיים נוהל מיוחד) ומשימות נוספות ככל שתידרשנה לאור המצב .

 .3כללי
 .3.1הסכנה המרכזית בזמן זה היא הדבקות מנגיף הקורונה ,ולכן כל פעילות התנדבותית צריכה
להתבצע בזהירות מרבית ותוך נקיטת כל אמצעי כנגד הדבקות.
 .3.2כל פעילות התנדבותית תהיה כפופה לנהלים המשתנים של משרד הבריאות ומשרד החינוך ויש
לבחון אותה לגופה ובהתאם לנהלים הנכונים לאותו מועד.
 .3.3יש לבחון את נחיצותה של כל פעילות התנדבותית ולבצע רק משימות נחוצות בעת הזו.
 .3.4כל התנדבות שניתן לבצע אותה וירטואלית תהיה תמיד בעדיפות ראשונה.
 .3.5לא ישתתפו בפעילות התנדבותית אנשים שחזרו מחו"ל  14יום שלפני מועד ההתנדבות ,גם אם
לא נתבקשו להיות בבידוד.
 .3.6יש לוודא כי כל מתנדב מצויד באלכוג'ל ,ועל פי צורך גם במסכה וכפפות וכל ציוד אחר אשר
יכול להקטין את סכנת ההדבקות.
 .3.7פעילות התנדבות של בני נוער תהיה בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל שעת חירום ,נוהל  ,12הפעלת
בני נוער ברשות המקומית במצבי חירום.
 .3.8במשימות הדורשות מיגון ,כל מתנדב יהיה במיגון מלא בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
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 .3.9כל מתנדב יהיה מבוטח כנדרש בביטוח מתנדבים של ביטוח לאומי .יש לוודא קיומן של הוראות
הביטוח הלאומי טרם התחלת ההתנדבות.
 .3.10על הגוף המפעיל חלה חובה לפעול בהתאם לכל דין ונוהל ובכלל זה החוק למניעת העסקה של
עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א2001-

 .4מודל הפעלת מתנדבים ברשות המקומית
 .4.1כללי:
 בשלב הראשון ובעדיפות ראשונה גיוס המתנדבים יהיה מבין תושבי הרשות המקומית.
 הפעילות תנוהל על ידי מנהל יחידת הנוער ברשות המקומית.
 יוקם מוקד/מרכז התנדבות רשותי.
 במרכז/חפ"ק יהיו לא יותר משני אנשים.
 המשימות יוזרמו על ידי הציבור הרחב ,או שתהיה פעילות יזומה על ידי הרשות.

 .4.2שיטת ההפעלה
פתיחת מוקד רשותי וגיוס מתנדבים בחירום:
 מנהל יחידת הנוער הוא האחראי על הפעלת המתנדבים.
 מתוקף תפקידו זה ,עליו לפתוח ברשות את מוקד הפעלת מתנדבים בחירום.
 על מנהל יחידת הנוער לכנס את נציגי כלל הארגונים הבלתי פורמליים הפועלים ברשות ,וביחד
לגבש את אופן הפעולה ,מיפוי צרכים וחלוקת המשימות בכפוף למגבלות הצו.
 המתנדבים יהיו בני נוער מבין תושבי הרשות המקומית ,חניכי מכינות קדם צבאיות ,מתנדבי
שנת שירות ,מתנדבי שירות לאומי ,סטודנטים מכפרי סטודנטים.
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 במידה ויש צורך לתגבר את המתנדבים בשל עומס משימות ורצון לרענן את השורות ברשות יש
להתקשר לקו החם שמספרו 050-2200205 :המופעל על ידי מנהל חברה ונוער .בפניה יש למסור
את פרטי הישוב ,ולפרט את הצורך.
 תפקיד המפקח הרשותי – המפקח הרשותי במינהל חברה ונוער יעמוד בקשר רציף עם הרשות,
יסייע למנהל יחידת הנוער ברשות בהפעלת מערך המתנדבים הכולל .כן יהיה נציג המשרד
בשולחן העגול רשותי העוסק בהתמודדות עם משבר הקורונה בכל תשתיות החינוך הבלתי
פורמאלי ברשות .הוא יעביר מידע מהמשרד לשטח ובחזרה ויעשה ככל שניתן לתת מענה לסוגיית
הצפות מהשטח.
 ביטוח מתנדבים:
 אתר משרד החינוך :תלמידים מתנדבים
 אתר הביטוח הלאומי :מתנדבים

 .5הנחיות כלליות להתנדבות פיסית (לא מקוונת)
א .יש להעדיף התנדבות "מרחוק" ,אבל במקרים בהם אופי המשימה יחייב הגעה לבית ,זה יהיה
רק בהסכמת המתנדב (וההורה של מתנדב במקרה של מתנדבים קטינים) ובכל מקרה תיאסר
הכניסה של המתנדב אל תוך הבית ,ולא יתקיים שום מגע בין המתנדב לבין מקבל השירות.
ב .המתנדב מחויב להציג אישור הורים (למתנדבים עד גיל  )18שיכלול אישור לעניין בריאות
המתנדב (ראה נספח).
ג .בחפ"ק ינוהל יומן משימות ורשימת המתנדבים תעודכן מדי בוקר.
ד .ההתנדבות תתבצע בכפוף למגבלות הנחיות משרד הבריאות המתעדכנות מזמן לזמן.
ה .משימות פיזיות (שאינן מקוונות) יתבצעו בחוליות של עד  3מתנדבים .לצורך קבלת המשימה
על המתנדבים יהיה להגיע לחפ"ק .הקריאה למשימה תהיה טלפונית ותתואם כך שלא ישהו
בחפ"ק מספר חוליות בו זמנית לקבלת המשימה וזאת כדי למנוע התקהלות.
ו .כל חולייה תקבל תדרוך מפורט טרם יציאתה למשימה ,תדווח על סיום המשימה בשטח ומיד
תשוב חזרה לחפ"ק לרישום "סיום משימה".
ז .מומלץ שכמה שיותר מהפעילות תתבצע במרחב פתוח המותר לשהייה בהתאם להנחיות משרד
הבריאות.

 .6התנדבות מקוונת
הפעלה בצורה מקוונת מהבית ללא קשר ישיר עם נשוא ההתנדבות.
א.

המשימות למתנדבים עוברים טלפונית למתנדב.

ב.

המתנדב יעמוד בקשר עם האדם שהוגדר כמקבל השירות.

ג.

בתום המשימה הוא ידווח על סיום למוקד ולרכז המתנדבים ברשות.
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ד.

בנק המשימות במודל זה יהיה בין היתר :שיחות טלפוניות עם נערים מבודדים ,קשר טלפוני
עם קשישים ,שיעורים מקוונים ,הפעלת של חניכים וכדומה.

 .7התנדבות בעבודה חקלאית (משימה לאומית)
א .הגורם הפונה -באמצעות משרד החקלאות ייווצר קשר בין החקלאי לבין הגוף המפעיל (כגון
מכינה מול חקלאי).
ב.

גודל הקבוצה  -עד  10מתנדבים בגירים ,מתוכם אחד אחראי על הקבוצה.

ג.

ההגעה למקום ההתנדבות – באחריות מקום ההתנדבות/החקלאי לדאוג להסעת המתנדבים
בכפוף לכל ההנחיות של משרד הבריאות לאור מצב החירום.

ד.

משימת ההתנדבות
 )1תעשה בקבוצות של עד  10מתנדבים בחלקת ההתנדבות ,תוך כדי שמירה על מרחק של 2
מטרים זה מזה.
 )2במקרה בו פועלות בשטח החקלאי מספר קבוצות במקביל הן תופעלנה באזורים מרוחקים
זה מזה ,או בשעות שונות.
 )3מומלץ לעבוד בחוליות קטנות.
 )4במידה שפועלות מספר קבוצות במקביל ,המשתתפים בכל קבוצה יהיו משתתפים קבועים
עם צוות מתנדבים קבוע .אין מעבר משתתפים בין הקבוצות ,ויש להימנע ממגע בין
הקבוצות השונות.
 )5כלל המשתתפים בפעילות ישמרו על היגיינה מרבית במהלך הפעילות כולל שימוש באלכוג'יל
ושטיפת ידיים מספר פעמים במהלך הפעילות .ניקיון השירותים במקום הפעילות ינוקה
בתדירות דחופה במהלך היום וכדומה.

ה.

סידורי אכסניה – ככל שנדרש ,המתנדבים ישוכנו במקום במבנה מסודר ,עם כל האישורים
הנדרשים בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

ו.

כלכלה  -באחריות הגוף הקולט לדאוג לכלכלת המתנדבים לאורך כל תקופת ההתנדבות,
ובכלל זה לדאוג לסוגיית הביטוח למתנדב.

ז.

תקופת ההתנדבות -בסבבים של עד  10ימים ברצף על מנת למנוע תנועה ותחלופה שתגרום
למתנדבים לבוא במגע על אנשים מבחוץ בעת התחלופה.

חגי גרוס
דודו ביטס
ממונה ארצי לפעילות שעת חירום
מנהל מינהל חברה ונוער
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נספח :אישור הורים

אישור הורים
למתנדב בשעת חירום
(על רקע ההתמודדות בנגיף הקורונה)

אנו הורי המתנדב/ת _________________ :מספר זהות____________:
הפעיל בארגון (יח' נוער/תנועה/ארגון/מתנ"ס)______________________ :
󠆫 מאשרים בזאת לבני/בתי לקחת חלק בפעילות ההתנדבות

(חברתית/הומניטרית)

המתקיימת בימים אלה בתחומי הישוב ,כמענה לצורכי השטח ,ומתבצעת
כפוף להנחיות הרשויות המוסמכות ,ובהתאם לצו השעה של משרד
הבריאות.
󠆫 אני מצהיר/ה בזאת שאין לבני/בתי בעיה רפואית המונעת את ההשתתפות
בהתנדבות ובכלל זה לא חייב/ת להימצא בבידוד עפ"י משרד הבריאות.

שם הורה_______________:

חתימה _________ :תאריך________:
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