הסכם
שנערך ונחתם ביום ____________ לחודש ____________ שנת _____
"של" עמותה לשירות לאומי אזרחי חלופי
מרחוב בן עמי  2ת.ד  539קריית אתא.
עמותה רשומה (ע"ר) מס' 580354090
פקס 04 -8726378
להלן "העמותה"
לבין
שם המתנדב/ת __________________________ ת.ז _________________________

שמקום מגוריה הינו ב ________________________________________ ,להלן המתנדב/ת
הואיל והשר הכיר בגוף המוכר כגוף להפניית בנות לשירות לאומי בהתנדבות ,בהתאם
לתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות) ,התשס"ב (להלן התקנות )
והואיל והמתנדבת הינה יוצאת צבא שקבלה דחיה או פטור מחובת שירות ביטחון לפי
חוק שירות ביטחון (נוסח משולב) התשמ"ו –  1986או לא נקראה לשירות סדיר לפי החוק
הנ"ל.
אי לכך הוסכם כלהלן:
.1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו
.2האמור בהסכם זה בלשון נקבה משמעותו גם בלשון זכר ,והאמור בלשון יחיד משמעותו
גם בלשון רבים הכול בהתאם להקשר הדברים.
.3הגוף המוכר מפנה את המתנדבת לשרת בשירות לאומי בהתנדבות אצל:
שם המפעיל ______________________________________________
כתובתו ________________________________________________
.4תיאור התפקיד של המתנדבת במסגרת השירות אצל המפעיל הינו כלהלן:
המתנדבת תסייע לעובדי המפעיל אך לא תמלא את מקומם.
.5עיקר תנאי השרות:
א .תאריך תחילת השירות ______________:
ב .מועדי השירות בימים _______________ :בשעות_________ :
ג .חופשה שנתית ______ ימים  .מועדי החופשה יתואמו עם המפעיל.
ד .בנוסף לחופשה השנתית תהיה המתנדבת זכאית להיעדרות בימי המנוחה כמשמעותם
בסעיף 18א' לפקודת סדרי השלטון והמשפט התש"ח  1948וכן ביום העצמאות.
ה .במקרה של מחלה המתנדבת מחויבת להציג אישור רפואי למשך תקופת ההיעדרות.
 .6המתנדבת מתחייבת לשרת בשירות לאומי בהתנדבות ,במשך תקופה שאינה פחותה מ-
 12חודשים.
.7המתנדבת מתחייבת לעסוק בשירות הלאומי לפחות  40שעות בשבוע.
.8על המתנדבת למלא רישום נוכחות יומי שוטף ,כולל רישום ימי חופשה ,מחלה ותקופות
בלתי נמנות (להלן – תב"נ) ולהעבירו בסוף כל חודש ,כשהוא חתום ע"י המפעיל
(המנהל/ת במקום השירות) אל הגוף המוכר.
אי מילוי רישום הנוכחות או אי העברתו (עד ל 6 -לכל חודש) תעכב את תשלום דמי
הכלכלה ועלולה לפגוע בזכויות המתנדבת.
.9המתנדבת מצהירה כי בתקופת השירות לא תעבוד ,לא תהיה עובדת עצמאית ולא תלמד
לימודים סדירים ,למעט לפי הוראות האחראי המחייבות לעניין השירות הלאומי ובהסכמת
הגוף המפעיל והגוף המוכר.
. 10הגוף המוכר מתחייב להעניק למתנדבת תנאי שירות בהתאם לחוק שירות לאומי (תנאי
שירות למתנדבת בשירות לאומי) ,התשנ"ח 1998 -והתקנות שלפיו .במסגרת זאת תהיה
המתנדבת זכאית לתנאים הבאים (ימולא בתנאי שהמתנדבת קבלה דיור).
א .דיור :בהתאם לתקנה _____ לתקנות השירות הלאומי
המתנדבת תתגורר במהלך השירות בדירת השירות שכתובתה:
________________________________________________

ב .דמי כלכלה חודשים :בהתאם לתקנה ( 2א) לתקנות שירות לאומי.
דמי הכלכלה י שולמו למתנדבת מידי חודש .בחודש בו תינתן למתנדבת חופשה ,ינכה הגוף
המוכר  _____ %מדמי הכלכלה באופן יחסי למספר ימי החופשה באותו חודש (ולא יותר

מ)50% -

ג .נסיעות .1:הגוף המוכר ישלם למתנדבת דמי נסיעות כדין.
 .2החזר כרטיס חודשי חופשי יוחזר רק בתנאי שהמתנדבת התנדבה במהלך חודש מלא.
בחגים סוכות ופסח החזר הנסיעות יהיה אך ורק תמורת כרטיסיות ומספר הימים
שהמתנדבת התנדבה בפועל .במידה ומספר ימי ההתנדבות לא יעלה על  10ימים בחודש
אין לקנות כרטיס חודשי חופשי.
 .11דמי הכיס (דמי הכלכלה) יופקדו לחשבון המתנדבת מידי  10 -לכל חודש.
א .אם תוך  60יום ממועד הפקדת דמי הכיס והנסיעות לא תשמע כל תלונה מצד
המתנדבת ייחשב הדבר תקין ולא תוכל המתנדבת לטעון כי לא קבלה את דמי הכיס.
 . 12הכשרות :אם תיעדר מתנדבת מהכשרה שעורכת העמותה ,ללא סיבה מוצדקת ,ייחשב
יום זה כיום חופש ,והמתנדבת תיקנס על סך  ₪ 100ליום הכשרה.
 .13אם המתנדבת לא תעמוד בתנאים ובהתחייבויות המפורטים בתקנה ( 2א) לתקנות,
כולם או חלקם ,הרי לא תחשב כבת המשרתת בשירות לאומי החל ביום ראשון לאי מילוי
התנאים כאמור ,אלא אם יקבע האחראי מועד מאוחר יותר.
 .14א .היה והמתנדבת תבקש לעבור לגוף מוכר אחר ,תודיע על כך בכתב לרכזת לפחות
שבועיים מראש .המתנדבת לא תעזוב את השירות עד אשר יימצא לה מקום שירות חלופי,
אחרת תחשב התקופה לתקופת תב"ן.
ב .היה והמתנדבת תבקש לעבור מהגוף המפעיל לגוף מפעיל אחר תודיע על כך בכתב
לרכזת לפחות שבועיים מראש ,למרות זאת המתנדבת לא תעזוב את השירות עד אשר
יימצא לה מקום שירות חלופי ,אחרת תחשב תקופת ההיעדרות כתקופת תב"ן.
ג .מתנדבת אשר לא הודיעה על כוונתה לסיים את השירות ולא נתנה לגוף המפעיל שהות
להתארגן לתקופה של שבועיים כמתחייב מיום הודעה זו לא תקבל את דמי הכיס המגיעים
לה במלואם.
 .15על כל שינוי בפרטי המתנדבת (החלפת מספר טלפון ,מעבר דירה ,שינוי פרטי בנק ,מצב
משפחתי וכו' )...במהלך תקופת השירות יש להודיע לרכזת או למשרדי העמותה בהקדם.
בסיום השירות ייתן הגוף המוכר למתנדבת אישור על תקופת שירותה בטופס שיקבע
האחראי.
 .16א .מוסכם ומובהר כי אין יחסי עובד – מעביד בין המפעיל למתנדבת.
המתנדבת מודעת לכך כי היא אינה עובדת של המפעיל וכי היא מתחייבת שלא תטען כל
טענה כי קיימים יחסי עובד ומעביד.
ב .מוסכם ומובהר כי מעמדה אך ורק כמתנדבת ומעמדה מוסדר על פי תקנות הביטוח
הלאומי (שירות לאומי בהתנדבות) ,התשס"ב – 2002
 .17א .מוסכם ומובהר כי אין יחסי עובד – מעביד בין הגוף המוכר למתנדבת.
המתנדבת מודעת לכך כי היא אינה עובדת של הגוף המוכר וכי היא מתחייבת שלא תטען
כל טענה כי קיימים יחסי עובד ומעביד כאמור.
ב .המתנדבת מתחייבת לשמור על סודיות הארגון.
 .18המתנדבת נותנת בזה הסכמתה להעברת פרטי הזיהוי שלה וחשבון הבנק שלה ,וכן
פרטים אודות השירות הלאומי שתבצע ,למשרד המדע -המנהלת לשירות אזרחי לאומי
ולמשרד הביטחון ,לצורך קבלת הזכויות לפי חוק קליטת חיילים משוחררים ,התשנ"ד –
.1994
 .19המתנדבת נותנת בזה את הסכמתה להעברת פרטי הזיהוי שלה הכוללים :שם פרטי
ומשפחה ,כתובת ,שם המפעיל ומקום השירות לחברת הביטוח על מנת לבטחה במשך
תקופת השירות הלאומי.
 .20א .הסכם זה כפוף להוראות האחראי בדבר אישורו או ביטולו.
ב .היה והאחראי יורה על שינוי בהסכם זה ,יחול השינוי ויהפוך לחלק מהסכם זה.
ג .הפסקת שירות של המתנדבת מחייבת החזרת תעודת השירות למזכירות העמותה.
חתימת הגוף המוכר
___________________________

חתימת המתנדב/ת
_______________________

