
 
 
 
 
 

                                          

 
 נוער מתנדב בחירום 

 הורים יקרים, 

פיע על כל מרחבי המש ,נמצאת במהלך לעצירת מגיפת  הקורונה עדיין מדינת ישראל 

משרד הבריאות ולפעול על פי אנו נדרשים להישמע להוראות  האזרחיים.החיים 

 נו. יההנחיות. שעה זו היא גם  שעת חובה ורצון טוב להדק את הערבות ההדדית בינ

 רקע

תות אות משתנה, במהלכה נקלעים אנו לעניסיון העבר מראה כי אזורנו נמצא במצי

עובדה המאלצת אותנו  משבר, מסיבות ביטחוניות או כתוצאה ממפגעי טבע.

הרשויות , על גיסא , ומאידךגיסא להתמודד עם מצבי לחץ וחוסר ודאות מחד

המקומיות מוטלת לפתע האחריות להעניק שירותים רבים נוספים לאזרח שהם מעבר 

התוצאה הישירה מכך הוא עומס על המערכת לסל השירותים השגרתי. 

רשותי, הפעלת מערך מתנדבים  הפתרון המתבקש למצב שנוצר הוא. המוניציפאלית

 .יה בנושאים הומניטאריים מגווניםמקומית ותושבהשייתן סיוע ומענה לרשות 

מערך הפעלת "נוער  על רקע התרחישים המתוארים לעיל, מוקם בכל רשות מקומית

  .מתנדב בחירום"

על ידי  נדבים יתופעלו וינוהלו. המתהפעלת המתנדבים תתבצע מול ראש הרשות

מרכזת את כלל שבשעת חירום  ,ענת גנץ, ה לשירותים חברתייםמחלקהת מנהל

 .המתנדבים ביישוב

 הפעולה

מד"צים,  –הפעלת מערך נוער מתנדב רשותי, שיאגד את כלל ארגוני הנוער בישוב 

וכדומה, בפעילות חברתית ובסיוע הומניטארי.  מש"צים, תנועות נוער, מתנדבי נוער

הפעילות מתבצעת באמצעות חפ"ק )חולית פיקוד קדמית( רשותי אליו זורמות 

הדרישות המתורגמות למשימות, אותן יבצעו חוליות המתנדבים עפ"י נוהל מסודר 

ומוגדר הכולל: קליטה מסודרת של המתנדב )כולל אישור הורים(, תדרוך לקראת 

ווח יגדרת הפעולה ושיבוץ החוליות, הצטיידות מתאימה ויציאה לדרך, דהפעולה, ה

 על ביצוע המשימה וחזרה לחפ"ק להמשך משימות ו/או שחרור מסודר מהפעילות.

 

 

 



 
 
 
 
 
 

לת בעת הזו כל פעילות נוער מתנדב עוברת לנוהל שעת חירום. המשמעות היא שהפע

 .טוחית של ביטוח לאומיינוער מתנדב תהיה תחת אחריות ב

ההורים לאשר את הפעלת ילדיהם בחתימה על גבי הטופס המצורף. רכז  על

המתנדבים ביישוב יעביר רשימה מסודרת אל הביטוח הלאומי לאישור מתנדבים 

בשעת חירום. רק לאחר אישור קליטתם תתאפשר הפעלתם וזאת בהתאם להחלטת 

  בים.דהרשות אם להפעיל מערך זה של מתנ

פעל בהתנדבות לטובת מגוון פעילויות לנוער, בשלב הראשוני מועצת הנוער ת

 דיגיטליות ואחרות. 

 בעת ההפעלה תשלח הודעה מסודרת לכלל המתנדבים.

 
להורה ם להפעלת ילדכם בשעת חירום. אישור ההורים מהווה הסכמה מצדכ

האפשרות לבטל את הסכמתו בכל עת. הפעלת נוער מתנדב בחירום בעת הזו תעשה 
ומשרד הבריאות  נוערמנהל חברה ו-של משרד החינוךהמעודכנות עפ"י כלל ההנחיות 

 וביישום הנהלים המחמירים ביותר להגנה על מתנדבים המצויינים בחוזר מנכ"ל.
 

 להלן נוהל הפעלת נוער מתנדב בשעת חירום עפ"י חוזר מנכ"ל:

k1BfH_YvCR77d432kAaOjM5T/view-https://drive.google.com/file/d/1ylLzCaO 

 
 נא חתימתכם על אישור ההורים המצורף.

 
 בברכת בריאות איתנה,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 טל דרורי גנגרינוביץ'-מיי    חני יאיר                                                       
 מנהלת מחלקת חינוך                             מנהלת מרכז קהילתי           

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1ylLzCaO-k1BfH_YvCR77d432kAaOjM5T/view


 
 
 
 
 
 

 אישור הורים למתנדב בשעת חירום

 _ ___________מספר זהות _____ המתנדב/ת ________________אנו הורי 

 בישוב ______________ ת בבי"ס ______________________/הלומד

     _______________________________הפעיל/ה בשגרה בארגון 

המתקיימת בשעת  מקוונתחלק בפעילות התנדבות  בתי לקחת/מאשרים לבני         

 חירום, כפוף להנחיות הפעלת מתנדבים בחירום. 

המתקיימת  מקוונתלא חלק בפעילות התנדבות  בתי לקחת/מאשרים לבני         

 בשעת חירום, כפוף להנחיות הפעלת מתנדבים בחירום. 

 לבני/בתי אין הוראת בידוד ואינו חולה בכל מחלה שהיא.       

 

 

   _________________מספר זהות: שם ההורה: ____________________

 

 תאריך: ___________________ חתימה: _________________  

 
 


