
 

 

 

 

 

 כללי:  .1

פעילויות שבשגרה  עם התפשטות נגיף הקורונה והחמרת ההגבלות של משרד הבריאות על   .א
  ( בידוד בית והוראות שונות( ) נגיף הקורונה החדשובכלל זה, פרסום צו בריאות העם )

 על (, נדרש להקפיד הקפדה יתרה"צו בריאות העם")להלן:  2020-התש"ף ( הוראת שעה)
נהלי משרד הבריאות והמשרד לעבודה, רווחה ושירותים   פי על התנדבויות ביצוע

 חברתיים. 

פרסם משרד החינוך, מנהל חברה ונוער, הבהרה לעניין הפעלת מתנדבים   16.3.2020ביום  .ב
 שהם בני נוער או בגירים עד גיל צבא. 

בצל  הנחיות התנדבות פרסם משרד הרווחה והשירותים החברתיים  17.3.2020ביום  .ג
 משבר הקורונה. 

 

 מטרת הנוהל :   .2

תוך עמידה בהוראות   ,המועצההגדרת שיטת העבודה ואופן הפעלת מתנדבים על ידי  .א
 ממשלת ישראל בנוגע להתמודדות עם המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה. 

 משרד של המשתנים לנהלים כפופה תהיה ,התנדבותית פעילות כלוכן  יובהר כי נוהל זה  .ב

 . לגופה אותה לבחון ויש, משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד החינוך הבריאות

 

 הגדרות:  .3

 . שלא בשכרו/או לעזרת הזולת  ו/או עבור הקהילה  שירות בקהילה  מי שמבצע    –  " מתנדב" .א

ומתקיימת    התנדבות אישית או קבוצתית שהיא התנדבות פרונטלית – פנים" התנדבות " .ב
 . בתוך מבנה

התנדבות אישית או קבוצתית או התנדבות במסגרת רווחה, הכרוכה   – חוץ" התנדבות " .ג
   במעבר בין אנשים ו/או קבוצות ו/או מתקיימת כולה או רובה בשטח פתוח.

 

 הפצה לאוגדן סטטוס:  : התנהלות מועצה בחירוםכללי

 אגף קשרי קהילה, אגף רווחה חל על:  בחירום  מתנדביםנושא:  

 22.3.2020תחולה:  בשעת חירום הפעלת מתנדביםנוהל שם הנוהל: 



 

 

 

התנדבות באמצעים אלקטרוניים כגון באמצעות עריכת שיחות   –" התנדבות מרחוק" .ד

   ם וכיו"ב.יוירטואלי הפעלות מרחוק, הדרכות/שיעורים  באמצעים וירטואליים,  , טלפון

 

 :  שיטת / הליך העבודה .4

הזו.   בעת נחוצות משימות רק ולבצע התנדבותית פעילות כל של נחיצותה את לבחון יש .א

,  וירטואליות בהתנדבויות ההתנדבויות מרבית  את להחליף ניסיון ייעשה כן, כמו
 אחרים.  דיגיטליים באמצעים או הטלפון באמצעות

 : מתנדביםהגבלות בעניין  .ב

 לחלות  סיכון  בקבוצת  הנמצאים רקע מחלות עם ואנשים  ותיקים אזרחים  (1

 בלבד.  וירטואלית בהתנדבות אלא,  כמתנדבי חוץ ו/או פנים  ישולבו לא בקורונה

 אם גם ההתנדבות מועד  שלפני בשבועייםמחו"ל  חזרו אשר אנשים יתנדבו לא (2
 ביצוע שלפני בשבוע בטוב לא שחשו אנשים או בבידוד להישאר נתבקשו לא

 .ההתנדבות

 משרד של ביותר  המעודכנות להנחיות  בהתאם תתבצע נוער בני של התנדבות  (3

 .  החינוך

 להפעיל אפשרות  איןלמועד זה ועד שמשרד החינוך יוציא הנחיה אחרת, נכון 
 . חוץ בפעילות  צבא גיל עד בגירים או נוער מתנדבים

 ציוד:  .ג

 במסכה גם  הצורך  פי  ועלנדרש להיות מצויד באלכוג'ל, כל מתנדב חוץ ופנים  (1
. ככל שאין בידי  ההידבקות סכנת את  להקטין  יכול אשר  אחר  ציוד כלו וכפפות

 . בטרם התחלת ההתנדבות  המועצהאת המתנדב הציוד הנדרש, עליו לעדכן 

על המועצה למגן המתנדבים, הכל    - למיגון נדרשיםהמתנדבים  בהן במשימות  (2
 בהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים.

 סוגי התנדבות:  .ד

 מוגבר בסיכון הנמצאות אוכלוסיות אצל בית  ביקורכוללת  –  התנדבות פרטנית (1
 וכיו"ב(.   מיוחדים צרכים עם ילדים עם משפחות , קשישים) בקורונה להידבקות

 : ניתן לקיים רק בהתקיימות התנאים הבאיםהתנדבות זו 

 . לכך הסכמה הביעו(  והמוטב המתנדב) הצדדיםשני  (א

מרחוק כגון   להתנדבות ההתנדבות את להעביר  ניתן לא (ב

 . מקוונותשיחות  או  טלפון שיחות באמצעות

 



 

 

 

 

 - " אחד  על אחד" בשיטת הניתן ככל מתקיימת ההתנדבות (ג
 או)  בודד מוטב  של הצרכים  כלל על אחריות  לוקח בודד מתנדב 

 עבור בלבד אחד לאדם נחשף מוטב שכל כך( בודדת משפחה
 טיפול, ותרופות מזון הבאת, בדידות הפגת) שונים צרכים

 '(. וכד בילדים

נדרשת קבוצת מתנדבים )למשל אריזת מזון( יש  אם לצורך אחד   (ד
לדאוג לכך שאלו יהיו ככל האפשר אותם מתנדבים, ובכל מקרה  

 .מטר בין מתנדב למתנדב במהלך המשימה 2יישמר מרחק של 

א'   בנספח המפורטות    להנחיות צמוד  באופן פועלים המתנדבים  (ה
 המצורפת כנספח ב' לנוהל.  ההצהרה על וחותמיםלנוהל  

 עובדים לילדי התנדבות כגון קייטנות -  קבוצתי מפגש הכוללת התנדבות (2
 . יחד וכיו"ב המתכנסת קשישים חיוניים, קבוצת

 : ניתן לקיים רק בהתקיימות התנאים הבאיםהתנדבות זו 

 על)  ומתנדבים צוות אנשי  כולל, אנשים 10 עד כוללת הקבוצה (א

 (. הבריאות משרד  של המעודכנים הנהלים פי

 למשל) פתוח  במרחב תתבצע מהפעילות  שיותר  שכמה  מומלץ (ב
 (.פארק

 מפעילויות הניתן ככל להימנע ניסיון ייעשה המפגש במהלך (ג

 (. כדור משחקי  כגון )   פיזי מגע הכוללות

 בכל המשתתפים , במקביל קבוצות  כמה  פועלותש במידה (ד
 אין. קבוע מתנדבים צוות עם קבועים משתתפים הם קבוצה 

 מגע שפחות לכמה ניסיון וישנו הקבוצות בין משתתפים מעבר
 .השונות הקבוצות  בין

 במהלך מירבית  היגיינה  על שומרים בפעילות  המשתתפים  כלל (ה
 פעמים מספרבאלכוג'ל  שימוש /  ידיים  שטיפת כולל( הפעילות

 '(. וכד  תכוף באופן השירותים ניקיון ,  הפעילות במהלך

 אחד לשני. מטר בין  2מרחק של על  ו יישמרהמשתתפים  (ו

. בטוב חשים שאינם אנשים של השתתפות תתאפשר לא (ז

 יישלחו הם הפעילות במהלך  בטוב יחושו  לא ואנשים במידה
 .  מידי באופן הביתה

א'   בנספח המפורטות    להנחיות צמוד  באופן פועלים המתנדבים  (ח
 המצורפת כנספח ב' לנוהל.  ההצהרה על וחותמיםלנוהל  



 

 

 

 

 

 העברת,  אבות בבתי קשישים ביקורכגון    –  התנדבות / פעילויות במסגרת רווחה (3
 וכיו"ב.  מוגבלות עם לאנשים פעילות

 : ניתן לקיים רק בהתקיימות התנאים הבאיםהתנדבות זו 

 משרד ל"מנכ לנוהל בהתאם הפעילות את אישר  המסגרת  מנהל (א

 . למסגרת מחוץ ואורחים ספקים להכנסת הנוגע הרווחה

 הקבועים במתנדבים הניתן ככל להשתמש ניסיון נעשה (ב
 . חדשים מתנדבים להכניס ולא במסגרת

 ולא קבועים במתנדבים הניתן  ככל להשתמש ניסיון  נעשה (ג
 .פעמיים וחד מתחלפים במתנדבים

 .2.ד.4בסעיף  המפורטים בתנאים תעמוד קבוצתית פעילות (ד

 ביטוח מתנדבים:  (4

מתנדבי המועצה, אשר יחתמו על בקשה להתנדב ועל ההצהרה המצורפת כנספח  
ב' לנוהל, יהיו מבטחים כנדרש בביטוח מתנדבים / צד ג' של המועצה וכן בביטוח  

 מתנדבי של הביטוח לאומי. 

 : בארגוני הנוערו בתנועות הנוערהמועצה  בלתי פורמלית פעילות  (5

מינהל חברה ונוער בנושא  , החינוךהנחיות משרד בהתאם ל הפעילות תבוצע

, המצורפות לנוהל זה כנספח ה', ועדכונים להנחיות אלו,  14.3.2020מיום    טיולים
 ככל שיתנו. 

 

 נספחים לנוהל:   .5

 . "עשה ואל תעשה" – צ'ק ליסט למתנדב  .א

 הצהרת המתנדב/ת.  .ב

נוער  משרד החינוך, מנהל חברה ונוער, לעניין הפעלת מתנדבים שהם בני הבהרה מטעם  .ג
 .16.3.2020או בגירים עד גיל צבא מיום 

התנדבות בצל  בעניין  17.3.2020משרד הרווחה והשירותים החברתיים מיום הנחיות  .ד
   .משבר הקורונה

 .14.3.2020מיום  חברה ונוער בנושא טיולים  מינהל, הנחיות משרד החינוך .ה

 



 

 

 

 

 : חתימות  .6
 

________________________                           ____________________ 

 תאריך                                                  חתימת מנכ"ל המועצה 

 

_____________________                               ____________________ 

 תאריך                                                                          המועצה  חתימת גזבר

 

_____________________                               ____________________ 

 תאריך    הסברה, דוברות וקשרי קהילהחתימת מנהל אגף 

 

_____________________                               ____________________ 

 תאריך      ושירותים חברתיים  חתימת מחלקת אגף רווחה

 

______________________                 ____________________ 

 תאריך            יועמ"ש המועצה                                                         חתימת 

  



 

 

 

 

  "תעשה ואל ת: "עשה/למתנדב ליסט ק'צ - נספח א'

 ,יקרים ות /מתנדבים

 !אלה ומאתגרים מורכבים בימים להתנדב נכונותכם על תודה 

 לשמור החיים. כדי בשגרת הכרחיים ושינויים חדשות הנחיות עמה  מביאה הקורונה נגיף  התפשטות

 החיים.  שיגרת את לשנות  אלא ברירה לנו אין החיים על

 .ההתנדבות ואחרי  כדי  מחייבות, לקראת, תוך הנחיות מספר להלן

 הבריאות משרד באתר שוטף באופן להתעדכן ישעדכון הנוהל.  ליום עדכניות הנחיות זה במסמך
 אותן. תואמת  ההתנדבות כי בהנחיות ולוודא

 :להתנדבות  כשירים אתם כי וודאו . 1
 .  מאומת חולה בקרבת הייתם האם בדקו •

 בהם מהמקומות  אחד  נוכחים באף הייתם לא כי וודאו שוטף באופן לאפליקציה  היכנסו 
 .מלהגיע להתנדבות והימנעו לבידוד כנסוי שכן, ה במידה מאומתים. חולים ביקרו

 ?טוב לא ות/מרגישים •

 מלאה להחלמה עד  בבית הישארו ו  להתנדבות מלהגיע מנעו יה  אנא

 ?ל"מחו לאחרונה  חזרתם •

 להתנדבות  מהגעה מנעויוה זה בנושא להוראות הקשיבו

 ? רקע מחלות בעלי  או/ו ותיקים  אזרחים אתם •

 להתנדבויות  הצטרפו . אנשים עם במפגש הכרוכה בהתנדבות  מהשתתפות הימנעו 

 .האפשר במידת , מהבית וירטואליות 

 

 :ההתנדבות לקראת . 2
 .ההתנדבות אל אתכם לקחת שתוכלו, ל'אלכוג בבקבוק הצטיידו  אנא •

 ההתנדבות  במהלך  ציבוריים בשירותים  משימוש מנעילה  השתדלו •

 אנשים עם מזון /כלים לחלוק תצטרכו שלא מנת  על, אישי שתייה  ובקבוק  במזון הצטיידו  •

 .אחרים

 משני יותר בו  פרטי  ברכב  לנסוע לא  והקפידו להתנדבות ציבורית בתחבורה מנסיעה מנעו יה •
 .אנשים

 . אותו לבצע  מנת  על הנדרש הידע כל את לכם  יש  וכי  הנוכחי  לתפקידכם  הוכשרתם כי  וודאו •

 



 

 

 

 

 :ההתנדבות במהלך . 3
 וביציאה כדי תוך ,בכניסה ל'באלכוג  חטאו או ידיים רחצו :אישית היגיינה על הקפידו •

 .בכפפות להשתמש מומלץ , האפשר במידת.  ההתנדבות ממקום

 .אחרים אנשים לבין ביניכם  לפחות מטר  2 של מרחק שמירת על הקפידו •

 .פועלים אתם בו  בחללאנשים  10 -מ  יותר אין  כי וודאו •

 .אחר פיזי מגע מכל או  ידיים מלחיצת מנעו יה •

 .בלבד למרפק זאת עשו, משתעלים או  מתעטשים אתםש במידה •

 .כך על ת/האחראי את יידעו  אנא, בטוב חש שאינו  במוטב נתקלתם באם •

 או  מזון /חבילות להשאירלמשל,   ניתן . ים/המוטב  עם ישיר ממגע שניתן כמה  עד מנעו יה •

 .  המוטב לדלת מחוץ אחר סיוע  כל

 

 ההתנדבות  לאחר . 4
 מקרים וכמובן מסקנות,  התחושה איך , היה איך : הפעילות סיום על ת /האחראי את  שתפו •

 .הדעת את  עליהם לתת  שיש חריגים

 .  זאת ועשו בתחושותיכם לשתף מי  את  לכם יש כי וודאו •

 רכז אל לפנות  יכולים  אתם , מישהו  עם לדבר  מעוניינים או  מצוקה  חשים אתםש במידה 
, או לפנות לגורם טיפולי  ן"ערברשת, או  והקשבה סיוע -סהר עמותת אל או ההתנדבות

 במועצה המקומית. 

 את רק עצמכם על קחו. כוחות וצבירת מנוחה ,השגרה על השמירה לצד לעצמכם אפשרו •

 .בה לעמוד תוכלו שלהערכתם המשימות  כמות

 ת/האחראי את במיידי לעדכן יש 'ההתנדבות לאחר ימים מספר ברע חשים הנכםש במידה •

 .ההתנדבות על

 .בהתאם ולנהוג  ההנחיות אחר לעקוב  להמשיך  יש •

 

 חתימת המתנדב: 

 

 שם מלא: _______________    

 _ _____ת.ז. _____________

 ___________ _____תאריך: _

 חתימה: _______________



 

 

 

 

 טופס הצהרה למתנדב/ת  –נספח ב' 

 

 ( _________________________________________ופרטי משפחה  שם)  אני

 ז. __________________________________________________.ת מספר

 מועצה מקומית גני תקווה. –המקומית   ברשות להתנדב ת/מבקש

 __________________________________________________ ים /בתאריך

 ____________________________________________________:בתפקיד 

 

 

 :זו הצהרה על החתימה ליום נכון כי  בזאת  ה/מצהיר אני

 . האחרונים הימים 14-ו"ל במח  חזרתי  לא .1

 ב. "וכיו גרון כאב ,צינון ,חום ,שיעול של תסמינים ללא -   האחרונים הימים   14-ב   בטוב חשתי   .2

 . לבידוד שנדרש מישהו עם הבית באותו שהיתי ולא האחרונים הימים  14  -ב בבידוד הייתי לא .3

 במגע באתימצאתי ש ולא , המאומתים החולים  של ביותר  המעודכנים  המסלולים על עברתי  .4
 .מהם אחד אף עם

 

 

 החתום:  על

 

 ________________________________שם מלא: 

 תאריך: _________________________________

 חתימה: _________________________________


