
 

   91עדכון קורונה מספר 
   19.4.20 בניסן תש"ף ה "כ ,רביעייום   

 ! ולכולן שלום לכולם
 

 .באייר תש"ף בניסן 'ה  29.4.20ות אמ עצעד מוצאי יום הושלב זה ל נכונים דגשים בחזרה להתנדבותהא. 
 

 המכינות תצטרפנה. , מצפים שעד מחר כל שאר מכינות שחזרו להתנדבות 30-מקיבלנו דיווח   .1
ני ההתנדבויות, השלימו אופן עקבי להביא את נתומשרד החינוך דורש ב .השלמת הדיווח בקישור הבא

 בהקדם את מילוי הטופס. 
 

המשלבת לינה במכינה בהתאם ניתן לחזור להתנדבות  .רה לפעילות שגרה במכינהזחין אישור לא .2
משתלב וככל שזה  רק לאחר שנמצאה ההתנדבות כינהללון במיכולים כל עשירייה בים בדהמתנ. םלכללי

אין לאפשר חזרה של כל החניכים ואז להתחיל לחפש להם   .עם אפשרות לינה במכינה בהתאם לכללים
 התנדבות. 

 
כל  אל שימו לב כי  הביטוח הלאומי כתנאי ליציאה להתנדבות. חובה להקפיד על ביטוח מתנדבים של .3

 .ביטוח המתנדבים הכתובדאגו להחזיק את אישור  ים.ושרדבות מאנכל התא לומתנדב 
 

 . שמוליק דרך ובעזרת החינוךואישור הפעילות ממשרד רישום  – בחקלאות
 דרך משרד החינוך. הביטוח  –יות בשמרטפ

 ם של הביטוח הלאומי דרך הרשות.לביטוח מתנדבי רישום – שויות המקומיותבר
מתנדבים ביטוח שהארגון מוכר ללוודא  יש ג' השומר החדש, קדמה, לב אחד( )דו – דרך ארגון התנדבות

 . הרישום( "ביד" לביש לק) של כל המתנדבים בפעילותם ורישומבצע   ע"י הביטוח הלאומי
 .בעמוד הנהלים וההנחיות באתר מועצת המכינות נדביםביטוח מת בסעיףהמידע כל 

 
  םמעונייניאלא שרבים מהחקלאים לא  ,צורך רב בעובדים חקלאיים ישלפי מידע שהועבר אלינו אחה"צ  .4

. לכן מכינות שמחפשות (קדמה וכו' ,דוגמת השומר החדש)דרך מתווך משיקולים כלכליים לעבוד 
לסכם שעלויות המזון הלינה וההסעה  ו התנדבות קבוצתית בתחום זה צריכות לפנות בעצמן לחקלאים

 יהיו על החקלאי. אישור ורישום לעבודה יש לקבל ממשה"ח בעזרת שמוליק. 
 

היא רק מסייעת  ,או אחרים בארגון העבודה: המועצה איננה מחליפה את השומר, קדמה חשוב להדגיש .5
 )או נאלצות עקב ביטולים( לארגן ההתנדבות בעצמן לאור המצב שנוצר.  תשמעוניינולמכינות 

 
וץ  מח 10ה. לינה של צוותי נבסמוך למכי אל לעתים ,ויות מקומיותשבר השענת יווהולך מהתנדבולק גדל ח .6

 מותרת. -םלמכינה במקום מסודר לפי הכללי 
 

במכינה או במקום לינה מסודר  -, יכולים להישאר ללון לפי הכלליםארים שישי שבתשצוותי התנדבות שנ .7
 הסופ"ש הם ממשיכים בהתנדבות.אם בתום רק  -אחר

 
ראיונות ם או אין לקיים סמינרי. היא הלנת מתנדבים כינהבני המהפעילות היחידה המותרת במ .8

חניכי  ית של דולימ)פעילות למעט הלנה של מתנדבים.  וח שבו"שים או כל אירוע אחר במכינהריס/אוגי
 ה לעמוד בכללי הזהירות(.כיי העבודה איננה דורשת היתר אך צרבים אחרדנמכינה מת

 

 העצמאותחללי מערכות ישראל ויום כרון יב. יום הז

  ,חלים 7כללי סעיף תנדבות בחג או לאחריו היך בשמבקשות להישאר כדי להתנדב או להמש תאם יש מכינו .9
 . בעניין זה נא להקפידאבל אין לקיים אירועי חג ומסיבות. 

 

https://forms.gle/1tsVnkvVTtND331V8
https://mechinot.org.il/news/2020-03-26-12-10-43-1575


 

 השני לאסון מכינת בני ציון בנחל צפית כרוןיג. יום הז

 מתכונתם כרגע את ישאנו מגב .יום שלישי ,(5.5.20א באייר )"יום השנה העברי של האסון הוא י .10
אנו  .נה שבלו"ז המוקדש לציון יום הזמן  המכינותיומני בו כבר רישמ אנא  המשותפת לציון יום השנה,

כל המכינות תערוכנה משבצת העוסקת  א באייר". ערב י 4.5מציעים )נאשר סופית בהמשך( שביום שני 
 .  כהצעה תוכן . תועבר משבצתלקחיו באסון ו

 
מבקשים שכל  .17:00בשעה  5.5.20ביום ג' במדיה ישירות שיועבר  טקס זיכרון משותףנוסף נקיים ב .11

 . / התנדבות( עבודהולל במהלך )כ זהזמן בלו"את ותפנה  תצטרפנה וירטואלית לטקסהמכינות 
 

אריק, יעל, איציק( ישוחחו עם המכינות עד יום האירוע  )ים ם ממשפחות הנספשהורי תינוישמעונ מכינות  .12
 ונתאם בין ההורים למכינות. ליוליה  יעדהומתבקשים ל

 
 

 ד. תקציב
 

נהל חברה ונוער, שר החינוך  יקים בעזרת מסום היום. אנו עתוקף כתב ההתחייבות שחתמנו עליו ת .13
 וגורמים נוספים בהסדרת המצב שכן משפטית לא ברור מעמדנו.

 
המחויבות וההתייצבות להתנדבות מסייעת לנו בעניין זה, ומבחינתנו מצדיקה המשך מימון מלא של כל  .14

 . 30.4עד   19.4בין ש אפריל גם אם רשמית טרם אושרה התקופה שדוח

  

 כל המידע מרוכז באתר מועצת המכינות:

 https://mechinot.org.il/news/2020-1575-43-10-12-26-03: נהלים והנחיות-

 https://mechinot.org.il/news/volunteering-1572: אפשרויות התנדבות-

 https://mechinot.org.il/news/virtual-1561מאגר למידה מקוונת:  -

 

 054-523-4287 -להתנדבות בשמרטפיות צרו קשר עם רוני

 
 בריאות לכל והמשך התנדבות לימוד ועשייה למען הכלל

 ,זמינים לשאלות ופרטים

 מטה מועצת המכינות

https://mechinot.org.il/news/2020-03-26-12-10-43-1575
https://mechinot.org.il/news/volunteering-1572
https://mechinot.org.il/news/virtual-1561

