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 התנדבות בצל משבר הקורונה

 !תודה על הנכונות להתנדב בזמנים אלו בהם העשייה הקהילתית משמעותית ומורכבת יותר מתמיד

להקפיד עם התרחבות ההגבלות של משרד הבריאות על פעילות לאור התפשטות מחלת הקורונה, יש 

 הקפדה יתרה על ביצוע התנדבויות על פי הנהלים בתדריך זה.

  באתר משרד הבריאות בהנחיותבאופן שוטף  בהנחיות יש להתעדכן

 

כל פעילות התנדבותית תהיה כפופה לנהלים המשתנים של משרד הבריאות ויש לבחון אותה לגופה  .1

 ובהתאם לנהלים הנכונים לאותו מועד. 

יש לבחון את נחיצותה של כל פעילות התנדבותית ולבצע אך ורק משימות חיוניות בעת הזו. כמו כן  .2

ירטואליות, באמצעות הטלפון או באמצעים ייעשה ניסיון להחליף את מירב ההתנדבויות בהתנדבויות ו

 דיגיטליים. 

כל מתנדב יהיה אחראי על אדם / משפחה  - אין לבצע התנדבות ישירה )לא וירטואלית ( במקביל .3

   .בלבד אחתמסגרת  /

במידה ולצורך אחד נדרשת קבוצת מתנדבים )למשל אריזת מזון( יש לדאוג לכך שאלו יהיו אותם  .4

 מטר בין מתנדב למתנדב במהלך המשימה.  2שמר מרחק של מתנדבים, ובכל מקרה יי

ישולבו  לא בקורונה לחלות סיכון בקבוצת הנמצאים רקע מחלות עם ואנשים ותיקים אזרחים .5

 חזרו אשר אנשים במערך יתנדבו לא כן בהתנדבות וירטואלית. כמו זה, אלא במערך כמתנדבים

בבידוד, או אנשים שחשו לא  להישאר נתבקשו לא אם גם מועד ההתנדבות שלפני בשבועיים ל"מחו

 בטוב בשבוע שלפני ביצוע ההתנדבות.

  

יש לוודא כי כל מתנדב מצויד באלכוג'ל, ועל פי הצורך גם במסכה וכפפות ו/או כל ציוד אחר אשר יכול  .6

 להקטין את סכנת ההידבקות. 

 ממוגנים בהתאם.במשימות בהן עובדים נדרשים למיגון, יש לוודא כי גם המתנדבים  .7

דרך יחידת ההתנדבות -יש לוודא כי כל מתנדב מבוטח כנדרש בביטוח מתנדבים של ביטוח לאומי .8

 במועצה 

בבני נוער בגיל  דוברלמלא עבורם טופס ביטוח וכן אישור הורים אם מיש לדאוג   -תנדביםמ בני נוער .9

  .ההתנדבות של המועצהולהפנות ליחידת  )אין להפעיל בני נוער מתחת לגיל זה( 16-18

, הצהרת בריאות, מתנדב , טופס ביטוח(2)עמוד  ותכם : צ'ק ליסט למתנדבילנוח מסמכיםמצורפים  .10

 אגף -עו"ס קהילתית  -שירי צוראת כל הטפסים יש להשיב ל .(18)למתנדב מתחת לגיל  אישור הורים

09-טלפון: . להבהרות נוספות shirit@hefer.org.il דוא"ל:ב הרווחה והשירותים החברתיים

8973334 . 

 

http://www.hefer.org.il/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
mailto:shirit@hefer.org.il
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 צ'ק ליסט למתנדב/ת: עשה ואל תעשה בתקופה זו

די התפשטות נגיף הקורונה מביאה עמה הנחיות חדשות ושינויים הכרחיים בשגרת החיים. כ

, בותלהלן מספר הנחיות מחיי לשנות את שיגרת החיים. אין לנו ברירה אלא –לשמור על החיים 

 לקראת, תוך כדי ואחרי ההתנדבות.

 וודאו כי אתם כשירים להתנדבות:

  באופן שוטף וודאו  כי לא הייתם  לאפליקציהבדקו האם הייתם בקרבת חולה מאומת? הכנסו

הכנסו לבידוד והמנעו  -נוכחים באף אחד מהמקומות בהם ביקרו חולים מאומתים. במידה וכן

 מלהגיע להתנדבות. 

  .מרגישים/ות לא טוב? אנא המנעו מלהגיע להתנדבות, הישארו בבית עד להחלמה מלאה 

  מהגעה להתנדבות. חזרתם לאחרונה מחו"ל? הקשיבו להוראות בנושא זה והמנעו 

  אתם אזרחים ותיקים ו/או בעלי מחלות רקע? המנעו מהשתתפות בהתנדבות הכרוכה במפגש

 עם אנשים. הצטרפו להתנדבויות וירטואליות מהבית, במידת האפשר. 

 לקראת ההתנדבות:

 .אנא הצטיידו בבקבוק אלכוג'ל, שתוכלו לקחת אתכם אל ההתנדבות 

 משימוש בשירותים ציבוריים במהלך ההתנדבות השתדלו להמנע 

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

  המנעו מנסיעה בתחבורה ציבורית להתנדבות והקפידו לא לנסוע ברכב פרטי בו יותר משני

 אנשים. 

 ת כל הידע הנדרש על מנת לבצע אותווודאו כי הוכשרתם לתפקידכם הנוכחי וכי יש לכם א 

 במהלך ההתנדבות:

  הקפידו על היגיינה אישית: רחצו ידיים או חטאו באלכוג'ל בכניסה, תוך כדי וביציאה ממקום

 ההתנדבות. במידת האפשר מומלץ להשתמש בכפפות. 

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

 אנשים בחלל בו אתם פועלים.  10-וודאו כי אין יותר מ 

  .המנעו מלחיצת ידיים או מכל מגע פיזי אחר 

 .במידה ואתם מתעטשים או משתעלים, עשו זאת למרפק בלבד 

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

 ל סיוע אחר המנעו עד כמה שניתן ממגע ישיר עם המוטב/ים.  ניתן להשאיר חבילות/מזון או כ

 מחוץ לדלת המוטב, למשל. 

http://www.hefer.org.il/
https://imoh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=20ded58639ff4d47a2e2e36af464c36e&locale=he&/
https://imoh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=20ded58639ff4d47a2e2e36af464c36e&locale=he&/
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 לאחר ההתנדבות

  שתפו את האחראי/ת על סיום הפעילות: איך היה, איך התחושה, מסקנות וכמובן מקרים חריגים

 שיש לתת עליהם את הדעת

  וודאו כי יש לכם את מי לשתף בתחושותיכם, ועשו זאת. זה במידה ואתם חשים מצוקה או

סיוע  -אתם יכולים לפנות אל רכז ההתנדבות או אל עמותת סהרמעוניינים לדבר עם מישהו, 

 והקשבה ברשת או ער"ן

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

 המשימות שלהערכתם תוכלו לעמוד בה. 

 י/ת על במידה והנכם חשים ברע מספר ימים לאחר ההתנדבות, יש לעדכן במיידי את האחרא

 ההתנדבות.

 .יש להמשיך לעקוב אחר ההנחיות ולנהוג בהתאם 

 

http://www.hefer.org.il/

