החברה העירונית ראשון לציון לביטחון וסדר ציבורי
אגף ביטחון מוסדות חינוך וציבור

הנחיות ביטחון ובטיחות לימי התרמה ארציים

חוזר מנכ''ל תשעד(1/א) ,כ"א אלול התשע"ג 72 ,באוגוסט 7112
(  .7חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי  7.7התנדבות  7.7-6ימי התרמה במערכת החינוך )
מפרט את הכללים להפעלת תלמידי מערכת החינוך וחניכי תנועות הנוער בהתרמות .
הנחיות כלליות
 . 1כל תלמיד ישתתף בלא יותר משני ימי התרמה ארציים בשנה.
 .7ההתרמות תתבצענה באשכולות (כדי שלא תיפגענה העמותות הקטנות).
 . 3התלמידים המשתתפים יהיו מכיתות ז' עד י"א.
 .4התלמידים המשתתפים יתנדבו ולא יחויבו להשתתף.
 . 5כל בית ספר יקבע מאיזו שכבת גיל יצאו תלמידים להתרמה ,בכפיפות לטווחי הגיל
המאושרים.
 .6כל בית ספר ועמותה מחויבים לתכנית חינוכית המורכבת מ 3-פעילויות.
 .7את התכנית יאשר מנהל אגף החינוך והעתק ההחלטה יועבר לממונה במשרד החינוך.
 .8כללים לקיום יום ההתרמה והוראות ביטחון ובטיחות
1.1

מנהל בית הספר ,או מי שהוסמך מטעמו מצוות המורים ,אחראי לקיומו של יום
ההתרמה הארצי שהוא חלק מהתכנית החינוכית להתנדבות ולעזרה לזולת בבית
הספר .משרד החינוך רואה בתלמידי חטיבות הביניים והחינוך העל-יסודי מתאימים
למלא את המטלה החינוכית של ביצוע ההתרמות .בהתאם להנחיות ובכפיפות
להוראות כדלקמן יישלחו התלמידים בחוליות לצורכי התרמות ,ובסיום משימתם
ימסרו דיווח על הפעילות לנציג העמותה.

1.7

תלמיד ישתתף בהתרמה רק אם הביע את רצונו לעשות זאת .לא תינקט כל סנקציה
נגד תלמיד שאינו משתתף בהתרמה משום שאינו מעוניין בכך או משום שהוריו אינם
מסכימים .הורי התלמיד יאשרו בכתב את הסכמתם להשתתפות ילדם במבצע
ההתרמה.

1.3

ההנחיות וההדרכה המובאות להלן לגבי יום ההתרמה תימסרנה לתלמידים על ידי
מנהל בית הספר או על ידי מי שהוסמך מטעמו מצוות מורי בית הספר ,בנוכחות נציג
של אחת העמותות באשכול של העמותות השותפות ליום ההתרמה.

1.4

יום ההתרמה יתחיל בבית הספר .ההתרמה לא תארך יותר מ 3-שעות ,לא תתחיל
לפני השעה  ,14ותסתיים בבית הספר לא יאוחר מהשעה  11בחורף ומהשעה 11
בקיץ.

1.5

נציג העמותות המתרימות יפרט לתלמידים את אזורי ההתרמה בכתב (ורצוי
בדפוס) ,וימסור את תווי הזיהוי החיצוניים (רצוי בצבע זוהר) ,את פנקסי הקבלות
ואת התוויות הדביקות (המאשרות כי התורם אכן תרם) ,ובכולם יצוין בצורה בולטת
סמל יום ההתרמה והתאריך .לא תודבק תווית על מזוזת הדלת אלא בהסכמת
התורם.

1.6

נציג העמותות יערוך רישום שיפרט את מספר הזיהוי של פנקסי הקבלות הנמסרות
למתרימים ואת סכום הקבלות בפנקס – הכול על טופס מוכן מראש.

1.7

מורים לא יהיו מעורבים בענייני כספים וקבלות.

1.1

כספי התרומות שנמסרו לנציגי העמותות יופקדו בהקדם האפשרי בסניף בנק
(שתואם מראש) ,בחשבון שבו תהיה זכות חתימה משותפת לנציגי כל העמותות
הכלולות באותו אשכול של עמותות שלמענן בוצעה ההתרמה.

1.1

התלמידים יצאו להתרמה בזוגות או בשלשות .בשום אופן לא יצא תלמיד לבדו .לא
יישלחו תלמידים לאזורים מבודדים או חשוכים .לתלמידים יינתן סימן זיהוי ברור
ובולט לשרוול או לדש ,ורצוי שיהיה זוהר.

 1.18לכל זוג תלמידים (או שלשה) ייקבע אזור התרמה מוגדר ומוכר ,ותימסרנה הנחיות
ברורות איך להגיע לאזור ואיך לחזור ממנו .יובהר לתלמידים שאסור לבצע התרמות
מחוץ לאזור שנקבע.
 1.11התלמידים יתודרכו בנושאי הזהירות בדרכים ,כללי הבטיחות והביטחון ,איסור
הנגיעה בחפצים חשודים ואיסור ההתרמה ברחוב.
 1.17התלמידים יתודרכו גם איך לפנות לתורמים ואיך להציג את עצמם ולהסביר מדוע
באו ולשם מה .בשום אופן לא ייכנסו תלמידים לדירה ,אף אם יוזמנו בנימוס.
 1.13לא יימסר לתלמידים המתרימים חומר הסברה בכתב לחלוקה בעת ההתרמה .יש
אפשרות שהקבלה תכלול הסברים.
 1.14התלמידים יתודרכו מהי התנהגות מסכנת ובלתי הולמת מצד מותרמים ,כיצד
להיזהר ממנה ,ובמקרה של אירוע חריג כיצד לדווח מידית למוקד העירוני בטלפון
 111או  . 12-9977299על המוקד להגיש תלונה מתאימה במשטרה ולדווח לחדר
המצב במשרד החינוך.
 1.15יש להנחות את התלמידים כי בכל מקרה של ניסיון שוד ימסרו את כספי התרומות
ללא מאבק ,יחזרו מיד לביתם ,וידווחו על האירוע למוקד .על המוקד להגיש תלונה
מתאימה במשטרה ולדווח לחדר המצב במשרד החינוך.
 1.16אם יצאו באותו היום להתרמה תלמידים מכיתות ז' עד י"א ומקביליהם בתנועות
הנוער ,יצא המתנדב עם תנועת הנוער ,אלא אם כן יסוכם אחרת.
 1.17לא יאוחר מחודש ימים לאחר ההתרמה יודיע נציג העמותות לבית-הספר כמה כסף
אספו תלמידיו וכמה כסף נאסף בסך הכול ביום ההתרמה כולו.
 1.11העמותות מנועות מלתת למתרימים כל תגמול עבור ההשתתפות בהתרמה ,שהיא
כאמור בהתנדבות מלאה .רצוי כי העמותות תנפקנה לבית-הספר ,לתנועת הנוער
ולמתרימים תעודות כבוד והוקרה על לקיחת חלק ביום ההתרמה .כמו כן אפשר
להעניק לבתי ספר מצטיינים פרס עידוד חינוכי; זאת בהתאם להמלצות ועדת
המשנה.

 1.11הרשות המקומית תודיע מראש למפקד המשטרה במקום על קיום יום ההתרמה,
ותמסור לו את רשימת בתי הספר ותנועות הנוער המשתתפים ביום ההתרמה ,את
אזורי ההתרמה ,את זמן ההתרמה ואת סניף הבנק שיופקדו בו כספי התרומות.
 1.78אגף הביטחון במשרד החינוך יודיע לכוחות הביטחון על קיומם של ימי ההתרמה.
 1.71המשרד יפנה לאגף החקירות במטה הארצי של משטרת ישראל בבקשה שלפיה
תעביר המשטרה הודעה מתאימה על כל תלונה שהוגשה ונחקרה (לרבות תוצאות
החקירה) לממונה על ההתרמות במשרד.
 1.77העמותות המתרימות רשאיות לבטח את התלמידים ואת החניכים המתרימים כפי
שתמצאנה לנכון.
 1.73כל הנאמר כאן לגבי בית הספר ,לגבי מורה ולגבי מנהל יחול בתיאומים המחויבים גם
על תנועות הנוער.

התרמות קרובות-:
 11מרץ  7119כ"ה באדר תשע"ה עלם  +ארגוני הנוער בסיכון כול חטיבות הביניים
 17מאי  7119כ"ג באייר תשע"ה ניצני ראשון כול החטיבות העליונות
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