בס"ד
א.ג.נ
הנדון :גיוס מתנדבי שירות לאומי -שנת תשע"ט (ספטמבר )2018
בימים אלו אנו בעיצומו של תהליך גיוס המתנדבים של האגודה להתנדבות שירות לאומי
לשנת תשע"ט (ספט'  .)2018מצ"ב טופס" -התחייבות להפעלת מתנדבים בשירות לאומי
לשנת תשע"ט".
בטופס זה ,הנך מתבקש לציין את מס' המתנדבים אותם ברצונך להפעיל בשנה הבאה
ואת פריסתם בפועל .השבת טופס זה כשהוא חתום ,מהווה אישור לביצוע תהליך גיוס
המתנדבים .ברצוני להדגיש כי ,טופס זה הינו נספח להסכם שנחתם בעבר בינכם
ובין האגודה להתנדבות שירות לאומי.
על מנת לשמור על קשר רציף לעדכונים שונים  ,במהלך השנה  ,יש למלא בשלמות את
כל השדות המופיעים בטופס ,לרבות מספרי נייד וכתובות דוא"ל.
נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ופניה בעניין התקנים וההסכם.
ליצירת קשר  ,08-6425349 :פקס08-6425347 :
דוא"ל – hozim@sherut-leumi.co.il

בברכה,
עודד וייס
ראש אגף שיבוץ ותקינה
האגודה להתנדבות שרות לאומי

העתקים:
ירון לוץ  -מנכ"ל

טופס התחייבות להפעלת מתנדבים בשירות לאומי לשנת תשע"ט
נא לסמן את סוג הבקשה :בקשה חדשה  /תוספת תקנים לבקשה קודמת /בקשה
להשלמת מימון תקן רשות ציבורית
טופס זה הינו התחייבות לתשלום על בסיס המתנדבים שישרתו בפועל ומהווה נספח להסכם ההתקשרות
(סעיף.)6
שם הגוף_____________________________________________________________________________:
מספר גוף/עמותה (ח"פ/זיהוי) _________________________________________________________:
איש קשר _________________________________:תפקידו___________________________________:
כתובת למשלוח דואר_________________________________________________________________ :
טלפונים ________________________ :נייד______________________ פקס______________________:
דואר אלקטרוני______________________________________________________________________ :
מובא בטבלה תעריפי התשלום לכל סוג תקן .התעריפים בהתאם לחוק ולמובא בהסכם( ,נספח ג' ).
נא לסמן בגוף הטבלה את התקנים המבוקשים!
הגוף אינו מספק
ארוחות ודיור

₪ 1562.19

הגוף מספק אחזקת
דירה אך ללא ארוחות

---------------

הגוף מספק 2
ארוחות וללא דיור

₪ 1442.68

הגוף מספק דיור ו3-
ארוחות בתנאי
פנימייה

--------------

תעריף מתנדב הגר
בביתו
מספר מתנדבים
מבוקש
₪ 1382.61
₪ 2388.07
₪ 1707.53
תעריף מתנדב הגר ₪ 2541.20
מחוץ לביתו
מספר מתנדבים
מבוקש
התעריפים נכונים לתאריך  01.01.18המשתנים בהתאם להחלטת רשות השירות הלאומי אזרחי.


בנוסף המוסד שלי מקבל_______ תקני בית ו_______ תקני חוץ במימון( ____________ :משרד ממשלתי)
מיקום הפעלת המתנדב (פריסת תקנים לפי כתובת .במידה וישנם מס' מקומות נא לצרף טבלה
הכוללת את פריסת התקנים לפי כתובת) _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
חותמת חברה +חתימת מורשה/י חתימה:

שם _____________________
תפקיד ___________________
תאריך ___________________

יש להעביר טופס זה חזרה:
דוא"ל  , hozim@sherut-leumi.co.il :פקס , 08-6425347 :טלפון08-6425349 :
דואר :רח' המלאכה  13לוד .מיקוד7152024 :

