
שירות לאומי תורני

מתנדבת יקרה,  

שמחים על הצטרפותך לשירות הלאומי באגף שיל"ת של עמותת שלומית. 
אנו רוצים לברך אותך עם כניסתך לדירת שירות של שיל"ת ולציין כי עברת 

תהליך מיון קפדני בו רק המתאימות התקבלו למערך הדיור שלנו. 

עבור רבות זוהי יציאה ראשונה מהבית והתנסות בחיים עצמאיים – התנסות 
שעתידה להיות לעיתים גם מאתגרת. כך, לצד היתרונות וההטבות הגלומים 

בדירת השירות – ישנם גם נהלים, חוקים ומסגרת שיש לעמוד בה.  

תנאי  על  ומידע  דגשים  מספר  לדירה,  כניסתך  בטרם  בפניך,  להביא  בחרנו 
החיים בדירה. 

וישנה  ובמידה  הקרובה  וסביבתך  הוריך  עם  להתייעץ  לך  מציעים  אנו 
התלבטות, שאלה או חוסר בהירות – ליצור קשר עם הרכזת כדי לוודא את 

מידת התאמתך.  

השירות  בתקופת  המתנדבות  את  משמשות  שיל"ת  של  השירות  דירות   //
הלאומי – הלינה בהן מתקיימת בימים ראשון עד חמישי ובמוצ"ש. בשישי 

בלילה ובחגים – אין להישאר בדירות.

ברוכות הבאות לדירת שירות בשיל"ת... 
אז מה מצפה לך? 
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// בדירת שירות מתגוררות בין 2-3 דיירות בכל חדר, מספר הדיירות משתנה 
בהתאם לגודל הדירה.

ומאובזרות  הלאומי  השרות  רשות  תקן  פי  על  למגורים  מוכנות  הדירות   //
במקרר, כיריים, מיקרוגל, מיטה וארונית לכל דיירת, שולחן אוכל + כסאות 

כמספר הדיירות, מאוורר לכל חדר )בדירות מסוימות קיים מזגן(. 

מהתנאים  חלק  אינם  וטלוויזיה  סלון  החלונות,  על  רשתות  אין  בדירות   //
הבסיסיים. 

// נציג העמותה יגיע לביקורים מידי פעם עפ"י שיקול דעתו ולעיתים ללא 
הודעה מראש.

// על בנות השירות לדאוג לניקיון הדירה ולעמוד בבדיקות הנעשות על נציג 
העמותה. 

באחריות  ולא  המתנדבת  באחריות  חופשי  זמן  הן  והערב  אחה"צ  שעות   //
רכזת הדירה.

// אחת לחודש מתקיימת ישיבת דירה – חלה חובת השתתפות בישיבות 
אלה. היעדרות תכופה עלולה להוביל לביטול המגורים בדירה.  

// הדירה הינה מרחב ציבורי ועל כן, חלים עליה כללים מותאמים:

חל איסור על עישון )כולל נרגילות( ; הכנסת אלכוהול ; הכנסת בע"ח.

אירוח בדירה אפשרי עד השעה 22:00. )אין אישור לארח בנים( 
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בדירה ישנים אך ורק בנות השירות של הדירה. )גם לא בן/בת משפחה( 
)גם במקרים של  לגרור הוצאה מהדיור  בכללי הדירה עתידה  אי עמידה   //

תפקוד חיובי במקום השירות( 
// השיבוץ בדירות נעשה על פי שיקול דעתה של העמותה והוא יכול להשתנות 

במהלך השנה בהתאם לצרכים ולשינויים במערך הדירות של העמותה.  
– המהווים  ימי הכשרה  חובת השתתפות בשלושה  לאחר השיבוץ חלה   //

תנאי לקבלת אישור סופי ולשיבוץ בדירה.  

הרכזות ישמחו להיות לך לעזר בתהליך ההתאקלמות, אך אינן גרות בדירה 
ואינן זמינות בכל שעה. 

אנו מקווים כי דף מידע זה, המציג תמונה ראשונית של תנאי החיים בדירה, 
הועיל בקבלת ההחלטה ובמידת המוכנות לקראת החוויה החדשה העומדת 

בפניך. 
שיהיה בהצלחה רבה! 

שלך,
צוות שיל"ת – עמותת שלומית


