
لقاء تحضيري للخدمه المدنيه/ التطوع. 
أهال وسهال بكم/ن



لقاء تحضيري للخدمة  
دخول الزوم وفحص الحضور 

أهال وسهال بالقادمين والقادمات للخدمة المدنية – التطوع في المجتمع 

أن تكون/تكوني  متطوع/ة في الخدمة المدنية- التطوع في المجتمع 

المنظومة االجتماعية في الجمعية 

تطبيق الحضور 

إجراءات الكورونا 

 األيام األولى في الخدمة



أهداف اللقاء التحضيري للخدمة

الخطوة األولى لالنتقال من تلميذ/ة إلى متطوع/ة  

التعرف على المنسقة وعلى أبناء وبنات الخدمة في المنطقة 
  

منح األدوات والمعرفة لبداية الخدمة 



المدونة األخالقية تدريب عبر الزوم
الرجاء الجلوس في مكان هادئ ومضاء، وبدون تشويشات قدر االمكان ★

احرصوا على لباس محترم ★

االمتناع عن األكل خل التدريب  ★

ابقوا الكاميرا شغالة  ★

تأكدوا من كتابة اسمكم/ن اسفل الشاشة ★

 لدى استخدام الدردشة حافظوا على لغة مؤدبة وأسئلة واضحة ومفهومة★



توكيدات للتدريب عبر الزوم
 في بداية كل وحدة ننتقل الى الكاميرا لفحص الحضور. 

 في بعض األحيان سوف اسمح باستخدام المايكركفون،  

        الرجاء فتح المايكرفون فقط عندا اسمح بذلك واغالقه في النهاية. 

يمكن ويفضل الكتابة عن طريق الدردشة، مع األخذ بالحسبان أنني لن استطيع الرد بشكل فوري. 

في الحاالت المستعدلة يمكن عن طريق الواتس اب، وسوف أقرأ ذلك خالل االستراحات. 

 لنحافظ على ثقافة الحوار، مع االهتمام األقصى باالمتناع عن الضجة والتشويش كي نتمكن من 

استوفاء جميع المعلومات المهمة لبداية الخدمة.  



تسجيل الحضور في يوم التدريب



تسجيل الحضور في أيام التدريب – المرحلة األولى



 تسجيل الحضور في أيام التدريب – المرحلة الثانية



تسجيل الحضور في أيام التدريب – المرحلة الثانية



تسجيل الحضور في أيام التدريب – المرحلة الثالثة



المرحلة الرابعة – تسجيل الحضور أيام التدريب



أن تكون متطوعا/متطوعة في 

الخدمة المدنية- التطوع في المجتمع



واجهات في الخدمة المدنية

السلطة للخدمة الوطنية المدنية

ابن/ة الخدمة

جمعيّة شلوميت 
المنسق/ة

مكان الخدمة 
الُمشّغل/ة



واجهات في الخدمة المدنية

السلطة للخدمة الوطنية المدنية هي هيئة حكومية 
والتي تجمع بين يديها كل ما يتعلق بمعالجة  

موضوع الخدمة الوطنية المدنية في دولة إسرائيل. 

يتم خالل السنة مراقبة من قبل السلطة في أماكن الخدمة: 
 زيارات مفاجئة، مراجعات هاتفية ومراجعات منسقة.

السلطة للخدمة الوطنية المدنية – جمعيّة شلوميت – الُمشّغل/ة في مكان الخدمة 



في دولة إسرائيل توجد قوانين تتعلق بالخدمة المدنية 
السلطة للخدمة الوطنية المدنية  

تُرشد 
تُشرف 
وتراقب 

كل من أماكن الخدمة 
والجمعيّة التي تشّغل أبناء وبنات الخدمة  -  

وفق القوانين والتعليمات. 

منسقة/ة جمعيّة شلوميت 
يرافق/ترافق أبناء وبنات الخدمة 

وفق القوانين، التوجيهات، التعليمات، وواجبات وحقوق 
المتطوعين والمتطوعات



 توجد لكم/ن حقوق. ✓

توجد لكم/ن واجبات.  ✓

لديكم/ن للمن تتوجهون في مكان الخدمة، المنسقة أو الجهات المهنية في مقر الجمعيّة. ✓

ولديكم/ن األدوات التكنولوجية التي تساعدكم/ن للتعرف على حقوقكم/ن وتأدية واجباتكم/ن. ✓

في الوحدات التالية سنتعرف على الواجبات، والحقوق، واألدوات التكنولوجية – ال تتردوا بطرح األسئلة واالستفسار! ✓



دستور الخدمة- توكيدات



الدستور – توكيدات  
التوكيدات المعروضة أثناء التدريب ليست سوى جزء من الدستور 

يجب قراءة جميع مواد الدستور بعناية - على الموقع اإللكتروني لجمعية شلوميت



*التوكيدات مكتوبة بلغة المؤنث لكنها موجهة للجنيسن  

زيارة شهرية 

مرة كل ثالثة أو أربعة أسابيع  سأزورك في مكان الخدمة. بالطبع أنا متواجدة أيًضا على الهاتف المحمول 

خالل األسبوع (من 8 صباًحا إلى 4 مساًء) - يمكنك االتصال أو إرسال رسالة على الواتس اب وسأعود 

إليك في أقرب وقت ممكن. 

اسم المسار 

يجب عليك اختيار اسم المستار في االتفاقية: 1. الخدمة الوطنية 2. الخدمة المجتمعية  

 



حساب البنك، الرسوم المالية وتحديث المعلومات   

يجب أن تمتلك حسابًا بنكيًا إسرائيليًا نيابة باسمك، وسوف تتلقى رسوًما مالية شهرية في العاشر من كل شهر، 

شريطة أن تقدم تقرير الدوام الشهري الموقع. 

لدى أي تغييرات في تفاصيلك الشخصية (الهاتف، العنوان، الحساب المصرفي، إلخ.) يجب حتلنة المركزة. 

رسوم االشتراك 

هنالك نشاطات وأحداث تجبي الجمعية مقابلها رسوم اشتراك شخصية – المركزة سوف تبلغكم بذلك مسبقا.  

رسوم التسجيل 

بعد شهرين من الخدمة في السنة األولى تدفع رسوم تسجيل بقيمة 80 شاقال.



بطاقة الخدمة 

بطاقة الخدمة يجب أن تكون معك خالل الخدمة، البطاقة تشكل هوية للرقابة في مكان الخدمة 

والمواصالت العامة. في حالة فقدان البطاقة يتم خصم مبلغ 15 شاقال من بدل مصارفيك. 

السفريات 

يحق لك السفر مجانا في المواصالت العامة مع ابراز بطاقة راڤ كاڤ  شخصیة



فترة الخدمة 

ال تقل فترة خدمة المتطوعة عن 12 شهرا متتالية وال تزيد عن 24 شهرا 

التوقف عن الخدمة يتم فقط عبر مصادقة خاصة. 

ضمن خدمتك سوف تتطوعين في أطر رسميّة وغير رسميّة خالل ساعات الصباح، والظهر، والعصر والمساء، وليس بعد 

الساعة 22:00 (باستثناء أماكن مثل الداخليات وفي الحاالت التي يتم فيها اصدار تصريح خاص من السلطات) 

فترة الخدمة ال يقل عن 40 ساعة أسبوعيّة، ولمدة 5-6 أيام في األسبوع على مدار 12 شهر خدمة متواصلة على األقل 

تشمل أيام العطلة. 

يجب عليك تحديث المركزة عن ساعات الخدمة الخاصة بك في مكان الخدمة، وأي استثناء أو تغيير أثناء الخدمة يتطلب 

منك تحديث المركزة والحصول على موافقتها. 



المسؤول في مكان الخدمة 

في مكان الخدمة يوجد  مسؤول شخصي (مشغل)  وهو مسؤول عنك ودوره هو تشغيلك وإرشادك والمصادقة على تقارير الدوام وتوقيعها والموافقة 

على اإلجازات والغياب وفًقا لإلجراءات. 

تقرير الدوام 

عليك تعبئة سجل الدوام اليومي بواسطة تطبيق جمعيّة شلوميت،  بما في ذلك تقرير عن أيام العطلة، ااأليام المرضية، وتسليم السجل في نهاية كل 

شهر موقعا من قبل المسؤول عنك في مكان الخدمة. 

إذا لم يتم تقديم التقرير في الوقت المحدد - فسوف يتم تأخير رسوم الجيب الشهرية. قد يؤدي عدم تعبئة التقرير إلى المس بحقوقك في نهاية الخدمة. 

يجب أن تكون نسخة من التقرير مع المشغل (لعرضه عند الرقابة)، ال يمكن للمشغل اعفائك من ساعات الخدمة وإذا قام بذلك - يجب عليك إستكمال 

الساعات. 

الغياب الذي ال يستوفي الشروط - لن يتم احتسابه كفترة خدمة وقد يؤدي إلى الغاء استحقاق الحقوق في نهاية الخدمة.



رسائل وتوجهات من السلطات 

لدى تلقي رسالة أو توجه من جهات مختلفة  نمرتبطة بالخدمة الوطنية عليك ابالغ الُمرّكزة  بشكل فوري.

التصريح قبل النشاطات التجريبية والرحالت 

ذا كنت تقومين برحلة أو نشاطًا تجريبيًا كمتطوعة - فيجب عليك تقديم تصريح موقع للمركزة يشير إلى أهليتك 

للنشاط وأنك تعرفين كيفية السباحة (التصريح موجود على الموقع). 

شقة الخدمة 

يمكنك اإلقامة في شقة الخدمة إذا استوفيت الشروط، وتمت مراجعة طلبك والموافقة عليه من قبل الجمعية 

ووقعت على دستوراإلسكان الخاصة بالجمعية.



سلوكيات الئقة 

جب أن تلتزم بالسلوكيات  الالئقة للوظيفة العامة: قواعد المالبس والنزاهة الشخصية والمثابرة في العمل والتفاني في العمل وااللتزام 

بالجدول الزمني. 

السرية 

يجب عليك الحفاظ على السرية في كل ما يتعلق بالمعلومات التي حصلت عليها أثناء وجودك في الخدمة فيما يتعلق بمكان الخدمة 

واألشخاص الموجودين فيه. 

منع التحرش الجنسي 

في بداية العام  يجب أن تجيب على دراسة حول منع التحرش الجنسي وخالل العام سيتم تحديثك حول هذا الموضوع. 

 



 أيام التدريب واإلثراء 

خالل العام، يجب عليك حضور أيام تدريب مختلفة تهدف إلى تزويدك بالمعرفة واألدوات والمهارات إلى جانب لقاء اجتماعي 

وتجريبي. يجب عليك إخطار الشخص المسؤول في مكان الخدمة عن موعد التدريب. 

من أجل إتمام الخدمة بشكل صحيح - من الضروري حضور هذه اللقاءات، المغادرة المبكرة من التدريب أو الغياب دون موافقة 

المركزة، ستؤدي إلى خصم من أيام العطالت. 

هناك أماكن للخدمة يمكن أن يؤدي الغياب عن التدريب فيها إلى ايقاف الخدمة. 

التصوير خالل أنشطة الجمعية 

تقوم جمعية شلوميت بتصوير األحداث واألنشطة المختلفة الجارية في إطارها. إذا كنت ال ترغب في استخدام صورك أو مقطع 

الفيديو الخاص بك بواسطة الجمعية ألغراض وسائل اإلعالم واإلعالنات، فيجب عليك إبالع المركزة خطيا. 

 



أيام العطلة  

أسبوع عمل لمدة 5 أيام – تستحقين 22 يوم عطلة في السنة

أسبوع عمل لمدة 6 أيام – تستحقين 26 يوم عطلة في السنة

ال يسمح بمراكمة أيام العطلة من السنة األولى إلى السنة الثانية.

هناك عطالت في أيام األعياد التي ال يتم خصمها من حصتك الخاصة باإلجازات - حسب القومية والدين (التفاصيل في موقع الجمعية) 

عشية أيام العيد وخالل أيلم العيد واأليام التي ال يعمل فيها مكان الخدمة كالمعتاد - سيتم خصم نصف يوم من حصة إجازتك عن كل يوم تغيب 

عن الخدمة. 

في موقع الجمعية تجدين تفاصيل الشروط الخاصة بالعطالت الخاصة (المهاجر الوحيد، عيد السجد، العائلة الثكلى) 

عطلة في أيام الصيام - يمكنك الحصول عليها فقط إذا وقعت مسبقا في بداية الوظيفة على تصريح (الموجود في المنطقة الشخصية لموقع 

الجمعية) بعد الصيام، يجب إرفاق التصريح في تقريرك الشهري.



إيقاف الخدمة 

خدمة الوطنية طوعية ولكن في ضوء الحقوق (أثناء وبعد الخدمة) - هناك أيًضا التزامات. عدم االمتثال للقواعد يمكن أن يؤدي إلى إنهاء خدمتك. 

الغيابات 

هناك أنواع مختلفة من الغيابات - كل غياب يتطلب مصادقة المركزة واالمتثال لمختلف الشروط المنصوص عليها في الدستور في الموقع.   

المرض 

اذا كنت مريضاً ولم تصل إلى مكان الخدمة، فيجب عليك إبالغ المركزة والشخص المسؤول في مكان الخدمة على فورًا. 

اإلبالغ عن اإلجازة المرضية يتطلب شهادة طبية. 

إذا كنت مريًضا ألكثر من 20 يوًما  ولم تتجاوز 90 يوًما - يجب عليك الذهاب إلى اللجنة الطبية التابعة للسلطة.



التعليم والعمل 

هل فكرت في الدراسة أو العمل أثناء الخدمة؟ يسمح بالتعلم أو العمل  فقط بعد تقديم طلبا وتلقي موافقة 

خطية من سلطة الخدمة الوطنية ووفًقا للشروط المحددة في الدستور. 

يمنع السفر متطفال بشكل مطلق!!! 

ال يمكنك التطوع  في مكان يعمل فيه قريب عائلتك 

إذا تم إيقاف الخدمة - يجب أن تدفع بنفسك رسوم التأمين الطبي والرعاية الطبية.



يوم االنتخابات 

يوم االنتخابات هي يوم عطلة وال يتم حسمها من مجمل أيام العطلة المستحقة. 

باإلمكان تشغيل متطوعة في يوم االنتخابات فقط إذا وافقت على ذلك مسبقا وإذا كان ذلك يسمح لها من ممارسة حقها بالتصويت. في مثل هذه الحالة 

تستحق المتطوعة يوم عطلة بدل عطلة يوم االنتخابات. 

النشاط السياسي 

خالل ساعات الخدمة يحظر على المتطوعة ممارسة أي نشاط من قبل أو من أجل مرشح أو حزب ما، ويحظر أي نشاط فيه دعاية انتخابية. يحظر عليك 

المجاهرة باالنتماء السياسي.

ال تمارس المتطوعة أي من النشاطات المذكورة حتى بعد ساعات الخدمة داخل مكان الخدمة أو في إطار نشاطات مكان الخدمة.

 



نهاية الخدمة 

 أكملت 12 شهرًا كاماًل من الخدمة واستوفيت الشروط  في الدستور والمالحق؟ يحق لك الحصول على شهادة 

معترف بها والتي ستشير إلى اسم المسار الذي اخترته 

(الخدمة الوطنية أو االتطوع المجتمعي) 

لم تنهي 12 شهرا كامال من الخدمة؟ 

ال يمكن االعتراف بهذا كخدمة وطنية كاملة وال يمكن إبالغ مؤسسة استيعاب الجنود المسرحين



منظومة الرعاية االجتماعية لجمعية شلوميت 

لدى المؤسسة منظومة رعاية اجتماعية تقدم الدعم والمرافقة في حاالت األزمات في الحياة الشخصية التي قد تعيق الستمرار 

في الخدمة الزطنية. يمكنك االتصال بالعاملة االجتماعية في الجمعية على هاتف 7564828-03 (حتى 16:00) 

 liron@shlomit.org.il :أو عن طريق البريد اإللكتروني

التواصل مع الجمعية 

من حين آلخر ستحصلوان على رسالة نصية قصيرة من الجمعية (SHLOMIT) مع معلومات مهمة، ودعوات، وتسجيل 

األحداث، وتعذية ارتجاعية تتعلق بالخدمة وغير ذلك. 

لديك أسئلة؟ إضافة إلى المركزة يمكنك االتصال بمركز المتطوعين على هاتف 6129 * 

أو دخول المجال الشخصي على موقع الجمعية.

mailto:liron@shlomit.org.il
mailto:liron@shlomit.org.il


المنطقة الشخصية على موقع 

الجمعيّة































منع التحرش الجنسي 
شرح أولى وتوجيه لبرمجية التعليم



قانون منع التحرش الجنسي

هدف القانون 
"حظر التحرشات الجنسية لحماية كرامة االنسان وحريته وخصوصيته، وتعزيز المساواة 

بين الجنسين" 
يحدد القانون أنواع السلوك التي تشكل تحرًشا جنسيًا 

وينص على أن هذا السلوك يعد جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن. 



األعمال التي تشكل تحرشا جنسيا 

 االبتزاز تحت التهديد - عندما يكون الفعل المطلوب من الشخص فعله ذو طابع جنسي. ▪

أعمال مشينة. ▪

العروض المتكررة ذات الطابع الجنسي. ▪

إشارات إلى جنسانية الفرد. ▪

المعاملة التحقيرية أو المهينة الموجهة إلى شخص فيما يتعلق بجنسه أو جنسانيته، بما في ذلك ▪
ميوله الجنسية. 

نشر صورة أو فيلم أو تسجيل شخص دون موافقته.▪



ما هي «برمجيات تعليمية»؟  

برامج حاسوب بهدف إلى 
اكساب معرفة ومهارات معينة للمستخدم/ة في موضوع معين. 

البرمجيات التعليمية تتيح التقدم بوتيرة شخصية، 
التوقف والتكرار وفق الحاجة للمادة غير الواضحة كلما ترغبون بذلك. 

تهدف البرمجيات التعليمية إلى اكسابك معرفة وفهم قانون 
القدرة على تحديد ما هو التحرش أو اإلعتداء 

ما هي حقوقكم/ن؟ 
بمن تتصل وكيفية الحصول على المساعدة والدعم أو تقديمهم 



كيفية الدخول إلى البرمجيات التعليمية؟

سوف تحصلون على رسالة على الهاتف الخليوي 
مع رابط وشرح 

كيفية البدء بالبرمجية التعليمية؟



من المهم معرفة!

من المهم االتصال بالمركزة في أي حالة - 
وبالذات  في حالة التحرش الجنسي 

(داخل أو خارج مكان الخدمة) 
هناك عاملة اجتماعية مسؤولة عن معالجة حاالت التحرش الجنسي. 

يمكنك االتصال بها مباشرة أو من خالل المركزة. 
سنفعل كل ما في وسعنا لتعزيز الشعور باألمن واألمن 

خالل الخدمة المدنية الوطنية.



خطوط الطوارئ للمتضررين والمتضررات من االعتداء الجنسي

في كل مرحلة لديك أيًضا خط مساعدة لمتضررات ومتضرري االعتداء الجنسي. متطوعات/متطوعون  
ذوو الخبرة متاحات/ون على مدار 24 ساعة يوميًا ويقدمون الدعم العاطفي مع الحفاظ على السرية 

والخصوصية 

1202: خط مساعدة ضحايا االعتداء الجنسي 

1203: خط مساعدة ضحايا االعتداء الجنسي •

6566813-04: خط المساعدة لضحايا العنف واالعتداء الجنسي في المجتمع العربي •

6730002-02: خط مساعدة للنساء والفتيات المتدينات ضحايا االعتداء الجنسي •

5328000-02: خط مساعدة للرجال والشبان المتدينين ضحايا االعتداء الجنسي •

مساعدة عن طريق WhatsApp على هاتف -8361202-052•



تطبيق تقارير الحضور 

ok2go



شرح عن التطبيق في المنطقة الشخصية





OK2GO تطبيق



 clock2go? كيفية تسجيل الحضور في التطبيق

تنزيل التطبيق •
تقرير الحضور •
استكمال التقارير •
اغالق شهر في التطبيق •
تقرير الغياب وتصوير المصادقة  •
إضافة تقرير موّقع•



 ندخل دكان التطبيق  



Clock2go ننقر على البحث في



ندخل الى التطبيق



 
إذا طلب الجهاز المصادقة على المكان / منح الثقة اسمح له بذلك بالموافقة 

 



نختار اللغة 



نُدخل رقم الهاتف ونصادق على شروط االستخدام 

0528999999
V



تحصلون على رسالة SMS مع كود تسجيل يجب ادخالة في الخانة على الشاشة



 اآلن يمكن البدء بكتابة التقرير

يمكنك مشاهدة التقرير اليومي هنا:



 استكمال التقرير واغالق الشهر

الدخول إلى تقاريري



ندخل خانة استكمال التقرير
השלמת דיווחים



 يمكنكم هنا اختيار االنتقال للشهر السابق



يمكنكم النقر على التقرير وتعديله  
يمكنكم الضغط على المكعب الزهري إلضافة تقرير 

انتبهوا  – يجب الحرص على تعبئة زوجين((ثنائي)  من التقارير قبل اغالق الشهر



لدى كل ضغط يفتح لكم شباك استكمال التقرير 
يمكن أيًضا محو تقرير تم تنفيذه 



اغالق شهر في التطبيق:

يجب التأكد أنكم متواجدون في الشهر المطلوب –  السابق أو الحالي



يجب تسجيل الببريد اإللكتروني ورقم هاتف المشغل والضغط على 
خانة 

أغلق شهر 

כתובת מייל
טלפון נייד



بعد اإلغالق– يصبح الشهر مغلقا للتحديثات



الدخول لتقارير إضافية

إضافة غيابات 
وتصوير وثائق



اختيار نوع الغياب



يجب اختيار تاريخ التغيبات
توجد إمكانية لتصوير شهادة أو وثيقة



ارفاق تقرير الحضور(الدوام) ُموقًعا

نختار: تقرير ُموّقع



اختيار تاريخ الشهر المصادق عليه
إضافة الوثيقة ُموّقعة: 



 كيفية العمل مع برنامج Clock2go عن طريق الحاسوب

تسجيل الدخول للبرنامج •
كتابة تقرير الدوام •
استكمال تقارير التغيّب •
اغالق الشهر في البرنامج•



1

تسجيل الدخول للبرنامج: 

في خانة اسم المستخدم نسجل عنوان البريد اإللكتروني 1.

ادخال الرقم السري 2.

بالضغط على استعادة الرقم السري سوف يتم ارسال رقم سري جديد على  البريد المسجل في الخامة األولى3.

2

3



1

2

3
4

كتابة تقرير الدوام 

نختار دخول أو خروج ونضغط للحفظ – يتم تحديث التقرير تلقائيا 1.

يمكن إضافة مهام على التقرير مثل التطوع 2.

عند استكمال التقرير يمكنكم التقرير عن الغيابات مثل العطلة أو األيام المرضية 3.

في وثيقة التقارير يمكنكم مشاهدة جميع تقاريركم عن الشهر وإمكانية إضافة التقص 4.

في خانية تغيير كلمة السر يمكنكم تغيير كلمة المرور لراحتكم5.

5



1

4

إضافة الغيابات 
نشير إلى زر الغيابات 1.
نختار نوع التغيب – المرض مثال  2.
نختار التواريخ المرغوبة  3.
نحمل الملف وتضغط على حفظ  4.

* تحميل التقرير الموقع يتم عبر ملف آخر الحقا

2

3



1 4

استكمال تقرير الدوام 
تفتح الشاشة على الشهر الحالي ويمكن النقر  لالنتقال إلى الشهر السابق 1.
يتيح لك النقر فوق الساعة تعديل الوقت 2.
تيح لك النقر فوق المكعب الزهري إضافة ساعة 3.
استكمال التقرير - خيار إلضافة أيام الغياب 4.
استكمال النقص يتيح االستكمال السريع والجارف  5.
بمجرد االنتهاء من االستكمال ، يمكن إغالق الشهر6.

5

2

3

6



أبناء وبنات الخدمة- إغالق الشهر  

1

4

ملخص تفاصيل الشهر - تأكد من عدم تسجيل الدخول دون اإلبالغ عن الخروج والعكس صحيح 1.

خل عنوان البريد اإللكتروني لصاحب العمل المعتمد 2.

اختر الشهر الذي تريد إغالقه - يمكنك تحديد أي تاريخ في نفس الشهر 3.

اغالق الشهر يؤدي إلى إرسال التقرير تلقائيا إلى البريد اإللكتروني لصاحب العمل 4.

اغالق الشهر كما في الخطوة 4 + إمكانية  طباعة التقرير5.

5

2
3



بنت الخدمة– تحميل الوثائق  

1

هنا قم بتحميل تقرير ُموّقع أو وثيقة أخرى 
انتبهوا، تحميل مستند  الغيابات من هذه الشاشة ال يؤدي إلى تحديث الغياب عن الدوام 

دخول لمكعب تحميل الملف على شاشة العمال 1.

نضغط على إضافة شهر   2.

2



 أبناء وبنات الخدمة – تحميل مستندات  

1

تسجيل اسم العامل+  رقم الهاتف   1.

تحميل الملف 2.

اختيار نوعية الملف – ملف ُموّقع مثال  3.

التأكد من صحة ودقة التواريخ  4.

2

3

4



 ok2go حتلنة التوقيع الديغتالي – تطبيق تقارير الحضور

في كل نهاية شهر عليك االهتمام بفحص التقرير واغالق الشهر. 

عندما تغلق الشهر يظهر شباك وفيه عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالُمشّغل. 

 يحصل الُمشّغل على التقرير وعليه أن يضيف توقيعه الرقمي (ديغتالي). 

عندما يصادق المشغل على التقرير سوف تحصل/ين على رسالة رنقة (رسالة نصية قصيرة) بأنه تم توقيع التقرير والمصادقة عليه 

من قبل المشغل الشخصي. 

يفضل ويوصى بالتأكد كم حصولك على الرسالة المذكورة، 

ففي حالة عدم حصولك على  الرسالة يعني أن المشغل ربما لم يتلقى التقرير أو لم يوقع عليه. 

في حالة وجود تغيير في تفاصيل المشّغل الموقع على التقرير يجب حتلنة المنسقة  فورا. 



توكيدات من إجراءات 
الكورونا



 فترة انتشار فيروس الكورونا: 

يصل/تصل المتطوع/ة مكان الخدمة في حالة كان مفتوحا والهيئة المشغلة قررت العودة إلى 

العمل، وكل ذلك وفق تعليمات وزارة الصحة. 

 لكل متطوع/ة يتم تحديد «وظيفة ظل» – أي وظيفة بديلة لفترة انتشار فيروس الكورونا. 

وتصبح هذه الوظيفة هي وظيفة المتطوع/ة في حالة استحالة تأدية وظيفته/ا االعتيادية بشكل فّعال، 

ألن مكان الخدمة مغلق؛ أو إذا أبلغت الهيئة المشغلة المتطوع/ة خطيا بعدم الوصول إلى مكان الخدمة. 

تفاصيل وافية تجدونها  في إجراءات الطوارئ لسلطة الخدمة الوطنية المدنية. 

 .



تذكروا أن اإلجراءات قد تتغيّر بين الحين والحين 
يمكن إيجاد المعلومات على موقع سلطة الخدمة الوطنية المدنية 

وسوف نحتلن التغييرات 
وفي جميع األحوال، وإذا كان امرا ما غير مفهوم، يجب 

استشارة المنسق/ة. 



توكيدات  
األيام األولى للخدمة



توكيدات لأليام األولى للخدمة
احرصوا على  الوصول في الوقت المحدد – تحققوا مسبقا من طريق الوصول (نوصي بالنوم في وقت مبكر في الليلة السابقة  والوصول ✓

منتعشين) 

 تحققوا مسبقا لمن عليكم التوجه في اليون نفسه: من الرجل/المرأة المسؤول على العالقة، احرصوا على تسجيل االسم + رقم الهاتف + ✓

العنوان الدقيق 

 المظهر الخارجي - احرصواعلى مظهر نظيف ومحترم: المالبس، والشعر، والنظافة. تخلوا عن العلكة ☺   ✓

الهواتف المحمولة - مغلقة. ال تجري محادثات شخصية أثناء الخدمة. ✓

في بعض األماكن تكون الخدمة تحت الضغط بشكل دائم وبالتالي لن يكونوا دائًما متاحين لك منذ اللحظة األولى؛ في المؤسسات التعليمية، ✓

يكون أول يوم للخدمة هو يوم افتتاح السنة الدراسية أيًضا - هناك ضغط، برنامج الساعات  لم يتم تنظيمها بعد ... تحلوا بالصبر ☺ 

احرصوا على عدم الكشف عن التفاصيل الشخصية، وحفاظوا على خصوصيتكم/ن؛ وبنفس الطريقة حافظوا على سرية مكان الخدمة✓



توكيدات لأليام األولى للخدمة
امنحوا نفسكم/ن الوقت للتكيف، والتعلم، والتعرف، األمور ليست  كما تبدوا في األيام األولى. ✓

إذا واجهتم/ن  صعوبة، ال تستلموا. شاركوا الُمرّكز/ة واطلبوا مساعدتها. ✓

إذا لم تجيب المركزة على الهاتف، ارسلوا لها رسالة واتس اب،  األيام ا األولى معقدة ولدى المركزة ✓

العديد من أبناء وبنات الخدمة... لكنها ستعود إليكم وتساعدكم في التعامل مع الصعوبة أو المشكلة. 

سيتم دفع مصاريف الجيب األولى في شهر تشرين األول مقابل شهر أيلول؛ إذا أنهيتم الخدمة بعد ✓

أسبوعين - فلن تحصلوا على مصروف الجيب مقابل ذلك. 



توكيدات لأليام األولى للخدمة

بطاقة الخدمة الوطنية تكون معكم/ن في جميع األوقات. ❑

تأكدوا من اكتابة التوثيق في المجال الشخصي ❑

واجب اكتابة تقرير الدوام في التطبيق ❑

اتصال منتظم مع المركزة وحتلنتها في أي حدث استثنائي ❑

 ساعات عمل المركزة 08:00 – 16:00  ❑

 باإلمكان التوجه لمكاتب الجمعية من الساعة 08:00 وحتى 16:00 ❑

 باإلمكان ترك رسالة للمركزة وللمكتب وسيعاودون االتصال بكم/ن بأسرع وقت. ❑



بالنجاح التام! 

نحن هنا من أجلك 

طاقم جمعيّة شلوميت


