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שירות אזרחי ברשות ציבורית – אפשרות לאופק תעסוקתי
בוא והצטרף לשירות האזרחי!!!!
הפעילות בשירות האזרחי מאפשרת לך היום ,עוד יותר מתמיד ,מגוון רחב של תחומים מעניינים ומאתגרים בהם תוכל
לשרת ולתרום! המגוון כולל מבחר רב של סקטורים המכסים תחומי עניין רבים כגון :רווחה ,בטחון פנים ,קליטת עליה,
בריאות ,שמירת הסביבה ,שירותי הצלה וחירום ,הגנת העורף ,קידום תעסוקה ,בטיחות בדרכים ,חינוך ,הסברה ממשלתית
בתחום הזכויות.
בחר אתה את הסקטור המתאים לך ואנו נסייע במציאת מקום שירות המתאים לך ולצרכיך!
שירות אזרחי ברשות ציבורית – היא אופציה מועדפת על רבים המעדיפים מקום שירות איכותי! המאפשר להם לצבור
ניסיון וידע ,עם אפשרות ריאלית להשתלבות בן השירות עם סיום שירותו במקום עבודה מבוקש!
פירוט מסלולי השירות :
• מסלול חברתי מפוצל  -שירות במשך  3שנים –  20שעות שבועיות ( 4שעות יומיות בממוצע).
• מסלול חברתי מלא  -שירות במשך שנתיים –  30שעות שבועיות ( 6שעות יומיות בממוצע).
פירוט דמי הכלכלה החודשיים (סכום משתנה בהתאם למדד ,ייתכנו שינויים קלים בלבד):
לבן שירות נשוי  1 +או יותר:
•

במסלול חברתי מלא

•

במסלול חברתי מפוצל – ₪ 1176.91

– ₪ 1760.42

לבן שירות נשוי:
•

במסלול חברתי מלא

•

במסלול חברתי מפוצל – ₪ 890.1

– ₪ 1335.15

לבן שירות רווק:
•

במסלול חברתי מלא

•

במסלול חברתי מפוצל – ₪ 296.7

•

לציין כי בכל מקומות השירות התבצעה בדיקה יסודית ומובטח לבן שירות קיומם של תנאים
המאפשרים שמירה על אורח חיים חרדי ,גוף מפעיל אשר מפעיל בן שירות בתפקידים הדורשים
הכשרה מיוחדת ,אחראי לכך שהוא יעבור את אותה הכשרה ,תקופת ההכשרה תיחשב חלק מתקופת
השירות!

– ₪ 395.6
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דוגמאות מקומות שירות ברשות ציבורית:
 .1משרד הבריאות -
 .1בתי חולים ברחבי הארץ במגוון תפקידים מעניינים ומאתגרים.
 .2לשכות הבריאות ברחבי הארץ  -מגוון תפקידי מטה.
 .3משרד הבריאות המרכז הארצי לטיפול בגזזת (פעילות חסד אמיתית ,קרוב לבני ברק):
 oסיוע עם קבלת קהל של הציבור המגיע למרכז הלאומי לגזזת.
 oמשמרות של  4או  6שעות – בשעות אחה"צ בלבד!
 oניתן לשלב מגוון תפקידים מעבר לתפקיד המרכזי בלובי המרכז כגון :תיקים רפואיים ,לשכה משפטית,
תקציבים.
 .2משרד החקלאות –
א .יחידת הפיצוח
 .1מרחב צפון – גלבוע – צמוד למועצה האזורית גלבוע
 .2מרחב מרכז ומטה – הקריה החקלאית בית דגן דרך המכבים ראשון לציון
 .3מרחב דרום – חוות מולכו -גילת  -ד.נ הנגב 2
 oעוזר מרכז בתחום המודיעין  -הקלדת נתונים ,רישומים ותיעוד חומרים ,בדיקת מידע ,תיוק ,סידור וארגון
תיקים ומסמכים שונים.
 oעוזר לתחום החקירות  -הקלדת נתונים ,רישומים ותיעוד חומרים ,בדיקת מידע ,תיוק ,סידור וארגון תיקים
להגשת ללשכה המשפטית לקנסות ו/או כתבי אישום.
 oאשת קשר  -חגית עמר  -טל' 03-9559908
ב .שירותים הווטרינריים
 oסיוע בפיקוח למניעת צער בעלי חיים.
 oהפיקוח נעשה בהנחיית רופא וטרינר על ידי ביצוע ביקורות יזומות במסגרות גידול ואחזקה של בעלי חיים.
 oבין המסגרות :חנויות לממכר חיות מחמד ,פינות חי וליטוף ,בתי גידול ,משחטות עופות ,בתי מטבחיים ועוד
 oהמשרה עצמאית ומחייבת אחריות אישית לביצוע ביקורות הכוללים ניהול לוח זמנים וכתיבת דוחו"ת.
בני שירות אשר יוכיחו את עצמם יוכלו לנסות להשתלב בעתיד כעובדים מן המניין.
 oהעבודה המשרדית מתבצעת בקריה החקלאית שבבית דגן (בסמוך לראשון לציון) .ביקורות מתבצעות
במקומות שונים בארץ בתיאום עם המשרת.
 oאשת קשר  -ד"ר דגנית בן דב  -טלפון03-9688901 :
 .3משרד הבינוי והשיכון -
 oמשרד הבינוי והשיכון – פרוייקט "מחיר למשתכן" בירושלים ,מסלול של  6שעות ,גמישות לאורך כל היום.
 oיכול להוביל לאפשרות עתידית להיקלט במשרד ממשלתי.
 .4משרד התחבורה -
 oמשרדי הרישוי במחוז ת"א והמרכז ,בירושלים ,בחולון ,במחוז חיפה והצפון ,שירות לציבור ועבודה בתאוריית
שמע  ,ימי עבודה א -ה שעות עבודה בהתאם לשעות בהם פתוחים משרדי הרישוי () 16.00 – 7.30
 oלשכת השר בירושלים ,ימי עבודה א-ה שעות עבודה – גמיש.
 oאגף ביקורת פנימית ותלונות הציבור בבית דגן  -טיפול בפניות הציבור  ,ימי עבודה א – ה . 16.00 – 7.30 ,
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 .5משרד לבטחון פנים -
 oביטחוני – כיבוי אש  -הרב פרל מרכז תחום חרדים)050-6394191( .
 oביטחוני – שירות בתי סוהר  -מר משה באלאס קצין גיוס חרדים)050-4062824( .
 oביטחוני  -משטרה :יונתן בן דוד או אסף לאופר)050-5073565( .
 oביטחוני – הרשות להגנה על עדים (ראשל"צ) :מנהלה  +לוגיסטיקה בארגון.
( ישראל )058-3271011
 oחברתי  -עיר ללא אלימות/מצילה/הרשות למלחמה בסמים:
מוקד רואה/סיירת הורים/מדריכי מוגנות/חונכים( .הרב אפללו )050-4161681 -
 oחברתי  -אגף רישוי ירי  -בעפולה ,באר שבע וחיפה.
 .6רשות המיסים -
 oמוקד מיסוי מקרקעין  -כנפי נשרים  5ירושלים (מתוכנן לעבור להר חוצבים)
 oמש"מ אזורי (מידע ,שרות ,משאבים) – ניתן לשרת בערים :ת"א ,ירושלים ,חיפה ,רמת גן ,חדרה ,באר שבע,
ראש העין ,אשדוד ,כרמיאל ,ראשון לציון.
 .7לשכת התעסוקה – בין שלל תפקידי שירות התעסוקה:
 oסיוע למחפשי ודורשי עבודה במציאת משרות.
 oביצוע מבחן תעסוקה.
 oהפניית דורשי עבודה להכשרות מקצועיות.
 oסיוע למעסיקים במציאת עובדים.
 oמחקר שוק התעסוקה הישראלי וריכוז מידע אודותיו ,הכולל פרסום נתונים ודוחות תקופתיים.
 oהשירות אפשרי בלשכות התעסוקה בנתיבות ,אשקלון וצפת .לפרטים – אפרת זילברמן .054-2299050
 .8בית מכס אשדוד -
 oבודקים – אחראיים לתהליך בדיקת סחורות המגיעות מחו"ל.
 oמפענחים – תפקידם לפענח מכונות בתהליך שיקוף ,למנוע הברחת נשק ואמל"ח
לתעשיית החבלה שברוב המקרים מכוונת נגד צה"ל.
 oמחשוב – מתן תמיכה למחשבים ,מדפסות ,מצלמות ,טלוויזיות במעגל סגור ועוד.
 oאחזקה – הזמנות ציוד ,הזנת נתונים שונים למערכות מחשב.
 oתביעות ,פקדונות ,גרעונות – עוסקים באכיפה בנושא קניין רוחני וטובין מזויפים,
תיקון הצהרות יבוא ,התנהלות מול סוכני מכס ויבואנים שונים.
 oליצירת קשר – 08-8510780
 .9ארכיון המדינה (ירושלים) – בארכיון המדינה תמצאו את מסמכי המדינה :דיונים של מקבלי החלטות ,פועלם של
עובדי המדינה ,טפסי הממשק בין האזרחים למשרדי הממשלה ,מפות של ארץ-ישראל המתפתחת ומשתנה על-פני מאה
וחמישים שנה .מרשמי אוכלוסין ,חומרים כלכליים ,משפטיים ,גיאוגרפיים ,דמוגרפיים ומנהליים ועוד.
השירות בארכיון מעניין ומאתגר בתפקיד חשיפת חומר ארכיוני בגנזך המדינה ומאפשר שעות גמישות.
לפרטים – איתמר יואלי 052-8119424
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למי מותר לשרת שירות אזרחי?
•

השירות מיועד לבני  21ועד  28במעמד "תורתו אומנותו".

•

מחזיקי פטור רשאים לחזור בהם מהפטור עד גיל  28בלבד.
לבירור אישי על התאמתך ניתן לפנות לטלפון 058-3271011 :או ל072-2202255 -
הטבות:

•

בן השירות זכאי ל 20-ימי חופשה בכל שנה .בנוסף לימי החופשה – בן השירות זכאי ל 9-ימי חופשה קבועים בחגי
ישראל( .ראש השנה  ,2-יום הכיפורים –  ,1סוכות ,1 -שמחת תורה –  ,1פסח  ,2-שבועות ,1-עצמאות .)1-

•

בן השירות זכאי ל 20 -ימי מחלה בתשלום בכל שנה ע"פ אישור רופא בלבד.

•

בן השירות זכאי לנסיעות בתחבורה ציבורית חינם בכל הארץ (למעט אילת ,החל מה 1-לינואר . )2016

•

תשלומי ארנונה – בן השירות זכאי במהלך שירותו להנחה בארנונה לדירה שרשומה על שמו בכפוף לתקופת השירות
לסכום שבין  ,50-75%לפי סוג מסלול השירות.

•

ביטוח לאומי  -השירות האזרחי משלם על בני השירות ביטוח לאומי (במידה ואין להם עבודה נוספת).

•

מענק סוף שירות  -בסוף השירות מוענק ע"י משרד הביטחון מענק כספי לבני השירות שסיימו בהצלחה את שירותם
(מוערך כ ₪ 6,660 -בשירות חברתי)

•

פיקדון סוף שירות  -ניתן בסוף השירות למסיימי השירות בהצלחה .הפיקדון ניתן למימוש ב 5-שנים הראשונות
מסיום השירות ,לצורך  :פתיחת עסק ,קניית דירה ,נישואים ,לימודים .לאחר  5שנים ניתן לשחררו לכל צורך( .מוערך
כ ₪ 10,080 -בחברתי )

•

בן שירות במסלול  4שעות יוכל ללמוד מכינה אקדמאית במקביל לשירותו.

•

בן שירות במסלול  4שעות יומיות זכאי ל 50-אחוז מלגת "דתות" אם הינו לומד ב'כולל' בנוסף לשירותו.

•

לבן שירות ניתנת האפשרות לעבוד בעבודה מקבילה אשר איננה מצריכה תיאום מס למלגת הכלכלה המתקבלת
מהשירות (יש לציין כי אסור שהעבודה תפריע לפעילות השוטפת של השירות ,ימי העיון ,כנסים).

•

בסיום השירות הטבות במס הכנסה למשך שנה עד שלוש שנים.

•

בסיום השירות סדנאות הכוונה ותעסוקה מקצועיות ,ייתכנו הנחות במבחר מוסדות אקדמאיים.

•

בסיום השירות אפשרות להיקלט לעבודה במקום השירות בעתיד כעובד מן המניין (קיים בחלק מהמקומות).

