
 
 

   למתנדב/ת בארגון  הסכם התנדבות

 

 "  ספיישל אולימפיקס ישראל בין המתנדב/ת  מר/גב' ________________ לבין "             

              

 מתנדב/ת יקר/ה, 

 . "ברוך הבא "אנו שמחים לקבל את עזרתך כמתנדב/ת ומברכים אותך בברכת 

 כמתנדב/ת הריני להביא לידיעתך עקרונות מנחים לעבודתך  :  התנדבותךלקראת  

 

 " נעשית ללא תשלום. ספיישל אולימפיקס ישראל ב"   ת/עבודת המתנדב

 . ספורטאים שלנו  הננו רואים בך כשותף/ה לצוות העובדים וכמסייע/ת לציבור

 זכויות: 

 . פרויקטה פעילות ב יש לך הזכות להביע דעה וביקורת, להעלות הצעות ולהשתתף 

לקראת    והעשרה  הדרכה  ,מתאימה לתפקיד אותו תמלא/י, ותקבל/י ייעוץ  הכנה    /כמתנדב/ת הנך זכאי/ת לקבל הכשרה

 ההתנדבות וליווי תוך כדי ההתנדבות. 

 המתבטאת בביטויי הערכה, אותות הוקרה וקידום. יש לך הזכות לקבל הכרה 

בדומה לנפגעי עבודה    ,כמתנדב/ת הנך מבוטח/ת כנגד נזקי גוף במסגרת ההתנדבות עפ"י הוראת חוק הביטוח הלאומי

 ועל פי חוק וכללי הביטוח הלאומי.

 חובות:

ספורטאים  ולשמור בסודיות כל מידע הקשור ל  והארגונית  לשמור על כללי האתיקה המקצועית  עליךככל אנשי הצוות,  

   .שמירת סודיותהתחייבות ללחתום על טופס   עליךהמגיע אליך במהלך עבודתך. שלנו, 

או לפעילותך    לפעילות הארגון  שלא למסור מידע ו/או להתראיין לכל אמצעי תקשורת בנוגע    ת/ בנוסף, הנך מתחייב

 מראש ובכתב.  מגורם מוסמך מספיישל אולימפיקסעמותה, ללא אישור ב

וכן לדווח ללא דיחוי על כל אירוע יוצא דופן בו נתקלת במהלך    מנהל האירוע  הנך מתחייב/ת לפעול בהתאם להנחיות  

אולימפיקס  פעילותך.  ספיישל  של  לספורטאים  לאפשר  מנת  על  המקסימום  את  ואעשה  אתנדב  מעצימה    אני  חוויה 

 ת.ושמחה ואשמור על כללי בטיחו

 

 תקופת התנדבותך תתואם יחד עם רכז/ת המתנדבים. 

 

וההתנדבות היא באחריותי המלאה  אני מאשר כי  הגעתי מרצוני החופשי להתנדב בספיישל אולימפיקס ישראל  (1

 : __________________________________. )אם ענית לא אנא פרט/י(  כן/ לא.  בלבד.

אני מבין כי אם אטריד מינית, אנקוט באלימות מילולית או פיזית, אפגע בספורטאים, אני אצטרך לתת את הדין   (2

 __________________________________________ מול גורמי החוק.

 

 

 

 

 



 
 ארגון ספיישל אולימפיקס וממקצועיותך ל  , ממרצךאנו מוקירים  את נכונותך להעניק מזמנך

 

מפעילות הנני   כתוצאה  להתעורר  העלולות  רפואיות  מבעיות  סובל/ת  אינני  וכי  טוב  פיזי  במצב  אני  כי    מצהיר/ה 

 לקיים.תי בחרנאותה  ההתנדבות

 

 חתימת המתנדב/ת ______________  

 

 _____________ תאריך 

 התחייבות לשמירת סודיות

 

 __________________________ נושא/ת ת.ז. ___________________ ני הח"מ א

בין השאר גם  ובין בעקיפין,  ן ייחשף בפני, בין במישריספיישל אולימפיקס ישראל  ארגון לכך כי במסגרת פעילותי ב  ת/ מודע

 "(. האישי  ) להלן : "המידע השרות בעמותה ות / מקבלימידע הנוגע לצנעת הפרט של 

שיווק, דרכי גיוס   רעיונות ויוזמות, דרכי חודיים, יייתכן וייחשף בפני גם מידע רגיש לעמותה בדבר פיתוח פרויקטים י כמו כן 

 ופיתוח משאבים וכן פרטים בדבר מערך התורמים של העמותה )להלן: "המידע הרגיש"(. 

 

שיגיעו אלי בכל דרך  ולמידע הרגיש   מידע האישישמור על סודיות ביחס ללמתחייב/ת בזה בחתימתי ומרצוני החופשי, אני 

 . ארגוןשלא במסגרת פעילות/עבודתי בשימוש  הםלא לעשות ב, וכן  ארגון ה  ואופן שהם עקב פעילותי במסגרת ו/או עבור

 

  למדיה הכתובה ו/או האלקטרונית  ת פעילות ההתנדבות שלי חשיפ  תר שאחתימה על מסמך זה מ י מאשר/ת בזאת כי  הננ

במסגרת עמותת    ו/או המצולמת ו/או כל מדיה אחרת, ללא הגבלה, בעת השתתפותו בתחרויות ו/או בכל פעילות אחרת

 ספיישל אולימפיקס ישראל (ע"ר 

 

 משפחתם. בנות/ו/או בני ארגוןב ות/ יםספורטאלי על ידי ההתחייבותי זו תחול גם אם המידע נמסר  

 . ארגוןלחול גם לאחר סיום פעילותי/עבודתי/התנדבותי בההתחייבות על מסמך זה תמשיך 

כלשהי לפעילות  העמותה  להסכמת  מוקדם  תנאי  הינה  זו  התחייבות  על  חתימתי  כי  לי  במסגרת    ידוע  ספיישל  מצידי 

 אולימפיקס ישראל 

 

 : גביל  הנכוןבמקום   Vלסמן נא 

  אני מתנדב עצמאי 

 שם הארגון   את . פרטגוןדב דרך אר אני מתנ______________: 

 אריך_____________ ת

 ______________  חתימה ____________________ שם ומשפחה

 

 

 


