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קובץ התקנות 8155, כ"א בשבט התשע"ט, 27.1.2019  1900

תקנות שירות אזרחי )גוף מפעיל( )תיקון(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 63)ב( ו–105  לחוק שירות אזרחי, התשע"ז-12017 )להלן - 
החוק(, ובהתייעצות עם המועצה, אני מתקין תקנות אלה:

העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשע"ח-22018  מפעיל(,  )גוף  אזרחי  שירות  בתקנות   .1
אחרי תקנה 10  יבוא:

"פרק ג': בקשות לאישור גוף מפעיל

בפרק זה -הגדרות  .11

"בקשה" - בקשה לקבלת אישור לשמש גוף מפעיל;

"מבקש" -  גוף כאמור בסעיף 63)א( לחוק המבקש לשמש 
גוף מפעיל;

"מבקש שאינו רשות  ציבורית" - גוף כאמור בסעיף 63)א()2( 
או )3(;

"מבקש שהוא רשות ציבורית" — גוף כאמור בסעיף 63)א()1(;

"ועדת הבחינה" - ועדה שמונתה לפי תקנה 13)א(.

 הגשת בקשה
לאישור גוף מפעיל

12.  המבקש יגיש למנהל בקשה לפי הוראות פרק זה. 

בקשת גוף שאינו 
 רשות ציבורית

לשמש גוף מפעיל

את  בבקשתו  יכלול  ציבורית  רשות  שאינו  מבקש  )א(   .13
את  לבקשה  ויצרף   )4( עד   )1( בפסקאות  כמפורט  המידע 
המנהל  העניין;  לפי   ,)5( בפסקה  המפורטים  המסמכים 

יפרסם באתר הרשות טופס בקשה לדוגמה:

משך  זה  ובכלל  המבקש,  של  פעילותו  תיאור   )1(
הזמן שבו הוא פעיל בעיסוק ובתחום שלגביהם הוא 

מבקש את האישור;

של  מטעמו  קשר  איש  וכן  המבקש  מנהל  פרטי   )2(
הטלפון  מספרי  זה  ובכלל  תפקידו,  בציון  המבקש, 
וכתובות  שלהם  הפקס  מספרי  שלהם,  והנייד  הנייח 

הדואר האלקטרוני שלהם;

המתנדבים  של  התפקיד  של  מפורט  תיאור   )3(
המיועדים לשרת במבקש והפעילויות שיבצעו, היקף 

השעות של כל פעילות ומקום ביצוע השירות; 

הצהרה חתומה בידי מנהל המבקש, כי המבקש   )4(
שיש  בפעילות  יעסוק  ולא  עוסק  אינו  מפלגה,  אינו 
אופי  בעלת  שהיא  או  בחירות  תעמולת  משום  בה 
פוליטי-מפלגתי, וכן כי הוא מקיים את הוראות הדין 
החל עליו לפי העיסוק, התחום והפעילות שבהם הוא 
פועל; המנהל יפרסם באתר הרשות הצהרה לדוגמה;

לתועלת  חברה  עמותה,  הוא  המבקש  )א( אם    )5(
הציבור או הקדש כאמור בסעיף 63)א()2( לחוק:

ס"ח התשע"ז, עמ' 632; התשע"ח, עמ' 900.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 2623.  2

הוספת פרק ג'
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)1( תעודת התאגדות של המבקש;

מרשם  תקף  תקין  ניהול  בדבר  )2( אישור 
העמותות או מרשם ההקדשות, לפי העניין;

)3( אישור כי המבקש הוא מוסד ציבורי 
או  הכנסה3,  מס  לפקודת   46 סעיף  לפי 
דין,  עורך  בפני  ומאומת  חתום  תצהיר 
הקבועים  בתנאים  עומד  המבקש  ולפיו 
באתר  יפרסם  המנהל  63)א()2(;  בסעיף 

הרשות תצהיר לדוגמה;

)ב(    אם המבקש הוא גוף אחר כאמור בסעיף 
63)א()3( לחוק - תעודת התאגדות של המבקש, 
מעמדו  את  המבהיר  מסמך   - רשום  אינו  ואם 
המשפטי של הגוף ומפרט את עמידתו בתנאים 

האמורים בסעיף האמור.

לדרוש  רשאי  לכך  הסמיך  שהוא  מי  או  המנהל  )ב( 
נוספים  מסמכים  או  מידע  זו  בתקנה  כאמור  מהמבקש 

הדרושים לבחינת הבקשה.

 ועדה לבחינת
בקשות של גופים 

שאינם רשות ציבורית 

המנהל ימנה ועדה לבחינת בקשות של גופים שאינם  )א(   .14
רשות ציבורית, שחבריה הם כמפורט להלן: 

)1( עובד הרשות שישמש יושב ראש הוועדה;

)2( היועץ המשפטי לרשות או נציגו;

)3( עובד הרשות שישמש מזכיר הוועדה.

לפי התנאים  התקיימות  את  תבחן  הבחינה  )ב(  ועדת 
אם  למנהל  ותמליץ  כאמור  למבקש  ביחס  לחוק   65 סעיף 

לתת למבקש אישור גוף מפעיל.

בקשת רשות ציבורית 
לשמש גוף מפעיל

את   בבקשתו  יכלול  ציבורית  רשות  שהוא  מבקש  )א(   .15
המידע המפורט להלן; המנהל יפרסם באתר הרשות טופס 

בקשה לדוגמה:   

של  מטעמו  קשר  איש  וכן  המבקש  מנהל  פרטי   )1(
הטלפון  מספרי  זה  ובכלל  תפקידו,  בציון  המבקש, 
וכתובת  שלהם  הפקס  מספרי  שלהם,  והנייד  הנייח 

הדואר האלקטרוני שלהם;

המתנדבים  של  התפקיד  של  מפורט  תיאור   )2(
המיועדים לשרת במבקש והפעילויות שיבצעו, היקף 

השעות של כל פעילות, ומקום ביצוע השירות;

מספרם המרבי של המתנדבים שהמבקש מתעתד   )3(
להפעיל.

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120  3
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בוועדה  הרשות  נציגי  ישמשו  הבחינה  ועדת  חברי  )ב( 
בוועדה  או  המדינה  שירות  ולנציבות  לרשות  המשותפת 
כאמור  העניין,  לפי  הפנים,  ולמשרד  לרשות  המשותפת 

בסעיף 64)ב( לחוק.

בקשה לעיון חוזר או 
בקשה מתוקנת

לדחות  לחוק   65 או  64)א(  סעיף  לפי  המנהל  החליט  )א(   .16
בקשה לאישור גוף מפעיל )בתקנה זו - החלטת הדחייה(, 
יש  אם  חוזר  לעיון  בבקשה  למנהל  לפנות  המבקש  רשאי 
בידיו עובדות שלא היו מונחות לפני המנהל בעת החלטת 
את  לשנות  עשוי  והדבר  הנסיבות,  השתנו  או  הדחייה 

החלטת הדחייה.

העובדות  את  המבקש  יפרט  חוזר  לעיון  בבקשה  )ב( 
חוזר  לעיון  בקשה  שהשתנו;  הנסיבות  את  או  החדשות 

שתוגש בלא הפירוט האמור - תידחה."

י"א בטבת התשע"ט )19 בדצמבר 2018(
)חמ 3-5656(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

הממונה על ביצוע החוק  

תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון מס' 3(, 
התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12)ב( לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת 
יעדי התקציב(, התשנ"ג-11992, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג-21993 )להלן - התקנות   .1
העיקריות(, בתוספת הראשונה, בשורה המתחילה במילים "10 ומעלה" במקום האמור 

בה יבוא:

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2018מס' נפשות

עד 2,606 לנפש".עד 1,820 לנפשעד 1,610 לנפשעד 1,400 לנפש"10 ומעלה

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.  .2
י"א בשבט התשע"ט )17 בינואר 2019(

)חמ 3-2278-ת2(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

      

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 419; התשע"ט, עמ' 1772.  2

תיקון התוספת 
הראשונה

תחילה
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