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תקנות שירות אזרחי )שירות מחוץ לישראל ולאזור(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 19)ב()1( ו–)ד( ו–105 לחוק שירות אזרחי, התשע"ז-12017 
)להלן - החוק(, בהתייעצות עם המועצה, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של 

הכנסת לעניין תקנות 2 ו–4 עד 6, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': כללי

בתקנות אלה -  .1
"אחראי"  - איש קשר בגוף המפעיל הזר שאחראי על המתנדב; 

""בקשה" - בקשה לקבלת אישור גוף מפעיל זר;

"גוף מפעיל זר" - מי שקיבל אישור לפי החוק ותקנות אלה לשמש גוף מפעיל במדינת 
השירות; 

"מדינת השירות" - המדינה מחוץ לישראל ולאזור, שבה מיועד להתבצע השירות;

"הממונה" - ממונה על השירות מחוץ לישראל שמונה לפי תקנה 5;

"פרטי קשר" - כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון;

"שירות" - שירות לאומי או התנדבות קהילתית;

"שירות מחוץ לישראל" - תקופת השירות המבוצעת מחוץ לישראל ולאזור;

"תאגיד זר" - גוף שהתאגד מחוץ לישראל ושמקום פעילותו מחוץ לישראל;

"תקנות גוף מפעיל" - תקנות שירות אזרחי )גוף מפעיל(, התשע"ח-22018.

פרק ב': שירות מחוץ לישראל

המכסה המרבית של תקנים להפעלת מתנדבים בשירות מחוץ לישראל היא 250 תקנים   .2
בשנה.

פרק ג' לתקנות גוף מפעיל יחול על תאגיד זר המבקש לקבל אישור לשמש גוף  )א(   .3
מפעיל זר; בקשה יכול שתוגש באמצעות התאגיד הזר או באמצעות גוף מוכר שעמו 

התקשר התאגיד הזר בהסכם.

בתנאי  לעמוד  יידרש  לא  הזר  התאגיד  לחוק,  63)א()2(  בסעיף  האמור  אף  על  )ב( 
דעת  חוות  תצורף  לבקשה  רווח;  למטרות  שלא  פועל  שהוא  ובלבד  האמור,  שבסעיף 
מאת עורך דין שלפיה התאגיד הזר פועל שלא למטרות רווח לפי הדין החל במדינה 
שבה הוא פועל; עורך הדין החתום על חוות הדעת יצרף לחוות דעתו הצהרה שלפיה 

הוא בקיא בדין של אותה מדינה.

המפעיל  הגוף  של  החתימה  מורשי  בידי  חתום  התחייבות,  כתב  יצורף  לבקשה  )ג( 
הזר, ולפיו התאגיד הזר מתחייב לעמוד בדרישות לפי הדין ובהסכם עם הגוף המוכר; 
בכתב ההתחייבות תיכלל הסכמת הגוף המפעיל הזר כי כל התדיינות משפטית בקשר 
למתנדב בשירות מחוץ לישראל תתברר בישראל, לפי הדין הישראלי; כתב התחייבות 

לדוגמה יפורסם באתר האינטרנט של הרשות.

מסמכים לפי תקנה זו יוגשו בשפות העברית או האנגלית, ככל האפשר, או בשפה  )ד( 
אחרת המדוברת במדינה שבה פועל הגוף המפעיל הזר.

ס"ח התשע"ז, עמ' 632.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 2623.  2

הגדרות

מכסה מרבית 
לתקנים 

 בקשה לאישור
גוף מפעיל זר 
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אם  זר,  מפעיל  בגוף  לשירות  מתנדבים  להפנות  מוכר  לגוף  לאשר  רשאי  המנהל  )א(   .4
הגוף המוכר ביקש זאת ובלבד שבקשתו עומדת בתנאים לפי סעיף 19)א( ו–)ב( לחוק; 
לשם  להפעיל  שבכוונתו  הפיקוח  מערך  את  השאר,  בין  המוכר,  הגוף  יפרט  בבקשתו 

פיקוח על הגוף המפעיל הזר כאמור בתקנה 6.

אישר המנהל לגוף מוכר להפנות מתנדבים לשירות בגוף מפעיל זר כאמור בתקנת  )ב( 
משנה )א(, יגיש הגוף המוכר למנהל בקשה לאישור פרטני להפעלת מתנדב בשירות 
את  תכלול  כאמור  בקשה  מתנדב;  אותו  של  השירות  תחילת  לפני  לישראל,  מחוץ 

הפרטים האלה בנוגע למתנדב הכלול בבקשה:

 12 להשלים  צפוי  או  המתנדב  השלים  שבו  בישראל  המפעיל  הגוף  פירוט   )1(
חודשי שירות לפחות, והתחייבות הגוף המוכר ולפיה המתנדב לא יחל בשירות 

מחוץ לישראל בטרם ישלים את 12 החודשים האמורים; 

שם הגוף המפעיל הזר ופרטי הקשר שלו;  )2(

כתובת מלאה של מקום השירות במדינת השירות;  )3(

האחראי ופרטי הקשר שלו;  )4(

פרטי הקשר של המתנדב מחוץ לישראל ושל איש קשר מטעמו של המתנדב   )5(
המתגורר בישראל;

העתק של פוליסת ביטוח רפואי, של המתנדב;   )6(

העתקים של אשרות כניסה ושהייה במדינת השירות, אם הדבר דרוש לפי   )7(
הדין החל באותה מדינה;

איש קשר בגוף המוכר, שיקיים קשר שוטף עם המתנדב במדינת השירות,   )8(
ופרטי הקשר שלו.

המנהל ימנה, מקרב המפקחים שמונו לפי סעיף 29 לחוק, ממונה על השירות מחוץ  )א(   .5
לישראל; הממונה יפקח על גופים מוכרים, על גופים מפעילים זרים ועל מתנדבים, 
בכל הנוגע לשירות מחוץ לישראל, במטרה להבטיח כי השירות מחוץ לישראל יתבצע 

לפי הדין. 

גוף מפעיל זר יגיש לממונה, אחת לשישה חודשים, דיווח בדבר כל אלה: )ב( 

עמידה של המתנדב בחובותיו;  )1(

הבטחת זכויותיו של המתנדב לפי הדין;  )2(

פרטי הפעילות שביצע המתנדב בחצי השנה שקדמה לדוח;  )3(

לממונה  ויוגש  הזר  המפעיל  בגוף  האחראי  ביד  ייחתם  זו  משנה  תקנת  לפי  הדיווח 
באמצעות הגוף המוכר; טופס דיווח לדוגמה יפורסם באתר האינטרנט של הרשות. 

ו' לחוק, גוף מוכר יפעל להבטחת השמירה על  נוסף על האמור בסימן ב' בפרק  )א(   .6
זכויותיהם של מתנדבים שהפנה לשירות מחוץ לישראל, ולצורך זה יבצע, בין השאר, 

את הפעולות האלה:

יקיים שיחות עם האחראי בגוף המפעיל הזר, אחת לחודש לפחות;  )1(

המקום  כי  נוכח  אם  למתנדב,  שהוקצה  המגורים  מקום  את  מראש  יאשר   )2(
ראוי ומתאים לשיכון מתנדבים, וכן את ההסדר לעניין נסיעת המתנדב ממקום 

המגורים כאמור למקום השירות, ובחזרה;

מתן אישור לגוף 
מוכר להפנות 

מתנדבים לשירות 
בגוף מפעיל זר

הפיקוח על השירות 
מחוץ לישראל 

חובות גוף מוכר 
להבטחת זכויות 

של מתנדבים 
בשירות מחוץ 

לישראל
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זכאי  שהמתנדב  שירות,  ותנאי  הטבות  ומתן  תשלומים  של  העברה  יוודא   )3(
לקבלם לפי הדין;

יתקשר בהסכם, בכתב, עם הגוף המפעיל הזר, לעניין הפעלת המתנדב מחוץ   )4(
לישראל והבטחת זכויותיו לפי הדין;

יקיים שיחת וידאו עם המתנדב, בתדירות של אחת לשבועיים לפחות;  )5(

ולתנאיו;  לשירות  הנוגע  משוב  טופס  בחודשו,  חודש  מדי  למתנדב,  יעביר   )6(
הרשות תפרסם טופס משוב לדוגמה באתר האינטרנט שלה; המתנדב ימלא את 
המשוב ויחתום עליו, והגוף המוכר ישמור על המשוב החתום עד תום שנה מיום 

סיום השירות מחוץ לישראל;

ימסור לממונה דיווח על תנאי השירות של המתנדב ועל נוכחות המתנדב,   )7(
אחת לשישה חודשים.

במקרה שבו מתנדב פועל במסגרת שני גופים מפעילים זרים או יותר, הגוף המוכר  )ב( 
יהיה אחראי לכך שזכויות המתנדב יישמרו וידאג לכך שהגופים המפעילים האמורים 

יסכמו את חלוקת האחריות ביניהם לפי הדין.

תחילתן של תקנות אלה ביום א' באלול התשע"ט )1 בספטמבר 2019(.  .7
כ"ט בשבט התשע"ט )4 בפברואר 2019(

)חמ 3-5766(

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

הממונה על ביצוע החוק  

אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער פארק רמות מנשה( )תיקון(, 
התשע"ט-2019 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1, אני מכריז לאמור:

באכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער פארק רמות מנשה(, התשע"ד-22014,   .1
חלקה של  בשורה   ,12383 בגוש   ,1054 הסידורי  המספר  שתחת  בטבלה   בתוספת, 

מספר 16, בטור "שטח התכנית בחלקה )מ"ר(", אחרי "12,524" יבוא "למעט שטח בגודל 
264 מ"ר, בהתאם לשטח המסומן בקווי רשת אדומים על גבי מפה המופקדת במשרדו 

של פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר )להלן - המפה(".

כ"ח בשבט התשע"ט )3 בפברואר 2019(
)חמ 3-262-ת1(

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

תחילה

תיקון התוספת  

חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130.  1

ק"ת התשע"ד, עמ' 1268.  2
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אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער פארק כברי א'( )תיקון(, 
התשע"ט-2019 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1, אני מכריז לאמור:

באכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער כברי א'(, התשע"ה-22015, בתוספת,   .1
בטבלה שתחת המספר הסידורי 2008,  בגוש 18333, בטור "שטח התכנית בחלקה )מ"ר(", 
אחרי "248,461" יבוא "למעט שטח בגודל 195.188 מ"ר, בהתאם לשטח המסומן בקווי 
רשת אדומים על גבי מפה המופקדת במשרדו של פקיד היערות במשרד החקלאות 

ופיתוח הכפר )להלן - המפה(".

כ"ח בשבט התשע"ט )3 בפברואר 2019(
)חמ 3-262-ת1(

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

הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )ביטוח סיעודי קבוצתי 
לחברי קופת חולים( )תיקון(, התשע"ט-2019

)ביטוח(,  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לחוק  ו–38   36 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"א-11981, ואחרי התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה לאמור:

קבוצתי  סיעודי  )ביטוח  )ביטוח(  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  להוראות   8 בסעיף   .1
לחברי קופת חולים(, התשע"ו-22015 )להלן - ההוראות העיקריות( - 

בסעיף קטן )א(, בפסקה )3(, במקום "מעל גיל" יבוא "מגיל";  )1(

בסעיף קטן )ב(, במקום פסקה )3( יבוא:   )2(

")3( מבוטח בביטוח סיעודי לחברי קופת חולים מאוחדת -

)א( אם הצטרף לביטוח "מאוחדת זהב" בגיל 50 עד 65 - 49;

של  מחושב  בגיל  שהיה  למבוטח  )א(,  משנה  בפסקת  האמור  אף  )ב( על 
התשע"ו בסיוון  כ"ה  יום  לפני  ביטוח  באותו  שהוגדר  כפי  ומעלה,   66 

)1 ביולי 2016( - 50."

בתוספת להוראות העיקריות, בפרט 7)ב( במקום פסקה )3(, יבוא:  .2
")3( מבוטח בביטוח סיעודי לחברי קופת חולים מאוחדת -

אם הצטרף לביטוח "מאוחדת זהב" בגיל 50 עד 65 - 49; )א( 

על אף האמור בפסקת משנה )א(, למבוטח שהיה בגיל מחושב של 66 ומעלה,  )ב( 
כפי שהוגדר באותו ביטוח לפני יום כ"ה בסיוון התשע"ו )1 ביולי 2016( - 50."

תחילתן של הוראות אלה 60 ימים ממועד פרסומן )להלן - יום  התחילה(.  .3

ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשע"ז, עמ' 1048.  1

ק"ת התשע"ו, עמ' 494; התשע"ח, עמ' 1003.  2

תיקון התוספת

חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130.  1

ק"ת התשע"ה, עמ' 1004 ועמ' 1188.  2

תיקון סעיף 8

תיקון התוספת 

תחילה 
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הוראות אלה יחולו -  .4
על חוזה לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח שייכרת או יחודש מיום התחילה;  )1(

על אף האמור בסעיף 12, על חוזה לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח מאוחדת או למי   )2(
שהיה בעבר מבוטח בביטוח סיעודי כאמור בקופת חולים מאוחדת, שנכרת לפני יום 
התחילה, אם נקבע בו כי שינוי בהוראות הדין יחול עליו עם כניסתו לתוקף, ובתנאי 

שלא מתקיים לגביו מקרה הביטוח ביום התחילה.

ל' בשבט התשע"ט )5 בפברואר 2019(
)חמ 3-5161(

ת ק ר ב ה  ש מ  
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון  

הודעת העמותות )אגרות(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ג( לתקנות העמותות )אגרות(, התשנ"ח-11998 )להלן - 
התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד נוסח התוספת לתקנות מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(,   .1
הוא כמפורט להלן:

"תוספת
)תקנה 2(

האגרה בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום -
)א( בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, 

759לא כולל דמי פרסום ברשומות
כעמותה,  קיימת  אגודה  לרישום  בקשה  הגשת  )ב( בעד 

759לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות
2. אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום -

1,318)א( אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס
סוף  ולפני  מרס  חודש  סוף  לאחר  האגרה  שולמה  )ב( אם 

1,611אותה שנה

לפי שיעור האגרה )ג( אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה
המשתלמת לאחר סוף 

חודש מרס של שנת 
התשלום בפועל

של  סך  על  עולה  אינו  השנתי  שתקציבה  )ד( )1( עמותה 
300,000 שקלים חדשים;

שהיא  צורה  בכל  שכר  משלמת  שאינה  )2( עמותה 
לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול 
ניהול  לצורך  מקצוע  לבעל  המשולם  לשכר  פרט 
השנתי  הכספי  הדוח  והגשת  העמותה  חשבונות 
וביצוע פעולות המוטלות על העמותה על פי כל דין

שינוי סכומים

ק"ת התשנ"ח, עמ' 947; התשע"ח, עמ' 32 ועמ' 827.  1

תחולה 
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האגרה בשקלים חדשים
)3( כאשר יושב ראש העמותה וחבר ועד נוסף הגישו 

פטורתצהיר לאימות עובדות אלה

3. הגשת הצעת מיזוג כמשמעותה בפרק ד2 לחוק, לכל עמותה 
מתמזגת

759

4. אגרות שונות בעד שירותי הרשם -

33)א( עיון בתיק העמותה הסרוק באינטרנט, לכל עמותה

בדואר
בלשכת 

הרשם

4348)ב( קבלת תקליטור )CD( צרוב של תיק עמותה סרוק

)ג( קבלת העתק מסמך מסוים מתיק העמותה הסרוק, לכל 
מסמך -

שינוי  תעודת  או  עמותה  של  התאגדות  )1( תעודת 
שם של עמותה

10

25".)2( מסמך אחר

ג' בשבט התשע"ט )9 בינואר 2019(
)חמ 3-1389-ת2( 

ר ו מ ל פ י  מ א  
המנהלת הכללית של משרד המשפטים  

הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )אגרות רישיון( )מס' 2(, התשע"ט-2019 
)אגרות  שמירה  ושירותי  פרטיים  חוקרים  לתקנות  2)ג2(  תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 

רישיון( )מס' 2(, התשל"ג-11973 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד יהיה נוסח תקנה 2)א( לתקנות מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר   .1
2019(, כדלקמן:

"2. )א( בעד מתן רישיון תשולם אגרה חד–פעמית כמפורט להלן:

האגרה בשקלים חדשים

11,053. רישיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק

2. רישיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 
לחוק

2,636

של  לסניף  או  לחוק   13 סעיף  לפי  לתאגיד  3. רישיון 
תאגיד כאמור 

2,636

שירותי  לארגון  או  שמירה  לשירותי  למשרד  4. רישיון 
שמירה, לפי סעיף 18)א( לחוק

2,636

שמירה  שירותי  בארגון  או  כשומר  לעסוק  5. רישיון 
כשכיר

."130

כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(
ר ו מ ל פ י  מ )חמ 3-1172-ת2(          א

                                                                         המנהלת הכללית של משרד המשפטים

שינוי סכומים

ק"ת התשל"ג, עמ' 1540; התשע"א, עמ' 1093; התשע"ח, עמ' 837.  1
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הודעת הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )דרכים להשקעת כספי חסוי(, 
התשע"ט-2019

בהתאם לתקנה 8)א( לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )דרכים להשקעת 
כספי חסוי(, התש"ס-12000 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי שיעור המדד עודכן הסכום הנקוב בתקנה 4)א( לתקנות, והוא מיום כ"ד   .1
בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, 1,012,000 שקלים חדשים.

י"ח בשבט התשע"ט )24 בינואר 2019(
)חמ 3-2821-ת2(

ר ו מ ל פ י  מ א  
המנהלת הכללית של משרד המשפטים  

הודעת המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, התשע"ט-2019

דירות(,  רוכשי  של  השקעות  )הבטחת  )דירות(  המכר  לחוק  4ו)ג(  לסעיף  בהתאם 
התשל"ה-11974 )להלן - החוק(, אני מודיע לאמור:

המדד  לעומת   ,)2019 בינואר   1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  ביום  הידוע  המדד  שינוי  עקב   .1
הנקובים הסכומים  יעודכנו   ,)2008 באוקטובר   6( התשס"ט  בתשרי  ז'  ביום   הידוע 

בסעיף 4ב)א( לחוק כמפורט להלן:

סכום העיצום הכספי המעודכן בשקלים חדשיםבפסקה

)1(28,020

)2(56,010

)3(56,010

)4(224,070

)5(448,130

י'' בשבט התשע"ט )16 בינואר 2019(
)חמ 3-3874-ת2(

י ד י י ר ג ית  מ ע   
הממונה לפי סעיף 3ד לחוק   

עדכון סכומים

עדכון סכומים

ק"ת התש"ס, עמ' 609; התשע"ו, עמ' 740; התשע"ח, עמ' 830.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 14; התשע"ד, עמ' 60; ק"ת התשע"ח, עמ' 845.  1
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