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חוקשירותאזרחי,התשע"ז-2017*

פרקא':מטרה
חוקזהנועדלהסדיראתהמסגרתוהתנאיםלביצועשירותהתנדבותימטעםהמדינה,1פמטרה

לקהילה, בידימישלפידיןאינומשרתבשירותסדיר,שתהיהבותועלתציבורית
לחברהולמדינהפ

פרקב':פרשנות
בחוקזה-2פהגדרות

"אזור"-כהגדרתובתקנותשעתחירום)יהודהוהשומרון-שיפוטבעבירותועזרה
משפטית(,התשכ"ז-11967,כפישהוארךתוקפןותוקןנוסחןבחוק,מעתלעת;

"גוףמוכר"-גוףשהשרהכירבולענייןאיתור,הפניהוליווישלמתנדבים,לפיהוראות
סעיף48;

"גוףמפעיל"-גוףשקיבלאישורמאתהמנהללענייןהפעלתמתנדביםלפיהוראות
פרקז',לרבותכפישהוחלובסעיף19)ב()1(;

"דירתשירות"-מקוםמגוריםהמוחזקכדיןבידיגוףמוכראוגוףמפעיל,והמשמש
למגוריהםשלמתנדבים;

"הוועדה"-ועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת;

"חוקהביטוחהלאומי"-חוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-21995;

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-31985;

"חוקשירותלאומי-אזרחי"-חוקשירותלאומי-אזרחי,התשע"ד-42014;

"חוקתקציבשנתי"-כמשמעותובחוקיסודותהתקציב;

"המועצה"-המועצההציבוריתהמייעצתשמונתהלפיסעיף34;

"המנהל"-המנהלהכללישלהרשותשמונהלפיסעיף22;

"מפקח"-מישהוסמךלפיסעיף29;

"המשרד"-המשרדהממשלתישהרשותנמצאתבתחוםאחריותו;

"מתנדב"-מישמשרתבשירותלאומיאובהתנדבותקהילתיתלפיחוקזה;

"צעיריםבסיכון"-צעיריםשהוכרוכמצוייםבמצביסיכוןעלידיהאגףלחינוךילדים
ונוערבסיכוןבמשרדהחינוךאועלידישירותלנוערצעירותוצעיריםבמשרד

העבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים;

"קרובמשפחה",שלאדם-בןזוג,הורה,הורההורה,בןאובתובניזוגם,אחאואחות
וילדיהם,גיס,גיסה,דודאודודה,חותן,חותנת,חם,חמות,חתן,כלה,נכדאו
נכדה,לרבותחורגיםוכןכלאדםהסמוךעלשולחנו;לענייןהגדרהזו,"בןזוג"

-לרבותידועבציבור;

"הרשות"-הרשותלשירותאזרחישהוקמהלפיסעיף21;

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;)2017 במרס 22( התשע"ז באדר כ"ד בכנסתביום התקבל *
הממשלה-947,מיוםי"בבאבהתשע"ה)28ביולי2015(,עמ'994פ
ק"תהתשכ"ז,עמ'2741;ס"חהתשכ"ח,עמ'20;התשע"ב,עמ'476פ 1

ס"חהתשנ"ה,עמ'210פ 2

ס"חהתשמ"ה,עמ'60פ 3

ס"חהתשע"ד,עמ'380פ 4
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"רשותציבורית"-כלאחדמאלה:

הממשלהומשרדיהממשלה,לרבותיחידותיהםויחידותהסמךשלהם, )1(
ולמעטצבאהגנהלישראל;

לשכתנשיאהמדינה; )2(

הכנסת; )3(

בתיהמשפט,בתידין,לשכותההוצאהלפועל,וגופיםאחריםבעליסמכות )4(
שפיטהעלפידין;

רשותמקומית; )5(

המוסדלביטוחלאומי; )6(

"שירותאזרחי"-כלאחדמאלה:

שירותלאומי; )1(

התנדבותקהילתית; )2(

שירותלאומי-אזרחי; )3(

"שירותלאומי-אזרחי"-כהגדרתובחוקשירותלאומי-אזרחי;

"שירותלאומי","התנדבותקהילתית"-שירותמטעםהמדינה,למעטשירותלאומי-
אזרחי,הנעשהבהתנדבותלפיהוראותחוקזה;

"שירותסדיר"-כהגדרתובחוקשירותביטחון]נוסחמשולב[,התשמ"ו-51986;

"התעריף"-תעריףהפעלתמתנדב,שנקבעלפיסעיף10;

"השר"-ראשהממשלהאושראחרשהממשלההסמיכהאותולהיותממונהעל
ביצועחוקזהפ

פרקג':עקרונותהשירותהלאומיוההתנדבותהקהילתית

סימןא':עקרונותכלליים

בשירותלאומיאובהתנדבותקהילתיתרשאילשרתרקמישמתקיימיםבוכל3פאוכלוסייתהיעד )א(
התנאיםהמפורטיםלהלן,והכולבכפוףלאפשרויותהשירותהקיימות,בהתחשב,בין
השאר,במקומותהשירותהפנוייםובהתאמהלתפקידיהשירות,וכןבכפוףלמסגרת

התקציבשיועדלכךבחוקהתקציבהשנתי:

הואאזרחישראליאובעלרישיוןלישיבתקבעלפיחוקהכניסהלישראל, )1(
התשי"ב-61952)בסעיףזה-תושבקבע(;

הואפטורמחובתשירותסדיראושצבאהגנהלישראלאישרבכתבלרשות )2(
כיהואלאנקראלשירותסדירואינוצפוילהיקראלשירותכאמור;

מלאולו18שניםוטרםמלאולו24שנים,ולענייןמישלמדבמוסדלחינוך )3(
מיוחדכהגדרתובחוקחינוךמיוחד,התשמ"ח-71988-טרםמלאולו27שנים;

הואביקשלשרתבשירותלאומיאובהתנדבותקהילתיתפ )4(

"רשותציבורית"-כלאחדמאלה:

הממשלהומשרדיהממשלה,לרבותיחידותיהםויחידותהסמךשלהם, )1(
ולמעטצבאהגנהלישראל;

לשכתנשיאהמדינה; )2(

הכנסת; )3(

בתיהמשפט,בתידין,לשכותההוצאהלפועל,וגופיםאחריםבעליסמכות )4(
שפיטהעלפידין;

רשותמקומית; )5(

המוסדלביטוחלאומי; )6(

"שירותאזרחי"-כלאחדמאלה:

שירותלאומי; )1(

התנדבותקהילתית; )2(

שירותלאומי-אזרחי; )3(

"שירותלאומי-אזרחי"-כהגדרתובחוקשירותלאומי-אזרחי;

"שירותלאומי","התנדבותקהילתית"-שירותמטעםהמדינה,למעטשירותלאומי-
אזרחי,הנעשהבהתנדבותלפיהוראותחוקזה;

"שירותסדיר"-כהגדרתובחוקשירותביטחון]נוסחמשולב[,התשמ"ו-51986;

"התעריף"-תעריףהפעלתמתנדב,שנקבעלפיסעיף10;

"השר"-ראשהממשלהאושראחרשהממשלההסמיכהאותולהיותממונהעל
ביצועחוקזהפ

פרקג':עקרונותהשירותהלאומיוההתנדבותהקהילתית

סימןא':עקרונותכלליים

בשירותלאומיאובהתנדבותקהילתיתרשאילשרתרקמישמתקיימיםבוכל3פ )א(
התנאיםהמפורטיםלהלן,והכולבכפוףלאפשרויותהשירותהקיימות,בהתחשב,בין
השאר,במקומותהשירותהפנוייםובהתאמהלתפקידיהשירות,וכןבכפוףלמסגרת

התקציבשיועדלכךבחוקהתקציבהשנתי:

אוכלוסייתהיעד

הואאזרחישראליאובעלרישיוןלישיבתקבעלפיחוקהכניסהלישראל, )1(
התשי"ב-61952)בסעיףזה-תושבקבע(;

הואפטורמחובתשירותסדיראושצבאהגנהלישראלאישרבכתבלרשות )2(
כיהואלאנקראלשירותסדירואינוצפוילהיקראלשירותכאמור;

מלאולו18שניםוטרםמלאולו24שנים,ולענייןמישלמדבמוסדלחינוך )3(
מיוחדכהגדרתובחוקחינוךמיוחד,התשמ"ח-71988-טרםמלאולו27שנים;

הואביקשלשרתבשירותלאומיאובהתנדבותקהילתיתפ )4(

ס"חהתשמ"ו,עמ'107פ 5

ס"חהתשי"ב,עמ'354פ 6

ס"חהתשמ"ח,עמ'114פ 7
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ובאישור הפנים, שר עם בהתייעצות השר, )א()1(, קטן בסעיף האמור אף על )ב(
הוועדה,רשאילקבועתנאיםונסיבותשבהןגםמישאינואזרחישראליאותושב
קבע,יהיהרשאילשרתבשירותלאומיאובהתנדבותקהילתיתלפיחוקזה,בכפוף
)א(וכןבכפוף בסעיףקטן השירותהקיימותולמסגרתהתקציבכאמור לאפשרויות

להגשתבקשהכאמורבפסקה)4(שלאותוסעיףקטןפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()3(,רשאילשרתבשירותלאומיאובהתנדבות)ג( )1(
קהילתיתלפיחוקזה,מישמלאולו17שניםוטרםמלאולו18שנים,אםהוריו
אואפוטרופסו,לפיהעניין,נתנואתהסכמתםלכךבכתב,בכפוףלאפשרויות
השירותהקיימותולמסגרתהתקציבכאמורבסעיףקטן)א(וכןבכפוףלהגשת

בקשהכאמורבפסקה)4(שלאותוסעיףקטןפ

לענייןהסכמתההוריםכאמורבפסקה)1(,דיבהסכמתהורהאחדאםיש )2(
קושישלממשלקייםקשרעםההורההשניכדילברראתעמדתופ

לאיראובשירותלאומיאובהתנדבותקהילתיתלפיסעיףקטןזההעסקה )3(
לפיחוקעבודתהנוער,התשי"ג-81953פ

השר,בהסכמתשרהחינוךובאישורהוועדה,רשאילקבועהוראותלעניין )4(
שירותכאמורבסעיףקטןזה,ובכללזהלענייןקבלהלשירותכאמור,בשיםלב,

ביןהשאר,להוראותחוקלימודחובה,התש"ט-91949פ

מסגרתהשירות
ואופיו

שירותלאומיוהתנדבותקהילתיתיבוצעובהתנדבותפ4פ )א(

שירותלאומיוהתנדבותקהילתיתיבוצעובמסגרתגוףמפעילבלבד,בהסכמת )ב(
המתנדבוהגוףהמפעילועלפיהפניהשלגוףמוכר;ואולםבמקריםחריגיםהרשות
רשאיתלאשרהפעלהשלמתנדבבגוףמוכר,לתקופהשלאתעלהעל30ימים,לשם

השלמתתקופתשירותופ

שירותלאומיוהתנדבותקהילתיתיבוצעובישראלאובאזורפ5פמקוםהשירות

הוראותלעניין
ביצועהשירות

שירותלאומיוהתנדבותקהילתיתיבוצעואצלגוףמפעילשהוארשותציבורית6פ )א(
שאינורשותציבורית-בעיסוקים, גוףמפעיל ואצל ,64 בסעיף בתפקידיםכאמור

בתחומיםובסוגיהפעילויותכאמורבסעיף65)א(פ

גוףמפעיללאיציבמתנדבבתפקידשלעובדאוכממלאמקוםשלעובד,)ב( )1(
וגוףמוכרלאיפנהמתנדבלשירותבתפקידאוכממלאמקום,כאמורפ

מתנדבלאימלאאתמקומםאואתתפקידםשלעובדיםבגוףהמפעילפ )2(

מתנדביסייעלעובדיםבגוףהמפעילבמילויתפקידםפ )3(

איןבהוראותסעיףקטןזהכדילמנועמגוףמפעיללהטילעלמתנדבמטלות )4(
הנתונותדרךכלללעובדיו,לצורךמסויםולשםסיועלעובדיםבמילויתפקידם,

בלבדפ

לענייןסעיףקטןזה,חזקהשמתנדבממלאאתמקומואותפקידושלעובד )5(
אםהתקייםאחדמאלה,אלאאםכןהוכיחהגוףהמפעילאחרת:

בשנתייםשקדמולמועדשבוהוצבלראשונהמתנדבבגוףהמפעיל, )א(
ביןלפיחוקזהוביןלפנייוםתחילתושלחוקזה,הועסקעובדבתפקיד

שמבצעהמתנדב,אובתפקידזההאושווהערךלו;

ס"חהתשי"ג,עמ'115 8

ס"חהתש"ט,עמ'287פ 9
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קייםתקןלעובדבאותותפקידשמבצעהמתנדב,אושהיהקייםתקן )ב(
כאמורבחמשהשניםשקדמולמועדשבוהוצבלראשונהמתנדבבגוף

המפעילכאמורבפסקתמשנה)א(,אףאםהתקןאינומאויישפ

בשירותלאומיובהתנדבותקהילתיתלאייכללומטלותניקיון,למעטעבודות )ג(
ברשותהרביםלשםשמירהעלאיכותהסביבהשנעשותאגבפעילותאחרתבשירות;
איןבהוראהזוכדילמנועשילובמתנדביםבתורנותשגםעובדיהגוףהמפעילנוטלים

בהחלקפ

מתנדבימלאאחרהוראותהגוףהמפעילוהוראותהגוףהמוכרוהרשותבכל )ד(
תקופתשירותו,בכלהקשורלביצועשירותופ

מתנדבלאישתתףבמסגרתשירותובתעמולתבחירותאובפעילותבעלתאופי )ה(
פוליטי־מפלגתיפ

שיבצעו)ו( התפקידים לגבי נוספים ומגבלות תנאים לקבוע רשאי השר )1(
מתנדביםפ

השר,באישורהוועדה,רשאילקבועתפקידיםנוספיםשבהםלאיבוצע )2(
השירותהלאומיאוההתנדבותהקהילתיתפ

תקופתהשירות
והיקפו

תקופתהשירותשלמתנדבלאתפחתמ־12חודשיםולאתעלהעל24חודשיםפ7פ )א(

המבקשלהתנדביתחייבלשרתתקופהרצופהשלאתפחתמ־12חודשים;לעניין )ב(
ובלבד להלן, כמפורט לתקופות הפסקה בו חלה אם אף בשירות רציפות יראו זה

שהפסקותכאמורלאיימנובתקופתהשירות,אלאאםכןנקבעאחרתלפיחוקזה:

הפסקהלתקופהשאינהעולהעלחודשימים; )1(

הפסקהשעולהעלחודשואינהעולהעלחודשיים,אםאישרזאתהמנהל, )2(
במקריםמיוחדים;

במקרים המנהל, זאת אםאישר חודשיים, העולהעל הפסקהלתקופה )3(
מיוחדים,לגבימתנדבשהואאדםעםמוגבלותאוצעירבסיכוןפ

מתנדבישרת40שעותשבועיותבממוצעבמשךתקופתשירותו,בכפוףלהוראות )ג(
התוספתהראשונה,ואולםהשררשאילקבועהוראותלעניין-

מספרמזעריומרבישלשעותשירותביוםומספרמזעריומרבישלשעות )1(
שירותבשבוע;

תנאיםשבהםיהיההמנהלמוסמךלאשרמכסהשלשעותשירותממוצעות )2(
יומיותאושבועיותמוגדלות,בהתחשבבדרישותהתפקיד,בגוףהמפעילובטובת
העבודההרווחה שר עם בהתייעצות ייקבעו זו פסקה לפי תקנות המתנדב;

והשירותיםהחברתיים;

מתנדבים,סוגיגופים סוגי יומיות,לפי שעותשירות הפסקותבמסגרת )3(
מפעיליםאומקומותהתנדבותפ

שירות שעות של מכסה לאשר המנהל רשאי )ג(, קטן בסעיף האמור אף על )ד(
ממוצעותיומיותאושבועיותמופחתות,בהתחשבבצרכיםמיוחדיםשלהמתנדבאו

במסגרתהשעותבגוףהמפעיל,ובלבדשהמכסהלאתפחתמ־30שעותשבועיותפ

התנדבות או לאומי שירות לבצע מתנדב לחייב כדי זה סעיף בהוראות אין )ה(
קהילתית,ואולםמתנדבשלאעמדבתנאיםלענייןתקופתהשירותוהיקפולאהשלים

שירותלאומיאוהתנדבותקהילתית,לפיהענייןפ

קייםתקןלעובדבאותותפקידשמבצעהמתנדב,אושהיהקייםתקן )ב(
כאמורבחמשהשניםשקדמולמועדשבוהוצבלראשונהמתנדבבגוף

המפעילכאמורבפסקתמשנה)א(,אףאםהתקןאינומאויישפ

בשירותלאומיובהתנדבותקהילתיתלאייכללומטלותניקיון,למעטעבודות )ג(
ברשותהרביםלשםשמירהעלאיכותהסביבהשנעשותאגבפעילותאחרתבשירות;
איןבהוראהזוכדילמנועשילובמתנדביםבתורנותשגםעובדיהגוףהמפעילנוטלים

בהחלקפ

מתנדבימלאאחרהוראותהגוףהמפעילוהוראותהגוףהמוכרוהרשותבכל )ד(
תקופתשירותו,בכלהקשורלביצועשירותופ

מתנדבלאישתתףבמסגרתשירותובתעמולתבחירותאובפעילותבעלתאופי )ה(
פוליטי-מפלגתיפ

שיבצעו)ו( התפקידים לגבי נוספים ומגבלות תנאים לקבוע רשאי השר )1(
מתנדביםפ

השר,באישורהוועדה,רשאילקבועתפקידיםנוספיםשבהםלאיבוצע )2(
השירותהלאומיאוההתנדבותהקהילתיתפ

תקופתהשירותשלמתנדבלאתפחתמ־12חודשיםולאתעלהעל24חודשיםפ7פ תקופתהשירות)א(
והיקפו

המבקשלהתנדביתחייבלשרתתקופהרצופהשלאתפחתמ־12חודשים;לעניין )ב(
ובלבד להלן, כמפורט לתקופות הפסקה בו חלה אם אף בשירות רציפות יראו זה

שהפסקותכאמורלאיימנובתקופתהשירות,אלאאםכןנקבעאחרתלפיחוקזה:

הפסקהלתקופהשאינהעולהעלחודשימים; )1(

הפסקהשעולהעלחודשואינהעולהעלחודשיים,אםאישרזאתהמנהל, )2(
במקריםמיוחדים;

במקרים המנהל, אםאישרזאת חודשיים, העולהעל הפסקהלתקופה )3(
מיוחדים,לגבימתנדבשהואאדםעםמוגבלותאוצעירבסיכוןפ

מתנדבישרת40שעותשבועיותבממוצעבמשךתקופתשירותו,בכפוףלהוראות )ג(
התוספתהראשונה,ואולםהשררשאילקבועהוראותלעניין-

מספרמזעריומרבישלשעותשירותביוםומספרמזעריומרבישלשעות )1(
שירותבשבוע;

תנאיםשבהםיהיההמנהלמוסמךלאשרמכסהשלשעותשירותממוצעות )2(
יומיותאושבועיותמוגדלות,בהתחשבבדרישותהתפקיד,בגוףהמפעילובטובת
העבודההרווחה שר עם בהתייעצות ייקבעו זו פסקה לפי תקנות המתנדב;

והשירותיםהחברתיים;

מתנדבים,סוגיגופים סוגי יומיות,לפי שעותשירות הפסקותבמסגרת )3(
מפעיליםאומקומותהתנדבותפ

שירות שעות של מכסה לאשר המנהל רשאי )ג(, קטן בסעיף האמור אף על )ד(
ממוצעותיומיותאושבועיותמופחתות,בהתחשבבצרכיםמיוחדיםשלהמתנדבאו

במסגרתהשעותבגוףהמפעיל,ובלבדשהמכסהלאתפחתמ־30שעותשבועיותפ

התנדבות או לאומי שירות לבצע מתנדב לחייב כדי זה סעיף בהוראות אין )ה(
קהילתית,ואולםמתנדבשלאעמדבתנאיםלענייןתקופתהשירותוהיקפולאהשלים

שירותלאומיאוהתנדבותקהילתית,לפיהענייןפ
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תנאיהשירות
שלמתנדבים

ביןמתנדבוביןהגוףהמפעיל,רשותציבוריתהמממנתתקניםלפיסעיף71,הגוף8פ )א(
המוכראוהרשות,לאיחולויחסיעבודהפ

מתנדבזכאילתנאיהשירותהמפורטיםבתוספתהראשונה;תניהבהסכםהמשנה )ב(
מתנאיהשירותהמפורטיםבתוספתהראשונה,איןלהתוקףפ

בלילגרועמהוראותסעיףזה,המנהלרשאילהורותעלנסיבותשבהןמתנדבים )ג(
יהיוזכאיםלהיעדרמשירותוכןרשאיהואלהתירלמתנדבלהיעדרמהשירות,במקרה

מיוחדהמצדיקזאתפ

גוףמפעילרשאילהחילהוראותנוספותלענייןתנאיהשירותשלמתנדב,ובלבד )ד(
הסכם ומהוראות 9 בסעיף כאמור המתנדבים מזכויות לגרוע כדי בהן יהיה שלא

ההתקשרותעםהמתנדבכאמורבסעיף58פ

מתנדבלאיקבלשכרבעדהשירות,ואולםהואיהיהזכאילקבלמאתהגוףהמוכר9פזכויותמתנדבים )א(
בתקופתהשירות-

דמיכיסלתשלוםהוצאותאישיותוהחזרהוצאותנוספות,כפישנקבע )1(
בתעריף,בעדכלחודשבתקופתהשירות-עדה־10בחודששלאחרהחודש
שבעדוהםמשולמים;דמיכיסלתשלוםהוצאותאישיותלאיעלועלדמיקיום

שלחיילבשירותסדיר;

מגוריושלהמתנדב מימוןהוצאותהנסיעהבתחבורהציבוריתממקום )2(
פטור אינו שהמתנדב ובלבד בתעריף, שנקבע כפי וחזרה, השירות למקום
מהוצאותאלה)בחוקזה-הוצאותנסיעה(-עדה־10בחודששלאחרהחודש

שבעדוהןמשולמות;

מגוריםבדירתשירותבכלתקופתהשירות-אםמתקיימיםלגביהמתנדב )3(
התנאיםשקבעהשר,באישורהוועדה,לזכאותמתנדביםלמגורים;גוףמוכרלא

יעשהשימושבדירתשירותשבהחזקתו,אלאלשםמגורימתנדביםפ

גוףמוכרישלםבעדמתנדבדמיביטוחלאומילפיפרקט"ולחוקהביטוחהלאומי )ב(
ודמיביטוחבריאותלפיסעיף14לחוקביטוחבריאותממלכתי,התשנ"ד-101994,למעט
בעדמתנדבשהמוסדלביטוחלאומיהודיעשאיןלגביוחבותבדמיביטוחכאמור,

בתקופהשבהאיןחבותכאמורפ

תניההגורעתמהוראותסעיףזה,איןלהתוקףפ )ג(

השר,בהסכמתשרהאוצרובאישורהוועדה,יקבעאתהתעריףשלפיוישלם10פקביעתתעריף )א(
גוףמפעיללגוףמוכרבעדהפעלתמתנדב,אתרכיביהתעריףואתסכומיהרכיבים
כאמור,ורשאיהואלקבועכאמורתעריפיםשוניםבהתחשבבמאפייניהגוףהמפעיל
אוהמתנדב,במקוםביצועהשירותובתנאיהשירות,לרבותבצורךבשירותיתמיכה

וסיוענלוויםלסוגיםמסוימיםשלמתנדביםפ

רכיביהתעריףוסכומיהםשנקבעולפיסעיףקטן)א(,יתעדכנובמועדיםובהתאם )ב(
למדדיםשייקבעובתקנותכאמורבאותוסעיףקטן,אובדרךאחרתשתיקבעבתקנות
כאמור;המנהליפרסםברשומותובאתרהאינטרנטשלהרשותהודעהבדברהסכומים

המעודכניםפ

הגנהמפני
העברה,שעבודאו

עיקול

תשלומיםשמתנדבזכאילהםלפיהתעריףאינםניתניםלהעברה,לשעבודאו11פ )א(
לעיקולבכלדרךשהיא,אלאלשםתשלוםמזונותהמגיעיםמהזכאילתשלומיםלפי

פסקדיןשלביתמשפטאושלביתדיןמוסמךפ

ס"חהתשנ"ד,עמ'156פ 10
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הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםעלתשלומיםכאמורששולמובאמצעותבנקאו )ב(
החברההבת,כהגדרתהבחוקהדואר,התשמ"ו-111986,בנותנהשירותיםלפיסעיף88א

לאותוחוק,במשך30ימיםמיוםששולמופ

איןבהוראותסעיףקטן)א(כדילגרועמזכותושלגוףמוכרלקזז,מתשלומיםכאמור )ג(
באותוסעיףקטן,סכוםשהמתנדבחבלו,לפיכלליםשיקבעהשרפ

הגבלותעלעבודה
ולימודיםבמהלך

השירות

מתנדבלאיועסקכעובדולאיעסוקבעסקאובמשלחיד,אלאאםכןקבעהשר,12פ )א(
באישורהוועדה,הוראותהמתירותלולעשותכן,בנסיבותובמקריםשיקבעפ

השר,באישורהוועדה,רשאילקבועהגבלותעללימודיםסדיריםשלמתנדב )ב(
במוסדחינוךאובמוסדלהשכלהאולהכשרהפ

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,ובלילגרועמהאמורבסעיפים13ו־14, )ג(
גוףמפעיללאישמש,במישריןאובעקיפין,כמקוםעבודהשלמישמתנדבאצלו,וכן
לאישמשכמקוםלימודיםשלמישמתנדבאצלו,אלאאםכןהתירהמנהללימודים
כאמורובתנאיםשהתיר;הוראותסעיףקטןזהיחולוגםלענייןגוףאואדםהקשורלגוף

מפעילכאמורפ

בסעיףזה- )ד(

"מוסדלהשכלהאולהכשרה"-מוסדכהגדרתובחוקזכויותהסטודנט,התשס"ז-122007;

"מוסדחינוך"-מוסדחינוךכהגדרתובחוקלימודחובה,התש"ט-1949,וביתספר
מקצועיכהגדרתובחוקהחניכות,התשי"ג-131953פ

לפי13פהכשרהלשירות להתנדבותקהילתית לאומיאו לשירות מתאימה הכשרה יעבור מתנדב )א(
הוראותסעיףזה)להלן-הכשרהלשירות(;האחריותלמתןההכשרהלשירותתהיה

שלהגוףהמוכרפ

המנהליורהעלתכניותהכשרהלשירות,בתחומיםשיקבעהשר,ורשאיהוא )ב(
להורותעלתכניותהכשרהשונותלסוגיםשוניםשלמתנדביםוכןלהורותעלהמועדים

שבהםיתקיימותכניותההכשרהכאמורבמהלךתקופתהשירותפ

תקופתההכשרהלשירותתיחשבחלקמתקופתהשירותפ )ג(

השררשאילקבועהוראותותנאיםלענייןההכשרהלשירות,ובכללזההוראות )ד(
לגביהשכלה,הכשרהמקצועית,ניסיוןועברפלילישלהעוסקיםבמתןההכשרה,וכן

הוראותלענייןהמיתקנים,הכיתותוהציודהדרושיםלמתןההכשרהפ

גוףמפעילאשרמפעילמתנדבבתפקידיםהדורשיםהכשרהמיוחדת,אחראילכך14פהכשרהמיוחדת )א(
שהמתנדביעבוראתההכשרההאמורה,נוסףעלההכשרהלשירותלפיסעיף13פ

תקופתההכשרההמיוחדתכאמורבסעיףקטן)א(תיחשבחלקמתקופתהשירות, )ב(
למעטאםהורההמנהלאחרתלגביהכשרותחריגותאוסוגיהכשרות,בהתחשבבין

השארבמשךההכשרה,בתנאיהובתעודההניתנתלאחרסיומהפ

אישורעלהשלמת
השירותומסירת

מידעבדברזכויות
לאחרהשלמתו

מצאהמנהל,לאחרקבלתדיווחמהגוףהמוכר,כימתנדבהשליםאתתקופת15פ )א(
השירותהלאומיאוההתנדבותהקהילתיתבהתאםלהוראותסעיף7ועמדבכלתנאי

השירות-

ינפיקלוהמנהלאומישהואהסמיךלכךתעודההמעידהעלכךשהשלים )1(
שירותוכאמורועלמשךהשירותששירת;מתנדבזכאילבקשכיבתעודהיצוין

כישירתבשירותלאומיאובהתנדבותקהילתית,לפיבחירתו;

הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםעלתשלומיםכאמורששולמובאמצעותבנקאו )ב(
החברההבת,כהגדרתהבחוקהדואר,התשמ"ו-111986,בנותנהשירותיםלפיסעיף88א

לאותוחוק,במשך30ימיםמיוםששולמופ

איןבהוראותסעיףקטן)א(כדילגרועמזכותושלגוףמוכרלקזז,מתשלומיםכאמור )ג(
באותוסעיףקטן,סכוםשהמתנדבחבלו,לפיכלליםשיקבעהשרפ

מתנדבלאיועסקכעובדולאיעסוקבעסקאובמשלחיד,אלאאםכןקבעהשר,12פ )א(
באישורהוועדה,הוראותהמתירותלולעשותכן,בנסיבותובמקריםשיקבעפ

הגבלותעלעבודה
ולימודיםבמהלך

השירות

השר,באישורהוועדה,רשאילקבועהגבלותעללימודיםסדיריםשלמתנדב )ב(
במוסדחינוךאובמוסדלהשכלהאולהכשרהפ

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,ובלילגרועמהאמורבסעיפים13ו־14, )ג(
גוףמפעיללאישמש,במישריןאובעקיפין,כמקוםעבודהשלמישמתנדבאצלו,וכן
לאישמשכמקוםלימודיםשלמישמתנדבאצלו,אלאאםכןהתירהמנהללימודים
כאמורובתנאיםשהתיר;הוראותסעיףקטןזהיחולוגםלענייןגוףאואדםהקשורלגוף

מפעילכאמורפ

בסעיףזה- )ד(

"מוסדלהשכלהאולהכשרה"-מוסדכהגדרתובחוקזכויותהסטודנט,התשס"ז-122007;

"מוסדחינוך"-מוסדחינוךכהגדרתובחוקלימודחובה,התש"ט-1949,וביתספר
מקצועיכהגדרתובחוקהחניכות,התשי"ג-131953פ

לפי13פ להתנדבותקהילתית לאומיאו לשירות מתאימה הכשרה יעבור מתנדב )א(
הוראותסעיףזה)להלן-הכשרהלשירות(;האחריותלמתןההכשרהלשירותתהיה

שלהגוףהמוכרפ

הכשרהלשירות

המנהליורהעלתכניותהכשרהלשירות,בתחומיםשיקבעהשר,ורשאיהוא )ב(
להורותעלתכניותהכשרהשונותלסוגיםשוניםשלמתנדביםוכןלהורותעלהמועדים

שבהםיתקיימותכניותההכשרהכאמורבמהלךתקופתהשירותפ

תקופתההכשרהלשירותתיחשבחלקמתקופתהשירותפ )ג(

השררשאילקבועהוראותותנאיםלענייןההכשרהלשירות,ובכללזההוראות )ד(
לגביהשכלה,הכשרהמקצועית,ניסיוןועברפלילישלהעוסקיםבמתןההכשרה,וכן

הוראותלענייןהמיתקנים,הכיתותוהציודהדרושיםלמתןההכשרהפ

גוףמפעילאשרמפעילמתנדבבתפקידיםהדורשיםהכשרהמיוחדת,אחראילכך14פ )א(
שהמתנדביעבוראתההכשרההאמורה,נוסףעלההכשרהלשירותלפיסעיף13פ

הכשרהמיוחדת

תקופתההכשרההמיוחדתכאמורבסעיףקטן)א(תיחשבחלקמתקופתהשירות, )ב(
למעטאםהורההמנהלאחרתלגביהכשרותחריגותאוסוגיהכשרות,בהתחשבבין

השארבמשךההכשרה,בתנאיהובתעודההניתנתלאחרסיומהפ

מצאהמנהל,לאחרקבלתדיווחמהגוףהמוכר,כימתנדבהשליםאתתקופת15פ )א(
השירותהלאומיאוההתנדבותהקהילתיתבהתאםלהוראותסעיף7ועמדבכלתנאי

השירות-

אישורעלהשלמת
השירותומסירת

מידעבדברזכויות
לאחרהשלמתו

ינפיקלוהמנהלאומישהואהסמיךלכךתעודההמעידהעלכךשהשלים )1(
שירותוכאמורועלמשךהשירותששירת;מתנדבזכאילבקשכיבתעודהיצוין

כישירתבשירותלאומיאובהתנדבותקהילתית,לפיבחירתו;

ס"חהתשמ"ו,עמ'79פ 11

ס"חהתשס"ז,עמ'320פ 12

ס"חהתשי"ג,עמ'108פ 13
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תודיעלוהרשותעלהזכויותשהואזכאילהןלאחרהשלמתשירותופ )2(

הרשותתפרסםבאתרהאינטרנטשלהאתהזכויותשזכאילהןמתנדבשהשלים )ב(
שירותלאומיאוהתנדבותקהילתיתפ

סימןב':שילובאוכלוסיותבשירות

ייצוגהולם
לאנשיםעם

מוגבלות

בסעיףזה-16פ )א(

"אדםעםמוגבלות"-כהגדרתובסעיף5לחוקהשוויון;

"התאמות"ו"נטלכבדמדי"-כהגדרתןבסעיף8)ה(לחוקהשוויון,בשינוייםהמתחייבים
מאופייםשלהשירותהלאומיוההתנדבותהקהילתיתלפיהוראותחוקזה;

"חוקהשוויון"-חוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-141998פ

הרשות,הגופיםהמוכריםוהגופיםהמפעיליםיפעלולייצוגהולםבקרבהמתנדבים )ב(
שלאנשיםעםמוגבלות,לאורעקרונותהיסודשלחוקהשוויוןפ

הרשות,הגופיםהמוכריםוהגופיםהמפעיליםיפעלולקידוםשילובםשלמתנדבים )ג(
התפקידיםהעומדיםלבחירתהמועמדיםלשרת שהםאנשיםעםמוגבלותבמגוון
בשירותהלאומיובהתנדבותהקהילתית,למעטבתפקידיםשהשילובאינומתיישבעם
הדרישותהמהותיותשלהם,תוךביצועההתאמותהנדרשותמחמתמוגבלותם,והכול

בלישהדבריטילעלהרשות,הגופיםהמוכריםוהגופיםהמפעיליםנטלכבדמדיפ

השר,באישורהוועדה,יקבעהוראותלקידוםשילובםשלאנשיםעםמוגבלות )ד(
כמתנדבים,ובכללזההוראותבענייניםאלה:

ביצועהתאמותונשיאהבהוצאותהביצוע; )1(

יעדיםשלייצוגהולםלסוגיםשוניםשלגופיםמפעילים;ואולםהשראינו )2(
רשאילקבועיעדשהואנמוךמיעדקודםשקבעכאמור,ובכללזהמשיעורייצוגם

שלאנשיםעםמוגבלותכאמורבסעיף112)ז(פ

אנשיםעם עלשילובםשלמתנדביםשהם אחתלשנה, השרידווחלוועדה, )ה(
מוגבלותבשירותהלאומיובהתנדבותהקהילתית,לרבותבמסגרתהגופיםהמוכרים
והגופיםהמפעילים,ועלהתקניםשהקצתההממשלהבענייןזה;דיווחכאמוריפורסם

באתרהאינטרנטשלהרשותפ

קידוםשילוב
צעיריםבסיכון

בסיכון17פ צעירים של שילובם לקידום הוראות יקבע הוועדה, באישור השר, )א(
כמתנדבים,ובכללזההוראותבענייניםאלה:

כלליםותנאיםלמתןשירותיתמיכהוסיוענלוויםלצעיריםכאמור,לרבות )1(
מגוריםבדירתשירות;

יעדיםשלייצוגהולםלסוגיםשוניםשלגופיםמפעילים;ואולםהשראינו )2(
רשאילקבועיעדשהואנמוךמיעדקודםשקבעכאמור,ובכללזהמשיעורייצוגם

שלצעיריםבסיכוןכאמורבסעיף112)ז(פ

כמתנדבים בסיכון צעירים של שילובם על לשנה, אחת לוועדה, ידווח השר )ב(
בשירותהלאומיובהתנדבותהקהילתית,לרבותבמסגרתהגופיםהמוכריםוהגופים
המפעילים,ועלהתקניםשהקצתההממשלהלענייןזה;דיווחכאמוריפורסםבאתר

האינטרנטשלהרשותפ

ס"חהתשנ"ח,עמ'152פ 14
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לאיפלהגוףמוכראוגוףמפעילביןמתנדביםאוביןמועמדיםלשירותלאומי18פאיסורהפליה )א(
אולהתנדבותקהילתיתמחמתמינם,נטייתםהמינית,מעמדםהאישי,היריון,טיפולי
פוריות,טיפוליהפריהחוץ־גופית,היותםהורים,גילם,גזעם,דתם,לאומיותם,ארץ
מוצאם,מקוםמגוריהם,השקפתםאומפלגתםוכןלאיפלהביניהםכאמורמחמת
מוגבלותםובלבדשהםכשיריםלביצועתפקידםבמסגרתהשירות,והכולבכלהקשור

לקבלהלשירות,להפסקתהשירותאולתנאיהשירותפ

לענייןסעיףזהרואיםהפליהגםקביעתתנאיםשלאממיןהענייןפ )ב(

איןרואיםהפליהלפיסעיףזהכאשרהיאמתחייבתמאופיואוממהותושל )ג(
השירותאושלהתפקידבמסגרתהשירות,אואםהיאמתחייבתמהוראותלפיסעיף3פ

לענייןסעיףזהרואיםהפליהמחמתמוגבלותגםאי־ביצועהתאמותהנדרשות )ד(
מחמתצרכיוהמיוחדיםשלאדםעםמוגבלותאשריאפשרולולבצעאתתפקידו

במסגרתהשירותפ

סימןג':סוגישירותמיוחדים

שירותמחוץ
לישראלולאזור

עלאףהאמורבסעיף5,המנהלאומישהואהסמיךלכך)בסעיףזה-המנהל(,19פ )א(
רשאילאשרלמתנדביםלבצעחלקמהשירותהלאומיאוההתנדבותהקהילתיתמחוץ
לישראלולאזור)בחוקזה-שירותבחו"ל(,בתחוםהחינוךאובתחוםעידודהעלייה,
השר, באזור; או בישראל לפחות חודשים 12 של שירות תקופת שהשלימו ובלבד
בהסכמתשרהאוצר,בהתייעצותעםשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,עם
שרהמשפטיםועםהמועצהובאישורהוועדה,רשאילקבוע,בצו,תחומישירותנוספים

שבהםניתןלבצעשירותבחו"לפ

לאייתןהמנהלאישורלשירותבחו"ל,אלאאםכןגוףמוכרהגישלובקשהלכך )ב(
והתקיימוכלאלה:

הגוףשיפעילאתהמתנדביםמחוץלישראלולאזורהואגוףמפעיל, )1(
ואולםלענייןמתןאישורגוףמפעיללגוףכאמור,יחולוהוראותסעיף63

בהתאמותשיקבעהשרלענייןזה;

הוגשהלורשימתהתפקידיםשיבצעוהמתנדביםבשירותבחו"ל )2(
והואנוכחכיהםבתחומיהשירותלפיסעיףקטן)א(וישבהםתועלת

ציבוריתלקהילהולמדינתישראל;

הוגשהלורשימהשלשמותהמתנדביםשלגביהםמתבקשהאישור )3(
לשירותבחו"לוהואנוכחכיהםהשלימותקופתשירותשל12חודשים

לפחותבישראלאובאזור;

הואשוכנעכיבנסיבותהענייןובתנאיםשהתנה,ניתןלהבטיחפיקוח )4(
נאותעלביצועהשירותבחו"לועלשמירתטובתםשלהמתנדבים;

הוכחלהנחתדעתוכיהשירותבחו"לאינוגורעמןהזכויותהמוקנות )5(
למתנדביםלפיחוקזה;

שבה המדינה עם הוסדר בחו"ל השירות כי דעתו להנחת הוכח )6(
יבוצע,לרבותלענייןאשרותכניסהושהייהלמתנדבים;

איןבמתןהאישורמשוםחריגהמהמכסההמרביתשנקבעהלפיסעיף )7(
קטן)ד()1(פ

בסעיף כאמור ברשימה אי־הכללתו על המנהל בפני להשיג רשאי מתנדב )ג(
קטן)ב()3(,ויחולועלההשגההוראותסעיף27,בשינוייםהמחויביםפ

לאיפלהגוףמוכראוגוףמפעילביןמתנדביםאוביןמועמדיםלשירותלאומי18פ )א(
אולהתנדבותקהילתיתמחמתמינם,נטייתםהמינית,מעמדםהאישי,היריון,טיפולי
פוריות,טיפוליהפריהחוץ־גופית,היותםהורים,גילם,גזעם,דתם,לאומיותם,ארץ
מוצאם,מקוםמגוריהם,השקפתםאומפלגתםוכןלאיפלהביניהםכאמורמחמת
מוגבלותםובלבדשהםכשיריםלביצועתפקידםבמסגרתהשירות,והכולבכלהקשור

לקבלהלשירות,להפסקתהשירותאולתנאיהשירותפ

איסורהפליה

לענייןסעיףזהרואיםהפליהגםקביעתתנאיםשלאממיןהענייןפ )ב(

איןרואיםהפליהלפיסעיףזהכאשרהיאמתחייבתמאופיואוממהותושל )ג(
השירותאושלהתפקידבמסגרתהשירות,אואםהיאמתחייבתמהוראותלפיסעיף3פ

לענייןסעיףזהרואיםהפליהמחמתמוגבלותגםאי־ביצועהתאמותהנדרשות )ד(
מחמתצרכיוהמיוחדיםשלאדםעםמוגבלותאשריאפשרולולבצעאתתפקידו

במסגרתהשירותפ

סימןג':סוגישירותמיוחדים

עלאףהאמורבסעיף5,המנהלאומישהואהסמיךלכך)בסעיףזה-המנהל(,19פ )א(
רשאילאשרלמתנדביםלבצעחלקמהשירותהלאומיאוההתנדבותהקהילתיתמחוץ
לישראלולאזור)בחוקזה-שירותבחו"ל(,בתחוםהחינוךאובתחוםעידודהעלייה,
השר, באזור; או בישראל לפחות חודשים 12 של שירות תקופת שהשלימו ובלבד
בהסכמתשרהאוצר,בהתייעצותעםשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,עם
שרהמשפטיםועםהמועצהובאישורהוועדה,רשאילקבוע,בצו,תחומישירותנוספים

שבהםניתןלבצעשירותבחו"לפ

שירותמחוץ
לישראלולאזור

לאייתןהמנהלאישורלשירותבחו"ל,אלאאםכןגוףמוכרהגישלובקשהלכך )ב(
והתקיימוכלאלה:

הגוףשיפעילאתהמתנדביםמחוץלישראלולאזורהואגוףמפעיל, )1(
ואולםלענייןמתןאישורגוףמפעיללגוףכאמור,יחולוהוראותסעיף63

בהתאמותשיקבעהשרלענייןזה;

הוגשהלורשימתהתפקידיםשיבצעוהמתנדביםבשירותבחו"ל )2(
והואנוכחכיהםבתחומיהשירותלפיסעיףקטן)א(וישבהםתועלת

ציבוריתלקהילהולמדינתישראל;

הוגשהלורשימהשלשמותהמתנדביםשלגביהםמתבקשהאישור )3(
לשירותבחו"לוהואנוכחכיהםהשלימותקופתשירותשל12חודשים

לפחותבישראלאובאזור;

הואשוכנעכיבנסיבותהענייןובתנאיםשהתנה,ניתןלהבטיחפיקוח )4(
נאותעלביצועהשירותבחו"לועלשמירתטובתםשלהמתנדבים;

הוכחלהנחתדעתוכיהשירותבחו"לאינוגורעמןהזכויותהמוקנות )5(
למתנדביםלפיחוקזה;

שבה המדינה עם הוסדר בחו"ל השירות כי דעתו להנחת הוכח )6(
יבוצע,לרבותלענייןאשרותכניסהושהייהלמתנדבים;

איןבמתןהאישורמשוםחריגהמהמכסההמרביתשנקבעהלפיסעיף )7(
קטן)ד()1(פ

בסעיף כאמור ברשימה אי־הכללתו על המנהל לפני להשיג רשאי מתנדב )ג(
קטן)ב()3(,ויחולועלההשגההוראותסעיף27,בשינוייםהמחויביםפ
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השר,באישורהוועדה,יקבעהוראותלענייןשירותבחו"ל,ובכללזההוראות )ד(
בענייניםאלה:

מכסהמרביתשלתקניםלהפעלתמתנדביםבשירותבחו"ל; )1(

הפיקוחעלהשירותבחו"ל,לרבותהוראותלענייןמנגנוניהבדיקות,הבקרה )2(
והדיווחעלהגוףהמפעילוהמתנדביםבו;

חובותגוףמוכרלבצעפעולותלהבטחתשמירתזכויותיהםשלמתנדבים )3(
שהפנהלשירותבחו"ל;

השירות ותנאי ההטבות התשלומים, ו־10, 9 סעיפים להוראות בכפוף )4(
שמתנדביםבשירותבחו"ליהיוזכאיםלהם,ורשאיהואלקבועכאמורהוראות

שונותבהתחשבבמקוםביצועהשירותובתנאיהשירות;

חובות,תשלומיםוהוראותמיוחדותהנובעיםמהאופיהמיוחדשלהשירות )5(
בחו"ל,שיחולועלגופיםמפעיליםלפיסעיףזהפ

הפעלתמתנדבים
בשלהחלטהעל

שעתחירום

בסעיףזה-20פ )א(

"החלטהעלשעתחירום"-כלאחתמאלה:

הכרזהעלמצבמיוחדבעורףלפיסעיף9גלחוקההתגוננותהאזרחית; )1(

הכרזהעלאירועאסוןהמונילפיסעיף90בלפקודתהמשטרה; )2(

הוצאתצוהקוראליוצאיצבאלהתייצבלשירותמילואיםלפיסעיף8לחוק )3(
שירותהמילואים;

"חוקההתגוננותהאזרחית"-חוקההתגוננותהאזרחית,התשי"א-151951;

"חוקשירותהמילואים"-חוקשירותהמילואים,התשס"ח-162008;

"חוקשירותעבודהבשעתחירום"-חוקשירותעבודהבשעתחירום,התשכ"ז-171967;

"פקודתהמשטרה"-פקודתהמשטרה]נוסחחדש[,התשל"א-181971פ

ניתנההחלטהעלשעתחירום,רשאיהשרלאשרלמנהללתתהוראותבדבר)ב( )1(
שינויבאופןביצועהשירות,כאמורבסעיףקטן)ג(,אםראהכיהדברנדרשלשם

סיועלאזרחיהמדינהותושביהפ

אישורהשרכאמורבפסקה)1(ייכנסלתוקףעםפרסומוברשומות;ואולם )2(
בהתקייםנסיבותדחופותומיוחדות,רשאיהשרלהורותכיהאישורייכנסלתוקפו
עםהבאתולידיעתהציבור,באמצעותפרסומובכליהתקשורתאובאופןאחר

שיקבעהשר,וכןיפורסםברשומותבהקדםהאפשריפ

תוקפושלאישורהשרכאמורבפסקה)1(יפקעבמועדשבויפקעתוקפה )3(
שלההחלטהעלשעתחירוםאובמועדביטולה;השררשאילהורותעלביטול
האישורבמועדמוקדםיותראםחדלולהתקייםהנסיבותשבשלהןניתןהאישורפ

כלעודעומדאישורהשרכאמורבסעיףקטן)ב(בתוקפו,יחולוהוראותחוקזה, )ג(
בשינוייםהמפורטיםלהלן,כולםאוחלקם,כפישיורההמנהל,ורשאיהמנהללהורות
כאמורבאופןכלליאועלתחוםשירות,אזורשירות,גוףמפעילמסויםאושירותםשל

מתנדביםמסוימים:

ס"חהתשי"א,עמ'78פ 15

ס"חהתשס"ח,עמ'502פ 16

ס"חהתשכ"ז,עמ'86פ 17

דינימדינתישראל,נוסחחדש17,עמ'390פ 18
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המנהליהיהרשאילהתירלמתנדביםלבצעאתשירותםבתפקידאובתחום )1(
אחרמהתפקידאומהתחוםשבוהםמופעלים,אובגוףמפעילאחראובגוף

שאינוגוףמפעיל,וכןבתחומיםאובפעילויותשאינםמנוייםלפיסעיף65;

6)ב(,מתנדביםיהיורשאיםלמלאאתמקומםאו עלאףהאמורבסעיף )2(
אתתפקידיהםשלעובדיהגוףשבויבצעואתהשירות,ויהיורשאיםלעסוקגם

בתפקידיםשהפעלתםבהםאסורהלפיסעיף6)ג(או)ו(;

עלאףהאמורבסעיף8)ב(,בזמןביצועהשירותמתנדביהיהרשאילוותרעל )3(
תנאיהשירותהמפורטיםבתוספתהראשונהשעניינםימיחופשהוחג,הפסקותושעות

השירות,כולםאוחלקם;השררשאילקבועתנאיםוהגבלותלענייןויתורכאמור;

ככלשהדברנדרשעקבההחלטהעלשעתחירום,רשאימתנדבלוותרעל )4(
זכאותולמגוריםבדירתשירותלפיסעיף9)א()3(פ

לאיותקנותקנותלפיסעיףזהולאיופעלוההסדריםוהסמכויותשנקבעומכוחו, )ד(
ולתושביה המדינה והסיועלאזרחי החירום שעת שההתמודדותעם במידה אלא

מצריכיםזאת,ובהתחשבבצורכיהמתנדבים,בשלומםובטובתםפ

הפעלתמתנדבכאמורבסעיףזהתיעשהרקאםהואנתןאתהסכמתו)ה( )1(
המפורטתבכתבלשינוייםלפיסעיףזה;המתנדביהיהרשאילחזורבו,בכלעת,

מהסכמתולשינויים,כולםאוחלקםפ

למתנדביימסרמידעבדברהזכויותוהאפשרויותהנתונותלולפיסעיף )2(
זה,לפנישתידרשהסכמתולביצועהשירותבשינוייםלפיסעיףזה;השררשאי

לקבועאתאופןמסירתהמידעלמתנדבלפיפסקהזופ

פעילותושלמתנדבבהתאםלהוראותסעיףזהתיחשבחלקמתקופתהשירות )ו(
שלו,לכלדברוענייןפ

שירתמתנדבלמעלהמשבעהימיםלפיהוראותסעיףזהבגוףשאינוהגוףהמפעיל )ז(
שבוהואמשרתבדרךכלל,יחדלהגוףהמפעיל,בתוםהתקופההאמורה,לשלםלגוף
המוכרבעדהפעלתהמתנדבלפיסעיף10,ואוצרהמדינהישפהאתהגוףהמוכרבשל
התשלומיםשלאשולמולוכאמור;הוראותסעיףקטןזהיחולורקעלגוףמפעילשאינו
רשותציבוריתאושרשותציבוריתכאמורלאמימנהתקןלהפעלתמתנדבבולפי

סעיף71;השר,בהסכמתשרהאוצר,יקבעהוראותלענייןאופןביצועההסדריםלפיסעיף
קטןזהפ

הכריזשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםעלהחלתהוראותפרקד'לחוק )ח(
שירותעבודהבשעתחירום,כאמורבאותופרק,יחולוהוראותאלה:

לאיפעילהמנהלאתסמכותולענייןסעיףקטן)ג()1(ו–)2(,אלאבהסכמת )1(
המפקחהכלליעלכוחהאדםכמשמעותובחוקשירותעבודהבשעתחירום;

איןבהוראותסעיףזהובסמכויותלפיוכדילגרועמהוראותחוקשירות )2(
לגרוע כדי מתנדב בהפעלת ואין לפיו, ומהסמכויות חירום בשעת עבודה

מהאפשרותלקרואלובצולפיהחוקהאמור;

נקראמתנדבבצולפיהוראותחוקשירותעבודהבשעתחירום,יחולועליו )3(
הוראותאותוחוקעלאףכלהוראהאחרתבחוקזהפ

נתןהגורםהמוסמךלכךלפיסעיף9דלחוקההתגוננותהאזרחיתהוראהלציבורבדבר )ט(
חובתשהייהבמקומותמסוימים,וסייגאתהוראתוהאמורהלגביעובדיםבסוגימקומות

עבודה,יחולהסייגהאמורגםעלמתנדביםהמשרתיםבאותםסוגימקומותעבודהפ

המנהליהיהרשאילהתירלמתנדביםלבצעאתשירותםבתפקידאובתחום )1(
אחרמהתפקידאומהתחוםשבוהםמופעלים,אובגוףמפעילאחראובגוף

שאינוגוףמפעיל,וכןבתחומיםאובפעילויותשאינםמנוייםלפיסעיף65;

6)ב(,מתנדביםיהיורשאיםלמלאאתמקומםאו עלאףהאמורבסעיף )2(
אתתפקידיהםשלעובדיהגוףשבויבצעואתהשירות,ויהיורשאיםלעסוקגם

בתפקידיםשהפעלתםבהםאסורהלפיסעיף6)ג(או)ו(;

עלאףהאמורבסעיף8)ב(,בזמןביצועהשירותמתנדביהיהרשאילוותרעל )3(
תנאיהשירותהמפורטיםבתוספתהראשונהשעניינםימיחופשהוחג,הפסקותושעות

השירות,כולםאוחלקם;השררשאילקבועתנאיםוהגבלותלענייןויתורכאמור;

ככלשהדברנדרשעקבההחלטהעלשעתחירום,רשאימתנדבלוותרעל )4(
זכאותולמגוריםבדירתשירותלפיסעיף9)א()3(פ

לאיותקנותקנותלפיסעיףזהולאיופעלוההסדריםוהסמכויותשנקבעומכוחו, )ד(
ולתושביה המדינה והסיועלאזרחי החירום שעת שההתמודדותעם במידה אלא

מצריכיםזאת,ובהתחשבבצורכיהמתנדבים,בשלומםובטובתםפ

הפעלתמתנדבכאמורבסעיףזהתיעשהרקאםהואנתןאתהסכמתו)ה( )1(
המפורטתבכתבלשינוייםלפיסעיףזה;המתנדביהיהרשאילחזורבו,בכלעת,

מהסכמתולשינויים,כולםאוחלקםפ

למתנדביימסרמידעבדברהזכויותוהאפשרויותהנתונותלולפיסעיף )2(
זה,לפנישתידרשהסכמתולביצועהשירותבשינוייםלפיסעיףזה;השררשאי

לקבועאתאופןמסירתהמידעלמתנדבלפיפסקהזופ

פעילותושלמתנדבבהתאםלהוראותסעיףזהתיחשבחלקמתקופתהשירות )ו(
שלו,לכלדברוענייןפ

שירתמתנדבלמעלהמשבעהימיםלפיהוראותסעיףזהבגוףשאינוהגוףהמפעיל )ז(
שבוהואמשרתבדרךכלל,יחדלהגוףהמפעיל,בתוםהתקופההאמורה,לשלםלגוף
המוכרבעדהפעלתהמתנדבלפיסעיף10,ואוצרהמדינהישפהאתהגוףהמוכרבשל
התשלומיםשלאשולמולוכאמור;הוראותסעיףקטןזהיחולורקעלגוףמפעילשאינו
רשותציבוריתאושרשותציבוריתכאמורלאמימנהתקןלהפעלתמתנדבבולפי

סעיף71;השר,בהסכמתשרהאוצר,יקבעהוראותלענייןאופןביצועההסדריםלפיסעיף
קטןזהפ

הכריזשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםעלהחלתהוראותפרקד'לחוק )ח(
שירותעבודהבשעתחירום,כאמורבאותופרק,יחולוהוראותאלה:

לאיפעילהמנהלאתסמכותולענייןסעיףקטן)ג()1(ו–)2(,אלאבהסכמת )1(
המפקחהכלליעלכוחהאדםכמשמעותובחוקשירותעבודהבשעתחירום;

איןבהוראותסעיףזהובסמכויותלפיוכדילגרועמהוראותחוקשירות )2(
לגרוע כדי מתנדב בהפעלת ואין לפיו, ומהסמכויות חירום בשעת עבודה

מהאפשרותלקרואלובצולפיהחוקהאמור;

נקראמתנדבבצולפיהוראותחוקשירותעבודהבשעתחירום,יחולועליו )3(
הוראותאותוחוקעלאףכלהוראהאחרתבחוקזהפ

נתןהגורםהמוסמךלכךלפיסעיף9דלחוקההתגוננותהאזרחיתהוראהלציבורבדבר )ט(
חובתשהייהבמקומותמסוימים,וסייגאתהוראתוהאמורהלגביעובדיםבסוגימקומות

עבודה,יחולהסייגהאמורגםעלמתנדביםהמשרתיםבאותםסוגימקומותעבודהפ
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השררשאילקבועהוראותלעניין- )י(

דרכיהאישורלהפעלתמתנדביםבידיגופיםשאינםגופיםמפעיליםאו )1(
להפעלתםבידיגופיםמפעיליםשלאבהתאםלאישורשבידיהם,וההתאמות

שיחולולענייןזהבתנאיםהנדרשיםלפיפרקז';

אופןהשלמתימישירותשבהםלאשירתמתנדבעקבההחלטהעלשעת )2(
מחובת פטור למתנדב יינתן שבהם מקרים לעניין הוראות זה ובכלל חירום,

השלמתימישירותכאמורפ

עלאףהאמורבסעיףזה,לאתינתןהוראהלפיסעיףקטן)ג()1(לגבימתנדבבגוף )יא(
מפעילכמפורטלהלן,אלאאםכןנתןהגוףהמפעילאתהסכמתו:

גוףהכלולבהגדרה"מערכתהביטחון"שבסעיף31)ט(; )1(

הרשותהארציתלכבאותוהצלהפ )2(

פרקד':הרשותלשירותאזרחי

סימןא':הקמתהרשותותפקידיה

הרשותלשירות
אזרחי

מוקמתבזהבמשרד,הרשותלשירותאזרחיפ21פ )א(

הרשותתפעלבהתאםלהחלטותהשרולפימדיניותהממשלה,והכוללפיהוראות )ב(
חוקזהפ

מנהלהרשות
ועובדיה

הממשלהתמנה,לפיהצעתהשר,מנהלכללילרשות,שיהיהממונהעלביצוע22פ )א(
תפקידיהרשותפ

המנהליהיהעובדהמדינהויהיהכפוףבמישריןלשרפ )ב(

עובדיהרשותיפעלולפיהוראותהמנהלובפיקוחופ )ג(

תפקידיהרשות
וסמכויותיה

אלהתפקידיהרשות:23פ

האזרחי, השירות תקני את להקצות זה ובכלל המשאבים, חלוקת את לווסת )1(
בהתאםלסדריהעדיפויותהממלכתייםבתחוםהשירותהאזרחי,כפישייקבעומזמן

לזמןבידיהממשלה,בהתאםלהוראותסעיף24;

לגבשהצעותלתכניותפיתוחרב־שנתיותולתכניותפעילותשנתיות,להעבירן )2(
למועצהולפעוללפיהתכניותשאושרו,והכולבהתאםלהוראותסעיפים25ו־26;

לבצעבקרהופיקוחעלהפעילותבתחוםהשירותהאזרחיועלהגופיםהמוכרים, )3(
הגופיםהמפעיליםוהמתנדבים;

לפקחעלמתןתנאיהשירותוהזכויותלמתנדבים,במהלךהשירותהאזרחי,ולסייע )4(
במימושתנאיהשירותוהזכויותהמגיעיםלמתנדביםלאחרהשלמתהשירות;

ליזוםפעולותהנדרשותלצורךהעמקתהידעבקרבהציבורלגביהשירותהאזרחי, )5(
ועידודההצטרפותלשירותהאזרחי;

בגופיםמוכריםוהארכתתוקפה,ביטול לענייןהכרה להגישלשרחוותדעת )6(
בהתאם וקביעתתנאיםנוספיםלהכרהבהם, ההכרהבהם,התלייתההכרהבהם

לסעיפים48)ב(,49ו־52;

לטפלבבקשותהמוגשותבידימישמבקשלהיותגוףמפעילאובידיגוףמפעיל; )7(

להנחותאתהגופיםהמוכריםוהגופיםהמפעיליםבדברביצועתפקידיהםלפיחוק )8(
זה,לרבותבענייןההכשרהוהליוויהמקצועיהנדרשיםלמתנדביםמקרבאוכלוסיות

שונות,ולפקחעלביצועתפקידיםכאמור;
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לגבשתכניותלהפעלתמתנדביםבמצביחירום,בכפוףלכלדין,ולהיותאחראית )9(
לביצוען,והכולבתיאוםעםהגורמיםהנוגעיםבדברובכפוףלהוראותלפיסעיף20;

לגבשהצעותלמבחנים,אמותמידהוכלליםלאישוראולהגבלהשלתקנים )10(
לקביעת והצעות ציבוריות, רשויות שאינם מפעילים בגופים מתנדבים להפעלת
תעריףשונהלגביגופיםכאמורלפיסעיף10,בשיםלב,ביןהשאר,לסדריהעדיפויות

הממלכתייםשקבעההממשלה,מזמןלזמן,לפיהוראותסעיף24,ולהגישןלמועצה;

לעשותכלפעולהאחרתלגביהשירותהאזרחיהמוטלתעליהלפיכלדיןאו )11(
שיטילועליההממשלהאוהשרפ

סדריעדיפויות
ממלכתיים

אחתלחמששנים,לכלהפחות,תעבירהרשותלמועצההצעהלקביעתסדרי24פ )א(
העדיפויותהממלכתייםבתחוםהשירותהאזרחיולחלוקתהמשאביםבהתאםלכךפ

המועצהתקייםדיוןבהצעהלפיסעיףקטן)א(,ותעביראתהמלצותיהלשרפ )ב(

השריעבירלאישורהממשלהאתהצעתולקביעתסדריהעדיפויותהממלכתיים )ג(
בתחוםהשירותהאזרחי,בהתחשבבהמלצותהמועצהלפיסעיףקטן)ב(פ

הממשלהתקייםדיוןבהצעתהשרלפיסעיףקטן)ג(ותקבע,אחתלחמששנים )ד(
לכלהפחות,אתסדריהעדיפויותהממלכתייםבתחוםהשירותהאזרחי,ואתחלוקת

המשאביםבהתאםלכךפ

בסעיףזה,"סדריעדיפויותממלכתיים"-לרבותשילובמתנדביםמקרבאוכלוסיות )ה(
שונותבשירותהלאומיובהתנדבותהקהילתית,ובכללזהמתנדביםשהםאנשיםעם
מוגבלותאוצעיריםבסיכון,שיעורייעודתקנישירותהמוקציםעלידיהממשלה
למתנדביםמקרבאוכלוסיותכאמור,מכסותלהקצאתתקניםלהפעלתמתנדביםבתחומי

השירותהשונים,ותחומיםואזוריםמועדפיםלשירותפ

תכניותפיתוחרב־
שנתיות

הרשותתגבשותעבירלמועצההצעהלתכניתפיתוחרב־שנתיתלתקופהשל25פ )א(
ארבעשניםלכלהיותר)להלן-תכניתפיתוחרב־שנתית(;המועצהתקייםדיוןבהצעה

ותעבירלאישורושלהשראתהתכניתבצירוףהמלצותיהפ

בתכניתהפיתוחהרב־שנתיתייקבעומספרמרבישלגופיםמוכריםומכסהמרבית )ב(
שלמתנדביםשרשאיגוףמוכרלהפנותלשירותלאומיולהתנדבותקהילתית,ככל
שהדברנדרשלשםהבטחתפיקוחראויעלביצועהשירותוהגדלתהיצעאפשרויות

השירות,ויכולשמספרהגופיםישתנהבהתאםלמספרהמתנדביםפ

אישרהשראתתכניתהפיתוחהרב־שנתית,תפעלהרשותלהתאמתתכניות )ג(
הפעילותהשנתיותשלהכאמורבסעיף26לתכניתזופ

תכניתהפעילות
השנתיתשל

הרשות

הפעילות26פ תכנית את שנה, בכל ביולי 1 עד למועצה, ותעביר תגבש הרשות )א(
השנתיתשלהלשנההקרובה)בחוקזה-תכניתפעילותשנתית(פ

המועצהתקייםדיוןבתכניתהפעילותהשנתיתותעבירלאישורושלהשראת )ב(
התכניתבצירוףהמלצותיה,עד1באוגוסטבכלשנהפ

החלטתהשרלענייןאישורתכניתהפעילותהשנתיתתינתןעד1בספטמברבכל )ג(
שנה;אישרהשראתתכניתהפעילותהשנתית,תפעלהרשותלפיהפ

לגבשתכניותלהפעלתמתנדביםבמצביחירום,בכפוףלכלדין,ולהיותאחראית )9(
לביצוען,והכולבתיאוםעםהגורמיםהנוגעיםבדברובכפוףלהוראותלפיסעיף20;

מידהוכלליםלאישוראולהגבלהשלתקנים לגבשהצעותלמבחנים,אמות )10(
לקביעת והצעות ציבוריות, רשויות שאינם מפעילים בגופים מתנדבים להפעלת
תעריףשונהלגביגופיםכאמורלפיסעיף10,בשיםלב,ביןהשאר,לסדריהעדיפויות

הממלכתייםשקבעההממשלה,מזמןלזמן,לפיהוראותסעיף24,ולהגישןלמועצה;

לעשותכלפעולהאחרתלגביהשירותהאזרחיהמוטלתעליהלפיכלדיןאו )11(
שיטילועליההממשלהאוהשרפ

אחתלחמששנים,לכלהפחות,תעבירהרשותלמועצההצעהלקביעתסדרי24פ )א(
העדיפויותהממלכתייםבתחוםהשירותהאזרחיולחלוקתהמשאביםבהתאםלכךפ

סדריעדיפויות
ממלכתיים

המועצהתקייםדיוןבהצעהלפיסעיףקטן)א(,ותעביראתהמלצותיהלשרפ )ב(

השריעבירלאישורהממשלהאתהצעתולקביעתסדריהעדיפויותהממלכתיים )ג(
בתחוםהשירותהאזרחי,בהתחשבבהמלצותהמועצהלפיסעיףקטן)ב(פ

הממשלהתקייםדיוןבהצעתהשרלפיסעיףקטן)ג(ותקבע,אחתלחמששנים )ד(
לכלהפחות,אתסדריהעדיפויותהממלכתייםבתחוםהשירותהאזרחי,ואתחלוקת

המשאביםבהתאםלכךפ

בסעיףזה,"סדריעדיפויותממלכתיים"-לרבותשילובמתנדביםמקרבאוכלוסיות )ה(
שונותבשירותהלאומיובהתנדבותהקהילתית,ובכללזהמתנדביםשהםאנשיםעם
מוגבלותאוצעיריםבסיכון,שיעורייעודתקנישירותהמוקציםעלידיהממשלה
למתנדביםמקרבאוכלוסיותכאמור,מכסותלהקצאתתקניםלהפעלתמתנדביםבתחומי

השירותהשונים,ותחומיםואזוריםמועדפיםלשירותפ

הרשותתגבשותעבירלמועצההצעהלתכניתפיתוחרב־שנתיתלתקופהשל25פ )א(
ארבעשניםלכלהיותר)להלן-תכניתפיתוחרב־שנתית(;המועצהתקייםדיוןבהצעה

ותעבירלאישורושלהשראתהתכניתבצירוףהמלצותיהפ

תכניותפיתוח
רב־שנתיות

בתכניתהפיתוחהרב־שנתיתייקבעומספרמרבישלגופיםמוכריםומכסהמרבית )ב(
שלמתנדביםשרשאיגוףמוכרלהפנותלשירותלאומיולהתנדבותקהילתית,ככל
שהדברנדרשלשםהבטחתפיקוחראויעלביצועהשירותוהגדלתהיצעאפשרויות

השירות,ויכולשמספרהגופיםישתנהבהתאםלמספרהמתנדביםפ

אישרהשראתתכניתהפיתוחהרב־שנתית,תפעלהרשותלהתאמתתכניות )ג(
הפעילותהשנתיותשלהכאמורבסעיף26לתכניתזופ

הפעילות26פ תכנית את שנה, בכל ביולי 1 עד למועצה, ותעביר תגבש הרשות )א(
השנתיתשלהלשנההקרובה)בחוקזה-תכניתפעילותשנתית(פ

תכניתהפעילות
השנתיתשל

הרשות

המועצהתקייםדיוןבתכניתהפעילותהשנתיתותעבירלאישורושלהשראת )ב(
התכניתבצירוףהמלצותיה,עד1באוגוסטבכלשנהפ

החלטתהשרלענייןאישורתכניתהפעילותהשנתיתתינתןעד1בספטמברבכל )ג(
שנה;אישרהשראתתכניתהפעילותהשנתית,תפעלהרשותלפיהפ
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סימןב':ועדתהשגה

השגהלפניועדת
השגה

מתנדבהרואהאתעצמונפגעמהחלטהשלגוףמוכראוגוףמפעילבענייןקבלה27פ )א(
לשירות,אי־קבלהלשירותאוהפסקתשירות,רשאילהשיגעליהלפניועדתהשגה,
שבהחבריםהמנהלאועובדבכירברשותשהואהסמיכולכך,היועץהמשפטילרשות
וחברהמועצהשיבחרהשרמביןנציגיהציבורבמועצה;בוועדתההשגהתכהןאישה

אחתלפחותפ

בהחלטתהבהשגהלפיסעיףזהתתחשבועדתההשגה,ביןהשאר,בשיקולים )ב(
הנוגעיםלהתאמתהמתנדבלשירות,ובכללזההתנהגותוומצבוהרפואי;היההגוף
המפעילמוסמךלהתחשבבעברוהפלילישלהמתנדב,רשאיתועדתההשגהלהתחשב

גםהיאבהתאמתהמתנדבלשירותנוכחעברוהפליליפ

לאתקבלועדתההשגההחלטהלפיסעיףקטן)א(אלאלאחרשנתנהלמתנדב, )ג(
לגוףהמוכרולגוףהמפעילהנוגעיםבדברהזדמנותלטעוןאתטענותיהםפ

השררשאילקבועהוראותלענייןסעיףזה,ובכללזהסייגיםלהפעלתסמכותועדת )ד(
ההשגהלפיסעיףזהפ

בסעיףזה,"מתנדב"-לרבותמועמדלשירותלאומיאולהתנדבותקהילתיתפ )ה(

סימןג':ממונהעלפניותהציבור

ממונהעלפניות
הציבור

המנהלימנהממונהעלפניותהציבור)בסימןזה-הממונה(;הממונהיברראת28פ )א(
פניותהציבור,ובכללזהפניותמקבליהשירותמהגופיםהמפעיליםבנוגעלשירותופניות
מתנדביםלענייןביצועהשירותולענייןהפרתהוראותלפיחוקזה,למעטענייןשניתן

להגישלגביוהשגהלפיחוקזהפ

הממונהיהיהעובדהרשותפ )ב(

מצאהממונהשפנייתציבורהיתהמוצדקת,יודיעעלכךלפונה,לגוףהמוכר,לגוף )ג(
המפעילולמתנדב,הנוגעיםבדבר;הממונהיפרטבהודעתואתממצאיהבירורוימליץ

עלהדרכיםלתיקוןהליקוייםשמצאפ

מצאהממונהשפנייתציבורלאהיתהמוצדקתאושאיןהיאראויהלבירור,יודיע )ד(
עלכךלפונהפ

הפניות בירור אופן לממונה, הפנייה דרך לעניין הוראות לקבוע רשאי השר )ה(
והמועדיםלבירורןפ

החלטותיושלהממונהבבירורפניותהציבורוממצאיהבירורלאיהיהבהםכדי )ו(
להעניקלפונהאולאדםאחרזכותאוסעדבביתמשפטאובביתדיןשלאהיולולפני
כן,ולאיהיהבהםכדילמנועמהפונהאומאדםאחרלהשתמשבזכותאחרתאולבקש
סעדאחרשהואזכאילהם;ואולםאםנקבעלכךמועדבחיקוק,לאיוארךהמועדעל

ידיהגשתהפנייהלממונהאובירורהפ

סימןד':סמכויותפיקוח

השררשאילהסמיך,מביןעובדיהרשות,מפקחיםשיהיונתונותלהםהסמכויות29פהסמכתמפקחים )א(
לפיחוקזה,כולןאוחלקןפ

השר,לאחרהתייעצותעםשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,רשאי )ב(
להסמיך,מביןעובדימשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,מפקחיםשיהיו
נתונותלהםהסמכויותלפיחוקזה,כולןאוחלקן,לשםפיקוחבעניינםשלמתנדבים

שהםאנשיםעםמוגבלותאוצעיריםבסיכוןפ
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לאיוסמךמפקחלפיסעיףזה,אלאאםכןהתקיימולגביוכלאלה: )ג(

הואלאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהוא )1(
ראוי,לדעתהשר,לשמשכמפקח;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיונתונותלולפיחוק )2(
זה,כפישהורההשר;

הואעומדבתנאיכשירותנוספים,כפישהורההשרפ )3(

שמותהמפקחיםשהוסמכולפיסעיףזהיפורסמוברשומותובאתרהאינטרנטשל )ד(
הרשותפ

לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה,לרבותלענייןאופיהשירותואיכותו,30פסמכויותפיקוח )א(
רשאימפקח,לאחרשהזדהה-

לדרושמבעלתפקידאועובדבגוףמוכראובגוףמפעילוממתנדב,למסורלו )1(
כלידיעהאומסמךהדרושיםלולשםמילויתפקידו;בסעיףזה,"מסמך"-לרבות

פלט,כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-191995;

להיכנסלמשרדיכלגוףמוכראוגוףמפעילולמקומותשישלויסודסביר )2(
להניחשמופעליםבהםמתנדבים;ואולםאםהמשרדיםאוהמקומותהאמורים
משמשיםלמגורים,לאייכנסאליהםהמפקחאלאבמועדסבירשתואםעםמנהל
המקום,ובהיעדרמנהלכאמור-עםהדיירבמקום,אועלפיצושלביתמשפט;

להיכנסלכלדירתשירותכדילבדוקאתהתאמתהדירהלכלליםשנקבעו )3(
לגבימגורימתנדבים,במועדסבירשתואםמראשעםמתנדבהמתגוררבדירה

ולאחרמסירתהודעהלעובדהגוףהמוכראוהגוףהמפעילהמחזיקבדירהפ

לאיימסרמידעלפיסעיףזהאםמסירתואסורהלפיכלדיןפ )ב(

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהוראותחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-201981פ )ג(

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיחוקזה,אלאבעתמילוי )ד(
תפקידוובהתקייםשניאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעלתפקידוועלסמכויותיו, )2(
שאותהיציגעלפידרישהפ

איןבסמכויותמפקחלפיסימןזהכדילגרועמסמכויותפיקוחאחרותהנתונות )ה(
למפקחיםלפיכלדיןפ

תחולתסמכויות
הפיקוחעל

המדינה

מפקחרשאילהפעילאתסמכויותיולפיחוקזהכלפיהמדינהומוסדותיהפ31פ )א(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מפקחיפעילאתסמכויותיוכלפימערכתהביטחון )ב(
בהתאםלהוראותסעיףזהפ

לאיפעילמפקחאתסמכויותיוכלפימערכתהביטחוןאלאאםכןנקבעהלו )ג(
התאמהביטחוניתמתאימהלכךובהתאםלכלליאבטחתהמידעשלגוףביטחוני;גוף

ביטחונייביאלידיעתהמנהלאתכלליאבטחתהמידעהאמוריםפ

קציןבכיראוקציןמוסמךרשאילעכבאתכניסתוהמיידיתשלמפקחלמיתקן )ד(
המוחזקבידימערכתהביטחון,אםמצאכיהתקייםאחדמאלה:

לאיוסמךמפקחלפיסעיףזה,אלאאםכןהתקיימולגביוכלאלה: )ג(

הואלאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהוא )1(
ראוי,לדעתהשר,לשמשכמפקח;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיונתונותלולפיחוק )2(
זה,כפישהורההשר;

הואעומדבתנאיכשירותנוספים,כפישהורההשרפ )3(

שמותהמפקחיםשהוסמכולפיסעיףזהיפורסמוברשומותובאתרהאינטרנטשל )ד(
הרשותפ

לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה,לרבותלענייןאופיהשירותואיכותו,30פ )א(
רשאימפקח,לאחרשהזדהה-

סמכויותפיקוח

לדרושמבעלתפקידאועובדבגוףמוכראובגוףמפעילוממתנדב,למסורלו )1(
כלידיעהאומסמךהדרושיםלולשםמילויתפקידו;בסעיףזה,"מסמך"-לרבות

פלט,כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-191995;

להיכנסלמשרדיכלגוףמוכראוגוףמפעילולמקומותשישלויסודסביר )2(
להניחשמופעליםבהםמתנדבים;ואולםאםהמשרדיםאוהמקומותהאמורים
משמשיםלמגורים,לאייכנסאליהםהמפקחאלאבמועדסבירשתואםעםמנהל
המקום,ובהיעדרמנהלכאמור-עםהדיירבמקום,אועלפיצושלביתמשפט;

להיכנסלכלדירתשירותכדילבדוקאתהתאמתהדירהלכלליםשנקבעו )3(
לגבימגורימתנדבים,במועדסבירשתואםמראשעםמתנדבהמתגוררבדירה

ולאחרמסירתהודעהלעובדהגוףהמוכראוהגוףהמפעילהמחזיקבדירהפ

לאיימסרמידעלפיסעיףזהאםמסירתואסורהלפיכלדיןפ )ב(

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהוראותחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-201981פ )ג(

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיחוקזה,אלאבעתמילוי )ד(
תפקידוובהתקייםשניאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעלתפקידוועלסמכויותיו, )2(
שאותהיציגעלפידרישהפ

איןבסמכויותמפקחלפיסימןזהכדילגרועמסמכויותפיקוחאחרותהנתונות )ה(
למפקחיםלפיכלדיןפ

מפקחרשאילהפעילאתסמכויותיולפיחוקזהכלפיהמדינהומוסדותיהפ31פ תחולתסמכויות)א(
הפיקוחעל

המדינה עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מפקחיפעילאתסמכויותיוכלפימערכתהביטחון )ב(
בהתאםלהוראותסעיףזהפ

לאיפעילמפקחאתסמכויותיוכלפימערכתהביטחוןאלאאםכןנקבעהלו )ג(
התאמהביטחוניתמתאימהלכךובהתאםלכלליאבטחתהמידעשלגוףביטחוני;גוף

ביטחונייביאלידיעתהמנהלאתכלליאבטחתהמידעהאמוריםפ

קציןבכיראוקציןמוסמךרשאילעכבאתכניסתוהמיידיתשלמפקחלמיתקן )ד(
המוחזקבידימערכתהביטחון,אםמצאכיהתקייםאחדמאלה:

ס"חהתשנ"ה,עמ'366פ 19

ס"חהתשמ"א,עמ'128פ 20
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כניסתובאותההעתתשבשפעילותמבצעיתאומודיעינית,חקירהפלילית, )1(
אותרגילאואימוןרחביהיקףאושנעשהבהםשימושבאמצעילחימה;

מתרחשתבמקוםפעילותעוינת; )2(

מתקיימתבמיתקןפעילותשהמפקחאינורשאילהיחשףלהמטעמיםשל )3(
ביטחוןהמדינהאויחסיהחוץשלמדינתישראלפ

קבעקציןמוסמךאוקציןבכירכאמורבסעיףקטן)ד(,יודיעעלכךלעובדהרשות )ה(
כפישייקבעבנוהל,ויקבעמועדחדשלכניסתושלהמפקח,מוקדםככלהאפשרלאחר

שחלפההעילהשמנעהאתכניסתופ

להתאמתו בהתאם תהיה למפקח, חלקם, או כולם מסמך, או ידיעה מסירת )ו(
הביטחוניתובהתאםלכלליאבטחתהמידעשלהגוףהביטחוני;ואולם-

רגישות בעלי מסמךמסוימים ידיעהאו כי להורות רשאי מוסמך קצין )1(
ביטחוניתמיוחדתלאיועברולמפקח,אףאםהתאמתוהביטחוניתמתאימה,

אלאלעובדהרשותכפישייקבעבנוהל;

גוףביטחוניישמורמסמך,הדרושלמפקחלשםמילויתפקידו,במקוםשייועד )2(
לשםכךבמיתקןהמוחזקבידיאותוהגוףויהיהנגישלמפקחאולעובדהרשות

שנקבעכאמורבפסקה)1(,לפיהעניין;

קציןמוסמךרשאילהורותכימפקחלאיוציאממיתקןביטחונימסמךמסוים )3(
שקבעלגביוכיהואבעלרגישותביטחוניתמיוחדת,והואיישמרבמקוםכאמור

בפסקה)2(פ

קציןמוסמךרשאילהורותכימידעמסווגשאינוקשורבמישריןלעילתהפיקוח, )ז(
בסעיף כאמור הרשות לעובד או למפקח, הנמסרים במסמך או בידיעה ייכלל לא

קטן)ו()1(,ובלבדשיידעאתהמפקחאואתהעובדכאמורבכךשהשמיטמידעפ

במערכת יישוםסעיףזה הממונה,יורהבנוהלעלאופן השר,בהסכמתהשר )ח(
הביטחון,בשיםלבלטעמיםשלביטחוןהמדינה,שלוםהציבורוביטחונופ

בסעיףזה- )ט(

"גוףביטחוני"-גוףמהגופיםהמנוייםבהגדרה"מערכתהביטחון";

"התאמהביטחונית"-כמשמעותהבסעיף15לחוקשירותהביטחוןהכללי,התשס"ב-
;212002

"מערכתהביטחון"-משרדהביטחון,יחידותויחידותסמךשלמשרדראשהממשלה
שעיקרפעילותןבתחוםביטחוןהמדינה,משטרתישראל,שירותבתיהסוהר

והרשותלהגנהעלעדים;

"קציןבכיר"ו"קציןמוסמך"-כהגדרתםבסעיף10לחוקהגנתהסביבה)סמכויותפיקוח
ואכיפה(,התשע"א-222011,לפיהעניין;

"השרהממונה"-ראשהממשלה,שרהביטחון,אוהשרלביטחוןהפנים,לפיהענייןפ

סימןה':תקציבהרשותועסקאותהרשות

תקציבהרשותייקבעבתחוםפעולהנפרדבמסגרתתקציבהמשרדבחוקהתקציב32פתקציבהרשות
השנתי,ואולםלענייןחוקיסודותהתקציביראואתהמנהלכאילוהואהממונהעל
סעיףתקציבלגביאותותחוםפעולה;לענייןזה,"תחוםפעולה"-כהגדרתובחוק

תקציבשנתיפ

ס"חהתשס"ב,עמ'179פ 21

ס"חהתשע"א,עמ'738פ 22
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לשםביצועתפקידיהרשות,מורשההמנהל,יחדעםחשבהרשות,לייצגאתהממשלה33פעסקאותהרשות
בעסקאותכאמורבסעיפים4ו־5לחוקנכסיהמדינה,התשי"א-231951,למעטעסקאות

במקרקעין,ולחתוםבשםהמדינהעלמסמכיםהנוגעיםלעסקאותכאמורפ

פרקה':מועצהציבוריתמייעצתלשירותאזרחי
מועצהציבורית

מייעצת
השרימנהמועצהציבוריתמייעצתשל18חברים,והם:34פ )א(

נציגהשרמקרבעובדימשרדו; )1(

נציגשרהאוצרמקרבעובדימשרדו; )2(

נציגשרהמשפטיםמקרבעובדימשרדושהםגםנציגיהיועץהמשפטי )3(
לממשלה;

נציגשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםמקרבעובדימשרדו; )4(

נציגשרהביטחוןמקרבעובדימשרדו; )5(

נציגשרהחינוךמקרבעובדימשרדו; )6(

נציגשרהבריאותמקרבעובדימשרדו; )7(

נציגהשרלביטחוןהפניםמקרבעובדימשרדו; )8(

נציגנציבשירותהמדינהמקרבעובדינציבותשירותהמדינה; )9(

שנינציגיציבורשהםאנשיהסגלהאקדמיבמוסדותלהשכלהגבוהה,בעלי )10(
מומחיותבתחוםמהתחומיםכאמורבסעיף65)א(אובתחומיהסוציולוגיהאו
המדיניותהציבורית,שימונולפיהמלצתהמועצהלהשכלהגבוהה;לענייןזה,
"מוסדלהשכלהגבוהה"-מוסדמוכרכמשמעותובסעיף9לחוקהמועצהלהשכלה
גבוהה,התשי"ח-241958,מוסדשקיבלתעודתהיתראואישורלפיסעיף21אלאותו

חוקאומוסדשהתוארשהואמעניקהוכרלפיסעיף28אלחוקהאמור;

נציגציבורשימונהלפיהמלצתהארגוןשמייצגאתהמספרהגדולביותר )11(
שלרשויותמקומיות;

נציגציבורשהואאדםעםמוגבלות,שימונהלפיהמלצתנציבשוויוןזכויות )12(
לאנשיםעםמוגבלות;

מקרב אחד החרדית, האוכלוסייה מקרב אחד - ציבור נציגי שלושה )13(
האוכלוסייההדתיתואחדמקרבהאוכלוסייההחילונית;

נציגציבורמקרבהאוכלוסייההערבית; )14(

נציגציבורמקרבאוכלוסייתהעוליםהחדשיםפ )15(

השרימנה,מביןחבריהמועצהשאינםעובדיהמדינה,יושבראשלמועצה,ורשאי )ב(
הואלמנותממלאמקוםקבועליושבראשהמועצהמביןחבריהמועצהכאמורפ

בקרבחבריהמועצהיינתןביטוי,ככלהניתן,למגזריאוכלוסייהשוניםאףאםלא )ג(
ניתןלהםייצוגלפיפסקאות)12(עד)15(שלסעיףקטן)א(פ

לאימונהלחברהמועצה- )ד(

חברהכנסתאוחברבהנהלהפעילהשלמפלגה;לענייןזה,"מפלגה"- )1(
כהגדרתהבחוקהמפלגות,התשנ"ב-251992;

לשםביצועתפקידיהרשות,מורשההמנהל,יחדעםחשבהרשות,לייצגאתהממשלה33פ
בעסקאותכאמורבסעיפים4ו־5לחוקנכסיהמדינה,התשי"א-231951,למעטעסקאות

במקרקעין,ולחתוםבשםהמדינהעלמסמכיםהנוגעיםלעסקאותכאמורפ

עסקאותהרשות

פרקה':מועצהציבוריתמייעצתלשירותאזרחי

השרימנהמועצהציבוריתמייעצתשל18חברים,והם:34פ מועצהציבורית)א(
מייעצת

נציגהשרמקרבעובדימשרדו; )1(

נציגשרהאוצרמקרבעובדימשרדו; )2(

נציגשרהמשפטיםמקרבעובדימשרדושהםגםנציגיהיועץהמשפטי )3(
לממשלה;

נציגשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםמקרבעובדימשרדו; )4(

נציגשרהביטחוןמקרבעובדימשרדו; )5(

נציגשרהחינוךמקרבעובדימשרדו; )6(

נציגשרהבריאותמקרבעובדימשרדו; )7(

נציגהשרלביטחוןהפניםמקרבעובדימשרדו; )8(

נציגנציבשירותהמדינהמקרבעובדינציבותשירותהמדינה; )9(

שנינציגיציבורשהםאנשיהסגלהאקדמיבמוסדותלהשכלהגבוהה,בעלי )10(
מומחיותבתחוםמהתחומיםכאמורבסעיף65)א(אובתחומיהסוציולוגיהאו
המדיניותהציבורית,שימונולפיהמלצתהמועצהלהשכלהגבוהה;לענייןזה,
"מוסדלהשכלהגבוהה"-מוסדמוכרכמשמעותובסעיף9לחוקהמועצהלהשכלה
גבוהה,התשי"ח-241958,מוסדשקיבלתעודתהיתראואישורלפיסעיף21אלאותו

חוקאומוסדשהתוארשהואמעניקהוכרלפיסעיף28אלחוקהאמור;

נציגציבורשימונהלפיהמלצתהארגוןשמייצגאתהמספרהגדולביותר )11(
שלרשויותמקומיות;

נציגציבורשהואאדםעםמוגבלות,שימונהלפיהמלצתנציבשוויוןזכויות )12(
לאנשיםעםמוגבלות;

מקרב אחד החרדית, האוכלוסייה מקרב אחד - ציבור נציגי שלושה )13(
האוכלוסייההדתיתואחדמקרבהאוכלוסייההחילונית;

נציגציבורמקרבהאוכלוסייההערבית; )14(

נציגציבורמקרבאוכלוסייתהעוליםהחדשיםפ )15(

השרימנה,מביןחבריהמועצהשאינםעובדיהמדינה,יושבראשלמועצה,ורשאי )ב(
הואלמנותממלאמקוםקבועליושבראשהמועצהמביןחבריהמועצהכאמורפ

בקרבחבריהמועצהיינתןביטוי,ככלהניתן,למגזריאוכלוסייהשוניםאףאםלא )ג(
ניתןלהםייצוגלפיפסקאות)12(עד)15(שלסעיףקטן)א(פ

לאימונהלחברהמועצה- )ד(

חברהכנסתאוחברבהנהלהפעילהשלמפלגה;לענייןזה,"מפלגה"- )1(
כהגדרתהבחוקהמפלגות,התשנ"ב-251992;

ס"חהתשי"א,עמ'52פ 23

ס"חהתשי"ח,עמ'191פ 24

ס"חהתשנ"ב,עמ'190פ 25
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מישהואעובדהרשות,עובדשלגוףמוכר,בעלענייןבגוףמוכראועובד )2(
שלגוףמפעילשאינורשותציבוריתוכןמישב־12החודשיםשקדמולמועד
המינויהיהעובדשלגוףמוכר;לענייןזה,"בעלעניין"-נושאמשרה,לרבותחבר
ועדתביקורת,מישנותןשירותיםבשכרוכןבעלענייןכהגדרתובחוקהחברות,

התשנ"ט-261999;

מישאינואזרחישראליותושבישראל; )3(

מישהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיה,איןהואראוי )4(
לשמשחברהמועצהפ

הודעהעלמינויחבריהמועצהויושבראשהמועצהתפורסםברשומותובאתר )ה(
האינטרנטשלהרשותפ

חברהמועצהימונהלתקופהשלארבעשנים,וניתןלשובולמנותולתקופתכהונהאחת35פתקופתכהונה
נוספת,ואולםאתחבריהמועצהשמונולפיסעיף34)א()1(עד)9(ניתןלשובולמנות
לתקופותכהונהנוספות,כלעודהםעובדיהמשרדהממשלתישהםמייצגיםבמועצהפ

חברהמועצהיחדללכהןלפניתוםתקופתכהונתובאחתמאלה:36פפקיעתכהונה

הואהתפטרבמסירתכתבהתפטרותלשר; )1(

אםהואנציגהציבור-הואהתמנהלהיותעובדהמדינה; )2(

אםהואמונהלמועצהכעובדהמדינה-הואחדללהיותעובדהמשרדהממשלתי )3(
שהואמייצגבמועצה;

התקייםבואחדהסייגיםלמינויהקבועיםבסעיף34)ד()1(עד)4(פ )4(

העברהמכהונה
והשעיה

השררשאילהעבירחברמועצהמכהונתולפניתוםתקופתכהונתו,בהודעה37פ )א(
בכתב,באחתמאלה:

נבצרממנודרךקבעלמלאאתתפקידו; )1(

הואנעדרבלאסיבהסבירהמשלושישיבותרצופותשלהמועצהאומיותר )2(
ממחציתהישיבותשקיימההמועצהבשנהאחת;

התקייםבחברהמועצהסייגכאמורבסעיף39)א(פ )3(

השררשאילהשעותמכהונתוחברמועצהשהוגשנגדוכתבאישוםבשלעבירה )ב(
כאמורבסעיף34)ד()4(,עדלסיוםההליךבעניינו,בהודעהבכתב,ולמנותלוממלאמקום

למשךתקופתההשעיה,לפיהוראותסעיף34פ

השרלאישעהחברמועצהולאיעבירומכהונתו,אלאלאחרשנתןלוהזדמנות )ג(
לטעוןאתטענותיוולאחרהתייעצותעםיושבראשהמועצה,ולענייןהשעייתיושב

ראשהמועצהאוהעברתומכהונתו-לאחרהתייעצותעםהמנהלפ

החלפתחבר
מועצהשחדל
לכהןבתפקידו

פקעהכהונתושלחברהמועצהאושהועברמכהונתואוחדלמסיבהאחרתלכהןכחבר38פ
המועצה,ימנההשרחברמועצהאחרבמקומו,לפיהוראותסעיף34פ

ניגודענייניםשל
חברהמועצה

לאימונהלחברהמועצהולאיכהןבהמישעלוללהימצאבאופןתדירבמצב39פ )א(
שלניגודענייניםביןתפקידוכחברהמועצהוביןענייןאישישלואותפקידאחרשלו;
התקייםבחברהמועצהאועומדלהתקיייםבוניגודענייניםכאמור,יודיעעלכךחבר

המועצה,בכתב,בלאדיחוי,לשרוליושבראשהמועצהפ

ס"חהתשנ"ט,עמ'189פ 26



649 ספרהחוקים2632,ט'בניסןהתשע"ז,2017פ4פ5

חברהמועצהיימנעמלטפלבנושאשעלוללגרוםלולהימצאבמצבשלניגוד )ב(
ענייניםביןתפקידוכחברהמועצהלביןענייןאישישלואותפקידאחרשלו,ובכלל
זהיימנעמלהשתתףבדיוןאומלהצביעבישיבותלגבינושאכאמור,ולאיטפלבנושא

כאמורבמסגרתתפקידובמועצהגםמחוץלישיבותהמועצהפ

התבררלחברהמועצהכינושאהנדוןבישיבהשלהמועצהאונושאשהוא)ג( )1(
הופקדעלטיפולו,עלוללגרוםלולהימצאבמצבשלניגודענייניםכאמורבסעיף
קטן)ב(,יודיעעלכך,בכתב,בלאדיחוי,ליושבראשהמועצהויפעללפיהוראותיופ

התבררליושבראשהמועצהשהואעלוללהימצאבמצבשלניגודעניינים )2(
כאמורבפסקה)1(,יודיעעלכךלשרויפעללפיהוראותיופ

קיומושלחששלניגודענייניםכאמורבסעיףקטןזהיירשםבפרוטוקול )3(
הישיבהשבהנדוןהנושאהגורםלניגודענייניםפ

שלא או בתמורה הוא האחר התפקיד מילוי אם היא אחת זה, סעיף לעניין )ד(
בתמורהפ

עלאףהאמורבסעיףזה,רשאיחברהמועצהלהביאבחשבוןגםאתענייניושל )ה(
הגוףאוהאוכלוסייהשהואנציגם,ככלשהםנוגעיםלחוקזה,ולאיראואותוכמצוי

במצבשלניגודענייניםבשלכךבלבדפ

בסעיףזה- )ו(

"ענייןאישי"-לרבותענייןאישישלקרובואושלגוףשהואאוקרובומנהליםאו
עובדיםאחראיםבו;

"קרוב"-קרובמשפחהשלואואדםאחרשהואבעלזיקהאישית,כלכליתאופוליטית־
מפלגתיתאליופ

אלהתפקידיהמועצה:40פתפקידיהמועצה

לדוןבהצעהשלהרשותלקביעתסדריהעדיפויותהממלכתייםבתחוםהשירות )1(
האזרחיולחלוקתהמשאביםבהתאםלכך,ולהעבירלשראתהמלצותיהבעניין,בהתאם

להוראותסעיף24;

לדוןבתכניותהפיתוחהרב־שנתיותובתכניותהפעילותהשנתיותשלהרשות, )2(
ולהעבירלשראתהמלצותיהבענייןבהתאםלהוראותסעיפים25ו־26;

לעקובאחריישוםהחלטותהשרומדיניותהממשלהואחרביצועתכניתהפעילות )3(
השנתיתבידיהרשות;

לייעץלשרבענייןהוספתתחוםשירותחדשבהתאםלהוראותסעיף65או19)א(; )4(

לדוןבהצעתהרשותלקביעתמבחנים,אמותמידהוכלליםלאישוראולהגבלה )5(
שלתקניםלהפעלתמתנדביםבגופיםמפעיליםשאינםרשויותציבוריות,ולקביעת
23)10(ולהעבירלשראת כאמור,בהתאםלהוראותסעיף גופים לגבי תעריףשונה

המלצותיה;

לייעץלמנהל,לפיבקשתו,בענייןמתןאישורגוףמפעילובענייןהתליהאוביטול )6(
שלאישורגוףמפעיל,בהתאםלהוראותסעיפים63)ג(ו־68)א()2(;

לייעץלשרלגביחקיקהבנושאיםהנוגעיםלשירותהאזרחי; )7(

לייעץלשראולמנהלבכלנושאהנוגעלמדיניותבתחוםהשירותהאזרחי,ובכל )8(
ענייןהנוגעלביצועחוקזה,ביןביוזמתהמועצהוביןלפיבקשתהשראוהמנהלפ

ישיבותהמועצהיתקיימואחתלשלושהחודשיםלפחותפ41פישיבותהמועצה )א(

חברהמועצהיימנעמלטפלבנושאשעלוללגרוםלולהימצאבמצבשלניגוד )ב(
ענייניםביןתפקידוכחברהמועצהלביןענייןאישישלואותפקידאחרשלו,ובכלל
זהיימנעמלהשתתףבדיוןאומלהצביעבישיבותלגבינושאכאמור,ולאיטפלבנושא

כאמורבמסגרתתפקידובמועצהגםמחוץלישיבותהמועצהפ

התבררלחברהמועצהכינושאהנדוןבישיבהשלהמועצהאונושאשהוא)ג( )1(
הופקדעלטיפולו,עלוללגרוםלולהימצאבמצבשלניגודענייניםכאמורבסעיף
קטן)ב(,יודיעעלכך,בכתב,בלאדיחוי,ליושבראשהמועצהויפעללפיהוראותיופ

התבררליושבראשהמועצהשהואעלוללהימצאבמצבשלניגודעניינים )2(
כאמורבפסקה)1(,יודיעעלכךלשרויפעללפיהוראותיופ

קיומושלחששלניגודענייניםכאמורבסעיףקטןזהיירשםבפרוטוקול )3(
הישיבהשבהנדוןהנושאהגורםלניגודענייניםפ

שלא או בתמורה הוא האחר התפקיד מילוי אם היא אחת זה, סעיף לעניין )ד(
בתמורהפ

עלאףהאמורבסעיףזה,רשאיחברהמועצהלהביאבחשבוןגםאתענייניושל )ה(
הגוףאוהאוכלוסייהשהואנציגם,ככלשהםנוגעיםלחוקזה,ולאיראואותוכמצוי

במצבשלניגודענייניםבשלכךבלבדפ

בסעיףזה- )ו(

"ענייןאישי"-לרבותענייןאישישלקרובואושלגוףשהואאוקרובומנהליםאו
עובדיםאחראיםבו;

"קרוב"-קרובמשפחהשלואואדםאחרשהואבעלזיקהאישית,כלכליתאופוליטית-
מפלגתיתאליופ

תפקידיהמועצהאלהתפקידיהמועצה:40פ

לדוןבהצעהשלהרשותלקביעתסדריהעדיפויותהממלכתייםבתחוםהשירות )1(
האזרחיולחלוקתהמשאביםבהתאםלכך,ולהעבירלשראתהמלצותיהבעניין,בהתאם

להוראותסעיף24;

לדוןבתכניותהפיתוחהרב־שנתיותובתכניותהפעילותהשנתיותשלהרשות, )2(
ולהעבירלשראתהמלצותיהבענייןבהתאםלהוראותסעיפים25ו־26;

לעקובאחריישוםהחלטותהשרומדיניותהממשלהואחרביצועתכניתהפעילות )3(
השנתיתבידיהרשות;

לייעץלשרבענייןהוספתתחוםשירותחדשבהתאםלהוראותסעיף65או19)א(; )4(

לדוןבהצעתהרשותלקביעתמבחנים,אמותמידהוכלליםלאישוראולהגבלה )5(
שלתקניםלהפעלתמתנדביםבגופיםמפעיליםשאינםרשויותציבוריות,ולקביעת
23)10(ולהעבירלשראת גופיםכאמור,בהתאםלהוראותסעיף לגבי תעריףשונה

המלצותיה;

לייעץלמנהל,לפיבקשתו,בענייןמתןאישורגוףמפעילובענייןהתליהאוביטול )6(
שלאישורגוףמפעיל,בהתאםלהוראותסעיפים63)ג(ו־68)א()2(;

לייעץלשרלגביחקיקהבנושאיםהנוגעיםלשירותהאזרחי; )7(

לייעץלשראולמנהלבכלנושאהנוגעלמדיניותבתחוםהשירותהאזרחי,ובכל )8(
ענייןהנוגעלביצועחוקזה,ביןביוזמתהמועצהוביןלפיבקשתהשראוהמנהלפ

ישיבותהמועצהיתקיימואחתלשלושהחודשיםלפחותפ41פ ישיבותהמועצה)א(
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יושבראשהמועצהיזמןאתהישיבותויקבעאתמועדיהן,מקומןוסדריומן,בכפוף )ב(
להוראותחוקזהפ

המועצהתקייםישיבהמיוחדתעלפידרישתהשראוהמנהלאושלישמחברי )ג(
המועצהלפחות;הישיבהתתקייםבתוך14ימיםמיוםהדרישה;בישיבהתדוןהמועצה

בנושאיםהמפורטיםבדרישהפ

המנהל,אומימטעמו,יוזמןלכלישיבותהמועצהפ )ד(

סדריעבודת
המועצה

המנייןהחוקילישיבותהמועצההוארובחבריהובהםיושבראשהמועצהאו42פ )א(
ממלאמקומוהקבוע;משנפתחההישיבהבמנייןחוקי,יהיההמשךהישיבהכדיןבכל
מספרשלחברים,ובלבדשכולםזומנוושבעתקבלתההחלטותלאפחתמספרהנוכחים
בישיבהמשלישמחבריהמועצה,ובהםהיושבראשאוממלאמקומוהקבוע,ושלפחות

מחציתמחבריהמועצההנוכחיםבישיבההםנציגיהציבורפ

לאהיהמנייןחוקיבעתשנפתחהישיבתהמועצה,רשאיהיושבראשלדחותה )ב(
במחציתשעה;עברהמחציתהשעההאמורה,תהיההישיבהכדיןבכלמספרשל

נוכחים,ואולםעלקבלתהחלטותיחולוהוראותסעיףקטן)א(פ

המועצהתערוךפרוטוקולובועיקריהדבריםשלהדיוןבישיבותיה,וישיבותיה )ג(
יהיומוקלטות;פרוטוקולחתוםבידיחברהמועצהשניהלאתהישיבהוחברמועצה

נוסףשהשתתףבה,ישמשראיהלכאורהלאמורבופ

החלטותהמועצהיתקבלוברובדעותשלחבריהמועצההמשתתפיםבהצבעה; )ד(
היוהדעותשקולות-יכריעיושבראשהמועצה,ובהעדרו-ממלאמקומוהקבועפ

השררשאילקבועאתסדריעבודתהונוהלידיוניהשלהמועצה,ככלשלאנקבעו )ה(
בחוקזה;כלעודלאקבעהשרכאמור,תפעלהמועצהבדרךהנראיתלהצודקתומועילה

ביותרבנסיבותהענייןפ

הגשתדוחות
וסקירותלמועצה

לשםביצועתפקידיהרשאיםהמועצהאויושבראשהמועצהלבקשמהרשות43פ )א(
דוחות,לרבותדוחותתקציביים,וסקירותעלהפעילותהשוטפתשלהרשותפ

הרשותתגישלמועצהאתהדוחותאוהסקירותכאמורבסעיףקטן)א(,בתוך60 )ב(
ימיםמיוםהבקשהפ

קיוםהמועצה,סמכויותיהותוקףהחלטותיהלאייפגעומחמתשהתפנהמקומושל44פתוקףפעולות
חברהמועצהאומחמתליקויבמינויואובהמשךכהונתו,ובלבדשרובחבריהמועצה

מכהניםכדיןפ

חברהמועצהלאיקבלמהרשותשכרבעדשירותיופ45פהוצאותוגמול )א(

חברהמועצהשאינועובדהמדינה,עובדגוףמתוקצבאועובדשלגוףשהוא )ב(
מייצגבמועצה,זכאילקבלמאתהרשותגמולבעבורהשתתפותבישיבתהמועצהלפי
הוראותסעיףקטן)ד(,ובלבדשהואאינוזכאילקבלתמורהבעבורההשתתפותממקור

אחרפ

חברהמועצהשאינוזכאילגמוללפיהוראותסעיףקטן)ב(,זכאילקבלמהרשות )ג(
החזרהוצאותשהוציאלשםהשתתפותבישיבותהמועצהלפיהוראותסעיףקטן)ד(,

ובלבדשאינוזכאילקבלהחזרהוצאותממקוראחרפ

השר,בהסכמתשרהאוצר,יקבעכלליםותנאיםשלפיהםתשלםהרשותגמולאו )ד(
החזרהוצאותלחברהמועצהבהתאםלהוראותסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(,ואתשיעוריהםפ

בסעיףזה,"עובדהמדינה"ו"עובדגוףמתוקצב"-כהגדרתםבסעיף32לחוק )ה(
יסודותהתקציבפ
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החלתדיניםעל
חבריהמועצה

חבריהמועצהשאינםעובדיהמדינה,דינםכדיןעובדיהמדינהלענייןחיקוקיםאלה:46פ

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-271979; )1(

חוקהעונשין,התשל"ז-281977-ההוראותהנוגעותלעובדיהציבור; )2(

פקודתהנזיקין]נוסחחדש[29; )3(

חוקשירותהציבור)הגבלותלאחרפרישה(,התשכ"ט-301969פ )4(

ראההשרכיהמועצהאינהממלאתאתתפקידהבאופןנאות,יתרהבמועצה,47פפיזורהמועצה )א(
בהודעהבכתבשישלחליושבראשהמועצה,כיאםבתוךתקופהשיקבעלאתמלא
המועצהאתהמוטלעליהבהתאםלהוראותחוקזה,כפישפירטבדרישתו,יפזראת

המועצהפ

לאמילאההמועצהאתשהוטלעליהכאמורבסעיףקטן)א(,בתוךהתקופהשקבע )ב(
השרבהודעתו,רשאיהשר,בהסכמתראשהממשלה,להורותעלפיזורהמועצהפ

החליטהשרלפזראתהמועצהכאמורבסעיףקטן)ב(,תמונהמועצהחדשה,לפי )ג(
הוראותסעיף34,בתוך60ימיםמיוםהפיזורפ

מועצהשפוזרהתמשיךלכהןכמועצהזמניתעדלמינויהשלהמועצההחדשה; )ד(
מועצהזמניתתימנעככלהאפשרמקבלתהחלטותמשמעותיותשאינןנדרשותבפרק

הזמןשלכהונתהפ

פרקו':גוףמוכר

סימןא':הכרהבגוףמוכר

רשאיתלבקשהכרהכגוףמוכרעמותהאוחברהלתועלתהציבור,שללפחות48פהכרהבגוףמוכר )א(
שבעהחבריםאובעלימניות,לפיהעניין,שאינםקרובימשפחה,שבידהאישורבדבר
ניהולתקיןתקףמרשםהעמותותאומרשםההקדשות,לפיהעניין,ולענייןעמותהאו
חברהכאמורשטרםחלפושנתייםממועדייסודה-אישורעלהגשתמסמכיםמהרשם

הנוגעלעניין;בסעיףזה-

"חברהלתועלתהציבור"-כהגדרתהבחוקהחברות,התשנ"ט-311999,ובלבדשהיא
רשומהאצלרשםההקדשותכחברהלתועלתהציבור;

"עמותה"-כמשמעותהבחוקהעמותות,התש"ם-321980פ

השר,לאחרקבלתחוותדעתהשלהרשות,רשאילהכירבגוףכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(שהגישלובקשהמפורטתבכתב)להלן-מבקשההכרה(כגוףמוכר,בכפוף
למספרהמרבישלגופיםמוכריםולמכסותהמתנדביםשנקבעובתכניתהפיתוחהרב־

שנתית,אםמצאכימתקיימיםבמבקשההכרהכלאלה:

מטרתוהעיקריתשלמבקשההכרההיאלעסוקבאיתורםשלמתנדביםלשירות )1(
לאומיאולהתנדבותקהילתית,בהפנייתםלשירותאוהתנדבותכאמורובליוויים
במסגרתהשירותאוההתנדבותכאמור,והואהתחייבכיעיקרעיסוקוהואבאיתור,
בהפנייהובליווישלמתנדביםכאמורובביצועתפקידיגוףמוכרלפיחוקזה)להלן
-עיסוקוהעיקרי(;ואולםהשררשאילהכירבמבקשההכרהכגוףמוכראףאםיש

לועיסוקיםנוספיםעלהעיסוקהעיקריאםמצאכימתקיימיםבוכלאלה:

החלתדיניםעלחבריהמועצהשאינםעובדיהמדינה,דינםכדיןעובדיהמדינהלענייןחיקוקיםאלה:46פ
חבריהמועצה

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-271979; )1(

חוקהעונשין,התשל"ז-281977-ההוראותהנוגעותלעובדיהציבור; )2(

פקודתהנזיקין]נוסחחדש[29; )3(

חוקשירותהציבור)הגבלותלאחרפרישה(,התשכ"ט-301969פ )4(

ראההשרכיהמועצהאינהממלאתאתתפקידהבאופןנאות,יתרהבמועצה,47פ )א(
בהודעהבכתבשישלחליושבראשהמועצה,כיאםבתוךתקופהשיקבעלאתמלא
המועצהאתהמוטלעליהבהתאםלהוראותחוקזה,כפישפירטבדרישתו,יפזראת

המועצהפ

פיזורהמועצה

לאמילאההמועצהאתשהוטלעליהכאמורבסעיףקטן)א(,בתוךהתקופהשקבע )ב(
השרבהודעתו,רשאיהשר,בהסכמתראשהממשלה,להורותעלפיזורהמועצהפ

החליטהשרלפזראתהמועצהכאמורבסעיףקטן)ב(,תמונהמועצהחדשה,לפי )ג(
הוראותסעיף34,בתוך60ימיםמיוםהפיזורפ

מועצהשפוזרהתמשיךלכהןכמועצהזמניתעדלמינויהשלהמועצההחדשה; )ד(
מועצהזמניתתימנעככלהאפשרמקבלתהחלטותמשמעותיותשאינןנדרשותבפרק

הזמןשלכהונתהפ

פרקו':גוףמוכר

סימןא':הכרהבגוףמוכר

רשאיתלבקשהכרהכגוףמוכרעמותהאוחברהלתועלתהציבור,שללפחות48פ )א(
שבעהחבריםאובעלימניות,לפיהעניין,שאינםקרובימשפחה,שבידהאישורבדבר
ניהולתקיןתקףמרשםהעמותותאומרשםההקדשות,לפיהעניין,ולענייןעמותהאו
חברהכאמורשטרםחלפושנתייםממועדייסודה-אישורעלהגשתמסמכיםמהרשם

הנוגעלעניין;בסעיףזה-

הכרהבגוףמוכר

"חברהלתועלתהציבור"-כהגדרתהבחוקהחברות,התשנ"ט-311999,ובלבדשהיא
רשומהאצלרשםההקדשותכחברהלתועלתהציבור;

"עמותה"-כמשמעותהבחוקהעמותות,התש"ם-321980פ

השר,לאחרקבלתחוותדעתהשלהרשות,רשאילהכירבגוףכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(שהגישלובקשהמפורטתבכתב)להלן-מבקשההכרה(כגוףמוכר,בכפוף
למספרהמרבישלגופיםמוכריםולמכסותהמתנדביםשנקבעובתכניתהפיתוחהרב־

שנתית,אםמצאכימתקיימיםבמבקשההכרהכלאלה:

מטרתוהעיקריתשלמבקשההכרההיאלעסוקבאיתורםשלמתנדביםלשירות )1(
לאומיאולהתנדבותקהילתית,בהפנייתםלשירותאוהתנדבותכאמורובליוויים
במסגרתהשירותאוההתנדבותכאמור,והואהתחייבכיעיקרעיסוקוהואבאיתור,
בהפניהובליווישלמתנדביםכאמורובביצועתפקידיגוףמוכרלפיחוקזה)להלן
-עיסוקוהעיקרי(;ואולםהשררשאילהכירבמבקשההכרהכגוףמוכראףאםיש

לועיסוקיםנוספיםעלהעיסוקהעיקריאםמצאכימתקיימיםבוכלאלה:

ס"חהתש"ם,עמ'82פ 27

ס"חהתשל"ז,עמ'226פ 28

דינימדינתישראל,נוסחחדש10,עמ'266פ 29

ס"חהתשכ"ט,עמ'144פ 30

ס"חהתשנ"ט,עמ'189פ 31

ס"חהתש"ם,עמ'210פ 32
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עיסוקיוהנוספיםשלמבקשההכרהתורמיםלמתנדביםאולעיסוקו )א(
העיקריואינםגורעיםמיכולתולקייםאתעיסוקוהעיקרי;

ההיקףהכספילביצועעיסוקוהעיקריהואלכלהפחות82%מההיקף )ב(
הכספילביצועכללעיסוקיושלמבקשההכרה;

מבקשההכרהמנהלאתעיסוקוהעיקריבהפרדהחשבונאיתמכל )ג(
עיסוקאחר,לרבותבאמצעותקיוםמערךרישוםנפרדשלהכנסותוהוצאות
והכוללפיכלליחשבונאותמקובלים,נקטפעולותהמבטיחותשהנכסים
והמשאביםהמיועדיםלעיסוקוהעיקריאושהתקבלולמטרתעיסוקזה
אוכתוצאהממנוישמשולמטרתעיסוקוהעיקריבלבד,והתחייבלעמוד

לביקורתשוטפתמטעםהרשותלענייןפסקתמשנהזו;

מבקשההכרההואבעליכולתכלכליתשתאפשרלולמלאאתתפקידיו )2(
לפיחוקזהלאורךזמןוברמהמקצועיתנאותה,עלפיאמותמידהשקבעהשר;

מבקשההכרהונושאיהמשרהבולאהורשעובעבירהשמפאתמהותה, )3(
חומרתהאונסיבותיהאיןהםראוייםלשמשגוףמוכראונושאימשרהבגוףמוכר,
לפיהעניין,ולאתלויועומדנגדםכתבאישוםבעבירהכאמור;לענייןזה,"נושא
משרה"-כלאחדמאלה:מנהלכללי,משנהלמנהלכללי,סגןמנהלכללי,כל
מישממלאתפקידמהתפקידיםהאמוריםבמבקשההכרהאףאםתוארושונה,

חברבוועדעמותהאודירקטורבחברהלתועלתהציבור;

או העמותה ועד ראש יושב וכן ההכרה מבקש של הכללי המנהל )4(
אינםחבריםבהנהלההפעילה לפיהעניין, מבקשההכרה, הדירקטוריוןשל
שלמפלגהאושלגוףמדיניאובגוףבוחרשלמפלגה;לענייןזה,"מפלגה","גוף
מדיני"ו"גוףבוחרשלמפלגה"-כמשמעותםבחוקשירותהמדינה)סיוגפעילות

מפלגתיתומגביתכספים(,התשי"ט-331959;

איןבמטרותיואובמעשיושלמבקשההכרהמשוםשלילתקיומהשלמדינת )5(
ישראלכמדינהיהודיתודמוקרטית,תמיכהבמאבקמזויןאובמעשהטרור,שלאויב

אושלארגוןטרור,נגדמדינתישראל,אוהסתהלגזענות,לאלימותאולטרור;

מבקשההכרההצהירכיאינועוסקולאיעסוקבפעילותשישבהמשום )6(
תעמולתבחירות,אובפעילותבעלתאופיפוליטי-מפלגתי,ואיןלוקשרמשפטי

אוכספיעםמפלגהכהגדרתהבסעיף34)ד()1(;

סעיף להכרהשנקבעולפי הנוספים התקיימובמבקשההכרההתנאים )7(
קטן)ד(,ככלשנקבעופ

השר,בהתייעצותעםהמועצה,רשאילקבועכתנאילהכרהבגוףמוכרחדש, )ג(
עמידהבמספרמתנדביםמזערישעלהגוףהמוכרלהפנותלגופיםמפעילים,בתוך
תקופותשיקבע;בלילגרועמהוראותסעיף52,לאהפנהגוףמוכראתמספרהמתנדבים
המזעריבתוךאותןתקופותכאמור,רשאיהשר,בהתייעצותעםהמועצה,לבטלאת

ההכרהבגוףהמוכרפ

השר,באישורהוועדה,רשאילקבועכלליםותנאיםנוספיםלהכרהבגוףמוכרפ )ד(

הכרהכאמורבסעיףזהתינתןלתקופהשלשבעשנים,ורשאיהשרלהאריךאת )ה(
תוקפהלתקופותנוספותשלעדשבעשניםכלאחת,אםמבקשההכרההגישלובקשה
לאיאוחרמשישהחודשיםלפניפקיעתתוקףההכרה;בקשהלהארכתהכרהתיבחן

בהתאםלהוראותסעיףזהפ

ס"חהתשי"ט,עמ'190פ 33
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פחתמספרהגופיםהמוכריםמהמספרהמרבישלגופיםמוכריםשנקבעבתכנית )ו(
הפיתוחהרב־שנתית,תערוךהרשותהליךתחרותי,שוויוניופומבילהכרהבגופים

מוכריםנוספיםבהתאםלהוראותסעיףזהפ

השררשאילקבועאמותמידהלמילויתפקידיושלהגוףהמוכרוכןהוראות )ז(
בענייניםאלה:

דרכיהגשתבקשהלהכרה; )1(

כלליםבדברהגשתבקשהלהארכתתוקףההכרה; )2(

ערבויותשעלמבקשההכרהלהמציאלשםהבטחתמילויהתנאיםלהכרה )3(
ולשםשמירתזכויותמתנדבים,והדרכיםוהתנאיםלמימושהערבויות;תקנות

לפיפסקהזוטעונותאישורשלהוועדה;

תנאיםוהוראותלענייןמסירתמידעמהגוףהמוכרלרשותולענייןאבטחת )4(
המידעשבידיהגוףהמוכרושמירהעלסודיותופ

תנאיםנוספים
לפעילותגוףמוכר

מצאהשר,בכלעת,לאחרקבלתחוותדעתהשלהרשותכאמורבסעיף48)ב(כי49פ )א(
ישצורךלהורותעלתנאיםנוספיםלפעילותושלגוףמוכר,רשאיהוא,לאחרשנתן
לגוףהמוכרהזדמנותלטעוןאתטענותיו,להתנותתנאיםכאמור,ולהורותעלקיומם
בתקופתתוקפהשלההכרה,כולהאוחלקה,וכןרשאיהוא,אםמצאכיהדברדרוש

בשלשינוינסיבות,לגרועמאותםתנאיםאולשנותםפ

התנההשרתנאיםכאמורבסעיףקטן)א(ולאקייםהגוףהמוכראתהתנאים )ב(
כאמור,וסברהשרכיאיקיוםהתנאיםפוגעבמתנדביםאוביכולתםלבצעאתהשירות
הלאומיאוההתנדבותהקהילתית,רשאיהשר,לאחרשנתןלגוףהמוכרהזדמנותלטעון

אתטענותיו,להורותלרשותלקייםאתאותםתנאים,עלחשבוןהגוףהמוכרפ

חיובאמוןוניגוד
ענייניםשלגוף

מוכר

גוףמוכרלאיעדיףאתענייניואואתעניינושלאחרעלפניעניינושלהמתנדב50פ )א(
עיסוק ובין זה לפיחוק עיסוקו ענייניםבין חששלניגוד בו שיש באופן יפעל ולא

אחרשלופ

השר,באישורהוועדה,רשאילקבועהוראותנוספותלמניעתניגודענייניםשל )ב(
הגוףהמוכרושלנושאימשרהבו,ובכללזהלענייןפעילותושלהגוףהמוכרפ

חובתמתןהודעה
עלשינויפרטים
עלידיגוףמוכר

גוףמוכריודיעלשר,בכתב,עלכלשינוישחלבפרטמהפרטיםשמסרלולפיסעיף51,48פ
בתוך30ימיםמיוםשנודעלועלהשינוי,ויצרףאתהמסמכיםהנוגעיםלענייןפ

ביטולהכרה
בגוףמוכר,סירוב

להאריךתוקף
הכרהוהתליית

הכרה

השררשאילבטלהכרהבגוףמוכר,לסרבלהאריךתוקףהכרה,אולהתלותהכרה,52פ )א(
שלהרשותושנתןלגוףהמוכרהזדמנותלטעוןאת שקיבלאתחוותדעתה לאחר

טענותיו,אםמצאשהתקייםאחדמאלה:

הגוףהמוכרהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה; )1(

חדללהתקייםבגוףהמוכרתנאימהתנאיםלמתןההכרהלפיסעיף48; )2(

לפי עליהם הורה שהשר הנוספים מהתנאים תנאי הפר המוכר הגוף )3(
סעיף49;

ההכרהניתנהעליסודמידעכוזבאושגויפ )4(

פחתמספרהגופיםהמוכריםמהמספרהמרבישלגופיםמוכריםשנקבעבתכנית )ו(
הפיתוחהרב־שנתית,תערוךהרשותהליךתחרותי,שוויוניופומבילהכרהבגופים

מוכריםנוספיםבהתאםלהוראותסעיףזהפ

השררשאילקבועאמותמידהלמילויתפקידיושלהגוףהמוכרוכןהוראות )ז(
בענייניםאלה:

דרכיהגשתבקשהלהכרה; )1(

כלליםבדברהגשתבקשהלהארכתתוקףההכרה; )2(

ערבויותשעלמבקשההכרהלהמציאלשםהבטחתמילויהתנאיםלהכרה )3(
ולשםשמירתזכויותמתנדבים,והדרכיםוהתנאיםלמימושהערבויות;תקנות

לפיפסקהזוטעונותאישורשלהוועדה;

תנאיםוהוראותלענייןמסירתמידעמהגוףהמוכרלרשותולענייןאבטחת )4(
המידעשבידיהגוףהמוכרושמירהעלסודיותופ

מצאהשר,בכלעת,לאחרקבלתחוותדעתהשלהרשותכאמורבסעיף48)ב(כי49פ )א(
ישצורךלהורותעלתנאיםנוספיםלפעילותושלגוףמוכר,רשאיהוא,לאחרשנתן
לגוףהמוכרהזדמנותלטעוןאתטענותיו,להתנותתנאיםכאמור,ולהורותעלקיומם
בתקופתתוקפהשלההכרה,כולהאוחלקה,וכןרשאיהוא,אםמצאכיהדברדרוש

בשלשינוינסיבות,לגרועמאותםתנאיםאולשנותםפ

תנאיםנוספים
לפעילותגוףמוכר

התנההשרתנאיםכאמורבסעיףקטן)א(ולאקייםהגוףהמוכראתהתנאים )ב(
כאמור,וסברהשרכיאי–קיוםהתנאיםפוגעבמתנדביםאוביכולתםלבצעאתהשירות
הלאומיאוההתנדבותהקהילתית,רשאיהשר,לאחרשנתןלגוףהמוכרהזדמנותלטעון

אתטענותיו,להורותלרשותלקייםאתאותםתנאים,עלחשבוןהגוףהמוכרפ

גוףמוכרלאיעדיףאתענייניואואתעניינושלאחרעלפניעניינושלהמתנדב50פ )א(
וביןעיסוק זה עיסוקולפיחוק ענייניםבין חששלניגוד בו שיש באופן יפעל ולא

אחרשלופ

חיובאמוןוניגוד
ענייניםשלגוף

מוכר

השר,באישורהוועדה,רשאילקבועהוראותנוספותלמניעתניגודענייניםשל )ב(
הגוףהמוכרושלנושאימשרהבו,ובכללזהלענייןפעילותושלהגוףהמוכרפ

גוףמוכריודיעלשר,בכתב,עלכלשינוישחלבפרטמהפרטיםשמסרלולפיסעיף51,48פ
בתוך30ימיםמיוםשנודעלועלהשינוי,ויצרףאתהמסמכיםהנוגעיםלענייןפ

חובתמתןהודעה
עלשינויפרטים
עלידיגוףמוכר

השררשאילבטלהכרהבגוףמוכר,לסרבלהאריךתוקףהכרה,אולהתלותהכרה,52פ )א(
שלהרשותושנתןלגוףהמוכרהזדמנותלטעוןאת שקיבלאתחוותדעתה לאחר

טענותיו,אםמצאשהתקייםאחדמאלה:

ביטולהכרה
בגוףמוכר,סירוב

להאריךתוקף
הכרהוהתליית

הכרה
הגוףהמוכרהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה; )1(

חדללהתקייםבגוףהמוכרתנאימהתנאיםלמתןההכרהלפיסעיף48; )2(

לפי עליהם הורה שהשר הנוספים מהתנאים תנאי הפר המוכר הגוף )3(
סעיף49;

ההכרהניתנהעליסודמידעכוזבאושגויפ )4(
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השרלאיבטלהכרהבגוףמוכרולאיתלהאותהלפיהוראותסעיףקטן)א()1( )ב(
)3(,אלאלאחרשדרשמהגוףהמוכרלקייםאתהתנאיאוההוראהשהופרואו עד
שחדלולהתקייםכאמורבאותוסעיףקטן,באופןובתוךהתקופהשהורהעליהם,והגוף
המוכרלאעשהכן;הוראותסעיףקטןזהלאיחולואםלאניתןלקייםאתהתנאיאו

ההוראהשהופרואושחדלולהתקייםפ

ביטלהשראתההכרהבגוףהמוכראוהתלהאותה,יפעלהגוףהמוכרבהתאם )ג(
להנחיותהרשותכדילמנועפגיעהבזכויותהמתנדביםוכדילהבטיחככלהניתןרציפות
בתקופתשירותם;ביטולהכרהוהתלייתהיחולומתוםשנתהשירות,למעטאםהורה
השראחרתבשלחששלפגיעהבמתנדבים;לענייןזה,"שנתשירות"-מ־1בספטמבר

ועד31באוגוסטבשנהשלאחרמכןפ

הפסקתפעילות
כגוףמוכר

החליטגוףמוכרלהפסיקאתפעילותוכגוףמוכר-53פ

ימסורעלכךהודעהבכתבלרשות,שישהחודשיםלפחותלפניהמועדהמתוכנן )1(
להפסקתפעילותו;

יודיעלרשותעלההסדריםשגיבשלשםביצועחובותיולפיהוראותחוקזהלאחר )2(
הפסקתפעילותו,שלושהחודשיםלפחותלפניהמועדהמתוכנןלהפסקתהפעילות
כאמור,ויפעלבהתאםלהנחיותיהכדילמנועפגיעהבזכויותהמתנדביםוכדילהבטיח

ככלהאפשררציפותבתקופתשירותםפ

פרסוםהודעות
לענייןהכרהבגוף

מוכרוהפסקת
פעילותו

השריפרסםברשומותובאתרהאינטרנטשלהרשות,הודעהעלהכרהבגוףמוכר,54פ )א(
התלייתהאוביטולהפ

הרשותתפרסםבאתרהאינטרנטשלההודעהעלהפסקתפעילותושלגוףמוכר )ב(
כאמורבסעיף53פ

סימןב':גוףמוכר-תפקידים,סמכויותוחובות

גוףמוכריבצעאתהתפקידיםהמוטליםעליולפיחוקזה,כמפורטלהלן,כדילאפשר55פתפקידיגוףמוכר
למישמתקייםבוהאמורבסעיף3)א(,לשרתבשירותלאומיאובהתנדבותקהילתית:

יאתרמועמדיםלשירותבשירותהלאומיאובהתנדבותהקהילתית; )1(

יוודאכימתקיימיםבמועמדיםלשירותבשירותהלאומיאובהתנדבותהקהילתית )2(
התנאיםהקבועיםבסעיף3)א(;

)2(,ויפנהאותםלשירותבגופים ימייןאתבקשותהמועמדיםכאמורבפסקה )3(
מפעיליםמתאימים;

יאתרגופיםמפעילים,יוודאשברשותםאישורגוףמפעיללפיפרקז'אולפיסעיף )4(
19)ב(,לפיהעניין,ויקבלמהםהתחייבותלענייןהפעלתמתנדביםכאמורבסעיף56)3(;

יתקשרבהסכםעםמתנדביםשהפנהלגופיםמפעילים,כאמורבסעיף58; )5(

יכשירמתנדביםבהתאםלהוראותסעיף13; )6(

יספקליווימקצועילמתנדביםבתקופתהשירות; )7(

ישלםלמתנדביםדמיכיסוהחזרהוצאותנוספותלפיהתעריףוהוצאותנסיעה )8(
בהתאםלהוראותסעיף9)א(;

ישלםבעדהמתנדביםדמיביטוחלאומיודמיביטוחבריאותבהתאםלהוראות )9(
סעיף9)ב(;
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ותנאי הזכויות כל ניתנים שלמתנדבים להבטיח כדי שוטפות בדיקות יערוך )10(
השירותשהםזכאיםלהם,וכדילבחוןאתתפקודםשלהגופיםהמפעיליםבכלהנוגע
להפעלהתקינהשלהשירותהלאומיוההתנדבותהקהילתית,ובכללזהלערוךבדיקות

כדילוודאאתקיומןשלהוראותסעיפים6)ב(,7)ג(,16,14,8)ד()1(ו־57)ב(;

יערוךבדיקותשוטפותכדילהבטיחשלמתנדביםבשירותבחו"ללפיסעיף19, )11(
ניתניםכלהזכויותותנאיהשירותשהםזכאיםלהם;

יערוךרישומיםעלביצועהשירותהלאומיאוההתנדבותהקהילתיתועלניצול )12(
הזכותלימיהיעדרותבתקופתהשירות,וימסוראתהרישומיםלרשותבסיוםהשירות

אואםהמתנדבעברלטיפולושלגוףמוכראחר,וכןבמקריםנוספים,לפידרישתה;

ישמוראתהמידעשהגיעלידיולפיחוקזהבמאגרמידעכמשמעותובחוקהגנת )13(
הפרטיות,התשמ"א-341981;

ידווחלרשותעלכלניגודענייניםשלמתנדבבשלקרבהמשפחתיתכאמורבסעיף )14(
57)א(,בתוךשבועייםמיוםשנודעלודברקיומה;

ימסורלרשותדיווחיםבענייניםהמפורטיםבסעיף62; )15(

יבצעכלפעולהאחרתשהטילעליוהמנהלבקשרלמילויתפקידיולפיחוקזה, )16(
לרבותלענייןבדיקתמתןזכויותלמתנדביםוהבטחתתנאיהשירותשלהם,ובכללזה
לפיהתוספתהראשונה,ובדיקתמילויהוראהמהוראותחוקזהעלידיגופיםמפעיליםפ

הפנייתמתנדבים
עלידיגוףמוכר

גוףמוכרלאיפנהמתנדבלשירותלאומיאולהתנדבותקהילתיתאלאאםכןהתקיימו56פ
כלאלה:

הואוידאשהגוףהמפעילאושרכגוףמפעיללפיהוראותפרקז'אולפיסעיף19)ב( )1(
)1(,לפיהעניין;

הואוידאכימתקיימיםבמתנדבהתנאיםהקבועיםבסעיף3)א(; )2(

הואקיבלמהגוףהמפעילהתחייבותבנוסחשבתוספתהשלישית; )3(

הואערךעםהמתנדבהסכםהתקשרותכאמורבסעיף58פ )4(

ניגודענייניםשל
מתנדב

גוףמוכרלאיפנהמתנדבלשירותלאומיאולהתנדבותקהילתיתבגוףמפעיל,אם57פ )א(
קרובמשפחהשלהמתנדבהואעובדבאותוגוףמפעילאונושאמשרהבו,והמתנדב
צפוילהיותכפוףאליובמישריןאובכפיפותמינהליתבמהלךהשירות)בחוקזה-ניגוד

ענייניםבשלקרבהמשפחתית(פ

נודעלגוףמפעילעלקיומושלניגודענייניםבשלקרבהמשפחתיתכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(לגבימתנדבשהופנהאליואושמשרתאצלו,ידווחעלכךלגוףהמוכרשהפנה

אתהמתנדבאליו,בתוךשבועייםלכלהמאוחרפ

הסכםהתקשרות
עםמתנדב

גוףמוכריערוךהסכםהתקשרותבכתבעםכלמתנדבשהואמפנהלשירות,אשר58פ )א(
יסדיראתהיחסיםביניהם;בהסכםזהייכללו,ביןהשאר,כלאלה:

הכתובתומספרהטלפוןשלהגוףהמפעילושלהמקוםשבוישרתהמתנדב )1(
בפועל;

תיאורהתפקידשבוישרתהמתנדב; )2(

מועדתחילתהשירותשלהמתנדבומשךהשירות; )3(

זכויותהמתנדבלפיסעיף9; )4(

ותנאי הזכויות כל ניתנים שלמתנדבים להבטיח כדי שוטפות בדיקות יערוך )10(
השירותשהםזכאיםלהם,וכדילבחוןאתתפקודםשלהגופיםהמפעיליםבכלהנוגע
להפעלהתקינהשלהשירותהלאומיוההתנדבותהקהילתית,ובכללזהלערוךבדיקות

כדילוודאאתקיומןשלהוראותסעיפים6)ב(,7)ג(,16,14,8)ד()1(ו־57)ב(;

יערוךבדיקותשוטפותכדילהבטיחשלמתנדביםבשירותבחו"ללפיסעיף19, )11(
ניתניםכלהזכויותותנאיהשירותשהםזכאיםלהם;

יערוךרישומיםעלביצועהשירותהלאומיאוההתנדבותהקהילתיתועלניצול )12(
הזכותלימיהיעדרותבתקופתהשירות,וימסוראתהרישומיםלרשותבסיוםהשירות

אואםהמתנדבעברלטיפולושלגוףמוכראחר,וכןבמקריםנוספים,לפידרישתה;

ישמוראתהמידעשהגיעלידיולפיחוקזהבמאגרמידעכמשמעותובחוקהגנת )13(
הפרטיות,התשמ"א-341981;

קרבהמשפחתיתכאמור מתנדבבשל ניגודענייניםשל ידווחלרשותעלכל )14(
בסעיף57)א(,בתוךשבועייםמיוםשנודעלודברקיומה;

ימסורלרשותדיווחיםבענייניםהמפורטיםבסעיף62; )15(

יבצעכלפעולהאחרתשהטילעליוהמנהלבקשרלמילויתפקידיולפיחוקזה, )16(
לרבותלענייןבדיקתמתןזכויותלמתנדביםוהבטחתתנאיהשירותשלהם,ובכללזה
לפיהתוספתהראשונה,ובדיקתמילויהוראהמהוראותחוקזהעלידיגופיםמפעיליםפ

גוףמוכרלאיפנהמתנדבלשירותלאומיאולהתנדבותקהילתיתאלאאםכןהתקיימו56פ
כלאלה:

הפנייתמתנדבים
עלידיגוףמוכר

לפי או ז' פרק הוראות לפי מפעיל כגוף אושר המפעיל שהגוף וידא הוא )1(
סעיף19)ב()1(,לפיהעניין;

הואוידאכימתקיימיםבמתנדבהתנאיםהקבועיםבסעיף3)א(; )2(

הואקיבלמהגוףהמפעילהתחייבותבנוסחשבתוספתהשלישית; )3(

הואערךעםהמתנדבהסכםהתקשרותכאמורבסעיף58פ )4(

גוףמוכרלאיפנהמתנדבלשירותלאומיאולהתנדבותקהילתיתבגוףמפעיל,אם57פ )א(
קרובמשפחהשלהמתנדבהואעובדבאותוגוףמפעילאונושאמשרהבו,והמתנדב
צפוילהיותכפוףאליובמישריןאובכפיפותמינהליתבמהלךהשירות)בחוקזה-ניגוד

ענייניםבשלקרבהמשפחתית(פ

ניגודענייניםשל
מתנדב

נודעלגוףמפעילעלקיומושלניגודענייניםבשלקרבהמשפחתיתכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(לגבימתנדבשהופנהאליואושמשרתאצלו,ידווחעלכךלגוףהמוכרשהפנה

אתהמתנדבאליו,בתוךשבועייםלכלהמאוחרפ

גוףמוכריערוךהסכםהתקשרותבכתבעםכלמתנדבשהואמפנהלשירות,אשר58פ )א(
יסדיראתהיחסיםביניהם;בהסכםזהייכללו,ביןהשאר,כלאלה:

הסכםהתקשרות
עםמתנדב

הכתובתומספרהטלפוןשלהגוףהמפעילושלהמקוםשבוישרתהמתנדב )1(
בפועל;

תיאורהתפקידשבוישרתהמתנדב; )2(

מועדתחילתהשירותשלהמתנדבומשךהשירות; )3(

זכויותהמתנדבלפיסעיף9; )4(

ס"חהתשמ"א,עמ'128פ 34
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תקופתהשירותותנאיהשירותשלהמתנדבלפיהוראותסעיפים7ו־8, )5(
לרבותימיהשבועוהשעותשבהןתתבצעהפעילות;

פרטיחשבוןהבנקשלהמתנדב,שאליויועברוהתשלומיםשהמתנדבזכאי )6(
להםלפיסעיף9;

שמושלעובדהגוףהמוכרהאחראיעלליוויהמתנדב,ודרכיההתקשרות )7(
עמו;

הצהרהשלהמתנדבלענייןניגודענייניםבשלקרבהמשפחתיתשלולעובד )8(
מעובדיהגוףהמפעילאונושאמשרהבוכאמורבסעיף57)א(;

התחייבותשלהמתנדבלעמודבתנאיםנוספיםשיורהעליהםהגוףהמוכר, )9(
באישורהרשותפ

גוףמוכרימסורלמתנדבעותקמהסכםשערךאיתוכאמורבסעיףקטן)א(,בתכוף )ב(
לאחרחתימתופ

הסכםכאמורבסעיףקטן)א(יכלול,ביןהשאר,הוראותבנוסחשעליויורההמנהלפ )ג(

סמכותגוףמוכר
לענייןמתנדבים

בלילגרועמהוראותסעיף18,גוףמוכררשאילסרבלקבלמועמדלשירות)א(59פ )1(
אולהפסיקאתשירותושלמתנדב,לאחרששקל,ביןהשאר,אתהאפשרויות
ואת הרפואי מצבו את המתנדב, התנהגות את המתנדב, להפעלת הקיימות

התאמתולשירותפ

למתנדב שנתן אלאלאחר מתנדב של שירותו את יפסיק לא מוכר גוף )2(
הזדמנותלטעוןאתטענותיוושקלאתהאפשרותלהעבירולשירותבגוףמפעיל

אחראובמקוםאחר,אולערוךהתאמותנדרשותשיאפשרואתהמשךשירותופ

החלטתושלגוףמוכרלפיסעיףקטןזהתימסרלמתנדבאולמועמדלשירות, )3(
לפיהעניין,בכתב,בצירוףהנימוקיםלהחלטהפ

מתנדבאומועמדלשירותהרואהאתעצמונפגעמהחלטתושלגוףמוכרכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,רשאילהשיגעליהלפניועדתההשגהלפיהוראותסעיף27פ

אמותמידה
לפעולתגוףמוכר

בלילגרועמהוראותסעיף18,גוףמוכריפעלכלפימועמדיםלשירותומתנדביםלפי60פ
חוקזה,בתוםלב,בהגינות,בלאמשואפניםובלאהפליהפ

גוףמוכר-גוף
מבוקר

גוףמוכריהיהגוףמבוקרכמשמעותובסעיף9)6(לחוקמבקרהמדינה,התשי"ח-611958פ
]נוסחמשולב[35פ

גוףמוכרידווחלרשותעלהענייניםהמפורטיםלהלן,במועדובאופןשיקבעהשר,62פדיווחלרשות )א(
ובלבדשהדיווחיימסרבאופןממוחשבואחיד:

לגביכלמתנדבשהואהפנהלגוףמפעיל- )1(

משירות פטור קיבל המתנדב ואם המתנדב של האישיים פרטיו )א(
ביטחון-מועדקבלתהפטור;

שםהגוףהמפעילשאליוהפנהאתהמתנדב,והמקוםשבוהמתנדב )ב(
מבצעאתהשירותבפועל;

התפקידוהפעילותשמבצעהמתנדבבמסגרתשירותו; )ג(

המתנדב,מועדהשלמתהשירותשלו, מועדתחילתהשירותשל )ד(
ומועדהפסקתהשירותשלו-אםהופסק;

ס"חהתשי"ח,עמ'92פ 35



657 ספרהחוקים2632,ט'בניסןהתשע"ז,2017פ4פ5

מספרימיהחופשהומספרימיהמחלהשהמתנדבניצלבתקופת )ה(
השירות;

רשימתהגופיםהמפעיליםשאליהםהפנהמתנדביםומספרהמתנדבים )2(
שהפנהאלכלגוףמפעיל;

דרכי מתנדבים, ליווי על האחראים המוכר בגוף העובדים כל שמות )3(
ההתקשרותעמםורשימתהמתנדביםשמלווהכלעובדפ

נודעלגוףמוכרשחדללהתקייםבגוףמפעילתנאימהתנאיםלמתןאישורגוף )ב(
מפעיללפיפרקז',אוכיגוףמפעילאומתנדבאינםמקיימיםהוראהמהוראותחוק
זה,יודיעעלכךלרשות,בתוךזמןסבירבנסיבותהעניין,ולאיאוחרמ־21ימיםמיום

שנודעלועלכךפ

גוףמוכרימסורלרשותכלמידעשהגיעלידיוהקשורלמתנדבאולפעילותושל )ג(
גוףמפעיל,שהואמידעחריגובעלחשיבות,שישלויסודסבירלהניחכיהואדרוש

לרשותלשםמילויתפקידיה,מידלאחרשהמידעהגיעלידיופ

גוףמוכריגישלרשות,לפידרישתה,דיןוחשבוןבדברפירוטהכנסותיווהוצאותיו, )ד(
וימסורלהכלמידעהנדרשלהלשםבחינתהתנהלותוהכספית,החשבונאיתוהכלכלית,
והרשותרשאיתלבדוקאתהדיןוחשבוןוהמידע,ביןבעצמהוביןבאמצעותמימטעמה;
השררשאילקבועכלליםבדברהפרטיםשייכללובדיןוחשבוןכאמורוכןבדברמסירת

המידעלפיסעיףקטןזה,לרבותאופןעריכתו,דרכיהכנתוומועדימסירתופ

גוףמוכרידווחלרשות,לפידרישתה,עלכלענייןנוסףהקשורלפעילותוהנוגע )ה(
להוראותחוקזהפ

פרקז':גוףמפעיל
רשאיםלהגישבקשהלאישורלשמשגוףמפעיל-63פאישורגוףמפעיל )א(

רשותציבורית; )1(

עמותהאוחברהלתועלתהציבורשללפחותשבעהחבריםאובעלימניות, )2(
לפיהעניין,שרובםאינםקרובימשפחה,אוהקדששמרביתנאמניואינםקרובי
משפחהשהתאגדבישראל,ובלבדשהםקיימיםופועליםלמטרהציבוריתבתחום
כאמורבסעיף65ובידםאישורבדברניהולתקיןתקףמרשםהעמותותאומרשם
ההקדשות,לפיהעניין;לענייןזהיראומישהגישאישורכיהואמוסדציבורי
לפיסעיף46לפקודתמסהכנסה36,כאילועמדבתנאיפסקהזו;בפסקהזו,"חברה

לתועלתהציבור"ו"עמותה"-כהגדרתןבסעיף48)א(;

גוףאחר,ובלבדשלדעתהמנהלמתקיימיםבוכלאלה: )3(

הואממלאתפקידציבורי; )א(

הואגוףמבוקרכמשמעותובסעיף9)1(עד)7(לחוקמבקרהמדינה, )ב(
התשי"ח-1958]נוסחמשולב[פ

בקשהלאישורכאמורבסעיףקטן)א(תוגשלמנהל,לפיהוראותשיקבעהשרפ )ב(

המנהלאומישהואהסמיךלכךרשאילתתלגוףכאמורבסעיףקטן)א(אישור )ג(
גוףמפעילאםמצאכימתקיימיםבוהתנאיםלאישורלפיפרקזה;היהלמנהלאולמי
שהואהסמיךלכךספקבדברהתקיימותהתנאיםכאמור,רשאיהואלהתייעץבעניין

זהעםהמועצהפ

מספרימיהחופשהומספרימיהמחלהשהמתנדבניצלבתקופת )ה(
השירות;

רשימתהגופיםהמפעיליםשאליהםהפנהמתנדביםומספרהמתנדבים )2(
שהפנהאלכלגוףמפעיל;

דרכי מתנדבים, ליווי על האחראים המוכר בגוף העובדים כל שמות )3(
ההתקשרותעמםורשימתהמתנדביםשמלווהכלעובדפ

נודעלגוףמוכרשחדללהתקייםבגוףמפעילתנאימהתנאיםלמתןאישורגוף )ב(
מפעיללפיפרקז',אוכיגוףמפעילאומתנדבאינםמקיימיםהוראהמהוראותחוק
זה,יודיעעלכךלרשות,בתוךזמןסבירבנסיבותהעניין,ולאיאוחרמ־21ימיםמיום

שנודעלועלכךפ

גוףמוכרימסורלרשותכלמידעשהגיעלידיוהקשורלמתנדבאולפעילותושל )ג(
גוףמפעיל,שהואמידעחריגובעלחשיבות,שישלויסודסבירלהניחכיהואדרוש

לרשותלשםמילויתפקידיה,מידלאחרשהמידעהגיעלידיופ

גוףמוכריגישלרשות,לפידרישתה,דיןוחשבוןבדברפירוטהכנסותיווהוצאותיו, )ד(
וימסורלהכלמידעהנדרשלהלשםבחינתהתנהלותוהכספית,החשבונאיתוהכלכלית,
והרשותרשאיתלבדוקאתהדיןוחשבוןוהמידע,ביןבעצמהוביןבאמצעותמימטעמה;
השררשאילקבועכלליםבדברהפרטיםשייכללובדיןוחשבוןכאמורוכןבדברמסירת

המידעלפיסעיףקטןזה,לרבותאופןעריכתו,דרכיהכנתוומועדימסירתופ

גוףמוכרידווחלרשות,לפידרישתה,עלכלענייןנוסףהקשורלפעילותוהנוגע )ה(
להוראותחוקזהפ

פרקז':גוףמפעיל

רשאיםלהגישבקשהלאישורלשמשגוףמפעיל-63פ אישורגוףמפעיל)א(

רשותציבורית; )1(

עמותהאוחברהלתועלתהציבורשללפחותשבעהחבריםאובעלימניות, )2(
לפיהעניין,שרובםאינםקרובימשפחה,אוהקדששמרביתנאמניואינםקרובי
משפחהשהתאגדבישראל,ובלבדשהםקיימיםופועליםלמטרהציבוריתבתחום
כאמורבסעיף65ובידםאישורבדברניהולתקיןתקףמרשםהעמותותאומרשם
ההקדשות,לפיהעניין;לענייןזהיראומישהגישאישורכיהואמוסדציבורי
לפיסעיף46לפקודתמסהכנסה36,כאילועמדבתנאיפסקהזו;בפסקהזו,"חברה

לתועלתהציבור"ו"עמותה"-כהגדרתןבסעיף48)א(;

גוףאחר,ובלבדשלדעתהמנהלמתקיימיםבוכלאלה: )3(

הואממלאתפקידציבורי; )א(

הואגוףמבוקרכמשמעותובסעיף9)1(עד)7(לחוקמבקרהמדינה, )ב(
התשי"ח-1958]נוסחמשולב[פ

בקשהלאישורכאמורבסעיףקטן)א(תוגשלמנהל,לפיהוראותשיקבעהשרפ )ב(

המנהלאומישהואהסמיךלכךרשאילתתלגוףכאמורבסעיףקטן)א(אישור )ג(
גוףמפעילאםמצאכימתקיימיםבוהתנאיםלאישורלפיפרקזה;היהלמנהלאולמי
שהואהסמיךלכךספקבדברהתקיימותהתנאיםכאמור,רשאיהואלהתייעץבעניין

זהעםהמועצהפ

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120פ 36
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המנהלאומישהואהסמיךלכךרשאילתתאישורגוףמפעיללפיפרקזהלתקופה )ד(
שלאתעלהעלעשרשנים,ורשאיהואלהאריךאתתוקפושלהאישורלתקופותנוספות

שלאיעלועלעשרשניםכלאחתפ

מתןאישורגוף
מפעיללרשות

ציבורית

המנהלאומישהואהסמיךלכךרשאילתתאישורגוףמפעיללרשותציבורית,64פ )א(
לפיכלליםשיורההמנהל,בהסכמתנציבשירותהמדינהפ

אישורגוףמפעילכאמורבסעיףקטן)א(ואישורהתפקידיםשבהםניתןלהפעיל )ב(
מתנדביםאצלהגוףהמפעיליינתןלאחרקבלתהמלצתועדהמשותפתלרשותולנציבות
שירותהמדינה,ולענייןגוףמפעילשהוארשותמקומית-ועדהמשותפתלרשות

ולמשרדהפניםפ

המנהליפרסםבאתרהאינטרנטשלהרשותאתהתפקידיםשאישרכאמורבסעיף )ג(
קטן)ב(,ואולםלענייןרשותציבוריתהמנויהבהגדרה"מערכתהביטחון"שבסעיף31)ט(

רשאיהואשלאלפרסםאתהתפקידיםכאמורפ

מתןאישורגוף
מפעיללמישאינו

רשותציבורית

המנהלאומישהואהסמיךלכך,רשאילתתאישורגוףמפעיללגוףכאמורבסעיף65פ )א(
קטן63)א()2(או)3(,אםמצאכימתקיימיםבוכלאלה:

מהעיסוקיםהמפורטים יותר מפעילותוהיאבאחדאו משמעותי חלק  )1(
בפסקאותמשנה)א(ו–)ב(שלהלןוהפעילותשיבצעואצלוהמתנדביםתהיה
בבקשתו, הגוף שציין כפי עיסוק, כל לגבי המפורטים מהתחומים בתחום
ובפעילויותשיקבעהשרלגביכלתחום,בהתייעצותעםהמועצהועםהשר

הממונהעלהתחוםובאישורהוועדה:

עיסוקבאספקתשירותאוטיפולישירלאוכלוסייהבישראל,לרבות )א(
378)א(לחוקהביטוחהלאומי, לתושביישראלבאזורכהגדרתםבסעיף

בתחומיםאלה:

חינוך; )1(

בריאות; )2(

רווחה; )3(

קליטתעלייהועידודה; )4(

האוכלוסייה כלל של הבטיחות או החיים בשיפוראיכות עיסוק )ב(
לחוק 378)א( בסעיף כהגדרתם באזור ישראל תושבי לרבות בישראל,

הביטוחהלאומי,בתחומיםאלה:

תרבות; )1(

הגנתהסביבהוטיפולבבעליחיים; )2(

בטיחותבדרכים; )3(

ביטחוןהפנים; )4(

הואהיהפעילבעיסוקובתחוםשלגביהםביקשאתהאישורשנתייםלפחות )2(
לפניהגשתהבקשה;

הואהתחייבכיהואמקייםאתהוראותהדיןהחלעליולפיהעיסוק,התחום )3(
והפעילותשבהםהואפועל;

איןבמטרותיואובמעשיומשוםשלילתקיומהשלמדינתישראלכמדינה )4(
יהודיתודמוקרטית,תמיכהבמאבקמזויןאובמעשהטרורשלאויבאושלארגון

טרורנגדמדינתישראל,אוהסתהלגזענות,לאלימותאולטרור;
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הואאינומפלגהכהגדרתהבסעיף34)ד()1(; )5(

הואהצהירכיאינועוסקולאיעסוקבפעילותשישבהמשוםתעמולת )6(
בחירותאופעילותבעלתאופיפוליטי־מפלגתי;

הואאינוגוףמוכרפ )7(

וכן מפעיל, גוף לאישור נוספים תנאים לקבוע רשאי הוועדה, באישור השר, )ב(
כלליםלענייןתנאיםשייקבעובאישורכאמור,ובכללזהבענייניםהמפורטיםלהלן,
לשםהבטחתביצועהשירותבאופןמיטביושמירתטובתהמשרתיםבשירותלאומי
אובהתנדבותקהילתית,ובהתחשב,ביןהשאר,בסוגהגוףהמפעיל,בתחומיפעילותו,

ובהוראותהדיןהחלותעליולפיתחומיפעילותו:

היחסביןהיקףפעילותובעיסוקובתחוםכאמורבסעיףקטן)א(שלגביהם )1(
ביקשאתהאישור,לביןכללהפעילותשלהגוףהמפעילואופיהפעילותהאחרת

שלו;

מספרהאנשיםהפועליםבגוףהמפעיל,ובכללזההמועסקיםבוואםהוא )2(
נותןשירות-גםמספרמקבליהשירותממנו;

שכרםשלנושאימשרהבגוףהמפעיל,בהתחשבבמאפייניו,לרבותהמחזור )3(
הכספישלו,ואםהואנותןשירות-גםמספרמקבליהשירותממנו;

בהתחשבבהיקף להפעיל,לרבות רשאי שגוףמפעיל המתנדבים מספר )4(
פעילותוובפריסתהובאוכלוסייההמטופלתעלידו;

מאפייניהפעילותשלגוףמפעיל,היקףהאוכלוסייההמטופלתעלידואו )5(
המקבלתשירותממנו,הפיקוחהקייםעלהפעילותועמידתושלהגוףבתנאים

אחריםהחליםעלגופיםמסוגופ

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)ב(וסעיף66,השר,בהתייעצותעםהמועצה,רשאי )ג(
לקבועמבחניםואמותמידהלאישוראולהגבלהשלתקניםושלסוגיתקניםלהפעלת
מתנדביםבגופיםמפעיליםכאמורבסעיףזה,אםמצאכיהדברנדרשלתועלתהקהילה,

החברהאוהמדינה,ובשיםלבלסדריהעדיפותהממלכתייםכאמורבסעיף24פ

השררשאי,בצו,להוסיףתחומיםנוספיםלתחומיםהמנוייםבסעיףקטן)א()1(, )ד(
ובלבדשהםבתחוםהעיסוקיםשבפסקאותמשנה)א(או)ב(שלאותוסעיףקטן,לפי
העניין;צולפיסעיףקטןזהטעוןהתייעצותעםהמועצהועםהשרהממונהעלהתחום

הנוגעבדברואישורשלהוועדהפ

תנאיםנוספים
לפעילותגוף

מפעיל

מצאהמנהלכיישצורךלהורותעלתנאיםנוספיםלפעילותושלגוףמפעיללשם66פ
הבטחתביצועהשירותבאופןמיטביולשםהבטחתטובתהמתנדבים,רשאיהוא,בכל
עת,להתנותתנאיםכאמור,ולהורותעלקיומםבתקופתתוקפושלהאישור,כולהאו
חלקה,וכןרשאיהוא,אםמצאכיהדברדרושבשלשינוינסיבות,לגרועמאותםתנאים

אולשנותםפ

חובתמתןהודעה
עלשינויפרטים

עלידיגוףמפעיל

גוףמפעיליודיעלמנהל,בכתב,עלכלשינוישחלבפרטמהפרטיםשמסרלפיפרק67פ )א(
זה,בתוך30ימיםמהיוםשנודעלועלהשינוי,ויצרףאתהמסמכיםהנוגעיםלענייןפ

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,גוףמפעילימסורלרשות,אחתלחמששנים )ב(
תצהירלפיפקודתהראיות]נוסחחדש[,התשל"א-371971,בנוסחשעליויורההמנהל,
לפיולאחלושינוייםמהותייםבפרטיםשמסרבבקשתהאישור,אלאאםכןדיווחעליהם

במועדכאמורבסעיףקטן)א(פ

הואאינומפלגהכהגדרתהבסעיף34)ד()1(; )5(

הואהצהירכיאינועוסקולאיעסוקבפעילותשישבהמשוםתעמולת )6(
בחירותאופעילותבעלתאופיפוליטי-מפלגתי;

הואאינוגוףמוכרפ )7(

וכן מפעיל, גוף לאישור נוספים תנאים לקבוע רשאי הוועדה, באישור השר, )ב(
כלליםלענייןתנאיםשייקבעובאישורכאמור,ובכללזהבענייניםהמפורטיםלהלן,
לשםהבטחתביצועהשירותבאופןמיטביושמירתטובתהמשרתיםבשירותלאומי
אובהתנדבותקהילתית,ובהתחשב,ביןהשאר,בסוגהגוףהמפעיל,בתחומיפעילותו,

ובהוראותהדיןהחלותעליולפיתחומיפעילותו:

היחסביןהיקףפעילותובעיסוקובתחוםכאמורבסעיףקטן)א(שלגביהם )1(
ביקשאתהאישור,לביןכללהפעילותשלהגוףהמפעילואופיהפעילותהאחרת

שלו;

מספרהאנשיםהפועליםבגוףהמפעיל,ובכללזההמועסקיםבוואםהוא )2(
נותןשירות-גםמספרמקבליהשירותממנו;

שכרםשלנושאימשרהבגוףהמפעיל,בהתחשבבמאפייניו,לרבותהמחזור )3(
הכספישלו,ואםהואנותןשירות-גםמספרמקבליהשירותממנו;

להפעיל,לרבותבהתחשבבהיקף רשאי שגוףמפעיל המתנדבים מספר )4(
פעילותוובפריסתהובאוכלוסייההמטופלתעלידו;

מאפייניהפעילותשלגוףמפעיל,היקףהאוכלוסייההמטופלתעלידואו )5(
המקבלתשירותממנו,הפיקוחהקייםעלהפעילותועמידתושלהגוףבתנאים

אחריםהחליםעלגופיםמסוגופ

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)ב(וסעיף66,השר,בהתייעצותעםהמועצה,רשאי )ג(
לקבועמבחניםואמותמידהלאישוראולהגבלהשלתקניםושלסוגיתקניםלהפעלת
מתנדביםבגופיםמפעיליםכאמורבסעיףזה,אםמצאכיהדברנדרשלתועלתהקהילה,

החברהאוהמדינה,ובשיםלבלסדריהעדיפותהממלכתייםכאמורבסעיף24פ

השררשאי,בצו,להוסיףתחומיםנוספיםלתחומיםהמנוייםבסעיףקטן)א()1(, )ד(
ובלבדשהםבתחוםהעיסוקיםשבפסקאותמשנה)א(או)ב(שלאותוסעיףקטן,לפי
העניין;צולפיסעיףקטןזהטעוןהתייעצותעםהמועצהועםהשרהממונהעלהתחום

הנוגעבדברואישורשלהוועדהפ

מצאהמנהלכיישצורךלהורותעלתנאיםנוספיםלפעילותושלגוףמפעיללשם66פ
הבטחתביצועהשירותבאופןמיטביולשםהבטחתטובתהמתנדבים,רשאיהוא,בכל
עת,להתנותתנאיםכאמור,ולהורותעלקיומםבתקופתתוקפושלהאישור,כולהאו
חלקה,וכןרשאיהוא,אםמצאכיהדברדרושבשלשינוינסיבות,לגרועמאותםתנאים

אולשנותםפ

תנאיםנוספים
לפעילותגוף

מפעיל

גוףמפעיליודיעלמנהל,בכתב,עלכלשינוישחלבפרטמהפרטיםשמסרלפיפרק67פ )א(
זה,בתוך30ימיםמהיוםשנודעלועלהשינוי,ויצרףאתהמסמכיםהנוגעיםלענייןפ

חובתמתןהודעה
עלשינויפרטים

עלידיגוףמפעיל

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,גוףמפעילימסורלרשות,אחתלחמששנים )ב(
תצהירלפיפקודתהראיות]נוסחחדש[,התשל"א-371971,בנוסחשעליויורההמנהל,
ולפיולאחלושינוייםמהותייםבפרטיםשמסרבבקשתהאישור,אלאאםכןדיווח

עליהםבמועדכאמורבסעיףקטן)א(פ

דינימדינתישראל,נוסחחדש18,עמ'421פ 37
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ביטולאישורגוף
מפעילאוהתלייתו

המנהלרשאילבטלאישורגוףמפעילאולהתלותו,לאחרשנתןלגוףהמפעיל68פ )א(
הזדמנותלטעוןאתטענותיו,אםמצאשהתקייםאחדמאלה:

הגוףהמפעילהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה; )1(

חדללהתקייםבגוףהמפעילתנאימהתנאיםלמתןהאישורלפיפרקזהאו )2(
לפיסעיף19)ב(,לפיהעניין;המנהלרשאילהתייעץבענייןזהעםהמועצה;

הגוףהמפעילהפרתנאימהתנאיםהנוספיםשהמנהלהורהעליהםלפי )3(
סעיף66;

הגוףהמפעילפיטרעובדמעובדיולשםהפעלתמתנדבבמקומובניגוד )4(
להוראותסעיף6)ב(;לענייןזה,"עובדיו"-לרבותמישמועסקאצלובאמצעות
קבלןשירותכהגדרתובסעיף20אלחוקשעותעבודהומנוחה,התשי"א-381951;

האישורניתןעליסודמידעכוזבאושגויפ )5(

,)3( המנהללאיבטלאישורולאיתלהאותולפיהוראותסעיףקטן)א()1(עד )ב(
אלאלאחרשדרשמהגוףהמפעיללקייםאתהתנאיאוההוראהשהופרואושחדלו
להתקיים,כאמורבאותוסעיףקטן,באופןובתוךהתקופהשהורהעליהם,והגוףהמפעיל
לאעשהכן;הוראותסעיףקטןזהלאיחולואםלאניתןלקייםאתהתנאיאוההוראה
שהופרואושחדלולהתקייםאואםהנזקשעלוללהיגרםלמתנדביםמאי־ביטולהאישור
אוהתלייתובאופןמיידי,עולהעלהנזקשייגרםלגוףהמפעילמהחלטהמיידיתעל

ביטולהאישוראועלהתלייתופ

גוףמפעילשבכוונתולהפסיקאתפעילותואואתפעילותהמתנדביםבמסגרתו, )ג(
ימסורעלכךהודעהבכתבלמנהלולגוףהמוכרשהפנהאליומתנדבים,חודשמראש

לפחותלפניהמועדהמתוכנןלהפסקתהפעילותפ

פרסוםרשימת
הגופיםהמפעילים

ברשומותובאתרהאינטרנטשלהרשות,אחתלשנהבמהלךחודש69פ המנהליפרסם
דצמבר,אתרשימתהגופיםהמפעיליםבשנהשקדמהלמועדהפרסום,בהתאםלתחום

השירות,ואתמספרהמתנדביםשהפעילכלגוףמפעילבשנההאמורהפ

תפקידיגוףמפעיל
וחובותיו

אלהתפקידיושלגוףמפעילוחובותיו:70פ

להפעילאצלומתנדביםולמלאאתחובותיוכלפיהםלפיהוראותחוקזהובהתאם )1(
להתחייבותשמסרלגוףמוכרלפיסעיף56)3(ולהבטיחאתביצועהתשלומיםהחלים

עליולפיהוראותחוקזהבהתאםלתעריף;

לתתהכשרהמיוחדתלמתנדביםכאמורבסעיף14,ככלשהכשרהכאמורדרושה )2(
להםלשםמילויתפקידם;

לדווחמזמןלזמןלגוףמוכרשהפנהאליומתנדבים,עלכלענייןהקשורלתפקודם )3(
ולרווחתם;

למסורלרשותכלמידעשהגיעלידיוהקשורלמתנדבאולפעילותושלגוףמוכר, )4(
שהואמידעחריגובעלחשיבות,שישלויסודסבירלהניחכיהואדרושלרשותלשם

מילויתפקידיה,מידלאחרשהמידעהגיעלידיו;

לדווחלרשות,לפידרישתה,עלכלענייןנוסףהקשורלפעילותו,הנוגעלהוראות )5(
חוקזהפ

מימוןתקני
מתנדביםבידי
רשותציבורית

)1(להגדרה"רשותציבורית",)בסעיףזה)א(71פ רשותציבוריתהמנויהבפסקה )1(
-משרדממשלתי(,רשאיתלממןבעבורגוףמפעיל,באופןמלאאוחלקי,תקן

להפעלתמתנדבפ

ס"חהתשי"א,עמ'204פ 38
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לאיקבלגוףמפעילמימוןלתקןלהפעלתאותומתנדב,מיותרממשרד )2(
ממשלתיאחדפ

משרדממשלתייודיעלרשותעדה־1בינוארבכלשנהעלמספרהתקנים )3(
)1(בשנהשלאחרמכן,ועלייעודם;מימון שהואמבקשלממןכאמורבפסקה
התקניםלאייעשהאלאבהתאםלאישורהרשותלפיסעיף23)1(;הוראתפסקה

זולאתחוללגביתקניםשהרשותמממנתפ

משרדממשלתי,בהסכמתהיועץהמשפטילממשלה,יקבעמבחניםשוויוניים )ב(
למימוןתקניםלהפעלתמתנדביםכאמורבסעיףקטן)א(פ

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,מימוןתקניםלהפעלתמתנדביםעלידימשרד)ג( )1(
ממשלתילגוףמפעילכמפורטלהלןלאטעוןקביעתמבחניםכאמורבסעיףקטן
)ב(,אלאייעשהבהתאםלאמותמידהוכלליםשיקבעהשרהממונהעלהמשרד:

גוףמפעילשהואיחידתסמךשלאותומשרדממשלתי; )א(

גוףמפעילשהואמוסדחינוךשאינורשמיהמתוקצבבידימשרד )ב(
החינוךלפידיןונתוןלפיקוחו;

גוףמפעילשהוארשותמקומיתפ )ג(

אמותמידהוכלליםשייקבעוכאמורבפסקה)1(לענייןגופיםמפעיליםשהם )2(
רשויותמקומיותיכולשיכללוהוראותשונותלרשויותשונות,ובכללזהשיעורי
מימוןשונים,בהתחשב,ביןהשאר,באשכולהחברתי־כלכלישאליוהןמשויכות;
לפי וסיווגן המקומיות הרשויות אפיון - חברתי־כלכלי" "אשכול זה, לעניין
הרמההחברתית־כלכליתשלהאוכלוסייהבהתאםלפרסומיהלשכההמרכזית

לסטטיסטיקהפ

)ב(ו–)ג(,יפורסמובאתר מבחנים,אמותמידהוכלליםכאמורבסעיפיםקטנים )ד(
האינטרנטשלהמשרדהממשלתיפ

השר,בהתייעצותעםהיועץהמשפטילממשלה,יקבענוהלשלפיויוגשוויידונו )ה(
בקשותשלגופיםמפעיליםלקבלתמימוןלתקןלהפעלתמתנדבלפיסעיףזהפ

הוראותסעיפיםקטנים)ב(עד)ה(לאיחולולענייןמימוןתקניםהמיועדיםלהפעלת )ו(
מתנדביםשהםאנשיםעםמוגבלותאוצעיריםבסיכוןפ

מימוןתקןלהפעלתמתנדבכאמורבסעיףקטן)א(בגוףשעיקרמימונומתרומות )ז(
מיישותמדיניתזרהטעוןאישורהשר,ורשאיהשרלהתנותאישורכאמורבתנאים;לעניין

זה,"ישותמדיניתזרה"-כהגדרתהבסעיף36א)א(לחוקהעמותות,התש"ם-391980פ

דיןהמדינהלענייןחוקזהכדיןכלגוףמפעילאחרפ72פדיןהמדינה

פרקח':עיצוםכספי
הפרגוףמוכרהוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורטלהלן,רשאיהמנהללהטיל73פעיצוםכספי )א(

עליועיצוםכספילפיהוראותפרקזה,בסכוםשל3,000שקליםחדשים:

או בעבודה קהילתית התנדבות או לאומי שירות לבצע מתנדב הפנה )1(
בתפקידשאיןלהפעילבהםמתנדבים,בניגודלהוראותלפיסעיף6;

לאביצעאתהוראותהתקנותהמנויותבתוספתהשנייהלענייןהפעולות )2(
זה ובכלל בחו"ל, לשירות שהפנה מתנדב של זכויותיו להבטחת הדרושות
להבטחתהתשלומים,ההטבותותנאיהשירותשהואזכאילהם,שנקבעולפי

סעיף19)ד()3(ו–)4(,בניגודלהוראותאותוסעיף;

לאיקבלגוףמפעילמימוןלתקןלהפעלתאותומתנדב,מיותרממשרד )2(
ממשלתיאחדפ

משרדממשלתייודיעלרשותעדה־1בינוארבכלשנהעלמספרהתקנים )3(
)1(בשנהשלאחרמכן,ועלייעודם;מימון שהואמבקשלממןכאמורבפסקה
התקניםלאייעשהאלאבהתאםלאישורהרשותלפיסעיף23)1(;הוראתפסקה

זולאתחוללגביתקניםשהרשותמממנתפ

משרדממשלתי,בהסכמתהיועץהמשפטילממשלה,יקבעמבחניםשוויוניים )ב(
למימוןתקניםלהפעלתמתנדביםכאמורבסעיףקטן)א(פ

ידי)ג( על מתנדבים להפעלת תקנים מימון )ב(, קטן בסעיף האמור אף על )1(
משרדממשלתילגוףמפעילכמפורטלהלןלאטעוןקביעתמבחניםכאמורבסעיף
קטן)ב(,אלאייעשהבהתאםלאמותמידהוכלליםשיקבעהשרהממונהעלהמשרד:

גוףמפעילשהואיחידתסמךשלאותומשרדממשלתי; )א(

גוףמפעילשהואמוסדחינוךשאינורשמיהמתוקצבבידימשרד )ב(
החינוךלפידיןונתוןלפיקוחו;

גוףמפעילשהוארשותמקומיתפ )ג(

אמותמידהוכלליםשייקבעוכאמורבפסקה)1(לענייןגופיםמפעיליםשהם )2(
רשויותמקומיותיכולשיכללוהוראותשונותלרשויותשונות,ובכללזהשיעורי
מימוןשונים,בהתחשב,ביןהשאר,באשכולהחברתי-כלכלישאליוהןמשויכות;
לפי וסיווגן המקומיות הרשויות אפיון - חברתי-כלכלי" "אשכול זה, לעניין
הרמההחברתית־כלכליתשלהאוכלוסייהבהתאםלפרסומיהלשכההמרכזית

לסטטיסטיקהפ

)ב(ו–)ג(,יפורסמובאתר מבחנים,אמותמידהוכלליםכאמורבסעיפיםקטנים )ד(
האינטרנטשלהמשרדהממשלתיפ

השר,בהתייעצותעםהיועץהמשפטילממשלה,יקבענוהלשלפיויוגשוויידונו )ה(
בקשותשלגופיםמפעיליםלקבלתמימוןלתקןלהפעלתמתנדבלפיסעיףזהפ

הוראותסעיפיםקטנים)ב(עד)ה(לאיחולולענייןמימוןתקניםהמיועדיםלהפעלת )ו(
מתנדביםשהםאנשיםעםמוגבלותאוצעיריםבסיכוןפ

מימוןתקןלהפעלתמתנדבכאמורבסעיףקטן)א(בגוףשעיקרמימונומתרומות )ז(
מיישותמדיניתזרהטעוןאישורשלהשר,ורשאיהשרלהתנותאישורכאמורבתנאים;
לענייןזה,"ישותמדיניתזרה"-כהגדרתהבסעיף36א)א(לחוקהעמותות,התש"ם-391980פ

דיןהמדינהדיןהמדינהלענייןחוקזהכדיןכלגוףמפעילאחרפ72פ

פרקח':עיצוםכספי

הפרגוףמוכרהוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורטלהלן,רשאיהמנהללהטיל73פ )א(
עליועיצוםכספילפיהוראותפרקזה,בסכוםשל3,000שקליםחדשים:

עיצוםכספי

או בעבודה קהילתית התנדבות או לאומי שירות לבצע מתנדב הפנה )1(
בתפקידשאיןלהפעילבהםמתנדבים,בניגודלהוראותלפיסעיף6;

לאביצעאתהוראותהתקנותהמנויותבתוספתהשנייהלענייןהפעולות )2(
זה ובכלל בחו"ל, לשירות שהפנה מתנדב של זכויותיו להבטחת הדרושות
להבטחתהתשלומים,ההטבותותנאיהשירותשהואזכאילהם,שנקבעולפי

סעיף19)ד()3(ו–)4(,בניגודלהוראותאותוסעיף;

ס"חהתש"ם,עמ'210פ 39
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לאשילםדמיביטוחלאומיאודמיביטוחבריאותבעדמתנדב,בניגוד )3(
להוראותסעיף55)9(;

הפנהמתנדבלשירותבגוףמפעיללאחרשקיבלהצהרתמתנדבבדברקיומו )4(
שלניגודענייניםבשלקרבהמשפחתיתשלולעובדמעובדיהגוףהמפעילאו
נושאמשרהכאמורבסעיף58)א()8(אולאחרשקיבלדיווח,כאמורבסעיף57)ב(,
מאתהגוףהמפעילעלניגודענייניםכאמור,והכולבניגודלהוראותסעיף57)א(פ

הפרגוףמוכרהוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורטלהלן,רשאיהמנהללהטיל )ב(
עליועיצוםכספילפיהוראותפרקזהבשיעורכפלהעיצוםהכספיהאמורבסעיףקטן)א(:

לאשילםלמתנדבדמיכיסוהחזרהוצאותנוספותלפיהתעריף,בניגוד )1(
להוראותלפיסעיף55)8(;

הפנהמתנדבלשירותלאומיאולהתנדבותקהילתיתבגוףבלישווידא )2(
שהגוףאושרכגוףמפעיל,בניגודלהוראותסעיף56)1(;

כי שווידא בלי קהילתית להתנדבות או לאומי לשירות מתנדב הפנה )3(
מתקיימיםבמתנדבהתנאיםהקבועיםבסעיף3)א(,בניגודלהוראותסעיף56)2(פ

הודעהעלכוונת
חיוב

היהלמנהליסודסבירלהניחכיגוףמוכרהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה,74פ )א(
כאמורבסעיף73)בפרקזה-המפר(,ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותוסעיף,
ימסורלמפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי)בפרקזה-הודעהעלכוונת

חיוב(פ

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהמנהל,ביןהשאר,אתאלה: )ב(

המעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה(,המהווהאתההפרה; )1(

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהמנהללפיהוראותסעיף75; )3(

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשלהפרהנמשכתאובהפרה )4(
חוזרתלפיהוראותסעיף77והמועדשממנויראוהפרהכהפרהנמשכתלעניין

הסעיףהאמורפ

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף74,רשאילטעוןאתטענותיו,75פזכותטיעון
בכתב,לפניהמנהל,לענייןהכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך30
ימיםממועדמסירתההודעה,ורשאיהממונהלהאריךאתהתקופההאמורהבתקופה

נוספתשלאתעלהעל30ימיםפ

החלטתהמנהל
ודרישתתשלום

המנהליחליט,לאחרששקלאתהטענותשנטענולפיסעיף75,אםלהטילעלהמפר76פ )א(
עיצוםכספי,ורשאיהואלהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף78פ

החליטהמנהללפיהוראותסעיףקטן)א(-)ב(

להטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלודרישה,בכתב,לשלםאתהעיצום )1(
הכספי)בפרקזה-דרישתתשלום(,שבהיציין,ביןהשאר,אתסכוםהעיצום

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלוהודעהעלכך,בכתבפ )2(

בדרישתהתשלוםאובהודעהלפיסעיףקטן)ב(,יפרטהמנהלאתנימוקיהחלטתופ )ג(

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף75,בתוךהתקופההאמורהבאותו )ד(
סעיף,יראואתההודעהעלכוונתחיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרה

למפרבמועדהאמורפ
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הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותההפרה,החלקהחמישים77פ )א(
שלולכליוםשבונמשכתההפרה;לענייןזה,"הפרהנמשכת"-הפרתהוראהמההוראות
לפיחוקזהכאמורבסעיף73,לאחרשנמסרהלמפרהודעהעלכוונתחיובבשלהפרת
אותההוראהאולאחרשנמסרהלמפרהתראהמינהליתכמשמעותהבסעיף85בשל

הפרתאותההוראהוההתראהלאבוטלהכאמורבסעיף86פ

ייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותההפרה,סכוםהשווה בהפרהחוזרת )ב(
לעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,"הפרהחוזרת"-הפרתהוראהמההוראותלפיחוק
זהכאמורבסעיף73,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותההוראהשבשלההוטלעל

המפרעיצוםכספיפ

המנהלאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבפרק78פסכומיםמופחתים )א(
זה,אלאלפיהוראותסעיףקטן)ב(פ

השר,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורהוועדה,רשאילקבועמקרים,נסיבות )ב(
ושיקוליםשבשלהםניתןיהיהלהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכוםהקבועבפרק

זה,ובשיעוריםשיקבעפ

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירתדרישתהתשלום,ולגבי79פ )א(
מפרשלאטעןאתטענותיולפניהמנהלכאמורבסעיף76)ד(-ביוםמסירתההודעהעל
כוונתחיוב;הוגשערעורלביתמשפטלפיסעיף83ועוכבתשלומושלהעיצוםהכספי
לפיאותוסעיףבידיהמנהלאוביתהמשפט-יהיההעיצוםהכספילפיסכומוהמעודכן

ביוםההחלטהבערעורפ

סכוםהעיצוםהכספיכאמורבסעיף73יתעדכןב־1בינוארבכלשנה)בסעיףקטן )ב(
זה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדד
שהיהידועביוםהעדכוןבשנהשקדמהלו;הסכוםהאמוריעוגללסכוםהקרובשהוא
מכפלהשל10שקליםחדשים;לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמת

הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהפ

)ב(, קטן העיצוםהכספיהמעודכןלפיסעיף סכום על המנהליפרסםהודעה )ג(
ברשומותובאתרהאינטרנטשלהרשותפ

המועדלתשלום
העיצוםהכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך30ימיםמיוםמסירתדרישתהתשלוםכאמור80פ
בסעיף76פ

הפרשיהצמדה
וריבית

לאשילםהמפרעיצוםכספיבמועד,ייווספועלהעיצוםהכספילתקופתהפיגור,הפרשי81פ
הצמדהוריביתכהגדרתםבחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-401961)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומופ

עיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינהועלגבייתותחולפקודתהמסים)גבייה(41פ82פגבייה

עלהחלטהסופיתשלהמנהלניתןלערערלביתמשפטהשלוםשבויושבנשיא83פערעור )א(
ביתמשפטהשלום;ערעורכאמוריוגשבתוך30ימיםמיוםשנמסרהההחלטהפ

איןבהגשתערעורלפיסעיףקטן)א(כדילעכבאתתשלוםהעיצוםהכספי,אלא )ב(
אםכןהסכיםלכךהמנהלאושביתהמשפטהורהעלכךפ

החליטביתהמשפטלאחרששולםהעיצוםהכספילפיהוראותפרקזה,לקבל )ג(
ערעורשהוגשלפיסעיףקטן)א(והורהעלהחזרתסכוםהעיצוםהכספיששולםאועל
הפחתתהעיצוםהכספי,יוחזרהעיצוםהכספיאוכלחלקממנואשרהופחת,בתוספת

הפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתופ

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותההפרה,החלקהחמישים77פ )א(
שלולכליוםשבונמשכתההפרה;לענייןזה,"הפרהנמשכת"-הפרתהוראהמההוראות
לפיחוקזהכאמורבסעיף73,לאחרשנמסרהלמפרהודעהעלכוונתחיובבשלהפרת
אותההוראהאולאחרשנמסרהלמפרהתראהמינהליתכמשמעותהבסעיף85בשל

הפרתאותההוראהוההתראהלאבוטלהכאמורבסעיף86פ

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

ייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותההפרה,סכוםהשווה בהפרהחוזרת )ב(
לעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,"הפרהחוזרת"-הפרתהוראהמההוראותלפיחוק
זהכאמורבסעיף73,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותההוראהשבשלההוטלעל

המפרעיצוםכספיפ

המנהלאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבפרק78פ )א(
זה,אלאלפיהוראותסעיףקטן)ב(פ

סכומיםמופחתים

השר,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורהוועדה,רשאילקבועמקרים,נסיבות )ב(
ושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכוםהקבועבפרק

זה,ובשיעוריםשיקבעפ

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירתדרישתהתשלום,ולגבי79פ )א(
מפרשלאטעןאתטענותיולפניהמנהלכאמורבסעיף76)ד(-ביוםמסירתההודעהעל
כוונתחיוב;הוגשערעורלביתמשפטלפיסעיף83ועוכבתשלומושלהעיצוםהכספי
לפיאותוסעיףבידיהמנהלאוביתהמשפט-יהיההעיצוםהכספילפיסכומוהמעודכן

ביוםההחלטהבערעורפ

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

סכוםהעיצוםהכספיכאמורבסעיף73יתעדכןב־1בינוארבכלשנה)בסעיףקטן )ב(
זה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדד
שהיהידועביוםהעדכוןבשנהשקדמהלו;הסכוםהאמוריעוגללסכוםהקרובשהוא
מכפלהשל10שקליםחדשים;לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמת

הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהפ

)ב(, קטן העיצוםהכספיהמעודכןלפיסעיף המנהליפרסםהודעהעלסכום )ג(
ברשומותובאתרהאינטרנטשלהרשותפ

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך30ימיםמיוםמסירתדרישתהתשלוםכאמור80פ
בסעיף76פ

המועדלתשלום
העיצוםהכספי

לאשילםהמפרעיצוםכספיבמועד,ייווספועלהעיצוםהכספילתקופתהפיגור,הפרשי81פ
הצמדהוריביתכהגדרתםבחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-401961)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומופ

הפרשיהצמדה
וריבית

גבייהעיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינהועלגבייתותחולפקודתהמסים)גבייה(41פ82פ

עלהחלטהסופיתשלהמנהלניתןלערערלביתמשפטהשלוםשבויושבנשיא83פ )א(
ביתמשפטהשלום;ערעורכאמוריוגשבתוך30ימיםמיוםשנמסרהההחלטהפ

ערעור

איןבהגשתערעורלפיסעיףקטן)א(כדילעכבאתתשלוםהעיצוםהכספי,אלא )ב(
אםכןהסכיםלכךהמנהלאושביתהמשפטהורהעלכךפ

החליטביתהמשפטלאחרששולםהעיצוםהכספילפיהוראותפרקזה,לקבל )ג(
ערעורשהוגשלפיסעיףקטן)א(והורהעלהחזרתסכוםהעיצוםהכספיששולםאועל
הפחתתהעיצוםהכספי,יוחזרהעיצוםהכספיאוכלחלקממנואשרהופחת,בתוספת

הפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתופ

ס"חהתשכ"א,עמ'192פ 40

חוקיא"י,כרךב',עמ')ע(1374,)א(1399פ 41
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הטילהמנהלעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתרהאינטרנטשלהרשותאת84פפרסום )א(
הפרטיםשלהלן,בדרךשתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטה

להטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

מהותההפרהשבשלההוטלהעיצוםהכספיונסיבותההפרה; )2(

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהןהופחתסכוםהעיצום )4(
ושיעוריההפחתה;

פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפרפ )6(

הוגשערעורלפיסעיף83,יפרסםהמנהלאתדברהגשתהערעורואתתוצאותיו, )ב(
בדרךשבהפרסםאתדברהטלתהעיצוםהכספיפ

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהמנהלפרטיםשהםבגדרמידעשרשות )ג(
ציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-421998,וכןרשאי
הואשלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזהשהםבגדרמידעשרשותציבוריתאינהחייבת

למסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורפ

פרסוםלפיסעיףזהיהיהלתקופהשלארבעשניםפ )ד(

היהלמנהליסודסבירלהניחכיגוףמוכרהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה,85פהתראהמינהלית )א(
כאמורבסעיף73והתקיימונסיבותהמנויותבנהליםשהורהעליהםהמנהל,באישור
היועץהמשפטילממשלה,ופורסמובאתרהאינטרנטשלהרשות,רשאיהוא,במקום
להמציאלמפרהודעהעלכוונתחיובולהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרק
זה,להמציאלמפרהתראהמינהליתלפיהוראותפרקזה;בפרקזה,"היועץהמשפטי

לממשלה"-לרבותמשנהליועץהמשפטילממשלהשהואהסמיכולענייןזהפ

בהתראהמינהליתכאמורבסעיףקטן)א(יצייןהמנהלמהוהמעשההמהווהאת )ב(
ההפרה,יודיעלמפרכיעליולהפסיקאתההפרהוכיאםימשיךבהפרהאויחזורעליה
יהיהצפוילעיצוםכספיבשלהפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,לפיהעניין,כאמורבסעיף77,

וכןיצייןאתזכותושלהמפרלבקשאתביטולההתראהלפיהוראותסעיף86פ

בקשהלביטול
התראהמינהלית

נמסרהלמפרהתראהמינהליתכאמורבסעיף85רשאיהואלפנותלמנהלבכתב,86פ )א(
בתוך30ימים,בבקשהלבטלאתההתראהבשלכלאחדמטעמיםאלה:

המפרלאביצעאתההפרה; )1(

המעשהשביצעהמפר,המפורטבהתראה,אינומהווההפרהפ )2(

קיבלהמנהלבקשהלביטולהתראהמינהלית,לפיהוראותסעיףקטן)א(,רשאי )ב(
הואלבטלאתההתראהאולדחותאתהבקשהולהשאיראתההתראהעלכנה;החלטת

המנהלתינתןבכתב,ותימסרלמפרבצירוףנימוקיםפ

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

לאחרהתראה

נמסרהלמפרהתראהמינהליתלפיהוראותפרקזהוהמפרהמשיךלהפראת87פ )א(
ההוראהשבשלהנמסרהלוההתראה,ימסורלוהמנהלדרישתתשלוםבשלהפרה
נמשכתכאמורבסעיף77;מפרשנמסרהלודרישתתשלוםכאמור,רשאילטעוןאת
טענותיולפניהמנהל,לענייןהימשכותההפרהוסכוםהעיצוםהכספי,ויחולוהוראות

סעיפים75ו־76,בשינוייםהמחויביםפ

ס"חהתשנ"ח,עמ'226פ 42
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נמסרהלמפרהתראהמינהליתלפיהוראותפרקזהוהמפרחזרוהפראתההוראה )ב(
שבשלהנמסרהלוההתראה,בתוךשנתייםמיוםמסירתההתראה,יראואתההפרה
הנוספתכאמורכהפרהחוזרתלענייןסעיף77,והמנהלימסורלמפרהודעהעלכוונת
חיובלפיהוראותסעיף74בשלההפרההחוזרת;מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונת
חיובלפיסעיף74בשלההפרההחוזרת,רשאילטעוןאתטענותיולפניהממונהויחולו

הוראותסעיפים75ו־76,בשינוייםהמחויביםפ

פרקט':תיקוניםעקיפים

תיקוןחוק
ההתגוננות

האזרחית-מס'21

בחוקההתגוננותהאזרחית,התשי"א-431951,בסעיף1,בהגדרה"מתנדבבארגוןעזר",88פ
במקום"שירותלאומיאושירותאזרחי"יבוא"בשירותאזרחיכהגדרתובחוקשירות

אזרחי,התשע"ז-442017"פ

ביטולחוקשירות
לאומי

חוקשירותלאומי,התשי"ג-451953-בטלפ89פ

תיקוןחוקפיצויי
פיטורים-מס'31

בחוקפיצוייפיטורים,התשכ"ג-461963,בסעיף11)ג(-90פ

במקוםפסקה)2(יבוא: )1(

הואהחללשרתבשירותאזרחיכהגדרתובחוקשירותאזרחי,התשע"ז- )2("
472017,ובלבדששירתבשירותאזרחישישהחודשיםלפחות;";

פסקה)3(-תימחקפ )2(

תיקוןחוקשירות
עבודהבשעתחירום

-מס'10

בחוקשירותעבודהבשעתחירום,התשכ"ז-91-481967פ

בסעיף3,אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )1(

אזרחי, שירות בחוק כהגדרתו מתנדב של עבודה לשירות בקריאה ")ג1(
התשע"ז-492017)להלן-חוקשירותאזרחי(,תובאבחשבוןהפעלתהמתנדב

בשלהחלטהעלשעתחירוםלפיסעיף20לחוקהאמורפ";

בסעיף25,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

היההמגויס,במועדקריאתולשירותעבודהלפיפרקזה,מתנדבכהגדרתו ")ג(
בחוקשירות כהגדרתו בשירותלאומי-אזרחי משרת או אזרחי בחוקשירות
לאומי-אזרחי,התשע"ד-502014,יופסקהשירותהלאומיאוההתנדבותהקהילתית
שלהמתנדב,אוהשירותהלאומי-אזרחישלהמשרת,לפיהעניין,במהלךשירות
העבודה;ואולםתקופתשירותהעבודהכאמורתובאבמנייןתקופתהשירותשל
המתנדבכמשמעותהבסעיף7לחוקשירותאזרחי,אובמנייןתקופתהשירותשל

המשרתכמשמעותהבחוקשירותלאומי-אזרחי,התשע"ד-2014,לפיהענייןפ"

תיקוןחוקבית
הדיןלעבודה-

מס'51

בחוקביתהדיןלעבודה,התשכ"ט-511969,בתוספתהשנייה,המילים"חוקשירותלאומי,92פ
התשי"ג-1953"-יימחקופ

נמסרהלמפרהתראהמינהליתלפיהוראותפרקזהוהמפרחזרוהפראתההוראה )ב(
שבשלהנמסרהלוההתראה,בתוךשנתייםמיוםמסירתההתראה,יראואתההפרה
הנוספתכאמורכהפרהחוזרתלענייןסעיף77,והמנהלימסורלמפרהודעהעלכוונת
חיובלפיהוראותסעיף74בשלההפרההחוזרת;מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונת
חיובלפיסעיף74בשלההפרההחוזרת,רשאילטעוןאתטענותיולפניהממונהויחולו

הוראותסעיפים75ו־76,בשינוייםהמחויביםפ

פרקט':תיקוניםעקיפים

בחוקההתגוננותהאזרחית,התשי"א-431951,בסעיף1,בהגדרה"מתנדבבארגוןעזר",88פ
במקום"שירותלאומיאושירותאזרחי"יבוא"בשירותאזרחיכהגדרתובחוקשירות

אזרחי,התשע"ז-442017"פ

תיקוןחוק
ההתגוננות

האזרחית-מס'21

ביטולחוקשירותחוקשירותלאומי,התשי"ג-451953-בטלפ89פ
לאומי

תיקוןחוקפיצוייבחוקפיצוייפיטורים,התשכ"ג-461963,בסעיף11)ג(-90פ
פיטורים-מס'31

במקוםפסקה)2(יבוא: )1(

הואהחללשרתבשירותאזרחיכהגדרתובחוקשירותאזרחי,התשע"ז- )2("
472017,ובלבדששירתבשירותאזרחישישהחודשיםלפחות;";

פסקה)3(-תימחקפ )2(

תיקוןחוקשירותבחוקשירותעבודהבשעתחירום,התשכ"ז-91-481967פ
עבודהבשעת

חירום-מס'10 בסעיף3,אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )1(

אזרחי, שירות בחוק כהגדרתו מתנדב של עבודה לשירות בקריאה ")ג1(
התשע"ז-492017)להלן-חוקשירותאזרחי(,תובאבחשבוןהפעלתהמתנדב

בשלהחלטהעלשעתחירוםלפיסעיף20לחוקהאמורפ";

בסעיף25,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

היההמגויס,במועדקריאתולשירותעבודהלפיפרקזה,מתנדבכהגדרתו ")ג(
בחוקשירות כהגדרתו בשירותלאומי-אזרחי משרת או אזרחי בחוקשירות
לאומי-אזרחי,התשע"ד-502014,יופסקהשירותהלאומיאוההתנדבותהקהילתית
שלהמתנדב,אוהשירותהלאומי-אזרחישלהמשרת,לפיהעניין,במהלךשירות
העבודה;ואולםתקופתשירותהעבודהכאמורתובאבמנייןתקופתהשירותשל
המתנדבכמשמעותהבסעיף7לחוקשירותאזרחי,אובמנייןתקופתהשירותשל

המשרתכמשמעותהבחוקשירותלאומי-אזרחי,התשע"ד-2014,לפיהענייןפ"

בחוקביתהדיןלעבודה,התשכ"ט-511969,בתוספתהשנייה,המילים"חוקשירותלאומי,92פ
התשי"ג-1953"-יימחקופ

תיקוןחוקבית
הדיןלעבודה-

מס'51

ס"חהתשי"א,עמ'78;התשע"ז,עמ'501פ 43

ס"חהתשע"ז,עמ'632פ 44

ס"חהתשי"ג,עמ'163;התשל"ט,עמ'125פ 45

ס"חהתשכ"ג,עמ'136;התשע"ו,עמ'610פ 46

ס"חהתשע"ז,עמ'632פ 47

ס"חהתשכ"ד,עמ'86;התשע"ד,עמ'603פ 48

ס"חהתשע"ז,עמ'632פ 49

ס"חהתשע"ד,עמ'380פ 50

ס"חהתשכ"ט,עמ'70;התשע"ז,עמ'220פ 51
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תיקוןחוקשירות
המדינה)גמלאות(

-מס'61

בחוקשירותהמדינה)גמלאות(]נוסחמשולב[,התש"ל-521970,בסעיף1,בהגדרה"עומד93פ
ברשותעצמו",אחרי"לפיחוקשירותבטחון,תשי"ט-1959]נוסחמשולב["יבוא"או

בשירותלאומיאובהתנדבותקהילתיתלפיחוקשירותאזרחי,התשע"ז-532017"פ

תיקוןחוקקליטת
חייליםמשוחררים

-מס'18

בחוקקליטתחייליםמשוחררים,התשנ"ד-94-541994פ

בסעיף1,במקוםההגדרה"שירותלאומי"יבוא: )1(

""שירותלאומי"-שירותלאומיאוהתנדבותקהילתית,כהגדרתםבחוקשירות
אזרחי,התשע"ז-552017)להלן-חוקשירותאזרחי(;";

בסעיף4)א(,אחריפסקה)7(יבוא: )2(

נציגהרשותכהגדרתהבחוקשירותאזרחי;"; )8("

בסעיף7א)א(,במקוםההגדרה"השרהממונהעלעניינישירותאזרחי-לאומי" )3(
יבוא:

""השרהממונהעלעניינישירותאזרחי-לאומי"-השרכהגדרתובחוקשירות
אזרחי;"פ

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-מס'194

בחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-95-561995פ

בסעיף1- )1(

במקוםההגדרה"מתנדבבשירותלאומי"יבוא: )א(

בהתנדבותקהילתית"-מתנדבכהגדרתו ""מתנדבבשירותלאומיאו
19בחוקשירותאזרחי;";

אחריההגדרה"חוקפיצוייפיטורים"יבוא: )ב(

""חוקשירותאזרחי"-חוקשירותאזרחי,התשע"ז-572017;";

אחריההגדרה"שיעורהפיצוי"יבוא: )ג(

""שירותלאומי","התנדבותקהילתית"ו"שירותאזרחי"-כהגדרתםבחוק
שירותאזרחי;";

בסעיף158,בהגדרה"מבוטח",בפסקה)3(,בכלמקום,במקום"בשירותלאומי"יבוא )2(
"בשירותלאומיאובהתנדבותקהילתית"ובמקום"השירותהלאומי"יבוא"השירות

הלאומיאוההתנדבותהקהילתית";

בהתנדבות או לאומי "בשירות יבוא לאומי" "בשירות במקום 160)ה(, בסעיף )3(
קהילתית";

בסעיף163)ה(,אחרי"מתנדבבשירותלאומי"יבוא"אובהתנדבותקהילתית"; )4(

בסעיף238,בהגדרה"ילד",בפסקה)3()ב(,במקוםפסקאותמשנה)1(ו–)2(יבוא: )5(

מתנדבבשירותלאומיאובהתנדבותקהילתית;"; )1("

בסעיף287,בהגדרה"מתנדב",אחריפסקה)11(יבוא: )6(

מתנדבבשירותלאומיאובהתנדבותקהילתיתפ"; )12("

ס"חהתש"ל,עמ'65;התשע"ז,עמ'242פ 52

ס"חהתשע"ז,עמ'632פ 53

ס"חהתשנ"ד,עמ'132;התשע"ד,עמ'392פ 54

ס"חהתשע"ז,עמ'632פ 55

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התשע"ז,עמ'573פ 56
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בהתנדבות או לאומי "בשירות יבוא לאומי" "בשירות במקום 348)ה(, בסעיף )7(
קהילתית";

בסעיף351)יא(- )8(

בפסקה)2א(,במקום"בשירותלאומיבהתנדבות"יבוא"בשירותלאומיאו )א(
בהתנדבותקהילתית",וההגדרה"שירותלאומיבהתנדבות"-תימחק;

בפסקה)2ב(,במקום"בהתנדבותכמשמעותולפיפסקה3)ב(להגדרה"ילד" )ב(
שבסעיף238"יבוא"אובהתנדבותקהילתית";

בפסקה)2ג(- )ג(

בהתנדבות "או יבוא לאומי" "בשירות אחרי )ב(, משנה בפסקת )1(
קהילתית";

הפעולה שטח על הממונה "והמשרד במקום )ג(, משנה בפסקת )2(
"השירותהאזרחי-לאומי""יבוא"והמשרדכהגדרתובחוקשירותאזרחי"פ

תיקוןחוקלמניעת
הטרדהמינית-

מס'14

בחוקלמניעתהטרדהמינית,התשנ"ח-581998,בסעיף96-2פ

בהגדרה"בשירות",במקום"בשירותלאומי"יבוא"בשירותאזרחיכהגדרתובחוק )1(
שירותאזרחי,התשע"ז-592017";

ההגדרה"שירותלאומי"-תימחקפ )2(

ביטולחוקשירות
לאומי)תנאי

שירותלמתנדב
בשירותלאומי(

חוקשירותלאומי)תנאישירותלמתנדבבשירותלאומי(,התשנ"ח-601998-בטלפ97פ

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים-
מס'109

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-612000,בתוספתהראשונה,במקוםפרט98פ
49יבוא:

שירותאזרחי-החלטהשלרשותלפיחוקשירותלאומי-אזרחי,התשע"ד-2014, "49פ
אולפיחוקשירותאזרחי,התשע"ז-622017,למעטהחלטהשלהממשלהלפיהחוקים

האמוריםפ"

תיקוןחוקמגבלות
עלחזרתושל

עברייןמיןלסביבת
נפגעהעבירה-

מס'7

התשס"ה-99,632004פ מיןלסביבתנפגעהעבירה, עבריין מגבלותעלחזרתושל בחוק
בסעיף2,בהגדרה"עבודה",במקום"ושירותלאומי"יבוא"ושירותאזרחיכהגדרתו

בחוקשירותאזרחי,התשע"ז-642017";

תיקוןחוקסיוע
לשדרותוליישובי

הנגבהמערבי
)הוראתשעה(-

מס'5

בחוקסיועלשדרותוליישוביהנגבהמערבי)הוראתשעה(,התשס"ז-652007,בסעיף100-3פ

בהגדרה"מורים",במקום"מתנדבבשירותלאומי"יבוא"מתנדבכהגדרתובחוק )1(
שירותאזרחי,התשע"ז-662017";

ההגדרה"מתנדבבשירותלאומי"-תימחקפ )2(

בהתנדבות או לאומי "בשירות יבוא לאומי" "בשירות במקום 348)ה(, בסעיף )7(
קהילתית";

בסעיף351)יא(- )8(

בפסקה)2א(,במקום"בשירותלאומיבהתנדבות"יבוא"בשירותלאומיאו )א(
בהתנדבותקהילתית"וההגדרה"שירותלאומיבהתנדבות"-תימחק;

בפסקה)2ב(,במקום"בהתנדבותכמשמעותולפיפסקה3)ב(להגדרה"ילד" )ב(
שבסעיף238"יבוא"אובהתנדבותקהילתית";

בפסקה)2ג(- )ג(

בהתנדבות "או יבוא לאומי" "בשירות אחרי )ב(, משנה בפסקת )1(
קהילתית";

הפעולה שטח על הממונה "והמשרד במקום )ג(, משנה בפסקת )2(
"השירותהאזרחי-לאומי""יבוא"והמשרדכהגדרתובחוקשירותאזרחי"פ

תיקוןחוקלמניעתבחוקלמניעתהטרדהמינית,התשנ"ח-581998,בסעיף96-2פ
הטרדהמינית-

מס'14

בהגדרה"בשירות",במקום"בשירותלאומי"יבוא"בשירותאזרחיכהגדרתובחוק )1(
שירותאזרחי,התשע"ז-592017";

ההגדרה"שירותלאומי"-תימחקפ )2(

ביטולחוקשירותחוקשירותלאומי)תנאישירותלמתנדבבשירותלאומי(,התשנ"ח-601998-בטלפ97פ
לאומי)תנאי

שירותלמתנדב
בשירותלאומי(

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-612000,בתוספתהראשונה,במקוםפרט98פ
49יבוא:

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים-
מס'109 שירותאזרחי-החלטהשלרשותלפיחוקשירותלאומי-אזרחי,התשע"ד-2014, "49פ

אולפיחוקשירותאזרחי,התשע"ז-622017,למעטהחלטהשלהממשלהלפיהחוקים
האמוריםפ"

התשס"ה-99,632004פ מיןלסביבתנפגעהעבירה, עבריין מגבלותעלחזרתושל בחוק
בסעיף2,בהגדרה"עבודה",במקום"ושירותלאומי"יבוא"ושירותאזרחיכהגדרתו

בחוקשירותאזרחי,התשע"ז-642017";

תיקוןחוקמגבלות
עלחזרתושל

עברייןמיןלסביבת
נפגעהעבירה-

מס'7

תיקוןחוקסיועבחוקסיועלשדרותוליישוביהנגבהמערבי)הוראתשעה(,התשס"ז-652007,בסעיף100-3פ
לשדרותוליישובי

הנגבהמערבי
)הוראתשעה(-

מס'5

בהגדרה"מורים",במקום"מתנדבבשירותלאומי"יבוא"מתנדבכהגדרתובחוק )1(
שירותאזרחי,התשע"ז-662017";

ההגדרה"מתנדבבשירותלאומי"-תימחקפ )2(

ס"חהתשע"ז,עמ'632פ 57

ס"חהתשנ"ח,עמ'166;התשע"ד,עמ'660פ 58

ס"חהתשע"ז,עמ'632פ 59

ס"חהתשנ"ח,עמ'300;התשנ"ט,עמ'44פ 60

ס"חהתש"ס,עמ'190;התשע"ז,עמ'611פ 61

ס"חהתשע"ז,עמ'632פ 62

ס"חהתשס"ה,עמ'6;התשע"ז,עמ'592פ 63

ס"חהתשע"ז,עמ'632פ 64

ס"חהתשס"ז,עמ'459;התשע"ו,עמ'273פ 65

ס"חהתשע"ז,עמ'632פ 66
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תיקוןחוקהסדרת
העיסוקבמקצועות

הבריאות-מס'6

בחוקהסדרתהעיסוקבמקצועותהבריאות,התשס"ח-672008,בסעיף58)ה1()4(,אחרי101פ
"בשירותלאומי"יבוא"אובהתנדבותקהילתית"פ

תיקוןחוקהרשות
הארציתלכבאות

והצלה-מס'6

בחוקהרשותהארציתלכבאותוהצלה,התשע"ב-102-682012פ

בסעיף2,אחריההגדרה"מתנדב"יבוא: )1(

""מתנדבבשירותלאומיאובהתנדבותקהילתית"-מישמשרתברשותהכבאות
וההצלהבשירותלאומיאובהתנדבותקהילתיתכהגדרתםבחוקשירות

אזרחי,התשע"ז-692017;";

בסעיף20א,אחרי"אזרחי-ביטחוני"יבוא"ועלמתנדבבשירותלאומיאובהתנדבות )2(
קהילתית"פ

תיקוןחוקתשלומים
לחייליםבשירות

סדיר)הגנהעל
תשלומים(

התשע"ד-103,702014פ תשלומים(, על )הגנה סדיר בשירות לחיילים תשלומים בחוק
בסעיף2)א(,המילים"הזכאילסיועכלכלי,בשלמצבמשפחתיאוכלכלי"-יימחקופ

תיקוןחוקשירות
לאומי-אזרחי-

מס'3

בחוקשירותלאומי-אזרחי,התשע"ד-104-712014פ

בסעיף1,אחריההגדרה"חוקהגנתהסביבה"יבוא: )1(

""חוקשירותאזרחי"-חוקשירותאזרחי,התשע"ז-722017;";

בסעיף8- )2(

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )א(

הרשותתשלםבעדמשרתבשירותלאומי-אזרחידמיביטוחלאומי ")ג1(
לפיפרקט"ולחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-731995,ודמי
ביטוחבריאותלפיסעיף14לחוקביטוחבריאותממלכתי,התשנ"ד-741994,
למעטמשרתשהמוסדלביטוחלאומיהודיעשאיןלגביוחבותבדמיביטוח

כאמור,בתקופהשבהאיןחבותכאמורפ";

בסעיףקטן)ח()1(,אחרי"המשולמים"יבוא"לפיחוקזה"והמילים"הזכאי )ב(
לסיועכלכלי,בשלמצבמשפחתי"-יימחקו;

אחריסעיף13יבוא: )3(

"הפעלתמשרתים
בשירותלאומי-

אזרחיבשלהחלטה
עלשעתחירום

הוראותסעיף20לחוקשירותאזרחי,לענייןהפעלתמתנדבים13אפ
בשלהחלטהעלשעתחירום,יחולוגםלענייןהפעלתמשרתים

בשירותלאומי-אזרחי,בשינוייםהמחויביםפ";

בסעיף19,אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )4(

הוראותסעיפים23עד28לחוקשירותאזרחייחולולענייןהרשותולעניין ")ו(
המשרתיםבשירותלאומי-אזרחי,בשינוייםהמחויבים,והוראותפרקה'לחוק

האמורלענייןהמועצהכהגדרתהבאותוחוקיחולוגםלענייןחוקזהפ";

בסעיף22)ה(,אחרי"אתהמפקח"יבוא"אוהעובדכאמור"פ )5(

ס"חהתשס"ח,עמ'720;התשע"ז,עמ'578פ 67

ס"חהתשע"ב,עמ'702;התשע"ז,עמ'514פ 68

ס"חהתשע"ז,עמ'632פ 69

ס"חהתשע"ד,עמ'658פ 70

ס"חהתשע"ד,עמ'380ועמ'658;התשע"ו,עמ'266פ 71

ס"חהתשע"ז,עמ'632פ 72

ס"חהתשנ"ה,עמ'210פ 73

ס"חהתשנ"ד,עמ'156פ 74
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פרקי':הוראותשונות

הנוגע105פביצועותקנות עניין בכל תקנות להתקין רשאי והוא זה, חוק ביצוע על ממונה השר )א(
לביצועו,ובכללזהבענייניםאלה:

זכויותיהםשלמתנדבים,בכפוףלהוראותסעיף9; )1(

אמותמידהמחייבותלדירותשירותולהבטחתמגוריםהולמיםבהן,ובכלל )2(
זהלענייןתנאיבטיחות,תברואהונגישות,ורשאיהואלקבועאמותמידהותנאים

שוניםלדירותשירותשונות,לפיסוגימתנדבים;

מועדיםלמסירתדיווחיםבידיגוףמפעילוהדרכיםלמסירתהדיווחים; )3(

תנאיםלענייןהשכלה,ניסיוןמקצועיוהכשרה,הנדרשיםמעובדיגוףמוכר )4(
המשמשיםבתפקידיניהול,בתפקידיאיתורמועמדיםלשירותאובתפקידיליווי

שלמתנדביםפ

השר,באישורהוועדה,רשאילקבועהוראותבענייניםאלה: )ב(

תנאיהשירותשלהמתנדבים,נוסףעלאלהשנקבעובתוספתהראשונה, )1(
ורשאיהואלקבועהוראותכאמורלגביסוגימתנדבים,לרבותמתנדביםעולים

חדשיםבודדים,בהתאםלמאפייניהםהמיוחדיםכפישיקבע;

אגרותשעלגופיםמוכריםוגופיםמפעיליםלשלםבעדהגשתבקשותלפי )2(
חוקזה,ובכללזהבקשותלהכרה,לאישוראולעיוןמחדשפ

למנהל שניתנה לאחר המועצה, עם בהתייעצות יותקנו זה חוק לפי תקנות )ג(
ההזדמנותלהגישלשראתחוותדעתובעניין;ואולםאםלאהסתייםהליךההתייעצות
עםהמועצהבתוך100ימיםמיוםשפנהאליההשרבעניין,יראוכאילוקוימהחובת

ההתייעצותעמהפ

ובאישור106פשינויהתוספות החברתיים והשירותים הרווחה העבודה שר עם בהתייעצות השר, )א(
הוועדה,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהראשונהוהתוספתהשנייהפ

השר,באישורהוועדה,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהשלישיתפ )ב(

תחילתושלחוקזה,למעטההוראותהמפורטותבסעיףקטן)ב(,ביוםט"זבניסן107פתחילהותחולה )א(
התשע"ח)1באפריל2018()להלן-יוםהתחילה(,והואיחוללענייןשירותלאומיאו
התנדבותקהילתיתשמבצעיםמתנדביםמיוםכ"אבאלולהתשע"ח)1בספטמבר2018(

ואילךפ

תחילתןשלהההוראותהמפורטותלהלןבמועדהנקובלצדן: )ב(

סעיף19-במועדכניסתןלתוקףשלתקנותלפיסעיף19)ד(; )1(

פרקח'-במועדתחילתןשלתקנותלפיסעיף78)ב(פ )2(

במקרהשלסתירהביןהוראהמההוראותלפיחוקזהלהוראהלפיחוקשירותלאומי-108פשמירתדינים
אזרחיבאותועניין,תגברההוראהלפיחוקשירותלאומי-אזרחיפ

תקנותונהלים
ראשונים

נוהלראשוןלפיסעיף31)ח(ייקבעבתוךשישהחודשיםמיוםהתחילהפ109פ )א(

תקנותראשונותלפיסעיפים19,17,16)ד()1(ו־65)א()1(יובאולאישורהוועדהעד )ב(
יוםהתחילהפ

מינוימועצה
ראשונה

מועצהראשונהלפיסעיף34תמונהעדיוםהתחילה,והיאתהיהרשאיתלהתכנס110פ )א(
מעתשהתמנושנישלישיםמחבריהפ

פרקי':הוראותשונות

הנוגע105פ עניין בכל תקנות להתקין רשאי והוא זה, חוק ביצוע על ממונה השר )א(
לביצועו,ובכללזהבענייניםאלה:

ביצועותקנות

זכויותיהםשלמתנדבים,בכפוףלהוראותסעיף9; )1(

אמותמידהמחייבותלדירותשירותולהבטחתמגוריםהולמיםבהן,ובכלל )2(
זהלענייןתנאיבטיחות,תברואהונגישות,ורשאיהואלקבועאמותמידהותנאים

שוניםלדירותשירותשונות,לפיסוגימתנדבים;

מועדיםלמסירתדיווחיםבידיגוףמפעילוהדרכיםלמסירתהדיווחים; )3(

תנאיםלענייןהשכלה,ניסיוןמקצועיוהכשרה,הנדרשיםמעובדיגוףמוכר )4(
המשמשיםבתפקידיניהול,בתפקידיאיתורמועמדיםלשירותאובתפקידיליווי

שלמתנדביםפ

השר,באישורהוועדה,רשאילקבועהוראותבענייניםאלה: )ב(

תנאיהשירותשלהמתנדבים,נוסףעלאלהשנקבעובתוספתהראשונה, )1(
ורשאיהואלקבועהוראותכאמורלגביסוגימתנדבים,לרבותמתנדביםעולים

חדשיםבודדים,בהתאםלמאפייניהםהמיוחדיםכפישיקבע;

אגרותשעלגופיםמוכריםוגופיםמפעיליםלשלםבעדהגשתבקשותלפי )2(
חוקזה,ובכללזהבקשותלהכרה,לאישוראולעיוןמחדשפ

למנהל שניתנה לאחר המועצה, עם בהתייעצות יותקנו זה חוק לפי תקנות )ג(
ההזדמנותלהגישלשראתחוותדעתובעניין;ואולםאםלאהסתייםהליךההתייעצות
עםהמועצהבתוך100ימיםמיוםשפנהאליההשרבעניין,יראוכאילוקוימהחובת

ההתייעצותעמהפ

ובאישור106פ החברתיים והשירותים הרווחה העבודה שר עם בהתייעצות השר, )א(
הוועדה,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהראשונהוהתוספתהשנייהפ

שינויהתוספות

השר,באישורהוועדה,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהשלישיתפ )ב(

תחילתושלחוקזה,למעטההוראותהמפורטותבסעיףקטן)ב(,ביוםט"זבניסן107פ )א(
התשע"ח)1באפריל2018()להלן-יוםהתחילה(,והואיחוללענייןשירותלאומיאו
התנדבותקהילתיתשמבצעיםמתנדביםמיוםכ"אבאלולהתשע"ח)1בספטמבר2018(

ואילךפ

תחילהותחולה

תחילתןשלהההוראותהמפורטותלהלןבמועדהנקובלצדן: )ב(

סעיף19-במועדכניסתןלתוקףשלתקנותלפיסעיף19)ד(; )1(

פרקח'-במועדתחילתןשלתקנותלפיסעיף78)ב(פ )2(

במקרהשלסתירהביןהוראהמההוראותלפיחוקזהלהוראהלפיחוקשירותלאומי-108פ
אזרחיבאותועניין,תגברההוראהלפיחוקשירותלאומי-אזרחיפ

שמירתדינים

נוהלראשוןלפיסעיף31)ח(ייקבעבתוךשישהחודשיםמיוםהתחילהפ109פ תקנותונהלים)א(
ראשונים

תקנותראשונותלפיסעיפים19,17,16)ד()1(ו־65)א()1(יובאולאישורהוועדהעד )ב(
יוםהתחילהפ

מועצהראשונהלפיסעיף34תמונהעדיוםהתחילה,והיאתהיהרשאיתלהתכנס110פ )א(
מעתשהתמנושנישלישיםמחבריהפ

מינוימועצה
ראשונה
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עלאףהאמורבסעיף105)ג(,התקנתתקנותראשונותלפיסעיף109)ב(אינהטעונה )ב(
התייעצותעםהמועצהפ

החלטתממשלה
ראשונה

החלטתממשלהראשונהבדברסדריהעדיפויותהממלכתייםכאמורבסעיף24תתקבל111פ
בתוךשנתייםמיוםפרסומושלחוקזהפ

)3()ב(112פהוראותמעבר מישלפנייוםהתחילהשירתבהתנדבותבשירותלאומיכאמורבפסקה )א(
להגדרה"ילד"שבסעיף238לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחהערביוםהתחילה,יראואת
התקופהשבהשירתכאמורכתקופהשבהשירתבשירותלאומיאובהתנדבותקהילתית

לפיהוראותחוקזהפ

הרשותלשירותלאומי-אזרחישהוקמהלפיחוקשירותלאומי-אזרחי,יראואותה )ב(
כרשותשהוקמהלפיסעיף21לחוקזהפ

מנהלהרשותלשירותלאומי-אזרחישמונהלפיחוקשירותלאומי-אזרחי,יראו )ג(
אותוכמישמונהלמנהללפיסעיף22לחוקזהפ

עלאףהאמורבסעיף48,גוףשקיבלהכרהכגוףמוכרערביוםהתחילה)ד( )1(
לפיתקנותהביטוחהלאומי)בנותבשירותלאומיבהתנדבות(,התשס"ב-752002,
יראואותוכגוףשהוכרלפיסעיף48לחוקזה,בתקופהשמיוםהתחילהעדתום
)1בינואר2019( ארבעשניםמיוםהתחילה;ואולםמיוםכ"דבטבתהתשע"ט

ואילךיקייםאותוגוףמערכתחשבונאיתנפרדתלפיהוראותסעיף48)ב()1()ג(פ

אםבתקופההאמורהבפסקה)1(העבירגוףכאמורבאותהפסקה)בפסקה )2(
זו-גוףמעביר(,אתמלואפעילותוהנוגעתלשירותהלאומיאולהתנדבות
הקהילתיתלגוףאחר)בפסקהזו-הגוףהאחר(בשלכךשלאעמדבדרישותסעיף
48)ב()1(,רשאיםהשר,הרשות,אוגוףמפעיל,לפיהעניין,להביאבחשבוןלעניין
התקשרויותעםהגוףהאחר,אתפעילותוהקודמתשלהגוףהמעבירהנוגעת
לשירותהלאומיאוההתנדבותהקהילתית,ובלבדשהגוףהאחרהוכרכגוףמוכר

לפיהוראותחוקזהפ

עלאףהאמורבפרקז',גוףמפעילשהפעילמתנדביםערביוםהתחילה,בהתאם )ה(
להוראותלפיפסקה)3()ב(להגדרה"ילד"שבסעיף238לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחה
ערביוםהתחילה,יראואותוכגוףשאושרלפיפרקז',מיוםהתחילהעדיוםא'באלול

התשע"ט)1בספטמבר2019(פ

יראותעריףלהפעלתמתנדבבשירותלאומישחלערביוםהתחילהכתעריף)ו( )1(
שנקבעלפיסעיף10פ

עדלקביעתתקנותלפיסעיף10)ב(לענייןעדכוןהתעריף,יתעדכןהתעריף )2(
)1(ב־1בינוארבכלשנה,לפישיעורהשינויבמדדהמחירים כאמורבפסקה
לצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהלעומתהמדדכאמורשפורסם

לאחרונהערביוםהתחילהפ

כלעודלאהותקנותקנותלפיסעיף16)ד()2(לאיפחתשיעורייצוגםשלאנשים )ז(
עםמוגבלותבקרבכללהמתנדביםבשירותהלאומיובהתנדבותהקהילתיתמשיעור
התקניםהמיועדיםלאנשיםעםמוגבלותמכללהמתנדביםערביוםפרסומושלחוק
זה,וכלעודלאהותקנותקנותלפיסעיף17)א()2(לאיפחתשיעורייצוגםשלצעירים
בסיכוןבקרבכללהמתנדביםבשירותהלאומיובהתנדבותהקהילתיתמשיעורייצוגם

ערביוםפרסומושלחוקזהפ

החלביוםהתחילהועדיוםכ"אבאלולהתשע"ח)1בספטמבר2018(ידווחהשרלוועדה,113פדיווחלכנסת
אחתלכלארבעהחודשיםלפחות,עלההיערכותליישומושלחוקזהפ

ק"תהתשס"ב,עמ'853פ 75
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תוספתראשונה
)סעיפים7)ג(,8)ב(,20)ג()3(,55)16(,105)ב()1(ו־106(

תנאיהשירותשלמתנדב

מתנדבהמשרתחמישהימיםבשבוע,זכאיל־22ימיחופשהלכלשנת)א(1פ )1(
שירות,שייחשבוחלקמהשירות,ואםהואמשרתשישהימיםבשבוע-ל־26

ימיחופשהלכלשנתשירות,שייחשבוחלקמהשירותפ

)1(ייקבעובידיהגוףהמפעיל;בקביעתו מועדיהחופשהכאמורבפסקה )2(
למועדי בכפוף המתנדב, ברצון האפשר, ככל המפעיל, הגוף יתחשב כאמור

פעילותושלהגוףהמפעילפ

בלילגרועמהאמורבסעיףקטן)א(,מתנדבזכאילימיחופשהבחגים,שיכללו- )ב(

18א לגבימתנדבשהואיהודי-אתמועדיישראלכמשמעותםבסעיף )1(
לפקודתסדריהשלטוןוהמשפט,התש"ח-761948)להלן-פקודתסדריהשלטון

והמשפט(,ואתיוםהעצמאות;

לגבימתנדבשאינויהודי-אתמועדיישראלאואתחגיעדתוכמשמעותם )2(
בסעיף18אלפקודתסדריהשלטוןוהמשפט,לפיבחירתו,ואתיוםהעצמאותפ

מתנדבזכאילזכויותכפישהיוניתנותלואילוהיהעובד,לענייןהיעדרותבתשלום )ג(
מתעסוקהביוםבחירותלפיסעיף10לחוק־יסוד:הכנסת77,וביוםהזיכרוןלחללימערכות

ישראללפיסעיף4אלחוקיוםהזיכרוןלחללימערכותישראל,התשכ"ג-781963פ

מתנדבזכאילהיעדרמהשירותעקבמחלה,עלפיאישוררפואי,עד20ימיםבשנת2פ )א(
שירות,שייחשבוחלקמהשירותפ

)א(,המנהלאומישהואהסמיךלכךרשאילאשר עלאףהאמורבסעיףקטן )ב(
למתנדבלהיעדרמהשירותעקבמחלה,מעברל־20הימיםהאמוריםבאותוסעיףקטן,
אםמצאכיישהצדקהמיוחדתלכך,ובלבדשתקופתההיעדרותהכוללתלאתעלהעל
90ימים,והוארשאילדרושמהמתנדבחוותדעתרפואיתנוספתאולהיוועץברופא
מטעמוולהתחשבבמשךההיעדרותביחסלמשךהשירותבפועל;תקופתההיעדרות

שאישרהמנהללפיסעיףקטןזהתיחשבחלקמהשירותפ

מתנדבזכאילהפסקהשלחצישעהבמהלךיוםשירותבהתאםלמקובלאצל3פ )א(
עובדיםבגוףהמפעיל,וכןלהפסקהלשםתפילהבמהלךהיוםבהתאםלדרישותדתופ

מתנדבזכאילהפסקהשל12שעותלפחותביןיוםשירותאחדלמשנהופ )ב(

מתנדבלאישרתבשירותבלילה,אלאבאישורהמנהלפ)ג( )1(

בלילגרועמהוראותפסקה)1(,אישרהמנהללמתנדבלשרתבשירותבלילה )2(
שחוקשעותעבודהומנוחה,התשי"א-791951,חלעליו,והפועל בגוףמפעיל
במשמרות,לאישרתהמתנדבבשירותבלילהיותרמשבועאחדבתקופהשל

שלושהשבועותפ

בסעיףקטןזה,"שירותבלילה"-שירותששתישעותממנו,לפחות,הןבין )3(
השעות22:00ל־06:00פ

תוספתראשונה
)סעיפים7)ג(,8)ב(,20)ג()3(,55)16(,105)ב()1(ו־106(

תנאיהשירותשלמתנדב

מתנדבהמשרתחמישהימיםבשבוע,זכאיל־22ימיחופשהלכלשנת)א(1פ )1(
שירות,שייחשבוחלקמהשירות,ואםהואמשרתשישהימיםבשבוע-ל־26

ימיחופשהלכלשנתשירות,שייחשבוחלקמהשירותפ

)1(ייקבעובידיהגוףהמפעיל;בקביעתו מועדיהחופשהכאמורבפסקה )2(
למועדי בכפוף המתנדב, ברצון האפשר, ככל המפעיל, הגוף יתחשב כאמור

פעילותושלהגוףהמפעילפ

בלילגרועמהאמורבסעיףקטן)א(,מתנדבזכאילימיחופשהבחגים,שיכללו- )ב(

18א לגבימתנדבשהואיהודי-אתמועדיישראלכמשמעותםבסעיף )1(
לפקודתסדריהשלטוןוהמשפט,התש"ח-761948)להלן-פקודתסדריהשלטון

והמשפט(,ואתיוםהעצמאות;

לגבימתנדבשאינויהודי-אתמועדיישראלאואתחגיעדתוכמשמעותם )2(
בסעיף18אלפקודתסדריהשלטוןוהמשפט,לפיבחירתו,ואתיוםהעצמאותפ

מתנדבזכאילזכויותכפישהיוניתנותלואילוהיהעובד,לענייןהיעדרותבתשלום )ג(
מתעסוקהביוםבחירותלפיסעיף10לחוק־יסוד:הכנסת77,וביוםהזיכרוןלחללימערכות

ישראללפיסעיף4אלחוקיוםהזיכרוןלחללימערכותישראל,התשכ"ג-781963פ

מתנדבזכאילהיעדרמהשירותעקבמחלה,עלפיאישוררפואי,עד20ימיםבשנת2פ )א(
שירות,שייחשבוחלקמהשירותפ

)א(,המנהלאומישהואהסמיךלכךרשאילאשר עלאףהאמורבסעיףקטן )ב(
למתנדבלהיעדרמהשירותעקבמחלה,מעברל־20הימיםהאמוריםבאותוסעיףקטן,
אםמצאכיישהצדקהמיוחדתלכך,ובלבדשתקופתההיעדרותהכוללתלאתעלהעל
90ימים,והוארשאילדרושמהמתנדבחוותדעתרפואיתנוספתאולהיוועץברופא
מטעמוולהתחשבבמשךההיעדרותביחסלמשךהשירותבפועל;תקופתההיעדרות

שאישרהמנהללפיסעיףקטןזהתיחשבחלקמהשירותפ

מתנדבזכאילהפסקהשלחצישעהבמהלךיוםשירותבהתאםלמקובלאצל3פ )א(
עובדיםבגוףהמפעיל,וכןלהפסקהלשםתפילהבמהלךהיוםבהתאםלדרישותדתופ

מתנדבזכאילהפסקהשל12שעותלפחותביןיוםשירותאחדלמשנהופ )ב(

מתנדבלאישרתבשירותבלילה,אלאבאישורהמנהלפ)ג( )1(

בלילגרועמהוראותפסקה)1(,אישרהמנהללמתנדבלשרתבשירותבלילה )2(
שחוקשעותעבודהומנוחה,התשי"א-791951,חלעליו,והפועל בגוףמפעיל
במשמרות,לאישרתהמתנדבבשירותבלילהיותרמשבועאחדבתקופהשל

שלושהשבועותפ

בסעיףקטןזה,"שירותבלילה"-שירותששתישעותממנו,לפחות,הןבין )3(
השעות22:00ל־06:00פ

ע"רהתש"ח,תוס'א',עמ'1פ 76

ס"חהתשי"ח,עמ'69פ 77

ס"חהתשכ"ג,עמ'72פ 78

ס"חהתשי"א,עמ'204פ 79
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מתנדבלאישרתבמנוחההשבועיתכמשמעותהבסעיף7לחוקשעותעבודהומנוחה,4פ
התשי"א-1951,אלאאםכןהגוףהמפעילמחזיקבהיתרכללילהעסקתעובדיםבמנוחה
השבועיתאושהשירותהואבפעילותשלתנועתנועראושלארגוןנוערששרהחינוך
אישרכילפיהמבחניםלצורךתמיכהקיבלותמיכהבשנתהכספיםשקדמהלשנהשבה
בוצעהשירות;לענייןזה,"מבחניםלצורךתמיכה"-מבחניםלצורךתמיכהשלמשרד
החינוךבמוסדותציבורלפיחוקיסודותהתקציבלתמיכהבתנועותנועראובארגוני

נוער,לפיהענייןפ

ההוראותלפיפקודתהבטיחותבעבודה]נוסחחדש[,התש"ל-801970,יחולו,בשינויים5פ
המחויבים,עלגוףמפעיל,בנוגעלמתנדביםפ

מתנדביקבלמידעוהכשרהלמניעתתאונותעבודהומחלותמקצוע,בהתאםלהוראות6פ
לפיסעיף8הלחוקארגוןהפיקוחעלהעבודה,התשי"ד-811954פ

תוספתשנייה
)סעיפים73)א()2(ו־106(

הפרותשלפעולותהדרושותלהבטחתזכויותיושלמתנדבשהופנהלשירותבחו"ל,
ובכללזהלהבטחתהתשלומים,ההטבותותנאיהשירותלמתנדביםבשירותבחו"ל

תוספתשלישית
)סעיפים56)3(ו־106(

התחייבותשלגוףמפעיל

שםהגוףהמפעיל:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

מספרמזהה:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

כתובתהגוףהמפעיל:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

מספרטלפוןשלהגוףהמפעיל:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

אנוהח"מ,מורשיחתימהבשםהגוףהמפעילמתחייביםבשםהגוףהמפעיללעניין
הפעלתמתנדביםשיופנואלינובידיהגוףהמוכרפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ)שםהגוףהמוכר(

בשנים:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפכלהלן:

הגוףהמפעיליפעללגביהמתנדביםשיופנואליוכגוףמפעילכמשמעותובחוק )1(
שירותאזרחי,התשע"ז-2017)להלן-החוק(,ויחולועליוכלהחובותהחלותעלגוף

מפעיללפיכלדיןולפיהנהליםשלהרשותלשירותלאומי-אזרחילפיהחוקהאמור;

הכתובתומספרהטלפוןשלהמקומותשבהםישרתוהמתנדביםבפועלהםכלהלן: )2(
פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ;

התפקידיםשבהםישרתוהמתנדביםהםכלהלן:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ; )3(

ההתנדבות או הלאומי השירות יבוצעו שבהם והפעילות התחום העיסוק, )4(
הקהילתיתבידיהמתנדביםהוא:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ;

דינימדינתישראל,נוסחחדש16,עמ'337פ 80

ס"חהתשי"ד,עמ'202פ 81
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ימיהשבועוהשעותשבהםתבוצעהפעילותבידיהמתנדביםהם:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ; )5(

מחקאתהפסקההמיותרת: )6(

הגוףהמפעילמתחייבלשלםלגוףהמוכרבעדהפעלתהמתנדביםאת )א(
התשלומיםהנדרשיםכדיןלפיהתעריף;

הרשותהציבוריתהנושאתבמימוןבעדהמתנדביםהמופניםלגוףהמפעיל )ב(
היא:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפוהיאהתחייבהלביצועהתשלומיםבהתאםלדין;

הגוףהמפעילמתחייבלמלאאתכלחובותיוכלפיהמתנדביםלפיכלדין; )7(

הגוףהמפעילמתחייבכיהמתנדביםיופעלואצלוולאיופעלועלידואצלאחרים; )8(
אםהגוףהמפעיליפעילאתהמתנדביםבקרבמקבלישירותמהגוףהמפעיל,מקבלי

השירותהםכלהלן:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ;

הגוףהמפעילמתחייבלמסורלגוףהמוכרדיווחבדברניגודענייניםבשלקרבה )9(
משפחתיתכמשמעותובסעיף57לחוקשלמתנדב;

הגוףהמפעילמתחייבלאפשרלגוףהמוכרלערוךביקורותובדיקותעלקיום )10(
ההוראותלפיכלדין,לפינוהליהרשותלשירותלאומי-אזרחיולפיהתחייבותזובידי

הגוףהמפעיל;

הגוףהמפעילמתחייבלנהלרישוםלענייןהתייצבותםשלהמתנדביםלשירות )11(
מדייום;

הגוףהמפעילמתחייבלדווחלגוףהמוכרעלשינוייםשיחולובהפעלתהמתנדבים )12(
אצלו;

הגוףהמפעילמצהירכיידועלוכיהגוףהמוכרלאיפנהאליומתנדביםויפסיק )13(
אתהפעלתםשלהמתנדביםאצלואםהגוףהמפעיליחדללעמודבתנאיהאישוראו

שהאישורשניתןלויותלהאויחדללהיותבתוקףמכלסיבהשהיאפ

תאריך:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ  פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ
שםמלא,מספרזהות,תפקיד,חתימה  שםמלא,מספרזהות,תפקיד,חתימה

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

ימיהשבועוהשעותשבהםתבוצעהפעילותבידיהמתנדביםהם:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ; )5(

מחקאתהפסקההמיותרת: )6(

הגוףהמפעילמתחייבלשלםלגוףהמוכרבעדהפעלתהמתנדביםאת )א(
התשלומיםהנדרשיםכדיןלפיהתעריף;

הרשותהציבוריתהנושאתבמימוןבעדהמתנדביםהמופניםלגוףהמפעיל )ב(
היא:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפוהיאהתחייבהלביצועהתשלומיםבהתאםלדין;

הגוףהמפעילמתחייבלמלאאתכלחובותיוכלפיהמתנדביםלפיכלדין; )7(

הגוףהמפעילמתחייבכיהמתנדביםיופעלואצלוולאיופעלועלידואצלאחרים; )8(
אםהגוףהמפעיליפעילאתהמתנדביםבקרבמקבלישירותמהגוףהמפעיל,מקבלי

השירותהםכלהלן:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ;

הגוףהמפעילמתחייבלמסורלגוףהמוכרדיווחבדברניגודענייניםבשלקרבה )9(
משפחתיתכמשמעותובסעיף57לחוקשלמתנדב;

הגוףהמפעילמתחייבלאפשרלגוףהמוכרלערוךביקורותובדיקותעלקיום )10(
ההוראותלפיכלדין,לפינוהליהרשותלשירותלאומי-אזרחיולפיהתחייבותזובידי

הגוףהמפעיל;

הגוףהמפעילמתחייבלנהלרישוםלענייןהתייצבותםשלהמתנדביםלשירות )11(
מדייום;

הגוףהמפעילמתחייבלדווחלגוףהמוכרעלשינוייםשיחולובהפעלתהמתנדבים )12(
אצלו;

הגוףהמפעילמצהירכיידועלוכיהגוףהמוכרלאיפנהאליומתנדביםויפסיק )13(
אתהפעלתםשלהמתנדביםאצלואםהגוףהמפעיליחדללעמודבתנאיהאישוראו

שהאישורשניתןלויותלהאויחדללהיותבתוקףמכלסיבהשהיאפ

תאריך:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ  פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ
שםמלא,מספרזהות,תפקיד,חתימה  שםמלא,מספרזהות,תפקיד,חתימה

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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