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תקנות פשיטת הרגל )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17 ו–242 לפקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-11980, 
)להלן - הפקודה(, אני מתקינה תקנות אלה:

העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשמ"ה-21985  הרגל,  פשיטת  לתקנות   1 בתקנה   .1
בהגדרה "טופס", בסופה יבוא "ולגבי טופס ט-1 - טופס מקוון באתר האינטרנט של 

הכונס הרשמי בכתובת:

."http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Forms/Kones/Pages/default.aspx

במקום תקנות 6 ו–7 לתקנות העיקריות יבוא:  .2

"הגשת בקשת חייב 
לכונס הרשמי

הרשמי  לכונס  תוגש  חייב  של  רגל  פשיטת  בקשת  )א(   .6
 בטופס מקוון ט-1, הכולל דין וחשבון כאמור בסעיף 17)א()2(

לפקודה ופירוט של כל אלה:

פרטים אישיים של החייב, בן זוגו, ילדיו הקטינים    )1(
וילדיו הבגירים הגרים עמו;

הקטינים  ילדיו  זוגו,  בן  החייב,  והכנסות  עיסוק    )2(
וילדיו הבגירים הגרים עמו;

מיוחדות  והוצאות  שוטפות  חודשיות  הוצאות    )3(
זוגו  בן  החייב,  של  האחרונות,  בשנתיים  שהוצאו 

וילדיו הקטינים וילדיו הבגירים הגרים עמו; 

חובות החייב;   )4(

הליכים משפטיים שהחייב צד להם, לרבות פסקי    )5(
דין והליכים תלויים ועומדים בבתי משפט ובלשכות 

ההוצאה לפועל;

נכסים וזכויות של החייב לרבות נכסים וזכויות    )6(
שהיו בבעלותו ונכסים וזכויות ביחס לבן זוגו, ילדיו 
נכסים  לרבות  עמו,  הגרים  הבגירים  וילדיו  הקטינים 

וזכויות שהיו בבעלותם, למיטב ידיעת החייב;

פרטי חשבונות בנק וביטוחים של החייב, ופרטים    )7(
כאמור ביחס לבן זוגו, ילדיו הקטינים וילדיו הבגירים 

הגרים עמו, למיטב ידיעת החייב.

בתצהיר  תאומת  )א(  משנה  בתקנת  כאמור  בקשה  )ב( 
 ויצורף אליה כתב ויתור על סודיות כאמור בסעיף 17)א()3(

וחתימתו  החייב  בידי  חתום  5א,  טופס  לפי  ערוך  לפקודה 
מאומתת בידי עורך דין.

החייב יפקיד בידו של הכונס הרשמי פיקדון בסכום של  )ג( 
1,600 שקלים חדשים וכל סכום נוסף שיורה הכונס הרשמי 
של  הוצאותיו  לכיסוי  כמקדמה  המשפט,  בית  שיצווה  או 

הכונס הרשמי.

תיקון תקנה 1

החלפת תקנות 
6 ו–7

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34, עמ' 639; ס"ח התשע"ד, עמ' 551.

2  ק"ת התשמ"ה, עמ' 1072; התשע"ד, עמ' 1036.
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לציבור  נגישה  עמדה  במשרדיו  יציב  הרשמי  הכונס  )ד(  
טכנית  תמיכה  ויספק  כאמור,  מקוון  טופס  להגיש  המבקש 

שתסייע במילוי והגשת הטפסים.

 אישור הכונס
הרשמי ותגובתו

המערכת  באמצעות  לחייב,  יומצא  הבקשה  הגשת  עם   .7
על  הבקשה  לקבלת  הרשמי  הכונס  אישור  המקוונת, 
צרופותיה ועל הפקדת הפיקדון )להלן בתקנה זו - אישור(, 
לתת  סירובו  על  הרשמי  הכונס  הודעת  לו  שתומצא  או 
לחייב אישור כאמור )להלן בתקנה זו - הודעה(; האישור או 
ההודעה, לפי העניין, ייערכו לפי טופס 5ב ויימסרו לחייב 
כאמור,  אישור  ניתן   ;6 תקנה  הוראות  אחר  שמילא  לאחר 

ייתן הכונס הרשמי את תגובתו לבקשה בהקדם. 

 הגשת הבקשה
לבית המשפט 

החייב יגיש לבית המשפט את הבקשה שהגיש לפי תקנה 6,  7א. 
בצירוף האישור, או ההודעה כאמור בתקנה 7, לפי העניין; 
בית המשפט לא יקבל בקשת חייב שלא צורפו לה מסמכים 

כאמור."

בתקנה 9)ב( לתקנות העיקריות, אחרי "על צירופיה" יבוא "כאמור בתקנה 7" ובמקום   .3
"כאמור בתקנה 7)א(" יבוא "כאמור בתקנה 6)ג(".

בתקנה 12 לתקנות העיקריות, במקום "לפי תקנה 7)א(" יבוא "לפי תקנה 6)ג(".  .4
בתוספת לתקנות העיקריות -  .5
במקום טפסים 4 ו–5 יבוא:  )1(

"טופס מקוון ט-1

)תקנה 6)א((

בקשת חייב למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל ודין וחשבון על חובות ונכסים 
http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Forms/Kones/Pages/

;")default.aspx

בטופס 5א, בכותרת, במקום "טופס 5א )תקנה 6(" יבוא "טופס 5א )תקנה 6)ב((";   )2(

בטופס 5ב, בכותרת, במקום "טופס 5ב )תקנה 7)ב((" יבוא "טופס 5ב )תקנה 7(".  )3(

תחילתן של תקנות אלה - )א(   .6
)1( לגבי בקשה המוגשת מטעם חייב המיוצג על ידי עורך דין - שישה חודשים 

מיום פרסומן;

לגבי בקשה המוגשת מטעם חייב שאינו מיוצג על ידי עורך דין - שנה מיום   )2(
פרסומן.

על אף האמור בתקנת משנה )א(, בתקופה שמיום פרסומן של תקנות אלה, חייב  )ב( 
הוא  אם  בין  וזאת  אלה,  תקנות  לפי  מקוון  באופן  רגל  לפשיטת  בקשה  להגיש  רשאי 

מיוצג על ידי עורך דין ובין אם אינו מיוצג כאמור.

כ"ד באב התשע"ח )5 באוגוסט 2018(
)חמ 3-1018(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תיקון תקנה 9

תיקון תקנה 12

תיקון התוספת

תחילה והוראת 
מעבר
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תקנות מחלות בעלי חיים )סימון גמלים( )תיקון(, התשע"ח-2018 

חדש[,  ]נוסח  חיים  בעלי  מחלות  לפקודת  ו–28)א1(   22 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ה-11985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות מחלות בעלי חיים )סימון גמלים(, התשכ"ב-21962 )להלן - התקנות   .1
העיקריות( -

לפני ההגדרה "גמל" יבוא:  )1(

""האחראי על ניהול מרכז הרישום" - עובד השירותים הווטרינריים שהוסמך 
לפי תקנה 7א לתקנות אלה;";

אחרי ההגדרה "גמל" יבוא:  )2(

השירותים  של  הווטרינרית  הלשכה   - המחוזית"  הווטרינרית  ""הלשכה 
שיפוטה  שבמחוז  במשרד  הווטרינריים(  השירותים   - )להלן  הווטרינריים 

מתגורר הבעלים;";

במקום ההגדרה "מנהל" יבוא:   )3(

תקנות  לעניין  הסמיך  שהוא  מי  או  הווטרינריים  השירותים  מנהל   - ""מנהל" 
אלה, כולן או מקצתן;";

אחרי ההגדרה "המנהל" יבוא:  )4(

""מסמן" - רופא וטרינר ממשלתי, מפקח או רופא וטרינר מוסמך;

לפי  המנוהל  הווטרינרים  בשירותים  גמלים  לרישום  המרכז   - הרישום"  "מרכז 
תקנה 7א;

"המשרד" - משרד החקלאות ופיתוח הכפר;

"רופא וטרינר" - כמשמעותו בחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-31991;

"רופא וטרינר מוסמך" - רופא וטרינר שהוסמך לפי תקנה 5א;

"שבב" - גוף זיהוי אלקטרוני זעיר תת–עורי שאישר המנהל;";

אחרי ההגדרה "שטח רשות מקומית" יבוא:  )5(

""תווית" - תווית הנושאת מספר הניתן לקריאה שאישר המנהל;

"תעודת רישום" - תעודה שניתנה לפי תקנה 7א וכוללת את פרטי הגמל, מספר 
התווית ומספר השבב שסומנו בהם, ופרטי בעליו."

במקום תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:  .2

לא יחזיק אדם גמל שגילו עולה על שלושה חודשים ולא "חובת סימון  .2
יעביר את ההחזקה בו אלא אם כן סומן בתווית ובשבב ויש 
בידיו תעודת רישום המעידה על רישום הגמל לפי תקנות 

7א ו–7ב".

תקנות 3 ו–4 לתקנות העיקריות - בטלות.   .3 ביטול תקנות

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

2 ק"ת התשכ"ב, עמ' 1718.

3 ס"ח התשנ"א, עמ' 76.

תיקון תקנה 1

החלפת תקנה 2
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במקום תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא:  .4

לא יסמן אדם גמל אלא אם כן הוא מסמן. "ביצוע סימון )א(   .5

שפרטיהם  ובשבב  בתווית  אלא  גמל,  מסמן  יסמן  לא  )ב( 
מאת  בכתב  אישור  המסמן  ובידי  הרישום,  במרכז  נרשמו 

האחראי על ניהול מרכז הרישום המעיד על כך.

לא יסמן מסמן גמל בשבב אלא אם כן בדק באמצעות  )ג( 
קורא שבבים ומצא שהגמל אינו מסומן כבר בשבב.

בעת ביצוע סימון, ימסור המסמן לבעל הגמל תעודת  )ד( 
רישום.

למרכז  אלקטרוני  בדואר  הסימון  על  ידווח  מסמן  )ה( 
הרישום, בתוך 14 ימי עבודה מיום שסימן גמל, על מועד 

ביצוע הסימון ועל הנתונים המפורטים בתקנה 7א."

אחרי תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא:  .5

 "הסמכת רופא
וטרינר מוסמך

וטרינר  רופא  להיות  הסמכה  שמבקש  וטרינר  רופא  )א(  5א. 
מוסמך, יגיש למנהל בקשה בכתב.

המנהל יסמיך רופא וטרינר לרופא וטרינר מוסמך אם  )ב( 
ברשות המבקש -

קורא שבבים;  )1(

אמצעים ממוחשבים למסירת דיווח לפי תקנה 5)ג(   )2(
וכתובת דואר אלקטרוני.

נוכח המנהל לדעת כי חדלו להתקיים התנאים הקבועים ביטול הסמכה 5ב. 
את  הפר  המוסמך  הווטרינר  שהרופא  או  5א)ב(  בתקנה 
את  לבטל  הוא  רשאי  אלה,  תקנות  או  הפקודה  הוראות 
הסמכתו, ואולם לא יעשה כן אלא אם כן נתן לו הזדמנות 

לטעון את טענותיו לפניו."

תקנה 6 לתקנות העיקריות - בטלה.  .6
בתקנה 7 לתקנות העיקריות, אחרי "רופא" יבוא "וטרינר ממשלתי", במקום "למחזיק או   .7

לבעל" יבוא "לבעליו" ובמקום "שיקבע" יבוא "שיורה בתיאום עם הבעלים". 

אחרי תקנה 7 לתקנות העיקריות יבוא:  .8

לרישום "מרכז לרישום גמלים מרכז  יקים  הווטרינריים  השירותים  )א( מנהל  7א. 
גמלים וימנה מבין עובדי השירותים הווטרינריים במשרד 

אחראי על ניהול מרכז הרישום.

יירשם  אלה  תקנות  לפי  גמלים  סימון  על  מידע  )ב( כל 
יצירת  לשם  הגמל  בעל  פרטי  זה  ובכלל  הרישום,  במרכז 

קשר עמו במקרים שבהם עולה בכך צורך, כמפורט להלן:

תפקיד  משפחה,  שם  פרטי,  שם  המסמן:  לעניין   )1(
לעסוק  רישיון  מספר   - וטרינר  ברופא  מדובר  ואם 
ביטול  ותאריך  הסמכתו,  תאריך  וטרינרית;  ברפואה 

ההסמכה, אם בוטלה;

החלפת תקנה 5

 הוספת תקנה
5א ו–5ב

ביטול תקנה 6

תיקון תקנה 7

הוספת תקנה 7א
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לעניין בעל הגמל: שם פרטי, שם משפחה, מספר   )2(
זהות או דרכון, שנת לידה, שם האב, שם הסב, מספרי 
טלפון, כתובת מגורים  או נקודת ציון למקום המגורים, 
אם ישנה, מען רשמי למשלוח הודעות, כתובת דואר 

אלקטרוני אם ישנה, ומספר הגמלים שבבעלותו;

לעניין הגמל: מספר תווית, מספר שבב, מין, גיל   )3(
ותיאור הגמל לרבות גזע, צבע, היותו מסורס, קעקוע, 
מקום  כתובת  ומיקומם,  אחר  מיוחד  סימון  או  צלקת 

החזקתו או נקודת ציון אם ישנה.

דיווח על העברת 
בעלות 

מי שהעביר את הבעלות בגמל לאחר חייב, בתוך 21  )א(  7ב. 
ימים, להודיע למרכז הרישום על העברת הגמל מהחזקתו 
טופס  בצירוף  המקבל  של  להחזקתו  הבעלות   מעביר  של 
ההודעה  שבתוספת;  הנוסח  לפי  ערוך  הבעלות  העברת 
או  בפקסימילה  או  אלקטרוני  דואר  באמצעות  תיעשה 
המחוזית,  הווטרינרית  ללשכה  או  הרישום  למרכז  הגעה 

לפי בחירת מעביר הבעלות על הגמל.

דיווח  קבלת  לאחר  עבודה  ימי  משבעה  יאוחר  לא  )ב( 
מרכז  ניהול  על  האחראי  ישלח  )א(  משנה  בתקנת  כאמור 
אליו  שהועברה  למי  הגמל  של  רישום  תעודת  הרישום 
הבעלות על  הגמל למען שדווח לו בטופס העברת הבעלות 

שבתוספת.

ביום  זו  תקנה  לפי  הפנייה  או  ההודעה  מועד  חל  )ג( 
שאינו יום עבודה, תחול חובת ההודעה או הפנייה בתוך 
24 שעות מתחילתו של יום העבודה הראשון שלאחר תום 

אותו מועד."

בתקנה 8 לתקנות העיקריות -   .9
בכותרת השוליים, אחרי המילה "תווית" יבוא "או שבב או תעודת רישום";  )1(

אחרי "תווית" יבוא "או תעודת רישום או שבב שלא נמסרו לו לפי תקנות אלה";  )2(

במקום "בה" יבוא "בהם".  )3(

בתקנה 9 לתקנות העיקריות, אחרי "תווית" יבוא "או שבב", במקום "להסרתה" יבוא   .10
"להסרתם" ואחרי "המנהל" יבוא "ולפי תנאי ההרשאה".

במקום תקנה 10 לתקנות העיקריות יבוא:  .11

 "התקנת תווית
מחדש או סימון 

מחדש

לא יתקין אדם תווית או שבב שנפלו או הורדו מגמל  )א(   .10
אלא אם כן הוא מסמן.

לא יבצע מסמן סימון מחדש על גמל אלא אם כן יש  )ב( 
צורך בכך ולאחר שציין את הנימוקים לכך בכתב."

תיקון תקנה 8

תיקון תקנה 9

החלפת תקנה 10
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במקום תקנה 11 לתקנות העיקריות יבוא:  .12

"שינוי תווית או 
תעודת רישום

לא ישחית אדם ולא יקלקל תעודת רישום או תווית. )א(    .11

אישור  בלא  תווית,  או  רישום  תעודת  אדם  ישנה  לא  )ב( 
בכתב לכך מאת המנהל."

במקום תקנה 12 לתקנות העיקריות יבוא:  .13

"החזקת גמל עם 
תווית מקולקלת

או  שלו  הרישום  שתעודת  ראה  אם  גמל  אדם  יחזיק  לא   .12
התווית שלו שונו, הושחתו או התקלקלו אלא אם כן ניתן 

לו היתר לכך מאת המנהל ולתקופה שצוינה בהיתר."

תקנה 13 לתקנות העיקריות - בטלה.  .14
אחרי תקנה 13 לתקנות העיקריות יבוא:  .15

"אבדן תעודת רישום 
או תווית סימון

אבדה תעודת רישום או נפלה תווית מגמל, יודיע הבעלים  13א.  
או  הרישום  למרכז  עבודה  ימי   14 בתוך  בכתב,  הגמל  של 
ללשכה הווטרינרית המחוזית, תוך ציון הפרטים על תעודת 

הרישום שאבדה או תווית הסימון שנפלה."

תקנה 14 לתקנות העיקריות - בטלה.  .16
אחרי תקנה 14 לתקנות העיקריות יבוא:  .17

"חובת דיווח והורדת 
תווית מגמל שמת או 

שהומת

יודיע  הומת  או  גמל  מת   ,9 בתקנה  האמור  אף  על  )א(  14א. 
את  יסיר  בכתב,  הרישום  למרכז  בעליו  שהיה  מי  כך  על 
התווית מהגמל וימסור אותה יחד עם תעודת הרישום של 
הגמל בתוך 14 ימי עבודה מהמועד שבו מת הגמל, למרכז 

הרישום.

אבד גמל או נגנב יודיע על כך הבעלים למרכז הרישום   )ב( 
או  האבדן  על  לו  שנודע  מהמועד  עבודה  ימי   14 בתוך 

הגניבה.

הודעה לפי תקנות משנה )א( או )ב( תיעשה באמצעות  )ג( 
הרישום  למרכז  הגעה  או  בפקסימילה  או  אלקטרוני  דואר 

או ללשכה הווטרינרית המחוזית, לפי בחירת המחזיק.

תקנת  לפי  דיווח  שהתקבל  מיום  שנים  שלוש  חלפו  )ד( 
משנה )א( על מות הגמל - יימחק רישומו."

בתקנה 15 לתקנות העיקריות -  .18
בכותרת השוליים, אחרי המילה "סימון" יבוא "ורישום";  )1(

אחרי "הסימון" יבוא "בתווית רישום ובשבב והנפקת תעודת רישום".  )2(

בתקנה 16 לתקנות העיקריות, במקום "לרופא או למפקח" יבוא"למסמן".   .19

החלפת תקנה 11

החלפת תקנה 12

ביטול תקנה 13

הוספת תקנה 13א

ביטול תקנה 14

הוספת תקנה 14א

תיקון תקנה 15

תיקון תקנה 16
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אחרי תקנה 16 לתקנות העיקריות יבוא:  .20

העושה אחד מאלה, דינו - מאסר שישה חודשים:"עונשין )א(  16א. 

שסומן  בלי  בו  החזקתו  מעביר  או  גמל  מחזיק   )1(
ובלא שיש בידיו תעודת רישום, בניגוד לתקנה 2;

בניגוד  מסמן,  שהוא  בלי  בגמל,  סימון  מבצע   )2(
לתקנה 5)א(;

להסרתם,  גורם  או  מגמל  שבב  או  תווית  מסיר   )3(
בניגוד לתקנה 9;

משחית או מקלקל תווית, בניגוד לתקנה 11)א(.  )4(

61)א()1(  סעיף  לפי  קנס   - דינו  מאלה,  אחד  העושה  )ב( 
לחוק העונשין, התשל"ז-41977:

או  תווית  באמצעות  שלא  בגמל,  סימון  מבצע   )1(
שבב שנרשמו במרכז הרישום ובלי שיש בידיו אישור 

בכתב, בניגוד לתקנה 5)ב(;

מעביר את הבעלות על גמל לאחר ולא מודיע על   )2(
כך למרכז הרישום, בניגוד לתקנה 7ב)א(;

מחזיק תעודת רישום או שבב או תווית, בניגוד   )3(
לתקנה 8;

המתקין תווית או שבב שנפלו או הורדו מגמל,   )4(
בניגוד לתקנה 10)א(;

)5( משחית או מקלקל תעודת רישום  בניגוד לתקנה 
11)א(;

או  רישום  תעודת  שאבדה  כך  על  מודיע  לא   )6(
נפלה תווית סימון, בניגוד לתקנה 13א;

את  ומוסר  מסיר  ולא  גמל  מות  על  מודיע  לא   )7(
התווית מהגמל, בניגוד לתקנה 14א)א(;

בניגוד  נגנב,  או  אבד  שגמל  כך  על  מודיע  לא   )8(
לתקנה 14א)ב(. 

הפרת התקנות שאינן מנויות בתקנה 16א -  אינה עבירה."אי–פליליות 16ב. 

במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא:  .21
"תוספת
)תקנה 7ב(

טופס דיווח על העברת בעלות

הנדון: דיווח על העברת בעלות

 ..................... הוא  שלו  האוזן  תווית  שמספר  הגמל,  הועבר   ........................ ביום  כי  מודיע  אני 
שכתובתו   ....................... זהות  מס'   ,................... ממר   ,............................. הוא  שלו  השבב  ומספר 

הוספת תקנה 16א

4  ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.

חהלפת התוספת
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.............................ומספר הטלפון שלו ....................., לבעלות מר ..................... שפרטיו הם כלהלן:

שם פרטי: .....................................

שם משפחה: .....................................

מספר זהות/דרכון: .....................................

שם האב: .....................................

שם הסב: .....................................

מספרי טלפון: .....................................

כתובת מגורים/נ"צ למקום מגורים: .....................................

מען רשמי למשלוח הודעות: .....................................

כתובת דואר אלקטרוני: .....................................

מספר הגמלים שבבעלותו של מקבל הגמל )כולל הגמל שנרכש(: .....................................

חתימת המודיע - מעביר הגמל: .....................................  תאריך: .............................................

חתימת מקבל הגמל: ............................................................. תאריך: ...............................................

תחילתן של תקנות אלה, שישה חודשים מיום פרסומן.  .22
כ"ב בתמוז התשע"ח )5 ביולי 2018(

)חמ 3-3751(

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

תקנות שירות אזרחי )גוף מפעיל(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 65)א()1(, 65)ב(,  105, 109)ב( ו–110)ב( לחוק שירות אזרחי, 
התשע"ז-12017 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר החינוך לעניין תקנה 3, שר הבריאות 
לעניין תקנה 4, שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לעניין תקנה 5, שרת העלייה 
הסביבה  להגנת  השר   ,7 תקנה  לעניין  והספורט  התרבות  שרת   ,6 תקנה  לעניין  והקליטה 
לעניין תקנה 8, שר התחבורה והבטיחות בדרכים לעניין תקנה 9 והשר לביטחון פנים לעניין 

תקנה 10, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': כללי

בתקנות אלה -  .1
""מוסד חינוך" - כהגדרתו בסעיף 12)ד( לחוק;

"מוסד רפואי" - לרבות בית חולים, מרפאה או קופת חולים;

"השירות" - שירות לאומי או התנדבות קהילתית.

פרק ב': פעילויות של גוף מפעיל שאינו רשות ציבורית

חלק משמעותי מפעילותו של גוף מפעיל שאינו רשות ציבורית יבוצע בעיסוק ובתחום   .2
כאמור בסעיף 65)א()1( לחוק ובאחת או יותר מהפעילויות המפורטות בתקנות 3 עד 10, 

לפי התחום, שבהן יופעלו המתנדבים, ובכפוף להוראות כל דין.

תחילה

הגדרות

פעילויות של גוף 
מפעיל שאינו רשות 

ציבורית

1  ס"ח התשע"ז, עמ' 632; י"פ התשע"ח, עמ' 1799.
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טיפול  או  שירות  אספקת  לשם  אלה  בפעילויות  יהיה  החינוך  בתחום  השירות  )א(   .3
ישיר לאוכלוסייה בישראל, לרבות לתושבי ישראל באזור:

סיוע פרטני לתלמידים במוסדות חינוך;  )1(

סיוע בהעברה של תכנים לתלמידים במוסדות חינוך;  )2(

ליווי, סיוע והדרכה לתלמידי פנימייה;  )3(

סיוע בלימוד לילדים מאושפזים במוסדות רפואיים;  )4(

סיוע בחינוך בלתי–פורמלי, ובכלל זה תנועת נוער, ארגון נוער, מרכז תרבות   )5(
נוער וספורט )מתנ"ס(  או מרכז צעירים ונוער;

מילוי תפקידי הדרכה ומינהל בתנועת נוער;  )6(

הדרכת טיולים;  )7(

סיוע בטיפול והשגחה על ילדים במעון יום, מועדונית או צהרון;  )8(

סיוע לצוות המינהלי בבית ספר - רק בידי מתנדב שהוא אדם עם מוגבלות   )9(
או צעיר בסיכון;

)10(   סיוע בהשלמת השכלה למבוגרים, למעט במוסד להשכלה גבוהה.

הפעילויות המנויות בתקנת משנה )א()1( עד )9( יבוצעו בהתאם למטרות החינוך  )ב( 
המפורטות בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-21953.

ישיר  טיפול  או  שירות  לשם  אלה  בפעילויות  יהיה  הבריאות  בתחום  השירות  )א(   .4
לאוכלוסייה בישראל, לרבות לתושבי ישראל באזור:

סיוע בטיפול, ליווי והדרכה של מטופלים במוסדות רפואיים;  )1(

סיוע בטיפול חירום רפואי ובפינוי נפגעים לבית חולים;  )2(

סיוע במתן חיסונים;  )3(

סיוע בהפעלת עזרים רפואיים;  )4(

סיוע באיסוף של תרומות דם ומח עצם;  )5(

סיוע, ליווי והדרכה לבני משפחה של מטופלים במוסדות רפואיים;  )6(

ארגון פעילויות למטופלים ובני משפחותיהם, עידודם ותמיכה בהם;  )7(

)8(  סיוע בהסברה בעניין זכויות רפואיות של החולה ומשפחתו, למטופל, לבני 
משפחתו ולמלוויו;

סיוע וליווי להורים במרכזי טיפת חלב לרבות הדרכת הורים;  )9(

סיוע למתן שירות בבתי מרקחת של קופת חולים ושל בית חולים;  )10(

סיוע באיסוף, חלוקה והשאלה של ציוד רפואי ותרופות;  )11(

סיוע למטופלים בטיפולים פארא-רפואיים;  )12(

סיוע לצוות המינהלי במוסדות רפואיים, לשם מתן שירות או טיפול ישיר   )13(
לאוכלוסייה.

פעילויות בתחום 
החינוך

2  ס"ח התשי"ג, עמ' 137.

פעילויות בתחום 
הבריאות
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או  לשירות  סיוע  מתן  במסגרת  יבוצעו  )א(  משנה  בתקנת  המנויות  הפעילויות  )ב( 
סיוע  פעילות  ולעניין  הבריאות;  משרד  להוראות  ובכפוף  תפעולי  או  מינהלי  טיפול 
לפי  מתאימה,  הכשרה  לקבלת  בכפוף  גם   - תפעולית  או  מינהלית  שאינה  ושירות 
הנחיה של איש צוות רפואי בעל הרשאה מתאימה על פי דין ובפיקוחו, והכול בכפוף 

לכל דין.

השירות בתחום הרווחה יהיה בפעילויות אלה לשם שירות או טיפול ישיר לאוכלוסייה   .5
בישראל, לרבות לתושבי ישראל באזור; פעילויות בבתי מקבלי הסיוע והשירות ייעשו 
בהתאם להוראות נוהל שעליו תורה הרשות, לעניין שמירה על שלומם וביטחונם של 

המתנדבים:

איסוף וחלוקה של מצרכים לנזקקים;  )1(

סיוע במסגרות הזנה לנזקקים;  )2(

ליווי וסיוע ליחידים ולמשפחות בקהילה המצויים במצבי משבר ומצוקה,   )3(
במסגרת גוף מפעיל שפעילותו מתואמת עם משרד העבודה הרווחה והשירותים 

החברתיים או עם מחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית;

ליווי וסיוע לאנשים עם מוגבלות;  )4(

ליווי וסיוע לאזרחים ותיקים;  )5(

ליווי וסיוע לנפגעי אלימות;  )6(

וצעירים  נושרים  מנותקים,  מצוקה,  במצבי  ולנוער  לילדים  וסיוע  ליווי   )7(
בסיכון;

ליווי, סיוע והדרכה במסגרות השמה חוץ–ביתיות, מסגרות בקהילה;  )8(

ליווי וסיוע לנכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה, ובני משפחותיהם;  )9(

ליווי וסיוע למשפחות שכולות של נספי צה"ל ונפגעי פעולות איבה;  )10(

ליווי וסיוע לניצולי שואה;  )11(

סיוע במסגרות לדרי רחוב;  )12(

סיוע במוסדות לנפגעי התמכרות;  )13(

סיוע בהסברה בעניין זכויות המטופל בשירותי הרווחה ומשפחתו;  )14(

סיוע לצוות המינהלי בגופים העוסקים ברווחה, לשם מתן שירות או טיפול   )15(
ישיר לאוכלוסייה - רק בידי מתנדב שהוא אדם עם מוגבלות או צעיר בסיכון;

או  בראייה  מוגבלות  עם  לאנשים  נחייה  כלבי  של  והכשרה  לאימון  סיוע   )16(
חיות שירות לאנשים עם מוגבלות.

השירות בתחום קליטת עלייה ועידודה יהיה בפעילויות אלה לשם שירות או טיפול   .6
ישיר לאוכלוסייה בישראל, לרבות לתושבי ישראל באזור:

סיוע לעולים חדשים בקהילה, באולפן ובמרכז קליטה;  )1(

סיוע לעידוד העלייה לישראל;  )2(

הדרכה בישראל של תכניות להכרת הארץ ליהודי התפוצות;  )3(

סיוע בהקניית השפה העברית לעולים חדשים.  )4(

פעילויות בתחום 
הרווחה

פעילויות בתחום 
קליטת עלייה 

ועידודה
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השירות בתחום התרבות יהיה בפעילויות אלה לשם שיפור איכות החיים של כלל   .7
האוכלוסייה בישראל, לרבות תושבי ישראל באזור:

הציבוריות,  הספריות  בחוק  כמשמעותה  ציבורית  ספרייה  בהפעלת  סיוע   )1(
התשל"ה-31975, ובארגון אירועי תרבות הפתוחים לציבור הרחב בספרייה כאמור;

סיוע והדרכה במוזאון מוכר כמשמעותו בחוק המוזאונים, התשמ"ג-41983, וכן   )2(
באתר לאומי או באתר הנצחה כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים 

לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-51998.

השירות בתחום הגנת הסביבה וטיפול בבעלי חיים יהיה בפעילויות אלה לשם שיפור   .8
ישראל  תושבי  לרבות  בישראל,  האוכלוסייה  כלל  של  הבטיחות  או  החיים  איכות 

באזור:

פעילות לשמירה על הניקיון של המרחב הציבורי, בכפוף לסעיף 6)ג( לחוק;  )1(

פסולת  ייצור  הפחתת  הציבורי,  המרחב  של  הניקיון  על  לשמירה  הציבור  חינוך   )2(
וקידום המיחזור;

הדרכה והעלאת מודעות בנושאי הגנת הסביבה;  )3(

סיוע בטיפול ובשמירה על בעלי חיים, בגופים המפעילים הדרכה או טיפול לבני   )4(
אדם, או על בעלי חיים במצוקה, נטושים או פגועים;

סיוע לשמירה על מערכות אקולוגיות, לרבות צמחי הבר וחיות הבר המוגנים, ועל   )5(
המגוון הגנטי והביולוגי;

סיוע להגנה על משאבי הטבע ורכיבי הסביבה, לרבות מים, ים, קרקע ואוויר, מפני   )6(
זיהום, ניצול יתר או פגיעה;

של  חשיפה  ולהפחתת  לציבור  סביבתיים  סיכונים  של  ולהפחתה  למניעה  סיוע   )7(
אוכלוסייה לחומרים מסוכנים, קרינה, רעש ומפגעי ריח;

סיוע בהטמעת היבטים סביבתיים בתחום התכנון והבנייה, ובקידום העירוניות   )8(
והבנייה הירוקה.

השירות בתחום הבטיחות בדרכים יהיה בפעילויות אלה לשם שיפור הבטיחות של   .9
כלל האוכלוסייה בישראל, לרבות תושבי ישראל באזור:

הדרכה והעלאת מודעות לבטיחות בדרכים וסיוע למניעת תאונות דרכים;  )1(

הדרכה והעלאת מודעות לנושא של מניעת שכחה של ילדים ברכב.  )2(

השירות בתחום ביטחון הפנים יהיה בסיוע לשמירה על ביטחון הציבור ורכושו  )א(   .10
לשם שיפור הבטיחות של כלל האוכלוסייה בישראל, לרבות תושבי ישראל באזור.

הפעילות המנויה בתקנת משנה )א( תבוצע בכפוף לכך שמתנדב לא יישא כלי   )ב( 
ירייה לצורך ביצוע הפעילות, ובכפוף לכל דין.

י"ב באב התשע"ח )24 ביולי 2018(
)חמ 3-5656(

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

הממונה על ביצוע החוק  

פעילויות בתחום 
התרבות

3  ס"ח התשל"ה, עמ' 230.

4  ס"ח התשמ"ג, עמ' 113.

5  ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.
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