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תקנות ההוצאה לפועל )תיקון(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, 
אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-21979 )להלן - התקנות העיקריות(, אחרי תקנה 14ג   .1
יבוא:

"הגשת בקשות 
במערכת המיכון 

הודעות  פעולות,  הליכים,  לבקשת  תגובות  בקשות,  )א(  14ד. 
ודיווח )להלן בתקנה זו - בקשות( המוגשות על ידי הזוכה 
בתוספת  והמפורטות  נכסים  כונס  ידי  על  או  החייב  או 
מערכת  של  המיכון  מערכת  באמצעות  יוגשו  הרביעית, 

ההוצאה לפועל.

את  להגיש  רשאי  דין,  עורך  בידי  מיוצג  שאינו  יחיד  )ב( 
הבקשות שלא בצורה ממוכנת.  

באופן  לפועל  ההוצאה  במערכת  תקלה  של  במקרה  )ג( 
בדבר  הודעה  תפורסם  ממוכנת,  בצורה  בקשות  העברת 
בתקופות  להגיש  ניתן  ויהיה  האינטרנט,  באתר  התקלה 
ובמועדים  בדרך  באופן,  בקשות  בהודעה,  האמורות 

שיפורטו בהודעה."

אחרי תקנה 19 לתקנות העיקריות יבוא:  .2

רשם ההוצאה לפועל רשאי, לפי בקשת אחד מבעלי הדין "דיון מאוחד 19א. 
או ביוזמתו, להורות על קיומו של דיון מאוחד בחלק מתיקי 
החייב או בכולם, אם סבר שיש בכך כדי לייעל ולפשט את 
לבקשות  ביחס  סותרות  תוצאות  למנוע  כדי  או  ההליכים 
מאוחד  דיון  של  קיום  לרבות  אחר,  טעם  מכל  או  דומות 
בתיק  שהוגשה  דומה  ובבקשה  לפניו  הנידונה  בבקשה 
אחד או יותר באותה לשכת הוצאה לפועל או בכל לשכה 

אחרת."

אחרי התוספת השלישית לתקנות העיקריות יבוא:  .3

"תוספת רביעית
)תקנה 14)ד((

בקשות לפתיחת תיק הוצאה לפועל:  .1

)א(   בקשה לפתיחת תיק - פסק דין כספי;

)ב(  בקשה לפתיחת תיק - פסק דין פינוי;

)ג(  בקשה לפתיחת תיק - פסק דין להשבת מיטלטלין;

)ד(  בקשה לפתיחת תיק - פסק דין אחר;

)ה(  בקשה לפתיחת תיק - כביש אגרה;

)ו(  בקשה לפתיחת תיק - שטרות;

הוספת תקנה 14ד 

הוספת תקנה 19א

הוספת תוספת
רביעית 

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.

2  ק"ת התש"ם, עמ' 386; התש"ף, עמ' 528. 
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)ז(  בקשה לפתיחת תיק - תביעה על סכום קצוב;

)ח(  בקשה לפתיחת תיק - משכון רכב;

)ט(  בקשה לפתיחת תיק - משכון מקרקעין;

)י(  בקשה לפתיחת תיק - משכון דירת מגורים;

)יא( בקשה לפתיחת תיק - משכון מיטלטלין אחר;

)יב( בקשה לפתיחת תיק - מזונות ביטוח לאומי;

)יג( בקשה לפתיחה מחדש של תיק שנסגר.

בקשות בעניין הליכים ובקשות למידע:  .2

בקשה לרישום עיקול מיטלטלין;  )א( 

בקשה להטלת עיקול ברישום על רכב; )ב( 

בקשה להטלת עיקול ברישום אצל מחזיק; )ג( 

בקשה לרישום עיקול מקרקעין; )ד( 

בקשה לעיקול כספי זוכה; )ה( 

בקשה למימוש עיקול כספי זוכה; )ו( 

בקשה להוצאת מעוקלים; )ז( 

בקשה למימוש עיקול צד ג'; )ח( 

בקשה לתפיסת רכב; )ט( 

בקשה לעיכוב יציאה מן הארץ; )י( 

)יא( בקשה לצו הבאה;

)יב( בקשה להטלת הגבלות על חייב בתיק;

)יג( בקשה לעיקול משכורת;

)יד( בקשה לרישום חייב במאגר חייבים משתמטים;

)טו( בקשה למתן צו למסירת מידע;

)טז( בקשה לצו מידע לעדכון על כניסת חייב ארצה;

)יז( בקשה לקבלת מידע על קיומו של תיק מזונות;

)יח( בקשה לקבלת מידע על גובה חוב מזונות;

)יט( בקשה לעיכוב הליכים;

)כ(  בקשה לחידוש הליכים;

)כא( בקשה לביטול הליכים;

)כב( בקשה לעיכוב או ביטול או שינוי החלטה לעיכוב כספים;

)כג( בקשה לביטול הגבלות חייב בתיק.
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בקשות הקשורות בניהול תיק הוצאה לפועל:  .3

בקשה לצירוף תיק לתיק איחוד; )א( 

בקשה למתן צו תשלומים או בקשה לשינוי צו תשלומים; )ב( 

בקשה לביטול איחוד תיקים; )ג( 

בקשה לזימון חקירה או בירור; )ד( 

בקשה לזימון צד שלישי לחקירה; )ה( 

בקשה לסגירת תיק; )ו( 

בקשה למשלוח אזהרה בדואר רשום; )ז( 

בקשה למסירה אישית של אזהרה; )ח( 

בקשה לדחיית מועד דיון; )ט( 

בקשה לביטול מועד דיון; )י( 

)יא( בקשה להעברת תיק ללשכה אחרת;

)יב( בקשה להגדלת או הוספת קרן חוב;

)יג( בקשה להקטנת חוב;

)יד( בקשה למתן תוקף לפשרה או להסדר;

)טו( בקשה כללית;

)טז( בקשה להוספת ייצוג;

)יז( תגובה לבקשה;

)יח( בקשה לדיווח על מסירת אזהרה;

)יט( בקשה להכרה בחייב משלם;

)כ(  בקשה לביטול הכרה בחייב משלם;

)כא( הגשת מסמך לתיק;

)כב( בקשה להוצאת תיק פרטני מאיחוד וסגירתו; 

)כג( בקשה לשינוי פרטי חשבון עורך דין מייצג;

)כד( בקשה לעדכון פרטי טלפון וכתובת דואר אלקטרוני של עורך דין מייצג;

)כה( בקשה לשינוי פרטי גורם;

)כו( בדיקת הליך ביצוע;

)כז( ביצוע תשלום בכרטיס אשראי;

)כח( בדיקה במרשם חייבים מוגבלים;

)כט( בדיקה במרשם חייבים משתמטים;

)ל( בדיקת קיומו של שיק שלא נפדה;

)לא( הפקת רשימת תיקי חייב;

)לב( בקשה להפקת שובר;

)לג( בקשה לאיתור קבלה.
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בקשות הקשורות בהליך כינוס נכסים:  .4

)א(  בקשה למינוי כונס נכסים על נכס מקרקעין;

)ב(  בקשה למינוי כונס נכסים על רכב;

)ג(  בקשה למינוי כונס נכסים על נכס אחר;

)ד(  בקשה לאישור מכר;

)ה(  בקשה למתן צו מכר. 

בקשות הקשורות להתנגדות לחוב:  .5

)א(  הגשת בקשה בטענת "פרעתי";

)ב(  הגשת התנגדות לביצוע שטר;

)ג(  הגשה באיחור של התנגדות לביצוע שטר;

)ד(  הגשת התנגדות לביצוע תביעה;

)ה(  הגשה באיחור של התנגדות לביצוע תביעה."

תחילתה של תקנה 14ד לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה - 30 ימים   .4
מיום הפרסום )להלן - יום התחילה(, ואולם מי שמעוניין בכך רשאי לפעול לפיה גם 

לפני יום התחילה. 

של  בסופה  כאילו  יראו  אלה  תקנות  של  פרסומן  מיום  חודשים  שבעה  של  בתקופה   .5
תקנה 14ד לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה בא:

")ד( עורך דין אשר נתקל בקושי טכני בהגשת בקשה באמצעות מערכת המיכון של 
מערכת ההוצאה לפועל, יפנה ללשכת ההוצאה לפועל באמצעות טופס מקוון לקבלת 
סיוע והדרכה בעל פה, בדבר אופן הגשת הבקשה בצורה ממוכנת; אם הקושי הטכני 

לא נפתר, יהיה רשאי להגיש את הבקשה שלא בצורה ממוכנת."

י"ג באדר א' התשפ"ב )14 בפברואר 2022(
)חמ 3-63-ת1(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר המשפטים  

תקנות שירות אזרחי )עקרונות השירות הלאומי וההתנדבות הקהילתית( 
)תיקון(, התשפ"ב-2022

אזרחי,  שירות  לחוק  ו–)ב()1(  ו–105)א(  ו–)5(  19)ד()4(   ,10 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
למנהל  שניתנה  לאחר  המועצה,  עם  בהתייעצות  האוצר,  שר  בהסכמת  התשע"ז-12017, 
הזדמנות להגיש לשר את חוות דעתו בעניין, ובאישור ועדת העבודה והרווחה  של הכנסת, 

אני מתקין תקנות אלה:

הקהילתית(,  וההתנדבות  הלאומי  השירות  )עקרונות  אזרחי  שירות  בתקנות   .1
התשפ"א-22020 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 1 - 

תחילה 

הוראת שעה 

תיקון תקנה 1 

ס"ח התשע"ז, עמ' 632; התשע"ח, עמ' 900; התש"ף, עמ' 942; י"פ התש"ף, עמ' 6630.  1

ק"ת התשפ"א, עמ' 1212.  2
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לפני ההגדרה "לימודים סדירים" יבוא:  )1(

""גוף מפעיל זר" ו"שירות מחוץ לישראל" - כהגדרתם בתקנות השירות מחוץ 
לישראל;

"דמי כיס" - כמשמעותם בסעיף 9 לחוק;";

אחרי ההגדרה "מען המגורים" יבוא:  )2(

""מתנדב בודד" - מתנדב שהתייתם משני הוריו או מתנדב שהוריו מתגוררים 
מחוץ לישראל דרך קבע, בין שעלה לישראל בגפו ובין שהוריו היגרו אל 
מחוץ לישראל או שיצאו לשליחות אל מחוץ לישראל, לתקופה של חצי 

שנה או יותר;

"מתנדב מיוחד" - מתנדב שמתקיים בו אחד מאלה: 

הוא עיוור או מקבל קצבת נכות;  )1(

)2(  מינהל מוגבלויות במשרד הרווחה והביטחון החברתי הכיר בו כבעל 
מוגבלות;

הרשות הכירה בו כבעל מוגבלות על פי אמות מידה שגיבשה בתיאום   )3(
באתר  יפורסמו  המידה  אמות  החינוך;  במשרד  המיוחד  החינוך  אגף  עם 

האינטרנט של הרשות;

הוא צעיר בסיכון;  )4(

"עיוור" - מי שמחזיק בתעודת עיוור מאת משרד הרווחה והביטחון החברתי;

"קצבת נכות" - קצבת נכות המשולמת לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, 
התשנ"ה-31995;";

אחרי ההגדרה "השירות" יבוא:  )3(

""תקנות השירות מחוץ לישראל" - תקנות שירות אזרחי )שירות מחוץ לישראל 
ולאזור(, התשע"ט-42019."

אחרי תקנה 8 לתקנות העיקריות יבוא:  .2

"פרק ו': התעריף

רכיבי התעריף 
החודשי 

בעד  מוכר  לגוף  מפעיל  גוף  שישלם  התעריף  רכיבי  אלה  8א. 
הפעלת מתנדב, בכל חודש:

דמי כיס למתנדב בסך של 540 שקלים חדשים;  )1(

החזר הוצאות למתנדב לפי אחד מאלה, כמפורט להלן:  )2(

למתנדב המתגורר בביתו ונושא בעצמו בהוצאות  )א( 
 247  - לפחות  ביום  ארוחות  שתי  של  בהיקף  תזונתו 

שקלים חדשים;

בעצמו  ונושא  בביתו  המתגורר  למתנדב  )ב( 
 123  - היותר  לכל  ביום  אחת  ארוחה  של  בהוצאות 

שקלים חדשים;

הוספת פרקים ו' ו–ז' 
וכותרת פרק ח' 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.  3

ק"ת התשע"ט, עמ' 2230.  4
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בעצמו  ונושא  שירות  בדירת  המתגורר  למתנדב  )ג( 
ביום  ארוחות  שתי  של  בהיקף  תזונתו  בהוצאות 

לפחות - 335 שקלים חדשים;

בעצמו  ונושא  שירות  בדירת  המתגורר  למתנדב  )ד( 
 177  - היותר  לכל  ביום  אחת  ארוחה  של  בהוצאות 
המתגורר  למתנדב  האמור,  אף  על  חדשים;  שקלים 
נושא  המפעיל  והגוף  המפעיל  הגוף  שמחזיק  בדירה 
לפי  הוצאות  החזר  ישולם  לא  תזונתו,  בהוצאות 

פסקה זו;

 335  - מגוריו  במקום  תלות  בלא  נשוי  למתנדב  )ה( 
שקלים חדשים;

למתנדב מיוחד - 247 שקלים חדשים, ואם הוא  )ו( 
מתגורר בדירת שירות - 335 שקלים חדשים, אף אם 

הוא אינו נושא בהוצאות תזונתו, כולן או חלקן;  

דמי ביטוחים, לפי אחד מאלה:  )3(

בעד מתנדב המתגורר בביתו או בדירה שמחזיק  )א( 
הגוף המפעיל - 8 שקלים חדשים;

בעד מתנדב המתגורר בדירת שירות, למעט דירה  )ב( 
שמחזיק הגוף המפעיל - 16 שקלים חדשים;

שכר רכזים והוצאות נלוות, לפי אחד מאלה:  )4(

שקלים   187  - בביתו  המתגורר  מתנדב  בעד  )א( 
חדשים;

הגוף  שמחזיק  בדירה  המתגורר  מתנדב  בעד  )ב( 
המפעיל - 250 שקלים חדשים;

בעד מתנדב המתגורר בדירת שירות, למעט דירה  )ג( 
שמחזיק הגוף המפעיל - 325 שקלים חדשים;

בעד מתנדב מיוחד, בלא תלות במקום מגוריו -  )ד( 
753 שקלים חדשים;

שירות,  בדירת  המתגורר  מתנדב  בעד  דיור  הוצאות   )5(
למעט דירה שמחזיק הגוף המפעיל, כמפורט להלן:

שכר דירה - 558 שקלים חדשים, ולגבי מתנדב  )א( 
מיוחד - 585 שקלים חדשים;

שקלים   196  - דירה  לאחזקת  שוטפות  הוצאות  )ב( 
חדשים, ולגבי מתנדב מיוחד - 205 שקלים חדשים;

 47  - השנייה  בתוספת  כמפורט  וציוד,  רהיטים  )ג( 
שקלים   49  - מיוחד  מתנדב  ולגבי  חדשים,  שקלים 

חדשים;

ולגבי  חדשים,  שקלים   22  - דירות  מתחזקי  )ד( 
מתנדב מיוחד - 23 שקלים חדשים;
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תלות  בלא  מתנדב,  הפעלת  בעד  נוספות  הוצאות   )6(
במקום מגוריו, כמפורט להלן:

נסיעות - 186 שקלים חדשים; )א( 

שקלים   128  - בריאות  וביטוח  לאומי  ביטוח  )ב( 
חדשים, ולעניין מתנדב מיוחד שאינו צעיר בסיכון - 

104  שקלים חדשים;

סיוע כספי או סיוע בעין למתנדבים נזקקים - 15  )ג( 
מתנדב   - נזקק"  "מתנדב  זה,  לעניין  חדשים;  שקלים 
המוכר;  הגוף  החלטת  לפי  המידה  באמות  שעומד 
לסיוע  הזכאות  לקביעת  מידה  אמות  תגבש  הרשות 
על  תפקח  זה,  קטן  סעיף  לעניין  נזקקים  למתנדבים 
בתום  זה  קטן  סעיף  לפי  ששולמו  הכספים  מימוש 
את  ותיידע  שחלפה,  השנה  לגבי  קלנדרית,  שנה  כל 
לבקש  האפשרות  לגבי  בשנה  פעמיים  המתנדבים 

סיוע ולגבי אמות המידה למתן הסיוע;

החסרה  תקופה  שמשלימים  מתנדבים  מימון  )ד( 
שקלים   12  - שלהם  השירות  תקופת  להשלמת 

חדשים;

השתתפות בשכר עובדים סוציאליים המועסקים  )ה( 
בגוף המוכר - 17 שקלים חדשים;

בגוף  המועסקים  משבצים  בשכר  השתתפות  )ו( 
המוכר - 19 שקלים חדשים;

ומחוזות  אזורים  מנהלי  של  בשכר  השתתפות  )ז( 
המועסקים בגוף המוכר - 29 שקלים חדשים;

שקלים   47  - החוק  לפי  מתנדבים  של  הכשרות  )ח( 
חדשים;

תוספת תקורה בסכום של 173 שקלים חדשים, בעד כל   )7(
מתנדב, ולגבי מתנדב מיוחד - 247 שקלים חדשים.

סיכום סכומי 
התעריף ותשלומים 

למתנדב

מוכר  לגוף  מפעיל  גוף  שישלם  התעריף  סכומי  סיכום  )א(  8ב. 
כמפורט  יהיה  8א,  בתקנה  כמפורט  מתנדב,  הפעלת  בעד 

בתוספת הראשונה.
מתוך סכומי התעריף כאמור בתקנה 8א, הגוף המוכר  )ב( 
ישלם ישירות לידי המתנדב את הרכיבים הנקובים בתקנה 

8א)1( ו–)2(.   

בכתב  פירוט  לשנה,  אחת  למתנדבים,  תשלח  הרשות  )ג( 
של הסכומים של דמי הכיס והחזר ההוצאות המעודכנים 

לפי תקנה 8א)1( ו–)2(.
ההוצאות תשלומי הרשות  בעד  תשלום  המוכר  לגוף  תעביר  הרשות  )א(  8ג. 

המפורטות להלן, בסכום הנקוב לצידן:

הוצאות נוספות בשל מתנדב החולה בצליאק -   )1(
ו–370  בביתו  המתגורר  למתנדב  חדשים  שקלים   200
שקלים חדשים למתנדב בדירת שירות; התשלום הוא 

חודשי ונוסף על דמי כיס והחזר הוצאות;  
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למקום  ושוב  הלוך  טיסה  כרטיס  בעד  החזר   )2(
מגוריו של המתנדב במהלך החודש האחרון של שנת 
השירות הראשונה או במהלך שנת השירות השנייה 
 3,500 עד   - לישראל  מחוץ  שהגיע  בודד  מתנדב  של 
בהצגת  מותנה  האמור  התשלום  חדשים;  שקלים 
מתנדב  לכל  בלבד  אחת  פעם  וישולם  טיסה  כרטיס 

כאמור, בסוף שנת השירות השנייה שלו;

תוספת לדמי כיס והחזר הוצאות בעבור מתנדב   )3(
בודד - 720 שקלים חדשים לחודש;

בשכר  השתתפות  וכן  וציוד,  רהיטים  ביטוחים,    )4(
 423  - בודד  מתנדב  בעבור  נלוות  והוצאות  רכזות 

שקלים חדשים לחודש.

הגוף המוכר יעביר למתנדב, ישירות, את התשלומים  )ב( 
שקיבל מהרשות לפי תקנת משנה )א()1( עד )3(.  

הרשות תעדכן בכתב את המתנדבים על כך ששולמו  )ג( 
לתקנת   )3( עד   )1( בפסקאות  האמורים  הסכומים  בעדם 
משנה )א(, לפי העניין, וכי הם זכאים לקבל את הסכומים 

האמורים מהגוף המוכר.

עדכון 
סכומים 

יתעדכנו  ו–8ה  8ג  8א,  בתקנות  הנקובים  הסכומים  )א(  8ד. 
לפי  העדכון(  יום   - )להלן  שנה  כל  של  בספטמבר  ב–1 
ואולם   הבסיסי;  המדד  לעומת  החדש  המדד  שינוי  שיעור 
הסכומים הנקובים בתקנה 8א)1( ו–)2( ישתנו רק אם חלה 
לשקל  יעוגל  כאמור  שעודכן  סכום  כאמור;  במדד  עלייה 
החדש  השקל  מחצית  של  וסכום  הקרוב,  השלם  החדש 
יעוגל כלפי מעלה; עדכון הסכום כאמור, ייעשה על בסיס 
הסכום שנקבע ליום העדכון הקודם, לפני שעוגל כאמור; 

לעניין זה -

"המדד" - אחד מאלה לפי העניין:

לעניין הסכומים הנקובים בתקנות 8א)1(, )2(, )3(,   )1(
)5()ב( ו–)ג(, )6()א(, )ג(, )ד( ו–)ח(, 8ג ו–8ה)1( עד )5( ו–)8( 
- מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה;

8א)5()א(  בתקנה  הנקובים  הסכומים  לעניין   )2(
המרכזית  הלשכה  שמפרסמת  הדירה  שכר  מדד   -

לסטטיסטיקה;  

)5()ד(, 8א)4(,  בתקנה  הנקובים  הסכומים  לעניין   )3( 
במשק  הממוצע  השכר  מדד   - ו–8ה)6(  )ז(  עד  )6()ה( 
המרכזית  הלשכה  שמפרסמת  הציבורי  במגזר 

לסטטיסטיקה;

יום  לפני  לאחרונה  שפורסם  המדד   - החדש"  "המדד 
העדכון;
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יום  לפני  לאחרונה  שפורסם  המדד   - הבסיסי"  "המדד 
העדכון הקודם, ולעניין יום העדכון הראשון - המדד 

שפורסם בחודש אוגוסט 2021.

על אף האמור בתקנת משנה )א( - )ב( 

ו–8ה)7(  8א)6()ב(  בתקנות  הנקובים  הסכומים   )1(
לפי  שנקבעו  הסכומים  לפי  לזמן  מזמן  יתעדכנו 
משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  ט"ו  פרק 
התשנ"ה-1995, או לפי סעיף 14 לחוק ביטוח בריאות 

ממלכתי, התשנ"ד-51994, לפי העניין;

ב–1  יתעדכנו  8א)7(  בתקנה  הנקובים  הסכומים   )2(
בספטמבר של כל שנה כמפורט להלן:

מתנדב,  לגבי  התקורה  תוספת  סכום  )א( 
למעט מתנדב מיוחד, יהיה 10% מהממוצע של 
הסכומים הנקובים בפרטים )1( עד )6( לתוספת 
מהסכומים  סכום  שמכל  לאחר  הראשונה 
הנקוב  הסכום  הופחת  האמורים  שבפרטים 
בתקנה 8א)7( לפני עדכונו כאמור בפסקת משנה 

זו;

סכום תוספת התקורה לגבי מתנדב מיוחד  )ב( 
הנקובים  הסכומים  של  מהממוצע   10% יהיה 
לאחר   הראשונה  לתוספת   )10( עד   )7( בפרטים 
האמורים  שבפרטים   מהסכומים  סכום  שמכל 
הופחת הסכום הנקוב בתקנה 8א)7( לפני עדכונו 

כאמור בפסקת משנה זו.

את  בשנה,  שנה  מדי  ברשומות,  יפרסם  המנהל  )ג( 
סכום  את  ו–8ג,  ו–)2(  8א)1(  בתקנות  הנקובים  הסכומים 
ואת  8ה  תקנה  של  ברישה  הקבוע  השנתי  התשלום 
הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה, כפי שעודכנו לפי 

תקנה זו.

פרק ז': מתנדבים בשירות מחוץ לישראל

תעריף בעד מתנדב 
בשירות מחוץ 

לישראל

ישלם  זר  מפעיל  גוף  ו–8ב,  8א  בתקנות  האמור  אף  על  8ה. 
לגוף המוכר שהפנה אליו מתנדב לשירות מחוץ לישראל, 
תשלום שנתי בסך של 17,993 שקלים חדשים, לכל מתנדב, 

בעד רכיבי ההוצאות כמפורט להלן:

טיסות עובדים, הוצאות אכילה, שתייה ולינה )אש"ל(   )1(
והוצאות שהייה - 328 שקלים חדשים;

מחוץ  בשירות  להתנדבות  מועמדים  של  מיונים   )2(
לישראל - 700 שקלים חדשים;

ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התשע"ז, עמ' 427.  5
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המחליף  לישראל  מחוץ  לשירות  מתנדב  של  טיסה   )3(
מתנדב ששירותו מחוץ לישראל הופסק לפני תום תקופת 

השירות - 59 שקלים חדשים;   

של  השירות  תקופת  כל  לגבי  שלהלן,  הביטוחים   )4(
מורשה  ביטוח  תאגיד  בידי  לישראל,  מחוץ  המתנדב 
בישראל: ביטוח נסיעות מחוץ לישראל הכולל ביטוח רפואי 
צד  וביטוח  אישיות  תאונות  ביטוח  חיים,  ביטוח  וכבודה, 

ג' - 5,253 שקלים חדשים;

קיום סמינרים בישראל ומחוץ לישראל - 2,374  שקלים   )5(
חדשים;

שקלים   6,108  - המוכר  הגוף  עובדי  של  עבודה  שכר   )6(
חדשים;

 1,536  - למתנדבים  בריאות  וביטוח  לאומי  ביטוח   )7(
שקלים חדשים;

הוצאות הנהלה וכלליות - 1,636 שקלים חדשים.  )8(

חובות גוף מפעיל 
זר כלפי מתנדב 

בשירות מחוץ 
לישראל 

בלי לגרוע מתקנה 8ה, גוף מפעיל זר יספק למתנדבים  )א(  8ו. 
מחוץ לישראל את כל תנאי השירות שלהלן, בעין או בדרך 
בהתחשב  והכול  בהם,  הכרוכות  ההוצאות  מימון  של 
השירות  ובתנאי  לישראל  מחוץ  השירות  ביצוע  במקום 

מחוץ לישראל:

לישראל  מחוץ  השירות  למקום  הנסיעה  סידורי   )1(
ובחזרה לישראל, לרבות כרטיסי טיסה בתחילת שנת 
או  שהייה  לכניסה,  אשרות  וכן  ובסיומה,  השירות 
של  ראשונה  מדרגה  משפחה  קרוב  נפטר  התנדבות; 
המתנדב - יממן הגוף המפעיל הזר עלות כרטיס טיסה 

נוסף, אל ישראל וממנה בחזרה למקום השירות;  

מקום מגורים ראוי והולם, כולל חיבור לתשתיות,   )2(
כגון חשמל, מים וגז, וכן מימון של מיסים ותשלומים 

החלים על מקום המגורים או על השהות בו;

סידורי נסיעה ממקום המגורים למקום השירות,   )3(
ובחזרה;

חיבור  וכן  מקומית,  סלולרית  תקשורת  חבילת   )4(
בדירת המגורים לרשת האינטרנט ותשתית אלחוטית 

;)WiFi(

שירותי כביסה;  )5(

במהלך  המתנדב  את  שישמשו  ורהיטים  ציוד   )6(
השירות מחוץ לישראל, כמפורט בתוספת השנייה.  
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של  מגורים  בדירת  מתנדב  לשכן  רשאי  זר  מפעיל  גוף  )ב( 
פוגעים  אינם  כאמור  שמגורים  ובלבד  מקומית,  משפחה 
בפרטיות המתנדב, והמתנדב נתן את הסכמתו לכך מראש 
המגורים  דירת  כללה  לשירות;  מישראל  יציאתו  לפני 
)א(,  משנה  בתקנת  המנויים  השירות  מתנאי  תנאי  כאמור 

לא יידרש הגוף המפעיל הזר לספקם למתנדב.

חודשיים  כיס  דמי  למתנדב  ישלם  הזר  המפעיל  הגוף  )ג( 
ויחולו לעניין זה הוראות אלה:

הגוף המפעיל הזר ישלם למתנדב בשירות מחוץ   )1(
לישראל, מדי חודש בחודשו, דמי כיס והחזר הוצאות 
בסכום של 500 דולר של ארצות הברית של אמריקה; 
דמי הכיס ישולמו במטבע המקומי של המדינה שבה 
מתבצע השירות מחוץ לישראל, לפי השער היציג של 
אותו מטבע ביום התשלום בפועל; הגוף המפעיל הזר 
יישא בתשלומי מס ובחיובים נוספים, אם הוטלו על 
להורות  רשאי  המנהל  השירות;  במדינת  הכיס  דמי 
עד  של  לסכום  הכיס  דמי  את  להעלות  מפעיל  לגוף 
600 דולר של ארצות הברית של אמריקה, או להפחית 
ארצות  של  דולר   400 עד  של  לסכום  הכיס  דמי  את 
הברית של אמריקה, בהתחשב ביוקר המחיה במדינה 
המפעיל  הגוף  חובת  המתנדב;  משרת  שבה  בעיר  או 
לשלם את הסכום המוגדל או המופחת, לפי העניין, 
הוראת  מתן  שלאחר  העוקב  מהחודש  החל  תחול 
המשולם  הסכום  יפחת  שלא  ובלבד  כאמור,  המנהל 

למתנדב כלשהו במהלך השירות מחוץ לישראל;

בנקאית  העברה  באמצעות  יועברו  הכיס  דמי   )2(
במדינה  המנוהל  המתנדב  של  שמו  על  בנק  לחשבון 
בהמחאה  או  לישראל,  מחוץ  השירות  מתבצע  שבה 

לפקודת המתנדב;

על אף האמור בפסקה )2( לעניין העברה בנקאית,   )3(
הגוף המפעיל רשאי להעביר למתנדב את דמי הכיס 

במזומן, בהתקיים כל אלה:

בנק  חשבון  לפתוח  זכאי  אינו  המתנדב  )א( 
במדינה שבה מתבצע השירות מחוץ לישראל;

להעביר  המפעיל  לגוף  אישר  המוכר  הגוף  )ב( 
שנוכח  לאחר  במזומן,  הכיס  דמי  את  למתנדב 
הגוף  )א(;  משנה  בפסקת  האמור  מתקיים  כי 
המוכר יעדכן את הרשות בדבר אישור כאמור, 
לרשות  בהודעתו  ויפרט  שניתן,  לאחר  בסמוך 

את הנימוקים למתן האישור;  
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חודש  מדי  בחתימתו,  יאשר  המתנדב  )ג( 
בחודשו, את קבלת הסכום במזומן ואת התאריך 
לגוף  ישלח  הזר  המפעיל  והגוף  התקבל,  שבו 

המוכר את העתק האישור האמור.  

זר  מפעיל  לגוף  אישור  להתנות  רשאי  המנהל  )ד( 
לשמש גוף מפעיל במדינת השירות, במימוש החובות 

החלות עליו לפי תקנות משנה )א( ו–)ג(.

פרק ח': תחילה".

בתקנות העיקריות, בסופן יבוא:   .3

"תוספת ראשונה 
)תקנה 8ב(

להלן סיכום של סכומי התעריף החודשי שישלם גוף מפעיל לגוף מוכר בעד הפעלת מתנדב: 

טור ב'    טור א'         

בהוצאות  בעצמו  ונושא  בביתו  המתגורר  )1( מתנדב 
תזונתו בהיקף של שתי ארוחות ביום לפחות

1,608 שקלים חדשים

של  בהוצאות  בעצמו  ונושא  בביתו  המתגורר  )2( מתנדב 
ארוחה אחת ביום לכל היותר

1,484 שקלים חדשים

בעצמו  ונושא  שירות  בדירת  המתגורר  )3( מתנדב 
בהוצאות תזונתו בהיקף של שתי ארוחות ביום לפחות 

2,666 שקלים חדשים

בעצמו  ונושא  שירות  בדירת  המתגורר  )4( מתנדב 
בהוצאות של ארוחה אחת ביום לכל היותר

2,507 שקלים חדשים

ונושא  המפעיל  הגוף  שמחזיק  בדירה  המתגורר  )5( מתנדב 
בעצמו בהוצאות תזונתו בהיקף של שתי ארוחות ביום לפחות

1,759 שקלים חדשים

)6( מתנדב המתגורר בדירה שמחזיק הגוף המפעיל ונושא 
בעצמו בהוצאות של ארוחה אחת ביום לכל היותר

1,424 שקלים חדשים

2,224 שקלים חדשים)7( מתנדב מיוחד, למעט צעיר בסיכון, המתגורר בביתו

בדירת  המתגורר  בסיכון,  צעיר  למעט  מיוחד,  )8( מתנדב 
שירות

3,183 שקלים חדשים

2,248 שקלים חדשים)9( מתנדב שהוא צעיר בסיכון המתגורר בביתו  

3,207 שקלים חדשים)10( מתנדב שהוא צעיר בסיכון המתגורר בדירת שירות

תוספת שנייה 
)תקנות 8א)5()ג( ו–8ו)א()6((

רהיטים - מיטה, מזרן, כיסא, ארון, שולחן;  )1(

מוצרי חשמל - מקרר, תנור בישול, כיריים, מיקרוגל, קומקום חשמלי, מזגן;   )2(

ובשריים,  חלביים   - סכו"ם  כוסות,  צלחות,  מחבת,  סיר,   - ובישול  אוכל  כלי   )3(
פלטת חימום, מיחם מים;

כלי ניקוי - מגב, מטאטא, דלי, סמרטוט רצפה, מברשת לשירותים, פחי אשפה,   )4(
מגבות מטבח, נייר טואלט, חומרי ניקוי;

מטף כיבוי אש."  )5(

הוספת תוספות 
ראשונה ושנייה 
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תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( )להלן - יום  )א(   .4
התחילה(.  

על אף האמור בתקנת משנה )א(, תחילתן של תקנות 8ה ו–8ו לתקנות העיקריות,  )ב( 
כנוסחן בתקנה 2 לתקנות אלה, ביום ה' באלול התשפ"ב )1 בספטמבר 2022(. 

על אף האמור בתקנה 8א ובתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, כנוסחן בתקנות 2   .5
ו–3 לתקנות אלה, בהתאמה - 

)1(  בתקופה שמיום התחילה עד יום ז' בטבת התשפ"ג )31 בדצמבר 2022(, יראו כאילו -

בתקנה  8א)1(, במקום "540 שקלים חדשים" נאמר "810 שקלים חדשים"; )א( 

בתקנה 8א)7(, במקום "173 שקלים חדשים" נאמר "200 שקלים חדשים"; )ב( 

בתוספת הראשונה - )ג( 

)1( בפרט )1(, בטור ב', במקום "1,608" נאמר "1,905";

)2( בפרט )2(, בטור ב', במקום "1,484" נאמר "1,781";

)3( בפרט )3(, בטור ב', במקום "2,666" נאמר "2,963";

)4( בפרט )4(, בטור ב', במקום "2,507" נאמר "2,804";

)5( בפרט )5(, בטור ב', במקום "1,759" נאמר "2,056";

)6( בפרט )6(, בטור ב', במקום "1,424" נאמר "1,721";

יראו   ,)2022 באוגוסט   31( התשפ"ב  באלול  ד'  יום  עד  התחילה  שמיום  בתקופה   )2(
כאילו -

)א( בתקנה 8א)4()ד(, במקום "753 שקלים חדשים" נאמר "558 שקלים חדשים";

)ב( בתקנה 8א)7(, במקום "247 שקלים חדשים" נאמר "254 שקלים חדשים";

)ג( בתוספת הראשונה -

בפרט )7(, בטור ב', במקום "2,224" נאמר "2,306";  )1(

בפרט )8(, בטור ב', במקום "3,183" נאמר "3,265";  )2(

בפרט )9(, בטור ב', במקום "2,248" נאמר "2,330";  )3(

בפרט )10(, בטור ב', במקום "3,207" נאמר "3,289";  )4(

בתקופה שמיום ה' באלול התשפ"ב )1 בספטמבר 2022( עד יום ז' בטבת התשפ"ג   )3(
)31 בדצמבר 2022(, יראו כאילו -

בתקנה 8א)7(, במקום "247 שקלים חדשים" נאמר "274 שקלים חדשים"; )א( 

בתוספת הראשונה - )ב( 

בפרט )7(, בטור ב', במקום "2,224" נאמר "2,521";  )1(

בפרט )8(, בטור ב', במקום "3,183" נאמר "3,480";  )2(

בפרט )9(, בטור ב', במקום "2,248" נאמר "2,545";  )3(

בפרט )10(, בטור ב', במקום "3,207" נאמר "3,504".  )4(

י"ב באדר א' התשפ"ב )13 בפברואר 2022(
)חמ 3-5826(

ט נ ב י  תל פ נ  
שר ההתיישבות  

הממונה על ביצוע החוק  

תחילה 

הוראות שעה 
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