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תקנות שירות אזרחי )עקרונות השירות הלאומי וההתנדבות הקהילתית(, 
התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)ב(, 9)א()3(, 12)א( ו–)ב(, 13)ב( ו–)ד( ו–105)א( ו–)ג( לחוק 
שירות אזרחי, התשע"ז-12017, בהתייעצות עם שר הפנים לעניין פרק ב', בהתייעצות עם 
המועצה, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לעניין תקנות אלה, למעט 

פרק ה', אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': כללי

בתקנות אלה -  .1
"לימודים סדירים" - לימודים בהיקף העולה על שעתיים שבועיות;

"מוסד חינוך", "מוסד להשכלה או להכשרה" - כהגדרתם בסעיף 12)ד( לחוק;

בתעודת  מופיע  שהוא  כפי  מתנדב,  של  הקבוע  המגורים  מקום   - המגורים"  "מען 
הזהות שלו;

"השירות" - שירות לאומי או התנדבות קהילתית.

פרק ב': מתנדב שאינו אזרח ישראלי או תושב קבע

המנהל רשאי להתיר למי שאינו אזרח ישראלי או תושב קבע להתנדב לשירות, ובלבד   .2
שיתקיימו במבקש כאמור כל אלה:

)1(    נקבע על ידי מי שהוסמך לכך כי המבקש זכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה 
כמשמעותה  זהות  בתכנית  משתתף  שהמבקש  או  התש"י-21950,  השבות,  חוק  לפי 
בתקנות הכניסה לישראל )פטור מקבלת היתר למתן אשרה ורישיון ישיבה לעובד זר 

למשתתף בתכנית זהות(, התשע"ו-32016;

)2(     מעמדו ושהייתו בישראל הוסדרו כדין ומאפשרים שהות לשם ביצוע שירות 
לפרק זמן של 12 חודשים לפחות;

)3(     השירות יבוצע בישראל או באזור בלבד;

בפרק זה, "תושב קבע" - כהגדרתו בסעיף 3)א()1( לחוק.

פרק ג': זכאות למגורים

)א(   מתנדב שהתקבל לשירות זכאי לקבל מאת הגוף המוכר שעמו הוא קשור בהסכם   .3
תקופת  כל  למשך  שירות  בדירת  מגורים  לחוק,   58 בסעיף  כמשמעותו  התקשרות, 

השירות שבה מתקיים לגביו אחד מהתנאים האלה:

)1( מען המגורים של המתנדב נמצא במרחק נסיעה של 60 ק"מ ומעלה ממקום 
השירות;

)2( המתנדב קיבל היתר לשירות לפי תקנה 2;

צורכי  המתנדב,  צורכי  לנוכח  שירות  בדירת  מגורים  אישר  המוכר  )3( הגוף 
הגוף המפעיל, או אופי פעילות המתנדב בגוף המפעיל.

)ב(    אין בזכותו של מתנדב כאמור  בתקנת משנה )א()1( או )2(, כדי למנוע מגוף מפעיל 
הזכאים  לשירות  מועמדים  אצלו  לשירות  יקבל  לא  כי  מראש  המוכר  לגוף  להודיע 

1  ס"ח התשע"ז, עמ' 632.

2  ס"ח התש"י, עמ' 159.

3  ק"ת התשע"ו, עמ' 748.

הגדרות 

היתר לשירות 

זכאות למגורים 
בדירת שירות 
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לא  כאמור  הודיע  ואם  שיקבע,  למכסה  מעל  או  בכלל  משנה,  תקנת  באותה  כאמור 
מקום  בשל  כאפליה  כאמור,  הזכאי  להתנדבות  מועמד  אי–קבלת  כך  בשל  רק  יראו 

מגורים כמשמעה בסעיף 18)א( לחוק.

הזכאות  על  לוותר  רשאי  3)א(  תקנה  לפי  שירות  בדירת  למגורים  שזכאי  מתנדב   .4
האמורה, ובלבד שהגוף המפעיל אישר כי הוויתור האמור לא יפגע בשירות; מתנדב 
של  השירות  תום  עד  שתוקפו  ויתור  כתב  על  יחתום  כאמור,  הזכאות  על  שוויתר 

המתנדב בגוף המפעיל.

פרק ד': עבודה ולימודים

מתנדב לא יועסק כעובד ולא יעסוק בעסק או במשלח יד )בפרק זה - העבודה(,  )א(   .5
אלא אם כן קיבל אישור לעבודה מחוץ לשעות השירות מאת הגוף המוכר שעמו הוא 

קשור בהסכם, לפי תקנת משנה )ב(.

הגוף המוכר ייתן את אישורו לפי תקנה זו אם אחד מהגורמים שלהלן, לפי העניין,  )ב( 
מצא כי העבודה נחוצה בשל קושי כלכלי של המתנדב או משפחתו, והגוף המפעיל 

שבו משרת המתנדב נתן את הסכמתו בכתב לעבודה:

רכז של הגוף המוכר - לעניין עבודה בהיקף של עד 12 שעות שבועיות;  )1(

מ–12  יותר  של  בהיקף  עבודה  לעניין   - המוכר  הגוף  של  סוציאלי  )2( עובד 
שעות שבועיות.

לא יימנע גוף מפעיל ממתן הסכמתו לעבודה הנחוצה כאמור למתנדב בשל קושי  )ג( 
כלכלי שלו או של משפחתו אלא אם כן סבר כי יש בעבודה הפרעה ממשית לשירות 

ונימק את אי–הסכמתו בכתב.

גוף מפעיל שנתן את הסכמתו לעבודה של מתנדב, רשאי לחזור בו מהסכמתו רק  )ד( 
בהתקיים טעמים מיוחדים לכך, לאחר שנתן למתנדב הזדמנות להשמיע את טענותיו, 

בהתראה של 30 ימים מראש.

)ה(    אישור לעבודה יהיה להיקף שלא יעלה על 25 שעות שבועיות בשנה הראשונה 
לשירות ועל 30 שעות שבועיות בשנה השנייה לשירות; תוקף האישור יוגבל עד לסוף 
כל שנת שירות, ואולם במקרים חריגים המנהל או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי להתיר 

כי אישור לעבודה יינתן לפרק זמן העולה על האמור בתקנת משנה זו.

מתנדב רשאי ללמוד, מחוץ לשעות השירות, לימודים סדירים במוסד חינוך או במוסד   .6
להשכלה או להכשרה )בפרק זה - הלימודים(, ובלבד שמתקיימים לגביו כל התנאים 

האלה:

הגוף המפעיל שבו משרת המתנדב נתן את הסכמתו בכתב לכך שהמתנדב ילמד,   )1(
יש בלימודים  כי  סבר  כן  אם  הסכמתו אלא  ממתן  המפעיל  הגוף  שלא יימנע  ובלבד 
הפרעה ממשית לשירות ונימק את אי–הסכמתו בכתב; גוף מפעיל ימסור לגוף המוכר 

העתק מההודעה על הסכמתו;

גוף מפעיל שנתן את הסכמתו ללימודים של מתנדב, רשאי לחזור בו מהסכמתו רק   )2(
בהתקיים טעמים מיוחדים לכך, לאחר שנתן למתנדב הזדמנות להשמיע את טענותיו, 

בהתראה של 30 ימים מראש ובאישור הרשות;

שבועיות,  שעות   10 על   - לשירות  הראשונה  בשנה  יעלו  לא  הלימודים  שעות   )3(
ובשנה השנייה לשירות - על 15 שעות שבועיות, ואולם מנהל הרשות או מי שהוא 
הסמיך לכך יוכל לאשר לימודים בהיקף העולה על כך, במקרים חריגים או בתכניות 

לימוד מיוחדות שאישרה הרשות.

ויתור על זכאות 
לדירת שירות 

אישור לעבודה 
מחוץ לשעות 

השירות 

הגבלות על 
לימודים 
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באותן  כאמור  ולימודים  עבודה  לשלב  המתנדב  בחר  ו–6,   5 בתקנות  האמור  אף  על   .7
הקבוע  על  במצטבר,  מתנדב,  אותו  של  והלימודים  העבודה  שעות  יעלו  לא  תקנות, 

בתקנה 5)ה(.

פרק ה': הכשרה לשירות

)א(   גוף מוכר ייתן לכל מתנדב שהפנה לשירות הכשרה כללית לשירות )בפרק זה -   .8
ההכשרה(, בתחומים אלה לפחות:

הכנה לשירות;  )1(

זכויות וחובות של מתנדב;  )2(

התנהגות מתנדב במהלך השירות;  )3(

העצמת מתנדב מבחינה אישית ואזרחית;  )4(

הכרת המורשת והחברה הישראלית;  )5(

התנהלות בשעת חירום ויסודות עזרה ראשונה;  )6(

מניעת הטרדה מינית;  )7(

השתלבות בשוק התעסוקה לאחר השירות;  )8(

נושאים נוספים שיתרמו למתנדב ולהתנדבותו.  )9(

מ–32  יפחת  שלא  כולל  בהיקף  לפחות,  ימים  ארבעה  במשך  תיערך  ההכשרה  )ב(    
שעות; באחד מימי ההכשרה ייערך סיור לימודי להכרת המורשת והחברה הישראלית 

)בתקנה זו - הסיור הלימודי(, בהיקף שלא יפחת מ–8 שעות.

)ג(      ההכשרה תינתן במהלך תקופת השירות של המתנדב, בין ברציפות ובין במצטבר.

חמישים  על  יעלה  לא  ההכשרה  במסגרת  שיעור  בכל  המשתתפים  )ד( מספר 
מתנדבים; על אף האמור, מספר המשתתפים בסיור הלימודי אינו מוגבל.

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד באלול התשפ"א )1 בספטמבר 2021(.  .9
ו' בטבת התשפ"א )21 בדצמבר 2020(

)חמ 3-5826(

י ב ג נ ה י  ח צ  
שר ההתיישבות  

הממונה על ביצוע החוק  

צו הביטוח הלאומי )תיקון לוח ח'2 לחוק( )הוראת שעה(, התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 224)ו( לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-11995 
של  והבריאות  הרווחה  העבודה  ועדת  ובאישור  האוצר,  שר  בהסכמת  החוק(,   - )להלן 

הכנסת, אני מתקין צו זה:

התשפ"ה בכסלו  ל'  יום  עד   )2021 בינואר   1( התשפ"א  בטבת  י"ז  שמיום  בתקופה   .1 
)31 בדצמבר 2024(, יראו כאילו בלוח ח'2 לחוק, אחרי פרט )6( בא:

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ו, עמ' 938.  1

שילוב עבודה 
ולימודים 

הכשרה לשירות

תחילה 

תיקון לוח ח'2    
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טור א'
שירותי הסיעוד

טור ב'
שווי ביחידות שירות

")7( שירותי קהילה תומכת למבוטח שאינו זכאי לסבסוד 
של שירותים אלה - כל השירותים כמפורט להלן, הניתנים 
משרד  ידי  על  המוכרות  תומכות  קהילות  באמצעות 

העבודה הרווחה והשירותים החברתיים:

)א( שירותי אב קהילה, לרבות ביקור  בבית המבוטח 
במידת  דחופים  וביקורים  לפחות  לחודשיים  אחת 

הצורך, ותיאום בין המבוטח לגורמי טיפול שונים;

תיקונים  לביצוע  קלה,  ביתית  תחזוקה  )ב( שירותי 
בתחום  שאינם  המבוטח  בבית  ובסיסיים  פשוטים 
בעל  עם  תיאום  וכן  מקצוע,  בעל  של  מומחיותו 

מקצוע לביצוע תיקונים;

)ג( לחצן מצוקה למוקד של הקהילה;

השתתפות  באמצעות  בדידות  הפגת  )ד( שירותי 
בפעילות חברתית אחת לשבוע במשך שעה לפחות, 
מחוץ לבית המבוטח, ולעניין מבוטח המרותק לביתו  
- פעילות פנאי בבית המבוטח, אחת לחודש במשך 

שעה לפחות

0.5 יחידות בשבוע"

תחילתו של צו זה ביום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021( והוא יחול לגבי גמלת   .2
סיעוד המשתלמת בעד השנים 2021 עד 2024.

י"ג בטבת התשפ"א )28 בדצמבר 2020(
)חמ 3-6173(

י ל ו מ ש ק  י צ י א  
שר העבודה הרווחה  

והשירותים החברתיים  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 3(, התשפ"א-2020

הבריאות,  שר  בהסכמת  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק   8 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, אני מכריז לאמור:

שלושה  עשויות  גליליות  פח  קופסות  אטימות:  קופסות   -   1 חלק   136 ת"י  במקום   .1
חלקים למוצרי מזון משומרים, מדצמבר 21985, יבוא:

")1( ת"י 136 חלק 1 - אריזות מתכת אטימות וקשיחות למוצרי מזון: אריזות, מדצמבר 
2020, אשר יהיה רשמי במלואו;

)2( ת"י 136 חלק 2 - אריזות מתכת אטימות וקשיחות למוצרי מזון: ציפויים ולכות, 
מדצמבר 2020, אשר יהיה רשמי במלואו;

)3( ת"י 136 חלק 3 - אריזות מתכת אטימות וקשיחות למוצרי מזון: מידות של סגרים 
)מכסים( וסגירה, מדצמבר 2020, אשר יהיה רשמי במלואו."

החלפת תקן 
רשמי 

תחילה ותחולה

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.

2  י"פ התש"ן, עמ' 2422.
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התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2
ת"י  ואולם  התחילה(,  יום   - )להלן  פרסומה  מיום  ימים   60 זו  אכרזה  של  תחילתה   .3
136 חלק 1 - קופסות אטימות: קופסות פח גליליות עשויות שלושה חלקים למוצרי 
מזון משומרים, מדצמבר 1985, ימשיך לחול עד תום 12 חודשים מיום התחילה, לצד 

התקנים שלפי אכרזה זו.

כ"ג בכסלו התשפ"א )9 בדצמבר 2020(
)חמ 3-95-ת1(

ץ ר פ ר  י מ ע  
שר הכלכלה והתעשייה  

3  י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )שינוי( )מס' 10(, התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג-11953 )להלן - החוק(, בהסכמת 
והשירותים  הרווחה  העבודה  שר  הפנים,  לביטחון  השר  והשיכון,  הבינוי  שר  האוצר,  שר 
היצרנים,  נציגי  עם  התייעצות  ולאחר  האנרגיה,  ושר  הסביבה  להגנת  השר  החברתיים, 

היבואנים והצרכנים, אני מכריז לאמור:

ת"י 158 חלק 1 - מתקנים לגזים פחמימניים מעובים )גפ"מ(: מאגרים, מנובמבר 2007,   .1
לרבות גיליון תיקון מספר 1, מספטמבר 22013, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מספר 2 

מדצמבר 2020.

 ,2004 מינואר  בדיקות,  )גפ"מ(:  מעובים  פחמימניים  לגזים  מתקנים   -  4 חלק   158 ת"י   .2
לרבות גיליון תיקון מספר 1, מאפריל 32016, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מספר 2 

מדצמבר 2020.

בדבר  הודעה  בתיקון  המפורט  במקום  יופקדו  התיקון,  גיליונות  בצירוף  התקנים,   .3
המקומות להפקדת תקנים רשמיים4.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.  .4
כ"ג בכסלו התשפ"א )9 בדצמבר 2020(

)חמ 3-95-ת1(

ץ ר פ ר  י מ ע  
שר הכלכלה והתעשייה  

הפקדה 

תחילה 

שינוי תקן 158 
חלק 1

שינוי תקן 158 
חלק 4

הפקדה 

תחילה 

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.

2  י"פ התשע"ד, עמ' 694.

3  י"פ התשע"ו, עמ' 7420.

4  י"פ התשע"ז, עמ' 8488.
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הודעת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( )אגרה בעד הגשת השגה(, 
התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1)ד( לתקנות הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( )אגרה בעד 
הגשת השגה(, התשע"א-12010 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד, נוסח תקנת משנה 1)א(, החל מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר   .1
2021(, הוא כלהלן:

")א( בעת הגשת השגה לוועדת השגות תשולם אגרה בסכום של 1,123 שקלים חדשים."

י"ג בטבת התשפ"א )28 בדצמבר 2020(
י ב ק ע י ל  ג י ס )חמ 3-4064-ת2(  

ממלאת מקום המנהלת הכללית   

   של משרד המשפטים

ק"ת התשע"א, עמ' 224 ועמ' 480; התש"ף, עמ' 286.  1

הודעת מס הכנסה )פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון( )עדכון סכומים(, 
התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)ג( לתקנות מס הכנסה )פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון(, 
התש"ע-12010 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2020 לעומת המדד שהיה ידוע ביום ט"ו   .1
 בטבת התש"ע )1 בינואר 2010(, נוסח תקנה 1)1( לתקנות, החל מיום י"ז בטבת התשפ"א

)1 בינואר 2021(, יהיה כלהלן: 

יחיד שהתקיים בו האמור בפסקה )1( או )2(, יהיה פטור מהגשת   .1
דוח עצמאי מקוון לפי סעיף 131)ב2()1( לפקודה -

)1( התקיימו בו כל אלה:

המנויים המקורות  מן  המס  בשנת  הכנסתו   )א( כל 
בסעיף 2)1(, )2( ו–)8( לפקודה אינה עולה על 81,240 שקלים 

חדשים;

)ב( הכנסתו של בן זוגו מן המקורות המנויים בסעיף 2)1(, 
)2( ו–)8( לפקודה אינה עולה על 81,240 שקלים חדשים;

על  עולה  אינה  היחיד  של  החייבת  הכנסתו  כל  )ג( סך 
81,240 שקלים חדשים, ואם היה לו בן זוג - סך כל הכנסתם 

החייבת אינה עולה על 162,480 שקלים חדשים;".

ט' בטבת התשפ"א )24 בדצמבר 2020(
ב ק ע י ן  ר ע )חמ 3-4084-ת2(  

מנהל רשות המסים בישראל   

שינוי סכומים

עדכון סכומים

"פטור מהגשת 
דוח מקוון

ק"ת התש"ע, עמ' 1392; התש"ף, עמ' 280.  1
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הודעת מס הכנסה )סכומי עיצום כספי לעניין יישום הסכם בין–לאומי(, 
התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 195טז)ג( לפקודת מס הכנסה1 )להלן - הפקודה(, אני מודיע 
לאמור:

עקב שינוי המדד הידוע ביום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021( לעומת המדד שהיה   .1
ידוע ביום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, יתעדכנו סכומי העיצום הכספי שבסעיף 

195י לפקודה, ולפיכך מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021( -

)1(  במקום הסכום הנקוב בסעיף 195י)ב( יבוא  "5,040 שקלים חדשים";

במקום הסכום הנקוב בסעיף 195י)ג( יבוא "50,450 שקלים חדשים";  )2(

במקום הסכום הנקוב בסעיף 195י)ד( יבוא "25,220 שקלים חדשים".  )3(

ט' בטבת התשפ"א )24 בדצמבר 2020(
)חמ 3-5593(

ב ק ע י ן  ר ע  
מנהל רשות המסים בישראל   

סכומי העיצום 
הכספי

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ו, עמ' 95; ק"ת התש"ף, עמ' 281.  1
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