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עקרונות השירות הלאומי וההתנדבות הקהילתית(, זרחי )אתקנות שירות 
 *2020-תשפ"א

לחוק  )ג(-)א( ו105-)ד( ו-ו )ב(13, )ב(-)א( ו12(, 3)א()9)ב(, 3תוקף סמכותי לפי סעיפים ב 
 ,הפנים לעניין פרק ב', בהתייעצות עם המועצהבהתייעצות עם שר  ,2017-זשירות אזרחי, התשע"

, אני מתקין לעניין תקנות אלה, מעט פרק ה' והבריאות של הכנסת ועדת העבודה הרווחהבאישור ו
 תקנות אלה:

 פרק א': כללי

 – בתקנות אלה .1

 לימודים בהיקף העולה על שעתיים שבועיות; –"לימודים סדירים"  

 )ד( לחוק;12בסעיף  םכהגדרת – , "מוסד להשכלה או להכשרה""מוסד חינוך" 

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

 .או התנדבות קהילתית שירות לאומי –שירות" ה" 
 מתנדב שאינו אזרח ישראלי או תושב קבעפרק ב': 

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

י מי שהוסמך לכך כי המבקש זכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי נקבע על יד (1)
, או שהמבקש משתתף בתכנית זהות כמשמעותה בתקנות 1950-חוק השבות, התש"י

הכניסה לישראל )פטור מקבלת היתר למתן אשרה ורישיון ישיבה לעובד זר למשתתף 
 ;2016-בתכנית זהות(, התשע"ו

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

 השירות יבוצע בישראל או באזור בלבד; (3)

 ( לחוק.1)א()3כהגדרתו בסעיף  –בפרק זה, "תושב קבע" 
 פרק ג': זכאות למגורים

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

 :מתקיים לגביו אחד מהתנאים האלה

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

 ;2המתנדב קיבל היתר לשירות לפי תקנה  (2)

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

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

קבלת -סה שיקבע, ואם הודיע כאמור לא יראו רק בשל כך איתקנת משנה, בכלל או מעל למכ
 )א( לחוק.18מועמד להתנדבות הזכאי כאמור, כאפליה בשל מקום מגורים כמשמעה בסעיף 

)א( רשאי לוותר על הזכאות האמורה, 3מתנדב שזכאי למגורים בדירת שירות לפי תקנה  .4
בשירות; מתנדב שוויתר על הזכאות ובלבד שהגוף המפעיל אישר כי הוויתור האמור לא יפגע 

 כאמור, יחתום על כתב ויתור שתוקפו עד תום השירות של המתנדב בגוף המפעיל.

                                                      

 .1212 עמ' 30.12.2020מיום  9031מס'  פ"אק"ת תשסמו ורפ *

 ותהגדר

 היתר לשירות

זכאות למגורים 
 בדירת שירות

ויתור על זכאות 
 לדירת שירות

https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-9031.pdf
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 פרק ד': עבודה ולימודים

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

 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:

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

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

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

 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 

 ימים מראש. 30

שעות שבועיות בשנה הראשונה  25על אישור לעבודה יהיה להיקף שלא יעלה  )ה( 
שעות שבועיות בשנה השנייה לשירות; תוקף האישור יוגבל עד לסוף כל שנת  30לשירות ועל 

שירות, ואולם במקרים חריגים המנהל או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי להתיר כי אישור לעבודה 
 יינתן לפרק זמן העולה על האמור בתקנת משנה זו.

מוד, מחוץ לשעות השירות, לימודים סדירים במוסד חינוך או במוסד מתנדב רשאי לל .6
 :הלימודים(, ובלבד שמתקיימים לגביו כל התנאים האלה –להשכלה או להכשרה )בפרק זה 

הגוף המפעיל שבו משרת המתנדב נתן את הסכמתו בכתב לכך שהמתנדב ילמד,  (1)
סבר כי יש בלימודים הפרעה ובלבד שלא יימנע הגוף המפעיל ממתן הסכמתו אלא אם כן 

הסכמתו בכתב; גוף מפעיל ימסור לגוף המוכר העתק -ממשית לשירות ונימק את אי
 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

 ימים מראש ובאישור הרשות; 30בהתראה של 

שעות שבועיות, ובשנה  10על  –שעות הלימודים לא יעלו בשנה הראשונה לשירות  (3)
שעות שבועיות, ואולם מנהל הרשות או מי שהוא הסמיך לכך  15על  –השנייה לשירות 

מיוחדות יוכל לאשר לימודים בהיקף העולה על כך, במקרים חריגים או בתכניות לימוד 
 שאישרה הרשות.

, בחר המתנדב לשלב עבודה ולימודים כאמור באותן תקנות, 6-ו 5על אף האמור בתקנות  .7
 )ה(.5לא יעלו שעות העבודה והלימודים של אותו מתנדב, במצטבר, על הקבוע בתקנה 

 פרק ה': הכשרה לשירות

 –ירות )בפרק זה גוף מוכר ייתן לכל מתנדב שהפנה לשירות הכשרה כללית לש )א( .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)

 ת;מניעת הטרדה מיני (7)

 השתלבות בשוק התעסוקה לאחר השירות; (8)

אישור לעבודה מחוץ 
 לשעות השירות

 הגבלות על לימודים

שילוב עבודה 
 ימודיםול

 הכשרה לשירות
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 נושאים נוספים שיתרמו למתנדב ולהתנדבותו. (9)

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

 שעות. 8-לא יפחת מהלימודי(, בהיקף ש

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

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

 (.2021בספטמבר  1פ"א )תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד באלול התש .9

 

 

 צחי הנגבי (2020בדצמבר  21ו' בטבת התשפ"א )
  ההתיישבותשר  

 הממונה על ביצוע החוק 
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