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 מציתת

שירות העניינו כנסת חמד עמאר ואבקסיס וחבר ה נכתב לבקשת חברת הכנסת אורלי לוי זה מסמך

 אזרחי בישראל.-הלאומי

 םשירותמי שפטור משירות צבאי, ל ובליקי שרק למאזרחי מיועדת -ההתנדבות בשירות הלאומי 

חילונים, להוא מסגרת התנדבות המיועדת  שירות לאומי שאינם נקראים לשירות צבאי.מי ולנדחה 

הוא  שירות אזרחיו ,וגבלות או לנוער בסיכוןמם דתית, לערבים ולמתנדבים עהציונות הלבנות 

 מסגרת התנדבות המיועדת לחרדים. 

 ממשלההאזרחי אינו מוסדר בחוק אחד, אלא בכמה חוקים, תקנות והחלטות -השירות הלאומי .

לפיו: שנוסף לחוק זה סעיף  0515. בשנת 0590-תשי"גה ,חוק שירות לאומיעוגן ב השירות הלאומי

החלטה " ,יחל אלא לאחר שהממשלה תחליט על כך". אך  כפי שיוצג במסמך "ביצועו של חוק זה לא

מאז שחוקק ועד  כאות מתה בספר החוקים חוק שירות לאומיוכך נותר  מעין זו לא התקבלה מעולם,

לכן המקור הנורמטיבי המרכזי לדרכי הפעלתו ופעילותו של השירות הלאומי הן תקנות  .1היום"

מעוגן כיום השירות האזרחי . 4334-תשס"בהות לאומי בהתנדבות(, הביטוח הלאומי )בנות בשיר

שניהם , 4302-תשע"דה ,אזרחי-ובחוק שירות לאומי, 0591-תשמ"חה ,בתיקון לחוק שירות ביטחון

בחוק דחיית שירות לתלמידי  1התנדבות של חרדים בסעיף עוגנה ה 4304. עד אוגוסט 4302ממרס 

הצעת חוק  ובתקנות שהותקנו מכוחו. ,)חוק טל( 4334-ב"התשס ,ישיבה שתורתם אומנותם

מערך השירות  כללהסדיר את  נועדה", 2952-תשע"בה ,הצעת חוק שירות אזרחי ,ממשלתית

הועברה והיא  , דין רציפות הצעת חוק זו הוחל על 4302בתחילת מאי . אזרחי בחוק אחד-הלאומי

לקריאה נתה לקריאה שנייה והכשם לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת ל

 שלישית.

 אזרחי, והיא -אזרחי היא הגוף הממונה על כל מערך השירות הלאומי-רשות השירות הלאומי

היא יחידת סמך של המשרד לאזרחים  זו רשות 4302מינואר . משמשת כרגולטור של מערך זה

שמונה גופים  ידי-מאותרים, משובצים ומופעלים על המתנדבים במערך זה 51,199-ותיקים. כ

, עיריית שירות לאומי"-ש"ל", "שלומית", "עמינדב", "עמי-בת": האגודה להתנדבות, מוכרים

שמפעילה  ,ועמותת "חברים" ,שמפעילה מתנדבים ערבים ,ירושלים, העמותה לשוויון חברתי

 ".גופים מפעילים"המכונים  ,מקומות שירות 2,199-בכמתנדבים חרדים. המתנדבים משרתים 

 ,חולים-חולים, קופות-ממשלה, עיריות, בתיהמשרדי  :הגופים המפעילים ארוכה ומגוונת רשימת

נגד עינויים; אגודת זכות  הציבורי ; הוועד"צהובההצוללת "ה: וגופים כגון עמותות סיוע, ספר-בתי

מכון  אגודה לעידוד הילודה בעם היהודי, -" אפרת" ;"שבע-בת"מחול ההציבור לדעת; להקת 

 ."בצלם"ו "המקדש"

 הבדליםאך יש כמה , מכל קבוצות האוכלוסייה ככלל, כללי פעילות ההתנדבות משותפים למתנדבים  

להתנדבות כל הקשור בתחומי השירות ובסייגים ב ,ר המתנדביםשאבין ובין המתנדבים החרדים 

 בחו"ל ולמקומות שיכולים לשמש מקומות שירות. לדוגמה: לחרדים מותר להתנדב בתחום החינוך 

. מגבלה זו אינה חלהעל יתר המתנדבים ואילו מתנדבים בשנה,  033ולכל היותר  ,ספר לילדים-בבתי

                                                 

 .4304מרס  02 ,4304-התשע"ב הצעת חוק שירות אזרחימדברי ההסבר ל 1

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/17D5848E-03C7-482A-A53F-ACF9A7A8B7C1/34336/671.pdf
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יכולה  ינהרשאים להתנדב בחו"ל, אך התנדבותם של החרדים א ,המתנדביםר שאחרדים, כמו 

 .להיעשות במדינות צפון אמריקה ומערב אירופה

 הפיקוח, החוק מחייב את הגופים  תוכל לבצע את עבודת אזרחי-רשות השירות הלאומיש כדי

רשותה נתונים בש, ולכן הנחנו כי ודרתכל מידע ש המפעילים למסור לההגופים את המוכרים ו

אולם על אף בקשות חוזרות  ,פילוח לפי תחומי שירות והגדרת התפקידוב ,מלאים על המתנדבים

קבוצות דבים לפי למרכז המחקר והמידע של הכנסת רק את מספר המתנ הרשות עבירההונשנות 

ללא התפלגות לפי תחומים, הגדרת תפקיד ומקום שירות. לקבלת מידע זה נאלצנו  יה,אוכלוסי

-ולמשרדי הממשלה המפעילים מתנדבים של השירות הלאומי ,לפנות לגופים המוכרים עצמם

כל אחד  עם וחייב בדיקה חוזרת ונשנית של הנתונים ,היה ממושך מאודזה אזרחי. תהליך 

. היענות הגופים המוכריםססים בעיקר על נתוני ובמסמך זה מב המוצגיםמים. הנתונים מהגור

לא היו אחידות ברמת הפירוט  מהם והתשובות שהתקבלו ,הגופים המוכרים לא הייתה מלאה

של  להציג תמונה מלאה קשה ,אחידות בנתוניםאין ו בלבד, שהמידע שקיבלנו חלקי מכיווןשלהן. 

 .מתנדבים במערך זהעל הלהציג כמה ממצאים מרכזיים  רובכל זאת אפש, התחום

 51,695אזרחי -בשירות הלאומיהיו  4302ינואר באזרחי, -רשות השירות הלאומיפי נתוני -על 

מתנדבים.  51,149 היו 4302תחילת שנת וב 4300סוף שנת בפי נתוני הגופים המוכרים, -מתנדבים, ועל

מיוחדות  יהאוכלוסיקבוצות מ 9%ערבים,  44%ם חילונים ובנות הציונות הדתית, המ 19%

 חרדים.  9%-ו)מתנדבים בעלי מוגבלות, נוער בסיכון ונערות במצוקה( 

o מתנדבים  03,150: בשירות הלאומי משרתים מתנדבים חילונים ובנות הציונות דתית

מתנדבות בנות הציונות  9,333-פי נתוני הרשות יש כ-חילונים ובנות הציונות הדתית. על

ארבעה גופים  מנתוניאזרחי. -המתנדבים בשירות הלאומי מכללכמחצית  והןתית, הד

 , עולה כיהמתנדבים החילונים ובנות הציונות הדתיתכלל מ 15%-המפעילים כ ,מוכרים

מתנדבים  139בתחום הבריאות. משרתים  02.9%-משרתים בתחום החינוך וכ םכמחצית

במשרד הביטחון, ברפא"ל למשל  , הביטחון הציונות הדתית משרתים בתחום ותובנחילונים 

כולם בתפקידי מזכירות  ,ראש הממשלהמשרד וביחידות הביטחוניות הכפופות ל

בנות הציונות הדתית משרתות בחו"ל בתפקידי  041ובתפקידים המוגדרים "כלליים". 

 בתשע מדינות אחרות. ר שאוהמהן בארה"ב  15%הדרכה, חונכות ועזרה בהוראה, 

o פי הגופים -ועל ,מתנדבים מהמגזר הערבי 0,129פי נתוני הרשות יש -: עלרביםמתנדבים ע

דרוזים  01%בדואים,  05%מוסלמים,  90%. התפלגותם לפי דת ועדה: 0,999המוכרים יש 

ואחריו  ,צ'רקסים. החינוך הוא תחום השירות המוביל בקרב המתנדבים הערבים 3.4%-וכ

כלומר ) בתקן בית ותמשרתוכולן  ,בנות םבים ההמתנדבים הערכלל מ 53%תחום הבריאות. 

 .  (מתגוררות בביתן

o 930( הצטרפו לשירות האזרחי 4302יוני עד  4300)יולי  4300: בשנת הגיוס מתנדבים חרדים 

נציין כי לפני יולי עוד מתנדבים.  0,033 היהיעד הגיוס לשנה זו ויצוין שמתנדבים חרדים, 

לאומי, -רות האזרחי. מאז חקיקת חוק שירות אזרחיימתנדבים חרדים בש 0,495היו  4300

תחום  יא, לא הצטרפו מתנדבים חרדים חדשים לשירות האזרחי. רווחה ה4302בחודש מרס 

המתנדבים בתחום זה כלל מ 24%-ו(, 95%השירות המוביל בקרב המתנדבים החרדים )

חום השני הוא שירות לציבור החרדי בלבד. התנותנים ים הימשרתים במוסדות רווחה חרד
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ים תנדבהמכלל כחמישית מ. (00%-כ)ואחריו תחום הבריאות  ,(43%-ביטחון הפנים )כ

 שירות לציבור החרדי בלבד. ים נותנהים ימוסדות בריאות חרדתחום הבריאות משרתים בב

o  מתנדבים  4,909היו  4300אוקטובר בפי נתוני הרשות, -על :מיוחדות יהאוכלוסיקבוצות

  0,909-נוער בסיכון ו-בני 133מוגבלות,  םעמתנדבים  133מיוחדות: ה קבוצות אוכלוסיימ

עשינו פי הערכה ש-התאמה לשירות צבאי. אולם על-מתנדבים שקיבלו פטור משירות בשל אי

בוצות אוכלוסייה ארבעה גופים מוכרים המפעילים מתנדבים מקמ ו להתקבם שילפי נתונ

 הייאוכלוסקבוצות המתנדבים מ 990 יוה 4302 שנת תחילתוב 4300שנת  סוףמיוחדות ב

ות. חרף ניסיונותינו לא עלה בידינו להסביר את הפער בין נתוני הרשות לנתוני האמור

 הגופים המוכרים. 

 4,475  :מתנדבים משרתים במשרדי הממשלה ובגופים ביטחוניים הכפופים למשרד ראש הממשלה

משרדי  09-משרתים ב 9,194-שלה ובגופים ביטחוניים הכפופים למשרד ראש המממשרתים  035

; (04.0%) בריאותמשרד ה; (05%)פנים הביטחון המשרד ל; (24.2%)חינוך משרד ה: אלהההממשלה 

 ביטחוןמשרד ה; (1.2%)אזרחים ותיקים המשרד ל; (03.1%)חברתיים השירותים הרווחה ומשרד ה

משרד : אלהה משרתים במשרדים הנותרים המתנדבים 0%. (4.4%)משפטים משרד הו (0%)

שירותי דת, המשרד לקליטה, העלייה ומשרד ההחוץ, משרד הגנת הסביבה, המשרד לתחבורה, ה

 אזרחי.-ספורט. במשרד הכלכלה אין מתנדבים מהשירות הלאומיהתרבות ומשרד המדע ומשרד ה

  מתנדבים.   0,101 -ביותר הוא משרד החינוך  דולהגבו הוא מספר המתנדבים שהמשרד הממשלתי

שרתים במסלולים: מורשת ישראל, חיזוק הזהות היהודית ואחדות חברת ישראל. נציין הם ממ 02%

 אזרחי. -ביותר בשירות הלאומי דולכי חינוך הוא התחום שבו מספר המתנדבים הג

  מוסד, חינוך מיוחדהשב"כ, ה: אלההרשות יש עודף ביקוש לשירות במקומות השירות הלפי  

-חולים, במשטרה, בבתי-גד יש מחסור בביקוש להתנדבות בבתימנ .טיפול בילדים חולי סרטןו

 . אבות, במעונות ובפנימיות לאנשים עם מוגבלות ובסיוע לקשישים

 כמו בריאות, רווחה וסיוע לקשישים  ,חלשות ומיוחדות יהאוכלוסיקבוצות תחומי השירות ל

ייס מתנדבים . הקושי לגמתנדביםלאטרקטיביים ואינם  אדם-סובלים ממחסור תמידי בכוחה

עדר כישורי חיים, חוסן נפשי ימה ,לתחומים אלו נובע בין השאר מגילם הצעיר של המתנדבים

גיוס מתנדבים  מכשול נוסף בפניוהכשרה מקצועית הנדרשים למילוי תפקידים תובעניים אלו. 

רשות ההשירות או מקום ובין שמימון התקנים מתחלק בין משרד הרווחה  הואלמשרד הרווחה 

כך דווקא מקומות השירות עקב שכל צד נדרש לממן מחצית מעלות התקנים. ך ומית כהמק

, שזקוקים ביתר שאת למתנדבים, אינם מקבלים מתנדבים בשל ים יותרהחלשוהרשויות המקומיות 

 אלה. התקנים ה חוסר יכולתם לממן את עלות

  מהמתנדבים  9%רק  (.44%( וערבים )52%פנים משרתים רק מתנדבים חרדים )הבמשרד לביטחון

הנותרים  95%-ו ,אש ובכיבוי והרסה-תיבירות משרתים במשטרה, בשבמשרד לביטחון פנים 

סיבה ה והרשות למלחמה בסמים. "עיר ללא אלימות", "מצילה"בגופי מניעה כמו: משרתים 

כרוכה הם שההתנדבות בהיא ובכיבוי אש  והרסה-תיבירות וש הנמוך לשירות במשטרה, בשלביק

ות ערב וסופי שבוע, הרחק מהבית ולא תמיד בסביבה המותאמת לאורח החיים החרדי. לכך במשמר

יש להוסיף את העובדה שהתפקידים שיועדו למתנדבים במשטרה לא היו בליבת העבודה של הארגון, 

אזרחי הכולל -טחונייאלא רק כתפקידי תמיכה. בשל כך גובש מסלול התנדבות לחרדים: מסלול ב

ה מזתשלום חודשי גבוה ב יםאש, המזכה את המתנדב וכיבוי והרסה-תיברות יאת המשטרה, ש

 אזרחי. -למתנדבים במסלול החברתיהמשולם 
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  המתנדבים לאנכתב כי  ,4302-התשע"ד ,אזרחי-שירות לאומיובחוק  4331משנת ממשלה הבהחלטת 

למנוע  דיה כבעבודתם, וזעובדים במקום השירות אלא רק יסייעו ל אדםה-כוחחלופה לו שמשי

אדם שעלות העסקתו נמוכה -ככוח ,מציאות שבה הגופים המפעילים יעדיפו להעסיק מתנדבים

אזרחי נקבע כי למתנדבים החרדים -. עם זאת, בחוק שירות לאומיהעסקת עובדים רגיליםמעלות 

, בכיבוי אש במשטרה הירוקה ובאגף הים וחופים יהיו נתונות הסוהר-שירות בתיבמשטרה, ב

 של שוטר, סוהר, לוחם אש ופקח, כפוף להוראות החוק. סמכויות 

נציבות של ו אזרחי-רשות השירות הלאומיאשר למתנדבים במשרדי הממשלה, ועדה משותפת של 

 יםל מתנדבים במשרדי הממשלה במטרה לבדוק שהמתנדבישירות המדינה בוחנת את הבקשות להפע

ולא  ,באחריות הרשות הואכללים בשירות הקיום האדם הקיים. הפיקוח על -את כוח פיםמחלי םאינ

הקצה לשנת הלימודים  ,מחסור בסייעותמשרד החינוך, הסובל מעם זאת,  באחריות הנציבות.

 .2-0ילדים לגילאי -תקנים של מתנדבות שירות לאומי שישרתו כסייעות בגני 0,433-מיותר  תשע"ה

 . אתזהתקנים ההקצאת ת אזה כי היא לא בחנה  ושאסר לנו בננמנציבות שירות המדינה מ

  למקרים חריגים פרט , עבודות משרדיותב אזרחי-השירות הלאומי מתנדבילהעסיק את החוק אוסר

. אזרחי-רשות השירות הלאומיובאישור מנהל  ,מטלות משרדיות מילויבתועלת ציבורית יש בהם ש

רד, מזכירות נציבות שירות המדינה אינה מאשרת הפעלת מתנדבים במשרדי הממשלה בעבודות מש

המתנדבים  -קבוצת המתנדבים הגדולה ביותר  לעמנתוני הגופים המוכרים עם זה,  .נהלהיומ

עולה כי  - שיפורטו להלןרב הציונות הדתית המשרתים במשרדי הממשלה החילונים ואלו שמק

משרתים בתפקידי  (הציונות הדתיתבנות והחילונים המתנדבים כלל מ 56%-הם כש) 5,862

 191המתנדבים בתחום ביטחון הפנים; כל  219ם": כל יתפקידים המוגדרים "כלליבמזכירות ו

במשרד , המתנדבים בתחום הביטחון )ביחידות הסמך הביטחוניות של משרד ראש הממשלה

קבוצות שאר מתנדבים מ לעמתנדבים בתחום הבריאות. כאמור,  114-ו ,(רפא"לבהביטחון ו

ממלאים במשרדי שהם שנמסר לנו על אופי התפקידים  מהמידעאפשרות ללמוד  יןא יההאוכלוסי

 .בהרבה דולהממשלה, וייתכן שמספר המתנדבים בתפקידים אלה ג

 אזרחי-רשות השירות הלאומי( תקציב 5אזרחי שני מרכיבים: -תקציב מערך השירות הלאומיב, 

יוחדות; המיועד למימון המטה ולמימון תקני מתנדבים חרדים, ערבים ומתנדבים מהאוכלוסיות מ

מקומות ו: הגופים המוכרים רשותה לענוסף גורמים  המכ ניםשמממ ,תקציב הפעלת המתנדבים( 4

 . משרתים בהם המתנדביםשהשירות 

התקציב השנתי של כלל מערך  ,'רבישלום ג-שר אזרחי,-רשות השירות הלאומיפי מנהל -על

 : בדיון בוועדה בכנסתבריו ך עולה מדכ ,כחצי מיליארד ש"ח הואאזרחי בישראל -השירות הלאומי

 4302מסכום זה, התקציב המקורי של הרשות לשנת  .".... אנחנו רגולטורים על חצי מיליארד ש"ח"

 אזרחי(.-מיליון ש"ח )כרבע מתקציב מערך השירות הלאומי 041-כ הוא

               מיליון ש"ח  4-אזרחי מכ-הלאומי רשות השירותתקציבה המקורי של גדל  2958–2999בשנים 

מיליון  582-ון ש"ח לכימיל 89-מכ 2956–2999מיליון ש"ח; התקציב על שינויו גדל בשנים  521-לכ

מתקציב  22%, למימון תקני מתנדביםעל שינוייו התקציב היה  4300–4335בכל אחת מהשנים  ש"ח.

שות. מתקציב הר 19%-ל 4300מתקציב הרשות ובשנת  99%-תקציב זה לל גד 4304הרשות. בשנת 

 53%-ל (4300בשנת ) 99%נע בין  אזרחי,-רשות השירות הלאומישל על שינוייו, ניצול התקציב  שיעור

 . (4335בשנת )
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 ים בער ,מתנדבים חרדים קנים שלתלפרט  של המתנדבים, עלות התקן מוטלת על מקום השירות

לת של תקן העלות הכול. ידי הרשות-הממומנים על ,תומיוחד יהאוכלוסיקבוצות ממתנדבים ו

, שונה אם המתנדב מתגורר מחוץ לביתו דמי תקורה לגוף המוכר %9.8כולל למתנדב בשירות לאומי, 

 מתנדב בשירות לאומי תקן (. העלות השנתית של"תקן בית"אם הוא  מתגורר בביתו )ו( "תקן חוץ")

ית הממוצעת ש"ח לתקן חוץ. העלות השנת 03,333-ועד כ ש"ח לתקן בית 05,333-להגיע עד כעשויה 

עלות תקן של  ש"ח. 49,333-כהיא מיוחדת  יהאוכלוסיבוצת של תקן בית למתנדב חרדי ולמתנדב מק

בשל ההתאמות הנדרשות  ,מיוחדת גבוהה יותר יהאוכלוסיבוצת מק ואמתנדב חרדי, ערבי 

 והתאמת סביבת העבודה.  ההכשרלהפעלתם, כגון 

 ש"ח, תלוי בסוג  911-ש"ח לכ 909כיס( הנע בין זכאי לתשלום חודשי )דמי  מתנדב בשירות לאומי

בו הוא משרת. מתנדב חרדי זכאי לתשלום חודשי בהתאם למצבו המשפחתי, למסלול שהתקן 

מדמי הקיום החודשי של חייל עורפי בשירות  שסכום זה לא יהיה גבוהובלבד  ,השירות ולמשכו

 סדיר.

קבוצות התנדבות של  דברלטות באזרחי שתי הח-לאומיהשירות ההתקבלו ברשות  4300בשנת 

 .4 ;התנדבותם תהיה בת שנה אחת בלבד .0, הנובעות מאילוצים תקציביים: אוכלוסייה מיוחדות

בסיכון שאינם  נוער-בניעבור ביהיו רק תקני בית. החלטה זו יצרה בעיה כאמור תקנים למתנדבים 

 חיים בבית. 

 שאינם תקציבי הרשות מקורות התקציבהתפלגות על חרף ניסיונותינו לא הצלחנו לקבל מידע 

  .שירותמקצה למימון הכל משרד ממשלתי סך התקציב השנתי שבעיקר על ו

  כזו שכל מקום שירות )גוף מפעיל( מפעיל  היאמתכונת הפעלת מתנדבי השירות הלאומי והאזרחי

 . כל משרד ממשלתי מחליט מהו סך התקציבםהמתנדבים בהתאם ליכולתו לממן את עלות תקני

פי אילוצים -מספר התקנים בכל משרד נקבע עלשייתכן לפיכך קליטת מתנדבים. שהוא מקצה ל

תקציב  היעדרגוף מפעיל יזדקק למתנדבים, אך בשל שייתכן  ,. ככללופי צרכי-ולא על ,תקציביים

הוא לא יוכל לקבל מתנדבים או שיעדיף מתנדבים שעלות התקן שלהם נמוכה משל אחרים. נשאלת 

או לחלופין אם יש די תקנים אך , אזרחי-השירות הלאומימחסור בתקנים למתנדבי  שיהשאלה אם 

אזרחי -רשות השירות הלאומימ נמסר במענה למרכז המחקר והמידע של הכנסת .יש קשיים באיושם

כי לא ידוע על עודפי ביקוש או היצע במשרדי הממשלה, וכל משרד ממשלתי  4300באוקטובר  03-ב

 4300פי צרכיו ותקציבו. בדיון בכנסת בנובמבר -מתנדבי השירות הלאומי על מצרף לשורותיו את

הערכת משרדי הממשלה עולה כי  עםאמר מנהל הרשות כי לאחר בדיקה ראשונית של הרשות 

. מתנדבים חרדיםשל  תקנים חדשים 55,829-מקומות שירות להיא שיש הפוטנציאל הראשונית 

קשנו יתיבת מסמך זה בכהיצע התקנים ב לעומתהתנדבות לנסות להעריך את היקף הביקוש ל כדי

מהגופים המוכרים וממשרדי הממשלה המפעילים מתנדבים להעביר לידנו נתונים על מספר התקנים 

בכלל והתקנים המאוישים בפרט. לצערנו גם במקרה זה קיבלנו תשובות חלקיות בלבד, שאינן 

פרט מקומות שירות  בכלל, וב לשיקוש על השאלה אם יש פער בין ההיצע לב השיבלמאפשרות 

 ערבים. לחרדים ול

   ,אמונה על הפיקוח והבקרה על מערך השירות הלאומי אזרחי-השירות הלאומי רשותכאמור-

 4300שאלת מרכז המחקר והמידע של הכנסת כמה חריגות מהנהלים התגלו בשנת  לעאזרחי. במענה 

שירות של מאות ההרשות כי מדי שנה מופסק מ נמסררי ההוראות, ילו סנקציות הוטלו על מפיוא

ושל מתנדבים רבים בשירות הלאומי. הרשות  ,שמוחזרים ללשכות הגיוס של צה"ל ,מתנדבים חרדים

תשובות של משרדי הממשלה ה. גם מהאלהמקרים הל מספר עמדויקים ים נתונלא העבירה לנו 
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על היקף החריגות מנהלים ללמוד  ין אפשרותאזרחי א-מתנדבי השירות הלאומי בהם משרתיםש

משרד נמסר מ 4300שנת בשאלה על מספר החריגות מהנהלים  לעוהפעולות שננקטו בגינן. במענה 

 , פנים על מקרים בודדים של חריגה מהנהליםהמשרד לביטחון מהבמשרד התחבורה ומהחינוך, 

ון, משרד נמסר לנו כי לא נמצאה כל חריגה מהנהלים: משרד הביטחאלה המשרדים המולעומתם 

משרד ומשרד להגנת הסביבה, משרד החוץ ההמדע והספורט, משרד המשפטים, משרד הפנים, 

 המדע, החלל והטכנולוגיה.  

  את הגופים  המחוקק תוכל למלא את עבודת הפיקוח, חייב אזרחי-השירות הלאומי שרשותכדי

-תשע"דה ,אזרחי-ומיש.  חוק שירות לאודרתכל מידע ש ההגופים המפעילים למסור לאת המוכרים ו

, מחייב את הרשות לדווח לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת אחת 4302, שנכנס לתוקף במרס 4302

, מספר המשרתים לפי בהשוואה לשנים קודמות מספר המתנדביםעל בין השאר לשנה ולהציג נתונים 

 במסמך זה חיאזר-. מסקירת נושא מערך ההתנדבות בשירות הלאומיסדרי הפיקוחותחומי פעילות 

 עולה צורך חיוני בפרסום דוח שנתי נהיר ומקיף שיכלול נתונים על מספר המתנדבים לפי קבוצות

פילוח ואוכלוסייה, מספר המתנדבים החדשים בכל שנה, מספר המתנדבים שנשרו, מספר הבוגרים 

סך  ם אתיש מקום לכלול בדוח זה גמספר המתנדבים לפי תחומי שירות, תפקידים ומקומות שירות. 

התקציב של מערך המתנדבים, התפלגות מקורותיו ושיעורי ניצולו. נתונים אלו חיוניים הן להערכת 

 אזרחי והן לתכנון מדיניות עתידית. -יעילות מערך השירות הלאומי
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 מבוא   

 שירותעניינו הוחבר הכנסת חמד עמאר ו אבקסיס חברת הכנסת אורלי לוי נכתב לבקשתזה מסמך 

אזרחי, -השירות הלאומיהמסגרת החוקית המסדירה את  מוצגים. במסמך בישראל אזרחי-יהלאומ

פקידיה תכמו כן מוצגים במסמך  ו.וכללי פעילותאזרחי -השירות הלאומימערך את הגופים המרכיבים 

ספר נתונים על מ ,רחיזא-ירות הלאומישקציב מערך הת ,אזרחי-רשות השירות הלאומיוסמכויותיה של 

העולות סוגיות מרכזיות בכמה  דיוןו, ם, תחומי שירות ותפקידיהייאוכלוסקבוצות המתנדבים לפי 

  מנושא זה. 

הם , 4334פועל משנת וחרדים המיועד ל ,השירות האזרחי""ו ,0590הפועל משנת  ,"השירות הלאומי"

ששירותם נדחה או  ,למועמדים לשירות צבאי שקיבלו פטור משירות רקמסגרות להתנדבות המיועדות 

חוקים, תקנות  המכאזרחי ודרכי פעילותו מוסדרים ב-השירות הלאומימעמדו של  2.לשירותשלא נקראו 

כלל כלפי אזרחי, שסמכויותיה -רשות השירות הלאומיוהחלטות ממשלה. על מערך כולל זה אחראית 

מתנדבים חרדים  כלפיממשלה, וסמכויותיה בבתקנות ובהחלטות  ותמוסדרהמתנדבים פרט לחרדים 

 .  4302-תשע"דה ,אזרחי-שירות לאומיחוק בכיום  יםמוסדר

 ממשלתיים-ממשלתיים ולא במקומות התנדבותאזרחי היא -במסגרת השירות הלאומיההתנדבות 

שירות המתנדבים ל 3לחיילים משוחררים.ות ניתנההטבות זכאים לשירות הבוגרי ו ובתפקידים מגוונים,

חרדים, בני חילונים, בנות הציונות הדתית,  יה שונות, כגוןילקבוצות אוכלוסמשתייכים אזרחי -הלאומי

, כל אחת אינן מתגייסות לצה"ל מוגבלות ונוער בסיכון. קבוצות אלהם מתנדבים ע ,המגזר הערבי

מתן אפשרות להתנדב כגון  ,במערך ההתנדבות כרוך ביצירת תנאים מתאימים חלקן שילובו מסיבותיה,

  .צניעותהבדרישות הבטחת סביבת התנדבות המתחשבת או במקום המגורים 

-המגויסים ומשובצים עלמתנדבים ומתנדבות  01,333-מכיום יותר  אזרחי כולל-מערך השירות הלאומי

במסמך זה כאמור,  .ובעולם ברחבי הארץשירות מקומות  0,933-בכ מוכרים ומתנדבים גופיםשמונה ידי 

המסגרת החוקית אזרחי, נסקור את -ות להצטרף לשירות הלאומירשאיהקבוצות האוכלוסייה נציג את 

את מעמדה הסטטוטורי גדיר כלליו, נאת אזרחי, את מתווה ההתנדבות ו-השירות הלאומיהמסדירה את 

 תפקידיה. את סמכויותיה ואת ונפרט של הרשות 

ום שירות, אוכלוסייה, תחקבוצות אזרחי לפי -ניסינו למפות את מערך המתנדבים בשירות הלאומי

שירות ה פנינו לרשות מלאים ומקיפיםלקבל נתונים  כדיתפקידים, מקומות שירות ומאפיינים נוספים. 

פי תחום שירות, תפקידים -התפלגות המתנדבים עלעל כיוון שלא קיבלנו מידע מ, אך אזרחי-לאומיה

לכל משרדי כן ו ,מתנדבים ולליווי האחראים לגיוס ,לגופים המוכריםמקומות שירות פנינו גם ו

הקשו תשובות היו חסרות עובדה שחלק מהמפעילים מתנדבים. חוסר האחידות בנתונים והההממשלה 

  אזרחי.-של מערך המתנדבים בשירות הלאומימלאה עיבוד הנתונים כדי תמונה שלמה ואת עלינו 

יה, על מספר המתנדבים לפי קבוצות אוכלוסי ,להפיק אפשר נציג כמה מהממצאים שהיהעם זאת 

  .סוגיות מרכזיות המכונדון בתפקידים ומקומות שירות, תחומי שירות, 

 

 

 

                                                 

 . 4331באוגוסט  05, לאומי בישראל-מינהלה לשירות אזרחי, הקמת 4459(, החלטת הממשלה מס' 4סעיף ב) 2
 .4304במרס  02, 4304-עת חוק הממשלה, חוק שירות אזרחי, תשע"בלהצמדברי ההסבר  3

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2007/Pages/des2295.aspx
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/17D5848E-03C7-482A-A53F-ACF9A7A8B7C1/34336/671.pdf
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 לשירות לאומי ולשירות אזרחי קבוצת המיועדים  .5

"פוקד  4)להלן: חוק שירות ביטחון( 0591-לחוק שירות ביטחון )נוסח משולב(, תשמ"ו 00פי סעיף -על

 בצו לקרוא  5,רשאי

א באחד הגילים שמשמונה עשרה עד עשרים ותשע, או גבר, שנמצא כשר לשירות והו 6ליוצא צבא, (0

 שהוא רופא או רופא שיניים והוא באחד הגילים שמשלושים ועד שלושים ושמונה;

ש, או ששנמצאה כשרה לשירות והיא באחד הגילים משמונה עשרה עד עשרים ו ,ליוצא צבא, אישה (4

   ."ד שלושים ושמונהשהיא רופאה  או רופאת שיניים והיא באחד הגילים שמעשרים ושבע ע

את הסמכות לקרוא  רוב מפקד לשכת גיוס או סגנו(פי -לע) פוקדניתן בידי החוק שירות ביטחון מכאן ש

היא  של הפוקד כל מועמד לשירות ביטחון עם הגיעו לגיל המתאים. אולם סמכות זולשירות בצה"ל 

פי מדיניות -ל עלווש, הכשימבה המצדיקים שלא לעשות  קיימים טעמיםמתלעתים ו ,סמכות שברשות

-כוחמכתיבים שיקולים אידיאולוגיים וחברתיים, מצבת של צה"ל הגיוס של צה"ל. את מדיניות הגיוס 

  7.עודרכי הצבא וושל צה"ל, צ אדםה

: מוסלמים, אלהה יהאוכלוסיאת קבוצות הלא לקרוא לשירות צבאי שהוא בישראל הנוהג המקובל 

   10מוסלמיות, נוצריות ודרוזיות. בנותו 9ןהגול-דרוזים תושבי רמתו 8נוצרים

צבאי ה םשירותאת מסמיך את שר הביטחון לפטור או לדחות  חוק שירות ביטחוןל 01כך, סעיף על נוסף 

רכי החינוך, וצלהיקף הכוחות או לעשות כן מטעמים הקשורים נכון לאם ראה לשל מועמדים לשירות 

 יםרטוחוק מפב 11אחרים.משפחה או מטעמים  מטעמיההתיישבות הביטחונית או המשק הלאומי, 

( נשים 0בהם מועמד לשירות יכול לקבל פטור או דחיית שירות, כדלקמן: ש נוספיםמקרים וטעמים 

-( אי2 14( נשים דתיות;0 13( טעמי מצפון והווי משפחתי שאינו דתי;4 12נשואות, נשים הרות ואימהות;

  17( תלמידי ישיבה.1 16;הות( תלמידי ישיבות ציוניות גבו9 15כשירות רפואית;

 

 

                                                 

 .00, סעיף 0591-חוק שירות ביטחון )נוסח משולב(, התשמ"ו 4
 ההדגשה אינה במקור. 5
       ם וטרם קיבל פטור משירות ביטחון מחמת גיל שני 09אזרח ישראלי או תושב קבוע שמלאו לו  -יוצא צבא" " 6
 (.א01סעיף )   
 , כניסה סוגיות מרכזיות, פטור משירות ביטחון לנשים – אכיפת הדין בצה"לאתר האינטרנט של הפרקליטות הצבאית,  7
 . 4302ביולי  41אחרונה:    

לדיון בהצעת החוק בעניין השוויון בנטל נוצרים שמתנדבים לצה"ל. הרחבה ראו: דיון בוועדה המיוחדת של הכנסת  בניםיש  8
בדצמבר  01, 41, פרוטוקול מס' ישיבותבשירות הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה ולהסדרת מעמדם של תלמידי 

4300. 
 , שם.  41אדם בצה"ל, פרוטוקול מס' -אחמד רמיז, ראש מינהל אוכלוסיות באגף כוח   9

גוריון ובין ראשי העדה הדרוזית שלפיו הדרוזים יחויבו בגיוס והדרוזיות לא ייקראו -נחתם הסכם בין דוד בן  0591בשנת  10
 אדם בצה"ל, שם. -יז, ראש מינהל אוכלוסיות באגף כוחלשירות. מדבריו של אחמד רמ

 .01סעיף , 0591-חוק שירות ביטחון )נוסח משולב(, התשמ"ו 11
 )א(.05סעיף , 0591-וסח משולב(, התשמ"וחוק שירות ביטחון )נ 12
 )ג(.05שם, סעיף  13
 .23שם, סעיף  14
 (.0)00)ג(, סעיף 9שם, סעיף  15
 ב)ב(.44שם, סעיף  16
 יישום חוק דחיית שירות הרחבה בנושא דחיית השירות של תלמידי ישיבה ראו במסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת  17
 . 4304, כתבה אוריאנה אלמסי, יוני לתלמידי ישיבה שתורתם אומנותם )חוק טל(    

http://www.nevo.co.il/law_word/Law01/P199_009.doc
http://www.law.idf.il/942-5059-he/Patzar.aspx
http://knesset.gov.il/protocols/heb/protocol_search.aspx?comID=536
http://knesset.gov.il/protocols/heb/protocol_search.aspx?comID=536
http://knesset.gov.il/protocols/heb/protocol_search.aspx?comID=536
http://www.nevo.co.il/law_word/Law01/P199_009.doc
http://www.nevo.co.il/law_word/Law01/P199_009.doc
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03076.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03076.pdf


 
   

 10 מתוך 5 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 יש להבחין בין שלוש תקופות:  שירות של תלמידי ישיבההחיית הסדרת הנושא של דב

 - טל חוק) 4334-תשס"בהחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבה שתורתם אומנותם, תקופת תחולתו של  .0

מיועד לשירות  לדחות את שירותו שלרשאי שר הביטחון חוק זה היה לפי  18:(4304אוגוסט  עד 4334

לימודיו בישיבה. על עיסוק נוסף ין לו אשעות שבועיות ש 29הלומד בישיבה באופן סדיר בהיקף של 

 .4304באוגוסט ותוקפו פג ץ ידי בג"-חוק זה בוטל על

תיקון לחוק שירות הביטחון המתייחס לדחיית  4302 מרסבף בעקבות ביטול חוק טל נכנס לתוק

שילוב בוגרי ישיבות שכותרתו  ,0פרק ג'לחוק נוסף תיקון זה  מסגרתב 19.שירות של תלמידי ישיבהה

   :כמפורט להלן תחולתו שני שלביםלו 20,ומוסדות חינוך חרדיים בחוק שירות ביטחון

רשאי שר הביטחון לדחות את  במהלכה (:4301יוני ב 03 עד 4302 מרסב 43) תקופת ההסתגלות .4

ובהתחשב בצורכי  21חוקבבתנאים הקבועים  , אם עמד44–09בגיל  תלמיד ישיבהשירותו של 

  22יקבל דחוי השירות פטור משירות צבאי. 42ובהגיעו לגיל הביטחון, 

תלמיד שר הביטחון לדחות את שירותו של  ,במהלכה רשאי 23(:ואילך 4301 ביולי  0-)מ הקבעתקופת    .0

 40ת ובמלאובהתחשב בצורכי הביטחון.  24אם עמד בתנאים הקבועים בחוק 40–09בגיל  ישיבה

יעדי הממשלה לגיוס חרדים ידחה את שירותו בהתאם למידת השגת שר הביטחון לתלמיד הישיבה, 

ב(  ;בו יקבל פטור משירותש ,41ידחה עד הגיעו לגיל ישירותו  – הושגו היעדים: א( באותה שנת גיוס

וק שירות ח 25.לאומי-לגייסו או להפנותו לשירות אזרחי רשאי שר הביטחון – לא הושגו היעדים

אזרחי, אך נקבע בו -יעדי הצטרפות לשירות הלאומיאו אזרחי אינו כולל יעדי גיוס לצה"ל -לאומי

החוק כי בתקופת הקבע שר הביטחון רשאי לדחות עוד קובע ידי הממשלה. -שיעדים אלו ייקבעו על

ית שירות דחייקבלו ואלה תלמידי ישיבה מתמידים הנחשבים לעילויים בתורה,  0,933את גיוסם של 

יקבלו פטור משירות צבאי. רשימת המתמידים  41ובהגיעם לגיל  ,09גיל הגיעם לאוטומטית מדי שנה מ

לפיהם גובשה שישראל ותוגש לשר הביטחון בצירוף הקריטריונים -ידי ועד הישיבות בארץ-תגובש על

     26הרשימה.

מי פטור משירות צבאי, ל םמיועדת רק למקבלי אזרחיכאמור, ההתנדבות לשירות לאומי ולשירות 

קבוצת קשה מאוד לאמוד את גודלה של  שאינם נקראים לשירות צבאי.מי ול הדחששירותם הצבאי נ

 אזרחי. -לאומיההצטרפות לשירות האת פוטנציאל , כלומר אוכלוסייה זו

 

 

 

                                                 

  .4334-תשס"בהחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבה שתורתם אומנותם,  18
דה המיוחדת של הכנסת לדיון בהצעת החוק בעניין השוויון בנטל בשירות הצבאי, בשירות האזרחי תיקון החוק נדון בווע 19

 ובשוק העבודה ולהסדרת מעמדם של תלמידי ישיבה, בראשות חברת הכנסת איילת שקד )ועדת שקד(.    
 וק שירות ביטחון.בח : שילוב בוגרי ישיבות ומוסדות חינוך חרדיים בחוק שירות ביטחון,0לתחולתו של פרק ג' 20
, סימן ו': הוראות כלליות לעניין דחיית שירות, סעיף 0591-חוק שירות ביטחון )נוסח משולב(, התשמ"והתנאים מפורטים ב 21

 כ"ג )א(.
 שם, סימן ב': תקופת ההסתגלות. 22
 בחוק שירות ביטחון. ילוב בוגרי ישיבות ומוסדות חינוך חרדיים בחוק שירות ביטחון,: ש0לתחולתו של פרק ג' 23
, סימן ו': הוראות כלליות לעניין דחיית שירות, סעיף 0591-חוק שירות ביטחון )נוסח משולב(, התשמ"והתנאים מפורטים ב 24

 )א(. כ"ג
 שם, סימן ה': תקופת הקבע. 25
 , סעיף  כב' סימן ה': תקופת הקבע.0591-חוק שירות ביטחון )נוסח משולב(, התשמ"ו 26

http://www.nevo.co.il/law_html/Law19/999_152.htm
http://www.nevo.co.il/law_word/Law01/P199_009.doc
http://www.nevo.co.il/law_word/Law01/P199_009.doc
http://www.nevo.co.il/law_word/Law01/P199_009.doc
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מכל  ,יםבנו בנות ,בישראל 09-המספר בני היה  4304שנת ב ,כזית לסטטיסטיקהרפי נתוני הלשכה המ-על

 27להלן התפלגותם לפי דת ומין:. בנות 95,033-וים בנ  14,033 – 040,433-כ ,היקבוצות האוכלוסי

                        נוצרים  מוסלמים ללא סיווג דת יהודים 
 לא ערבים

נוצרים 
 ערבים

 דרוזים

  0,033  0,033 433  02,133 4,033  24,133 בנים

  0,233 0,033 433  00,933 4,333  23,133 בנות

 ולהכך ס
 54בני 

46,699  8,599  24,199  899 2,699  2,199  

להתנדב  יםתאימוגדרים מעל מספר המהמתגייסים לצה"ל ו 09-בני ה על מספרכיוון שאין בידנו מידע 

פטור משירות צבאי  םמקבליהלהציג את שיעור אפשרות ביקשנו לכל הפחות  ,אזרחי-לשירות לאומי

 יבות שונות.בישראל מס

שיעור מקבלי הפטור משירות בבקשה לקבל נתונים על  4300למשרד הביטחון באוקטובר ינו פנלשם כך 

, שהועברה התפלגות מקבלי הפטור לפי סיבות. בתשובת משרד הביטחוןועל  במחזור הגיוס האחרון צבאי

 בנותהכלל מ 24.1%-וכ בניםהכלל מ 41.4% נכתב כי ,"ד רות ברושר הביטחון עידי עוזרת -אלינו על

     28:(ומסרנש הנתוניםשל שנה האו גיוס המחזור  נויולא צקיבלו פטור משירות צבאי לפי הסיבות האלה )

 משירות צבאי לפי סיבות  פטור התפלגות מקבלי -5טבלה מס' 

 בניםשיעור ה סיבת הפטור

 שקיבלו פטור משירות צבאי

 בנותשיעור ה

 שקיבלו פטור משירות צבאי

 09.5% - ת דתהצהר

 - 02% אומנותו תורתו

 4.1% 1.0% רפואי פטור

 4.1% 0.0% "לבחו

 3.9% 0% פלילי ורישום גיוס סף

 3.1% - נשואים

 82.1% 21.2% מקבלי פטור לוסך הכ

מקבלי הפטור מספר  לאזרחי יש להוסיף ע-כדי להגיע למספר המתאימים לשירות לאומיכאמור, 

 .אינם נקראים לשירות צבאישמי את ו ירות הצבאי שלהם נדחהמי שהש גם את משירות צבאי

 

 

 

 

                                                 

אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה,  4.0, לוח מס' 12מס'   4300שנתון סטטיסטי לישראל , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 27
 . 54עמ'  דת, מין וגיל.

מספר הכולל הואילו , 040,033 היאאוכלוסייה המוצגת בטבלה הקבוצות לובנים ובנות ההתפלגות לך כל יש לציין כי ס    
  . אין באפשרותנו להסביר את הפער הזה.40,433טטיסטיקה מפרסמת הוא סרכזית למשכה ההלש

  .4300בדצמבר  05עוזרת שר הביטחון, מכתב, עו"ד רות בר,   28

http://www.cbs.gov.il/shnaton64/st02_03.pdf
http://www.cbs.gov.il/shnaton64/st02_03.pdf
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 המסגרת החוקית  .2

מסגרת ההתנדבות של כלל המתנדבים פרט לחרדים מכונה "שירות לאומי", ומסגרת ההתנדבות של 

חרדים מכונה "שירות אזרחי". אין בישראל כיום חוק אחד המסדיר את כל מערך ההתנדבות לשירות 

 ל אחת ממסגרות ההתנדבות האלה מוסדרת בחוקים ובתקנות משלה, כמפורט להלן: אזרחי, וכ-לאומי

שירות  בתלפיו ו, (חוק שירות לאומי)להלן:  5916-תשי"גה ,חוק שירות לאומיהוסדר ב הלאומישירות ה

 53-נות השב 29טעמים שבהכרה דתית.ממטעמים שבמצפון או צבאי אישה שקיבלה פטור משירות  אהי

שקיבלו פטור משירות  בניםול בנותגם להורחבה האפשרות להתנדב לשירות לאומי ת של המאה הקודמ

  30או שלא נקראו לשירות. ,צבאי מטעמים שאינם הכרה דתית

התנדב מעוגנת בתקנות הביטוח הלאומי )בנות קבוצות אוכלוסייה נוספות ל לשאפשרות הרחבת ה

הביטוח הלאומי )נוסח משולב(,  חוק מכוח שהותקנו 4334,31-תשס"בהבהתנדבות(, בשירות לאומי 

"בת המשרתת בשירות לאומי בהתנדבות, שקיבלה  אפי תקנות אלה בת שירות הי-על .0559-התשנ"ה

סעיף ב 32וכן מי שלא נקראה לשירות סדיר לפי החוק האמור". שירות ביטחון... מחובת דחיה או פטור

נדבים בשירות לאומי, בשינויים "תקנות אלו יחולו גם על בנים המת כי קבע)א( בתקנות נ04

מבטאת  4331אוגוסט מלאומי -לשירות אזרחי מינהלההקמת  בנושאממשלה ה החלטת. המחויבים..."

. נכתב כי "..שכן בהחלטה  ,נוספותלקבוצות אוכלוסייה אף היא את המגמה להרחיב את השירות 

חברה הישראלית, בני כל השירות יכיל בתוכו את כל הקבוצות והמגזרים השונים המרכיבים את ה

הדתות והקבוצות האתניות; חילונים, דתיים וחרדים; בנות ובנים; תושבי מרכז ופריפריה. תשומת לב 

  33.מיוחדת תינתן לאזרחים בעלי מוגבלות שירצו להתנדב לשירות אזרחי"

לאחר : "ביצועו של חוק זה לא יחל אלא לפיושונוסף לו סעיף  חוק שירות לאומי ןקות 5979שנת ב

 אשהי, 2952-תשע"בה ,דברי ההסבר להצעת חוק השירות האזרחיבאך  34שהממשלה תחליט על כך".

כאות  חוק שירות לאומיוכך נותר  החלטה מעין זו לא התקבלה מעולם,נכתב כי "הצעת חוק ממשלתית, 

 פי דברי ההסבר, המקור הנורמטיבי המרכזי לדרכיל 35מאז שחוקק ועד היום". מתה בספר החוקים

                                                 

      .0סעיף , 0590-ג"התשי, לאומי שירות חוק 29
 .0525-)ד( לחוק שירות ביטחון, התש"ט00סעיף    
ח  "התשלתקנות שירות ביטחון )פטור נשים משירות ביטחון מטעמים שבהכרה דתית(, התקין שר הביטחון את  0519בשנת    

-0519. 
 . 4302-אזרחי, התשע"ד-דברי הסבר להצעת חוק שירות לאומי 30
      .4334-תשס"בהתקנות הביטוח הלאומי)בנות בשירות לאומי בהתנדבות(,  31
, 0559-)תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי(, התשנ"ח חוק שירות לאומישל המאה הקודמת נחקק  53-בסוף שנות ה    

 .0555-תש"ס ,)תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי( )דמי כלכלה ודיור( והותקנו תקנות שירות לאומי
( היא משרתת בשירות 0" , ואלו התנאים:0סעיף   ,4334-תשס"בהתקנות הביטוח הלאומי)בנות בשירות לאומי בהתנדבות(,  32

( היא התחייבה לשרת בשירות למשך תקופה שאינה פחותה 0ידי גוף מוכר; -( היא הופנתה לשירות על4ומי שלא בשכר; לא
( בתקופת השירות 9; שעות בשבוע בממוצע לחודש... 23( היא התחייבה לעסוק בשירות לאומי לפחות 2; חודשים... 04-מ

 .דים סדירים..."היא אינה עובדת, אינה עובדת עצמאית ואינה לומדת לימו
 .(9, סעיף ב)4331באוגוסט  05, לאומי בישראל-הקמת מינהלה לשירות אזרחי, 4459ממשלה מס' ההחלטת  33
 .0515-חוק שירות לאומי )תיקון(, תשל"ט 34
  .4304 מרס 02 ,4304-התשע"ב הצעת חוק שירות אזרחימדברי ההסבר ל 35

http://www.nevo.co.il/Law_word/law01/P199_004.doc
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/P199_031.doc
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/P199_031.doc
http://www.molsa.gov.il/News/Documents/תקנות%20הביטוח%20הלאומי.doc
http://www.molsa.gov.il/News/Documents/תקנות%20הביטוח%20הלאומי.doc
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2007/Pages/des2295.aspx
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-0940.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/17D5848E-03C7-482A-A53F-ACF9A7A8B7C1/34336/671.pdf
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תקנות הביטוח הלאומי )בנות בשירות לאומי בהתנדבות(,  הואהלאומי הפעלתו ופעילותו של השירות 

  37המפרטות את כללי הפעילות של השירות הלאומי. 2992,36-תשס"בה

 2958.38-אזרחי, התשע"ד-בחוק שירות לאומי כיום ןמעוג ,התנדבות של חרדיםקרי,  ,השירות האזרחי

 ,בחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם ל חרדיםהתנדבות שעוגנה ה בתחילה

בצורה  הופעל שירות לא הותקנו תקנות מכוח חוק זה וה 4331שנת אולם עד  39)חוק טל(, 4334-תשס"בה

 ,4331-"זסשתהדחיית שירות לתלמידי ישיבה )שירות אזרחי(,  תקנותהותקנו  4331שנת ב 40מינורית.

בהחלטות ממשלה כגון:  נוספים כלליםונקבעו  41,שירות אזרחילרדים התנדבות של חההסדירו את ש

-לשירות אזרחי מינהלההחלטה על הקמת  אזרחי )דוח ועדת עברי(;-כינון שירות לאומיהחלטה בנושא 

שילוב חרדים ובני מיעוטים בשירות צבאי ואזרחי לצורך שילובם בשוק והחלטה על   לאומי בישראל

   42נטל הביטחוני והכלכלי.העבודה וליצירת שוויון ב

נדרשה הכנסת לחוקק חוק חלופי  4304,43באוגוסט שנכנס לתוקף , ץידי בג"-על חוק טלביטול עם 

בהחלטת לשירות אזרחי.  של חרדים תנדבותהשירות הצבאי של חרדים ואת ההדחיית להסדרת 

סגרת מצומצמת תנאי הפעלת השירות האזרחי במייקבעו כי עד לחקיקת החוק החדש ממשלה נקבע ה

 אזרחישירות הה לכללי ובהתאםסמכויותיה של הממשלה שפעל במגבלות  44של "שירות אזרחי משמר",

 4302,46-אזרחי, התשע"ד-חוק שירות לאומי נחקק 4302 מרסבכאמור,  45חוק טל.פי -התקיימו עלש

 אוגוסטעד  התנדבות של חרדים בשירות האזרחי.האת כיום מסדיר והוא , באותו החודש שנכנס לתוקף

דמי הכלכלה של מתנדבים חרדים, וטרם הותקנו תקנות שעניינן הותקנו מכוח חוק זה רק התקנות  4302

                                   47.של הנושא המסדירות היבטים נוספים

מערך זה פועל מכוחם ואזרחי, -לאומיחוק אחד המסדיר את מערך השירות ה כיום איןלפיכך, כאמור, 

הצורך בהסדר חקיקתי שיסדיר את תחום זה נדון ממשלה. החוקים, תקנות והחלטות כמה ל ש

ליהדות התנועה של  המרכז לפלורליזם יהודי ידי-על ץהוגשה לבג"בעתירה ש ,בהזדמנויות שונות, לדוגמה

מפעיל  הקריטריונים לקבלת אישור לשמש גוף בנושא  נהלת השירות הלאומיימ נגדמתקדמת בישראל 

השירות ש מצב משפטי רצוי לא המשפט כי זה-השיבה המדינה לביתמתנדבים בשירות לאומי  של

  48הלאומי מבוסס על תקנות הביטוח הלאומי.

                                                 

 .4334-ב"התשסתקנות הביטוח הלאומי)בנות בשירות לאומי בהתנדבות(,  36
 .0519-ח  "ההתשלתקנות הביטוח הלאומי )בנות בשירות  לאומי בהתנדבות(, תקנות אלו החליפו את     
 .4304 סמר 02 ,4304-התשע"ב הצעת חוק שירות אזרחימדברי ההסבר ל 37
 .4302-אזרחי, התשע"ד-חוק שירות לאומי 38
 . 4334-ס"בחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבה שתורתם אומנותם, התש, 1סעיף  39
יישום חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבה שתורתם אומנותם )חוק הרחבה בנושא ראו: מרכז המחקר והמידע של הכנסת,     

 .4304(, כתבה אוריאנה אלמסי, יוני טל
 . 4331-תקנות חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם )שירות אזרחי(, התשס"ז 40
  שם. 41
 .4331בפברואר  09(, אזרחי )דוח ועדת עברי-כינון שירות לאומי, 0409החלטת הממשלה מס'  42
 .4331באוגוסט  05, ישראללאומי ב-לשירות אזרחי מינהלה, הקמת 4459החלטת הממשלה מס'     
שילוב חרדים ובני מיעוטים בשירות צבאי ואזרחי לצורך שילובם בשוק העבודה וליצירת שוויון , 109החלטת הממשלה מס'     

  .4300ביולי  49, בנטל הביטחוני והכלכלי
  .4304בפברואר  40-, ניתן ביהודה רסלר ואח' נגד כנסת ישראל ושר הביטחון ,1459931בג"ץ  43
 . 4304בדצמבר  5, יה להתנדבות בשירות אזרחייהמשך הפנ, 9414החלטת הממשלה מס'  44
 : 4300ביולי  03, 191מבוא להצעות חוק הממשלה מס' המתוך  45
 ; 4300-והוראת שעה( )שילוב תלמידי ישיבות(, התשע"ג 05הצעת חוק שירות ביטחון )תיקון מס'     
 . 4300-בות )הוראת שעה(, התשע"גהצעת חוק שירות אזרחי לתלמידי ישי    
 .4302-אזרחי, התשע"ד-חוק שירות לאומי 46
הוראות בחוק שירות ביטחון וחוק  ועדה מיוחדת למעקב אחר יישוםאזרחי, -שלום ג'רבי, מנהל רשות השירות הלאומי-שר 47

 . 4302ביוני  42לאומי אזרחי, שירות 
 .4304 מרס 02 ,4304-הצעת חוק שירות אזרחי, התשע"במדברי ההסבר ל 48

http://www.molsa.gov.il/News/Documents/תקנות%20הביטוח%20הלאומי.doc
http://www.nevo.co.il/law_html/law06/TAK-3865.pdf#xml=http://www.nevo.co.il/Handlers/Highlighter/PdfHighlighter.ashx?index=21&type=Main
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/17D5848E-03C7-482A-A53F-ACF9A7A8B7C1/34336/671.pdf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/3/787_3_2.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/15/3/2889_3_1.rtf
http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/tal.pdf
http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/tal.pdf
http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/tal.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/999_762.doc
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/999_762.doc
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2007/Pages/des1215.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2007/Pages/des2295.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des638.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des638.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des638.aspx
http://elyon1.court.gov.il/files/07/980/062/n18/07062980.n18.pdf
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2012/Pages/des5275.aspx
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/3/787_3_2.rtf
http://www.nevo.co.il/law_html/Law19/999_152.htm
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הצעת חוק  4304,49-עברה בכנסת בקריאה ראשונה הצעת חוק שירות אזרחי, התשע"ב 4304 מרסב

אזרחי -רות הלאומישיב ותנדבאימים להתהמתכל התנדבות של האת שמטרתה להסדיר  ממשלתית

דין רציפות והיא הועברה לדיון בוועדה העבודה, זו הוחל על הצעת חוק  4302במאי  05-ב 50.בחוק אחד

   51שלישית.לקריאה הכנתה לקריאה שנייה ושם הרווחה והבריאות של הכנסת ל

 אזרחי-רשות השירות הלאומיומערך ההתנדבות הגורמים המרכיבים את  .6

המכונים "הגופים  ,שונים במקומות שירותנעשית י ובשירות אזרחי ההתנדבות בשירות לאומ

  52,המתנדבים שהופנו אליופעלת אחראי להה ,הוא מקום השירות של המתנדביםמפעיל גוף המפעילים". 

 סוגי הגופים האלה:  תאחד מארבעמ הוא יהיהאפשר ש התקנות פי-עלו

 ת נשיא המדינה; הכנסת; מבקר : משרדי הממשלה ויחידות הסמך שלהם; לשכרשות ציבורית

הוצאה לפועל וגופים אחרים בעלי סמכות שפיטה; רשות הדין, לשכות -משפט, בתי-המדינה; בתי

   53;מקומית; תאגיד בשליטת רשות מקומית ותאגיד שהוקם בחוק

 שרוב חבריו אינם קרובים, או הקדש שמרבית נאמניו  ,אדם לפחות-: חבר של שבעה בנימוסד ציבורי

הקיימים ופועלים למען מטרה ציבורית ונכסיהם והכנסותיהם משמשים  ,רובים זה לזהאינם ק

כלומר מטרה שעניינה דת, תרבות, חינוך, עידוד התיישבות, מדע,  ,להשגת מטרה ציבורית בלבד

  54ידי שר האוצר כמטרה ציבורית.-מטרה שאושרה עלכל ו ,בריאות, סעד או ספורט

 קנונה נקבעו מטרות ציבוריות בלבד וחל עליה איסור חלוקת : חברה שבתחברה לתועלת הציבור

מטרה ציבורית מוגדרת: איכות הסביבה, הגנת הסביבה  55רווחים או חלוקה אחרת לבעלי מניותיה.

חיים -או הכרת הטבע והסביבה; בריאות או הצלת חיים; דת, מורשת או הנצחה; הגנה על בעלי

שכלה הה מקצועית, תרבות או אמנות; מדע, מחקר או ודאגה לרווחתם, זכויות אדם; חינוך, הכשר

יה, קליטה או התיישבות; צדקה או סעד; רווחת הקהילה או פעילות קהילתית, יגבוהה; ספורט; על

חברתית או לאומית; שלטון החוק, משטר או מינהל ציבורי; הקמת קרנות או ארגונים לעידוד או 

  56נויות בתוספת זו.לתמיכה בגוף הפועל לאחת או יותר מהמטרות המ

 אגודה שיתופית בתחום ההתיישבות  

                                                                                                                                                      

 התנועה ליהדות מתקדמת נגד שר הרווחה, האגף לתפקידים מיוחדים במשרד  -מרכז לפלורליזם יהודי ה 4010939בג"ץ     
 .4331 מרסב 4, אגודה לעידוד הילודה בעם היהודי - "אפרת"הרווחה ועמותת     
 .4304 מרסב 02, 4304 -הצעת חוק שירות אזרחי, התשע"ב 49
 .4304 מרס 02, 4304-מדברי ההסבר להצעת חוק שירות אזרחי, התשע"ב 50
 .0304-ביקשה הממשלה מהכנסת להחיל דין רציפות על הצעת חוק שירות אזרחי, תשע"ב 4302במרס  09-ב 51
 .       4302רס במ 09 ,4304-תשע"בה ,הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק שירות אזרחידברי הכנסת,     
 .  4302במאי  05, 4304-תשע"בה ,הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק שירות אזרחידברי הכנסת,      

 ,0סעיף  ,3434-תשס"בה)בנות בשירות לאומי בהתנדבות(,  תקנות הביטוח הלאומי 52
 .4סעיף , 0559-התשנ"ח ,חוק חופש המידע 53
 (.4)5סעיף , פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( 54
, אלא 0515-בחוק הנאמנות, תשל"ט 04אשר להגדרה של "חברה לתועלת הציבור" תקנות הביטוח הלאומי מפנות לסעיף  55

 .0555-תשנ"טהחוק החברות, לא 029סעיף עיף זה בוטל, ובמקומו ההגדרה נמצאת בשס
    .(, פירוט המטרות הציבוריות029תוספת שנייה )סעיף , 0555-תשנ"טהחוק החברות,  56

http://elyon1.court.gov.il/Files/05/610/023/o03/05023610.o03.pdf
http://elyon1.court.gov.il/Files/05/610/023/o03/05023610.o03.pdf
http://www.nevo.co.il/law_html/Law19/999_152.htm
http://online.knesset.gov.il/PDF/36431/PDF_36431.PDF
http://www.knesset.gov.il/plenum/data/19_ptm_279010.doc
http://www.molsa.gov.il/News/Documents/תקנות%20הביטוח%20הלאומי.doc
http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/freedom_info.htm
http://www.nevo.co.il/Law_word/law01/255_001b.doc
file:///D:/orianaa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YJAMC2E7/139_002.doc
file:///D:/orianaa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YJAMC2E7/139_002.doc
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לפי תקנות )כלומר  57השירות הלאומיבמסגרת גופים מפעילים  2,288 וכרוה 4300-בשנת התשע"ג

לפי תקנות דחיית שירות )כלומר  58במסגרת השירות האזרחימפעילים גופים  598-ו (הביטוח הלאומי

  (.לתלמידי ישיבה שתורתם אומנותם

"הגופים  המכונים ,גופים ידי שבעה-על הגופים המפעילים נעשושיבוצם בתנדבי השירות הלאומי מגיוס 

רשות באחריות  םה ושיבוצם בגופים המפעילים המתנדבים החרדים לשירות האזרחיגיוס ו 59המוכרים",

  – הגוף המתפעל"ידי הנהלת הרשות -באמצעות הגוף המכונה על  יםמבוצעאזרחי ו-השירות הלאומי

עמותה שעיקר עיסוקה הוא קליטה, מיון ושיבוץ של לכל  הוא גוף מוכר 60הזרוע הביצועית של הרשות".

  61דמי כלכלה חודשיים. םכולל תשלו ,מתנדבים בשנה וטיפול בהם לאורך השירות 493הפחות 

 בת"אגודה להתנדבות; ה: , והםלשירות לאומי"גופים מוכרים" המפנים מתנדבים שבעה כיום פועלים 

; אגודה תורנית להתנדבות ",עמינדב"; להפעלת מתנדבי השירות הלאומי "שלומית"עמותת ; "עמי

הפניית מתנדבים חרדים לשירות . עמותה לשוויון חברתיוה עיריית ירושלים עמותת ש"ל לשירות לאומי;

ור, )כאמאזרחי, ונעשית באמצעות עמותת "חברים" -רשות השירות הלאומיבאחריות כאמור אזרחי היא 

 62.(ביצועית של הרשות"הזרוע ה – גוף מתפעלה"

 :המרכיבים את מערך ההתנדבותהמוכרים והגופים המפעילים גופים יחסי ה מוצגיםהלן לבתרשים ש 

                            

          

              

  

 

גופים  שמונה ישולפיכך ייאמר ש הגופים המוכרים והגוף המתפעל גופים מוכרים, יכונו שבעתבמסמך זה 

 מוכרים. 

הגוף הממונה א ילאומי"( ה-אזרחיהנהלת השירות י"מ :בשמה הקודםאו אזרחית )-הרשות הלאומית

ששירותם נדחה או שלא  ,מהשירותשקיבלו פטור צבאי מערך ההתנדבות למיועדים לשירות כל על 

ממשלה משנת השתי החלטות  ףתוקמי אזרח-רשות השירות הלאומיפעלה  4302 מרסעד  .לשרתנקראו 

-לאומילשירות  מינהלהלפיה יש להקים ש 63,אזרחי )דוח ועדת עברי("-"כינון שירות לאומי .0: 4331

 64,אזרחי בישראל"-לאומילשירות  מינהלה"הקמת  .4אזרחי שתפעיל את המנגנון הארגוני של השירות; 

 פירוט תפקידיה. ב ,הלאומי לשירות האזרחי ולשירות אחודה מינהלהלפיה יש להקים ש

                                                 

 05 ,4334-תשס"בהירות לאומי בהתנדבות(, שרשימת מפעילים לפי תקנות הביטוח הלאומי )בנות ב, 1101ילקוט הפרסומים  57
 .4302בינואר 

 03(, מפעילים לפי תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבה שתורתם אומנותם )שירות אזרחי רשימת, 1152ילקוט הפרסומים  58
 . 4302באפריל 

  (.   0. )0סעיף  ,4334-תשס"בה)בנות בשירות לאומי בהתנדבות(,  תקנות הביטוח הלאומי 59
 .  1סעיף  ,4302-אזרחי, תשע"ד-חוק שירות לאומי 60
 .0סעיף  ,4334-תשס"בה(, )בנות בשירות לאומי בהתנדבות תקנות הביטוח הלאומי 61
 (.0)ב0סעיף  ,4334-תשס"בה)בנות בשירות לאומי בהתנדבות(,  תקנות הביטוח הלאומי 62
 .4339, פברואר לאומי, מסקנות ביניים-הוועדה לכינון השירות האזרחיועדת עברי,  63
 .4331בפברואר  09(, אזרחי )דוח ועדת עברי-כינון שירות לאומי, 0409החלטת הממשלה מס'     
 . 4331באוגוסט  05, לאומי בישראל-מינהלה לשירות אזרחי, הקמת 4459מס'  החלטת הממשלה 64

 מתנדב שירות לאומי

 דב שירות אזרחימתנ

 )חרדים(         

 שבעה גופים מוכרים

-רשות השירות הלאומי

אזרחי באמצעות הגוף 

 המתפעל

 גופים מפעילים

http://old.justice.gov.il/NR/rdonlyres/8C960C94-37A3-42DB-8340-F2CB4F41C1B7/42882/6737.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/D7AF703F-1CDF-44EA-84DE-47279EA9BB0F/43080/6794.pdf
http://www.molsa.gov.il/News/Documents/תקנות%20הביטוח%20הלאומי.doc
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/3/787_3_2.rtf
http://www.molsa.gov.il/News/Documents/תקנות%20הביטוח%20הלאומי.doc
http://www.molsa.gov.il/News/Documents/תקנות%20הביטוח%20הלאומי.doc
http://ncs.gov.il/ncs/Documents/hamlatsot_ivri.pdf
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2007/Pages/des1215.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2007/Pages/des2295.aspx
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תוקם  הנהליהמליצה לבחון כי במקום המ 4339אזרחי )ועדת עברי( משנת -הוועדה לכינון שירות לאומי

פעלה תחת  הנהליזאת, המ למרות 65לאומי, והממשלה אימצה המלצה זו.-בחקיקה רשות לשירות אזרחי

תלמידי עוסק רק בהתנדבות של ה 4302,66-תשע"דהאזרחי, -כותרת זו עד חקיקת חוק שירות לאומי

הרשות פועלת  4302כלומר, משנת  67,נהלת" ייהפך ל"רשות"י, ולפיו מעמדה הסטטוטורי של ה"מישיבה

 4302.68-תשע"דה ,אזרחי-שירות לאומיחוק  –גם מתוקף חוק 

-חוק שירות לאומיאזרחי, אף שרק ב-רשות השירות הלאומיעו"ד יואב ארבל, היועץ המשפטי ללדברי 

לרשות, תהפוך  הנהלי, נקבע כי המחרדים י, העוסק כאמור רק בהתנדבות של תלמידי ישיבהאזרח

 ,לדבריו משאר קבוצות האוכלוסייה, מעמדה החדש תקף גם בהתייחס לפעילותה כלפי המתנדבים

לאומי שהוקמה מכוח החלטת -נהלת השירות האזרחיימלפיו "ש ,א בהוראות המעבר לחוק01מתוקף סעיף 

, יראו אותה כרשות שהוקמה לאומי בישראל"-שכותרתה "הקמת מינהלה לשירות אזרחי ,5992' הממשלה מס

   69."99לפי סעיף 

, עוד לפני כניסת החוק האמור לתוקף, החליטה הממשלה כי הרשות תוגדר יחידת סמך 4300ביולי 

סמכויות תהיה יחידה בעלת  כלומר היא 70,ותפעל בכפיפות לשר הממונה, באישור נציבות המדינה

נציב שירות  ,ואכן 71עבודה ישירה מול נציבות שירות המדינה.ובכללן נהליות מסמכויות המשרד, ימ

 4302,72פברואר בלרשות מעמד של יחידת סמך של המשרד לאזרחים ותיקים החל נתן המדינה 

פוגעים באפשרות של  73( המעברים התכופים של הרשות בין משרדי הממשלה0: להמהנימוקים הא

יחידת סמך  רשותה ( הגדרת4רד הממונה להכיר את הרשות, את תפקידיה ואת דרכי עבודתה; המש

כרה נתמכת ה( ה0את משימותיה הלאומיות והחברתיות; למלא אפשר לה תאת מעמדה ותמצב 

  74מנכ"לי משרדים שהרשות פעלה תחתם לאורך השנים.של ממשלה ובבקשות של שרים והבהחלטות 

גוף מתכלל לנושא  שמשות 75כי הרשות תפעיל את המנגנון הארגוני של השירותנקבע בהחלטות הממשלה 

-הם: יישום עקרונות השירות אזרחיפי החלטות אלה -עלתפקידי הרשות  76לאומי.-השירות האזרחי

לאומי; ויסות חלוקת המשאבים והקצאת התקנים בין התחומים והמגזרים השונים בהתאם לסדרי 

ע מעקב, בקרה ופיקוח על המתנדבים, הגופים המוכרים ומקומות עדיפות שקבעה הממשלה; ביצו

שירחיבו את מעגל המתנדבים; ייזום פעולות להגברת  הכאלהן ב ,כניות ארוכות טווחוהשירות; הכנת ת

; טיפול ולאומי; הכנת תקציב שוטף ופיקוח על ביצוע-נושא השירות האזרחילהמודעות הציבורית 

                                                 

 . 4331בפברואר  09(, אזרחי )דוח ועדת עברי-כינון שירות לאומי)ב(, 4, סעיף 0409החלטת ממשלה מס'  65
 .4302-תשע"דהאזרחי, -חוק שירות לאומי 66
 )א(.05שם, סעיף  67
 .4302-תשע"דהאזרחי, -חוק שירות לאומי 68
 . 4302במאי  09לאומי, דואר אלקטרוני, -עו"ד יואב ארבל, היועץ המשפטי לרשות השירות האזרחי 69
לוב חרדים ובני מיעוטים בשירות צבאי ואזרחי לצורך שילובם בשוק העבודה שי, 09, סעיף 109החלטת הממשלה מס'  70

 . 4300ביולי  49, וליצירת שוויון בנטל הביטחוני והכלכלי
 .משרדי הממשלה ויחידותיהם - 30.44תקנון שירות המדינה, פרק  71
 0-, אך במכתב מאוחר יותר נקבע כי המועד יוקדם ל4302יב נקבע כי הרשות תקבל מעמד של יחידת סמך במרס במכתב הנצ 72

 . 4302בפברואר 
 . 4302במאי  41לאומי, מכתב, -עו"ד יואב ארבל, יועץ משפטי לרשות השירות האזרחי     

       הועברה  4300-מדע והטכנולוגיה, בהועברה למשרד ה 4335בשנת  .במשרד ראש הממשלה 4339הרשות הוקמה בשנת  73
 הועברה למשרד לאזרחים ותיקים.  4302 שנת למשרד הכלכלה ובראשית    
 . 4302בינואר  5משה דיין, נציב שירות המדינה, מכתב לשר לאזרחים ותיקים אורי אורבך,  74
 .4331בפברואר  09(, אזרחי )דוח ועדת עברי-כינון שירות לאומי)ג(, 0, סעיף א0409החלטת הממשלה מס'  75
בשירות צבאי ואזרחי לצורך שילובם בשוק שילוב חרדים ובני מיעוטים ,  09–09, סעיפים 109החלטת הממשלה מס'  76

 .4300ביולי  49, העבודה וליצירת שוויון בנטל הביטחוני והכלכלי

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2007/Pages/des1215.aspx
http://knesset.gov.il/laws/data/law/2442/2442_1.pdf
http://knesset.gov.il/laws/data/law/2442/2442_1.pdf
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des638.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des638.aspx
http://147.237.72.225/doc/nasham/nashamprod.nsf
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2007/Pages/des1215.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des638.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des638.aspx
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ת הטבות ותגמולים כספיים; דיווחים שוטפים לשר הממונה, לממשלה בזכאות של בוגרי השירות לקבל

  77ולמועצה הציבורית המייעצת.

 ,אזרחי-חוק שירות לאומיסמכויות הרשות מוקנות לה הן מכוח יום מכל האמור לעיל עולה כי כ

 ממשלה. ה, הן מתקנות הביטוח הלאומי והן מהחלטות 4302-ד"התשע

מיוחדות,  יהאוכלוסיבוצות ערבים ומק ,יוס למתנדבים חרדיםקובעת את יעדי הגהיא שהממשלה 

כאמור, הרשות אינה ובהתאם ליעדים אלו על הרשות לווסת את התקנים לפי מגזרים ותחומי שירות. 

 מוכריםהגופים ה שמונתמאתרת, ממיינת, משבצת ומפעילה את המתנדבים, אלא עושה זאת באמצעות 

בהתייעצות עם שר  ,השירות הלאומילאומי השר הממונה על פי תקנות הביטוח -על. שהוצגו לעיל

מתנדבי של ושיבוץ  ההפני אעיקר פעילותה הואם " )בהקשר הנוכחי( הביטחון, יכיר בעמותה כ"גוף מוכר

 ,מתנדבים במקומות שירות ואינה פועלת גם כגוף מפעיל 493לאומי, שבמשך שנה אחת שיבצה ההשירות 

 425-ל 033גוף מוכר שבשנה הראשונה לפעילותו הפנה בין ההכרה ב 78ות.שמפורט בתקנ ,למעט סייג אחד

גוף שבשנה הראשונה לפעילותו הפנה ואילו את ההכרה בבשנה נוספת,  ידי הרשות-על מתנדבים תוארך

  .מתנדבים הרשות לא תאריך 033-פחות מ

יא ה 79;גוף המוכרידי ה-את מקומות השירות שאליהם יופנו מתנדבים על הגוף שמאשרהרשות היא גם 

מחויבת לפרסם פעם בשנה בקרב המועמדים לשירות את רשימת הגופים המוכרים ותחומי ההתנדבות 

מספר את ולפרסם ברשומות את רשימת הגופים המפעילים ו 80מפעילים,גופים הידי ה-המוצעים על

 התקנים שיש לכל גוף מפעיל. 

האחת מאשרת את בקשת הגופים  ;ות ברשותשתי ועדידי -עלמתבצע  81מפעיליםהגופים ההליך אישור 

ל יהשנייה מאשרת את בקשת הגופים המפעילים להפעו 82המפעילים להפעיל מתנדבים בשירות לאומי

כלל פעם בחודש ומגישות את המלצותיהן  שתי הוועדות מתכנסות בדרך 83מתנדבים בשירות אזרחי.

עה תקנים, ולאחר מספר חודשים הוא לאישור מנהל הרשות. לכל גוף מפעיל חדש מוקצים בתחילה ארב

ידי הוועדה בהתאם לתפקוד של -רשאי לבקש להגדיל את מספר התקנים, כאשר האישור לכך יינתן על

 הגוף המפעיל. 

 

 

 

 

                                                 

 שם.  77
 .4331באוגוסט  05, בישראללאומי -מינהלה לשירות אזרחי, סעיף ח', הקמת 4459החלטת הממשלה מס'     
  (0)ב0סעיף  .4334-ב"התשסתקנות הביטוח הלאומי )בנות בשירות לאומי בהתנדבות(,   78
 .9סעיף  ,4334-ב"התשסתקנות הביטוח הלאומי)בנות בשירות לאומי בהתנדבות(,  79
 03שם, סעיף  80
 . 4302בינואר  49לאומי, מכתב, -מוטי אלמליח, מנהל אגף תקצוב ופיקוח ברשות השירות האזרחי 81
    חום פיקוח ובקרה; יועץ משפטי; מנהל הם: מנהל ת בשירות לאומיחברי הוועדה לאישור הגופים המפעילים מתנדבים  82
 שהוא המפקח הארצי על השירות הלאומי. הבקשה תועבר לרשות באמצעות הגוף  ,תחום גופים מפעילים ומרכז הוועדה    
 תפקידים לרבות פירוט כי הם אינם התקנים; תיאור התחום הפעילות של הגוף; מספר  יש לכלול את בקשהבהמוכר.      
 בעבודת מזכירות ואינם מילוי מקומם של עובדים בגוף המפעיל אלא סיוע לעובדים.  יםכרוכ    
 הם: מנהל תחום פיקוח ובקרה; יועץ משפטי; מנהל  בשירות אזרחיחברי הוועדה לאישור הגופים המפעילים מתנדבים  83
   להפעיל  בקששירות האזרחי.  גוף המשהוא המפקח הארצי על ה ,תחום גופים מפעילים, יועץ לענייני חרדים ומרכז הוועדה    
 פעילות; ה: תחום אלהעומד בקריטריונים ה א, ומרכז הוועדה בודק אם הולרשותמתנדבים חרדים מפנה את בקשתו    
    היועץ לענייני חרדים ,המלצת הוועדה לשירות אזרחי חיוביתשאישור ניהול תקין בתוקף. במקרה  – מעמד משפטי; עמותה   
 לוודא שהוא מתאים לשירות של חרדים. כדימקום השירות יבקר ב   

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2007/Pages/des2295.aspx
http://www.molsa.gov.il/News/Documents/תקנות%20הביטוח%20הלאומי.doc
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 כללי ההתנדבות בשירות הלאומי ובשירות האזרחי  .8

 בע כינק, לאומי בישראל"-שכותרתה "הקמת מינהלה לשירות אזרחי ,4331משנת ממשלה הבהחלטת 

לאומי -השירות לא יפגע, ככל הניתן, במשרות קיימות בשוק העבודה. השתלבות מתנדבי השירות האזרחי"

במקומות בהם ישנה נחיצות עשה "יההתנדבות תו ,"תיעשה באופן שלא יגרום לדחיקה של עובדים קיימים

תחומי כי נכתב עוד לטה בהח". לפעילויות ולשירותים נוספים על אלה המסופקים או הפועלים כיום במדינה

בראש ובראשונה לתועלת הציבור, הקהילה והחברה; בנוסף, השירות יתרום גם לתועלת ההתנדבות הם: "

האישית של המשרתים עצמם. ככל שהדבר יתאפשר, יפעלו המשרתים בקבוצות מעורבות ובפיזור ארצי; 

   84."מגוריהםואולם למבקשים זאת תינתן, ככל שניתן, האפשרות לשרת בקרבת מקום 

, השירות האזרחי )חרדים(הן על מתנדבי השירות הלאומי ומתנדבי על  הן התנדבות החליםיש כמה כללי 

 85 :כמפורט להלן

  חודשים; 42לכל היותר נמשכת תקופת ההתנדבות 

  ידי גוף מוכר; -על יתעשנהשיבוץ במקום השירות וההתנדבות נעשית  אצל גורם מפעיל 

 מקרים בובדים במקום השירות אלא רק יסייעו להם בעבודה, למעט המתנדבים לא יחליפו ע

  ;ידי מנהל הרשות-שאושרו על

 ככלל, אסור לגוף מפעיל להעסיק מתנדבים בעבודות מזכירות, אלא במקרים מיוחדים בלבד, 

אסור לגוף מפעיל  תפקיד זה. כמו כןכך שימלאו לדעת מנהל הרשות יש תועלת ציבורית בבהם ש

 בים בעבודות ניקיון.להעסיק מתנד

החלים על  הבין אלוכללי ההתנדבות החלים על מתנדבי השירות הלאומי ין הבדלים ב המכעם זאת, יש 

  :מפורט להלןכ ,המתנדבים החרדים

ביטחון  :רשאים להתנדב בתחומים האלה השירות הלאומי מתנדבי ;תחומי השירותבהגדרת  ,ראשית

פיתוח  ;רווחה חברתית ;בריאות ;קליטת עלייה ;התרבות ;החינוך ;ביטחון הפניםבצה"ל(; למעט )

הסביבה ותחום אחר שאישר השר לעניין תקנות אלה בהתייעצות עם הוועדה ת הגנ ;התיישבות ;קהילתי

  86.המייעצת

 ני ושירות אזרחיביטחו : שירות אזרחישירות שני מסלוליהוגדרו לעומת זאת, מתנדבים חרדים, ל

 : חברתי

                                                 

 4331באוגוסט  05, לאומי בישראל-הקמת מינהלה לשירות אזרחי, 4459החלטת הממשלה מס'  84
 .0סעיף  ,4334-ב"התשס)בנות בשירות לאומי בהתנדבות(,  תקנות הביטוח הלאומי 85
 שם. 86
 פירושו אחד שירות לאומי , 0590-ג"התשי, שירות לאומיפי חוק -עלנציין כי לאורך השנים השתנו תחומי ההתנדבות:    
 ( שירות עבודה 4ישוב חקלאי דתי או במוסד חקלאי דתי; יאית או בהכשרה חקלאית ב( שירות בעבודה חקל0מאלה:    
 ( שירות מחנה עולים במעברה או במוסד לחינוך, לסעד או 0ן המדינה; ביטחולמען צה"ל או שירות עבודה אחר למען    
 ורך חוק זה. ידי השר כמוסד לצ-( שירות עבודה במוסד אחר של המדינה שנקבע על2לטיפול רפואי;    
( שירות למען 0: אשירות לאומי הו ,0519-ח  "ההתשל בהתנדבות(,פי תקנות הביטוח הלאומי )בנות בשירות לאומי -עלו    

 ביטחון 
  ( שירות לטיפול בנוער, במשפחה ובקשיש.0  ( שירות במוסד לקליטת עלייה, לחינוך, לסעד או לטיפול רפואי; 4המדינה;     

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2007/Pages/des2295.aspx
http://www.molsa.gov.il/News/Documents/תקנות%20הביטוח%20הלאומי.doc
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סמך של משרד ראש הממשלה ההתנדבות במסגרת יחידות הוא  87ניטחובי אזרחישירות  .0

הסוהר; ברשות לכיבוי והצלה; -ן המדינה; במשטרה; בשירות בתיביטחושתכלית פעילותן היא 

 ברשות להגנת עדים; במשטרה הירוקה ובאגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה; במד"א

גופים שעזרתם נדרשת לזיהוי ב ;דםובגופים בפריסה ארצית שעיקר עיסוקם בהצלת חיי א

 קורבנות אסון;

בריאות;  הגנת העורף; פנים;הן ביטחו: לההתנדבות בתחומים האהוא  88חברתי אזרחי שירות .4

קליטת עלייה; סיוע לאזרחים ותיקים; בטיחות בדרכים;  רווחה;  חינוך; הגנת הסביבה;

חשיפת חומר ארכיוני  ;ותבטיחות הציבור; קידום התעסוקה, הסברה ממשלתית בעניין זכוי

 בגנזך המדינה.   

גובשו בעקבות פסיקת בג"ץ שהובילה לביטול חוק ביטחוני, ה המסלול האזרחי, ובעיקר מסלולים אלו

יש להוביל להפיכת השירות האזרחי לחלופה אמיתית באיכותה, בטיבה ובמשכה לשירות "לפיה , שטל

ה ממושכת יותר משנה אחת. יש להצביע על כך שהשירות ובכלל זאת יש לחייב בשירות אזרחי לתקופ, הצבאי

  89."האזרחי הוא משמעותי ויש בו כדי לקדם את מכלול תכליותיו של חוק דחיית השירות

-בחוק שירות לאומיו, אסר על חרדים להתנדב בתחום החינוך (ידי בג"ץ-חוק טל )שבוטל עלנוסף על כך, 

 , רק במוסדות חינוך לילדיםו להתנדב בתחום החינוך אךרשאים חרדים נקבע כי  ,4302-, התשע"דאזרחי

למתנדבים בשירות לאומי, כלומר למתנדבים שאינם חרדים, אין הגבלה על  .מתנדבים בשנה 033ועד 

 התנדבות בתחום החינוך.ה

בהם שמפעילים( הגופים ה) במקומות השירות נבדלים זה מזה אזרחיהשירות הלאומי והשירות ה, שנית

בהגדרת התאגיד בחוק כי על התאגיד מקומות השירות למתנדבים חרדים צוין  לערק דב. להתנ אפשר 

פועל למטרה ציבורית ונכסיו והכנסותיו משמשים להשגת מטרה זו, ושאינו מפלגה או עוסק להיות כזה ה

 אין במטרותיו או במעשיו...משום שלילתפוליטי ואשר "-ות בעלת אופי מפלגתילבתעמולת בחירות או פעי

קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, תמיכה במאבק מזוין או במעשה טרור של אויב או של 

תנאי זה אינו קיים בכללי כאמור,   90."או הסתה לגזענות, לאלימות או טרור ,ארגון טרור נגד מדינת ישראל

 . השירות הלאומי

פי -על ,. עם זאתיעשו בישראליך שהן השירות הלאומי והן השירות האזרחי צרי ,ככלל, שלישית

בתחום החינוך ועידוד העלייה, באישור מנהל  מתנדבי השירות הלאומי יוכלו לשרת בחו"ל, התקנות

"ששוכנע כי ניתן בנסיבות העניין ובתנאים שהתנה להטיל את הפיקוח על עשיית השירות  לאחר ,הרשות

 91להתנדב. אפשרבהן שאזורים או המדינות בתקנות הגבלה של האין  .ועל השמירה על טובת המתנדבת"

מערב אירופה, ובלבד ללצפון אמריקה ופרט , ישראל לגבולות מחוץ גם להתנדב תירלחרדים החוק מ

לעלות בקשים : סיוע לישראלים מחוץ לגבולות המדינה; סיוע למאלהשההתנדבות היא בתחומים ה

  92לישראל; סיוע לישראלים במצבי חירום ובהסברה ממשלתית.

 

                                                 

 .2סעיף , 4302-תשע"דהאזרחי, -חוק שירות לאומי 87
 .0שם, סעיף  88
 .4304בפברואר  40, יהודה רסלר ואח' נגד כנסת ישראל, 1459931בג"ץ  89
 .02סעיף , 4302-תשע"דהאזרחי, -חוק שירות לאומי 90
 .0, סעיף 4334-ב"התשסתקנות הביטוח הלאומי )בנות בשירות לאומי בהתנדבות(,  91
 .9סעיף , 4302-ד"התשעאזרחי, -חוק שירות לאומי 92
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 אזרחי-רשות השירות הלאומי שלבקרה הפיקוח וסמכויות ה .1

נתונות  אזרחי-השירות הלאומי רשותל אזרחי-חוק שירות לאומיפי תקנות הביטוח הלאומי ו-על

עם זאת יש  93הגופים המפעילים.על הגופים המוכרים ועל סמכויות הפיקוח והבקרה על המתנדבים, 

לפיקוח על גם  בין היתר, ,אחראים ,די הגופים המוכריםי-המועסקים על ,הרכזים בפועללזכור כי 

  94דיווח לגוף המוכר על פעילות המתנדבים.לו של המתנדביםנוכחות העל פעילות וה

למנות , על הרשות 4302-ד"התשע ,אזרחי-, וחוק שירות לאומי0590-ג"התשי ,חוק שירות לאומיפי -על

 95פורסמו ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות.שמות המפקחים יומפקחים הממונים על ביצוע החוק, 

 נוספים תקנים שני איושו ,שלושה מפקחים במשרה מלאה ברשותהיו מועסקים  4302סוף ינואר נכון ל

   96בתהליך מכרז.היה 

, חברת בקרה חיצונית, "ריבה יחזקאל ושות'הרשות את שירותיה של שכרה  אלההמפקחים ה לע נוסף

פיקוח על מתנדבי השירות במעסיקה שמונה בקרים ומנהל וזו  97יהול ובקרה",יועצים להנדסת תעשייה, נ

על במקומות השירות,  ח על נוכחות המתנדביםוקיפ של חברה זו בין יתר תפקידיה 98הלאומי והאזרחי.

להנהלת ועבר מ שנמצאו הליקוייםהדיווח על , לרשות. דוחות הבקרה מועברים ועוד שלהם שירותהתנאי 

  99אם הליקויים תוקנו. בודקיםולאחר תקופה אנשי הרשות וחברת הבקרה הגוף המוכר, 

ביקורת פתע וביקורות  – פיקוח על המתנדביםמישורים:  המכעבודת הפיקוח של הרשות נעשית ב

 ;טיפול בדוחות נוכחות, תשלומי דמי כלכלה והוצאות נסיעה – פיקוח על הגופים המוכרים ;יזומות

. ובירור תלונות של מתנדביםשתפקידה לפקח על הגופים המוכרים  ונית פיקוח על חברת הבקרה החיצ

רשות סמכויות אכיפה לאחר מתן התראה בידי ההגורמים חורג מהכללים מי מבהם נמצא כי שבמקרים 

הרשות רשאית לבטל הסכם בין גוף מפעיל  ,אשר למסגרות השירות הלאומי .והזדמנות לתיקון הליקויים

אשר  100הכרה בגוף מוכר או להתנות את המשך ההכרה בו בתיקון הליקויים.את הלבטל כן לגוף מוכר ו

הפר את כללי אם להתנדבות של חרדים, מנהל הרשות רשאי לבטל או להתלות את רישיונו של גוף מפעיל 

101,הרשות שנקבעו לו
ולהודיע על כך  ,לאחר שימוע ,הוראותהשירות של מתנדב שחרג מאת הלהפסיק  

  102לצה"ל.

הגופים המפעילים את המחוקק את הגופים המוכרים וחייב  הרשות תוכל למלא את עבודת הפיקוחש כדי

לדוגמה: הגופים המוכרים מחויבים למסור לה כל מידע שיידרש  .לצורך זה תדרושכל מידע ש הלמסור ל

ועבר לאישור הרשות ויכלול פירוט מקומות יכל הסכם בין הגוף המוכר לגוף המפעיל  103ה;ייד-על

                                                 

 .4334-ב"התשס, )בנות בשירות לאומי בהתנדבות( תקנות הביטוח הלאומי 93
 .1סעיף  ,לאומי-ירות האזרחישלגיוס והפניית מתנדבים ל 294302מכרז  94
 19–0בתנאי המכרז הוגדר מספר המתנדבים שיהיו באחריות הרכז בהתאם לאוכלוסיית המתנדבים: רכז אחד על     

מתנדבים פגועי נפש או עם  03–0המיעוטים, מפרויקטים מיוחדים ומפרויקט עלייה וקליטה; רכז אחד על  מתנדבים מבני
 מתנדבים שהם נוער מנותק או נערות במצוקה. 03–0נוער בסיכון ורכז אחד על -מתנדבים בני 93–0לקויות, רכז אחד על 

 .  0סעיף  ,0590-ג"התשיחוק שירות לאומי,  95
 .43-40סעיפים , 4302-ד"התשעאזרחי, -חוק שירות לאומי     

 .4302בינואר  49לאומי, מכתב, -מוטי אלמליח, מנהל אגף תקצוב ופיקוח ברשות השירות האזרחי 96
 . 4302ביוני  42, כניסה אחרונה: יועצים להנדסת תעשייה, ניהול ובקרה -חברת יחזקאל ריבה ושות'אתר האינטרנט של  97
 שם.  98
 . 4302בינואר  49לאומי, מכתב, -מוטי אלמליח, מנהל אגף תקצוב ופיקוח, רשות השירות האזרחי 99

 .9-ו 1סעיפים , 4334-ב"התשס)בנות בשירות לאומי בהתנדבות(,  תקנות הביטוח הלאומי 100
 .01, סעיף 4302-ד"התשעאזרחי, -חוק שירות לאומי 101
 .40שם, סעיף  102
 )א(.2סעיף  ,4334-ב"התשס)בנות בשירות לאומי בהתנדבות(,  תקנות הביטוח הלאומי 103

http://www.molsa.gov.il/News/Documents/תקנות%20הביטוח%20הלאומי.doc
http://most.gov.il/Information/Tenders/Documents/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%2004%2014%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1%20%D7%95%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law01/P199_004.doc
http://knesset.gov.il/laws/data/law/2442/2442_1.pdf
http://www.riba.co.il/content/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
http://www.molsa.gov.il/News/Documents/תקנות%20הביטוח%20הלאומי.doc
http://knesset.gov.il/laws/data/law/2442/2442_1.pdf
http://www.molsa.gov.il/News/Documents/תקנות%20הביטוח%20הלאומי.doc
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האחראים במשרדי הממשלה למתנדבי  104שירות, תנאיו ותיאור התפקידים שהמתנדבות ימלאו;ה

   105נת של המתנדבים.כהשירות הלאומי מחויבים להעביר לרשות רשימה מעוד

שתמלא את עבודת כדי  למסור לרשות כל מידעמחויבים המפעילים גופים הואיל והגופים המוכרים ו

פילוח ובכלל זה  ,המתנדביםים על אנתונים מלנחנו כי ברשותה הפיקוח כפי שנדרש ממנה בחוק, ה

  ותחום השירות.הגדרת התפקיד  לפי הנתונים

לקבל נתונים על מספר בבקשה פניות חוזרות ונשנות של מרכז המחקר והמידע לרשות  למרות ה,זעם 

מספר על נתונים רק שות עבירה הרתחומים, תפקידים ומקומות שירות, ה לפיהמתנדבים בפילוח 

 שירות. ה םומקו תפקידההגדרת תחומים,  לפיללא התפלגות  יה,אוכלוסיקבוצות מתנדבים לפי ה

תהליך היה ממושך ה .לקבל את הנתונים המבוקשים כדיבשל כך נאלצנו לפנות ישירות לגופים המוכרים 

יג נתונים על כל אחד מהגורמים. בפרקים הבאים נצ עםמאוד וחייב בדיקה חוזרת ונשנית של הנתונים 

שנמסרו , תחומי שירות, תפקידים ומקומות שירות יהאוכלוסיקבוצות  לפימספר המתנדבים בהתפלגות 

לא הייתה מלאה היענות הגופים המוכרים שכן . נציין כי גם מידע זה אינו מלא, לנו מהגופים המוכרים

שהתקבלו ת הנתונים והתשובות שהתקבלו לא היו אחידות ברמת הפירוט שלהן. בניסיון להצליב א

אולם  4302,106 שנת תחילתרשומות בב השהתפרסממתנדבים המספר ומקומות השירות רשימת נעזרנו ב

 פילוח לפי תחומי שירות ותפקידים. ןרשימה זו איב

להפיק את הנתונים  הביכולתכי אין  אזרחי-השירות הלאומי רשותממסר לנו נ 4300נציין כי באוקטובר 

שתאפשר להפיק כדי פועלת לשדרוג תוכנת המחשב היא , ומגבלות טכניות בשל ,בפילוחים שונים

 יה אוכלוסיקבוצות השירות. אשר  להלפי תחום השירות ומקום  על התקנים המאוישיםנתונים 

, ל המתנדבשהמגבלה  התוכנה החדשה תאפשר להפיק מידע גם לפיכי  הרשותנמסר מהמיוחדות 

 אין  107.עודמוגדר נער בסיכון ווא ביטוח לאומי, אם הל המוסדנכות מ אם המתנדב מקבל קצבתבדוק ול

-תשע"ד ,אזרחי-בהקשר זה נציין כי חוק שירות לאומיאם תוכנה זו כבר נכנסה לשימוש.  בידינו מידע

 מחייב את הרשות לדווח לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת אחת לשנה, 4302 מרסשנכנס לתוקף ב, 4302

, חברתי אזרחימסלול ני וביטחו מסלול אזרחי ,המתנדבים לפי תחומי פעילותנתונים על מספר ולהציג 

  108.בהשוואה לשנים קודמות

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .)א(9שם, סעיף  104
  (.4)ג9שם, סעיף  105
 ,4334-ב"התשסירות לאומי בהתנדבות(, שרשימת מפעילים לפי תקנות הביטוח הלאומי )בנות ב, 1101ילקוט הפרסומים   106

 .4302בינואר  05
 03(, רשימת מפעילים לפי תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבה שתורתם אומנותם )שירות אזרחי, 1152ילקוט הפרסומים      

     .  4302באפריל 
  .4300באוקטובר  00לאומי, שיחת טלפון, -מלכיאל דהאן, רכז תחום פיקוח ובקרה במינהלת השירות האזרחי 107
 .   4300באוקטובר  03לאומי, שיחת טלפון, -מוטי אלמליח, מנהל אגף תקציב ופיתוח במינהלת השירות האזרחי     
 .09, פרק ו': הוראות שונות, סעיף 4302-ד"התשעאזרחי, -חוק שירות לאומי 108

http://www.molsa.gov.il/News/Documents/תקנות%20הביטוח%20הלאומי.doc
http://old.justice.gov.il/NR/rdonlyres/8C960C94-37A3-42DB-8340-F2CB4F41C1B7/42882/6737.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/D7AF703F-1CDF-44EA-84DE-47279EA9BB0F/43080/6794.pdf
http://knesset.gov.il/laws/data/law/2442/2442_1.pdf
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 אזרחי -המתנדבים בשירות הלאומיכלל נתונים על  .1

 51,695אזרחי -בשירות הלאומייש , 4302לינואר המעודכנים אזרחי, -רשות השירות הלאומיפי נתוני -על

 שנת תחילתול 4300 שנת סוף, המעודכנים להגופים המוכרים שדווחו לנומונת שפי נתוני -, ועלמתנדבים

 לפי אלההגורמים ה. להלן התפלגות המתנדבים לפי כל אחד ממתנדבים 51,149 בשירות יש ,4302

  109:המפעילים אותם הגופים המוכרים

 המפעילים אותם המוכריםגופים הפי -התפלגות המתנדבים על -2טבלה מס' 

 מקור

 מוכרה גוףה

 מתנדבים לפיהמספר 

 רשות השירות

 110אזרחי-לאומיה

 מתנדביםהמספר 

 גופיםהלפי 

 111המוכרים 

 שיעור 

 מכלל

 המתנדבים

 00% 9,291 9,253 אגודה להתנדבותה

 01% 4,933 4,119 "שלומית"

 01% 4,939 4,129 "עמי בת"

 00% 0,159 0,151 "עמינדב"

 9% 0,042 0,040 )חרדים( "חברים"

 1%-9% 0,415 0,430 ש"ל

 9% 900 934 עמותה לשוויון חברתיה

 4% 411 419 עיריית ירושלים

 599% 51,149                                                                                                                                 51,695 ולהכך ס

 מתנדבים הומעלה, אולם אם נבחן את שיעור  09יל כולל מתנדבים בני מספר המתנדבים שהוצג לע

 00%-כ םאזרחי ה-בישראל, נמצא כי המתנדבים בשירות הלאומי (גיל הגיוס) 09-בני הבכלל אלה ה

 . 040,433-כמספרם לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ש ,בישראל 09-בני הכלל מ

  הנתונים ובין אזרחי -הלאומי רשות השירותבין נתוני מתנדבים  059יש פער של הנתונים לפי 

נקודת זמן כך שכל אחד מהגורמים דיווח ממ ככל הנראה הדבר נובע .הגופים המוכריםהתקבלו מש

  112.אחרת

  התנדבות לאגודה ה :מוכריםידי שלושה גופים -המתנדבים מופעלים עלכלל שלישים מ-שני

 .(01%) "עמי בתו"( 01%) "שלומית"(; 00%)

                                                 

 .4302בינואר  45לאומי, מכתב, -מוטי אלמליח, מנהל אגף תקצוב ופיקוח ברשות השירות האזרחי 109
 שם.  110
 .4302בינואר  43, מכתב, אגודה להתנדבותאבי וייצמן, סמנכ"ל כספים ומינהל ב 111
 .   4300בדצמבר  40", מכתב, עמותת "שלומיתינה אנגל הראל, רכזת מרכז השיבוצים במ     
 .     4300בדצמבר  09, מכתב, עמותת "בת עמי"חזי חזן,      
 .     4300בדצמבר  05, מכתב,  עמותת "עמינדב"אפרת פוקס,      
       .4302בינואר  00ב, , מכתאזרחי-ברשות השירות הלאומי מלכיאל דהן, רכז פיקוח ובקרה     
 .      4302בפברואר  0, מכתב, עמותת ש"לאלעד זריהן, מנהל גיוס ופתוח,      
   .4300בדצמבר  05, העמותה לשוויון חברתייורם כמיסה, מנכ"ל      
  .4300בדצמבר  44, מכתב, עיריית ירושליםאזרחי ב-רחל הרניק, מנהלת היחידה העירונית לשירות לאומי     
    (. לא כולל חרדים) מתנדבים בשירות לאומי 09,019שירתו  4300-ג"התשעפי הרשומות של משרד המשפטים, בשנת -על 112

 . 4302בינואר  05, 4334-ב"התשס)בנות בשירות לאומי בהתנדבות(, רשימת מפעילים לפי תקנות הביטוח הלאומי      
 .4300בדצמבר  05-הם מהנתונים       

http://old.justice.gov.il/NR/rdonlyres/8C960C94-37A3-42DB-8340-F2CB4F41C1B7/42882/6737.pdf
http://old.justice.gov.il/NR/rdonlyres/8C960C94-37A3-42DB-8340-F2CB4F41C1B7/42882/6737.pdf
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 הם  51%-ו ,(56,744בנות ) םהמתנדבים הכלל מ 48% ,אזרחי-רשות השירות הלאומיפי נתוני -על

מבחינת , ו(חרדים) יש לזכור כי עמותת "חברים" מפעילה רק מתנדבים בנים 113(.2,196בנים )

 בגופים אלה המתנדביםכלל מ 50% עולה כי המתנדבים בשבעת הגופים המוכרים האחריםהתפלגות 

114.59%-ל 92%נע בין האלה משבעת הגופים המוכרים  בכל אחדיעור הבנות שבנות.  םה
 

לקבל נתונים על התפלגות  בקשתנולנענתה אזרחי לא -רשות השירות הלאומיכיוון שמכאמור, 

את  מהם לקבל כדיגופים המוכרים מהכל אחד לנאלצנו לפנות תפקיד ההמתנדבים לפי מקום השירות ו

 שדיווחו לנו כי מספר המתנדבים, הגופים המוכריםמנתונים שהתקבלו ה יוצגולהלן הנתונים הללו. 

גוף מוכר המתנדבים לפי התפלגות להלן  .51,149הוא  2958 שנת תחילתוב 2956 שנת סוףב בהםהכולל 

   115:האוכלוסייקבוצות ולפי 

  המתנדבים לפי גוף מוכר וקבוצות אוכלוסייההתפלגות  – 6טבלה מס' 

 מתנדבות 

ציונות מה
 תיתד

מתנדבים 
 חילונים

מתנדבים 
מהמגזר 

 ערבי

 מתנדבים

 חרדים

מתנדבים  
נוער -בני

 ,בסיכון
ער ונ

מנותק 
ונערות 
 במצוקה

מתנדבים 
 םע

צרכים 
 מיוחדים

אגודה ה
 להתנדבות

+ 
+ 

  +  

  +   + + "שלומית"

 + +    + "עמי בת"

 +    + + "עמינדב"

   +    "חברים"

     + + ש"ל

עמותה ה
 ן חברתילשוויו

 
 

    

עיריית 
 + ירושלים

+ 
 +   

 445 5,627 6,144 59,796  ולהכך ס

שיעור מכלל 
 המתנדבים

11% 22% 4% 1% 

 19% 9%ערבים,  44%הציונות הדתית,  ובנותהם חילונים  אזרחי-בשירות הלאומי המתנדביםכלל מ 

 ;מוגבלות( םע ואמיוחדות )נוער במצוקה, בסיכון  יהאוכלוסיבוצות מק 9%-כחרדים ו

 "עיריית ירושלים ו ,לאומי-אזרחי רשות השירותשל  תמתפעלההמשמשת כזרוע  ,רק עמותת "חברים

עיריית ואילו , הם חרדים "חבריםעמותת "המתנדבים ב כל. נציין כי מפעילות מתנדבים חרדים

 ;שהיא מפעילה מתנדביםה 411-מ מתנדבים חרדיםמפעילה רק שלושה  ירושלים

 מכלל המתנדבים בשירות  44%-כהם שחברתי מפעילה רק מתנדבים ערבים,  עמותה לשוויוןה

 ;אזרחי-הלאומי

                                                 

 .4302בינואר  45לאומי, מכתב, -מוטי אלמליח, מנהל אגף תקצוב ופיקוח ברשות השירות האזרחי 113
  .4302בינואר  00-אזרחי, המעודכן ל-דוח סטטיסטי של רשות השירות הלאומי מקור:ה 114
 מוטי אלמליח, שם.      

 אזרחי-והרשות לשירות לאומי הגופים המוכריםשבעת מקור:  115
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                   ,(נושא זהב שלא העבירה נתונים ",שלומית"לפרט )כל הגופים המוכרים  ו לנופי נתונים שמסר-על

 תנדבות הראשונה. הזוהי שנת ה 4300סוף שנת ב מתנדביםהכלל מ 13%-כל

 , חרדיםםערביבנות הציונות הדתית, חילונים ו: אלההמתנדבים הקבוצות על אים כמה ממצלהלן 

 בקשתנו.פי -לעס נתוני הגופים המוכרים שנמסרו לנו יבסעל  ,מיוחדות יהאוכלוסיקבוצות מתנדבים מו

 להציג תמונה מלאה. הקש, אחיד אשהמידע שקיבלנו חלקי ול מכיוון ,כאמור

 מקרב הציונות הדתיתמתנדבות ההמתנדבים החילונים ועל  נתונים .1.5

 (ועיריית ירושלים "שלומית", "עמי בת", ש"ל, "עמינדב"אגודה להתנדבות, ה) שישה גופים מוכרים

מכלל מתנדבי  %19-כ הםשיחד , הציונות הדתיתובנות חילונים מתנדבות ומתנדבים  59,796מפעילים 

מספר המתנדבות בנות הציונות הדתית לא כל הגופים המוכרים הבחינו בין  116אזרחי.-לאומיהשירות ה

פי -נציין כי על. דלחוולכן לא נוכל להציג את גודלה של כל קבוצת מתנדבים  ,החילונים בין המתנדביםו

בקבוצת הרוב המכריע הן כלומר  117,מתנדבות שהן בנות הציונות הדתית 4,999-יש כ נתוני הרשות

 אזרחי.-כמחצית מכלל המתנדבים בשירות הלאומיו הציונות הדתית ובנותהמתנדבים החילונים  03,150

המפעילים  ,ש"ל(ו "עמי בת", "עמינדב"אגודה להתנדבות, הגופים המוכרים ) ארבעהמהמידע שמסרו לנו 

עולים  מקרב הציונות הדתית, המתנדבותו( מכלל המתנדבים והמתנדבות החילונים 9,923) 15%

 הממצאים האלה: 

 גופים להלן התפלגותם לפי ו ,שרתים בתחום החינוךמהמתנדבים כלל מ( 8,682) %15-כ

 0,004" עמינדב"ב; מתנדבים 0,310 "עמי בת"ב; מתנדבים 4,319 אגודה להתנדבותבמוכרים: 

 0,403-מוש"ל,  "עמי בת"אגודה להתנדבות, הנתוני  בסיס על מתנדבים.תשעה  ש"לבומתנדבים 

( הם 4,522) 50%תחום החינוך בהמתנדבים הציונות הדתית ובנות חילונים המתנדבים ה

  .מתנדבות מקרב הציונות הדתית

 להן התפלגותם לפי גופים ו ,שרתים בתחום הבריאותהמתנדבים מכלל ( מ5,289) %58.1-כ

 מתנדבים 19 "עמינדב"ב ;מתנדבים 445ש"ל ב ;מתנדבים 541אגודה להתנדבות ב: מוכרים

באגודה להתנדבות ציונות הדתית מתנדבים חילונים ומה 495 מתנדבים.עשרה  "בת עמי"וב

-. כ"יםיכלל"תפקידים המוגדרים ב, כולם בעבודות מזכירות ובתחום ביטחון הפנים משרתים

חילונים. להלן התפלגותם לפי מקומות שירות:  41%-הציונות הדתית וכבנות מהם  10%

 .02 – כיבוי אשב; 02 – ניביטחומוקד ב; 25 – הסוהר-שירות בתיב; 014 – משטרהב

 הציונות הדתיתובנות חילונים  מתנדבים 139 גופים מוכריםשלושה באמצעות  משרתים בתחום הביטחון

בעבודות מזכירות ובתפקידים  כולם ,(ארבעה - וש"ל 450 -" עמי בת"; 039 -אגודה להתנדבות ה)

 139 המתנדבים בתחום זה הם מקרב הציונות הדתית. התפלגותכלל מ 51% ".המוגדרים "כלליים

 ;035 –משרד ראש הממשלה סמך שעוסקות בנושאי ביטחון בהיחידות מקומות שירות: תנדבים לפי המ

, שלוש בלשכת הדוברעוד ו השרמשרתות בלשכת  אלהחמש מ, 419 - משרד הביטחון ;00 - ל"רפא

 . "עמי בת"באמצעות 

 

 

                                                 

 העמותה לשוויון חברתי מפעילה רק מתנדבים ערבים, ועמותת "חברים" מפעילה רק מתנדבים חרדים. 116
 . 4302בינואר  49אזרחי, מכתב, -מוטי אלמליח, מנהל אגף תקצוב ובקרה ברשות השירות הלאומי 117
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כלל מ %12-אגודה להתנדבות וש"ל. כהבאמצעות  מתנדבים 549בתחום המשפטים משרתים 

 ;חילונים 01%-וכ ,הציונות הדתיתהם מ בתחום זה המתנדבים

הדרכה, עזרה  בתפקידיועוסקות  עמי", באמצעות הגוף המוכר "בת מתנדבות משרתות בחו"ל 521

אוסטריה בשתיים אורגוואי, בשלוש זילנד, -ניובשתיים בארה"ב; מתנדבות  91: וחונכותבהוראה 

שתיים אוסטרליה, ב 04, (מוסקבהרוסיה )בבשתיים קנדה, בשתיים , (לונדוןאנגליה )בבארבע , (וינהו)ב

יה י. הרוב המכריע של המתנדבות בחו"ל משרתות שנה שנ(פריסבושתיים בצרפת ) בשווייץ )בציריך(

 . התנדבותמלא של מקום הבמימון וכולן 

הציונות  אופי התפקידים שהמתנדבים והמתנדבות החילונים ומקרב לעאין בידינו נתונים מלאים 

הגופים המוכרים  שלושת, אולם מהערכה שביצענו על סמך נתונים של בכל התחומים ממלאים הדתית

ובנות המתנדבים החילונים כלל ( מ1,043) 11%וש"ל, שמפעילים  "בת עמי"אגודה להתנדבות, ה: לההא

המוגדרים  תפקידיםבמשרתים בתפקידי מזכירות ו האלמ( 2,569) 69%-כ עולה כי הציונות הדתית, 

 לעיותר, שכן אין בידנו מידע גבוהים להיות  יםעשויוהנתונים  ,מדובר בהערכת חסר ,כאמור ."םי"כללי

 שאר הגופים המוכרים. 

  םהמתנדבים הערבי נתונים על .1.2

                      בנים  01,033 – 09י נערבים ב 00,233-כ בישראל פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יש-על

 יה זו. יאוכלוסקבוצת יסים לצה"ל מישיעור המתג עלבנות.  אין בידנו מידע  01,233-ו

, "עמי בת", "עמינדב", "שלומית"אגודה להתנדבות, השבעה גופים מוכרים מפעילים מתנדבים ערבים: 

שמפעילה רק מתנדבים ערבים. כאמור, אזרחים ערבים  ,עיריית ירושלים, ש"ל והעמותה לשוויון חברתי

הנוצרים  בניםמסוים מה חלקו ,צ'רקסיםודרוזים, בדואים  בניםלפרט  ,נם נקראים לשירות ביטחוןאי

 מתנדבים לשירות בצה"ל. 

מכלל  26%-הם כשמתנדבים מקרב המגזר הערבי,  6,748לאומי יש -אזרחי רשות השירותפי נתוני -על

(; 01%-(; דרוזים )כ05%-)כ (; בדואים90%-: מוסלמים )כועדה דתלפי  םלהלן התפלגות 118המתנדבים.

  (.3.4%-( וצ'רקסים )כ00%-נוצרים )כ

מכלל  22%-הם כשמתנדבים מהמגזר הערבי,  6,144 בשירות הלאומי פי נתוני הגופים המוכרים יש-על

שלא העבירה מידע בנושא, ומשרתים  ",שלומית"א עמותת לשישה גופים מוכרים )למנתוני המתנדבים. 

 םהמתנדבים הערביכלל מ 95%עולה כי  מכלל המתנדבים הערבים( 09%הם ש ,מתנדבים ערבים 191בה 

      119.(2,179) בנות םה

ועיריית  "שלומית", ש"ל, "עמי בת", "עמינדב"אגודה להתנדבות, ה)ששת הגופים המוכרים מנתוני 

החינוך הוא תחום השירות עולה כי  ,המתנדבים הערביםכלל מ 47%מפעילים שיחד  120,(ירושלים

   121.וביל בקרב המתנדבים מהמגזר הערבי, ואחריו תחום הבריאותהמ

                                                 

 . 4302בינואר  45לאומי, מכתב, -מוטי אלמליח, מנהל אגף תקצוב ופיקוח ברשות השירות אזרחי 118
 עמותת "עמינדב", המפעילה מתנדבים מהמגזר הערבי, לא העבירה פילוח לפי בנים ובנות.      119
                   הם שחברתי, המתנדבים הערבים המשרתים באמצעות העמותה לשוויון  900נכללים  אלתחומי השירות  לענתונים ב 120

 .פי תחומי שירות-נתונים על שכן לא קיבלנו ממנההמתנדבים הערבים,  כלל מ 40%-כ
 עמי.     -בהתבסס על נתונים של הגופים המוכרים הבאים: אגודה להתנדבות, עמינדב, ש"ל, שלומית, עיריית ירושלים ובת 121
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, "שלומית"אגודה להתנדבות, ה :גופים מוכרים הארבענתוני מ – תחום ביטחון הפניםמתנדבים ערבים ב

 43% עולה כי ,(מתנדבים 4,905) המתנדבים הערביםכלל מ 10%-כ בהם משרתיםש ,וש"ל "עמי בת"

עיר "בתוכנית אש ו יוביכבמשטרה, בלמשל  זה,( משרתים בתחום 909)מתנדבים בגופים אלה הכלל מ

כתחום שירות  "עיר ללא אלימות". נציין כי האגודה להתנדבות מסווגת את פרויקט "ללא אלימות

 פנים. ה, אולם אנו כללנו נתון זה במספר המתנדבים בתחום ביטחון מתנדבים( 045בחינוך )

שלא מסרה מידע  ",שלומית" עמותתללא מוכרים )הגופים מהבשישה הערבים המתנדבים  4,500כל 

 .בנושא( משרתים בתקן בית

הם ש, והעמותה לשוויון חברתי( "שלומית"לא למוכרים )הגופים מהבחמישה ערבים המתנדבים ה 4,301

   122מימון ממשלתי.תקני התנדבות בבמשרתים  ,המתנדבים הערביםכלל מ 51%

  123המתנדבים החרדים נתונים על .1.6

האיתור, השיבוץ, הליווי שירות של המתנדבים החרדים מכונה "שירות אזרחי". האמור, מסגרת כ

באמצעות הגוף נעשים ולאומי, -אזרחי רשות השירותבאחריות  הםהחרדים והטיפול במתנדבים 

המשמשת  ,ידי עמותת "חברים"-עלרק חרדים המתנדבים לשירות אזרחי מופעלים המתפעל "חברים". 

 ריית ירושלים. יידי ע-ועל ,עבור הרשותבל מתפעהכגוף 

במקום  124,חדש(החוק ה, )להלן: 4302-התשע"ד ,חקק חוק שירות אזרחי לתלמידי ישיבותנ 4302 סבמר

  125.ישן(החוק ה)להלן:  4334-התשס"ב ,חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם

ממשלה, יעד הגיוס הפי החלטת -ועל ,4302-ד"התשע ,פי התיקון לחוק שירות ביטחון )נוסח משולב(-על

בדיון בוועדה המיוחדת למעקב  4,333.126 אהו 4302יולי עד  4300יולי שמשל חרדים לצה"ל לשנת הגיוס 

-חותכנון כנף אמר סא"ל שי שטאלדר, ראש ע של הכנסת אזרחי-חוק שירות לאומיבאחר יישום הוראות 

ואנחנו מסיימים את שנת  ,5,111הוא  5192קבע לשנת הגיוס היעד שנבצה"ל, כי " אדם-כוחאגף בסדיר  אדם

   127".מבחינתנו זאת עמידה ביעדים איש. 9,9,5-ב הגיוס...

 ההצטרפות, יעד 4300פי החלטת הממשלה מיולי -ועל 4302-ד"התשעהאזרחי -פי חוק שירות לאומי-על

בשנת  .יםבדמתנ 0,033 הוא( 4302יוני עד  4300)יולי  4300נת שלהאזרחי מתנדבים חרדים לשירות של 

פי -על .חדשיםמתנדבים חרדים  495לשירות האזרחי  הצטרפו ,2958יולי עד  2956ולי מיש ,2956הגיוס 

מתנדבים חרדים בשירות  0,495היו  4300לפני תחילת שנת הגיוס לאומי, -אזרחי רשות השירותנתוני 

החדש לא הצטרפו מתנדבים חרדים  חקיקת החוקשלאחר יש לציין כי בארבעת החודשים  128.האזרחי

                                                 

אזרחי -פניות הציבור לגבי התנדבות לשירות לאומילאומי, דיון בוועדה ל-יינהלת השירות האזרחשר שלום ג'רבי, מנכ"ל מ 122
 . 4300בנובמבר  2, 43פרוטוקול מס' היעדר תקנים הניתנים לאוכלוסיות אלו,  –ידי צעירים הפטורים משירות צבאי -על

 .4302בינואר  45לאומי, מכתב, -אזרחי ברשות השירותמוטי אלמליח, מנהל אגף תקצוב ופיקוח  123
 .4302-ד"התשעאזרחי, -חוק שירות לאומי 124
 .4334-חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבה שתורתם אומנותם, התשס"ב 125
 .גיוס עדיסימן ד': י, 4302-ד"התשעק שירות ביטחון )נוסח משולב(, חו 126
שילוב חרדים ובני מיעוטים בשירות צבאי ואזרחי לצורך שילובם בשוק העבודה וליצירת שוויון , 109ממשלה מס' ההחלטת     

  .4300ביולי  49, בנטל הביטחוני והכלכלי
בצה"ל, דבריו בדיון בוועדה המיוחדת למעקב אחר יישום הוראות  אדם-סא"ל שי שטאלדר, ראש עתכ"א סדיר, אגף כוח 127

 . 4302ביוני  42, 0אזרחי, פרוטוקול מס' -בחוק שירות לאומי
אזרחי החדש, ועדת הכנסת המיוחדת למעקב -אזרחי ליישום חוק שירות לאומי-מצגת היערכות רשות השירות הלאומי 128

 . 4302ביוני  42אזרחי, -ירות לאומיאחר הוראות ליישום חוק שירות הביטחון וחוק ש

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/zibur/2013-11-04.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/zibur/2013-11-04.rtf
http://knesset.gov.il/laws/data/law/2442/2442_1.pdf
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הוועדה המיוחדת למעקב אחר יישום הוראות בחוק שירות ביטחון וחוק  קראהולפיכך  ,לשירות האזרחי

  129לצמצם את יעדי הגיוס לשנה זו בשליש.לממשלה  אזרחי-שירות לאומי

, סגרתוובמ ,'רבי, מאז חקיקת החוק החדששלום ג-שראזרחי, -רשות השירות הלאומילדברי מנהל 

, ההתנגדות לחוק החדש בקרב החרדים; יתה: ראשאלמסיבות  ,הרשות לגייס מתנדבים חרדיםהפסיקה 

ביא לשירות אזרחי, ולטענת הרשות צה"ל אינו מ םרק הצבא יכול להפנות חרדי החדש פי החוק-על ,תשני

ואף מונע  הם אפשרות להתנדב לשירות אזרחי,לעת חרדים שאינם מעוניינים להתגייס כי יש ידלי

 ניסחטרם  הביטחון משרדשלישית, ; (מיון )בקו"םהקליטה והמהרשות להניח חומר הסברה בבסיס 

   130.תקנות לביצוע החוק

וועדה המיוחדת למעקב אחר יישום הוראות בחוק שירות בה אמר נציג צה"ל בדיון אלטענות  לעבמענה 

לשירות להתנדב ות מצוינת האפשרות טופס הזימון להתייצבבאזרחי כי -ביטחון וחוק שירות לאומי

לשירות  באופן אקטיבי את מקבלי הפטוריפנה הצבא שכנסת דיון בהוועדה בביקשה עם זאת  131אזרחי.

עובדה שאלה טרם את ההסבירה נציגת הלשכה המשפטית של משרד הביטחון אשר לתקנות, . אזרחי

קרה בה ,ת הפיקוחולקבוע את סוגי הצביעה על הקושי בין השארו, ןמורכבות הכרוכה בגיבושבהותקנו 

  132.יתר משרדי הממשלהעם והתיאום 

בשירות מספר המתנדבים החרדים היה  2958ינואר ב אזרחי,-רשות השירות הלאומינתוני פי -על

מספר התלמידים החרדים היה תשע"ב  ימודיםהלת בשנ ,משרד החינוך תפי הערכ-על .5,668 האזרחי

 היה  4304מאי ב. ממשרד הביטחון נמסר לנו כי 1,033-לכל הפחות כ 09ל בגידתי( -ממלכתיהחינוך הלא ל)

-כנע בין  09פי הערכות שונות מספר החרדים בגיל -על .9,091 שגיוסם נדחה 09-החרדים בני המספר 

  9,333.133-כל 1,333

 134 :לפי תחום שירות ואופי מקום השירות בשירות האזרחי חרדיםהמתנדבים ה 0,002התפלגות להלן 

 מתנדבים חרדים לפי תחום שירות ואופי מקום השירות - 8טבלה מס' 

 שירותהתחום 

 מקום השירות
ביטחון  רווחה

 פניםה
שמירת  בריאות

 הסביבה
קליטת  שירותי הצלה

 עלייה
 ולהכך ס

מוסד לא 
לציבור  חרדי

 הכללי
020 413 49 19 22 1 711 

מוסד חרדי 
לציבור 

 בלבד חרדיה
000  02   03 671 

 חרדי מוסד

 לציבור הכללי
035  91 4 9  296 

 5,668 51 89 79 581 279 746 ולהכך ס

                                                 

 . 4302ביוני  42אזרחי, -שירות הביטחון וחוק שירות לאומי יישום הוראות חוקועדת הכנסת המיוחדת למעקב אחר  129
 הם נרשמו , שכן אך במסגרת החוק הישןחרדים לשירות אזרחי,  090 צטרפוה 4302אפריל -מרסיש לציין כי בחודשים     
 פני חקיקת החוק החדש. להתנדבות ל     
ביוני  42, 4302-ד"אזרחי, התשע-דיון בוועדה המיוחדת למעקב אחר יישום הוראות חוק שירות ביטחון וחוק שירות לאומי 130

4302 . 
אדם בצה"ל, דבריו בדיון בוועדה המיוחדת למעקב אחר יישום הוראות -סא"ל שי שטאדלר, ראש עתכ"א סדיר, אגף כוח 131

 .4302ביוני  42, 0, פרוטוקול מס' 4302-ד"אזרחי, התשע-וחוק שירות לאומי חוק שירות ביטחון
 עו"ד הילה ארליך, הלשכה המשפטית של משרד הביטחון, שם.  132
לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם  )חוק  מסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת יישום חוק דחיית שירותהרחבה ראו ב 133

 . 4304, כתבה אוריאנה אלמסי, יוני טל(
 .4302בינואר  45לאומי, מכתב, -מוטי אלמליח, מנהל אגף תקצוב ופיקוח ברשות השירות אזרחי 134

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03076.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03076.pdf
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 טבלה עולים הממצאים האלה: המ

חרדי  משרתים במוסד ציבורי לאהמתנדבים החרדים כלל מ 91%: התנדבות בקהילה ומחוץ לקהילה

 09% ;בלבדשירות לציבור החרדי הנותן משרתים במוסד חרדי  49%שירות לכלל הציבור; הנותן 

שנכנס לתוקף במרס  ,החוק החדשפי -נזכיר כי על 135 שירות לכלל הציבור;הנותן משרתים במוסד חרדי 

למדינות צפון אמריקה ומערב אירופה, ובתחומים פרט  ,רשאים להתנדב גם בחו"ליהיו חרדים  ,4302

חירום והסברה : עזרה לישראלים; סיוע למעוניינים לעלות לישראל; סיוע לישראלים במצבי האלה

 ממשלתית.

(; בריאות 43%פנים )הן ביטחו(; 95%רווחה ) :התפלגות תחומי ההתנדבות של חרדים: תחומי שירות

הרשות יש קושי בשיבוץ  י פל 136(.0%קליטת עלייה ) ;(2%(; שירותי הצלה )9%(; שמירת הסביבה )00%)

 מתנדבים חרדים בתחומי קליטת עלייה ושמירת הסביבה.

שירות לציבור החרדי בלבד; הנותנים ים ימשרתים במוסדות חרד 24%תחום הרווחה ים בנדבמהמת

 (01-מעשרה ) 10%-ובתחום קליטת העלייה כ ,כאמורמשרתים במוסדות  40%בתחום הבריאות 

  . כאלהמשרתים במוסדות 

137מיוחדותבוצות אוכלוסייה מתנדבים מקנתונים על ה .1.8
 

בשירות מיוחדות(  יהאוכלוסיקבוצות  בסיכון )להלן: וערנ-בנישל מוגבלות ו םשירות של מתנדבים עה

ובתקנות הביטוח הלאומי )בנות שירות לאומי  0590,138-בחוק שירות לאומי, התשי"ג ןלאומי מעוג

 יהאוכלוסימקבוצות ה התייחסות ספציפית להתנדבות אלאך אין ב 4334.139-התשס"ב ,בהתנדבות(

  מיוחדות.

)שילוב צעירים עם מוגבלות, צעירים  חוק שירות לאומיהצעת  הונחה על שולחן הכנסת 4302בשנת 

לפיה צעירים שיקבלו פטור הצעת חוק פרטית ש, 4302-ד"התשעפטורים מטעמי רווחה וצעירים עולים(, 

 הצעת חוק זו  140אזרחי.-יוכלו להתנדב לשירות לאומי ימשירות צבאי מטעמי רווחה או מוגבלות כלשה

 הובאה לדיון מוקדם. טרם 

לגיבוש נהלים  משרדית-ועדת היגוי ביןידי -על ואלה גובשמקבוצות אוכלוסייה התנדבות ההלי ונ

לאומי, -אזרחי רשות השירות נציגי בה יו חבריםשה ,להפעלת מערך ההתנדבות לאוכלוסיות מיוחדות

גיבשה נוהל זמני ועדה זו  .משרד הבריאותוחברתיים, משרד החינוך השירותים המשרד הרווחה ו

  141.מקבוצות אלהתנדבות הדיר את ההמס

                                                 

 .4302בינואר  45לאומי, מכתב, -מוטי אלמליח, מנהל אגף תקצוב ופיקוח ברשות השירות אזרחי 135
יישום חוק דחיית נושא השירות של מתנדבים חרדים בקהילה ראו במסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת הרחבה ב    

 .4304, כתבה אוריאנה אלמסי, יוני שירות לתלמידי ישיבה שתורתם אומנותם )חוק טל(
 .4302בינואר  45לאומי, מכתב, -קצוב ופיקוח ברשות השירות אזרחימוטי אלמליח, מנהל אגף ת 136
 .4300לאומי לאוכלוסיות מיוחדות, נובמבר -נוהל ועדת ההיגוי לשירות אזרחי 137
לאומי בעבור -קול קורא להגשת הצעות להיכלל במאגר גופי מעטפת לטיפול באוכלוסיות מיוחדות בשירות האזרחי     

 . 4300ומי, דצמבר לא-מינהלת השירות האזרחי
הגדרת מעטפת בסיסית וציבורית לאוכלוסייה עם צרכים משרדית לשירות לאומי לאוכלוסיות מיוחדות, -ועדת ההיגוי הבין    

 . 4300באוקטובר  49, מיוחדים
 . 4302, אפריל לאומי-לגיוס והפניית מתנדבים9ות לשירות אזרחי 3294302מכרז פומבי אזרחי, -רשות השירות הלאומי    
  .0590-התשי"גחוק שירות לאומי,  138
    . 4334-התשס"בומי בהתנדבות(, לאתקנות הביטוח הלאומי )בנות בשירות  139
 .0243-ד"התשע)שילוב צעירים עם מוגבלות, צעירים פטורים מטעמי רווחה וצעירים עולים(,  חוק שירות לאומיהצעת  140
 . 4302ביולי  1מנחם וגשל, משרד הרווחה ושירותים חברתיים, שיחת טלפון ,  141

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03076.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03076.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03076.pdf
file:///D:/מכרז%20פומבי%2004/2014%20לגיוס%20והפניית%20מתנדבים/ות%20לשירות%20אזרחי-לאומי,%20אפריל%202014
http://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns2_nationalservice.pdf
http://www.molsa.gov.il/News/Documents/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99.doc
file://kns-desk/WorkArea/1/הצעת%20חוק%20השירות%20הלאומי%20(שילוב%20צעירים%20עם%20מוגבלות,%20צעירים%20פטורים%20מטעמי%20רווחה%20וצעירים%20עולים),%20תשע%22ד-2014
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בעלי יכולת תפקוד  42–09מיוחדות מיועד לצעירים בני קבוצות אוכלוסייה אזרחי ל-השירות הלאומי

 שעות שבועיות 03עבוד לבעלי יכולת  שהם היגיינה אישית(ביומיומי וכישורי חיים )עצמאות בניידות ו

ללא קשיים מיוחדים בהתנהגות כמו גיל האמורה בקבוצת הצעירים  בעלי רצון ומוטיבציה לשרת; ובעלי

 , לבוש מותאםובע בזמן יהגיכולת לבעלי מיומנויות תעסוקתיות כגון  אלימות, התמכרות ועבירות מין;

 להימנע ממצבי סיכון. בסיסית יכולת ויכולת לקבל סמכות 

 : אלהכך על המועמדים להשתייך לאחת מקבוצות האוכלוסייה ה לענוסף 

קצבת נכות מהביטוח  יםמקבל בחינוך המיוחד או בכיתה מקדמת; ושלמד יםצעיר: מוגבלות אנשים עם

: פיזית, קוגניטיבית, חושית אלההפטור משירות צבאי בשל אחת מהמגבלות  וקיבלש יםצעיר לאומי;

הכרה  –נפגעי נפש  ;מגבלה על רקע תסמונות גנטיות שונות ואתקשורתית, לקות למידה והפרעות קשב 

אישור מוועדת שיקום מחוזית  או מכתב מפסיכיאטר ,נכות במוסד לביטוח לאומי על סעיף נפשי 23%-ב

 עיוור המחזיק תעודת עיוור. ;של משרד הבריאות

( 4עם בעיות התנהגות, אלימות, עבריינות ושימוש מזדמן בסמים ואלכוהול;  נוער-בני  ( 0 נוער מנותק:

עם מאפייני נשירה ממסגרות הלימוד  נוער-בני( 0 ;ייםמשוטטים החוברים לשוליים החברת נוער-בני

מינית  ה: חווים מצבי סיכון וניתוק חברתי, סובלים מאלימות ופגיעהאלהבצירוף עם אחד מהמאפיינים 

 . אלכוהולבאו  ושימוש מזדמן בסמים

, התנהגויות מסוכנות )שוטטות, חבירה לחברת שוליים, בריחה מהבית ם( נערות ע0 נערות במצוקה:

שירה ערות שנשרו נ( נ0 ;ממסגרת לימודים פורמלית ונשרנערות ש( 4 ;התנהגות מינית לא מבוקרת(

טראומטית על רקע פגיעה מינית; -: פגיעה פוסטהאלהבצירוף עם אחד מהמאפיינים  פרהס-תסמויה מבי

ונערות שסיימו את מסלול ההכשרה או באלכוהול הריונות לא רצויים; שימוש מזדמן בסמים 

  ת המנטורינג.תוכניוניברסיטה במסגרת בא

הספר -מבית ותעם היעדרויות רב נוער-בני( 4 ;נוער בסכנת נשירה ממסגרות חינוכיות-בני( 0 :נוער בסיכון

במצבי סיכון על רקע קשיים אישיים רגשיים  נוער-בני( 0 ;לומדים ינםוא פרהס-תאו שמבקרים בבי

בעיות נוער עם -ני( ב9 ;ישית משפחתית וסביבתיתהסובלים מהזנחה א נוער-בני( 2 ;ומשפחתיים

 קשיים בתפקוד יומיומי. םענוער -ני( ב1 ;התנהגות על רקע הפרעות קשב וריכוז

קבוצות נכתב כי תנאי מקדים להפעלת  4302באפריל  אזרחי-השירות הלאומי במכרז שפרסמה רשות

 פי המכרז, הגוף-. עלןאחת מהאישור הרשות כי כל אחד מהמועמדים משתייך ל אהו האלאוכלוסייה 

 יכולתם. את המוכר יידרש לאתר את המתנדבים ולמצוא להם מקומות שירות ההולמים את צרכיהם ו

המיוחדות החליטה הרשות כי גוף מוכר האוכלוסייה  וצותבשל הצרכים המיוחדים של המתנדבים מקב

 : מפורט להלןככפולה,  ל מעטפת טיפולימחויב להפעבוצות אלה המפעיל מתנדבים מק

בין נכלל בו ו ,בסיסי באחריות הגוף המוכר, במימון המדינהסיוע  – מעטפת מקצועית ממשלתית( 0

מסגרת ליווי העמדת כן ושיבוצם והשמתם, , הכנתם, נם, מיויםהיתר איתור ראשוני של המתנדב

 03כל   ידי רכז מטעם הגוף המוכר, שיהיה בעל כישורים מקצועיים מתאימים. על-עללמתנדבים 

  מתנדבים יהיה רכז אחד.

 142.במימון של הגוף המוכר וקרן הזדמנות לקידום השירות האזרחי ציבורית-מעטפת מקצועית( 4 

בין  , לעולם התעסוקהולחיים עצמאיים בקהילה  יםלהכין את המתנדבהוא תפקיד המעטפת הציבורית 

                                                 

שותפות של חמש קרנות פילנתרופיות לקידום השירות האזרחי בישראל: קרן גנדיר, קרן רבסון, קרן  -קרן הזדמנות  142
 . לאומי-אתר האינטרנט של הקרן הזדמנות לשירות אזרחימ . יורק וקרן אנונימית-אריסון, פדרציית ניו

http://www.gandyr.com/philanthropy/youngs/civil_service/
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עם שירותים הפועלים  יםתנדבהמלהפגיש את סדנאות בנושא מנהיגות ומעורבות חברתית, היתר ב

   עוד.בקהילה ו

רכזים מטעם הגופים המוכרים שמלווים את המתנדבים נדרשים להיות בעלי השכלה מתאימה וניסיון 

 מקצועי מתאים.

קבוצות למתנדבים מהקשורות שתי החלטות  אזרחי-השירות הלאומי רשותה קיבל 4300בשנת 

כדי  ,התנדבותם תהיה במשך שנה אחת בלבד .0יביים: מאילוצים תקצמיוחדות, הנובעות  יהאוכלוסי

 וצות מקבתקנים למתנדבים  .4 ;לשירותלהצטרף  בוצות אוכלוסייה אלו יוכלומתנדבים חדשים מקש

נציין כי  143.כלומר המתנדבים ישרתו רק באזור מגוריהםבלבד, יהיו תקני בית  מיוחדות יהאוכלוסי

  144אינם חיים בבית.בסיכון ש נוער-בנילהחלטה זו יצרה בעיה 

 יהאוכלוסיבוצות הל מספר המתנדבים מקעבקשתנו מהרשות לקבל נתונים מעודכנים ומדויקים 

 2,464 שירתו בשנה זו עולה כי 2956אוקטובר ב תקבלו מהרשותמנתונים שהאך המיוחדות לא נענו, 

נוער בסיכון -בני 133מוגבלות, ם מתנדבים ע 133: שירות לאומי יה מיוחדותאוכלוסיוצות מתנדבים מקב

   145.התאמה לשירות-מתנדבים שקיבלו פטור משירות צבאי בשל אי 0,909-ו

 יהאוכלוסי וצותמפעילים מתנדבים מקבהגופים מוכרים  הארבעמנתונים הנו על בסיס שישעלפי הערכה 

 יהאוכלוסיוצות מתנדבים מקב 445 ו שירות לאומירתיש 4302 שנת תחילתוב 4300 שנת סוףב ,מיוחדות

–" עמינדב"; 431 – אגודה להתנדבותה ;010 –" עמי בת" להלן התפלגותם לפי גופים מוכרים: .מיוחדות

  .000–" שלומית"ו ,090

 וצותלא נמצא הסבר לפער הגדול בין נתוני הרשות על מספר המתנדבים מקבחרף ניסיונותינו 

 .נתוני  הגופים המוכריםובין המיוחדות האוכלוסייה 

 בות מקומות ההתנד .7

-אזרחיה רשות השירות"גופים מפעילים".  מכונים בחוק משרתים בהם המתנדביםשכאמור, המקומות 

רשימת מ , אךלאומי לא מסרה למרכז המחקר והמידע של הכנסת נתונים על מספר הגופים המפעילים

  146:עולה כי 4302בתחילת שנת  ברשומותהתפרסמה שהגופים המפעילים 

לפי תקנות  ,שאינם חרדים ,למתנדבי השירות הלאומיהגופים המפעילים רשימת היו ב 4302ינואר ב (0

 .גופים מפעילים 2,288, 4334-הביטוח הלאומי )בנות בשירות לאומי בהתנדבות(, תשס"ב

לפי תקנות דחיית שירות , םלמתנדבים חרדיהגופים המפעילים  תרשימנכללו ב 4302אפריל ב (4

   . יליםמפעגופים  598, רחי(לתלמידי ישיבה שתורתם אומנותם )שירות אז

ספר -חולים, בתי-ממשלה, עיריות, בתיהמשרדי נכללים בה ורשימת הגופים המפעילים ארוכה ומגוונת, 

אגודה לעידוד  –" אפרת"הוועד נגד עינויים; אגודת זכות הציבור לדעת;  וגופים כגוןועמותות סיוע 

  .הצהובה" ולהקת המחול "בת שבע""הצוללת  ;"בצלם" ;"שמכון המקד" ;הילודה בעם היהודי

                                                 

התנדבות לשירות דיון בוועדה לפניות הציבור בנושא דבריו ב, לאומי-נהלת השירות האזרחיישלום ג'רבי, מנכ"ל מ-שר 143
 49  ,1פרוטוקול מס' , היעדר תקנים הניתנים לאוכלוסיות אלו – צעירים הפטורים משירות צבאי דיי-ללאומי ע אזרחי
 . 4300במאי 

 .שם, "עלם"ת מחסות לעצמאות, עמותת תוכניתמי נחמיאס, מנהלת  144
 .4300באוקטובר  03ומי, מכתב, לא-מוטי אלמליח, מנהל אגף תקצוב ופיתוח במינהלת השירות האזרחי 145
 ,4334-ב"התשסירות לאומי בהתנדבות(, שרשימת מפעילים לפי תקנות הביטוח הלאומי )בנות ב, 1101ילקוט הפרסומים  146

 .4302בינואר  05
 03(, רשימת מפעילים לפי תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבה שתורתם אומנותם )שירות אזרחי, 1152ילקוט הפרסומים      

 .4302באפריל 

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/zibur/2013-05-28.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/zibur/2013-05-28.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/zibur/2013-05-28.rtf
http://old.justice.gov.il/NR/rdonlyres/8C960C94-37A3-42DB-8340-F2CB4F41C1B7/42882/6737.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/D7AF703F-1CDF-44EA-84DE-47279EA9BB0F/43080/6794.pdf
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ת הגופים המפעילים לקבלת ואת בקש היא הגורם המאשראזרחי -רשות השירות הלאומיכאמור, 

בקשות להכרה כגוף מפעיל במסגרת השירות הלאומי:  010הוגשו לרשות  4300בשנת  ,מתנדבים. לדוגמה

  147.נדחו 05-ו (99)% מהן אושרו 092

; הרשות לפיתוח גליל; לשכת "שער מנשה"חולים ה-: ביתבשנה זו היו רובין הגופים הממלכתיים שאוש

 ת נתניהי; עירי"ישראל קול"הבריאות חיפה; רשות האוכלוסין וההגירה; לשכת העיתונות הממשלתית; 

ממלכתיים -הלא הגופיםבין ועד מקומי פורייה עילית.  ;מועצה מקומית פרדסיה ;סבא-כפרעיריית ו

; נפגעי טראומה על רקע לאומי )נט"ל(; אקי"מ; "אור ירוק"כזית לעיוורים; שאושרו: הספרייה המר

 ; כפר הנוער עיינות; מתנ"ס להבים ועוד. "פעמונים"; "עיגול לטובה"; "פתחון לב"

 לכך: שניתנו והסיבות  ,אושרושלא בקשות של גופים לקבל מתנדבים דוגמאות ללהלן 

 מועצה אזורית חוף השרון  ,הגטאות-בית לוחמי ,מחלקה לחינוך מיוחד בעיריית אשדודבקשות ה

  .היו עבודות מזכירותהמיועדים למתנדבים רוב התפקידים ש לא אושרה כיוון מט"י חדרהו

 גוף ובין ההקשר בין התפקיד  לדעת הוועדהמשום ששרה ולא א עקיבא-דתית אורהמועצה בקשת ה

  .אינו מאושר בתחום הדת אזרחי-שירות לאומיש גם משוםו ,לא ברור המפעיל

הן )באושרו  00גוף מפעיל: בבקשות להכרה  09לחרדים  השירות האזרחיבמסגרת הוגשו  4300בשנת 

 ,("שמחה לילד"עמותת ו "אותות"עמותת משרד החקלאות ופיתוח הכפר; שירות התעסוקה; ת ובקש

 148.("ישראל בשביל אופניים"שמש ועמותת -ריית ביתיעהן בקשות )ב נדחו חמשו

 במשרדי הממשלה התנדבות .7.5

המתנדבים רשאים להתנדב במשרדי הממשלה וביחידות הסמך שלהם. ועדה משותפת של הנציבות  כל

ק ינציין כי משרד המגיש בקשה להעסווהרשות מאשרת את מקומות השירות במשרדי הממשלה, 

  149.את המקור התקציבי לכך גש להצימתנדבים נדר

דבים במשרדי הממשלה: ההתנדבות במשרדי הממשלה נציב שירות המדינה קבע כללים לשירות מתנ

  תפקיד שלאו ימלא  מתנדב לא יחליףו, הולא במקומ ,עובדי המשרדעבודת  לעתהיה השלמה או תוספת 

עובד במשרד; מתנדב לא יאייש משרה פנויה בתקן; המתנדב לא יועסק בתפקיד הכרוך בהפעלת 

 חלק אהושולציה(; המתנדב לא יעסוק בתפקיד סמכויות שלטוניות או סטטוטוריות )כמו רישוי ורג

עסק וקביעת מדיניות; מתנדב לא ישעניינו תפקיד ב ואתפקיד ניהולי באינטגרלי מליבת פעילות המשרד, 

ידי הוועדה המשותפת לנציבות -יאושר עלבהם הדבר למקרים ש, פרט ארכיב ואבתפקידי מזכירות 

  150ולרשות.

רטים ומפגם כללים בצריכים להתקיים. אמורים ל הכללים הכ שירות המדינה פי הוראות נציב-על

עסקו המתנדבים: סיוע במילוי תפקידים שיש בהם תועלת לאומית ותרומה ציבורית והתפקידים שבהם י

משפחות ל ,סיוע לקשישים ,לדוגמה .השירות הלאומיידי מתנדבי שימולאו בערך מוסף לכך יש בהם ו

מיוחדות: עולים חדשים,  יהאוכלוסיבוצות במיוחד מק ,קבלת קהלנוער בסיכון; סיוע ב-לבניבמצוקה ו

מדינה בתחום הקדמה והטכנולוגיה; תיעוד ה; הדרכת עובדי מהודאנשים עם מוגבלות, קשישים וכ

                                                 

 4302בינואר  45לאומי, מכתב, -יב ופיתוח במינהלת השירות האזרחימוטי אלמליח, מנהל אגף תקצ 147
 . 4302בינואר  49אזרחי, מכתב, -מוטי אלמליח, מנהל אגף תקצוב ופיקוח במנהלת השירות לאומי 148
עקרונות להעסקת מתנדבי שירות אזרחי לאומי  494300נציבות שירות המדינה, אגף בכיר )תכנון ובקרה(, חוזר מס'  149

 4300בינואר  00, במשרדי הממשלה ויחידות הסמך
לאומי במשרדי הממשלה ויחידות -העסקת מתנדבי שירות אזרחיעקרונות ל 494300נציבות שירות המדינה, חוזר מס'  150

 . 4300בינואר  00, הסמך

http://www.csc.gov.il/DataBases/Hozrim/Documents/Planning/201149.pdf
http://www.csc.gov.il/DataBases/Hozrim/Documents/Planning/201149.pdf
http://www.csc.gov.il/DataBases/Hozrim/Documents/Planning/201149.pdf
http://www.csc.gov.il/DataBases/Hozrim/Documents/Planning/201149.pdf
http://www.csc.gov.il/DataBases/Hozrim/Documents/Planning/201149.pdf
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היסטוריה ארגונית; סיוע לעובדים שפרשו לגמלאות; במערכת הבריאות הממשלתית ובמוסדות 

 קבלת קהל. בנהלית המשולבת יבודה מעבהרווחה: טיפול בחולים ובחוסים וסיוע 

אזרחי לא העבירה למרכז המחקר והמידע נתונים על מספר המתנדבים -רשות השירות הלאומיהואיל ו

 01-ל במשרדי הממשלה בהתפלגות לפי משרדים, תחומי שירות ותפקידים, פנינו לקבלת הנתונים הללו

 , אזרחי-הם מתנדבי השירות הלאומיאזרחי משרתים ב-רשות השירות הלאומיי פמשרדי הממשלה של

המשרד פנים, משרד הפנים, הן ביטחוהמשרד לביטחון, משרד הבריאות, משרד החינוך, משרד ה: והם

שירותים הרווחה ומשרד המשפטים, משרד הטכנולוגיה, החלל וה ,מדעמשרד האזרחים ותיקים, ל

ראש משרד שירותי דת, רד להמשחוץ, משרד ההגנת הסביבה, המשרד לתחבורה, משרד החברתיים, ה

 למשרדים כי נציין. ספורטהתרבות ומשרד הו קליטההעלייה ומשרד הכלכלה, משרד ההממשלה, 

 בידינו אין ולכן ,םהשל וההיענות הפירוט ברמת הרב ונותובכל זאת יש ש, אחידה מידע בקשת נשלחה

  .המשרדים כל לע המידע כל

נהל ימ 151.אזרחי-תנדבים של השירות הלאומייק מעל פנייתנו כי אינו מעס משרד הכלכלה השיב

פנייתנו.  לע ומפעיל מתנדבים, לא השיב ,יחידת סמך של משרד הפנים ואהגירה, שההאוכלוסין וה

"נכון ליום כתיבת המסמך לא מועסקים מתנדבים מן השירות  כיממשרד ראש הממשלה נמסר לנו 

  152האזרחי והלאומי במשרד ראש הממשלה".

השירות תנדבי השירות הלאומי וממ 4,112 ורתיש 4302תחילת וב 4300 שנת סוףב ,םנתוניהפי -על

ן פנים; בריאות; ביטחוהחינוך; הביטחון; הפנים; משרד  153:אלההמשרדי הממשלה  51-האזרחי ב

אזרחים ותיקים; החוץ; המדע, הטכנולוגיה  ושירותים חברתיים; תחבורה ובטיחות בדרכים; רווחה

והגנת  ייה וקליטה; משרד לשירותי דת; אזרחים ותיקים; התרבות והספורטוהחלל; משפטים; על

  154הסביבה.

כל משרד ממשלתי כי  אורי אורבך, לאומי,-במליאת הכנסת אמר השר הממונה על השירות האזרחי בדיון

 המתנדבים מספר תקנישייתכן לפיכך  155השירות הלאומי. מתנדבילקליטת  מחליט כמה כסף הוא מקצה

מתנדבים בשירות  51,999-יש כשבהינתן . פי הצורך-פי אילוץ תקציבי ולא על-משרד נקבע עלל כשיש ל

-במתנדבים ה 4,112להלן התפלגות משרתים במשרדי הממשלה.  מחציתםיותר מהרי אזרחי, -הלאומי

 :האמורים ממשלההמשרדי  51

 

 

 

 

                                                 

 . 4300בדצמבר  44משה לביא, סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש, מכתב,  151
 .4302בינואר  04נעמי מן, ראש אגף משאבי אנוש במשרד ראש הממשלה, מכתב,  152
 מחקר והמידע של הכנסת. המקור: נתונים שמסרו משרדי הממשלה למרכז ה 153
משרדי הממשלה שאינם מפעילים מתנדבים: משרד האוצר; המשרד לשיתוף פעולה אזורי; משרד התשתיות, האנרגיה  154

והמים; המשרד לפיתוח הנגב והגליל; משרד החקלאות ופיתוח הכפר; משרד הבינוי והשיכון; משרד התיירות; משרד 
 ד לנושאים אסטרטגיים; המשרד לירושלים והתפוצות.התקשורת; המשרד לענייני מודיעין; המשר

 . 4300בנובמבר  41אזרחי, מכתב, -רכז תחום פיקוח ובקרה ברשות השירות הלאומימלכיאל דהאן,      
לדברי משה לביא, סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש במשרד הכלכלה, במשרד הכלכלה כבר שנים לא משרתים      

 .4300בדצמבר  44אזרחי.  מכתב, -מימתנדבים של השירות הלאו
של הכנסת     040, ישיבה מס' דחופה, תקני שירות לאומי המופנים לרווחה השאילתהשר לאזרחים ותיקים, אורי אורבך,  155

 .4302בפברואר  41 , "דברי הכנסת",05-ה

http://www.knesset.gov.il/plenum/data/19_ptm_273722.doc
http://www.knesset.gov.il/plenum/data/19_ptm_273722.doc
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 משרדי הממשלהבהתפלגות המתנדבים  - 1טבלה מס' 

 משרדה
 יםמתנדבהמספר 

 שיעור המתנדבים

 המתנדבים במשרדי הממשלה למכל

 82.8% 6,161 חינוךהמשרד 

 59% 5,126 פניםהביטחון המשרד ל

  5,919 בריאותהמשרד 

 לא במימון משרד הבריאות( 225)
52.6% 

 59.1% 956 חברתייםהשירותים הרווחה והמשרד 

 7.8% 166 אזרחים ותיקיםלהמשרד 

 6% 219 ביטחוןהמשרד 

 2.2% 549 משפטיםד המשר

 5.2% 594 תחבורהמשרד ה

 9.1% 86 הגנת הסביבההמשרד ל

 9.1% 82 החוץמשרד 

 9.6% 26 קליטההעלייה ומשרד ה

 9.2% 54 שירותי דתהמשרד ל

 9.5% 9 פניםמשרד ה

 9.91% 1 מדעמשרד ה

 9.92% 2 ספורטהתרבות ומשרד ה

 599% 4,112 הממשלה במשרדי מתנדביםכלל ה

 

פי נתוני הגופים -, עלהעם ז 156.משרד ראש הממשלה לא משרתים מתנדבי השירות הלאומיבר, כאמו

 035משרתים  מוסד(השב"כ וובהם ) המוכרים, בגופים הביטחוניים הכפופים למשרד ראש הממשלה

במשרדי תקבל הנתון שהמתנדבים במשרדי הממשלה מ 4,112 למספר זה עהוספת עם  .מתנדבים

מהשירות  מתנדבים 4,475 משרתיםיטחוניים הכפופים למשרד ראש הממשלה ובגופים הבהממשלה 

 . אזרחי-הלאומי

פנים, הביטחון המשרד ל: משרד החינוך, הממשלה משרדימבשבעה  המתנדבים מספר תקני יוצגלהלן 

ביטחון משרד האזרחים ותיקים, המשרד לחברתיים, השירותים הרווחה ומשרד הבריאות, משרד ה

  תשמונ לעמכלל המתנדבים במשרדי הממשלה. הנתונים  51%, שבהם משרתים משפטיםמשרד הו

)לא כולל  לאחר מכןיוצגו בטבלה מרוכזת  ,המתנדביםכלל מ 0%-כמשרתים שבהם  ,המשרדים הנותרים

 .משרד ראש הממשלה(הכפופים להגופים הביטחוניים 

 

 

 

 

                                                 

 .4302בינואר  04נעמי מן, ראש אגף משאבי אנוש במשרד ראש הממשלה, מכתב,  156
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 משרד החינוך .7.5.5

מתנדבים  6,161 וסדות שבפיקוח משרד החינוךבמ שירתו ,ד"התשע ימודיםהלת , בשנ4300דצמבר ב

במשרד החינוך אין מתנדבים  .ממשלההמכלל המתנדבים במשרדי  82%-כ שהם, שירות לאומיב

אגודה ה: האלההופנו באמצעות ארבעת הגופים המוכרים  ,מתנדבות רובן ,המתנדבים מהמגזר החרדי.

תקנים הם תקני חוץ, כלומר המתנדבות הכלל מ 13%-. כ"שלומית"ו "עמינדב"; "עמי בת"להתנדבות; 

  וחלקן בדירה שכורה. ,פנימייה(למשל בחלקן גרות במקום השירות ) ;מתגוררות מחוץ לבית

מורשת ישראל מפורטים להלן, להנחלת ההתנדבות היא במסגרת מוסדות משרד החינוך ובמסלולים ה

 וידיעת הארץ: 

  157מורשת ישראל .א

 להקניית ערכי מורשת וטרתם להוסיף ממד של ידע וחוויות מ – מרכזים להעמקת החינוך היהודי

חטיבות הביניים החילוניים. במסגרת זו המתנדבות עוסקות בהספר היסודיים ו-יישראל בבת

 מצווה;-ות לקראת בר9בתתוכניסדנאות בנושאי יהדות, מורשת ישראל ונחיית הבבהדרכה ו

 )להעשיר בצורה חווייתית את הוראת  (0מסגרת שנועדה:  – חינוך ממלכתי דתי תורני )חמד"ת

ובהנחיית המתנדבות עוסקות בהדרכה  .הספר היסודיים הדתיים-היהדות וערכי המורשת בבתי

סמינריונים  נחיה של( הכנה וה4 ;סדנאות חווייתיות במסגרת שעות הלימוד הפורמלי ובחוגים

תושבי  ,בוצים, מבוגריםקיאנשי : חילונים, דתיים, מגוונות בנושאי יהדות לקבוצות אוכלוסייה

 .דועעיירות פיתוח ו

 "פרויקטים לגישור בין דתיים וחיזוק הזהות היהודית מסגרת ל – )אח"י( "אחדות חברת ישראל

ים ממלכתיים, יתיכונספר -בבתיקות בהוראת יהדות בחטיבות ביניים ווסהמתנדבות ע .וחילונים

 פרס-יתיהדות בבהרכזים להעמקת מבהפעלת ארגון שבתות וחגים במוקדים חילוניים ולמשל ב

 ים. ייסודיים ותיכונ

התנדבות  :של"ח )שדה לאום חברה(ובמסגרת התנדבות במדרשות טיולים  – 158מסלולים ירוקים .ב

הדרכה ": ארץ מורשת" ספר;-יע לצוות העוסק בארגון טיולים בבתווסיתיכוניים  פרס-יתבב

בנושאי ידיעת הארץ, חינוך סביבתי  עיוורים או חינוך מיוחד רשים9יסים של קבוצות ח"במתנ

 .ומורשת ישראל. לעולים חדשים וחילונים גם בנושאי מורשת יישובית; החברה להגנת הטבע

 

 

 

 

 

 

                                                 

 . 4302ביולי  1, כניסה אחרונה: אגף שירות לאומי, מסלולי שירות מורשת ישראלאתר האינטרנט של משרד החינוך,  157
 שם. 158

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/SherutLeumi/MasluleiHasherut/MoreshetIsrael.htm
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 : סוג המוסד החינוכילהלן התפלגות המתנדבים במשרד החינוך לפי מסלולים ו

 המתנדבים במשרד החינוך לפי מסלולים וסוג המוסד החינוכי - 1טבלה מס' 

 במסלול המתנדביםמספר  מתנדבים מספר החינוכי סוג המוסד ולמסל

 992 דתי-ממלכתי בחינוך הרשמי ספר-בתי

511 
 50 ממלכתי

 049 סיוע לאוכלוסיות מוחלשות

 012 תלמידים עולים

 090 ספר-בתי חינוך מיוחד

0,409 

 952 ילדים-גני

 03 משלבים

 00 נים ומרכזי נוער"מפת

 חינוך מיוחד כיתות 

 במוסדות רגילים
403 

 53 פנימיות יום וקהילה פנימיות ורווחה

223 
 10 הכשרת ילדי ישראל

 51 פנימיות

 050 משימות חברתיות

 254 254 2-0קדם יסודי  8-6גני ילדים לגילאי 

 מדרשות טיולים, של"ח,  מסלולים ירוקים

 סים, "במתנ "ארץ מורשת"

 חברה להגנת הטבעה

409 409 

 14 אחדות חברת ישראל )אח"י(  "אחדות חברת ישראל"
459 

 440 מרכזים לזהות יהודית מורשת ישראל

 6,161 ולהכך ס

 ממצאים

 של   ספר-בתיב 41%מתנדבים במסגרות חינוך מיוחד,  00%המתנדבים במשרד החינוך  0,101-מ

במסלול מורשת  9%ווחה; בפנימיות ר 04%; 0-2ילדים לגילאי -בגני 02%החינוך הרשמי; 

 .במסלולים ירוקים 1%-ו "אחדות חברת ישראל"ישראל ו

 הממלכתישל החינוך ספר -מתנדבים בבתי 13%המתנדבים במוסדות החינוך הרשמי  511-מ-

מתנדבים החינוך הרשמי המתנדבים במוסדות כלל מ 09%. יםספר ממלכתי-בבתי 03%-ודתי, 

 .מוחלשות יהאוכלוסיוצות קבבסיוע ל 00%-בסיוע לעולים חדשים ו

 459 (9% )ם המ 11%-, כ"אחדות חברת ישראל"ישראל ו מתנדבים במסלולים של מורשת

  ".אחדות חברת ישראל"ב 02%-במרכזים לזהות יהודית וכ
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  159המשרד לביטחון הפנים .7.5.2

 .מכלל המתנדבים במשרדי הממשלה 59%-כשהם  ,מתנדבים 5,126פנים משרתים הבמשרד לביטחון 

כל התקנים הם . (בנות םהמתנדבים הערבים הכלל מ 53%כאמור, ות )ערביבנות מתנדבים הם חרדים וה

 .אוכלוסייה ומקום השירותקבוצת תקני בית. להלן התפלגות המתנדבים לפי 

 מקומות שירותקבוצות אוכלוסייה ופנים לפי ההמתנדבים המשרתים במשרד לביטחון  - 7טבלה מס' 

 
מתנדבים 

  ערבים
דבים מתנ

 חרדים
 לכל

 מתנדבים ה
 שיעור המתנדבים

 מתנדבים במשרדהמכלל 

עיר ללא "ה, "מציל :גופי מניעה
 רשות למלחמה  בסמיםוה 160"אלימות

0,003 012 0,292 50.2% 

 9.2% 91 05 19 משטרהה

 3.9% 9 1 4 הסוהר -שירות בתי

 4.1% 22 0 20 כיבוי אש

 599% 5,126 292 5,825 הכול  סך

 מצאיםמ       

 99% חרדים 04%-ו ם,פנים הם ערביההמתנדבים במשרד לביטחון כלל מ. 

 50% עיר ללא אלימות"ה, "פנים משרתים בגופי המניעה )מצילההמתנדבים במשרד לביטחון כלל מ" 
 .חרדים 04%-ו ם,המתנדבים בגופי המניעה הם ערביכלל מ 99%והרשות למלחמה בסמים(. 

 91 ( המכלל המתנדבים במשרד לביטחון  9%מתנדבים משרתים במשטרה)ם,מהם ערבי 19% ;פנים  
 חרדים.  44%-ו

 0,240  מהם משרתים בגופי מניעה 54% ;פניםהמתנדבים מהמגזר הערבי משרתים במשרד לביטחון , 
 הסוהר.  -בשירות בתי 3.0%-בכיבוי אש ו 0%במשטרה,  9%

 434 0%במשטרה,  5%גופי מניעה, ם בהמ 91% ;פניםהים במשרד לביטחון שרתמתנדבים חרדים מ 
  .ברשות הארצית לכבאות והצלה 0%-הסוהר ו-בשירות בתי

  161משרד הבריאות .7.5.6

מיוחדות  יהאוכלוסי וצותמקב 225ם בה) מתנדבים 5,919במשרד הבריאות שירתו  2956דצמבר ב

השירות  .מכלל המתנדבים במשרדי הממשלה 52.6%-כהם שהמשרד,  אינה במימון שהתנדבותם

לשכות הבריאות ב, יםם וגריאטרייחולים ממשלתיים כלליים, פסיכיאטרי-בבתינעשה בריאות במשרד ה

במוסדות בריאות המחוזיות והנפתיות וביחידות המטה של המשרד. כל המתנדבים משרתים 

                                                 

 . 4300בדצמבר  00הרצל קבלו, מנהל תחום אוכלוסיות מיוחדות במשרד לביטחון הפנים, מכתב,  159
  התושבים.תוכנית למניעת פשיעה בקהילה במעורבות  אגף חברה ומניעת פשיעה" –"מצילה  160
 חברתית,  -תוכנית בהובלת ראש העיר ובשיתוף כל אגפים ברשות למניעת אלימות והתנהגות אנטי –" עיר ללא אלימות"    
 שמטרתה להגביר את תחושת הביטחון של תושבי העיר.     
  .4300בדצמבר  00, מכתב, במשרד הבריאותמירי כהן, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה ועזרה ראשונה  161
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אינם נכללים בתקני משרד ואלה  162,חולים-משרתים בקופותמתנדבים  412כך  לע. נוסף ממשלתיים

 הבריאות. 

סיוע בהחולים משרתים בתפקידי סיוע לצוות הסיעודי במחלקות האשפוז ו-בבתי המתנדבים

מתנדבים לתפקיד סייעי רפואה לרופאים  03בוצע פיילוט להכשרת  4300אדמיניסטרטיבי. בשנת 

המתנדבים יהיו רשאים  זה במסגרת תפקיד .רפואיים במחלקות הפנימיות-מתמחים בתפקידים הלא

ג ועוד. המתנדבים במשרד הבריאות הופנו באמצעות ארבעת "יקות אקבדלעשות קחת דם ורידי, ל

להלן  עמותה לשוויון אזרחי וחברתי.ה, ש"ל ו"שלומית": האגודה להתנדבות, האלההגופים המוכרים 

 שירות:ההתפלגות המתנדבים לפי מקום 

 המתנדבים במערכת הבריאות הממשלתית לפי מקומות שירות - 4טבלה מס' 

 מתנדביםהספר מ מקום השירות

 113 ממשלתייםהחולים ה-בתי 55

 41 ממשלתייםהמרכזי בריאות הנפש  6

 9 גריאטרי נתניההמרכז ה

 23 לשכות הבריאות

 1 מטה של המשרדהיחידות 

 464  ולהכך ס

 %9-החולים הממשלתיים הכלליים, כ-משרתים בבתי %50-כבמשרד הבריאות  המתנדבים 464-מ 

 .במטה המשרד ובמרכז הגריאטרי בנתניה  0%-במרכזי בריאות הנפש וכ 0%-בלשכות הבריאות, כ

 90% שיבא, (אביב והמרכז -החולים בתל-החולים הכלליים משרתים בבתי-המתנדבים בבתיכלל מ

 09%-ה, זיו, פוריה( וכיבצפון )נהרי 09.9%בדרום )ברזילי(,  00%איכילוב, אסף הרופא ווולפסון(, 

 חולים ממשלתיים. -אין בתיבירושלים ציון(. נציין כי -יבחיפה )הלל יפה, רמב"ם ובנ

מתנדבים  440עוד משרתים במשרד הבריאות ידי המשרד -עלששירותם ממומן מתנדבים הללו, ה לענוסף 

אין  163.חולים-משרתים בבתים הו ,אזרחי-רשות השירות הלאומי במימוןמיוחדות  יהאוכלוסיוצות מקב

 ת שירות.מקומוהתפלגותם לפי על לנו מידע 

 משרד הרווחה והשירותים החברתיים .7.5.8

מתנדבים  956שירתו במשרד הרווחה והשירותים החברתיים  (2956-2958) ד"התשע ימודיםהלת בשנ

 מכלל המתנדבים המשרתים במשרדי הממשלה. 55%-כשירות לאומי, שהם ב

מכלל  59%. בימהמגזר הערהם ( 59.1%-מתנדבים )כ 91 .מתנדבים חרדיםמשרתים  אלבמשרד הרווחה 

  164וכל המתנדבים הם בתקן בית. ,בנות םהמתנדבים במשרד הרווחה ה

תחומי שירות, משרד הרווחה העביר למרכז המחקר והמידע של הכנסת פי המתנדבים להתפלגות אשר ל

 , כדלקמן:ג"התשעהמתנדבים ששירתו בשנת לימודים הקודמת,  956את התפלגות 

 

                                                 

 מתנדבים. 41 –מתנדבים; "עמינדב"  90 –מתנדבים; האגודה להתנדבות  091 –ש"ל  162
 . 4302ביולי  9ענת לייכטר, ממונה תחום התנדבות ומעמד האישה במשרד הבריאות מכתב,  163
 .4302ביולי  5אזרחי במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, מכתב, -עופרה לוי, מרכזת בכירה שירות לאומי 164
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  המשרתים במשרד הרווחה לפי תחומיםהתפלגות המתנדבים  - 9טבלה מס' 

 שיעור מכלל המתנדבים נושא

 במשרד הרווחה

 00%-כ רשויות מקומיות

 41%-כ ילדים בסיכון ובמצוקה

 49%-כ שיקום

 1%-כ משרד ואחר

 9%-כ נוער במצוקה

 9%-כ קשישים

  165משרד לאזרחים ותיקיםה .7.5.1

כלל מ %7.8-, שהם כאזרחישירות ו מתנדבי שירות לאומי 166במשרד לאזרחים ותיקים משרתים 

 :  האלהבפרויקטים ההתנדבות היא  הממשלה. יהמתנדבים במשרד

 413מתנדבים:  903לקשישים משרתים  מסייעים במסגרתו המתנדביםש" והדרת פני זקןפרויקט "ב

 המסייעיםמתנדבים חרדים  493-רשויות מקומיות ו 29-בנות הציונות הדתית( בכהגדול מתנדבות )רובן 

מתנדבים  שבמסגרתו בערבית( "ההורים שלנו""אהלינה" )פרויקט ב . בשמונה ערים לגברים קשישים

 רשויות ערביות.  03-מתנדבים ב 040לקשישים משרתים  מסייעים ערבים

ת ב", "עמינדב"אגודה להתנדבות, ה: האלההמתנדבים משרתים באמצעות ארבעת הגופים המוכרים 

 ויון חברתי. והעמותה לשו "שלומית" ",עמי

 166משרד הביטחון .7.5.1

המתנדבים המשרתים  כלל מ %6-הם כש ,מתנדבים 219במשרד הביטחון  ורתיש 2956דצמבר ב

לפני  מתנדבים חרדים.לא משרתים במשרד הביטחון בנות ושלושה בנים.  211, במשרדי הממשלה

יבוצע חוק ינוי בהשכי לאחר  ממשרד הביטחון, נמסר 4302-ד"התשע ,אזרחי-חקיקת חוק שירות לאומי

 כר "בתוהביטחון מגייס מתנדבים באמצעות הגוף המ משרד פיילוט להעסקת חרדים בשירות האזרחי.

  שנה. 04-ככבר עמי" 

 בתקן בית. 59-משרתים בתקן חוץ ו( 14%) 010 :המתנדבים משרתים במרכז הארץכלל שלישים מ-כשני

השירות מועסקות בתפקידים מקצועיים לפי כי "בנות  הביטחון משרדממסר נ יםהמתנדבאשר לתפקידי 

 דרישות האגפים השונים. יש שונות גבוהה בין עיסוקי המתנדבים". 

167משרד המשפטים .7.5.7
 

מתנדבים המכלל  %2-כהם ש, מתנדבי שירות לאומי 549 שירתו במשרד המשפטים 2956בשנת 

 םמתנדבים עשני חוץ ו בתקן 49( משרתים בתקן בית, 91%-)כ 014בנות.  גדולרובם ה .במשרדי הממשלה

 צרכים מיוחדים. 

                                                 

 . 4300בנובמבר  41רכי דליצקי, מנהלת תחום קהילות במשרד לאזרחים ותיקים, מכתב, ב 165
 5במשרד הביטחון, מכתב,  אגף משאבי אנושמשה חוזה, ראש היחידה לתקציב בקרה ונהלים בלשכת סמנכ"ל וראש  166

 . 4300בדצמבר 
  4302 בינואר 0מירב אסרף, מרכזת בכירה )תיאום ומעקב( במשרד המשפטים, מכתב,  167
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: קבלת קהל, מענה טלפוני לאזרחים, פתיחת אלההמתנדבים במשרד המשפטים עוסקים בתפקידים ה

ילדים לכתרומה לעמותות ונמסר גמלאי המשרד וטיפול בציוד מחשוב שבתיקים בפרקליטות, תמיכה 

יש קושי  המשפטים נמסר כי משרדמו ,ת(מוגבלום שני מתנדבים )אחד עמשרתים בפרויקט זה ו ,נזקקים

 בגיוס מתנדבים בנים לפרויקט זה. 

שירות הם מסיירים הבמסגרת ו, סחר בנשיםלמאבק בבפרויקט משרתים שנוסף על כך יש מתנדבים 

הופנו  במשרד המשפטים בשטח, משתתפים בכנסים ומתלווים לפגישות של מנהלת היחידה. המתנדבים

עמותה לשוויון חברתי. הו "שלומית"אגודה להתנדבות, ש"ל, ה: אלהכרים הידי ארבעת הגופים המו-על

. "שלומית"ו "עמי בת"ת ועמותהצרכים מיוחדים באמצעות  םליהם המשרד מפעיל מתנדבים עענוסף 

אך  ,תקנים במסגרת זכייתה במכרז 43הפועלת במגזר הערבי, קיבלה  ,נציין כי העמותה לשוויון חברתי

 ותר משני מתנדבים.לא הצליחה לגייס י

 אחרים משרדי ממשלה .7.5.4

המתנדבים כלל מ 0%-כ בהם שמתנדבים ,משרדי ממשלה אחרים השבעממסר לנו נלהלן המידע ש

 במשרדי הממשלה: 

  ת משרדי הממשלהשבעהתפלגות המתנדבים המשרתים ב -59טבלה מס' 

מספר  משרדה
 מתנדבים

 פירוט

תחבורה משרד ה
 בטיחות בדרכיםהו

בנות ובן אחד המשרתים  15המתנדבים הם מהמגזר הערבי, כלל מ( 13) 19% 039
 משרתים בתלמודי תורה. כולם בתקני בית.ו( הם חרדים 09) 09%. ספר-בתיב

הגנת המשרד ל
 הסביבה

20 
 רדים.חלפרט  יההאוכלוסיקבוצות מתנדבות מכל 

 168החוץמשרד 
24 

ן במשרד החוץ בתפקידי סיוע אדמיניסטרטיבי. איהמשרתים בנות ובן אחד,  20
מתנדבים חרדים. המתנדבות משרתות באמצעות האגודה להתנדבות והבן 

 ."עמינדב"באמצעות 

עלייה המשרד ל
 169וקליטה

40 
 ותדובר ןלובאמצעות האגודה להתנדבות, ש"ל ועיריית ירושלים. כ כולן מתנדבות,

 עולים חדשים ותושבים חוזרים. קליטתבלעובדי המשרד  ותסייעומשפות זרות 

שירותי המשרד ל
 170דת

באגף הגיור, שמונה משרתות בתקן חוץ. תפקידי  ומשרתות כולן מתנדבות 09
נהלית; איוש מוקד מידע יהמתנדבות: עבודה עם ילדים במרכזי קליטה; עבודה מ

בהנהלת אגף הגיור. אין במשרד לשירותי דת מתנדבים חרדים. המתנדבות 
 תנדבות. והאגודה לה "עמינדב"משרתות באמצעות עמותת 

משרד הפנים 
 ורשות ההגירה

כולם בתקן בית. אין במשרד הפנים מתנדבים חרדים. המשרד מפעיל מתנדבים  5
 אשהי ,. רשות האוכלוסין וההגירה"שלומית"באמצעות האגודה להתנדבות ו

מפעילה אף היא מתנדבים של השירות הלאומי, אך  ,יחידת סמך של משרד הפנים
  נו.פניית לעלא השיבה 

החלל  ,המדעמשרד 
 171והטכנולוגיה

בתקן בית, המופעלות באמצעות האגודה להתנדבות. המתנדבות  מתנדבות 9
: משאבי אנוש, הדרכה, אלהמשרתות כמסייעות במטה המשרד במחלקות ה

 ראשי, ביטחון ומחלקת מדע וקהילה. המדען לשכת ה

תרבות משרד ה
 172ספורטוה

 בירושלים. נהל התרבות יבמהמשרתות  מתנדבות שתי 4

 

                                                 

 . 4300בדצמבר  41קרן סליפקין, סגנית מנהל גיוס ומכרזים במשרד החוץ, מכתב,  168
 . 4300בדצמבר  49גוניקמן, סמנכ"לית בכירה למנהל ומשאבי אנוש, משרד העלייה והקליטה, מכתב, -שבע ראובני-בת 169
 . 4302נואר בי 1עירית טויג, עוזרת סמנכ"ל בכיר למנהל ומשאבי אנוש במשרד לשירותי דת,  170
 . 4300בדצמבר  44און, מנכ"ל משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, מכתב, -בינה בר 171
 . 4300בדצמבר  9אורלי פרומן, מנכ"ל משרד התרבות והספורט, מכתב,  172
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אך מנתוני הגופים  ,במשרדי הממשלה ממלאים תפקידים שהמתנדביםה לעאין בידינו מידע מלא 

מקרב הציונות הדתית אלו שהמתנדבים החילונים ו ,קבוצת המתנדבים הגדולה ביותר לעהמוכרים 

 ות בנותמתנדבהכלל מ 00%-הם כש ,0,204 עולה כימנויים להלן, המשרתים במשרדי הממשלה ה

ם": כל יתפקידים המוגדרים "כלליבהחילונים משרתים בתפקידי מזכירות והמתנדבים הציונות הדתית ו

המתנדבים בתחום הביטחון )ביחידות הסמך הביטחוניות  139המתנדבים בתחום ביטחון הפנים; כל  495

  בתחום הבריאות. מתנדבים 919-של משרד ראש הממשלה ובמשרד הביטחון ורפא"ל( ו

מהמידע שנמסר לנו על אופי אפשרות ללמוד  איןקבוצות האוכלוסייה שאר המתנדבים מ לעכאמור, 

בתפקידי  המשרתיםשמספר המתנדבים  גם , וייתכןהם ממלאים במשרדי הממשלהשהתפקידים 

 .יותר לודג מזכירות ומשרד 

 תקציב  .4

 אזרחי שני מרכיבים:-תקציב מערך השירות הלאומיב

חרדים,   מתנדבים ולמימון תקנימטה יועד למימון ההמ ,אזרחי-רשות השירות הלאומיתקציב  .0

  ;מיוחדות יהאוכלוסיקבוצות מערבים ו

 ,: הגופים המוכריםרשותה לענוסף גורמים  המכידי -שממומן על ,תקציב הפעלת המתנדבים .4

משרדי הממשלה. אופן  חלקםעמותות מהמגזר השלישי ושחלקם  ,המתנדבים של מקומות השירותו

: אוכלוסיית המתנדבים; מסלול השירות; תקן בית או  תקן חוץ אלהלוי במשתנים ההמימון ת

 .פירוט בהמשך .ומקום השירות

, התקציב השנתי הכולל אזרחי-ברשות לשירות לאומי לדברי מוטי אלמליח, מנהל אגף תקציב ופקוח

רכה דומה הציג הע 173.מיליון ש"ח 819-כ הוא , כולל תקציב הרשות,אזרחי-של מערך השירות הלאומי

 יוצגלהלן  174.לדבריו "... אנחנו רגולטורים על חצי מיליארד ש"ח"ש'רבי, שלום ג-שר ,מנהל הרשות

בסיס לחישוב שמשמש  ,אזרחי-תקן למתנדב בשירות הלאומיהעלות  צגתותקציב הרשות ולאחר מכן 

  מתנדבים.הסך התקציב להפעלת 

  175אזרחי )באלפי ש"ח(-רשות השירות הלאומיתקציב  .4.5

מטה בין תקציב ומתנדבים למימון תקני הב תקציההבחנה בין ב 176תקציב הרשותמוצג שלהלן בטבלה 

ה, כוננויות, הוצאות רכב, מערך תבין השאר משכורות, שעות נוספות, עבודה בלתי צמי הכולל ,הרשות

   .פיקוח ובקרה ורזרבות להרחבת מערך המתנדבים

 

 

 

                                                 

 .   4300בנובמבר  0לאומי, שיחת טלפון, -השירות האזרחי במינהלתמוטי אלמליח, מנהל אגף תקציב ופיתוח  173
דיון בוועדה המיוחדת בהצעת החוק בעניין השוויון בנטל בשירות אזרחי, -ג'רבי, מנהל רשות השירות הלאומישלום -שר 174

 . 4300בנובמבר  49, 49' , פרוטוקול מסהצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה להסדרת מעמדם של תלמידי ישיבות
 . 4300בנובמבר  0אזרחי, שיחת טלפון, -מוטי אלמליח, מנהל אגף תקצוב ופקוח ברשות השירות הלאומי    
 של מינהלת השירות האזרחי.     32-30-02, תוכנית פעולה מס' אתר מאגרי המידע הממשלתייםהמקור:  175
מס'  4304–4335אזרחי" השתנה לאורך השנים כדלקמן: בשנים -השירות הלאומית הפעולה שכותרתה "רשות יתוכנמספר  176

 .330-11-330מס'  4302ובשנת  333-21-330מס'  4300בשנת  ;333-23-002

http://knesset.gov.il/protocols/data/rtf/armyservice/2013-11-28.rtf
http://knesset.gov.il/protocols/data/rtf/armyservice/2013-11-28.rtf
http://knesset.gov.il/protocols/data/rtf/armyservice/2013-11-28.rtf
http://data.gov.il/
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 5829–2999אזרחי לשנים -אומירשות השירות הלתקציב  -55טבלה מס' 

 ביצוע על שינוייותקציב  תקציב מקורי  
ניצול עור היש
תקציב על המ

  שינוייו
ל וסך הכ 

)אלפי 
 ש"ח(

שיעור 
 מסה"כ

ל וסך הכ
 ש"ח()אלפי 

שיעור 
 מסה"כ

ל וסך הכ
)אלפי 
 ש"ח(

שיעור 
 מסה"כ

2999 

 

מטה 
 הרשות

2,054  92% 44,014  91% 05,053  90% 91% 

תקני 
מתנדבים 

 חרדים

0,195  21% 01,910  22% 01,594  21% 59% 

 95.5%   01,014   23,420   9,090 ולהכך ס

2959 

מטה 
 הרשות

41,900  99% 09,492  91% 40,295  29% 10% 

תקני 
מתנדבים 

  חרדים

0,190  04% 41,140  22% 40,041  94% 90.1% 

 13.5%   22,991   14,911   03,901  ולהכך ס

2955 

מטה 
 הרשות

05,059  13% 94,909  91% 01,210  29% 10% 

תקני 
מתנדבים 

 חרדים

41,930  23% 20,040  22% 23,911  94% 59.5% 

 90.4%   19,023   52,010   19,955 ולהכך ס

2952 

מטה 
 הרשות

05,231  13% 90,130  29% 00,021  20% 14% 

תקני 
מתנדבים 

 חרדים

41,020  23% 01,025  00% 09,430  29% 51.9% 

תקני 
מתנדבים 

בעלי 
 מוגבלויות

3 - 1,003  9% 0,929  4% 49.5% 

תקני 
מתנדבים 

מהמגזר 
 הערבי

3   44,513  05% 9,035  00% 01.4% 

 19.5%   19,223   005,303   19,925 ולהכך ס

2956 

מטה 
 הרשות

09,200  20% 29,003  04% 40,004  49% 90% 

תקני 
תנדבים מ

 חרדים

44,919  49% 01,920  41% 41,540  00% 14% 

תקני 
מתנדבים 

בעלי 
 מוגבלויות

01,593  44% 22,250  00% 40,900  45% 92% 

תקני 
מתנדבים 

מהמגזר 
 הערבי

1,141  9% 02,101  03% 9,440  03% 91% 

 99%   94,391   020,993   94,599  ולהכך ס

2958  041,425 
 ש"ח 
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 מצאים

  041-לכש"ח מיליון  9-אזרחי מכ-הלאומי רשות השירותתקציבה המקורי של גדל  4302–4335בשנים 

 ש"ח. מיליון  024-לכש"ח ון ימיל 23-מכ 4300–4335בשנים התקציב על שינויו גדל ש"ח; מיליון 

  תקציב מ 22% למימון תקני מתנדביםעל שינוייו תקציב ההיה  4300–4335בכל אחת מהשנים

מתקציב הרשות.  19%-ל 4300ובשנת  ,מתקציב הרשות 99%-ל תקציב זה לגד 4304הרשות. בשנת 

תקציב הרשות גם מימון תקנים למתנדבים מהמגזר הערבי נכלל ב  4300-4304יש לציין כי בשנים 

 רק מימון תקנים לחרדים.נכלל בו בשנים קודמות ואילו מוגבלות, מתנדבים עם לו

 ניצול  שיעור. 4335בשנת  53%-ל 4300בשנת  99%נע בין על שינוייו תקציב השל ניצול ה שיעור

; 4300בשנת  14%-ל 4300בשנת  55%נע בין  המתנדבים החרדיםלמימון תקני על שינוייו,  התקציב

 ,4300בשנת  91%-ל 4304בשנת  01.4%המתנדבים הערבים נע בין תקני מימון לניצול התקציב שיעור 

בשנת  92%-ל 4304בשנת  41%בין  נע מוגבלות םעהמתנדבים תקני ימון התקציב למניצול שיעור ו

4300 . 

  מטה הוקצה לשעל שינוייו התקציב  כל מסך של מערך הפיקוח והבקרהעל שינוייו שיעור התקציב

ניצול התקציב  שיעור. 01%-כ 4304ובשנת  9%-כהוא היה  4300בשנת  , 1%היה  4303בשנת  הרשות

בשנת  .4304בשנת  21.1%-ל 4303בשנת  3%נע בין  הפיקוח והבקרה של הרשותמערך של  על שינוייו

  .)פש"ח( "חוזרפריט שאינו "תקנה זו מוגדרת  4300

 מימון הפעלת המתנדבים .4.2

הפעלת מתנדב כוללת נסיעות, מגורים, שכר רכזים, ביטוח, השתלמויות, תקורה לגוף המוכר תקן לעלות 

על כלומר  ,הגוף המפעיל עלות זו מוטלת עלכלל אמור, ככ. עודמתנדב( ו תקן מהעלות הכוללת של 5.2%)

 יהאוכלוסימקבוצות חרדים, ערבים ומתנדבים הרשות מסייעת למימון התקנים  לו ,ההתנדבותמקום 

  .מיוחדות

, שונה אם דמי תקורה לגוף המוכר %9.8כולל עלות הכוללת של תקן למתנדב בשירות הלאומי, ה

בחנה בין בה, 4300, נכון לספטמבר לחודש להלן עלות תקן בית תקן בית.או בתקן חוץ ב הואהמתנדב 

י שירות ניםמקום שירות שבו לא ניתובין תקן בתקן שבו המתנדב מקבל במקום השירות שירותי כלכלה 

  177:כלכלה

 

 

 

 

 

 

                                                 

 . 4300, ספטמבר לוח תעריף מתנדבים בשירות לאומיאזרחי, -רשות השירות הלאומי 177
)תנאי שירות למתנדב בשירות  השירות הלאומיהודעת , 1032משפטים, קובץ התקנות מס' אתר האינטרנט של משרד ה     

 . 4300בנובמבר  00, 4300-ד"התשעלאומי( )דמי כלכלה ודיור( )עדכון סכומים(, ה

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/AAFD5F93-6A9B-4F27-84F6-A9D9AC861591/42651/7305.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/AAFD5F93-6A9B-4F27-84F6-A9D9AC861591/42651/7305.pdf
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 עלות חודשית לתקן בית של מתנדב בשירות לאומי  -52טבלה מס' 

 )בשקלים( ביתעלות חודשית תקן  

 כלכלה עצמית שירותבמקום הניתנת כלכלה  מרכיבי העלות

  193.11  909.94 דמי כיס

  099.91  099.91 שכר רכזים + נלוות

שונות, )נסיעות, ביטוחים , שכר דירה, 
 השתלמויות ועוד( 

933.00  933.00  

  009.39  004.49 (9.8%תקורה ) 

  5,175.19  5,691.74 ולהכך ס

 

 09,133-בחודש, קרי בין כש"ח  0,914-לכש"ח  0,031-בין כ העלות תקן בית בשירות לאומי נעלפי הטבלה 

 בשנה.ש"ח  09,533-לכש"ח 

במקום  כגון דירה שכורה )עם או בלי כלכלה ,הבחנה בין תקן הכולל עלות מגוריםבלהלן עלות תקן חוץ 

ה שבה הוא מתנדב )עם או בלי יתנדב בפנימיורי המגלדוגמה מ ,בין תקן חוץ ללא עלות מגוריםו ,(השירות

 (:במקום השירות כלכלה

 עלות חודשית לתקן חוץ של מתנדב בשירות הלאומי  -56בלה מס' ט

 )בשקלים( עלות חודשית תקן חוץ 

 מרכיבי העלות
כלכלה ומגורים 

 במקום שירות
 כלכלה עצמית

ומגורים מקום 
 השירות

בשעות  כלכלה
 העבודה

 כלכלה עצמית

 

  911.13  104.91  911.1  909.94 דמי כיס

  099.91  099.91  099.91  099.91 שכר רכזים + נלוות

 שונות 

יטוחים, שכר , ב)נסיעות
 תלמויות ועוד( הש דירה,

909.09 901.94 0405.19 0405.19  

  403.91  051.49  029.91  009.10 (9.8%תקורה  )

 2,818.52  2,248.85  5,791.11  5,681.16 ולהכך ס

                לחודש, קרי בין  ש"ח 4,292-לחודש ל ש"ח 0,029-עלות תקן חוץ בשירות לאומי נעה בין כלפי הטבלה 

 בשנה. ש"ח  45,933-ש"ח לכ 01,033-כ

ש"ח  05,333-כיכולה להגיע עד מתנדב בשירות לאומי תקן להעלות השנתית של לראות,  אפשרשכפי 

 וצתמקב ואנציין כי עלות תקן של מתנדב חרדי, ערבי  178ש"ח לתקן חוץ. 03,333-כועד לתקן בית 

, כגון הכשרות והתאמת סביבת בשל ההתאמות הנדרשות להפעלתם ,מיוחדת גבוהה יותר יהאוכלוסי

בשירות לאומי, בשל אחר מתנדב עלות תקן ש"ח מ 2,333-מתנדב ערבי גבוהה בכ תקן עלות. העבודה

תקן עלות השנתית הממוצעת של ה 179.עברית וקורסים לכישורי עברית תעסוקתיתקורסים לשפה העלות 

                                                 

 .4302בינואר  49אזרחי, מכתב, -מוטי אלמליח, מנהל אגף תקצוב ובקרה ברשות השירות הלאומי 178
 וויון בנטל בשירות לדיון בהצעת החוק בעניין השרן רדניק, אגף התקציבים במשרד האוצר, ראו: דיון בוועדה המיוחדת  179
 .4300בדצמבר  01, 41, פרוטוקול מס' הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה ולהסדרת מעמדם של תלמידי ישיבות     

http://knesset.gov.il/protocols/heb/protocol_search.aspx?comID=536
http://knesset.gov.il/protocols/heb/protocol_search.aspx?comID=536
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ש"ח,  41,333-מיוחדת כ יהאוכלוסי וצתמתנדב מקב ושל  180ש"ח, 49,333-כ היאמתנדב חרדי בית ל

  .ש"ח 05,333-כקבוצות אוכלוסייה אחרות היא מ שנתית של מתנדביםבית עלות תקן וכאמור, 

מחסום לקליטת מתנדבים במקומות מסוימים הוביל לכך תהיה לא מתנדב תקן לעלות שהרצון להבטיח 

אחוזי נקבעו התנדבות של חרדים, ה, המסדיר את 4302-ד"התשע ,אזרחי-בחוק שירות לאומיש

. בחוק למתנדב חרדי ההתנדבות( במימון עלות התקןמקומות ההשתתפות של כמה מהגופים המפעילים )

האוצר, יקבע הוראות לעניין היקף חובת ההשתתפות של הגופים השר, בהתייעצות עם שר נכתב כי "

אזרחי אצלם והדרכים למימוש חובת ההשתתפות, ובלבד -המפעילים בעלות הפעלת משרתים בשירות לאומי

  מעלות הפעלה ממוצעת של משרת 01%ולא יעלה על  92%-שהיקף ההשתתפות שייקבע כאמור לא יפחת מ

ג השירות, ורשאי הוא לקבוע שיעורי השתתפות שונים לסוגי גופים מפעילים בהתאם לסוג הגוף המפעיל ולסו

  181..."שונים וסוגי שירות שונים

  182 :שנקבעו בתקנות חרדים הגופים המפעילים בהפעלת מתנדביםשל שתתפות ההי שיעורלהלן 

 השתתפות של הגופים המפעילים בהפעלת מתנדבים חרדים  השיעורי  -58טבלה מס' 

-אזרחיהמסלול ה חברתי-אזרחי המסלול ה 
 ניביטחו

 הגוף המפעיל
 בועיותשעות ש 69

 במשך שנתיים
עות ש 29

 במשךשבועיות 

 שנים שלוש

ש"ש במשך  61
 שנתיים

ממשלה, יחידות סמך, הממשלה, משרדי ה
דין, -המשפט, בתי-לשכת נשיא המדינה, בתי

וגופים אחרים בעלי  ועללפאה לשכות הוצ
מית, המוסד סמכות שפיטה, רשות מקו

 לביטוח לאומי 

44.9% 49% 

09% 
שירות משטרה, ה)

 ,הסוהר-בתי

 כיבוי אש(

 כל גוף שממלא תפקיד ציבורי ומתקיימים בו
ידי מבקר -: מבוקר עלאלההתנאים ה

עיקר פעילותו בתחומי השירות  ;המדינה
 אזרחי -הלאומי

49% 41.9% 
09% 

 )מד"א, זק"א(

 183.יםהעלות של הפעלת המתנדב 033%-דים נדרש לשאת בגוף מפעיל בחו"ל שמפעיל מתנדבים חר

שיכולים  ,נציגי הגופים המפעילים כמו מד"אקבלו בדיונים של הוועדה המיוחדת לבחינת יישום החוק 

הגבוה שנקבע להם ההשתתפות  שיעור עלני, ביטחו-לגייס מתנדבים חרדים במסגרת המסלול האזרחי

ההשתתפות נקבעו בהתאם למטרת י שיעור, בדיונים ג האוצרנצידברי (. ל09%מתנדבים )מימון תקן לב

לטובת המשטרה,  הביטחוני-של הגופים המפעילים במסגרת המסלול האזרחיהעדפה הממשלה ליצור 

מד"א וזק"א. הוועדה החליטה כי בספטמבר תבחן את חשבון  לעוכיבוי אש והצלה,  הסוהר-שירות בתי

נו אחוזי ההשתתפות שנקבעו וונים ובמידת הצורך ישנתוני ההצטרפות של החרדים למסלולים הש

  184בתקנות.

 

                                                 

 . 4302בינואר  49אזרחי, מכתב, -מוטי אלמליח, מנהל אגף תקצוב ובקרה ברשות השירות הלאומי 180
   )ב(. 01סעיף , 4302-ד"התשעאזרחי, -חוק שירות לאומי 181
 שם.   182
  .4302-אזרחי )דמי כלכלה והיקף השתתפות של גוף מפעיל(, התשע"ד-יה, תקנות שירות לאומייתוספת שנ     
 )ג(. 01, סעיף 4302-ד"התשעאזרחי, -חוק שירות לאומי 183
אזרחי,  -אזרחי, תקנות חוק שירות לאומי-הוועדה המיוחדת לבחינת יישום הוראות חוק שירות ביטחון וחוק שירות לאומי 184

 . 4302ביולי  9ות הגופים המפעילים במימון התקנים, בנושא דמי כלכלה והשתתפ

http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/3/787_3_2.rtf
http://www.chamber.org.il/images/Files/27090/7393.pdf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/3/787_3_2.rtf
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 תשלום חודשי למתנדב .4.6

 תלוי בתקןש"ח,  911-כש"ח ל 909בין הנע  )דמי כיס( מתנדב בשירות לאומי זכאי לתשלום חודשי

 סכום זה הוא חלק מעלות התקן למתנדב. . השירות

פי -על. ך השירותמשלמסלול השירות ולבהתאם למצבו המשפחתי,  לתשלום חודשימתנדב חרדי זכאי 

עורפי של חייל החודשי דמי הקיום מיהיה גבוה לא סכום זה  ,4302-ד"התשעאזרחי, -חוק שירות לאומי

לחוק שירות  תקנותה זכאי לקבל לפי חרדי מתנדבשהחודשי  התשלוםלהלן פירוט  185.שירות סדירב

 4302:186-ד"התשע ,אזרחי-לאומי

  ודשי למתנדב חרדי לפי מצב משפחתי ומסלול התנדבותתשלום החה – 51טבלה מס' 

 מצב 

 משפחתי

 ("ח)בש ניביטחו-אזרחיהמסלול ה ("ח)בשחברתי -אזרחיהמסלול ה

   עות שבועיותש 69

 במשך שנתיים

 בועיותשעות ש 29

 שנים שלושבמשך  

 ש"ש במשך שנתיים 61

  203  033  233 רווק

  0,423  533  0,093 נשוי

  0,993  0,053  0,193 אב לילדים

 אוכלוסיות מיוחדות מתנדב מעלות תקן ל .4.8

הנעה בין  ,מעלות בסיסיתמקרב האוכלוסיות המיוחדות מורכבת למתנדב בית תקן העלות הכוללת של 

לפי לחודש, של תקן למתנדב  העלות הבסיסיתמרכיבי . להלן פירוט בחודשש"ח  5,499-לש"ח  5,789

 187:("ח)בש אוכלוסייהקבוצת 

  מיוחדתקבוצת אוכלוסייה מרכיבי העלות הבסיסית של תקן למתנדב מ - 51בלה מס' ט

 נוער מנותק ונערות במצוקה אחרת מוגבלות םע עיוור מרכיבי העלות

 193.11 193.11 193.11 דמי כיס

 491.2 491.2 491.2 שכר רכזים + נלוות

שונות )נסיעות ביטוחים, 
שכר דירה, השתלמויות 

 ועוד( 
944.10 909.5 195.95 

 014.20 090.39 025.90 (9.8%תקורה  )

 5,499.69 5,714.92 5,789.26 ולהכך ס

 

 

 

                                                 

  .9, סעיף 4302-ד"התשעאזרחי, -חוק שירות לאומי 185
  .4302-אזרחי )דמי כלכלה והיקף השתתפות של גוף מפעיל(, התשע"ד-ומיתקנות שירות לא 186
אזרחי, לוח תעריף מתנדבים שירות לאומי, ספטמבר -מוטי אלמליח, מנהל אגף תקצוב ופיקוח ברשות השירות הלאומי 187

4300. 

http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/3/787_3_2.rtf
http://www.chamber.org.il/images/Files/27090/7393.pdf
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קרנות והגופים המוכרים הכספי ב ןהממומ ,לסכום זה יש להוסיף תקצוב המכונה "מעטפת ציבורית"

                 ה בין מיוחדת נעקבוצת אוכלוסייה מתנדב מעם תוספת זו עלות תקן חודשי לבחודש. ש"ח  033 סךב

וצת העלות השנתית של תקן בית למתנדב מקבשמכאן  188בחודש.ש"ח  4,053-בחודש לש"ח  4,323-כ

 ש"ח.   41,493-לש"ח  42,293-כמיוחדת נעה בין אוכלוסייה 

מקבוצות התנדבות  להקשר שאזרחי שתי החלטות ב-לאומיהשירות ההתקבלו ברשות  4300בשנת 

 כדי ,תנדבות תהיה שנה אחת בלבדההתקופת . 0הנובעות מאילוצים תקציביים:  מיוחדות,אוכלוסייה 

תקנים  .4להצטרף לשירות הלאומי.  וצות אוכלוסייה מיוחדותלאפשר למתנדבים חדשים מקב

-בנילהחלטה זו יצרה בעיה ש יצוין 189.בלבד יהיו תקני ביתמקבוצות אוכלוסייה מיוחדות למתנדבים 

 *                                                                                   190בבית. בסיכון שאינם חיים נוער

 הואאזרחי בישראל -התקציב השנתי של כלל מערך השירות הלאומי אזרחי-השירות הלאומי פי רשות-על

ח )כרבע מיליון ש" 041-כ הוא 4302מתוכו התקציב המקורי של הרשות לשנת וכחצי מיליארד ש"ח, 

התפלגות מקורות  לעאזרחי(. חרף ניסיונותינו לא הצלחנו לקבל מידע -מתקציב מערך השירות הלאומי

למימון  מקצה ברר מהו סך התקציב השנתי שכל משרד ממשלתיא עלה בידנו לובעיקר ל ,התקציב הנותר

 מתנדבים. פעלת הה

 אזרחי-בשירות הלאומי מרכזיותסוגיות  .9

  בישראל. אזרחי -מערך השירות הלאומי תחוםבמרכזיות יות סוג המכבפרק זה נסקור 

 אזרחי -חוק המסדיר את כלל מערך השירות הלאומי היעדר .9.5

ו של חוק אחד היעדראזרחי היא -דיון על מערך השירות הלאומייותר באחת הסוגיות המרכזיות ב

 . פעילותוכל המסדיר את 

 תקנות ,ם בחוק אחד, אלא בכמה חוקיםהשירות הלאומי והשירות האזרחי אינם מוסדריכאמור, 

חוק שירות לחרדים מעוגן בפרט  קבוצות האוכלוסייה. השירות הלאומי של כלל והחלטות ממשלה

נקבע  כי: "ביצועו של חוק זה לא יחל אלא  0515בתיקון לחוק משנת , אך כאמור 0590-התשי"ג ,לאומי

ברי ההסבר להצעת חוק נוספת בנושא בד כפי שצוין במסמך זה, 191לאחר שהממשלה תחליט על כך".

מאז  כאות מתה בספר החוקים חוק שירות לאומיוכך נותר  החלטה מעין זו לא התקבלה מעולם," נכתב:

מכאן שהמקור הנורמטיבי המרכזי להפעלת השירות הלאומי הוא תקנות הביטוח  192שחוקק ועד היום".

הביטוח הלאומי )נוסח  שהותקנו מכוח חוק 4334,193-ב"התשסהלאומי )בנות בשירות לאומי בהתנדבות(, 

  0559.194-משולב(, התשנ"ה

                                                 

 .4300באוקטובר  03אזרחי, מכתב, -מוטי אלמליח, מנהל אגף תקצוב ופיקוח ברשות השירות הלאומי 188
 . 4300באוקטובר  00לאומי, שיחת טלפון, -רכז תחום פיקוח ובקרה, רשות השירות האזרחימלכיאל דהאן,      
התנדבות לשירות  :דיון בוועדה לפניות הציבור בנושאדבריו בלאומי, -נהלת השירות האזרחיישלום ג'רבי, מנכ"ל מ-שר 189

 49 ,1פרוטוקול מס' ,  היעדר תקנים הניתנים לאוכלוסיות אלו – צעירים הפטורים משירות צבאי ידי-ללאומי ע אזרחי
 . 4300במאי 

 .של הכנסת, שםדיון בוועדה לפניות הציבור דבריה ב  ",עלם", עמותת "מחסות לעצמאות"ת תוכניתמי נחמיאס, מנהלת  190
 .0515-חוק שירות לאומי )תיקון(, תשל"ט 191
 .4304 מרסב 02 ,4304-להצעת חוק שירות אזרחי, התשע"במתוך דברי ההסבר  192
 .4334-ב"התשס)בנות בשירות לאומי בהתנדבות(,  תקנות הביטוח הלאומי 193
 .0519-ח  "ההתשלתקנות הביטוח הלאומי )בנות בשירות  לאומי בהתנדבות(, תקנות אלו החליפו את     
 .4304 מרסב 02 ,4304-להצעת חוק שירות אזרחי, התשע"במדברי ההסבר  194

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/zibur/2013-05-28.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/zibur/2013-05-28.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/zibur/2013-05-28.rtf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-0940.pdf
http://www.nevo.co.il/law_html/Law19/999_152.htm
http://www.molsa.gov.il/News/Documents/תקנות%20הביטוח%20הלאומי.doc
http://www.nevo.co.il/law_html/law06/TAK-3865.pdf#xml=http://www.nevo.co.il/Handlers/Highlighter/PdfHighlighter.ashx?index=21&type=Main
http://www.nevo.co.il/law_html/Law19/999_152.htm
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, 4302-התשע"ד ,אזרחי-חוק שירות לאומיהשירות האזרחי, קרי המסגרת להתנדבות של חרדים, מעוגן ב

רק הותקנו מכוחו  ,4302. שלושה חודשים לאחר כניסת החוק לתוקף, ביולי 4302שנכנס לתוקף במרס 

לא הותקנו תקנות  4302אוגוסט עד כלכלה של המתנדבים החרדים, אך התקנות העוסקות בדמי ה

אזרחי -לצד חוקים ותקנות אלה מערך השירות הלאומיכאמור,  195.של התחום היבטים נוספיםלהסדרת 

 הסדרים.  המכ, כלומר סמכויות הרשות מוקנות לה מכוחם של מוסדר גם באמצעות החלטות ממשלה

עולה גם אזרחי נדון במקומות שונים והוא -ך השירות הלאומילהסדרת כל מערהצורך בחוק אחד 

. מטרתה של "הצעת חוק 4304מהצעת חוק ממשלתית בנושא זה שעברה בכנסת בקריאה ראשונה במרס 

כל אוכלוסיות תנדבות של הא להסדיר בצורה אחידה את היה 196",4304-שירות אזרחי, התשע"ב

רובו המכריע של ההסדר המשפטי שבמסגרתו "כי ב בדברי ההסבר לחוק נכת 197.המתנדבים בחוק אחד

ירות הלאומי כיום מעוגן בתקנות, ולצדן פזורות בדברי חקיקה שונים ההוראות המשלימות את שמבוצע ה

פטי בתחום. מצב זה, שבו רובו המכריע של מערך השירות הלאומי מבוסס על תקנות מכוחו של שההסדר המ

בג"ץ המרכז  לעידי המדינה בתגובתה -י. עמדה זו הובעה עלרצו חוק הביטוח הלאומי, אינו מצב משפטי

 -בעתירה זו החליט בית נהלת השירות הלאומי.יהתנועה ליהדות מתקדמת בישראל נגד מ – לפלורליזם יהודי

תנאי המורה למדינה לבחון את האפשרות להסדיר את תחום השירות הלאומי -לתת צו על המשפט העליון...

הוחל על הצעת חוק  4302במאי  ,כפי שצוין 198."ההסדרה הקיימת כיום בחקיקת משנה בחקיקה ראשית תחת

הכנתה לקריאה שם העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת ל תזו דין רציפות והיא הועברה לדיון בוועד

                                199שלישית.לקריאה שנייה ו

 מתנדבים מהמגזר הערבי  ה .9.2

               שהם , מתנדבים מהמגזר הערבי 0,192 היו 4300בסוף שנת  לאומי,-אזרחי השירות רשותפי נתוני -על

, שנמסרו לנו לצורך כתיבת מסמך פי נתוני הגופים המוכרים-על 200.מכלל המתנדבים באותה עת 40%-כ

 מכלל המתנדבים.  44%-, שהם  כםמתנדבים ערבי 0,999יש  זה,

 0,933-, ליותר מ4303בשנת  0,491-מ –שלושה -פיערך ב םדבים הערביבשנים האחרונות גדל מספר המתנ

ממשלה מיולי ההחלטת וב הערבים,הממשלה מבקשת להגדיל את מספר המתנדבים  4300.201 שנת בסוף

כמפורט  נקבעו יעדים שנתיים להצטרפות מתנדבים חדשים מהמגזר הערבי  לשירות לאומי 4300

  202:להלן

 

 

                                                 

חוק שירות  למעקב אחר יישום הוראותאזרחי, דיון בוועדה המיוחדת -לום ג'רבי, מנהל רשות השירות הלאומיש-שר 195
 . 4302ביוני  42ביטחון וחוק שירות לאומי אזרחי, 

 .4430 מרסב 02, 4304 -הצעת חוק שירות אזרחי, התשע"ב 196
 .4304 מרסב 02 ,4304-להצעת חוק שירות אזרחי, התשע"במדברי ההסבר  197
 .שם 198
 .0304-ביקשה הממשלה מהכנסת להחיל דין רציפות על הצעת חוק שירות אזרחי, תשע"ב 4302במרס  09-ב 199
  .049, מושב רביעי, ישיבה מס' 05-, הכנסת ה"דברי הכנסת"אתר האינטרנט של הכנסת,     

 .009, מושב רביעי, ישיבה מס' 05-"דברי הכנסת", הכנסת ה                         
 . 4302בינואר  45לאומי, מכתב, -מוטי אלמליח, מנהל אגף תקצוב ופיקוח ברשות השירות אזרחי 200
דיון בוועדה המיוחדת בהצעת החוק בעניין השוויון בנטל בשירות הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה להסדרת  201

 . 4300בדצמבר  01,  41 , פרוטוקול מס'מעמדם של תלמידי ישיבות
 נתונים שנמסרו למרכז המחקר והמידע של הכנסת משבעת הגופים המוכרים.    
שוק העבודה וליצירת שילוב חרדים ובני מיעוטים בשירות צבאי ואזרחי לצורך שילובם ב, 109ממשלה מס' ההחלטת  202

 . 4300ביולי  49, שוויון בנטל הביטחוני והכלכלי
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http://www.nevo.co.il/law_html/Law19/999_152.htm
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http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/armyservice/2013-12-16.rtf
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 7295–6295טרפות של מתנדבים ערבים לשירות לאומי לשנים יעדי ההצ -57טבלה מס' 

 לשירות לאומימתנדבים ערבים  הצטרפותיעד  שנת שירות שמתחילה

 מתנדבים 0,493 4300בספטמבר 

 מתנדבים 0,133 4302בספטמבר 

 מתנדבים 2,933 4309בספטמבר 

 מתנדבים 9,433 4301בספטמבר 

 מתנדבים 1,333 4301בספטמבר 

, אך 4300בשנת  ירות לאומישל שהצטרפו החדשים הערבים דינו נתונים על מספר המתנדביםאין בי

 .  0,933-מספר המתנדבים הערבים יותר מהיה  4300סוף שנת ב ,כאמור

סמי סמוכה, סוציולוג וחוקר פרופסור  .( של המתנדבים מהמגזר הערבי הם בנות53%הרוב המכריע )

  203:אלה סבור כי הסיבות לכך הן החברה הערבית באוניברסיטת חיפה,

שיש לבוגרי  מצומצמות מאלהלבוגרות תיכון הם הזדמנויות התעסוקה ביישובים הערביים ומחוץ ל .0

 .תיכון ערבים

 יתרונות להתפתחות אישית משמעותית לצעירות שההזדמנויותם עאפשרות  אשירות לאומי הו .4

 מצומצמות. פניהן שפתוחות ל

יים לסייע ועשווצעים במסגרת השירות הלאומי הם מגדריים תחומי השירות והתפקידים המ .0

 למתנדבת  בפיתוח קריירה עתידית.

, שהיא נישאתהאישה גרה בבית הוריה עד מקובל שו שבבחברה הערבית, אורח החיים המסורתי בשל 

בהחלטת הממשלה נקבע ביישובים שלהן. מתוך הכרה בהעדפה זו עושות זאת של המתנדבות הגדול רובן 

 כי המתנדבים  הערבים ישרתו בתקני בית.  4300ולי מי

בדיוני הוועדה המיוחדת של הכנסת לדיון בהצעת החוק בעניין השוויון בנטל בשירות הצבאי, בשירות 

המתנדבים הערבים כלל מ 53%האזרחי ובשוק העבודה ולהסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות עלה כי 

  204רתים בתחום החינוך.ממחציתם משיותר משרתים שנה אחת בלבד ו

 909 משרתים במשרד לביטחון הפנים כי נמסר במשרדי הממשלה של ערבים תנדבות הה אנושב

רתים מש הרווחהמשרד ב 205;ערבים מתנדבים 040משרתים לאזרחים ותיקים משרד ב ;מתנדבים ערבים

ם ערבים מתנדבי 474 משרתים לוסך הכבכלומר  ,10 משרד הבריאותבו 13207התחבורה משרד ב 206;51

המתנדבים כלל מסר כי הוא שואף לכך שחמישית מנשרד המשפטים ממ 208.ממשלההשרדי מבחמישה מ

                                                 

טה למדעי החברה , פרופסור סמי סמוכה וזהר לכטמן, הפקול4335ממצאי מחקר  - שירות אזרחי לערבים בישראל 203
 . 4303באוניברסיטת חיפה, דצמבר 

דיון בוועדה המיוחדת בהצעת החוק בעניין השוויון בנטל אזרחי, דבריו ב-שלום ג'רבי, מנהל רשות השירות הלאומי-שר 204
בדצמבר  01, 41, פרוטוקול מס' רות האזרחי ובשוק העבודה להסדרת מעמדם של תלמידי ישיבותבשירות הצבאי, בשי

4300. 
 . 4300בנובמבר  41ברכה דליצקי, מנהלת תחום קהילות במשרד לאזרחים ותיקים, מכתב,  205
 4302י ביול 5אזרחי במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, מכתב, -עופרה לוי, מרכזת בכירה שירות לאומי 206
 .4300בדצמבר  03דוד, מנהלת חטיבת הבטיחות וההנדסה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, מכתב, -אינג' עליסה בן 207
 . 4302ביולי  9ענת לייכטר, מנהלת תחום התנדבות וממונה על מעמד האישה במשרד הבריאות, מכתב,  208
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שהוא אינו מסר נמשרד הפנים מ 209קשיים בגיוס מתנדבים מהמגזר הערבי. יש במשרד יהיו ערבים, אך

 ל כך. ע עמידמסר לנו נלא הממשלה משרדי ומשאר  210מתנדבים ערבים,מעסיק 

בני המגזר הערבי מציגים גורמים שונים שני חסמים מרכזים הפוגעים בנכונות  בדיון על התנדבות

המתנדבים  שלהתנגדות של ההנהגה הערבית לשירות הלאומי מחשש לישראליזציה  .5להתנדב לשירות: 

פרופסור  בקבלת החלטות בנושא. בהקשר זה נציין כי  המנהיגים הערבים ףשיתו-הערבים וגם בשל אי

המתנדבים הערבים אינם מאבדים את זהותם הפלסטינית והשירות הלאומי אינו שר סבו סמי סמוכה

מסגרת הוא מגזר הערבי משירות לאומי כיוון שברתיעה  . 2 211 ישראליזציה.של  םמחזק אצלם תהליכי

שאינם נקראים לשירות צבאי, כלומר מסגרת  מיפטור או דחייה משירות צבאי או ל םמיועדת למקבליה

בכך שבוגרי השירות הלאומי זכאים להטבות גם באה לידי ביטוי שת הצבאי, זיקה קשורה לשירוה

מנהל על , שבה הוטל על שר הכלכלה, 4300ממשלה מיולי המהקרן לחיילים משוחררים. בהחלטת 

מיעוטים לשירות  בני מנכ"ל משרד ראש הממשלה לפעול להסרת החסמים להתנדבות שלעל הרשות ו

ן לפעול בשיתוף עם מנהל הרשות לכך שהמתנדבים הערבים יקבלו את לאומי, הונחה שר הביטחו

השירות המענקים הכספיים במנותק מהקרן לחיילים משוחררים. בהחלטת הממשלה האמורה נכתב כי "

 212.ייעשה במסגרת אזרחית בלבד תוך ניתוק מוחלט מצה"ל וממשרד הביטחון"

 חוקהני בני המגזר הערבי מוצע בהצעת יש לציין בהקשר זה כי כחלק מהכוונה להסיר חסמים בפ

לכנות את מערך השירות הלאומי המונחת על שולחן הכנסת, , 4304-תשע"בה ,שירות אזרחיהממשלתית 

להקל על בני המיעוט הערבי ועל בני שינוי זה  נועד " להצעת החוק פי דברי ההסבר-"שירות אזרחי". על

לאומים אחרים שאינם שייכים ללאום היהודי בישראל להצטרף למסגרת השירות ההתנדבותי המוסדר בחוק 

תוך הדגשת , עם השירות בפרט, ועם הקהילה והמדינה בכלל –ולפתח כלפיו תחושה של שייכות והזדהות 

 ". ההיבט האזרחי הכללי

חרדים יוכלו לבחור בין הכינוי "שירות לאומי" לכינוי   שאינםי מתנדבים עוד מוצע בהצעת חוק זו כ

להתרחק מהכינוי  ךבכמתכונת זו...מאפשרת למתנדבים החפצים  לפי דברי ההסבר "ו"שירות חברתי", 

על וומההקשר של הלאומיות שהוא מעורר, ובכך להקל על אותם מתנדבים,  'לאומי'המסורתי של השירות ה

  213".שאינם בני הלאום היהודי, להשתלב במסגרת השירות החברתי מתנדביםהכלל 

אמר מנכ"ל העמותה לשוויון  לאומי-כנסת, בנושא שירות בני מיעוטים בצה"ל ובשירות האזרחיבדיון ב

 הארץ  מחסור בתקנים למתנדבים בשירות לאומי בצפון שישהמפעילה רק מתנדבים ערבים,  ,חברתי

חשש שהן יש ו ,בוגרות תיכון מהמגזר הערבי לשיבוץ 233המתינו  4300ה. לדבריו, בסוף שנת ובדרומ

הממשלה שבהקשר זה יש לזכור  214בשירות הלאומי. ץיעדיפו להשתלב בעבודה במקום להמתין לשיבו

לתקציב ולתקני השירות הלאומי  תלהיות אחראי ,הטילה על הרשות לפעול בתיאום עם משרדי הממשלה

                                                 

 . 4302בינואר  0תב, מירב אסרף, מרכזת בכירה )תיאום ומעקב( במשרד המשפטים, מכ 209
 . 4300בדצמבר  0אמירה נחום, מנהלת אגף משאבי אנוש במשרד הפנים, מכתב,  210
211

 , אוניברסיטת חיפה. 4303(, דצמבר 4335מחקר שירות אזרחי לערבים )ממצאי פרופסור סמי סמוכה , זהר לכטמן,   
במאי  04אזרחי במגזר המיעוטים, המכון למחקרי ביטחון לאומי, -סמי סמוכה, יום עיון בנושא השירות הלאומי סורפרופ     

4302.   
שילוב חרדים ובני מיעוטים בשירות צבאי ואזרחי לצורך שילובם בשוק העבודה וליצירת , 109ממשלה מס' ההחלטת  212

 .4300ביולי  49, שוויון בנטל הביטחוני והכלכלי
 .4304 מרסב 02, 4304-צעת חוק שירות אזרחי, התשע"בדברי ההסבר להמ 213
לדיון בהצעת החוק בעניין השוויון בנטל יורם כמיסה, מנכ"ל העמותה לשוויון חברתי, דבריו בדיון בוועדה המיוחדת  214

בדצמבר  01, 41, פרוטוקול מס' רות האזרחי ובשוק העבודה ולהסדרת מעמדם של תלמידי ישיבותבשירות הצבאי, בשי
4300  . 
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 215משרדי הממשלה. ם שלויסות התקנים בהתאם ליעדים ולצרכיוכן לשל מתנדבים מהמגזר הערבי ו

 הממשלה את מתווה השירות של תבחן 4302בסוף שנת  כי נקבע 4300בהחלטת הממשלה מיולי 

 רה הישראלית. בבמטרה להגביר את שילובם בח מתנדבים מהמגזר הערבי

 חרדיםהמתנדבים ה .9.6

לאחר , ץבג" ייד-תורתם אומנותם )חוק טל( עלישיבה ש יבעקבות ביטול חוק דחיית שירות לתלמיד

שבמסגרתה נקבעו יעדי ההצטרפות של  החלטה  4300קיבלה הממשלה ביולי ,4304סט גושתוקפו פג באו

  216ועדת פרי:לפי המלצות אזרחי -שירות הלאומילמתנדבים חרדים 

  7295–6295הצטרפות מתנדבים חרדים לשירות אזרחי לשנים ל םיעדי - 54טבלה מס' 

שנת 
 גיוס

 יעד הצטרפות 

 אזרחי-ירות לאומילש

 מתנדבים 0,033 4300

 מתנדבים 0,933 4302

 מתנדבים 0,933 4309

 מתנדבים  4,333 4301

 4301–4300עמידה ביעדי ההצטרפות לשירות אזרחי בכל אחת מהשנים -פי החלטת הממשלה אי-על

 לא הושגו יעדי הגיוס, יופחת תקציב דחויי" הובלשון ההחלט ,הישיבה כרוכה בסנקציות כלכליות עלתהיה 

השירות בכל שנה ביחס ישיר לשיעור העמידה הכללי ביעדי הגיוס בשנה הקודמת. ישיבה לא תקבל תמיכה 

בגין תלמיד המצוי בגיל דחיית שירות ואשר אינו עומד בתנאים הנדרשים בכדי לקבל דחיית שירות או שנקרא 

 217."להתגייס ולא התייצב

יקבעו יהוחלט כי יעדי הגיוס לצה"ל ולשירות האזרחי לא  4302לחוק שירות ביטחון משנת בתיקון 

 לשם הגדלה הדרגתית של מספר המתגייסים תחליטובלשון החוק: "ידי הממשלה, -אלא על ,בחקיקה

הממשלה, בין השאר, על יעדים שנתיים של גיוס לשירות, בתקופת ההסתגלות ובתקופת הקבע, ועל אופן 

אזרחי, -( יעד שנתי לגיוס לשירות לאומי5( יעד שנתי לגיוס לשירות סדיר; 9; היעדים השנתיים יכללו: השגתם

( יעד שנתי מצטבר... בקביעת יעדי הגיוס תיתן הממשלה 2 ;חברתי-ני ואזרחיביטחו-בחלוקה לשירות אזרחי

ר יוצאי הצבא שניתן להם מספ לעו מספר המיועדים לשירות שניתן להם צו דחיית שירות... לעאת דעתה גם 

 5192פטור... יעדי הגיוס יעלו מדי שנת גיוס, ובלבד שהיעד השנתי הכולל לשנת הגיוס שתחילתה בחודש יולי 

   218."מתגייסים לשירות 2,211-לא יפחת מ

 לצה"ל ולשירות אזרחי יחד  4300לחוק שירות ביטחון עולה כי יעד הגיוס השנתי לשנת  האמור תיקוןהמ

ששוחחנו גורמים  .לצבא ולשירות אזרחי נפרדים גיוס ייעד ויקבעוכן שי ,איש 0,033הפחות   יהיה לכל

ד עילעומת , אם קבע העמידה ביעדיםיאלה כיצד תשינו את הנהעלו בפ זה עמם במהלך כתיבת מסמך

בהחלטת . לחודאזרחי הולשירות  לחוד לצה"לקבע ישייעד הגיוס עומת או ל הכוללהגיוס השנתי 

                                                 

בשוק העבודה וליצירת שילוב חרדים ובני מיעוטים בשירות צבאי ואזרחי לצורך שילובם , 109ממשלה מס' ההחלטת  215
 4300ביולי  49, שוויון בנטל הביטחוני והכלכלי

שילוב חרדים ובני מיעוטים בשירות צבאי ואזרחי לצורך שילובם בשוק העבודה וליצירת , 109ממשלה מס' ההחלטת  216
 4300ביולי  49, בנטל הביטחוני והכלכלישוויון 

 .43-05סעיפים שם,  217
 ה(.-ט"ו)ג 41סעיף , 0591-תשמ"והחוק שירות ביטחון )נוסח משולב(,  218

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des638.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des638.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des638.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des638.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des638.aspx
http://www.nevo.co.il/Law_word/law01/P199_009.doc
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סך כל  –"לעניין החלטה זו, 'שיעור עמידה כללי ביעדי הגיוס'  כי נכתב בהקשר זה 4300מיולי  הממשלה

החרדי אשר התגייסו בשנת הגיוס הקודמת למסלולי  תלמידי הישיבות דחויי השירות מקרב הציבור

 השירות הצבאי או האזרחי )להלן: שירות(, מסך יעד הגיוס הכללי בשנת הגיוס הקודמת כפי שמפורט

בהטלת סנקציות עמידה ביעדים, כרוכה -בעוד שבהחלטת הממשלה נכתב כי אי 219להחלטה". 02בסעיף 

 ,בתיקון לחוק שירות ביטחון. אשר לסנקציות פליליותנכללות  ןאינ האל סנקציות ,כלכליות על הישיבה

מידי ישיבה תלוהוא יחול גם על על כל המפר הוראות חוק זה, בחוק שירות ביטחון יש פרק עונשין החל 

  4301.220יולי מ

-וועדה המיוחדת למעקב אחר יישום הוראות חוק שירות ביטחון וחוק שירות לאומיהבדיון כאמור, 

 הגיוס כי בשנת 'רבישלום ג-שראזרחי -רשות השירות הלאומיאמר מנהל  4302ביוני  42-ב אזרחי

מתנדבים  495האזרחי רק , הצטרפו לשירות 2958והסתיימה בסוף יוני  2956שהחלה ביולי , 2956

 0,033היה ש ,4300לשנת לא הושג היעד לשילוב חרדים בשירות האזרחי כלומר  ,חרדים חדשים

בין היתר ירידה במוטיבציה של ייתה עמידה ביעדים ה-איהסיבה ללדברי ראש הרשות  .מתנדבים חדשים

 221.מכוחו בוש התקנותהחרדים להצטרף לשירות בשל השיח הציבורי על החוק החדש ובשל עיכוב בגי

)תקופת הסתגלות( יכולים להצטרף לשירות האזרחי חרדים  4301–4302בשנים  ,חוקלפי ה לדבריו,עוד 

אפשרות שחרדים יש  ומעלה 44הפטור משירות צבאי ניתן מגיל גם מכיוון ש ומעלה, אך  44שמלאו להם 

   222יעדיפו לקבל פטור משירות צבאי מאשר להתנדב לשירות האזרחי.

פנים התשובות משרדי הממשלה למרכז המחקר והמידע של הכנסת עולה כי רק במשרד לביטחון מ

 219-פנים והבמשרד לביטחון  292) במספר 812ובמשרד לאזרחים ותיקים יש מתנדבים חרדים, 

בוועדה המיוחדת 'רבי אמר שלום ג-שר אזרחי-רשות השירות הלאומימנהל  במשרד לאזרחים ותיקים(.

בהצעת החוק בעניין השוויון בנטל בשירות הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה דיון של הכנסת ל

"גופים ממלכתיים מעדיפים שלא לקלוט מתנדבים חרדים, זאת כי  ,להסדרת מעמדם של תלמידי ישיבות

כי חרדים חוששים להגיע לגופים ציבוריים  מנהל הרשות , מצד שני הוסיףהאמת וצריך לומר אותה"

  223 ים בשל החשש מהמפגש עם תרבות שונה ומבעיות של חוסר צניעות.ממלכתי

הבדלים מרכזיים בין חוק  המכואילך נציג להלן  4302התנדבות של חרדים משנת ההסדרת בהתייחס ל

 .4302-ד"התשע ,אזרחי-בין חוק שירות לאומיו ,ידי בג"ץ-שבוטל על , טל

 

 

 

 

 

 

                                                 

שילוב חרדים ובני מיעוטים בשירות צבאי ואזרחי לצורך שילובם בשוק העבודה וליצירת , 109ממשלה מס' ההחלטת  219
 א. 01סעיף , 4300ביולי  49  ,שוויון בנטל הביטחוני והכלכלי

 , פרק ו': עבירות וסדרי דין. 0591-חוק שירות ביטחון )נוסח משולב(, התשמ"ו 220
 42אזרחי, -הוראות חוק שירות ביטחון וחוק שירות לאומי יישום לבחינת המיוחדת בוועדה דיוןדבריו ב'רבי, ג שלום-שר 221

  .0 'מס פרוטוקול, 4302ביוני 
דיון בוועדה המיוחדת בהצעת החוק בעניין השוויון בנטל בשירות , לאומי-מנכ"ל מינהלת השירות אזרחי'רבי, שלום ג-שר 222

 .4300באוגוסט  0, 2פרוטוקול מס'  ,הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה להסדרת מעמדם של תלמידי ישיבות
 . 4300באוגוסט  0. , שם2פרוטוקול מס' , לאומי-מנכ"ל מינהלת השירות אזרחישלום ג'רבי, -שר 223

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des638.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des638.aspx
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 2958-ד"התשע ,אזרחי-ק שירות לאומיחוובין ההבדלים בין חוק טל  59טבלה מס' 

 

חוק דחיית שירות 
לתלמידי ישיבות 

שתורתם אומנותם, 
 )חוק טל( 2992-ב"התשס

 2958-ד"התשע ,אזרחי-חוק שירות לאומי

הצטרפות הגיל 
 לשירות לאומי

 ארבעדחוי שירות במשך 
שנים לפחות שמלאו  לו 

44  

 40גיל 

 פטורהגיל 

 (439094302חרדי שביום תחילת החוק ) 09

 .ומעלה מקבל  פטור מיידי 44מלאו לו 

 42יקבל פטור בגיל  44–09מלאו לו  

 אין התייחסות בחוק גיוסהיעדי 

ידי הממשלה. היעדים -לא צוינו בחוק אלא נקבע כי יקבעו על
 בשתי וממשלה בחלוקה לפי מסלולים הנקבעים בהחלטת 

 ;4301 ביוני 03עד  4302במרס  43תקופת ההסתגלות:  תקופות:

 ואילך 4301ביולי  0 תקופת הקבע:                

-סנקציה בגין אי
עמידה ביעדי 

 הגיוס

 לא צוין בחוק.  אין

תיקון לחוק שירות ביטחון "הממשלה תפעל, בתקופת לפי 
ההסתגלות ובתקופת הקבע, להגדלה הדרגתית של מספר 

אזרחי מקרב תלמידי -המתגייסים לשירות סדיר ולשירות לאומי
 224.ים"יהישיבות ומוסדות החינוך החרד

יוטלו סנקציות כלכליות על  4300ממשלה מיולי ההחלטת לפי 
  225ישיבה

ל המפר את הוראות חוק שירות ביטחון יוטלו עבתקופת הקבע ו
 סנקציות פליליות הקבועות בחוק שירות ביטחון. 

  

 בחנההאין  מסלול שירות
 ניביטחו-מסלול אזרחי

 חברתי-מסלול אזרחי

 משך השירות 

ומספר שעות 
 שבועיות )ש"ש(

 לפחות אחתשנה 

 ש"ש במשך שנה או 23

 ש"ש במשך שנתיים 43

 לפחות  שנתייםבמשך 

 ש"ש במשך שנתיים  03: חברתי-אזרחי

 ש"ש במשך שלוש שנים 43 או                       

 ש"ש במשך שנתיים 01: ניביטחו-אזרחי

ת בריאות, רווחה, קליט תחומי שירות
יה, שמירת הסביבה, יעל

ביטחון הפנים ושירותי 
 הצלה

 בריאות,  ,פנים, הגנת העורףה: ביטחון חברתי-אזרחי
נוך, הגנת הסביבה, קליטת עלייה, סיוע רווחה, חי

לאזרחים ותיקים, בטיחות בדרכים, בטיחות הציבור, 
קידום התעסוקה, הסברה ממשלתית בעניין זכויות, 

אבטחת מידע, ייצוא  המדינה, ךחשיפת חומר ארכיוני בגנז
ופניות הציבור בעניין זכויות , רכש ולוגיסטיקה ביטחוני

 ;יהיו רק בגופים ממשלתיים(האחרונים  ארבעת)

 רשות הסוהר-שירות בתי: משטרה, ניביטחו-אזרחי ,
הצלה, הרשות להגנת עדים, המשטרה הירוקה הכבאות וה

ם ואגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה, מד"א, גופי
בפריסה ארצית שעיקר עיסוקם הצלת חיי אדם וזיהוי 

 קורבנות אסון.

התנדבות בתחום 
 החינוך

 אסור

 

 מתנדבים בשנה. 033-מותר במוסד חינוך לילדים, לא יותר מ

 :להבתנאים הא  ,אפשר גם בחו"ל בישראל שירות בחו"ל

 צפון אמריקה ומערב אירופה;לא ב 

  :ץ, סיוע סיוע למעוניינים לעלות לארתפקידים
 ;לישראלים  במצבי חירום והסברה ממשלתית

 מתנדבים בשנה 033-לא יותר מ; 

 23 .ש"ש במשך שנתיים 

                                                 

 .0591-שירות ביטחון )נוסח משולב(, התשמ"ו בתיקון לחוקטו)ב(  41סעיף  224
חרדים ובני מיעוטים בשירות צבאי ואזרחי לצורך שילובם בשוק העבודה וליצירת  שילוב, 109החלטת הממשלה מס'  225

 .05-43, סעיף 4300ביולי  49, שוויון בנטל הביטחוני והכלכלי

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des638.aspx
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סייגים על הגוף 
 מפעילה

מקום השירות אינו מקום 
של  או לימודים עבודה

 המופנה לשירות.

 בין הסייגים:

  אין במטרותיו או במעשיו של מבקש האישור משום
כמדינה יהודית  שלילת קיומה של מדינת ישראל

דמוקרטית, תמיכה במאבק מזוין או במעשה טרור 
של אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל או 

 הסתה לגזענות, לאלימות או לטרור;

 הוא הצהיר כי אינו  ינו מפלגה;מבקש האישור א
עוסק ולא יעסוק בפעילות שיש בה משום תעמולת 

 .יבחירות או פעילות בעלת אופי פוליטי מפלגת

סייגים הקשורים 
 לקרובי משפחה

אין מגבלה בחוק או 
 בתקנות.

יש מגבלה בנוהל פנימי של 
 226הרשות.

הרשות לא תפנה מתנדב חרדי לגוף מפעיל שאינו ציבורי אם 
מנהל הרשות כי  כן שוכנע עובד בו, אלא אם ומשפחה של קרוב
 למנוע ניגוד עניינים ופגיעה בטוהר המידות. אפשר

ד התייחסות למעמ
 האישה

לא ייפגע מעמדה או שילובה של אישה בשל שירות מתנדבים  אין
 חרדים.

השר ידווח לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת אחת לשנה על  אין חובת דיווח דיווח לכנסת
על סדרי ושירות המתנדבים לפי תחומי ומסלול המספר 

 נתונים בהשוואה לשנים קודמות.ימסור ו פיקוחה

ימי חופשה בחגי  תשעהימי חופשה לכל שנת שירות ועוד  43 פשה בשנהימי חו 01 חופשה
המתנדב  פחות מחמישה ימים בשבוע  יום העצמאות.בישראל ו

 ים שלו.ייקבל ימי חופשה ביחס למספר ימי השירות השבוע

קבעו בהתאם למצב יי דמי כלכלה
מסלול להמשפחתי ו

 של המתנדב השירות

מצב המשפחתי של לרות ואופי השילייקבעו בהתאם לתפקיד, 
המתנדב, ובלבד שלא יעלו על דמי הקיום של חייל בשירות 

 סדיר.

 

מתנדבים החרדים מתנדבים בקהילתם. במסגרת הדיונים בכנסת בעניין השוויון מהגבוה שיעור ככלל, 

שירות האזרחי ושוק העבודה והסדרת מעמדם של תלמידי ישיבות נשמעה השירות הצבאי, הבנטל 

אם מדובר  ,ש לאסור התנדבות של חרדים בקהילתם, אך בשל הקושי להגדיר מהי קהילהישטענה ה

בהקשר זה יש  227הוחלט שלא לכלול בחוק איסור התנדבות בקהילה. חסידיתאוגרפית או יבקהילה ג

פי החוק, הגופים המפעילים נדרשים לדאוג למתנדבים החרדים לסביבת התנדבות שלא -לזכור כי על

וההתאמות הנדרשות כרוכות בעלויות כלכליות ומייקרות את עלות התקן  228הם,תפגע באורח חיי

 להפעלת מתנדב חרדי.  

 יותר ני קרוב באופיוביטחו-המסלול האזרחישבהם בחוק נקבעו שני מסלולי התנדבות לחרדים, כזכור, 

ול של המתנדבים במסל השל המתנדבים במסלול זה גבוהים מאלולכן דמי הכלכלה  ,לשירות צבאי

ני ביטחו-ני לעומת החברתיביטחו-, בחינת תחומי השירות במסגרת המסלול האזרחיהעם זהחברתי. 

פנים והגנת העורף אינם נכללים המדוע תחומי ביטחון השיקולים בסיווג, לדוגמה, בדבר  ותלה שאלמע

שרד במשטרה הירוקה ובאגף ים וחופים במ ,במסלול הביטחוני ואילו התנדבות ברשות להגנת עדים

  ?להגנת הסביבה נחשבים לשירות במסלול הביטחוני

 ה השירות של חרדים יהיה בשני מסלולים:בש ,בחוק המתכונת המוצעתכי יש לציין כי בחוק נקבע 

המשך השירות במסלול ההתנדבות של חרדים ו, 4305 תפעל עד יוניחברתי, -ני ואזרחיביטחו-אזרחי

ני יהיה המסלול הדומיננטי להתנדבות של ביטחו-ימותנה בכך שהממשלה תחליט שהמסלול האזרח

 4343.229ביוני  03-תוקפו של חוק זה יפוג ב ,כאמורהממשלה לא תקבל החלטה אם . חרדים

                                                 

 . 4302ביולי  43לאומי, מכתב, -עו"ד יואב ארבל, יועץ המשפטי לרשות השירות אזרחי 226
         ובשוק  דיון בוועדה המיוחדת לדיון בהצעת החוק בעניין השוויון בנטל בשירות הצבאי בשירות האזרחי 227
 . 45פרוטוקול מס' , 4300בדצמבר  00 ,העבודה ולהסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות      

 . 9סעיף , 4302-תשעדהאזרחי -חוק שירות לאומי 228
  )א(.01סעיף , 4302-ד"התשעאזרחי, -חוק שירות לאומי 229
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 תנדבות הה תחומי  .9.8

בחוק  – המחוקק פירט ולכן ,חלופה משמעותית לשירות הצבאי שמשאזרחי אמור ל-השירות הלאומי

יוכלו בהם ש םתחומיהאת  – 4302-ד"התשע ,אזרחי-ות לאומי, ובחוק שיר0590-תשי"גה ,שירות לאומי

-שירות לאומיבמסגרת חוק על מתנדבים חרדים, בהקשר זה נציין כי המחוקק הטיל  שרת.המתנדבים ל

 .0590-ג"התשי ,בחוק שירות לאומי ל על שאר המתנדביםיהסייגים שהטמסייגים חמורים  ,אזרחי

סיוע לקשישים, ביטחון ה ,תחומי הבריאות, הרווחהוחינוך : תחום ההם עוסק בהם פרק זהשהתחומים 

 . פנים והשירות בגופים ביטחונייםה

 חינוך 

משרתים פי נתוני משרד החינוך -אזרחי מתנדבים בתחום החינוך. על-רוב המתנדבים בשירות הלאומי

 41%-כ. מכלל המתנדבים במשרדי הממשלה 24%-הם כש ,)בעיקר מתנדבות( מתנדבים 0,101במסגרותיו 

בחינוך המיוחד;  00%-כספר בחינוך הרשמי; -משרתים בבתי אזרחי-בשירות הלאומי םמתנדביהכלל מ

במסלולים של מורשת ישראל,  02%-כו 2-0ילדים לגילאי -בגני 00%-כבפנימיות ומוסדות רווחה;  04%

 . "אחדות חברת ישראל"חיזוק הזהות היהודית ו

, אזרחי-פי חוק שירות לאומי-על-ב בתחום החינוך, אךחוק טל אסר על מתנדבים חרדים להתנד

 033-מ ותרא ילו ,לילדיםספר -ירק בבתאבל ה, זחרדים רשאים להתנדב בתחום  ,4302-ד"התשע

 אפשר לא יהיהבלעדיהן חשש שמקורן בה זו ות אלדברי ההסבר להצעת החוק הגבללפי בשנה. מתנדבים 

בתחום מגבלה ה 230בהתנדבות ולא בלימודים במוסד. םיעוסק םולוודא שה םהחרדי יםלפקח על המתנדב

   שאינם חרדים.אינה חלה על מתנדבים החינוך 

 בריאות, רווחה וסיוע לקשישים

סובלים ממחסור תמידי בכוח  חלשות ומיוחדות ייהאוכלוסקבוצות תחומי השירות הכרוכים בסיוע ל

 נתוני הגופים המוכריםפי -על. םאטרקטיבייאינם  אזרחי הם-למתנדבי השירות הלאומי םאך געזר, 

. "עמי בת"ו "עמינדב"אגודה להתנדבות, ש"ל, ה באמצעות ,בתחום הבריאותשרתים תנדבים ממ 0,423

מספר המשרתים שתכן י. י"יםיכללהמוגדרים " תפקידיםבמהם משרתים בתפקידי מזכירות ו 21%

הגוף המוכר מטעם המתנדבים , כי לא התקבל מידע על תחומי העיסוק של דול יותרבתפקידים אלו ג

 ."עמינדב"

, המשרתת הממשלתיתמערכת הבריאות מוסדות בבמשרד הבריאות ומנתוני משרדי הממשלה עולה כי 

 500 משרתים במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ;מתנדבים 0,395מיליון תושבים, משרתים  9-כ

  מתנדבים.  113 משרתים שהמשרד לאזרחים ותיקים קשישיםלמתנדבים ובפרויקטים לסיוע 

 היעדרמ בין השאר נובעו ,גילם הצעיר של המתנדביםל קשורהקושי לגייס מתנדבים לתחומים אלו 

על  נוסףתובעניים אלו. בתחומים כישורי חיים, חוסן נפשי והכשרה מקצועית הנדרשים למילוי תפקידים 

ים מתחלק בין משרד הרווחה שמימון התקנ הואאחד המכשולים בגיוס מתנדבים למשרד הרווחה  כך,

כך דווקא עקב כל צד נדרש לממן מחצית מעלות התקנים. ורשות המקומית, המקום השירות או ובין 

חוסר בשל  ,מקבלים מתנדבים אינם סיועתר לומקומות השירות והרשויות המקומיות שזקוקים בי

ד ממשלתי מחליט מהו כל משרשבהקשר זה יש לזכור  231.שלהםתקנים הם לממן את עלות שלה יכולתה

                                                 

 . 4300-ידי ישיבות )הוראות שעה(, התשע"גשל הצעת חוק שירות אזרחי לתלמ 4דברי ההסבר לסעיף  230
 4300דצמבר  ,פגישה, חברתייםהשירותים המשרד הרווחה וב אזרחי-עופרה לוי, מרכזת בכירה שירות לאומי 231
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מספר התקנים בכל משרד ש ייתכןולפיכך  232,השירות הלאומים ממתנדבי התקציב שהוא מקצה לתקני

 . ופי צרכי-תקציביים ולא עלה ופי אילוצי-נקבע על

במשרד לאזרחים  ואילו, מתנדבים חרדיםלא משרתים במשרד הרווחה ובמערכת הבריאות הממשלתית 

המתנדבים כלל מ 04%המסייעים לגברים קשישים בשמונה ערים.  חרדים, 219ותיקים משרתים 

מספר  לעאין בידינו מידע  .םערבי המתנדבים במשרד לאזרחים ותיקים הםכלל מ 05%-במשרד הרווחה ו

המתנדבות הערביות של חיים של המתנדבים החרדים וה. אורח המתנדבים הערבים במערכת הבריאות

ה משמרות שיש ב ,בשל אופי הפעילות של מערכת זו ,הבריאותהשתלבות במערכת יהם את המקשה על

   233.סוף השבועבשעות הערב וב

 פנים ושירות בגופים ביטחוניים הביטחון 

מתנדבים כלל המ 53%(. 99%) ם( וערבי04%פנים מפעיל רק מתנדבים חרדים )ההמשרד לביטחון 

שירות פנים משרתים במשטרה, בה מכלל המתנדבים בביטחון 5%הם בנות. חשוב לציין כי רק ם הערבי

 "מצילה", "עיר ללא אלימות"הנותרים משרתים בגופי המניעה:  50%-, וכיבוי אשוב הסוהר-בתי

  234והרשות למלחמה בסמים.

שירות (, ב05 ) ( משרתים במשטרה49) 02%רק מהמתנדבים החרדים המשרתים במשרד לביטחון הפנים 

 וא הסוהר-שירות בתישרת במשטרה, בחרדים ל לשהנמוך  הביקוש(. 0) ( ובכיבוי אש1) הסוהר-בתי

כך שהשירות בהם כרוך במשמרות, הרחק מהבית ולא תמיד בסביבה המותאמת קשור לבכיבוי אש 

לאורח החיים החרדי. לכך יש להוסיף את העובדה שהתפקידים שיועדו למתנדבים במשטרה לא היו 

  בליבת העבודה של הארגון, אלא רק תפקידי תמיכה.

ובכיבוי אש אינה גבוהה, גובשו שני מסלולי  הסוהר-שירות בתיהואיל והמוטיבציה לשירות במשטרה ב

, ומסלול כיבוי אשו הסוהר-שירות בתיאזרחי הכולל את המשטרה, -ניביטחוהתנדבות לחרדים: מסלול 

ותר אזרחי המזכה את המתנדב בדמי כלכלה גבוהים י-אזרחי. ההתנדבות במסלול הביטחוני-חברתי

 אזרחי. -לעומת דמי הכלכלה המוענקים למתנדבים במסלול החברתי

ידי הגופים -על ניםשיעורי מימון התקאת טווח בע וק ,4302-התשע"ד ,אזרחי-חוק שירות לאומי

שיעורי ההשתתפות של לפיהן ש. בהתאם לטווח זה הותקנו תקנות ניביטחו-המפעילים במסלול האזרחי

 יהיו נמוכים בהשוואה לשיעורי ני המתנדביםיבוי אש במימון תקוכ הסוהר-שירות בתיהמשטרה, 

  זק"א ומד"א(. למשל של שאר הגופים המפעילים במסלול זה ) ההשתתפות

בפני חסם היה וכבוי אש לא ת הסוהר-שירות בתיעלות תקן בעבור המשטרה, שמדרג זה נועד להבטיח 

  235שילוב מתנדבים חרדים בגופים אלה.

נחשב והוא כלל גם שירות בגופי הביטחון הכפופים למשרד ראש הממשלה, נ אזרחי-ביטחונימסלול הב

פנים התנגד להכללת השירות בגופי האטרקטיבי יותר מהשירות בתחום ביטחון הפנים. המשרד לביטחון 

לשרת מחשש שהמתנדבים יעדיפו  ,אזרחי-הביטחון הכפופים למשרד ראש הממשלה במסלול הביטחוני

                                                 

 . 4302בפברואר  41, 05-של הכנסת ה 040השר לאזרחים ותיקים אורי אורבך, דבריו בישיבה מס'  232
 .4302ביולי  9מד האישה במשרד הבריאות, מכתב, ענת לייכטר, ממונה תחום התנדבות ומע 233
בוועדה המיוחדת בהצעת החוק בעניין השוויון בנטל בשירות לאומי, דיון -שלום ג'רבי, מנהל רשות השירות אזרחי-שר 234

לאומי לתלמידי -וק העבודה להסדרת מעמדם של תלמידי ישיבות, הצעת חוק שירות אזרחיהצבאי, בשירות האזרחי ובש
 .4300באוגוסט  0, 2, פרוטוקול מס' 4300-ג"התשעישיבות )הוראת שעה(, 

   הוראות חוק שירות ביטחון וחוק  יישום לבחינת המיוחדת בוועדה דיוןרן רידניק, אגף התקציבים במשרד האוצר,  235
   אזרחי בנשוא דמי כלכלה ובנושא השתתפות הגופים המפעילים במימון -אזרחי, תקנות שירות לאומי-לאומי שירות     
       .4302ביולי  4התקנים,      

http://knesset.gov.il/protocols/data/rtf/armyservice/2013-08-01.rtf
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, שממילא הביקוש  להתנדב  בהם כיבוי אשלו הסוהר-שירות בתילמשטרה, יגיעו לולא  הבגופים אל

 . 0 236:משני טעמים עיקריים ,בגופים הביטחונייםאפשרות של התנדבות התנגד לגם הוא . צה"ל מצומצם

 . 4 237שירות צבאי מלא בצה"ל.מתנאי ההתנדבות בגופים אלה  נמשכת שנתיים בתנאים טובים יותר 

המשולמים  הקיום גבוה מדמי  מקבלים מתנדבים שאינם חרדים בגופים הביטחונייםש יהתשלום החודש

של  התשלום החודשיאזרחי, -פי חוק שירות לאומי-יש לציין כי על 238לחייל המשרת לצדם באותו משרד.

לעומת זאת התשלום החודשי  ודמי הקיום של חייל ביחידה עורפית, יהיה גבוה ממתנדב חרדי לא 

חרף  .מקבל קשר לתשלום החודשי שחייל ביחידה עורפית ינדבים אחרים, נקבע בללמת לםוששמ

יחידות הסמך של כלל גם שירות ב"יאזרחי י-מסלול הביטחוניבלבסוף בחוק כי נקבע  התנגדויות אלה

  239".משרד ראש הממשלה שתכלית פעילותן היא ביטחון המדינה ותושביה

-אזרחי שעיקרו שירות אזרחי-חן מתווה לשירות לאומיהממשלה תבבהקשר זה נזכיר כי בחוק נכתב "

 240."5151ביוני  21בתוקף עד יעמוד חוק זה  ,5199היוני  21ני; לא אושר מתווה כאמור עד ביטחו

  אדם-כוחלתחליף תפקידים ומתנדבים כ .9.1

השירות " נקבע כי לאומי בישראל"-"הקמת מינהלה לשירות אזרחיבדבר  4331משנת ממשלה הבהחלטת 

לאומי תיעשה -פגע, ככל הניתן, במשרות קיימות בשוק העבודה. השתלבות מתנדבי השירות האזרחילא י

כי  קבענ ,4302-ד"התשע, אזרחי-שירות לאומיבחוק גם  241."באופן שלא יגרום לדחיקה של עובדים קיימים

גוף " :, ובלשון החוקהבמקום השירות אלא רק יסייעו בעבוד אדםה-כוחחלופה לישמשו המתנדבים לא 

מקום של עובדיו. משרת בשירות -אזרחי בתפקיד של עובד או כממלא-מפעיל לא יציב משרת בשירות לאומי

אזרחי -אזרחי לא ימלא את מקומם או את תפקידם של עובדים בגוף המפעיל. משרת בשירות לאומי-לאומי

  242."יסייע לעובדי הגוף המפעיל במילוי תפקידם

אדם -ציאות שבה הגופים המפעילים יעדיפו להעסיק מתנדבים ככוחלמנוע מ כדיסעיפים אלו נקבעו 

אנחנו " ,העסקת עובדים רגילים. בדיון בוועדה בכנסת אמר מנהל הרשותמעלות שעלות העסקתו נמוכה 

תראה שיש שם מתנדבות ...חולים-. אנחנו רק כוח עזר. אם תלך לבתיאדם-כוחבשום פנים ואופן לא מחליפים 

 243."חליפות את האחיות אלא הן כוח עזר. בכל מקום זה כוח עזרשירות לאומי שלא מ

, בכיבוי הסוהר-שירות בתיאזרחי נקבע כי למתנדבים החרדים במשטרה, ב-בחוק שירות לאומיעם זאת, 

כפוף סמכויות של שוטר, סוהר, לוחם אש ופקח,  היו נתונות משטרה הירוקה ובאגף הים וחופים י ,אש

 אשר לשוטר נקבע כי:  ה,לדוגמ ,להוראות החוק. כך

 9ח09ני במשטרת ישראל יהיו נתונות סמכויות של שוטר כפוף להוראות סעיף ביטחו-"למשרת בשירות אזרחי

  ., ויחול עליו הדין המשמעתי החל על שוטר לפי אותו סעיף"99,9-בפקודת המשטרה )נוסח חדש(, התשל"א

                                                 

דיון בוועדה המיוחדת בהצעת החוק בעניין השוויון בנטל בשירות לאומי, -שלום ג'רבי, מנכ"ל מינהלת השירות אזרחי-שר 236
לאומי לתלמידי -הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה להסדרת מעמדם של תלמידי ישיבות, הצעת חוק שירות אזרחי

 .          4300באוגוסט  0, 2, פרוטוקול מס' 4300-ג"התשעישיבות )הוראת שעה(, 
 . שםאדם ופרט הפרקליטות הצבאית, משרד הביטחון. -ענף ייעוץ כוחפז ראש -ענבל דה 237
 . שםאדם סדיר בצה"ל, -תא"ל גדי אגמון, רח"ט כוח 238
 (.0א)2, סעיף 4302-ד"התשעאזרחי, -חוק שירות לאומי 239
 .  01, סעיף שם 240
 . 4331באוגוסט  05, לאומי בישראל-הקמת מינהלה לשירות אזרחי, 4459החלטת הממשלה מס'  241
 (. 0( )4( )0ב) 1, סעיף שם 242
דיון בוועדה המיוחדת בהצעת החוק בעניין השוויון , 2אזרחי, פרוטוקול מס' -שלום ג'רבי, מנהל רשות השירות הלאומי-שר 243

-בנטל בשירות הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה להסדרת מעמדם של תלמידי ישיבות, הצעת חוק שירות אזרחי
 .4300באוגוסט  0,  4300-ג"התשע לאומי לתלמידי ישיבות )הוראת שעה(,

http://knesset.gov.il/protocols/data/rtf/armyservice/2013-08-01.rtf
http://knesset.gov.il/protocols/data/rtf/armyservice/2013-08-01.rtf
http://knesset.gov.il/protocols/data/rtf/armyservice/2013-08-01.rtf
http://knesset.gov.il/protocols/data/rtf/armyservice/2013-08-01.rtf
http://knesset.gov.il/protocols/data/rtf/armyservice/2013-08-01.rtf
http://knesset.gov.il/protocols/data/rtf/armyservice/2013-08-01.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/3/787_3_2.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/3/787_3_2.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/3/787_3_2.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/armyservice/2013-08-01.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/armyservice/2013-08-01.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/armyservice/2013-08-01.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/armyservice/2013-08-01.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/armyservice/2013-08-01.rtf
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תיו, סמכויותיו, חסינויותיו וכפיפותו לשיפוט ולדין "חובותיו, זכויו בסעיף )ב(לפקודה נכתב  0ח 25בסעיף 

כשל שוטר, בשינויים שייקבעו בצו לפי סעיף קטן )ג(, ביטחוני יהיו -משמעתי של משרת בשירות אזרחי

השר רשאי לקבוע בצו " נכתבבפקודה בסעיף קטן)ג( ו ,"ובשינויים המפורטים בפקודה זו ובחוק המשטרה

ביטחוני -ואולם הוראות לעניין חובותיו וזכויותיו של משרת בשירות אזרחי הוראות כאמור בסעיף קטן )ב(,

רים, יכריע בעניין ראש שאזרחי או לבקשתו; לא הושגה הסכמה בין ה-ייקבעו בהסכמת השר הממונה לאומי

  244.ימים מיום פניית מי מהשרים אליו" 21הממשלה בתוך 

ת ונציבות שירות המדינה בוחנת את אשר למתנדבים במשרדי הממשלה, ועדה משותפת של הרשו

קיים.  אדם-כוחמחליפים  םאינ םהבקשות להפעלת מתנדבים במשרדי הממשלה במטרה לבדוק שה

לדברי אזרחי. -רשות השירות הלאומילאחר אישור הבקשה ותחילת ההתנדבות, הפיקוח הוא באחריות 

הלאומי, משרד ממשלתי  ותרשות השירבוועדה המשותפת לנציבות ול 245נציג נציבות שירות המדינה

של התפקיד  תיאור מפורטלוועדה משותפת לרשות ולנציבות המבקש להפעיל מתנדבים נדרש להעביר 

תיאור אם , ותחום השירות. לדברי נציג הנציבות בוועדה, בקשת המשרד תאושר רק מתנדבמיועד לה

מידתי למספר העובדים התפקיד של המתנדב אינו סותר את כללי הנציבות ומספר המתנדבים במשרד 

   247 ולא באחריות הנציבות. ,באחריות הרשותהוא הכללים בשירות קיום לדבריו, הפיקוח על  246בו.

מתנדבים. מנהל  9,333-מ יותר םהבשרתים ממשלה עולה כי מהשרדי ממ 09-מנו קיבלמנתונים ש 

מקום לשירות לאומי או  לפני שאנחנו מאשרים כלבדיון בוועדה בכנסת: " , אמר'רבישלום ג-שרהרשות, 

אזרחי אנחנו מבקשים את הגדרת התפקיד של כל מתנדב בכל מקום. אגב, בשירות המדינה יש לנו ועדה עם 

 אדם-כוחנציבות שירות המדינה שבוחנת כל מקום ומקום וכל תפקיד ותפקיד, בודקת שהיא לא מחליפה 

יד במאה אחוזים שאין, אבל אני יכול להגיד בעבודה אלא היא רק כוח עזר. בשאר המקומות אני לא יכול להג

אלא אנו רק כוח עזר. אגב, אני מוכן  ,אדם-כוחבצורה אחראית שאנחנו לא נותנים יד בשום מקום להחליף 

לעבור עם כל אחד ואחד מכם בשמחה וגאווה, לתת לכם את הפריֹשה של כל המקומות ולבדוק את זה. אנחנו 

  248."בודקים את זה, אגב

תקנים של  0,433-מיותר  תשע"הל מחסור בסייעות הקצה משרד החינוך לשנת הלימודים הבש, העם ז

ר דבשאלה בגם בהקשר זה הועלתה  2-0.249ילדים לגילאי -מתנדבות שירות לאומי שישרתו כסייעות בגני

זה כי לא בנושא מסר לנו ננציבות שירות המדינה מילדים. -הכשרה של המתנדבות לשמש כסייעות בגני

   250.כאמורה הקצאת תקנים בחננ

 , אזרחי-כלל המתנדבים למעט חרדים, וחוק שירות לאומישעניינו  ,0590-התשי"ג ,חוק שירות לאומי

 הגופים המוכרים והמפעילים להפעיל מתנדביםעל חרדים, אוסרים שעניינו מתנדבים  ,4302-ד"התשע

ובאישור  ,תועלת ציבורית הכאלבביצוע מטלות  ישבהם מקרים חריגים שבאלא עבודות משרדיות ב

                                                 

 .0ח25, סעיף 0510-פקודת המשטרה )נוסח חדש(, תשל"א 244
 . 4302ביולי  01נאדר אלקסאר, נציבות שירות המדינה, שיחת טלפון,  245
 00, לאומי במשרדי הממשלה ויחידות הסמך-תנדבי שירות אזרחיעקרונות להעסקת מחוזר נציבות שירות המדינה,  246

 4300בינואר 
 .4302ביולי  01נאדר אלקסאר, נציבות שירות המדינה, שיחת טלפון,  247
דיון בוועדה המיוחדת בהצעת החוק בעניין השוויון , 2אזרחי, פרוטוקול מס' -שלום ג'רבי, מנהל רשות השירות הלאומי-שר 248

-בנטל בשירות הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה להסדרת מעמדם של תלמידי ישיבות, הצעת חוק שירות אזרחי
 .4300באוגוסט  0,  4300-ג"התשע לאומי לתלמידי ישיבות )הוראת שעה(,

 . 4302ביולי  43, כניסה אחרונה: קול קורא שירות לאומי בגני הילדיםד החינוך, אתר האינטרנט של משר 249
 .4302ביולי 5, דברי הכנסת 091סגן שר החינוך, אבי וורצמן, ישיבה מס'       

 . 4302ביולי  43נציבות שירות המדינה, דואר אלקטרוני, נאדר אלקסאר,  250

http://www.csc.gov.il/DataBases/Hozrim/Documents/Planning/201149.pdf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/armyservice/2013-08-01.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/armyservice/2013-08-01.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/armyservice/2013-08-01.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/armyservice/2013-08-01.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/armyservice/2013-08-01.rtf
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/sherutleumi/odot/dafnechita.htm
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נציבות שירות המדינה אינה מאשרת הפעלת מתנדבים במשרדי הממשלה בעבודות  251.מנהל הרשות

 . מינהלהמשרד, מזכירות ו

אך מנתוני הגופים  ,במשרדי הממשלהממלאים תפקידים שהמתנדבים  לעכאמור, אין בידינו מידע מלא 

המתנדבים החילונים ואלו שמקרב הציונות הדתית  - המוכרים לגבי קבוצת המתנדבים הגדולה ביותר

מתנדבים מהציונות הדתית והחילונים משרתים  0,204עולה כי  -המשרתים במשרדי הממשלה הבאים 

 139המתנדבים בתחום ביטחון הפנים; כל  495בתפקידי מזכירות ותפקידים המוגדרים "כללים": כל 

הממשלה ובמשרד הביטחון טחוניות של משרד ראש המתנדבים בתחום הביטחון )ביחידות הסמך הבי

כאמור, באשר לשאר האוכלוסיות לא ניתן לדעת מהמידע  מתנדבים בתחום הבריאות. 919-ורפא"ל( ו

שנמסר לנו על אופי התפקידים אותם הם ממלאים במשרדי הממשלה השונים, וייתכן שמספר 

  המתנדבים אלה גבוה בהרבה.

הכנתה קראת מונחת על שולחן הכנסת לשכאמור ית לשירות אזרחי נציין כי בהצעת החוק הממשלת

כי מתנדבי השירות האזרחי יסייעו לעובדים אך לא ימלאו את  מוצע שלישיתלקריאה לקריאה שנייה ו

 אין להפעיל את שר הממונה יקבע את סוגי העבודות או התפקידים שבהם הו ,מקומם או את תפקידם

הל הרשות רשאי בהסכמת נציג שר הכלכלה או נציבות שירות המדינה פי הצעת החוק מנ-המתנדבים. על

במקרים מיוחדים ולתקופות תפקיד של עובד "ממלא מקום או -להתיר לגוף מפעיל להפעיל מתנדב כממלא

", ובלבד שלא יינתן היתר למילוי מקום של עובדים בזמן קצובות ובהתאם לתנאים ולסייגים שייכללו בהיתר

להקטין את הסיכון שמתנדבי השירות " זו סבר להצעת החוק נכתב כי מטרת הוראהשביתה. בדברי הה

הלאומי יתפסו את משרותיהם של עובדים בלתי מקצועיים בשכר נמוך ובכך ייפגעו בהיצע המשרות הקיימות 

ידי מתנדבי -בשוק העבודה הישראלי ויובילו להרחבת מעגל האבטלה. היות שתפקידים שונים המבוצעים על

ידי עובדים בלתי מקצועיים המועסקים בשכר נמוך, קיים חשש -רות הלאומי יכולים להתבצע עלהשי

שמעסיקים המונעים משיקולים כלכליים יעדיפו הפעלת מתנדבי השירות הלאומי תחת העסקת עובדים בשכר, 

 252.העסקת עובדים עולה בהרבה על העלות הכוללת של הפעלת מתנדבים" )עלות(שכן 

 ם ומימונם הקצאת  התקני .9.1

כל מקום שירות )גוף מפעיל( מפעיל מתנדבים  מתכונת הפעלת מתנדבי השירות הלאומי והאזרחיב

, בין אם הוא ל מתנדביםיהפעל בקשם. ככלל, מקום שירות המהבהתאם ליכולתו לממן את עלות תקני

לת תקורה יישא בעלות התקן למתנדב שקבעה הרשות. עלות זו כול ממשלתי ובין אם מהמגזר השלישי,

ולתשלום  במתנדב שיבוצו וכן לטיפולללגוף המוכר, האחראי לאיתור המתנדב ו תלמוהמש 5.2%בגובה 

 דמי הכלכלה של המתנדב. 

תקן מתנדב בשירות לאומי בתקן חוץ  לשעלות שנתית אזרחי -רשות השירות הלאומילפי נתוני כאמור, 

עלות התקנים ש"ח.  05,333עד להיות יכולה  בתקן ביתמקבילה ועלות  ,ש"ח 03,333 עד  יותיכולה לה

אחרים עקב  מתנדביםתקן של מיוחדות גבוהה מעלות יה אוכלוסי וצותקבמלמתנדבים חרדים, ערבים ו

גוף שייתכן , כךכיוון ש .(1פרק לעיל בהצורך לממן  התאמות או הכשרות שנדרשות למתנדבים אלו  )ראו 

או שיעדיף מתנדבים  כלל ב הוא לא יוכל לקבל מתנדביםתקצי היעדרמפעיל יזדקק למתנדבים אך בשל 

   שעלות התקן שלהם נמוכה משל אחרים.

                                                 

 4334-ב"התשסתקנות הביטוח הלאומי )בנות בשירות לאומי בהתנדבות(, (, 9)0סעיף  251
  .4302-ד"התשעאזרחי, -חוק שירות לאומי(, 0ג)1סעיף      
 .2סעיף , 4304-חוק שירות אזרחי תשע"ב 252

http://www.molsa.gov.il/News/Documents/תקנות%20הביטוח%20הלאומי.doc
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/3/787_3_2.rtf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/17D5848E-03C7-482A-A53F-ACF9A7A8B7C1/34336/671.pdf
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לחלופין יש די תקנים אך שאו  ,אזרחי-הלאומימחסור בתקנים למתנדבי השירות  שנשאלת השאלה אם י

  .שי באיושםויש ק

 03-באזרחי -ירשות השירות הלאומממרכז המחקר והמידע של הכנסת שאלה זו נמסר ל לעבמענה 

במשרדי הממשלה, וכל משרד  םמתנדביב לא ידוע על עודפי ביקוש או היצעכי  4300באוקטובר 

 יש עודףכי הרשות עוד נמסר מ 253פי צרכיו ותקציבו.-ממשלתי מצרף לשורותיו את מתנדבי השירות על

ומנגד  ,לי סרטןטיפול בילדים חוומוסד, חינוך מיוחד ה: שב"כ, האלהביקוש לשירות במקומות השירות 

אבות, במעונות ובפנימיות לאנשים עם -חולים, במשטרה, בבתי-יש מחסור בביקוש להתנדבות בבתי

כך יש להוסיף כי המימון של תקני המתנדבים במשרד הרווחה נעשה  לע 254מוגבלות ובסיוע לקשישים.

גופים  ועקב זאתפעיל, ידי הגוף המ-על 93%-ידי המשרד ו-על 93% ,פי שיטת התקצוב התואם )מצ'ינג(-על

 שאין באפשרותם לממן אתמשום מתנדבים ינם מקבלים מחסור תקציבי אעם מפעילים או רשויות 

 . הפעלתם

קשנו מהגופים המוכרים ילהעריך את היקף הביקוש להתנדבות אל מול היצע התקנים במסמך זה בכדי 

התקנים בכלל והתקנים  וממשרדי הממשלה המפעילים מתנדבים להעביר לידנו נתונים על מספר

יש למוד אם המאוישים בפרט. לצערנו גם במקרה זה קיבלנו תשובות חלקיות בלבד, שאינן מאפשרות ל

 חרדים וערבים.  בקרבפרט בכלל, וב מקומות שירות לשפער בין ההיצע לביקוש 

 רדיש כיום ביקוש רב מצד מתנדבים מכל המגזרים להשתלב במשנמסר ש המשרד לאזרחים ותיקיםמ

. נוסף על כך, הוגשו בקשות של ראשי רשויות ומנהלי אגפי השירות ביקוש עולה על היצע מקומותוה, זה

 שיקבלו מתנדבים.  כדי מפעיל רווחה להכניס גם אותם  לפרויקטים שהמשרד

תקנים,  0,333-לקלוט עוד כ יכול מאוישים, וכי המשרד זה נמסר כי כל התקנים במשרד ממשרד החינוך

החלטת הממשלה רט המקור התקציבי לכך. כאמור, בשל ותקציב שיוקצה לכך, אך לא פבהתאם ל

הוקצו , ולפתרון מצוקה זו 2-0גילאי לילדים -נוצר מחסור בסייעות בגני שלושמגיל חינם חינוך  להנהיג

 . להאם כיה בגנייתקנים למתנדבות בתפקידי סייעת שנ 0,433-תשע"ה כ ימודיםהלת שנל

לעומת  93-מספר התקנים ביגדל  תשע"ה נתבש ;נמצא במגמת עלייה רד הביטחוןבמשהיקף התקנים 

להפעלת תוכנית ניסיונית . במשרד הביטחון אין מתנדבים חרדים, אך בכוונת המשרד לבצע ד"התשע תשנ

 . בשירות אזרחימתנדבים 

י יש נמסר כיהיו ערבים, אך זה מהמתנדבים במשרד  43%-הוחלט לשאוף לכך ש במשרד המשפטים

 43פועלת במגזר הערבי, קיבלה שכאמור  ,ה. העמותה לשוויון חברתיזקשיים בגיוס מתנדבים ממגזר 

תקנים במסגרת זכייתה במכרז אך לא הצליחה לגייס יותר משני מתנדבים. עם זאת בדיון בכנסת אמר 

 4300שנת  ה. לדבריו בסוףמובדרוהארץ  מחסור בתקנים בצפון שמנכ"ל העמותה לשוויון חברתי כי י

חשש שהן יעדיפו להשתלב בעבודה במקום יש בוגרות תיכון מהמגזר הערבי לשיבוץ, ו 233 המתינו

 בין השארתין לשיבוץ בשירות לאומי. בהקשר זה יש לזכור כי הממשלה הטילה על הרשות שיך להמלהמ

  255המיעוטים.מגזרי תקני השירות הלאומי של ללהיות הגורם האחראי 

 

 

                                                 

 .  4300באוקטובר  03אזרחי, מכתב, -ופיקוח ברשות השירות הלאומי מוטי אלמליח, מנהל אגף תקצוב 253
 שם.   254
שילוב חרדים ובני מיעוטים בשירות צבאי ואזרחי לצורך שילובם בשוק העבודה וליצירת , 109ממשלה מס' ההחלטת  255

 4300ביולי  49, יון בנטל הביטחוני והכלכלישוו

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des638.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des638.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des638.aspx
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לקלוט יותר מתנדבים יכול אזרחי -השירות הלאומימערך אם בהקשר זה היא  עולהשאחת השאלות 

 משרדי עםאמר מנהל הרשות כי לאחר בדיקה ראשונית של הרשות  4300בנובמבר בדיון בכנסת חרדים. 

פירוט מספר  להלן 256.לחרדים חדשים התנדבות תקני 55,829א והפוטנציאל נמצא כי ההממשלה 

   .לפי מסלולי שירות ,הערכה ראשונית פי-על ,חרדיםלהתקנים הפוטנציאלי 

מפורט כ חדשים תקנים 0,933-ל ציאלניש פוט למתנדבים חרדים אזרחי-טחונייבמסגרת המסלול הב

 :ןלהל

לפי גופים מפעילים אזרחי -ניביטחוהבמסלול פוטנציאל תקנים למתנדבים חרדים  - 29 טבלה מס'

 ותפקידים

אל פוטנצי תפקידים מפעילהגוף ה
 תקנים

 933 מינהלהושיטור, תנועה וסיור  משטרה

 033 מינהלה משגיח כשרות, עוזר רב, הסוהר-שירות בתי

  "מצילה"הסברה וסיוע בפרויקטים:  ניםפיטחון הבלמשרד ה

רשות למלחמה וב "עיר ללא אלימותו"
 בסמים

533 

 933 מינהלהותומך לחימת אש  כיבוי אש

 133 חובשים ומוקדנים שירותי הצלה

 033 מחשוב מוסדהשב"כ ו

 933 מדריכי אוכלוסייה בזמן חירום )רשות חירום לאומית רח"ל

 6,199 ולהכך ס

  .מינהלהכללים גם תפקידי נתפקידים במסלול זה לכך שביש לשים לב 

כמפורט  תקנים חדשים 1,243-יש פוטנציאל ל מוסדות ממלכתיים וציבורייםוממשלה הבמסגרת משרדי 

 :להלן

 פוטנציאל תקנים למתנדבים חרדים במוסדות ממלכתיים וציבוריים - 25לה מס' טב

מספר תקנים  התפקיד הגוף המפעיל
 פוטנציאלי

 433 מרכזי מידעבהסברה ממשלתית  ממשלה ורשויות מקומיותהמשרדי 

 0,333 הרווחה לשכות רווחההמשרד 

 433 חולים-סיוע בבתי בריאותהמשרד 

 033 הסברה והדרכה משרד להגנת הסביבה ה

 43 סיוע לעולים, הדרכה והסברה עלייההקליטת למשרד ה

 חונכים ועוזרי הוראה  משרד הכלכלה 

 של משרד הכלכלה ספר-בתיב
93 

                                                 

דיון בוועדה המיוחדת בהצעת החוק בעניין השוויון בנטל בשירות אזרחי, -שלום ג'רבי, מנהל רשות השירות הלאומי-שר 256
לאומי לתלמידי -ק העבודה להסדרת מעמדם של תלמידי ישיבות, הצעת חוק שירות אזרחיהצבאי, בשירות האזרחי ובשו

 .4300בנובמבר  49, 49, פרוטוקול מס' 4300-ג"התשעישיבות )הוראת שעה(, 

http://knesset.gov.il/protocols/data/rtf/armyservice/2013-11-28.rtf
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 033 סיוע לפונים המוסד לביטוח לאומי

משרד החינוך ורשתות החינוך 
 העצמאיות

 חרדיים  ספר-בתיעוזרי הוראה ב

 יסודיים לבנים בלבד
0,333 

 סים "סיוע לקשישים במתנ משרד לאזרחים ותיקים

 וברשויות המקומיות
0,333 

 033 מוקדי מידע איושליווי וסיוע לחולים ו חוליםה-קופות

 433 הדרכה והסברה  – זהות יהודית ממלכתיים ספר-בתי

 493 תלמידים ונוערת הדרכ "אור ירוק"הרשות לבטיחות בדרכים ו

 1,829 ולהכך ס

 

   :חדשים, כמפורט להלן תקנים 0,933-יש פוטנציאל ל תות שונותבמסגרת עמו

  בעמותותפוטנציאל תקנים למתנדבים חרדים  - 22טבלה מס' 

 מספר תקנים פוטנציאלי מפעילהגוף ה

 133 נוער נושר איתור

 933 עמותות חסד

 5,199 ולהכך ס

ונית המחייבת המשך עבודת אשרהערכה  םתקנים אלה ה 00,243 ,מנהל הרשות ,'רבישלום ג-שרלדברי 

מספר ו ,מתנדבים חרדים 0,002 האזרחיבשירות ם רתישמכיום נזכיר כי  257.גיבוש פוטנציאל סופימטה ל

  .01,333-כ הואכולו אזרחי -בשירות הלאומיהמתנדבים 

שנת השירות הלאומי  תמיוחדות החליטה הממשלה כי מתחיל יהאוכלוסיוצות אשר למתנדבים מקב

 258:שלהלןחלוקה מתנדבים מקבוצות אלה, בתקנים נוספים ל 233יוקצו  ,4302מבר בספט ,4302

  2958לשנת  מיוחדות יהאוכלוסי וצותהקצאת תקנים למתנדבים מקבחלוקת  - 26טבלה מס' 

 נוער בסיכון  אנשים עם מוגבלות מקור התקן

 תקנים 033 תקנים 033 משרד האוצר

 תקנים 93 תקנים 93 משרד החינוך

 תקנים 93 תקנים 93 הבריאות משרד

 תקנים 433 תקנים 433 לוסך הכ

 

לווסת את חלוקת הרשות יוטל "כי על יתר ה, מוצע  בין 4304-התשע"ב ,אזרחיבהצעת חוק שירות 

המשאבים, ובכלל זה להקצות את תקני השירות האזרחי, בהתאם לסדרי העדיפויות הממלכתיים בתחום 

עוד נקבע בחוק כי אחת לחמש שנים על  ."ידי הממשלה...-מן לזמן עלהשירות האזרחי, כפי שייקבע מז

                                                 

דיון בוועדה המיוחדת בהצעת החוק בעניין השוויון בנטל בשירות אזרחי, -שלום ג'רבי, מנהל רשות השירות הלאומי-שר 257
לאומי לתלמידי -הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה להסדרת מעמדם של תלמידי ישיבות, הצעת חוק שירות אזרחי

 .4300בנובמבר  49,  4300-ג"התשעישיבות )הוראת שעה(, 
שילוב חרדים ובני מיעוטים בשירות צבאי ואזרחי לצורך שילובם בשוק העבודה וליצירת שוויון , 109החלטת ממשלה מס'  258

 .4300ביולי  49, בנטל הביטחוני והכלכלי
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הצעה לקביעת סדרי העדיפויות הממלכתיים של  259שירות הלאומיציבורית ל ההרשות להעביר למועצ

השירות האזרחי וחלוקת המשאבים בהתאם, ולאחר דיון בהצעה המועצה תעביר את המלצותיה לשר 

קבוצות אוכלוסייה  שילוב של ההגברת  ותכללניפויות הממלכתיים סדרי העדבהממונה. בחוק נקבע כי 

תחומי השירות וקביעת כל ב להפעלת מתנדבים מכסות להקצאת תקנים, קביעת האזרחיבשירות 

  260אזורים מועדפים לשירות.

לא,  ואגודל של מערך שירות זה מספק הלוונטי לא רק לשאלה אם למתנדבים ר היקף התקנים לעהדיון 

שירות  ואמהטבות שניתנות רק לבוגרי שירות צבאי יוכלו ליהנות האזרחים ש לקביעת קבוצות אלא גם

ברכישת דירה  9%קביעת מע"מ בשיעור בדבר הצעת החוק הממשלתית ב לדוגמה, ,אזרחי. כך-לאומי

ששירת  דירה כי רוכשמוצע שאין בבעלותו דירה  09לרוכש שהוא הורה לילד או שהוא מעל גיל חדשה 

יותר בקניית דירה שמחירה לא  זו חודשים לפחות זכאי להטבה 04משך באזרחי או ת צבאי, לאומי שירו

יזכה להטבה זו רק בגין קניית דירה שמחירה  כאמורשלא שירת  דירה רוכשאילו מיליון ש"ח,  ו 0.1-מ

  ש"ח. 593,333-יותר מלא 

בחוק המוצע ניתנת הטבה : "האל הן ,שהוגדרו בדברי ההסבר להצעת החוק ,זה מוצע תכליות חוק

אזרחי או בשירות -הגנה לישראל וכן למי ששירת בשירות לאומי, בשירות לאומי-מוגדלת למי ששירת בצבא

אזרחי...מתן הטבה מוגדלת לאוכלוסייה תורמת זו הוא חלק מהכרת תודה והגמול של המדינה כלפי 

וכלכלי, וביטוי לחסרון הכיס שנשאו בו עקב אוכלוסייה שביצעה שירות לטובת הכלל תוך נשיאה בנטל אישי 

-השירות. מתן ההטבה כאמור הוא נדבך נוסף בעידוד אזרחי המדינה לבצע שירות צבאי או שירות לאומי

  261."אזרחי

קיימים קשיים חוקתיים ניכרים בהבחנה " כי בחוות דעת של היועץ המשפטי לכנסת עו"ד אייל ינון נכתב

חודשים ומעלה בשירות צבאי,  95מי ששירת  – 'מוטבים'קבוצת הרוכשים ה העומדת בבסיס הצעת החוק בין

אזרחי  יתר –' זכאים'הובין קבוצת  הרוכשים  –אזרחי או לאומי, וכן מי שסובל מנכות או מוגבלות קשה 

קושי חוקתי גם "נוכח העובדה שהאפשרויות לשירות אזרחי לאוכלוסיות יש  זופי חוות דעת -על .המדינה"

החרדים או הערבים נפתחו רק בשנים האחרונות. למעשה, האזרחים הערבים בגיל הגיוס כלל אינם דוגמת 

נקראים לשירות צבאי, ואילו האזרחים החרדים קיבלו במשך שנים רבות דחיית שירות ואף פטור מכוח החוק, 

ם יש בהסדר שכן המדינה הכירה במעמדם הייחודי של שתי קבוצות אוכלוסייה אלה. בנסיבות אלה, גם א

במי שיכול  'פגיעה'משום עידוד אזרחים לשרת בשירות צבאי או אזרחי בעתיד, עידוד זה נעשה באמצעות 

  262."להיות שכלל לא הייתה לו אפשרות לשרת שירות כזה כאשר היה בגיל הרלוונטי

רם משרתים נועדה לפצות על חסרון הכיס שנג מי שאינםלעל טענת הממשלה כי הבחנה בין המשרתים 

לעומת האחרים, השיב היועץ כי ההסדר המוצע אינו מתחשב באופי השירות  ,השירותזמן למשרתים ב

גם עבודה חלקית לצדו,  לעתיםמי ששירת שנה אחת שירות לאומי או אזרחי, שמאפשר  כךומשכו, בו

ם זכאי לאותה הטבה כמו מי ששירת שירות קרבי במשך שלוש שנים, על אף הפער בחסרון הכיס שנגר

הטבה במס )מס ערך מוסף  הצעת חוקנדונה  במועד סיום כתיבת מסמך זה  263שירות.הלהם בשל 

                                                 

חברים: חציים נציגי ציבור וחצים נציגי  09-דינה ותורכב מידי נשיא המ-שתמונה על –המועצה הציבורית לשירות הלאומי  259
 אזרחי. -משרדי הממשלה הנוגעים לעניין. ובין יתר תפקידיה, שתסייע בהתוויית המדיניות הכוללת של השירות הלאומי

 .4304-תשע"בההצעת חוק השירות האזרחי, פרק ה': מועצה ציבורית לשירות אזרחי,      
 . 4304-תשע"בה, הצעת חוק השירות האזרחי, 49-42סעיף  260
  .4302-ע"דשהצעת חוק מס ערך מוסף )הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת(, הת 261
ס בעסקה לרכישת דירת הצעת חוק מס ערך מוסף )הטבה במעל דעת של היועץ המשפטי לכנסת עו"ד אייל ינון המחוות  262

 . 4302ביולי  1, 4302-מגורים מוטבת(, התשע"ד
  שם.  263

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/17D5848E-03C7-482A-A53F-ACF9A7A8B7C1/34336/671.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/17D5848E-03C7-482A-A53F-ACF9A7A8B7C1/34336/671.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/ADAF9D29-03C8-4385-B3F2-FD62FEE9497D/43163/876.pdf
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בוועדת הכספים של  ,"3מע"מ הידועה בכינוי " 4302,264-התשע"ד (,בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת

  שלישית.  לקריאה ה ויהכנתה לקריאה שנישם הכנסת ל

 יה יהתנדבות שנשנת  .9.7

שלא העבירה נתונים בנושא זה(,  "שלומית"לפרט שמסרו לנו כל הגופים המוכרים ) פי נתונים-כאמור, על

-השירות הלאומי רשות לפישנת התנדבותם הראשונה.  הייתה 4300המתנדבים שנת כלל מ 13%-עבור כב

את מתנדבי לעודד הוחלט ולפיכך  ,יעור נמוך של מתנדבים ממשיכים לשנת התנדבות שנייהש אזרחי,

זמן עבודה בלהקלת התנאים ללימודים וידי -על נוספת ת התנדבותאזרחי להמשיך לשנ-מיהשירות הלאו

 השירות. 

 ואשעות שבועיות  ששעד בהיקף שאישור לימודים לזכאים אזרחי -מתנדבי השירות הלאומיהיו עד כה 

פי נוהל -על. גם יחדלקבל אישור לעבודה וללימודים  היו זכאיםשעות שבועיות, ולא  04אישור עבודה עד 

שעות שבועיות בכלל תחומי הלימודים ללא  04מתנדבי השנה השנייה ללמוד עד יוכלו חדש בנושא זה 

 ללמודגם לעבוד ויוכלו ו, חברתי-שעות שבועיות, בהתאם למצבם הכלכלי 43לעבוד עד גם אישור מיוחד, ו

  265 ולא על חשבונן. ,השירותרק לאחר שעות פעילויות אלה יתקיימו פי הנוהל -עלעם זה,  .תוך כדי שירות

 אזרחי-רשות השירות הלאומישמפעילה בקרה הפיקוח וה .9.4

בחוק טל לא היו  266קבועים בתקנות הביטוח הלאומי. ,הסדרי הפיקוחובכללם  ,כללי השירות הלאומי

הסדרי פיקוח על המתנדבים, ושופטי בג"ץ שדנו בחוק זה קבעו כי אחת הסיבות לכישלון ביישומו היא 

המסדיר  ,4302-, התשע"דאזרחי-חוק שירות לאומיב 267גנון פיקוח יעיל על השירות האזרחי.מנ היעדר

 268.על השירות האזרחי וסמכויות המפקחים פיקוחהשעניינו התנדבות של חרדים, יש פרק שלם האת 

שאר פיקוח על כללי היותר בהשוואה ל יםחרדים הדוק של משום כך כללי הפיקוח על ההתנדבות

בקרה במגזר החרדי וביתר  033%ג'רבי "הרשות מפעילה -דברי מנהל הרשות שר שלוםול ,המתנדבים

  269."13%המגזרים 

אזרחי היא הגוף המפקח על -רשות השירות הלאומיהן בחקיקה והן בהחלטות הממשלה נקבע כי 

גופים  2,199-גופים מוכרים וכ שמונהמתנדבים,  51,999-המורכב מכ ,אזרחי-מערך השירות הלאומי

 . ואף בחו"לרחבי הארץ כל עילים הפרוסים במפ

 :לההגורמים האעושים  בפועל הפיקוחמלאכת את 

פיקוח על הגופים אזרחי במשרה מלאה האחראים ל-רשות השירות הלאומישלושה פקחים של  (0

  ;כל הארץהמפעילים ב

                                                 

 .4302-ע"דשהצעת חוק מס ערך מוסף )הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת(, הת 264
מעודדים שנתיים שירות: יורחבו שעות הלימודים והעבודה למתנדבים אזרחי, -אתר האינטרנט של רשות השירות הלאומי 265

 . 4302באוגוסט  00, שנה נוספת
 .1סעיף , 4334-ב"התשסתקנות הביטוח הלאומי )בנות בשירות לאומי בהתנדבות(,  266
 .4304בפברואר  40-יהודה רסלר ואח' נגד כנסת ישראל ושר הביטחון, ניתן ב ,1459931בג"ץ  267
 . 4302-התשע"ד ,אזרחי-אזרחי וסמכויות פיקוח, חוק שירות לאומי-פרק ד': רשות השירות הלאומי 268
 ועדה המיוחדת לדיון בהצעת החוק בעניין השוויון בנטל    דיון בואזרחי, -שר שלום ג'רבי, מנכ"ל מנהלת השירות הלאומי 269
 באוגוסט  0,  2,  פרוטוקול מס' בשירות הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה ולהסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות     

       4300. 

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/ADAF9D29-03C8-4385-B3F2-FD62FEE9497D/43163/876.pdf
http://ncs.gov.il/ncs/Information/ConferencesAndEvents/Pages/idud_avoda_limudim.aspx
http://ncs.gov.il/ncs/Information/ConferencesAndEvents/Pages/idud_avoda_limudim.aspx
http://ncs.gov.il/ncs/Information/ConferencesAndEvents/Pages/idud_avoda_limudim.aspx
http://www.molsa.gov.il/News/Documents/תקנות%20הביטוח%20הלאומי.doc
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/3/787_3_2.rtf
http://fs.knesset.gov.il/19/Committees/19_ptv_258515.doc
http://fs.knesset.gov.il/19/Committees/19_ptv_258515.doc
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"  קרהיועצים להנדסת תעשייה, ניהול וב -יחזקאל ריבה ושות'"חברת בקרים ומנהל מטעם  שמונה (4

 ;פיקוח והבקרההה לצורך ביצוע עמהתקשרה   הרשותש

חולים   -בכל בית ,השירות. לדוגמהבמקומות מתנדבים את ה מלווההאחראי מטעם הגוף המפעיל   (0

  ;יש רכז המטפל במתנדבים

שתפקידם לראיין את המועמדים ולשבצם למקום   ,ידי הגופים המוכרים-רכזי שטח המועסקים על (2

פעילות סדירה של המתנדבים; להולם ביותר את כישוריהם; אחריות לנוכחות ושירות ולתפקיד ה

המתנדב מהשירות; דאגה לתנאי השירות רצון ל מתנדב ומעקב אחר שביעות רצון המפעיל וכליווי 

  270ם.דיווח לרשות על תפקודורכי המתנדבים וצלו

נקבע מספר ענייניהם ומטפל ב אזרחי-מתנדבים בשירות לאומי בתנאי המכרז לגוף מוכר המפנה

ציונות מה ,בני מיעוטים ,חרדיםמתנדבים  19לכל  ,לדוגמה ,כךוהמתנדבים שיהיו בפיקוחו של רכז, 

רכז אחד יהיה חוץ  ןמתנדבים בתק 94זאת לכל  לעומתוחילונים בתקן בית יהיה רכז אחד, או דתית 

    271 רכז אחד.יהיה מיוחדות קבוצות אוכלוסייה מתנדבים מ 03לכל ו

לו י, וא4300שאלת מרכז המחקר והמידע של הכנסת כמה חריגות מהנהלים התגלו בשנת  לעמענה ב

שירות הדי שנה מופסק מכי   אזרחי-השירות הלאומי רשותנמסר מרי ההוראות, יסנקציות הוטלו על מפ

הפסקת השירות כרוכה בשלילת  .של מאות מתנדבים חרדים ושל מתנדבים רבים בשירות הלאומי

ל מספר עהרשות לא העבירה לנו מספרים מדויקים . אזרחי זכאי להן-בוגר השירות הלאומיש ההטבות

 הבקרים שלנו" :'רבישלום ג-שר. בדיון בכנסת על השירות של חרדים אמר מנהל הרשות האלה מקריםה

ליה אשג'רבי לא ציין את התקופה  272."211לצבא.  ,בחורים, אברכים 211-בודקים, רואים, אנחנו החזרנו כ

הפסיקה הרשות את פעילותו של גוף מפעיל מסוים לאחר  4300בשנת , על כך . נוסףבדבריו התייחס

  273בניגוד לנהלים. ,גובה מהמתנדבים תשלום אשנודע שהו

ללמוד על ין אפשרות א אזרחי-מתנדבי השירות הלאומי בהם משרתיםשמשרדי הממשלה  גם מתשובות

ו היחריגות מהנהלים  המכשאלה ה לעבמענה  שננקטו בגינן. הפעולותעל  ואנהלים ההיקף החריגות מ

חריגה  נמצאו מקרים בודדים של :משרד החינוךהשיבו משרדי הממשלה כדלקמן:  4300בשנת 

שירות של מתנדבת מהמגזר הערבי ההופסק  בשנה זו :משרד התחבורה נהלתית;יטופלו מומהנהלים 

שלא עסק בבטיחות בדרכים כפי שנדרש ממנו;  שירות של מתנדב חרדיהבשל התנהגות לא ראויה ו

ובמקרים של חריגה מהנהלים הופסק השירות של  ה רביםבקרנקטו צעדי נ :פניםהמשרד לביטחון ה

 אלהמשרדים ההמ .נוספיםלא נמסרו נתונים  .הפעלת מתנדבים במקום השירות ההמתנדב או הופסק

והספורט, משרד המשפטים,  תרבותהשרד : משרד הביטחון, ממהנהלים לא נמצאה כל חריגהכי נמסר 

 החלל והטכנולוגיה.  המדע,משרד ומשרד להגנת הסביבה, משרד החוץ המשרד הפנים, 

בכמה מתקבל הרושם ששעלו בדיונים שונים ממצאים מסקירת כללי הפעילות של המתנדבים ומ

  ן., כמפורט להלהיקף הפיקוח והאפקטיביות שלו דברשאלות בעולות סוגיות מרכזיות 

                                                 

 .4302לאומי, אפריל -לגיוס והפניית מתנדבים לשירות אזרחי 4302932מכרז פומבי  270
 שם. 271
  .לשירותי תפעול, איתור, מיון, השמה וליווי של מתנדבים בשירות האזרחי 094300מכרז פומבי      
דיון בוועדה המיוחדת בהצעת החוק בעניין השוויון בנטל בשירות לאומי, -לת השירות אזרחישלום ג'רבי, מנכ"ל מינה-שר 272

לתלמידי לאומי -הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה להסדרת מעמדם של תלמידי ישיבות, הצעת חוק שירות אזרחי
 . 4300בנובמבר  49, 49, פרוטוקול מס' 4300-ג"התשעישיבות )הוראת שעה(, 

 .4302בינואר  49לאומי, מכתב, -מוטי אלמליח, מנהל אגף תקצוב ופיקוח ברשות השירות האזרחי 273

http://most.gov.il/Information/Tenders/Documents/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%2004%2014%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1%20%D7%95%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E.pdf
http://most.gov.il/Information/Tenders/Pages/sherut.aspx
http://knesset.gov.il/protocols/data/rtf/armyservice/2013-11-28.rtf
http://knesset.gov.il/protocols/data/rtf/armyservice/2013-11-28.rtf
http://knesset.gov.il/protocols/data/rtf/armyservice/2013-11-28.rtf
http://knesset.gov.il/protocols/data/rtf/armyservice/2013-11-28.rtf
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 ת ושקיפהמהי מידת ו מתנדביםלקבל  יםמפעילה פיםגובקשות הת ונבחנכיצד  – מקומות השירות

  ;של הליך זה

 המתנדבים משרתים רק על כך שהרשות מפקחת כיצד  – המתנדביםתפקידי תחומי השירות ו

בקשות של גופים מאשר הרשות מנהל לפיהם שמהם הקריטריונים  בתחומי השירות שנקבעו בחוק,

משמשים המתנדבים אינם שוכיצד מבטיחים  מינהלהעילים להפעיל מתנדבים בעבודות מזכירות ומפ

 ;במקום השירות אדם-כוחחלופה ל

 כיצד מפקחת הרשות על המתנדבים בחו"ל – התנדבות בחו"ל . 

 שוויון מגדרי עלתה הטענה לבדיון בוועדה לקידום מעמד האישה ו – תנאי השירות של המתנדבות

מינית של בנות השירות הלאומי. בדיון התברר  ההטרדתלונות על נהלים וטיפול לקוי ב בדבר היעדר

חלקם קרו לא שייתכן אך מינית בעמותת "עמינדב",  השל הטרד מקרים 40טופלו  ג"התשעת כי בשנ

חוו מקרים שמתנדבות מהמגזר הערבי  ויהמנכ"לית עמותת "שלומית" דיווחה כי  274השירות. ןמזב

היא טיפלה  4302פברואר -4300בחודשים נובמבר רק  ,לדבריה .ביותר אלימות קשהומינית  ההטרד

 275חולים במצב של טיפול נמרץ.-מקרים שהגיעו לביתובהם של תקיפה מינית  מקרים חמישהב

הקושי בטיפול בהטרדות מיניות בשירות הלאומי נובע מהעובדה שהחוק למניעת הטרדה מינית 

-או במערכות יחסים מיוחדות שבהן אין יחסי עובד  ,נית על מעסיקמטיל חובות למניעת הטרדה מי

 מערכות אלה. מתנדבות השירות הלאומי אינן נכללות במעביד, אך 

מינית בשירות הלאומי, ופרסמה  ההטרדמקרי מינתה הרשות ממונה ראשית לטיפול ב 4302ביוני 

סדנאות בנושא  ש הראשון לשירותלפיו הגוף המוכר מחויב להעביר למתנדבות בחודש זה נוהל בנושא

לימוד של עיקרי הנוהל והגורמים ייכלל בהן והן של האוכלוסיייותאמו לקבוצות הש הטרדה מינית

 ;ידי גורם מקצועי-ו הכשרה בנושא עלקבלהרכזות י ;אליהם יש לפנות במקרה של הטרדה מיניתש

מירת הפרטיות של המתלוננת הקפדה על שתהיה  ;מינית הממונה לטיפול בהטרד ימנהכל גוף מוכר 

בהסכם עם הגוף  ;ת מים כן, אוא ,ההחלטה אם לשתף גורמים נוספים בדבר התלונהתהיה בידה ו

הגוף המפעיל לעמוד בתנאי הנוהל ולאפשר לגוף המוכר לקבל כל מידע במקרה של יידרש המוכר 

; בגוף המפעיל על הצוות המקצועי לבחון את המשך הפעלת המתנדביםבמקרה של תלונה  ;תלונה

כל גורם אחר יש לדווח על כך לחולים או -ביתאו של פנייה לבמקרה של הגשת תלונה למשטרה 

מסכם את הף מוכר לרשות דוח וכל גיעביר בסוף כל שנת התנדבות  .ללא פרטים מזהים ,לרשות

  276.הטיפול בנושא

 

הן אזרחי בישראל, -אומישירות הלהמתנדבים במידע מלא על מערך  היעדרכן ו ,שאלות אלו ואחרות

  סוגיות מרכזיות בדיון בנושא זה.

 

 

 

                                                 

תנאי המתנדבות בשירות ידעיה לוין, מנכ"ל עמותת "עמינדב", דיון בוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי,  274
 . 4302בפברואר  41, 15פרוטוקול מס'  הלאומי,

תנאי המתנדבות אורנה קוטלר, מנכ"לית עמותת "שלומית", דיון בוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בנושא  275
 . 4302בפברואר  41, 15פרוטוקול מס'  ,בשירות הלאומי

 . אזרחי-נוהל מניעה וטיפול בהטרדות ופגיעות מיניות בשירות הלאומיאזרחי, -רשות השירות הלאומי 276

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/maamad/2014-02-26.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/maamad/2014-02-26.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/maamad/2014-02-26.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/maamad/2014-02-26.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/maamad/2014-02-26.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/maamad/2014-02-26.rtf
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 קורותמ

 חקיקה

 .4300ביולי  03, 191הצעות חוק הממשלה מס' 

 .4300-והוראת שעה( )שילוב תלמידי ישיבות(, התשע"ג 05הצעת חוק שירות ביטחון )תיקון מס' 

 .4300-הצעת חוק שירות אזרחי לתלמידי ישיבות )הוראת שעה(, התשע"ג

  .4302-הצעת חוק מס ערך מוסף )הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת(, התשע"ד

הצעת חוק שירות לאומי )שילוב צעירים עם מוגבלות, צעירים פטורים מטעמי רווחה וצעירים עולים(, 
 .4302-ד"התשע

 .4334-ב"התשסחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבה שתורתם אומנותם, 

 .0590-ג"התשי, לאומי שירות חוק

 .0510-פקודת המשטרה )נוסח חדש(, תשל"א

   .פקודת מס הכנסה )נוסח חדש(

 .0515-חוק שירות לאומי )תיקון(, תשל"ט

 .0555-חוק החברות, התשנ"ט

 .0559-חוק חופש המידע, התשנ"ח

 .0591-חוק שירות ביטחון )נוסח משולב(, התשמ"ו

 .4302-ד"התשעאזרחי, -חוק שירות לאומי

 .4334-ב"התשסתקנות הביטוח הלאומי )בנות בשירות לאומי בהתנדבות(, 

 .4331-תקנות חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבה שתורתם אומנותם )שירות אזרחי(, התשס"ז

 .0519-תקנות שירות ביטחון )פטור נשים משירות ביטחון מטעמים שבהכרה דתית(, תשל"ח

 .4302-קף השתתפות של גוף מפעיל(, התשע"דאזרחי )דמי כלכלה והי-תקנות שירות לאומי

 .4304 מרסב 02 ,4304-התשע"ב ,הצעת חוק שירות אזרחי

 

 סיקהפ

נגד שר הרווחה, האגף לתפקידים  -התנועה ליהדות מתקדמת  –המרכז לפלורליזם יהודי  4010939בג"ץ 

 .4331במרס  4, אגודה לעידוד הילודה בעם היהודי-מיוחדים במשרד הרווחה ועמותת אפרת 

 .4304בפברואר  40יהודה רסלר ואח' נכד כנסת ישראל ושר הביטחון,  1459931בג"ץ 

 

 ממשלההמסמכי 

 .4339, פברואר לאומי, מסקנות ביניים-הוועדה לכינון השירות האזרחיועדת עברי, 

 .4331בפברואר  09(, אזרחי )דוח ועדת עברי-כינון שירות לאומי, 0409ממשלה מס' ההחלטת 

 .   4331באוגוסט  05, לאומי בישראל-מינהלה לשירות אזרחי, הקמת 4459ממשלה מס' ההחלטת 

 .      4304בדצמבר  5, המשך הפניה להתנדבות בשירות אזרחי, 9414שלה מס' ממההחלטת 

שילוב חרדים ובני מיעוטים בשירות צבאי ואזרחי לצורך שילובם בשוק , 109ממשלה מס' ההחלטת 

 . 4300ביולי  49, העבודה וליצירת שוויון בנטל הביטחוני והכלכלי

 : אוכלוסייה לפי 4.0, לוח מס' 12, מס' 4300 שנתון סטטיסטי לישראלהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

 קבוצות אוכלוסייה, דת, מין וגיל.

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/ADAF9D29-03C8-4385-B3F2-FD62FEE9497D/43163/876.pdf
file://kns-desk/WorkArea/1/הצעת%20חוק%20השירות%20הלאומי%20(שילוב%20צעירים%20עם%20מוגבלות,%20צעירים%20פטורים%20מטעמי%20רווחה%20וצעירים%20עולים),%20תשע%22ד-2014
file://kns-desk/WorkArea/1/הצעת%20חוק%20השירות%20הלאומי%20(שילוב%20צעירים%20עם%20מוגבלות,%20צעירים%20פטורים%20מטעמי%20רווחה%20וצעירים%20עולים),%20תשע%22ד-2014
http://www.nevo.co.il/law_html/Law19/999_152.htm
http://www.nevo.co.il/Law_word/law01/P199_004.doc
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-0940.pdf
http://knesset.gov.il/laws/data/law/2442/2442_1.pdf
http://www.molsa.gov.il/News/Documents/תקנות%20הביטוח%20הלאומי.doc
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/P199_031.doc
http://www.chamber.org.il/images/Files/27090/7393.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/17D5848E-03C7-482A-A53F-ACF9A7A8B7C1/34336/671.pdf
http://elyon1.court.gov.il/Files/05/610/023/o03/05023610.o03.pdf
http://elyon1.court.gov.il/Files/05/610/023/o03/05023610.o03.pdf
http://ncs.gov.il/ncs/Documents/hamlatsot_ivri.pdf
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2007/Pages/des1215.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2007/Pages/des2295.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2012/Pages/des5275.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des638.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des638.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des638.aspx
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הודעת השירות הלאומי )תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי( )דמי כלכלה , 1032קנות מס' קובץ הת

 . 4300בנובמבר  00. 4300-ודיור( )עדכון סכומים(, התשע"ד

רשימת מפעילים לפי תקנות הביטוח הלאומי )בנות בשירות לאומי בהתנדבות(, , 1101ילקוט הפרסומים 

 .4302בינואר  05  ,4334-ב"התשס

רשימת מפעילים לפי תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבה שתורתם אומנותם , 1152ילקוט הפרסומים 

  .4302באפריל  03(, )שירות אזרחי

לאומי במשרדי -עקרונות להעסקת מתנדבי שירות אזרחי, 494300חוזר מס' נציבות שירות המדינה, 

 .4300בינואר  00, הממשלה ויחידות הסמך

 .שלה ויחידותיהםמשרדי הממ - 30.44תקנון שירות המדינה, פרק נציבות שירות המדינה, 

 

 מסמכי הכנסת 

 דברי הכנסת 

במרס  09 ,4304-הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק שירות אזרחי, תשע"ב

4032                         . 

 .  4302במאי  05, 4304-הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק שירות אזרחי, תשע"ב

 חוות דעת היועץ המשפטי לכנסת עו"ד אייל ינון על הצעת חוק מס ערך מוסף )הטבה במס בעסקה 

 .4302ביולי  5, שאילתה דחופה, אפליה בתוכנית להכשרת מתנדבות השירות הלאומי

 .4302בפברואר  41, דחופה, תקני שירות לאומי המופנים לרווחה השאילת

 ועדות הכנסתדיונים בו

הוועדה המיוחדת של הכנסת לדיון בהצעת החוק בעניין השוויון בנטל השירות הצבאי, בשירות האזרחי 

 :ובשוק העבודה ולהסדרת מעמדם של תלמידי ישיבות

 4300באוגוסט  0, 2פרוטוקול מס' 
 4300בנובמבר  49, 49רוטוקול מס' פ

 4300בדצמבר  01, 41פרוטוקול מס' 
 4300בדצמבר  00, 45פרוטוקול מס' 

 

ק שירות ביטחון וחוק שירות לאומי הוועדה המיוחדת של הכנסת למעקב אחר יישום הוראות בחו

 :אזרחי

     .4302ביוני  42 אזרחי,-לחוק שירות ביטחון וחוק שירות לאומי 0ישיבת מעקב ליישום הוראות פרק ג'
 4 אזרחי בנושא דמי כלכלה ובנושא השתתפות הגופים המפעילים במימון התקנים, -תקנות שירות לאומי

 . 4302ביולי 
 9  ,רחי בנושא דמי כלכלה ובנושא השתתפות הגופים המפעילים במימון התקניםאז-תקנות שירות לאומי

 .4302ביולי 
 

  :וועדה לפניות הציבורה

קנים הניתנים היעדר ת  – צעירים הפטורים משירות צבאי דיי-ללאומי ע התנדבות לשירות אזרחי

 . 4300במאי  49,  1פרוטוקול מס' , לאוכלוסיות אלו

 היעדר –ידי צעירים הפטורים משירות צבאי -אזרחי על-לאומיירות של פניות הציבור לגבי התנדבות

 2, 43, פרוטוקול מס' 4300במאי  49-, ישיבת המשך לישיבה בנושא בואלתקנים הניתנים לאוכלוסיות 

 . 4300בנובמבר 

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/AAFD5F93-6A9B-4F27-84F6-A9D9AC861591/42651/7305.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/AAFD5F93-6A9B-4F27-84F6-A9D9AC861591/42651/7305.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/AAFD5F93-6A9B-4F27-84F6-A9D9AC861591/42651/7305.pdf
http://old.justice.gov.il/NR/rdonlyres/8C960C94-37A3-42DB-8340-F2CB4F41C1B7/42882/6737.pdf
http://old.justice.gov.il/NR/rdonlyres/8C960C94-37A3-42DB-8340-F2CB4F41C1B7/42882/6737.pdf
http://old.justice.gov.il/NR/rdonlyres/8C960C94-37A3-42DB-8340-F2CB4F41C1B7/42882/6737.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/D7AF703F-1CDF-44EA-84DE-47279EA9BB0F/43080/6794.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/D7AF703F-1CDF-44EA-84DE-47279EA9BB0F/43080/6794.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/D7AF703F-1CDF-44EA-84DE-47279EA9BB0F/43080/6794.pdf
http://www.csc.gov.il/DataBases/Hozrim/Documents/Planning/201149.pdf
http://www.csc.gov.il/DataBases/Hozrim/Documents/Planning/201149.pdf
http://147.237.72.225/doc/nasham/nashamprod.nsf
http://online.knesset.gov.il/PDF/36431/PDF_36431.PDF
http://www.knesset.gov.il/plenum/data/19_ptm_279010.doc
http://www.knesset.gov.il/plenum/data/19_ptm_283395.doc
http://www.knesset.gov.il/plenum/data/19_ptm_283395.doc
http://www.knesset.gov.il/plenum/data/19_ptm_273722.doc
http://www.knesset.gov.il/protocols/heb/protocol_search.aspx
http://www.knesset.gov.il/protocols/heb/protocol_search.aspx
http://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/ServiceFollowUp/Pages/CommitteeTVarchive.aspx
http://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/ServiceFollowUp/Pages/CommitteeTVarchive.aspx
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/zibur/2013-05-28.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/zibur/2013-05-28.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/zibur/2013-11-04.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/zibur/2013-11-04.rtf
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 :שוויון מגדרילהוועדה לקידום מעמד האישה ו

 .4302פברואר ב 41, 15פרוטוקול מס'  תנאי המתנדבות בשירות הלאומי, 

 
 מסמכי מרכז המחקר והמידע של הכנסת

 
יוני  ,, כתבה אוריאנה אלמסייישום חוק דחיית שירות  לתלמידי ישיבה שתורתם אומנותם )חוק טל(

4304 . 
 

 .4300כתבה אוריאנה אלמסי,  נובמבר  ,לאומי-מתנדבים בעלי צרכים מיוחדים בשירות האזרחי
 

 אתרי אינטרנט

 ."בת עמי"
 .אגודה להתנדבותה

 . סוגיות מרכזיות-בצה"לאכיפת הדין הפרקליטות הצבאית, 
 ."יועצים להנדסת תעשייה, ניהול ובקרה - יחזקאל ריבה ושות'"חברת 

 .מאגרי המידע הממשלתיים 
 .אגף שירות לאומי, מסלולי השירות מורשת ישראלמשרד החינוך, 
 .ילדים-שירות לאומי בגנילקול קורא משרד החינוך, 

 ".עמינדב"
 שירות לאומי". - ש"ל" 
 ".שלומית"
 

  מכתבים

בינואר  45, 4302בינואר  49לאומי, -נהלת השירות האזרחיימבמוטי, מנהל אגף תקציב ופיתוח אלמליח 

4302  

 .4300באוקטובר  03

 .4302ביולי  43אלקסאר נאדר, נציבות שירות המדינה, 

 .   4300בדצמבר  40אנגל הראל מינה, רכזת מרכז השיבוצים בעמותת "שלומית", 

 . 4302בינואר  0אסרף מירב, מרכזת בכירה )תיאום ומעקב( במשרד המשפטים, 

 .    4302במאי  41, 4302במאי  09לאומי, -ת השירות האזרחיארבל יואב, עו"ד, יועץ משפטי לרשו

 03דוד עליסה, אינג', מנהלת חטיבת הבטיחות וההנדסה במשרד התחבורה ובטיחות בדרכים, -בן

 .4300בדצמבר 

      4300בדצמבר  05בר רות, עו"ד, עוזרת שר הביטחון, 

 . 4300מבר בדצ 44און בינה, מנכ"ל משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, -בר

 . 4302בינואר  00אזרחי, -דהן מלכיאל, רכז פיקוח ובקרה ברשות השירות הלאומי

 .    4302בינואר  5דיין משה, נציב שירות המדינה, מכתב לשר לאזרחים ותיקים אורי אורבך, 

 . 4300בנובמבר  41משרד לאזרחים ותיקים, בברכי, מנהלת תחום קהילות דליצקי 

 .4300בדצמבר  44אזרחי בעיריית ירושלים, -יחידה העירונית לשירות לאומיהרניק רחל, מנהלת ה

 .4302בינואר  43וייצמן אבי, סמנכ"ל כספים ומינהל באגודה להתנדבות, 

 .      4302בפברואר  0זריהן אלעד, מנהל גיוס ופתוח בעמותת ש"ל, 

 5ש של משרד הביטחון, חוזה משה, ראש היחידה לתקציב, בקרה ונהלים בלשכת סמנכ"ל וראש אמ"

 . 4300בדצמבר 

 .     4300בדצמבר  09חזן חזי, עמותת "בת עמי", 

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/maamad/2014-02-26.rtf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03076.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03076.pdf
http://bat-ami.org.il/batami
http://www.sherut-leumi.co.il/
http://www.law.idf.il/640-he/Patzar.aspx
http://www.riba.co.il/content/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
http://data.gov.il/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/SherutLeumi/MasluleiHasherut/MoreshetIsrael.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/sherutleumi/odot/dafnechita.htm
http://www.aminadav.org.il/
http://www.shel.org.il/
http://www.shlomit.org.il/web/
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 . 4302בינואר  1טויג עירית, עוזרת סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש במשרד לשירותי דת, 

 4300בדצמבר  00כהן מירי, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה ועזרה ראשונה במשרד הבריאות, 

 .     4300בדצמבר  05מנכ"ל העמותה לשוויון חברתי,  כמיסה יורם,

 . 4300בדצמבר  44לביא משה, סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש, 

 .4302ביולי  5אזרחי, -לוי עופרה, מרכזת בכירה ברשות השירות הלאומי

    .   4302ביולי  9לייכטר ענת, מנהלת תחום התנדבות וממונה על מעמד האישה במשרד הבריאות, 

 .4302בינואר  04מן נעמי, ראש אגף משאבי אנוש במשרד ראש הממשלה, 

 . 4300בדצמבר  0שאבי אנוש במשרד הפנים, מאמירה, מנהלת אגף נחום 

 . 4300בדצמבר  41סליפקין קרן, סגנית מנהל גיוס ומכרזים במשרד החוץ, 

 .  4300בדצמבר  05פוקס אפרת, עמותת "עמינדב", 

 . 4300בדצמבר  9ל משרד התרבות והספורט, אורלי, מנכ"פרומן 

 . 4300בדצמבר  00משרד לביטחון פנים, בהרצל, מנהל תחום אוכ"מ קבלו 

בדצמבר  49משרד העלייה והקליטה, בנהל ומשאבי אנוש י, סמנכ"לית בכירה למשבע-בת גוניקמן-ראובני

4300. 

 
 ת טלפוןושיח

 . 4300בנובמבר  0לאומי, -ירות האזרחיאלמליח מוטי, מנהל אגף תקציב ופיתוח במינהלת הש

 . 4302ביולי  01אלקסאר נאדר, נציבות שירות המדינה, 

  .4300באוקטובר  00לאומי, -רשות השירות האזרחיבתחום פיקוח ובקרה רכז מלכיאל, דהאן 

 .4302ביולי  1חברתיים, השירותים המנחם, לשכת שר הרווחה ווגשל 

 
 מחקרים 

 . 4303(, אוניברסיטת חיפה, דצמבר 4335שירות אזרחי לערבים )ממצאי מחקר  סמוכה סמי ולכטמן זהר,

 

 ימי עיון 

טה הפתוחה והאגודה המכון לחקר מדיניות, כלכלה פוליטית וחברה באוניברסיהאוניברסיטה הפתוחה, 
 40, ההשלכות של יישום שירות אזרחי חובה - תרחיש , קהילת צבא, הסוציולוגית הישראלית

 4300באוקטובר 
 

 04, אזרחי במגזר המיעוטים-אומיהשירות הלסמי סמוכה,  סורהמכון למחקרי ביטחון לאומי, פרופ
 . 4302במאי 

 

http://soc.haifa.ac.il/~s.smooha/uploads/editor_uploads/files/CivicServiceForArabs2009.pdf
http://www.youtube.com/playlist?list=PLEMOEwdRMCam_CnGy5ClBMNtNMbBNFklg

