
 

 

 המלח והערבה )ע"ר(-עמותת מרכז מדע ים

 -נוהל העסקת מתנדבים  -

 :מטרה .1
 

 מטרת נוהל זה:
 

 .להסדיר את הפעילות ההתנדבותית בעמותה .1.1
 

 :הגדרות .2
 

  :בנוהל זה תהא למונחים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם
 

   - מתנדב .2.1
פשי וללא קבלת שכר אדם, קבוצה או ארגון הפועלים למען הזולת והחברה, מתוך רצון חו

או גמל אחר )מלבד החזרי הוצאות( וזאת לאחר שעברו הליך מסודר והוכרו על ידי הנהלת 
 .העמותה

 

  - פעילות התנדבותית .2.2
לעמותה, כאשר  שיש בהן תועלתתרומת זמן, שירות, מומחיות, ידע, יוקרה, עבור מטרות 

רבות גיוס משאבים לאותה הן כוללות גם ייזום, הכנסה, ארגון וכן עידוד ההתנדבות, ל
 .מטרה

 

  :עקרונות .3

 

  שירות המתנדבים בעמותה, יתבצע ללא תשלום. .3.1

 

 מעביד, כהגדרתם בחוק.-לא יתקיימו יחסי עובדן המתנדבים לבין העמותה יב .3.2
 

 .(1-נספח א)יטת מתנדב בעמותה, ייעשה על בסיס טופס קבלת מתנדבקל .3.3
 

טה מוסדר, הכולל: הדרכה מוקדמת המתנדב יתחיל את פעילותו לאחר שעבר תהליך קלי .3.4
 רלבנטית לתפקידו, בהתאם לתחום עיסוקו.

 

ההתנדבות היא לצורך סיוע לעובדי העמותה וחוקריה ולא עבודה המבוצעת כדבר שבשגרה  .3.5
על ידיהם. העסקת מתנדבים, יכולה להיות כהשלמה או תוספת לאנשי המקצוע ולא במקום 

 עובד העמותה.
 

 ן חובה לבצעו לשם קבלת רישיון או תעודת הסמכה.מתנדב יועבר בתפקיד שאי .3.6
 

ת ידע שתחום עיסוקם של המתנדבים, שאינם אנשי מקצוע, יוגבל לפעילות שאינה דור .3.7
 ומיומנות מקצועית או שיוכשרו לכך.

 

ההתנדבות תעשה במסגרת העסקה גמישה, בתיאום עם המתנדב )המתנדב אינו מחויב  .3.8
 עבודה(. למסגרת נוקשה ומחייבת של שעות וימי



הגדרת תפקידי המתנדבים, השמתם, קליטת, הדרכה, בקרה והערכה, יתבצעו על ידי הנהלת  .3.9
 העמותה.

 

 עלה וכל הוצאה כספית, הכרוכה בהפעלתו של המתנדב, תחול על העמותה.הכשרה, הפ .3.10

 

 :ניגוד עניינים .4
 

 .(2-נספח אמילוי שאלון קליטת מתנדב ) .4.1

 

הכולל התחייבות לשמירת סודיות, לאחר מתן  ",הצהרת מתנדבהחתמת המתנדב על טופס " .4.2
 (.3-נספח אהסבר על חיסיון המידע )

 

הודעה למועמד על קבלתו כמתנדב בעמותה והסבר על מקום שירותו ומועד תחילת השירות,  .4.3
 ( 5-נספח א -ו 4-נספח אהבהרת האחריות הכרוכה בתפקיד ומידע אודות חובות וזכויות )

 

 (.6-נספח אתו לתפקיד, על פי תכנית הדרכה מובנית )ביצוע הכשרה למתנדב עם כניס .4.4
 

 תיעוד שוטף ויומיומי של נוכחות המתנדבים. .4.5
 

 משוב ודיווח מהממונה הישיר על פעילות המתנדב, יועבר להנהלת העמותה. .4.6
 

 יצירת פרטי המתנדב ברשימה כולל של כלל המתנדבים, אשר תכלול את הפרטים הבאים. .4.7
 

 שם, מספר תעודת זהות, כתובת ומספרי טלפון.פרטיו האישיים של המתנדב:  .4.7.1

 

 תפקיד המתנדב. .4.7.2
 

 תאריך תחילת השירות. .4.7.3
 

 שם היחידה/השלוחה בה שובץ המתנדב. .4.7.4
 

 ימי ושעות הפעילות. .4.7.5
 

 שם האחראי להפעלת המתנדב ותפקידו. .4.7.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 :כיסוי ביטוחי למתנדבים .5

 
 

  (.1978-"ח)חוק הביטוח הלאומי ותקנות הביטוח הלאומי )מתנדבים(, תשל
  :כללי

  פעמית.-את פעילות המתנדבים בעמותה, יש לבטח בשני היבטים, גם כאשר מדובר בהתנדבות חד
   :ביטוח נזקי גוף א.

 
נזק אשר עלול להיגרם למתנדבים עצמם במהלך הפעילות ההתנדבותית, בדרך אל 

 "(.ביטוח המתנדבומההתנדבות, או כתוצאה ממנה )להלן: "

    :ישיביטוח צד של ב. 
 

 "(.ביטוח צד שלישיביטוח מפני נזקים שהמתנדב עצמו עלול לגרום לצד שלישי )להלן: "

 ביטוח נזקי גוף: .5.1

 

   ביטוח באמצעות המוסד לביטוח לאומי: .5.1.1
 

אולם, להבטחת זכויותיהם כרוך בתשלום,  הביטוח במסגרת הביטוח הלאומי אינו
 כמפורט להלן:של המתנדבים המבוטחים, יש לעמוד בתנאים מצטברים, 

 

 

היא מהפעולות המנויות בתקנות המתנדבים למען מטרות פעולת ההתנדבות  .5.1.1.1
 שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית.

 

המתנדב הופנה לארגון בהפניה מוקדמת, לפני תחילת ההתנדבות, על ידי גוף  .5.1.1.2
משרד ממשלתי,  –ציבורי המוסמך להפנות מתנדבים )גוף ציבורי לענין זה 

לאומי, רשות מקומית והגופים המנויים בחוק הביטוח  המוסד לביטוח
 הלאומי ותקנות הביטוח הלאומי(.

 

ביטוח המתנדבים יתבצע באמצעות יצירת רשימה שמית של כלל  .5.1.1.3
  המתנדבים.

 "אישור על ביטוח המתנדבהרשימה תכלול את הנתונים המופיעים על גבי "
ריך תחילת שם מלא של המתנדב, מספר תעודת זהות, תא :(1-נספח א)

ההתנדבות, תאריך סיום ההתנדבות, ימי ושעות הפעילות, מקום ההתנדבות 
  ותיאור תפקיד.

  הביטוח תקף לשנה.
  אין צורך להעביר הרשימה למוסד לביטוח לאומי.

  .למתנדב עצמו" אישור על ביטוח המתנדבבמקביל, יימסר טופס "
 

 נשמרהכוללת חשוב להדגיש, כי אישור על ביטוח המתנדב והרשימה ה
  מהווים מסמכים בלעדיהם לא ניתן יהיה להגיש תביעה.שכן הם , עמותהב

  פירוט כיסוי ביטוחי על ידי המוסד לביטוח לאומי. – 'נספח ברצ"ב 

 

  :פעולות ההתנדבות שלא ניתן לבטח באמצעות הביטוח הלאומי .5.1.2
 



ים כאשר פעולת ההתנדבות אינה עונה על התנאים המפורטים בתקנות המפורט
, יש לדאוג לביטוח המתנדב 1978-בתקנות הביטוח הלאומי )מתנדבים(, התשל"ח

  בחברת ביטוח.
 
  .אחריות הנהלת העמותהיטוח זה הינו בב

 
כמשמעה יובהר ויודגש, כי לא כל פעילות המתבצעת ללא תשלום, תוגדר כהתנדבות 

   התשל"ח.בתקנות הביטוח הלאומי )מתנדבים( 
תשלום ואינה עולה כדי פעולת התנדבות, יש לדאוג, לפני ביחס לפעילות שאינה ב

 .תחילת הפעילות, להסדרת כל היבטי הביטוח
  

אינה  –" יתתמעורבות חבר", "שח"ק", "פר"חלמען הסר כל ספק, פעילות במסגרת "
 .התשל"חמהווה פעילות התנדבותית, כמשמעה בתקנות הביטוח הלאומי )מתנדבים, 

 

-יתן במסגרת תקנות הביטוח הלאומי )מתנדבים, תשל"חיש לציין, כי הכיסוי הנ .5.1.3
 , זהה לזכויות נפגעי תאונות עבודה ואינו כפוף למבחן הרשלנות.1978

 

מתנדבים שיפגעו כתוצאה מאירוע מלחמה או טרור, יטופלו בדומה לכלל האזרחים  .5.1.4
הנפגעים מפעילות איבה על ידי המוסד לביטוח לאומי, האחראי להפעלת הכיסוי על 

 .1970-חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"לפי 

 

  :אחריות מקצועית –ביטוח צד שלישי  .5.2

 

באחריות הנהלת העמותה לוודא, כי קיים כיסוי ביטוחי בעמותה, בנושא אחריות  .5.2.1
 מקצועית המוכל גם על מתנדבים.

 

  :זכויות וחובות המתנדב .6
 

 :זכויות .6.1

 

לנוהל  5)כמפורט בסעיף רום לאחריםגד נזקים שייגרמו לו או שיגכל מתנדב יבוטח כנ .6.1.1
 .זה(

 

 המתנדב זכאי ליחס מקצועי ומכובד מעמיתים ושותפים לצוות. .6.1.2
 

המתנדב זכאי לקבל החזר הוצאות כספיות הנובעות ממילוי תפקידו, על פי הנחיות  .6.1.3
 את האמצעים הנדרשים לכך(.העמותה וכאשר העמותה לא העמידה 

 

השתלמויות ותרגילים הקשורים לתחום המתנדב זכאי להשתתף בתוכניות הכשרה,  .6.1.4
 תפקידו, בתאום מראש עם הנהלת העמותה.

 

 המתנדב זכאי לקבל ציוד הנדרש למילוי תפקידו ומשימותיו. .6.1.5
 

מתנדב רשאי להפסיק את שירותו בהתראה סבירה תוך הודעה לממונים עליו  .6.1.6
 ולהנהלת העמותה.

 



 

 

 :חובות .6.2

 

 נשיאת תג זיהוי עם תמונה עדכנית. .6.2.1

 

 ם לתפקיד שהוגדר.מות בהתאביצוע המשי .6.2.2
 

 שמירת כללי האתיקה המקצועית, כפי שמחויבים כל אנשי הצוות. .6.2.3
 

 שמירת סודיות המידע. .6.2.4
 

 השתתפות בתוכניות הכשרה, השתלמויות על פי דרישת הנהלת העמותה. .6.2.5
 

 הודעה לממונה או לרכז ההתנדבות על היעדרות צפויה או הפסקת התנדבותו. .6.2.6
 

פה על הפעילות בתחום אחריותו, לרבות אירועים -עלדיווח לממונה בכתב ו/או ב .6.2.7
 חריגים.

 

המתנדב אינו רשאי לקבל טובות הנאה מכל גורם הפועל בעמותה או מול העמותה  .6.2.8
 מטעמם.

 

 :טיפוח ושימור מתנדבים .7

 
חשוב, שכל מסגרת תמצא דרך להוקיר ולהעריך את המתנדבים להעניק הרגשת שייכות 

 המקובלות בארגון. ומעורבות, הוקרה והערכה, בדרים

 

 :סיום שירותו של המתנדב .8

 

 את התנדבותו בכל עת, לאחר שיודיע לממונים ולהנהלת העמותה.להפסיק  מתנדב רשאי .8.1

 

  (.7-נספח ארכז ההתנדבות ימלא טופס סיום התנדבות ויחתים עליו את המתנדב ) .8.2
 הטופס יתויק אצל רכז ההתנדבות.

 

 פסקת פעילותו של המתנדב.הנהלת העמותה תודיע לחברת הביטוח על ה .8.3
 

הגורם האחראי על המתנדב, יוודא החזרת כל הציוד והאמצעים שהמתנדב קיבל מתוקף  .8.4
 תפקידו.

 

הנהלת העמותה רשאית להפסיק את פעילותו של המתנדב בכל עת, בהתבסס על הערכת  .8.5
 תפקודו כמתנדב בתחום עליו הופקד, או עקב התנהגות בלתי הולמת.

 

 

 

 :סיכום ודיווח .9

יום הפעילות יקיים הממונה הישיר שיחת משוב עם המתנדב ויעביר את סיכום המשוב בס .9.1
 להנהלת העמותה.



 

בסוף כל שנה, יקבל רכז ההתנדבות דוחות הערכה ודיווח מסמכים על פעילות המתנדבים  .9.2
  מראשי היחידות המפעילות.

 
 הדיווח יכלול את הפרטים הבאים:

 

 שם המתנדב. .9.2.1

 

 היחידה בה הועסק. .9.2.2
 

 ת תפקודו של המתנדב, בתחום עליו הופקד על ידי הממונה הישיר.הערכ .9.2.3

הדו"ח הנ"ל ישמש בסיס להמשך פעילותו של המתנדב, לחידוש הביטוח ולהגשת מועמדות 
 לקבלת אות הוקרה כמתנדב מצטיין.

  .לממונה מטעמהרכז ההתנדבות יערוך דו"ח פעילות מסכם להנהלת העמותה או  .9.3
קחים, מיפוי צרכים ולשיפור תכנית ההפעלה וההדרכה של הדו"ח יהווה בסיס להפקת ל

 המתנדבים.

 

 דו"ח הפעילות השנתי המסכם, יועבר באחריות ההנהלה, לדיווח באסיפה הכללית השנתית. .9.4
 

 

 

 

_____________________________ 
 )ע"ר( המלח והערבה-ים  מרכז מדעעמותת 

 
 
 
 

 

 

 

 

 ()ע "ר המלח והערבה-עמותת מרכז מדע ים

 



 

 

 1-א ספחנ
     

 

 במוסד לביטוח לאומי -אישור על ביטוח מתנדב
 
 

 _________________________________________________ הריני מאשר, כי המתנדב
 

 __________________________________________________________תעודת זהות
 

 ____________מען ____________________________________________________
 

 התנדב/ה לסייע בתפקיד _________________________________________________
 

 שם הארגון המפנה _____________________________________________________
 

 למען )הגוף או האדם שלמענו נעשית הפעולה( __________________________________
 

 ________ תאריך סיום _______________ )עד שנה(.תאריך התחלה ___________
 

 בימים ______________________________________________________________
 

 בשעות ______________________________________________________________
 
 
 

)נוסח משולב(,  ", לחוק הביטוח הלאומיתגמולים למתנדביםהפניה זו ניתנה לענין פרק יג' "
לחוק בנוסחו הקודם( שלפיו מבוטחים מתנדבים מן הסוג הנ"ל בדומה  2)פרק ט 1968-התשנ"ה

 לביטוח החל על נפגעי עבודה.
 
 
 
 

        תאריך:
 

        חותמת:
 

      שם וחתימת נותן ההפניה:

 

 

 

 ()ע "ר המלח והערבה-עמותת מרכז מדע ים

 2-א נספח



     

 )ימולא על ידי המתנדב(שאלון קליטת מתנדב 
 

           שם משפחה:
          שם פרטי:

        מספר תעודת זהות:
     זכר / נקבה    מין:

        תאריך לידה )מלא(:
         כתובת מגורים:

          מיקוד:
        מקום עבודה אחרון:

      כן / לא   רישיון נהיגה:
      כן )היכן(  שירות צבאי/לאומי:

     לא )מדוע(     
      תקין )כן/לא( :מצב בריאות או מגבלות רפואיות

      מחלה כרונית:     
       אחר     

 רצ"ב אישור רפואי
 

  ___ כן   ;  ___ לא -האם עסקת בעבר או בהווה בפעילות התנדבותית  •
מה מצא חן בעיניך, ספר/י מעט על הפעילות ההתנדבותית )מהו נושא ההתנדבות, כמה זמן התנדב, 

         מה לא מצא חן בעיניך וכו'( 
            

             

מה הביאך לפנות אלינו, מדוע חשוב לך להתנדב בארגונינו, במה להערכתך אתה יכול לסייע  •
     כמתנדב/ת ומהן הציפיות שלך מהפעילות ההתנדבותית ? 

            

             

  שליטה בשפות: •
       השפה:
    כתיבה     קריאה       דיבור 

       השפה:
    כתיבה     קריאה       דיבור 

       השפה:
    כתיבה     קריאה       דיבור 

  הקף בעיגול  את הימים בהם את/ה יכול/להתנדב: א', ב', ג', ד, ה', ו', שבת •
         בין השעות: 

       לאיזו תקופה תוכל להתנדב:  •

 

        תאריך:
    

      חתימת המתנדב:      שם המתנדב:

 

 ()ע "ר המלח והערבה-עמותת מרכז מדע ים



 

 

 
 3-א נספח

     
 

 הצהרת המתנדב
 , במשתמע וההיפך(לשון נקבה, הכוונה לרבות לשון זכר)בכל מקום בו נכתב ב

 
 

מתנדב      מספר תעודת זהות     אני הח"מ, 
 "(:העמותהלהלן: "ע"ר( )עמותת מרכז מדע ים המלח והערבה )

 

 להתנדב בארגונכם ומקבל על עצמי את קיום הנהלים המקובלים בעמותה. אני מעוניין .1

 אני מצהיר, כי אין לי כל מגבלה/מחלה רפואית/נפשית המונעת ממני למלא את תפקידי כמתנדב. .2

 אני מצהיר, כי אין לי רישום פלילי. .3

י ואחר, אשר נחשפתי אליו, במישרין או בעקיפין, אני מתחייב לשמור על כל מידע רפואי, סוציאל .4
  במהלך ההתנדבות.

 1997-לחוק העונשין, התשל"ז 118ידוע לי, כי אי מילוי התחייבות, יכול להוות עבירה לפי סעיף 
 .1981-להגנת חוק הפרטיות, התשמ"א 5ו/או סעיף 

שותף ליצירתו או שנחשפתי  ידוע לי, כי כל חומר שהוא מושא לזכויות קניין רוחני שיצרתי, הייתי .5
אליו במהלך ההתנדבות, לרבות תוצר ידע, כהגדרתו בנוהל החשב הכללי לגבי תוצרי ידע, הוא 

 בבעלותה המלאה של העמותה.

 מעביד.-יודע, כי ביני ובין העמותה, לא מתקיימים יחסי עובד .6

בכל הנוגע לביטוח, הובא לידיעתי, כי אני מבוטח על פי חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(,  .7
שהותקנו על פיו או באמצעות  1978-ותקנות הביטוח לאומי )מתנדבים(, התשל"ח 1968-תשכ"ח

 חברת הביטוח )מחק את המיותר(.

ובותיי וזכויותיי הריני מאשר, כי הוסברה לי האחריות הכרוכה מפעילות בעמותה, כמו גם ח .8
 הנובעות מפעילות זו.

מכול גורם שהוא בעמותה לרבות עובדים הובהר לי, כי איני רשאי לקבל טובות הנאה  .9
 , בשמם או מטעמם.,ספקים,נותני שירותים, לקוחות ומקבלי שרותים

לממונה הישיר ידוע לי, כי עלי להודיע מראש על היעדרות או על הפסקת פעילותי ההתנדבותית  .10
 ולהנהלת העמותה.  עלי

 

 

 

 

    תאריך:        חתימה:



 

 ()ע "ר המלח והערבה-עמותת מרכז מדע ים

    4-נספח א
 

  אגרת מתנדב
 

 מתנדב/יקר/ה

 

)להלן: המלח והערבה )ע"ר( -מרכז מדע יםאנו מברכים אותך על נכונותך להתנדב בעמותת 
 "(.העמותה"

 להביא לידיעתך את ההנחיות הבאות:לקראת תחילת פעילותך כמתנדב/ת בעמותה, הריני 

 

הנך מבוטח באמצעות המוסד לביטוח לאומי/ חברת ביטוח )מחק את המיותר( על כל פגיעה,  .1
 כנדרש על פי החוק.

את/ה מקבל/ת על עצמך את כללי האתיקה המקצועית ושמירת סודיות של  עובדי העמותה ככל  .2
 כל מידע אשר יגיע אליך, במישרין, או בעקיפין.

 להופיע לפעילות ההתנדבותית בזמן, בימים ובשעות שתואמו עמך מראש. עליך .3

 עליך לענוד תג זיהוי המונפק עבורך על ידינו. .4

חובת הודעה מוקדמת על היעדרות צפויה, על חופשה, או  ,בעמותהחלה עליך, כעל יתר העובדים  .5
 הפסקת הפעילות ההתנדבותית.

מקבלי שרותים וכל גורם  ,שרותים נותני ם,ספקי וחות,קמלאינך רשאי/ת לקבל טובות הנאה  .6
 , בשמם או מטעמם.אחר

 עליך לפעול על פי הנחיות הממונים. .7

 על פעילותך, לרבות אירועים חריגים. לממונה הישירעליך לדווח  .8

את כל הציוד שניתן לך בתוקף תפקידך, לרבות תג  לעמותהעם סיום פעילותך, עליך להחזיר  .9
 המתנדב.

 

 תנדבותך ומאחלים הצלחה וסיפוק בעבודה.אנו מודים לך על ה

 אנו עומדים לרשותך בכל עת ובכל ענין.

     תוכל/י ליצור קשר עם הנהלת העמותה בטלפון: 

 

 בברכה,

 

      שם:



 

 

      תפקיד:

 ()ע "ר המלח והערבה-עמותת מרכז מדע ים

 5-נספח א
 

 כרטיס מתנדב בקליטה
 

     ת.ז. מס'      שם מתנדב/ת  .1
      מספר מתנדב

 

מספר        מספר טלפון בבית       כתובת .2
     טלפון נייד

 

     בה שובץ המתנדב/ת  שם יחידת המשנה )מחלקה/מכון/מרפאה( .3

 

      תפקיד המתנדב/ת )לצרף תיאור תפקיד מפורט(  .4

           

 

        שם הממונה הישיר של המתנדב/ת .5

 

  המתנדב/ת חתם/חתמה על הטפסים הבאים: .6
  לא / כן  ליטת מתנדב:שאלון ק

 כן / לא   הצהרת המתנדב:

 

  המתנדב/ת קיבל/ה: .7
  כן / לא טופס הפניה למתנדב )ביטוח(:

  כן / לא   אגרת למתנדב:
  כן / לא    תג זיהוי:

 כן / לא    אחר, פרט: 

 

  המתנדב/ת קיבל/ה הדרכה / השתלמות: .8
           תאריך: 
           תאריך: 
           תאריך: 

 

            תאריך:
 

      שם ממלא הכרטיס: 

        תפקיד:

 



 

 ()ע "ר המלח והערבה-עמותת מרכז מדע ים

 6-נספח א
 

 תכנית הדרכה כללית למתנדב לפני כניסתו לתפקיד
 
 

 נושאים מרכזיים: .1

 

 מבנה, מטרות ותוכניות. –הארגון  .1.1

 

ות התפקיד, אתיקה מקצועית, תפקיד המתנדב בשגרה ובחירום )הגדרת תפקיד, ציפיות, גבול .1.2
 סודיות, אחריות ומחויבות(.

 

 זכויות וחובות. .1.3
 

  ביטוח מתנדבים. .1.4

 

 נושאים רלוונטיים לתפקיד ולתחום עיסוקו של המתנדב. .2

 

 החוק למניעת הטרדה מינית. .3
 

 הנהלת העמותה אחר, בהתאם להחלטת  .4

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 עמותת מרכז מדע ים-המלח והערבה )ע "ר(

 
 7-א נספח

 
 העסקה של המתנדבסיום 

 
 

    ת.ז. מס'       שם המתנדב/ת  .1
  

     מספר מתנדב 

 

            כתובת .2
      מס' טלפון נייד     מס' טלפון בבית 

 

        שם יחידת המשנה בה שובץ המתנדב/ת  .3
      בשעות       בימים 

 

          תפקיד המתנדב/ת  .4
 

        שם הממונה הישיר של המתנדב/ת  .5
 

        עד הפסקת פעילות התנדבותית מו .6
 

        פירוט הציוד והאמצעים שהוחזרו  .7
 

 

 

   תאריך:       חתימת המתנדב: 

   תאריך:      : חתימת הנהלת העמותה

 

 

 

 

 

 



 'בנספח 
 

 המוסד לביטוח לאומימתנדבים המכוסים בביטוח באמצעות  

 

 :הגדרת מתנדב .1

 
)הוצאות אש"ל הקשורות בביצוע  נדבות, שלא בשכרנחשב מי שפועל בהת -"מתנדבנין זה "על

גוף ציבורי  והופנה להתנדבות הזאת על ידי פעולת ההתנדבות אינן נחשבות לשכר( למען זולתו,
 .למטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית, וההתנדבות נעשתה מוסמך להפנות מתנדביםה
 

  :להלן פירוט סוגי המתנדבים .2
 
אחרת   פעולה , סריקות, שמירה וכלשממלא ללא שכר חובת אבטחה לפי חוק, לרבות אימונים ימ

  הדרושה לביצוע האבטחה, שלא בזמן שירותו לפי חוק שירות ביטחון.
שמושיט עזרה לזולתו בהתאם לחובתו על פי דין. כחובה על פי דין נחשבת הושטת עזרה  מי

לנפגעים בתאונות דרכים )כולל הסעתם לקבלת טיפול רפואי(, עזרה לשוטר בעת מילוי תפקידו 
  זרה לעובד ציבור על פי דרישתו בעת אסון טבע.וע
מדובר במי שבית  פי חוק העונשין.-שמבצע "עבודה ציבורית" או "שירות לציבור" על מי

בית המשפט וחויב  המיר את ריצוי מאסרו בעבודה ציבורית, או במי שהורשע על ידי המשפט
  הציבור. בשירות לתועלת

בנסיבות שבהן  להצלת חייו או רכושו של הזולת, שעשה בהתנדבות, שלא בשכר, פעולה מי
איימה באופן מיידי על חייו או על רכושו של הזולת, ולפי הכללים  להניח כי סכנה של ממש סביר

  שנקבעו בתקנות. חיפוש אחר נעדרים ייחשב בתנאים מסוימים כפעולה להצלת חיים.
   ר מתנדב, שלא בשכר, במגן דוד אדום בישראל.חב

או  לגוף או לרכוש, ב, שלא בשכר, בארגון למתן עזרה ראשונה, בארגון למניעת נזקיםחבר מתנד
בארגון לטיפול בחולים או באנשים שאינם מסוגלים לטפל בעצמם, או חבר מתנדב, שלא בשכר, 

הארגון אישר את  המסחר והתעסוקה ובלבד ששר התעשיה, בארגון המטפל בקבורה,
זה אושרו הגופים: ארגון יע"ל; הוועד הכללי לקהילת  שפורסמה ברשומות. לעניין בהודעה

חברה קדישא, המועצה הדתית ירושלים;  "איחוד" בתל אביב;  חברה קדישא התימנים בארץ;
היחידה הישראלית להחשת פעולות הצלה; המועצה הדתית קרית גת; המועצה הדתית ליד ארגון 

  זיהוי קורבנות אסון. -"חסד של אמת"; זק"א  -זק"א 
ביחידת   אי מתנדב, כמשמעותו בחוק שירותי הכבאות. מדובר באדם שהתחייב למלא תפקידכב

  חוק הכבאות. הכבאים שלא בשכר, בתנאים שנקבעו בתקנות, וכן במי שגויס לכיבוי שריפה על פי
י שמבצע שירות בקהילה שלא בשכר במסגרת תוכנית מהל"ב )תוכנית ויסקונסין( שמטרתה מ

 מקבלי גמלה להבטחת הכנסה. לעבודה של החזרה
 

 :מטרת פעולת ההתנדבות –מתנדבים  .3
 

המטרות המפורטות כאן, נקבעו כמטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית, כאשר כל אחת 
מהן, כוללם גת ייזום, הכנה, ארגון, מינהל וכן עידוד ההתנדבות, לרבות גיוס משאבים לאותה 

 מטרה.
 

 חלת הלשון העברית.נה .3.1

 בערות.עור הבי .3.2

  נוך מבוגרים.חי .3.3

 פול חינוכי וחברתי בקידום משפחות, ילדים או נוער.טי .3.4

  יטת עולים.קל .3.5

 רותי ייעוץ לתושבים ולתיירים.שי .3.6

או  פול בקשישים, בנכים, בחולים או במשפחותיהם; עזרה בדרך של אחזקת מעונותטי .3.7
  או חולים. מוסדות של קשישים, נכים

  פול במשפחות שכולות.טי .3.8
 

https://www.btl.gov.il/benefits/Volunteer_Rights/Pages/גופים%20הרשאים%20להפנות%20מתנדבים%20לפעולות%20התנדבות.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Volunteer_Rights/Pages/גופים%20הרשאים%20להפנות%20מתנדבים%20לפעולות%20התנדבות.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Volunteer_Rights/Pages/גופים%20הרשאים%20להפנות%20מתנדבים%20לפעולות%20התנדבות.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Volunteer_Rights/Pages/גופים%20הרשאים%20להפנות%20מתנדבים%20לפעולות%20התנדבות.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Volunteer_Rights/Pages/מטרת%20פעולת%20ההתנדבות.aspx


 

 

בענפי  יבוצים, ליישובים חקלאיים או ליישובי ספר בשמירה, ביצורים, עבודותרה לקעז .3.9
המשק, או בפעולות הדרכה חקלאית או הדרכה אחרת, ובלבד שתקופת ההתנדבות של 
המתנדב בפעולות, לפי פסקה זו, היא ארעית ואינה עולה על שישה שבועות רצופים 

 )מתנדב השוהה בקיבוץ מעבר לתקופה הנ"ל(.

  בחיילים ובמשפחותיהם. פולטי .3.10

בעבודה  וע למערכת הביטחון בעבודות ביצורים, בעבודות במחסני חירום, בסדנאות, אוסי .3.11
  אחרת במחנות צה"ל וביחידותיו ובמתקני המשטרה וביחידותיה.

לחוק שירות עבודה בשעת  1נדבות שלא בשכר לשירות עבודה, כמשמעותו בסעיף הת .3.12
  .1967 -חירום, התשכ"ז

  וסדות חינוך או מוסדות ציבור.טחת מאב .3.13

  טחת פעולות חינוכיות, לרבות אבטחת וליווי טיולים ומסעות גדנ"ע.אב .3.14

  ילה מסמים, מעישון או מאלכוהול.גמ .3.15

  יעת עבריינות.מנ .3.16

  קום אסירים וטיפול במשפחות אסירים.שי .3.17

שובי ולות תרבות על ידי אמנים מתנדבים ביחידות ובמחנות צה"ל או פעולות כאמור בייפע .3.18
  אזור פעולות איבה.  ספר בתקופה שבה מתנהלות באותו

)א( לתקנות הביטוח הלאומי )בנות -2ו 1רות לאומי בהתנדבות כמשמעותו בתקנות שי .3.19
  .1978 -בשירות לאומי בהתנדבות(, התשל"ח 

זקת ילד או בוגר שהוא פסול דין, בידי אב ואם, שאושרו לגביו כמשפחה אומנת על ידי הח .3.20
  ה: לעניין זה "החזקה" בכל שעות היממה.הרווח משרד

 צחת זכר השואה וחלליה.הנ .3.21

 ילות למען איכות הסביבה, שמירת הטבע והגנה על בעלי חיים.פע .3.22
 

  :הסמכות להפנות מתנדבים .4
 

אים להפנות מתנדבים לפעולות התנדבות משרד ממשלתי, המוסד לביטוח לאומי, שר .4.1
על ידי  גוף ציבורי שאושר הודית וכן כלרשות מקומית, ההסתדרות הציונית, הסוכנות הי

 והשירותים החברתיים.  שר הרווחה 

  התמלאו בו התנאים האלה:ציבורי יקבל אישור כמוסמך להפנות מתנדבים אם וף ג .4.2
 

 וא מתנהל ללא כוונת רווח.ה .4.2.1

מתנדבים במשך שנה, או שהוכר כגוף מפנה לעניין תקנות  250א מפעיל לפחות וה .4.2.2
 (.2002-הלאומי )בנות בשירות לאומי בהתנדבות התשס"ב    הביטוח 

 נהלתו מורכבת משלושה בוגרים לפחות.ה .4.2.3

  תו בהפעלת מתנדבים.לו תקנון המסדיר את מטרותיו ודרכי עבוד שי .4.2.4

תקיימה בו פעילות סדירה במשך שישה חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני שהגיש ה .4.2.5
או שהוכר כגוף מפנה לעניין תקנות הביטוח הלאומי  לאישורו כגוף ציבורי;     בקשה 

 (.2002-)בנות בשירות לאומי בהתנדבות התשס"ב
 

 :קבלת הפניה להתנדבות .5
 

שהמתנדב התחיל  לפניצריכה להינתן  גוף שאושר לכךדבות על ידי הפניית מתנדב לפעולת התנ
 )"הפניה מוקדמת"(.  בפעולת ההתנדבות

  ., או קודם לכן, אם נקבע בה מועד מוקדם יותרשנה אחת בלבדהוא למשך ההפניה תוקפה של 
 עליו לקבל הפניה מחודשת. -מתנדב הממשיך בפעילותו מעבר לשנה אחת 

 
 
 
 

https://www.btl.gov.il/benefits/Volunteer_Rights/Pages/גופים%20הרשאים%20להפנות%20מתנדבים%20לפעולות%20התנדבות.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Volunteer_Rights/Pages/גופים%20הרשאים%20להפנות%20מתנדבים%20לפעולות%20התנדבות.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Volunteer_Rights/Pages/גופים%20הרשאים%20להפנות%20מתנדבים%20לפעולות%20התנדבות.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Volunteer_Rights/Pages/גופים%20הרשאים%20להפנות%20מתנדבים%20לפעולות%20התנדבות.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Volunteer_Rights/Pages/גופים%20הרשאים%20להפנות%20מתנדבים%20לפעולות%20התנדבות.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Volunteer_Rights/Pages/גופים%20הרשאים%20להפנות%20מתנדבים%20לפעולות%20התנדבות.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Volunteer_Rights/Pages/דוגמה%20לטופס%20הפניה%20להתנדבות.aspx


  :תגמולים למתנדב ולתלויים בו .6
 
לנפגעי הניתנים  נפגע תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות יהיה זכאי לאותם התגמוליםנדב שתמ

  התגמולים ניתנים למתנדב ללא תלות בגילו. .והתלויים בהם עבודה
 הכשרה ל בפעולת ההתנדבות עשויים להיות זכאים בן זוג/בת זוג של מתנדב שנפטר כמו כן
 .ית ודמי מחיה לאלמנים ואלמנותמקצוע

 
 :חישוב התגמולים .7

 

  למתנדב שהיה עובד שכיר או עובד עצמאי לפני הפגיעה .7.1
 
 שוב התגמול ייעשה לפי הכנסתו ברבע השנה שקדם לפגיעה )בדרך זו מחושבות גם יח

   הקצבאות לנפגעי עבודה(, ובלבד שהכנסה זו אינה פחותה מהכנסת המינימום למתנדב. 
 החל  ₪  13,136 - 3 מינימום למתנדב מחושבת לפי מחצית הסכום הבסיסי כפולהכנסת ה

  (.01.01.2014 -ב
תחושב הקצבה לפי  -אם היתה למתנדב הכנסה פחותה מהכנסת המינימום למתנדב 

 הכנסת המינימום למתנדב. 
 

  למתנדב שלא היה עובד שכיר או עובד עצמאי לפני הפגיעה .7.2
 
      לו הכנסתו ברבע השנה שקדם לפגיעה היתה שווה להכנסת שוב התגמולים ייעשה כאייח

 המינימום למתנדב.
 

 18-14למתנדב בגיל  .7.3
 

חישוב התגמולים ייעשה לפי הכנסתו מעבודה או על פי הבסיס שלפיו מחושבת הקצבה 
  הכול לפי הסכום הגבוה יותר. -לאדם המצוי בהכשרה מקצועית 

. בהגיעו 18בה לנכה שנפגע לפני שהגיע לגיל קצ ו כן חלה עליו התקנה בדבר הגדלתכמ
מוגדלת קצבתו בהתאם לשכר הממוצע )קצבתו של מתנדב  21ולאחר מכן בגיל  18לגיל 

 (.21תוגדל בהגיעו לגיל  21עד  18שנפגע בהיותו בן 
 

  14מתנדב שנפגע לפני שהגיע לגיל  .7.4
 
  . 14לתגמולים בכסף עד הגיעו לגיל  היה זכאיא יל

   למעלה. 3ו התגמולים בהתאם לאמור בסעיף מגיל זה ישולמ
 תיקבע בלי קשר לגילו. -זאת, זכאותו לריפוי, החלמה, שיקום רפואי ושיקום מקצועי  עם

 

  14מתנדב שנהרג כתוצאה מפגיעה בפעולת התנדבות לפני שהגיע לגיל  .7.5
 
חיים אילו נשאר ב 14מגיע לגיל  ן התלויים בו זכאים לתגמולים, אלא מהמועד שבו היהיא

 למעלה(. 3)הקצבאות יחושבו בהתאם לאמור בסעיף 

https://www.btl.gov.il/benefits/Work_Injury/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Work_Injury/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Work_Injury/זכויות%20בני%20משפחה%20של%20נפטר%20מפגיעה%20בעבודה
https://www.btl.gov.il/benefits/Vocational_Rehabilitation/Training_for_widow/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Vocational_Rehabilitation/Training_for_widow/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Vocational_Rehabilitation/Training_for_widow/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Vocational_Rehabilitation/Training_for_widow/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Vocational_Rehabilitation/Training_for_widow/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Vocational_Rehabilitation/Training_for_widow/Pages/default.aspx

