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 שבט תשע"ט יז                                                                                                                    
 2019ינואר  23                                                                                                                    

 
 לכבוד

 מר גיא זומר
 התנועה לחופש המידע 

  foi@meida.org.ilבדוא"ל:  
 

 א.נ, 

  1998-חופש המידע, התשנ"ח מידע במסגרת  לקבלת פנייתך  הנדון:

 "6000בנושא תכנית "כרמל 

   18.10.2018 מיום פנייתךסימוכין:                                                            

 

 במעה לפנייתך , להלן המידע הקיים ברשות בהתייחס לסעיפי הפנייה.

 

לא נקבעו על ידי השר תנאים ומגבלות נוספים לגבי תפקידים שיבצעו מתנדבים,   .1

 "(.החוקלהלן: ") 2017 -( לחוק שירות אזרחי, התשע"ז1)ו()6בהתאם לסעיף 

התחומים בהם ניתן להפעיל מתנדבים בשירות לאומי ע"י גופים מפעילים שאינם  .2

וטרם חקיקת החוק,  לחוק  65רשויות ציבורית, כהגדרתם בחוק, נקבעו בסעיף 

הנושא הוסדר בתקנות הביטוח הלאומי )בנות בשירות לאומי בהתנדבות(, 

. תחומי ההייטק או הפיתוח הטכנולוגי לא קיימים בין התחומים 2002-התשס"ב

שנקבעו בחוק )ואף בתקנות הביטוח הלאומי(, ואין גופים שאינם רשויות 

ים ביטחוניים, הכלולים ציבוריות שמפעילים מתנדבים בתחומים אלה. בגופ

בהגדרת רשות ציבורית, מופעלים מתנדבים בתחום הביטחון הכולל גם תיאורי 

 פעילויות משדה הפיתוח הטכנולוגי.  

לטובת  בצו את תחום הפיתוח הטכנולוגייחד עם זאת, השר פועל כדי להוסיף 

 לחוק שירות אזרחי.   )ד(65 בהתאם לסמכותו לפי סעיף הציבור,

 ערב מתנדבים שהפעילו מפעילים גופים( ה)112 לסעיף בהתאםחשוב לציין כי, 

 גופים, "קרי. 1.9.2019 ליום עד כאושרו אותם יראו, החוק של התחילה יום

 לאומי בשירות בנות) הלאומי  הביטוח תקנות בתנאי שעמדו" ותיקים מפעילים

 לתנאי בהתאם מתנדבים ולהפעיל להמשיך יכולים 2002-ב"התשס(, בהתנדבות

 2019 לספטמבר עד התקנות

לא נדרשה לעיל,  2שת אמי"ת  משמשת כגוף מפעיל ותיק, וכאמור בסעיף ר .3

 19.12.2018חדש. ביום  תפקידהוספת גוף מפעיל אלא לאשור  לקבלת אשור 

 אשרה הרשות את הוספת התפקיד. 

 5לוי מתנדבות. מקום השירות הוא: רח' שלמה ה 30פעילות זו משרתות במסגרת 

 ירושלים. 
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חודש וניתן להתנדב גם  12-לחוק, תקופת השירות  לא תפחת מ  7בהתאם לסעיף 

 שעות שבועיות בממוצע. 40והיקף השירות עומד על  , חודש( 24שנה נוספת, עד 

המתנדבים  פעילותלרשות אין מידע בנוגע לתפקידים של עובדי הגוף המפעיל.  .4

 לות חממת יזמות ומייקרס.בתחום החינוך בתפקידים של פעי

הכשרה לשירות  מבוצעת  ע"י הגופים המוכרים לכלל   לחוק 13בהתאם לסעיף  .5

המתנדבים והכשרות מיוחדות מבוצעות בהתאם לצורך ע"י הגופים המפעילים, 

לחוק. בהתאם לאמור, על רשת אמי"ת או על מי מטעמה,  14בהתאם לסעיף 

 פעילותם באופן הנדרש . להכשיר את המתנדבים כדי שיוכלו לבצע את

 להוספת תפקידים חדשים. של רשת אמי"ת א. מצורף מסמך בקשה  .6

. בהתאם לחוק, הרשות אינה ברשות המידע המבוקש לא קיים –בנוגע להסכם     

נדרשת לחתום על הסכם מול הגופים המפעילים ואלה נדרשים לחתום על 

התחייבות גוף מפעיל, בנוסח הקבוע בתוספת השלישית לחוק, ולמסור אותו לגוף 

 המוכר. 

 תחום הפעילות שאושר הוא  חינוך  -ב. לעניין הפרויקט האמור

לעיל,  רשת אמי"ת היא  גוף מפעיל ותיק וככזו יכולה להפעיל  2ג. כאמור בסעיף 

 . 1.9.2019מתנדבים עד לתאריך 

 ד. לא נקבעו תנאים נוספים על ידי השר 

 ה. לא התקבלו ברשות הודעות כאמור

 קט האמור. יימים תוצרים אודות השירות בפרויבשלב זה, לא ק .7

        
 נעם עמרן, עו"ד                                                                                       

 ממונה על העמדת מידע לציבור

 
 


