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 בס"ד

 ט"תשע טבת ו"כ 

 2019 ינואר 03 

 2-סימוכין: רא

 לכבוד

 מנכ"לי הגופים המפעילים )שאינם רשויות ציבוריות(

 

 חברים שלום רב,

 2017-תשע"זהנדון : אישור גופים מפעילים לפי חוק שירות אזרחי 

אני שמח להציג בפניכם את הנוהל להגשת הטופס המקוון לאישור גוף מפעיל. זה חלק מרפורמה 

של השירותים שלנו ומעבר מדורג לעולם הדיגיטל בכל הפניות לרשות. לפניכם מספר כללים 

 ונהלים שהכינו עבורכם אנשי המקצוע ברשות.

את התנאים  65 -ו  63החוק( הסדיר בסעיפים  –)להלן  2017-חוק שירות אזרחי תשע"ז .1

הנדרשים לאישורם של גופים שאינם רשויות ציבוריות כגופים מפעילים בשירות הלאומי 

 או בהתנדבות הקהילתית.

פי הוראות המעבר של החוק ניתנה אפשרות לכל הגופים המפעילים שפעלו ביום -על .2

 .1.9.19, להמשיך ולפעול עד סוף שנת השירות הנוכחית 1.4.18

פי הוראות -נדרש לקבל אישור על 1.9.19כל גוף שמעוניין לשמש כגוף מפעיל החל מיום  .3

 החוק החדש.

צריכים גם הם  –גופים, מקומות שירות ותפקידים שאושרו מאז כניסת החוק לתוקף  .4

 לעבור אשרור מחדש באמצעות הטופס המקוון.

נות מי שיגיש את הבקשה בניגוד למצב שהיה עד כה, בהתאם להוראות החוק והתק .5

לאישור גוף מפעיל הוא הגוף עצמו. גופים מוכרים לא יוכלו להגיש בקשה עבור הגופים 

 המפעילים.

לא יוכל לשמש כגוף מפעיל ולהפעיל מתנדבים  –גוף שלא קיבל אישור לפי הוראות החוק 

 . 1.9.19החל מיום 

שירות : חינוך, בריאות, פי החוק החדש ניתן להפעיל מתנדבות/ים בשמונה תחומי -על .6

חיים, בטיחות -רווחה, קליטת עלייה ועידודה, תרבות, הגנת הסביבה וטיפול בבעלי

 בדרכים וביטחון הפנים.
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 בכל תחום מתחומים אלו נקבעו בתקנות תיאורי פעילויות מותרים של המתנדבות/ים.

 2018-מצ"ב תקנות שירות אזרחי )גוף מפעיל( תשע"ח

  –קוון שבאמצעותו ניתן יהיה להגיש את הבקשות לאישור גופים מפעילים מצ"ב קישור לטופס המ

https://www.gov.il/he/service/national_service_operator_request 

שנים לכל  10יהיה לתקופה של עד  שימו לב כי לפי הוראות החוק החדש אישור גוף מפעיל .7

שנים חלה על הגוף חובה להעביר לרשות תצהיר  5היותר )הניתנת להארכה(, וכי לאחר 

 שלא חלו שינויים מהותיים.

 . אנא הגישו את הבקשות בהקדם האפשרי בכדי שנעמוד בלוח הזמנים .8

יש להגיש בקובץ , מספר סניפים/שלוחות וכדומההגוף מבקש לשבץ מתנדבים בבמידה ו .9

כתובתם אקסל נפרד )לא באמצעות הטופס המקוון(, רשימה של שמות המקומות, 

  המדויקת, עיר ופרטי איש/אשת קשר: שם, תפקיד, טלפון וכתובת דוא"ל.

 למר אבינעם מאיר, מרכז הוועדה: בכל שאלה לגבי כל התהליך ניתן לפנות 

 vaada1@ncs.gov.il 

 

 

אני מודה לכם מראש על שיתוף הפעולה, אנו עומדים בפני תקופה אתגרית של אישור אלפי גופים 

 מפעילים בתוך זמן קצר. מאות ימי עבודה של אנשי הרשות יוקדשו להסדרת הנושא. 

 את התקופה על הצד הטוב ביותר.עם שיתוף הפעולה המלא שלכם אני סמוך ובטוח שנצלח 

 

 

 ,בברכה נאמנה

 

 ראובן פינסקי

 המנהל הכללי
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