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הצעת חוק להסדרת הפעילות ההתנדבותית בישראל ,התשע''ו–2016
הגדרות

.1

בחוק זה –
"אנשים עם מוגבלות"  -כמשמעותם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות ,התשנ"ח;1998-
"ארגון המפעיל מתנדבים" – עמותה ,גוף ציבורי או גוף עסקי ,המפעיל
מתנדבים על מנת להשיג מטרות למען החברה ו/או הקהילה בישראל;
"בן משפחה" – לרבות מי שהיה בן משפחה בעבר ,והוא אחד מאלה:
בן זוג ,לרבות ידוע בציבור ,הורה או בן זוג של הורה ,הורה של בן זוג
או בן זוגו של ההורה ,סב או סבתא ,צאצא או צאצא של בן זוג ,אח או
אחות ,גיס או גיסה ,דוד או דודה ,אחיין או אחיינית ,נכד או נכדה.
"גוף ציבורי" – כל אחד מאלה:
( )1
( )2

משרד ממשלתי ,לרבות יחידת סמך שלו;
לשכת נשיא המדינה;

( )3
( )4

הכנסת;
רשות מקומית;

( )5
( )6

חברה עירונית;
תאגיד שהוקם בחוק;

() 7

גוף שנותן שירות בריאות ממלכתי לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי,
התשנ''ד.1994-

"הוועדה" – ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת;
"מפעיל מתנדבים" – מפעיל תשתית או מקום המשמש לביצוע פעילות
התנדבותית;
"מתנדב" –מי שפועל למען הזולת ,למעט בן משפחה ,החברה או הקהילה
מתוך רצון חפשי ,והכל כאשר בעבור פעילות כאמור לא מתקבלים
תמורה כלכלית כלשהי או תמורה שוות ערך כלכלי.
"השר" – שר הרווחה והשירותים החברתיים.
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מטרת חוק זה הינה להסדיר את מערכת היחסים בין המתנדב לבין מפעיל

מטרה

.2

תחולת יחסי עובד
מעביד

.3

בין המתנדב לבין ארגון המפעיל מתנדבים ומפעיל המתנדבים לא יחולו יחסי
עבודה.

חובות ארגון המפעיל .4
מתנדבים ומפעיל

ארגון המפעיל מתנדבים וכן מפעיל מתנדבים ,כל אחד בתחומו -
( )1ישמרו במהלך ביצוע הפעילות ההתנדבותית על כבודו ,פרטיותו

המתנדבים והארגון המפעיל מתנדבים תוך הכרה בתרומה המשמעותית שיש
בפעילות ההתנדבותית לקידום עקרונות הערבות ההדדית והשוויון עליהם
מושתתת מדינת ישראל.

בריאותו ובטיחותו של המתנדב ,ובכלל זה יפעלו לקיום הפעילות
ההתנדבותית בתנאים נאותים;
( )2יעמידו לרשות המתנדב כלים ,אמצעים ,מידע ,הכוונה ,הדרכה
ותמיכה ,ככל שנדרש ,על מנת לאפשר לו את ביצוע את הפעילות
ההתנדבותית באופן המיטבי;
( )3יפעלו להסדרת ביטוח של המתנדב לפי פרק י''ג לחוק הביטוח הלאומי
[נוסח משולב] ,התשנ''ה.1995-
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חובות המתנדב

.5

חובות המתנדב יהיו אלה:
( )1

לפעול תוך מסירות ,הקפדה והתמדה בביצוע הפעילות ההתנדבותית

שנטל על עצמו;
( )2

לפעול תוך שמירה על כבודם וזכויותיהם של הנהנים הישירים

והעקיפים מפעילותו ההתנדבותית;
( )3

לפעול תוך כיבוד המחויבות שנטל על עצמו בביצוע הפעילות

ההתנדבותית ,הייעוד ,המטרות וכללי ההתנהגות המקובלים בגופים בהם
הוא פועל כמתנדב;
( )4

לשמור על סודיות מידע חסוי או רגיש שנמסר לו או שהגיע לידיעתו,

באופן ישיר או עקיף ,במסגרת פעילותו ולעשות בו שימוש ראוי ,לדעת מפעל
המתנדבים או ה ארגון המפעיל מתנדבים ,לשם ביצוע נאות של השירות הניתן
על ידו;
( )5

להשתתף בפעולות הדרכה והכוונה הניתנות מטעם ארגון המפעיל

מתנדבים או מפעיל המתנדבים או מי מטעמם ,אשר דרושים ,לדעת הארגון
או מפעיל המתנדבים ,לשם ביצוע נאות של הפעילות ההתנדבותית;
( )6להקפיד על שמירת הנכסים ,הציוד והרכוש המשמש את המתנדב
בביצוע הפעילות ההתנדבותית ולעשות שימוש ראוי בנכסים ,בציוד ,ברכוש,
בתעודות ובסמכות שניתנו לו ולתכליותיהן בלבד.
( )7לה ימנע מכל מצב של חשש לניגוד ענינים בין פעילותו ההתנדבותית לעניין
או תפקיד אחר אותו הוא ממלא.
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כתב התנדבות

.6

ייצוג הולם

.7

סמכות לבית הדין

.8

(א) תוך ___ ימים מיום תחילת הפעילות התנדבותית ,יערוך מפעיל
המתנדבים כתב התנדבות בין המתנדב לבין מפעיל המתנדבים ,ובו יפורטו -
( )1הזכויות והחובות של הצדדים ,אשר תואמות את הוראות חוק זה,
לרבות לעניין החזר הוצאות הכרוכות בפעילות ההתנדבותית;
( )2התפקידים והמשימות שאותם המתנדב מקבל על עצמו לבצע במסגרת
פעילותו כמתנדב;
( )3מועדי ההתנדבות ,משך זמן ההתנדבות והתנאים להפסקת ההתנדבות
על ידי כל אחד מהצדדים.
( )4היה המ קרה מוסדר לפי פרק יג' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
התשנ''ה ,1995-אם לאו.
(ב) באין מפעיל מתנדבים ,ייערך כתב ההתנדבות בין המתנדב לבין ארגון
המפעיל מתנדבים.
(ג) תוך שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה יפרסם השר באתר
האינטרנט של משרד הרווחה והשירותים החברתיים נוסח מוצע לכתב
התנדבות; השר יתקן נוסח זה בהתאם לתיקונים לחוק זה.

( א)

גוף ציבורי שהוא מפעיל מתנדבים ינקוט אמצעים אשר יש בהם כדי

לאפשר ולעודד את ייצוגם המרבי בקרב המתנדבים של מגוון הקבוצות
באוכלוסייה ,לרבות בני שני המינים ,של אנשים עם מוגבלות ,של בני
האוכלוסיי ה הערבית ,לרבות הדרוזית והצ'רקסית ,ושל מי שהוא או שאחד
מהוריו נולדו באתיופיה; אמצעים כאמור יכללו גם התאמות שאינן מטילות
נטל בלתי סביר על הגוף הציבורי והנדרשות מחמת צרכיו המיוחדים של
האדם עם מוגבלות כדי לאפשר את התנדבותו בגוף הציבורי.
(ב) כל גוף ציבורי שהוא מפעיל מתנדבים יגיש לשר ,אחת לשנה ולא יאוחר
מיום _____  ,דין וחשבון לגבי ביצוע הוראות סעיף זה ובו יפורטו ,בין השאר,
נתונים באשר לקיום החובה לפי סעיף קטן (א) בידי הגוף הציבורי.
השר יגיש לוועדה ,אחת לשנה ,ולא יאוחר מיום _______ ,דין וחשבון
( ג)
ובו נתונים באשר לקיום החובה לפי סעיף קטן (א) בידי כלל הגופים
הציבוריים לפי סעיף זה.
לב ית הדין לעבודה סמכות ייחודית לדון בתובענה שעילתה בהוראות חוק זה.

לעבודה
ביצוע ותקנות

.9

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע
לביצועו.
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תחילה

. 10

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.

