מיזם ההתנדבות הישראלי
הבין מגזרי
מפגש חמישי  -פורום חקיקה ואסדרה
27.5.14
ירושלים

חזון :התנדבות כאורח חיים
להרחיב את ההתנדבות בקרב כלל האזרחים/יות
במדינת ישראל

מטרת על:
הרחבת המודעות ,האיכות ,הכמות ,ההשפעה
והנגישות של ההתנדבות וההשתתפות החברתית

הבין מגזרית בישראל ,באמצעות פיתוח וחיזוק
תשתיות ברות  -קיימא

מטרות פורום חקיקה ואסדרה
 .1הסדרה חקיקתית של נושא ביטוח מתנדבים והסיכונים
הכרוכים בפעולת ההתנדבות (הן במישור הביטוח הלאומי
והן במישור הביטוח הפרטי)
 .2יצירת מנגנוני חקיקה ואסדרה המספקים מענה לצרכי
מתנדבים וארגונים המפעילים וקולטים מתנדבים ,במטרה
לקדם התנדבות בקהילה (בחינת הממשק בין התנדבות
לעולם העבודה)
 .3קידום חקיקה ומנגנוני אסדרה בתחום התמיכה הכספית
(מיסוי ותקצוב) – בניית מערך תמריצים ותמיכה לעידוד
וקידום התנדבות והשתתפות חברתית

מטרה ראשונה – הסדרה חקיקתית של נושא ביטוח מתנדבים
והסיכונים הכרוכים בהתנדבות
 .1הסדרת נושא ביטוח מתנדבים לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשנ"ה
–  1995והתקנות אשר הותקנו מכוחו
נושאים שסוכמו

נושאים שטרם סוכמו  /הושארו בצ"ע

הרחבת הגדרת המונח "התנדבות
להגדרה של המיזם
הרחבת רשימת המטרות הקבועה בתקנות הבטל"א
(מתנדבים)

האם ראוי להוסיף "סעיף סל" לרשימת המטרות

הכנסת תוכנה באתר הביטוח הלאומי -אשר ייתן מידע
לכל ארגון או עמותה האם מתנדביהם מבוטחים

הגמשת התנאים וההליך לאישור ארגונים המוסמכים
להפנות מתנדבים 3 -חלופות להפחית את מס'
המתנדבים ,במקום  250מתנדבים למינימום של  30או
 ,100להוסיף מתן אישור לעמותה המחזיקה באישור
ניהול תקים במשך  3ש' ברציפות

תוקף הפניית המתנדב יהיה לשנה ולא יתחדש
אוטומטית

הצעה להכליל התנדבות פרטית (סוכם שנחזור לדיון
בהמשך לאחר בחינת סוגית הביטוח הפרטי)

יתור הצורך בפרסום ברשומות ובמקומו לפרסם באתר
המוסד לבטל"א (בכפוף לבדיקה במשרד המשפטים)

סוגיית התנדבות בחו"ל (סוכם כי נחזור לנושא לאחר
שנקבל באופן רשמי את עמדת הבטל"א)

הרחבת תקנות התנדבות בשעת חירום

מטרה ראשונה – הסדרה חקיקתית של נושא ביטוח מתנדבים
והסיכונים הכרוכים בהתנדבות
.2

אסדרת מערכת ביטוח מתנדבים פרטית אשר תכסה את כל הצרכים הסיכונים
של המתנדבים והארגונים המפעילים והקולטים מתנדבים והכרוכים התנדבות
בקהילה ,בתפיסה של מענה ביטוחי המעודד התנדבות.
א.

הוסכם כי יש לבצע בחינה וניתוח של פוליסות הביטוח הפרטיות הקיימות
היום בשוק הפרטי (הן באמצעות פניה למומחה פרטי שהומלץ ע"י הממונה
על הביטוח והן באמצעות חוו"ד מ 3 -חברות הביטוח הגדולות)

ב.

בחינת אסדרת נושא הביטוח הפרטי של תחום ההתנדבות והסיכונים
הכרוכים בהתנדבות אל מול הממונה על הביטוח.

ד
ג.

הגדרת הצעה מוסדרת בנושא

מטרה שניה – יצירת מנגנוני אסדרה המספקים מענה לצרכי
מתנדבים וארגונים המפעילים וקולטים מתנדבים ,במטרה לקדם
התנדבות בקהילה.
מוצע לאמץ דגם של הסדר סטוטורי המכיל את הנקודות כדלקמן:
.1
.2
.3

הגדרת המונח "התנדבות"
קביעה כי בין הארגון שמפעיל מתנדבים ובין הארגון הקולט את המתנדב –
לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד
עיקרי תחומי ההסדרה:
א .שקיפות – תיאום ציפיות בין המתנדב לארגון ביחס לעיקר תנאי ההתנדבות
(סוג הפעילות .מסגרת הזמן וכו').
 לשקול לפטור התנדבות חד-פעמית /ספוראדיתב .הוגנות – הבטחת תנאים הוגנים מבחינת בטיחות ובריאות
ג .שוויון – להטיל על הארגון ועל המקום הקולט מתנדבים :
 חובת איסור אפליה – לענין קבלת המתנדב ,תנאי ההתנדבות וסיומה חובת ייצוג הולם בקרב המתנדבים בארגון ובמקום הקולט מתנדביםד .הידברות עם ארגון העובדים

מטרה שלישית– קידום חקיקה ומנגנוני אסדרה בתחום התמיכה
הכספית (מיסוי ותקצוב) – בניית מערך תמריצים ותמיכה לעידוד
וקידום התנדבות והשתתפות חברתית
 .1קידום חקיקה ומנגנוני אסדרה ביחס לארגונים המפעילים מתנדבים
• בחינת הסדרי המיסוי הקיימים כיום ביחס לשיעור המיסוי על הוצאות עודפות.
• גיבוש המלצה והצעה מוסדרת בנושא שיעור המיסוי על הוצאות עודפות
• בחינת הסדרי המיסוי כיום ביחס להוצאות המותרות לניכוי
• גיבוש המלצה והצעה מוסדרת בנושא האפשרות להרחבת ההוצאות המותרות בניכוי לארגונים
המפעילים מתנדבים
• בחינת האפשרות להעלאת התקרה הכספית של ההוצאות המותרות בניכוי לפי ההסדר הקיים
 .2קידום חקיקה ומנגנוני אסדרה ביחס למתנדבים
• בחינת מודלים לתמריצים הקיימים בארץ ובעולם
• בחינת הסוגיה של עידוד התנדבות באמצעות הטבות מס
• בחינת סוגית תקרת מס שכר
• הצעת מודלים ,ברמה הלאומית ,לתמיכה ותמריצים לקידום התנדבות והשתתפות חברתית.

