חוברת מידע

למתנדבי השירות
האזרחי
"חוק טל"

הדרך שלי
לתרום לחברה°

מה בדף המידע?
•
•
•
•
•
•
•
•

דבר מ"מ ראש המינהלת ,יעקב עמר.
מהו "חוק-טל"?
מי זכאי להתנדב לשירות אזרחי ומהם מסלולי ההתנדבות?
לאילו מטרות ניתן להתנדב ,מיהם "הגופים המפעילים" ומה
באחריותם?
"הגוף המתפעל".
מהם סכומי דמי הכלכלה אותם מקבלים המתנדבים?
הטבות נוספות.
טלפונים וכתובות ליצירת קשר.

דבר מ"מ ראש מנהלת השירות האזרחי-
לאומי ,מר יעקב עמר∫
ערך ההתנדבות ביהדות מובא בכתובים כערך מרכזי בחיי החברה
והקהילה ,והוא מוטיב מרכזי בחיי התורה.
לא לשווא נאמר "עולם חסד יבנה" .כידוע ,בציבור החרדי ,העזרה
ההדדית חוצה גבולות וזמנים ,כפי שאנו מחויבים במצוות גמילות
חסדים .לראיה ,זו אחת המצוות שאין להן שיעור.
כדי למצות את המרב ממלאכת ההתנדבות ,החליטה מדינת ישראל
להכיר בערך ההתנדבות של הציבור החרדי בשירות אזרחי ,כחלופי
לשירות הצבאי .במסגרת זו של שירות ,בכוחך לקדש שם שמיים
ברבים.
בברכת " ...בהתנדב עם ברכו ה( "...ßשופטים ,ה)ß
עמר יעקב
מ"מ ראש מנהלת השירות האזרחי-לאומי
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מהו "חוק טל"?
בעקבות החלטת בית המשפט העליון ,מינתה הממשלה בשנת
 1999את "הוועדה לגיבוש ההסדר הראוי בנושא גיבוש בחורי
ישיבות לצה"ל" ,בראשות השופט העליון בדימוס צבי טל (להלן :ועדת
טל) .בעקבות מסקנות הועדה ,הממשלה והכנסת קיבלו בשנת 2002
את "חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם
(התש"סב  ,("2002 -המכּונ ֶה "חוק טל" .החוק נכנס לתוקף ב - 1
בפברואר  ,2003ובחודש אוגוסט  2007מליאת הכנסת האריכה את
תוקפו של החוק בחמש שנים נוספות.
"חוק טל" מאפשר את קיומה של "שנת הכרעה" (סעיף  5לחוק).
תלמיד ישיבה שהגיע לגיל  ,22וגיוסו נדחה כבר במשך  4שנים ,רשאי
לבקש מצה"ל לדחות את הגיוס בשנה נוספת ,בה הוא יכול לצאת
מהישיבה ,לעבוד או ללמוד מקצוע ,ללא שיגויס .במהלך שנה זו הוא
יוכל להחליט על המשך דרכו  -לחזור ללימודים בישיבה ,לעשות
שירות צבאי ,או לבקש לצאת לשירות האזרחי .אם צה"ל יקבע
כי הוא עומד בקריטריונים ,תלמיד הישיבה יוכל לצאת לשירות האזרחי.
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עם זאת ,חשוב לציין כי ניתן לבקש לצאת לשירות האזרחי גם
ללא שתעבור שנת ההכרעה∫ מייד עם קבלת האישור לצאת לשנת
ההכרעה ,בגיל  22לפחות ולאחר  4שנות דחיית גיוס לצבא.
חוק טל הסמיך ,בזמנו ,את שר הרווחה כאחראי על הפעלת השירות
האזרחי .עם הקמת מנהלת השירות האזרחי-לאומי ,בחודש ינואר
∏ ,200הועברה האחריות לשירות האזרחי לפי "חוק טל" ממשרד
הרווחה למינהלת.
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מי רשאי לבקש להתנדב לשירות אזרחי?
אברך נשוי עם ילדים שמלאו לו  22שנים ,או אברך ללא ילדים ורווק
שמלאו לו  26שנים ,שמעמדו הצבאי הוא "תורתו אומנותו" והוא לאחר
לפחות  4שנות דחיית שירות צבאי – זכאי לבקש מצה"ל הפנייה לשירות
האזרחי .באם האברך עומד בקריטריונים שקבע צה"ל ,תתקבל בקשתו
והוא יופנה לשירות האזרחי.

מהם שני מסלולי ההתנדבות?
האברך המגיע לשירות האזרחי ,יכול לבחור באחד מבין שני מסלולים
אפשריים:
 .1מסלול התנדבות הנמשך על פני שנה אחת (ארבעים שעות
שבועיות); או
 .2מסלול התנדבות הנמשך על פני שנתיים (כעשרים שעות
שבועיות).
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היכן ניתן להתנדב?
ע"פ "חוק-טל" ,ניתן לבצע את ההתנדבות במסגרות בריאות ,רווחה,
קליטת עלייה ,שמירת הסביבה ,בטחון פנים ושירותי הצלה שונים ,סיוע
לנוער במצוקה ועוד .לא ניתן לבצע את ההתנדבות בתחום שעוסק
באופן בלעדי בחינוך והוראה .השירות עצמו יעשה במקומות ובגופים
מפעילים שניתן להבטיח בהם אורח חרדי תקין .כל גוף הנחשב כגוף
ציבורי ,או מוסד ציבורי הנותן שירות באחד מהתחומים הכתובים
לעיל והוא מחזיק אישור תקף בדבר ניהול תקין ,רשאי לפנות למנהלת
השירות האזרחי-לאומי ולבקש לקלוט לשרותו מתנדבים .המנהלת ,לפי
שיקול דעתה ,מוסיפה קריטריונים נוספים למקומות ולתחומים בהם
תוכל להתבצע ההתנדבות.
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הגוף המתפעל
מנהלת השירות האזרחי-לאומי שכרה את שירותיו של גוף המתפעל את
המתנדבים ,ועוסק בדיווח ובקרה עליהם.
כמו כן ,רכזי הגוף המתפעל דואגים לצרכיו השונים של המתנדב :שיבוץ
והשמה כראוי בגופים המפעילים ,תשלומי נסיעות ,ביטוחים ועוד.
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דמי כלכלה
מתנדב בשירות האזרחי זכאי לקבל דמי כלכלה ,על פי הטבלה הבאה:
רווק

נשוי ללא
ילדים

נשוי ´  2או
נשוי ´ 1
יותר

מסלול של שנה
אחת ( 40שעות  616.10ש"ח  1,680.28ש"ח  2,128.35ש"ח  2,352.39ש"ח
שבועיות)
מסלול של
שנתיים ( 20שעות  308.5ש"ח  840.14ש"ח  1,064.18ש"ח  1,176.20ש"ח
שבועיות)
הנתונים נכונים לתאריך  ,1.1.2010ומתעדכנים מדי שנה.
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הטבות נוספות
עם סיום תקופת השירות ,זכאי המתנדב להטבות ע"פ החוק לקליטת
חיילים משוחררים.
ההטבות הינן:
 .1מענק סיום (כ ₪ 162 -על כל חודש שירות).
 .2פיקדון אישי (כ ₪ 485 -על כל חודש שירות)  -לטובת פתיחת עסק,
קניית דירה ,לימודים או נישואין.
 .3מלגות לימוד והכשרה מקצועית (ע"פ זכאות).
 .4זיכוי מסוים של מסיים השירות מתשלום מס הכנסה ,על הכנסתו
החודשית ,למשך  36חודשים מתום השירות .גובה הזיכוי תלוי באורך
השירות.
 .5במהלך תקופת השירות ,זכאי המתנדב לפטור מלא מתשלום
ארנונה על דירת מגורים הרשומה על שמו אם הוא במסלול התנדבות
של שנה אחת) ,ו 50-אחוזים הנחה בארנונה (אם הוא במסלול
התנדבות של שנתיים ( 20שעות שבועיות).
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איך יוצרים קשר עם מינהלת השירות
האזרחי-לאומי?
לבירור פרטים נוספים על ההתנדבות עצמה ,התנאים ,דמי הכלכלה
וכל שאלה נוספת ,ניתן להתקשר למר מלכיאל דהן במנהלת השירות
האזרחי-לאומי ,בטלפון מס ,02-∂5¥∑05∏Ø∂¥ ßפקס מס.02-∂5¥∑0∂∑ ß
ניתן גם לכתוב דואר אלקטרוני לליאור שוחט ,מרכז פניות הציבור וקשרי
החוץ ,בכתובת.ncs@pmo.gov.il :
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"מנהלת השירות האזרחי-לאומי ,רח ßעם ועולמו  ,3ירושלים,
טלפון∫  ,02∂5¥∑05∏Ø∂¥פקס∫ ∑∂ ,02∂5¥∑0דוא"ל ncs@pmo.gov.il -
אתר המנהלת∫ www.pmo.gov.il\ncs

