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 מהי התנדבות? .1

 שמעבר פעולה לנקוט הבחירה" התנדבות היאעל פי אחת ההגדרות המקובלות, 

 אחריות של גישה מתוך, הכרה בצורך בעקבות, האדם של הבסיסיות להתחייבויות

 1".כספי ברווח עניין ובלי חברתית

 ,בלבד אלטרואיסטיות מסיבות עושים זאתקיימת הסכמה כי מתנדבים אינם  בספרות המחקר

אלא פועלים במודע או שלא במודע מתוך שילוב של מניעים זולתניים )סיוע לאחר ולחברה( 

ותחושה  סיפוקיחד עם מניעים אנוכיים )השתייכות ורכישת ידידים, למידת מיומנויות חדשות, 

  (.וכד' טובה

. מחקרים מראים כי ולחברה כולה התנדבות אינה מועילה רק לאדם 'הנעזר' אלא גם למתנדב

של יש בכוחה וכי  ,אנשים שמתנדבים הם מאושרים יותר, בריאים יותר ומסופקים יותר

 2.הן ולעודד התנהגות אזרחית מיטיבהשללחזק קהילות, להגדיל את ההון החברתי התנדבות 

 

 נתונים  –התנדבות בישראל  .2

 3ומעלה 20התנדבות בקרב בני 

  בגילאי  יםמיליון ישראל 1.1-התנדבו כ 2018בשנת  ,הסקר החברתי של הלמ"סנתוני על פי

 האוכלוסייה.מ 21%-מהווים כוהם , +20

  65בקרב גילאי  16%, לעומת 22%עמד על  20-64שיעור המתנדבים בקרב גילאי.+ 

  בקרב נשים. 16%, לעומת 22%גברים עמד על שיעור המתנדבים בקרב 

  ולאחריו בקרב  ,(38%) הגבוה ביותר נמצא בקרב היהודים החרדים המתנדביםשיעור

והציבור  (21%חילונים )(, היהודים ה22%היהודים המסורתיים )(, 29%דתיים )היהודים ה

  (.6%הערבי )

 40%  36%שעות בחודש, בפעילות התנדבותית עד תשע  2018מהמתנדבים עסקו בשנת 

 התנדבו באופן חד פעמי. 5%-מספר שעות שאינו קבוע ו 18%עשר שעות ויותר בחודש, 

                                                           
1  , 2005Susan & Ellis2007שמעוני, -, כפי שמובא אצל נידל. 
 .2007שמעוני, -נידל 2
 .2018 נתוני הסקר החברתי – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 3
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 46%  ,גם במסגרת ארגון וגם  14%-במסגרת ארגון ו 40%מהמתנדבים התנדבו באופן פרטי

 באופן פרטי.

 42%  ,בתחום  10%בתחום החינוך,  20%מהמתנדבים פעלו בתחום העזרה לנזקקים

 5%בתחום הסדר הציבורי,  5%בתחום הגנת הסביבה,  4%בתחום התרבות,  8%הבריאות, 

 בפעילות דתית, והיתר בתחומים אחרים.

 בשיעור  5, לאורך השנים קיימת עלייה מתונה4המוצג להלן כפי שניתן לראות בתרשים

 ומעלה: 20המתנדבים בישראל בגילאי 

 

 

  

                                                           
ונתוניו  ,(2020 שוורצמן ופאר,) התרשים נלקח מתוך סקירה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 4

 על נתוני הלמ"ס. מבוססים
צבאיים שהתרחשו מבצעים  על רקעעלייה בשיעור ההתנדבות קשורות ל 2014-ו 2009החדות בשנים  עליותה 5

 .בשנים אלו )'עופרת יצוקה' ו'צוק איתן'(
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  האוכלוסייה ושיעורם היחסי בקרב בטבלה שלהלן ניתן לראות את מספר המתנדבים

 בשמונת היישובים הגדולים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 7בני נוערבקרב התנדבות 

 נאספו בסקר  (13-18) הנתונים האחרונים על היקף ההתנדבות בקרב בני נוער בישראל

. הסקר החינוך למשרדשותפות בין הג'וינט  –שערכה תכנית עמ"ן )עיר מתנדבת נוער( 

 . באוכלוסייה היהודית 8הכללי הציבורבקרב  2009-2010בשנים  נערך

  ,מבני הנוער דיווחו כי הם עוסקים בפעילות התנדבותית. 47%על פי ממצאי הסקר 

 ( 52%שיעור הבנות המתנדבות) (.41%שיעור הבנים המתנדבים )לעומת גבוה  היה 

  מספר פעמים  32%דיווחו כי הם מתנדבים אחת לשבוע,  36% –מתוך בני הנוער המתנדבים

 אחת לחודש או אינם מתנדבים כלל. 19%בשבוע, 

 ( 'אני אוהב לעזור 44%מניעי ההתנדבות העיקריים היו 'זה גורם לי לתחושה טובה' ,)

 (.20%( והשתתפות בשל חובה מטעם תכניות בית ספריות )33%לאחרים' )

 

                                                           
'בשנים עשר החודשים  –על תשובתם של נסקרים בסקר החברתי של הלמ"ס לשאלה  מבוססיםהנתונים  6

)כולל עזרה ללא תשלום באופן פרטי או במסגרת ארגון, לא האחרונים, האם עסקת בפעילות התנדבותית?' 

 .עזרה לחבר או לבן משפחה( כולל מתן תרומות או
 .2010בר וארנון,  7
 .המגזר החרדי לא נכלל בסקר 8

 ביישוב 6מספר מתנדבים 

 +(20)גילאי 

המתנדבים  שיעור

 ביישוב מהאוכלוסייה

 +(20)גילאי 

 19% 99,400 ירושלים

 15% 52,100 יפו -תל אביב

 25% 51,500 חיפה

 21% 38,450 ראשון לציון

 20% 32,000 פתח תקווה

 16% 23,700 אשדוד

 23% 32,000 באר שבע

 16% 23,600 נתניה
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 ואלכ"ריםבעמותות התנדבות 

  שבהם מספר  עמותות והאלכ"ריםלהלן עשרת ה, 2020מאי ל נכון 9נתוני גייסדטארעל פי

 :ביותר הגדולהמתנדבים 

בארגון מספר מתנדבים שם הארגון  

 70,306 ארגון השומר החדש )ע"ר(

 47,766 לקט ישראל )ע"ר( -משולחן לשולחן 

 36,000 הסתדרות עולמית לנשים ציוניות )ע"ר( -ויצו 

 30,078 עזר מציון )ע"ר(

 20,000 עמותה לקידום החינוך בישראל )ע"ר( -תיקתק 

 19,094 סיוע הומניטרי ישראלי )ע"ר( -ארגון לתת 

 12,000 ידידים סיוע בדרכים )ע''ר(

 11,505 ארגון תורמי דם מתנדבים בישראל

 

 10התנדבות בתקופת משבר הקורונה

  הקורונהמשבר על פי נתוני המועצה הישראלית להתנדבות, שיעור ההתנדבות בתקופת 

שיעור זה דומה לשיעור  +.18מהאוכלוסייה בגילאי  20.3% מד עלע (2020)אפריל 

 המתנדבים בעיתות שגרה.

  :שיעור המתנדבים ההבדל המרכזי בהתנדבות בתקופה זו נוגע לסגנון ההתנדבות

 .לפני המשבר 4%, לעומת 27%על  ופת הקורונה עמדבאמצעים דיגיטליים בתק

 ניתן למצוא  ומאפייניה התנדבות בתקופת משבר הקורונהיקף הנתונים נוספים לגבי ה

  .המלאבמסמך 

  

                                                           
 .2020דוח העמותות של גיידסטאר, מאי  9

 .2020הרשת להתנדבות ישראלית,  10

http://www.ivolunteer.org.il/?CategoryID=1118
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  חקיקה ושחקנים מרכזיים – התנדבות בישראל .3

 :11פועל כיום על פי שתי תקנות עיקריות תחום ההתנדבות בישראל

 2002-תקנות הביטוח הלאומי )בנות בשירות לאומי בהתנדבות( התשס"ב, 

 .1995-פרק י"ג בחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( התשנ"ה

 1978-תקנות הביטוח הלאומי )מתנדבים( התשל"ח. 

 מתנדביםביטוח קיימים דברי חקיקה המסדירים היבטים ספציפיים בהתנדבות, כגון  כמו כן,

חקיקה ספציפית המתייחסת להתנדבות בארגונים מסוימים או בתחומים , וכן מיסוי מתנדביםו

 חידים ואינם מוסדרים באופן רחב. א, אך אלו לרוב אינם מסוימים

 .12בעשורים האחרוניםה תהשתנלא בתחום  החקיקהמרבית 

היחסים בין הממשלה,  , העוסקת בחיזוק3190‘ התקבלה החלטת ממשלה מס 2008בפברואר 

החברה האזרחית והמגזר העסקי. במסגרת החלטה זו הוקם השולחן העגול כפלטפורמה 

דיוני השולחן העגול הגדירה הממשלה את קידום וב, לאומית לכינון שיח בין שלושת המגזרים

 ההתנדבות ועידודה כאחד הנושאים המרכזיים לפעולה.

מגזרי לקידום התנדבות והשתתפות -הביןמיזם ההתנדבות  2012לשם כך הוקם בשנת 

, שמטרתו לקדם אסטרטגיה בין מגזרית רחבת היקף להעלאת המודעות, האיכות חברתית

 וההיקף של ההתנדבות בישראל.

חיזוק ופיתוח תשתיות ; חקיקה ואסדרה: המיזם התמקד בשישה היבטים בתחום ההתנדבות

התנדבות ו; מדידה, ידע ומחקר; הכשרה והתמקצעות; העלאת מודעות וטכנולוגיה; בשטח

גיבש המיזם אסטרטגיה ארוכת טווח  (2012-2018ו )שנות פעילות ששלאורך . בעולם העבודה

תר אינטרנט, תוכנה לניהול א) לקידום התנדבותתשתיות שונות  והחל בהקמת והטמעת

  13ת ועוד(.מערכת למדידת ההשפעה של ההתנדבו ,ספר לניהול התנדבותבית  ם,מתנדבי

  

                                                           
 .2020שוורצמן ופאר,  11
הסדרה של הנהלים להפעלת מתנדבי  , והוא כולל2018 חוק השירות הלאומי, שנכנס לתוקף באפריל למעט 12

 שירות לאומי.
 .אתר המועצה הישראלית להתנדבות 13

https://www.btl.gov.il/Laws1/02_0001_136300.pdf
https://www.hilan.co.il/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%99%D7%93%D7%A2/%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99/%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99/%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%99%D7%92-%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%99%D7%9D/
https://www.btl.gov.il/Laws1/02_0001_110970.pdf
https://www.gov.il/he/departments/guides/molsa-volunteering-volunteers-insurance?chapterIndex=1
https://www.hilan.co.il/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%99%D7%93%D7%A2/%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94-%D7%A0%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93-%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A1%D7%96-2007/
https://www.hilan.co.il/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%99%D7%93%D7%A2/%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94-%D7%A0%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93-%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A1%D7%96-2007/
https://www.fkn.org.il/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA
https://www.fkn.org.il/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA
https://www.fkn.org.il/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA
https://www.ivolunteerlearning.org/copy-of-3
https://www.ivolunteerlearning.org/copy-of-3
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 ,הצעת חוק הסדרת הפעילות ההתנדבותית בישראלהוא  המיזםאחד התוצרים של פעילות 

 ההגדר המכיל סטטוטורי והיא מנסחת הסדר במהותה,. הצעה זו הצהרתית 2017-התשע"ז

ההצעה הוגשה על ידי משרד  .הסדרת יחסי המתנדב והארגון הקולטוכללים ל התנדבות מונחל

העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לסקירה של משרדי הממשלה השונים ושל הציבור 

 14הרחב, אך טרם הוגשה לאישור הממשלה.

ותפקידו להניח את התשתיות והיסודות  ,המיזם תחום ומוגדר בזמןעם הקמתו, נקבע כי 

לקידום ההתנדבות. על מנת להבטיח את המשכיות התשתיות שהוקמו, למנף את הממשקים 

ביניהן ולאפשר עבודה מתואמת, מסונכרנת ואפקטיבית, תחת מערך מאוחד, הקים המיזם 

 ובין משרדית בין, מגזרית בין שותפות – שראל'הרשת להתנדבות י' בשנתו האחרונה את 

 ההתנדבות ולהרחבת לקידום יחד פועלים שותפים ארגונים של מגוון אשר במסגרתה, ארגונית

  .הישראלית בחברה

אפ חברתי לפיתוח תשתיות, מודלים, למידה וכלים לקידום -הרשת מגדירה עצמה כ"סטארט

והגדרת הבעיה, עיצוב התנדבות והשתתפות חברתית על פי מודל השלושה: אבחון הצורך 

 .15עולה החברתית, חדשנית וטכנולוגית"מענה מבוסס אנשים ונתונים, פיתוח התוצר או הפ

 . המועצה הוקמה מועצה הישראלית להתנדבותההגוף המנהל ומתכלל את הרשת הוא 

, והיא גוף ההתנדבות הוותיק ביותר בישראל העוסק במתן שירותים למתנדבים 1972-ב

משלושת המגזרים: משרד העבודה, הרווחה  גופיםרשת חברים בולארגוני ההתנדבות. 

, ג'וינט ישראל, משרד הביטחוןוהשירותים החברתיים, המשרד לשוויון חברתי, משרד החינוך, 

  .16, קרן גנדיר, מפעל הפיס ואינטל ישראלהמרכז לשלטון מקומי, קרן רש"י

 מצורף תרשים המציג את הגופים המרכזיים השותפים ברשת. 1בנספח 

אשר עוסק בתחום ההתנדבות באופן הנרחב ביותר הוא  המשרד הממשלתימבין גופים אלו, 

אוחדו במשרד מספר  2012החל משנת  משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

התנדבות' באגף משאבי 'תחום  יחידת - שעוסקים בהתנדבות לתוך יחידה אחתשירותים 

                                                           
 .2020שוורצמן ופאר,  14
 .אתר המועצה הישראלית להתנדבות 15
 שם.  16

http://beinmigzari.pmo.gov.il/About/MoreInfo/Documents/law100517.pdf
http://beinmigzari.pmo.gov.il/About/MoreInfo/Documents/law100517.pdf
http://beinmigzari.pmo.gov.il/About/MoreInfo/Documents/law100517.pdf
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מלבד השותפות ברשת להתנדבות ישראל, היחידה עוסקת בתחומים קהילה ועבודה קהילתית. 

 :17הבאים

  יחידות התנדבות במחלקות לשירותים הפעלת וריכוז של  –התנדבות בקהילה

ושיפור ההתנדבות ברשות, העלאת הפועלות לחיזוק חברתיים ברשויות המקומיות 

המודעות להתנדבות, סיוע ליזמים חברתיים, פיתוח מענים התנדבותיים לצרכים 

  שאינם מקבלים מענה והכוונת מתנדבים למקומות התנדבות מתאימים.

  .יחידות התנדבות רשותיות 150-, פועלים בישראל כ2019נכון לתחילת 

 הכוונה וסיוע בפיתוח התנדבות במערך הרווחה,  – התנדבות במערך שירותי הרווחה

התנדבות של אוכלוסיות הנגשת תשתיות למפעילי מתנדבים במערך הרווחה, קידום 

 בסיכון.

 חלוקת תקנים לעמותות בתחום הרווחה, השמת מתנדבים,  – אזרחי-שירות לאומי

 בקרה ופיקוח על עבודה המתנדבים.

 להתנדבות ארוכת טווחמחו"ל מתנדבים המגיעים  ליווי והשמה של – מתנדבי חו"ל 

 גיוס מתנדבים נוספים.ו

 

 מתנדבים גיוסל מיזמים מרכזיים .4

 Helpi –  פלטפורמה דיגיטלית לגיוס מתנדבים להתנדבות חד פעמית, משמשת מעין

ר מהיר ויעיל בין הזקוקים לסיוע ובין אנשים וחיבו לוח מודעות להתנדבויות

, הפועל משרד הרווחה והשירותים החברתייםה במיזם שותף. המעוניינים להתנדב

 לשימוש הרשויות המקומיות.להטמעתו 

 עמותה ללא מטרות רווח אשר מחברת בין אנשים המבקשים להתנדב לבין  – רוח טובה

, הן להתנדבות לטווח קצר והן להתנדבות לטווח עמותות וארגונים הזקוקים להתנדבות

 8500-הגדול במדינה, המאגד למעלה מ אינטרנטימידע לעמותה מאגר . ארוך

העמותה הוא 'יום  . מיזם פופולרי נוסף שלותות, ארגונים ומוסדות ציבורייםעמ

 המעשים הטובים'.

 Gifted –  מיזם חברתי המאפשר לאנשים להתנדב למטרה הקרובה לליבם דרך

אחרות,  כישוריהם האישיים או תחומי העניין שלהם. בשונה מפלטפורמות התנדבות

                                                           
 , תחום התנדבות.אתר משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 17
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מציעים התנדבות אלא  ,במיזם זה המתנדבים אינם מצטרפים לפרויקט התנדבות קיים

עוברים על ההצעות המועלות לאתר  או יחידים עמותות, ארגונים לפי רצונם ויכולתם.

 ופונים למתנדבים לפי הצורך.
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 ביבליוגרפיה

 מאמריםו מקצועיים פרסומים

 .15עמ'  ,21אפשר, . בני נוער בישראל ובעולםהתנדבות (. 2010) , וארנון, ל.בר, ר.

 אתר גיידסטאר ישראל., 2020מאי  – העמותותדוח (. 2020גיידסטאר. )

 אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. .2018הסקר החברתי (. 2018הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. )

אתר הרשת " של משבר הקורונה. "המתנדבים/ות החדשים/ות (.2020הרשת להתנדבות ישראלית )

 להתנדבות ישראלית.

מדריך לניהול מתנדבים  –עידוד מעורבות והתנדבות של אזרחים (. 2007שמעוני, ב. )-נידל

 .. שתי"לבעמותות המגזר השלישי ובמסגרות התנדבות בישראל

הרווחה  . משרד העבודה,חלק ב: תחום התנדבות –סקירת העשור (. 2020י., ופאר, א. ) שוורצמן,

 והשירותים החברתיים.

 

 אתרי אינטרנט

  המועצה הישראלית להתנדבות/http://www.ivolunteer.org.il 

  יחידת התנדבות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

about-volunteering-https://www.gov.il/he/departments/about/molsa 

 Helpi https://helpi.org.il 

 רוח טובה /https://www.ruachtova.org.il 

 Gifted  /https://www.begifted.org 

 

 

 

 

 

 

http://www.ivolunteer.org.il/
https://www.gov.il/he/departments/about/molsa-volunteering-about
https://helpi.org.il/?keyword=%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94
https://www.ruachtova.org.il/
https://www.begifted.org/
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 18: הגופים השותפים ב'רשת להתנדבות ישראלית'1נספח 

 . 19ובאתרי הגופים המידע המופיע באתר המועצה הישראלית להתנדבות הינו עיבוד שלהתרשים 

 

                                                           
 בתרשים.הם אינם מוצגים גופים מהמגזר העסקי, אך שותפים גם ברשת  18
, עם 2020הוא המשרד לענייני התיישבות. המשרד הוקם במאי  ,אך עוסק בהרחבה בתחום ההתנדבות ,כתיבת המסמך אינו שותף ברשתמועד משרד ממשלתי נוסף אשר נכון ל 19

 אזרחי בישראל.-אזרחי, המרכזת את תחום השירות הלאומי-, ותחתיו פועלת רשות השירות לאומי35-הקמת הממשלה ה


