
 

 

 

30/07/2021 

 :סויגה ןייפמקל תורחת / הלרגה ןונקת

 :תורדגה .1

 ,ח"ש 808 יוושב העפוהל יגוז סיטרכ לרגוי הכלהמבש סרפה תלרגה  ״תורחתה" וא "הלרגהה״ 1.1
 תמוסרפל תולרגה תכירעל יללכ רתיה ןתמ רבדב העדוהל םאתהב ,הז ןונקתב טרופמכ לכה
 )״יללכה רתיהה״( 1977-ז"לשתה ןישנועה קוח יפל תירחסמ

 וב ,19.08.2021 םויל דעו 30.07.2021 םוימ לחה  ךרעת הלרגהה  -״הלרגהה תפוקת״ 1.2
  .הלרגהה םייקתת

 וא/ו הלרגהה י/דעומ תא תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש הלרגהה תכרוע יכ תאזב רהבומ 1.3
 וא/ו עצבמה תפוקת תא רצקל וא/ו תונשל וא/ו הלרגהה יבבס תומכ תא ןיטקהל וא/ו לידגהל
  .הז ןיינעל הנעט לכ עמשת אלו ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ולטבל

 תבותכ ,םילשוריב ,33 גינק רייפ בוחרב הידרשמש ,ילארשי עסמ תרבח  - ״הלרגהה תכרוע״ 1.4
  jobmasaisraeli@gmail.com הנה הז ןונקת יכרצל ל"אודה

 :ותבותכש ילארשי עסמ רתא ,הלרגהה תכרוע לש טנרטניאה רתא - ״הלרגהה תכרוע רתא״ 1.5
/www.masaisraeli.co.il קובסייפ תמרופטלפ וא/ו.  

 .ילארשי עסמב םיפסכ ל״כנמס ,זול רימע ח״ור – ״חקפמה״ 1.6

 שיגה ,ילארשי עסמ רתאל סנכנ רשאו םינש 18 לעמ ה/וליגש ת/דמעומ לכ  - ״ףתתשמ״ 1.7
 ונמזמ ה/שידקהו ה/ותודמעומ רבדב תולאשל ה/בישה, ילארשי עסמ ת/ךירדמ דיקפתל תודמעומ
 ןונקתב רומאכ תויחנהלו תוארוהל םאתהב לכה  ;ילארשי עסמב ה/ךירדמ דיקפתל ןוחבא םויל
 תיאשר הניא יטרפ םדא הנניאש תרחא תושי וא/ו ףוג לכ וא/ו תורבח וא/ו תוצובק יכ ,רהבומ .הז
 .וז הלרגהב ףתתשהל

 .ח״ש 808 יוושב העפוהל יגוז סיטרכ  -״סרפה״ 1.8

 :הלרגהב תופתתשה .2

 הלרגהה לש התיחנה ףדב ה/ךירדמ תרשמל תודמעומ שיגהל שרדית /שרדיי ת/ףתתשמ לכ 2.1
 רשאכ ,הלרגהה תכרוע רחבתש םוקמ לכמ וא/ו הלרגהה תכרוע רתאמ עצבתת וילא הסינכהש
 ה/ומושיר םשל םישרדנה םיטרפה לכ תא ה/אלימו םייח תורוק ה/שיגה רשא ת/ףתתשמ לכ
  .סרפה תלרגהל יטמוטוא ןפואב סנכית /סנכי ,עצבמה תפוקתב ןוחבאה םויל העגהלו הלרגהל

 תכרוע לש רווידה רגאמב ללכיהל ת/ףתתשמה תמכסה ןתמב תינתומ הלרגהב תופתתשהה 2.2
 הלרגהה תכרועל ףתתשמה יטרפ תריסמ תועצמאב הלרגהב תופתתשהה יכ ,רהבוי .הלרגהה
 הלרגהה עצבמ תפוקתב הלרגהה תכרוע לש טנרטניאה רתאב הלרגהל םושירה תועצמאב
  .הלרגהה תכרוע לש רווידה רגאמב ללכיהל תשרופמ המכסה הווהמ



 

 

 

 

  .עצבמה תפוקת ךלהמב תחא םעפ קר ףתתשהל ת/יאשר ת/ףתתשמ לכ 2.3

  הלרגהה תכירע ןפוא .3

 רומאל ףופכב הדי לע םסרופיש יפכ דעומב עצבמה תפוקתב הלרגהה תא ךורעת הלרגהה תכרוע 3.1
 וא/ו הלרגהה דעומ תא תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש הלרגהה תכרוע יכ רהבומ .הז ןונקתב
 הנעט לכ עמשת אלו ידעלבה התעד לוקיש יפ לע עצבמה ךלהמב וכרעי רשא תולרגהה רפסמ תא
  .הז ןיינעל

 םהלש רשקה יטרפ תוברל הלרגהב ףתתשהל םיאכזה לכ ינותנ ופסאיי ,הלרגה ךרעית םרטב 3.2
 ןתניי ת/ףתתשמ לכל .םהיטרפ ונסחואי ותרגסמב םיפתתשמ רגאמל וסנכויו הז ןונקתב טרופמכ
  .ןלהל בוקנכ ,הלרגהה עוציב תעב הלרגהה תכרוע תא שמשי רשא ימינפ ירודיס רפסמ

 םיפתתשמה רגאממ ת/ףתתשמ לש יארקא ימינפ ירודיס רפסמ תריחב תועצמאב ךרעית הלרגהה 3.3
 .הלרגה התואב

 יאנתב ת/דמוע לרוגב התלע /הלעש הכוזהש הקידב השעת ,הלרגהב הכוזה תלרגה רחאל 3.4
  .הלרגהב תופתתשהה

 םייארקא םיימינפ םיירודיס םירפסמ 2 ןפואה ותואב ורחבי ,רומאכ הכוזה תריחב רחאלו ,ףסונב 3.5
 רדס יפל יגולונורכ ןפואב ,הכוזה ילענב וסנכי רשא ,םיפתתשמה רגאממ םיפתתשמ לש םיפסונ
 רתואת /רתואי אל ה/ןושארה הכוזהו הדימב תאזו )״הייכזל םייפולחה םידמעומה(" םתריחב
 תוארוהל םאתהב לטובת ה/ןושארה הכוזה לש ה/ותייכז וא/ו ,ןלהל הז ןונקתל 4 ףיעסב רומאכ
  .הז ןונקת

 ויהי אל ,ה/ותייכז הלטוב אל וא/ו ה/רתוא ה/ןושארה הכוזהו הרקמב יכ רהבומ ,קפס רסה ןעמל
 רשקב העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ םהל היהת אלו סרפל םייפולחה םידמעומהמ ימ םיאכז
  .ךכ םע

 םיכוזה רותיאו הלרגהה תואצות םוסרפ .4

 תרחא הידמ לכב וא/ו הלרגהה תכרוע רתאב הלרגהב הכוזה םש םסרופי ,הלרגהה עוציב רחאל  4.1
  .ידעלבה התעד לוקישל ףופכב ןכ תושעל הלרגהה תכרוע רחבתש לככ

 וא/ו םושר ראודב וא/ו ליימיאב ה/ותייכז תודוא העדוה הלרגהב הכוזל חלשת הלרגהה תכרוע 4.2
 ספוטב ורסמש םיטרפל םאתהבו הלרגהה תכרוע לש ידעלבה התעד לוקיש יפל לכה ;ןופלטב
  .תופתתשהה

 רחא םוקמב וא/ו הלרגהה תכרוע ידרשמב סרפה תלבקל ת/יאכז היהת/היהי ה/רתואש הכוז 4.3
 תלבק דעוממ םימי 10 ךותב ידעלבה התעד לוקישל םאתהב הלרגהה תכרוע ידי לע עבקייש
 .הייכזה תעדוה

 



 

 

 

 ראודב סרפה תא הלרגהה תכרוע ה/ול חלשת ,סרפה ת/לבקמ לע לבוקמ היהי רבדהו הדימב
 תכרוע היהת אל סרפה חלשנש עגרמ יכ ה/ורושיאל ףופכבו הכוזה הל רוסמת/רוסמיש תבותכל
  .ךכ ןיגב הלרגהה תכרוע יפלכ הנעט לכ לע רתוומ אוהו ןעמנל ותעגהל תיארחא הלרגהה

 3 ךותב ה/ודי לע ונתינש תוהדזההו רשקה יטרפ יפ לע הכוזה תא רתאל היהי ןתינ אלו הדימב 4.4
 ,ליעל  4.2ףיעסב רומאכ הכוזל העדוהה חולשמ םוימ וא הלרגהה תואצות םוסרפ דעוממ םימי
 רומאכ הייכזל יפולח דמעומ זרכוי הזכ הרקמבו לטובת ה/ותייכז ,םיינשה ןיבמ רחואמה יפל
  .הלילח רזוחו הז ףיעסב רומאכ ה/ורותיאל לעפת הלרגהה תכרועו ליעל הז ןונקתל 3.5 ףיעסב

 :חקפמה .5

 וא קפס ,הנבה יא לש הרקמ לכב עירכהל ,םיפתתשמה תוינפב לופיטל יארחא היהי חקפמה 5.1
 וא/ו םיפתתשמה ןיבל הלרגהה תכרוע ןיב תקולחמ לכבו הז ןונקת תונשרפל רושקה לכב ,ישוק
  .הייכזל םינעוטה וא/ו הייכזל םידמעומה וא/ו הכוזה

 רבד לכל תבייחמו תיפוס הנה ,הלרגהה עצבמ תרגסמב הלרגהל רושקה לכב חקפמה תטלחה 5.2
  .ךכ םע רשקב העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ לע תאזב ת/רתוומ ת/ףתתשמהו ןיינעו

 :יללכ .6

 ןונקתה תא ה/ארק איה /אוה יכ ת/ףתתשמה ת/ריהצמו ת/רשאמ ,עצבמב ה/ותופתתשהב 6.2
 הניה / וניה יכ ת/ףתתשמה ה/ריהצמו ת/רשאמ דוע .ןאולמב ויתוארוה תא ה/וילע ת/לבקמו
 תכרוע לש רווידה רגאמב ללכיהל תשרופמ ה/םיכסמ הניה /וניה הלרגהב ה/ותופתתשהב
  .הלרגהה

  .ת/ףתתשמה לש תידעלבה ה/ותוירחאב הנה הלרגהב תופתתשהה  6.3

 ינכדעהו ןוכנה ןופלטה רפסמ תוברל םינוכנה תוהדזההו רשק יטרפ ןתמ לע תוירחאה יכ רהבומ 6.4
 הלרגהה תכרוע יפלכ הנעט לכ עמשת אלו הלרגהב תופתתשהל יאנת הניהו ת/ףתתשמה לע הנה
  .יהשלכ /והשלכ ת/ףתתשמ לש רשקה יטרפב תועט תמחמ ,חקפמה וא/ו

 ומרגייש האצוה וא/ו דספה וא/ו קזנ לכל תוירחא לכב ואשיי אל המעטמ ימ לכו הלרגהה תכרוע 6.5
 סרפ לכבו היתואצות ,הלוהינ ,הלרגהב ןיפיקעב וא/ו ןירשימב םירושקה םיפתתשמהמ ימל
  .התרגסמב קנעויש

 וא הלקת ,קזנ לכו ותוכיא וא סרפה ביטל םיארחא ויהי אל המעטמ ימ לכו הלרגהה תכרוע 6.6
 וא השירד ,הנעט וזיאב סרפב הכוזה תא וכזי אל סרפב שומישהמ ועבניש וא סרפב לוקלק
 וא/ו הנעט לכ לע תאזב ת/רתוומ ת/ףתתשמהו המעטמ ימ וא/ו הלרגהה תכרוע דגנכ העיבת
  .וזכ העיבת וא/ו השירד

 וא הלרגהה תכרוע רתאב יהשלכ הלקת לע םיארחא ויהי אל המעטמ ימו הלרגהה תכרוע 6.7
 םיבתכמ תחילשב לארשי ראוד לש הלקתב וא/ו םהשלכ טנרטניא יקפס לש הניקת אל תוליעפמ
  .התטילשב הניא רשא אוהש גוסו ןימ לכמ תרחא הלקת לכ לע וא/ו

 היה ,התכז /הכזש ת/ףתתשמל סרפ קינעהל אלש תוכזה תא המצעל תרמוש הלרגהה תכרוע 6.8
  .ןיד לכל דוגינב וא/ו הז ןונקת תוארוהל דוגינב וא/ו המרמב ה/גהנ ת/ףתתשמ ה/ותוא יכ ררבתיו



 

 

 
 

 אוהש ןימו גוס לכמ העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ היהת אל םמעטמ ימל וא/ו םיפתתשמל 6.9
  .ךכב ךורכה רחא ןיינע לכל וא/ו ןונקתה ,סרפה ,הלרגהה םע רשקב

 תא לטבל ,ןיד לכל םאתהבו טלחומה התעד לוקיש יפ לע ,תע לכב תיאשר אהת הלרגהה תכרוע 6.10
 ,הז ןונקתב בוקנה דעומ לכ וא סרפה גוס תא תונשל ןכו ,הקלחב וא האולמב ,הלרגהה
  .ךכ םע רשקב העיבת וא/ו השירד ,הנעט לכ היהת אל עצבמב הכוזל וא ת/ףתתשמלו

 הלרגהה תכרוע רתאב ה/ומש םוסרפל ה/ותמכסה תא ,ה/ותופתתשה םצעב ת/ןתונ ,ת/ףתתשמ לכ 6.11
 הרומת לכ אלל ,םולשת אלל תאז לכ ,ב"ויכו הלרגהה תכרוע לש רחא תרושקת יעצמא לכב וא/ו
 תוברל ןיינעב השירד וא/ו העיבת וא/ו הנעט לכ לע רתוומ אוהו ןיד לכל םאתהבו טידרק וא/ו
  .ב"ויכו ותויטרפ תרפה םע רשקב

 ,םהידבוע ,םהירזוע לע ןכו ,חקפמה לע ,הלרגהה תכרוע לע הרוסא הלרגהב תופתתשהה 6.12
  .הנושאר הגרדמ םהיתוחפשמ ינבו םהיפתוש ,םהילהנמ

 לע ,בתכב אלש וא בתכב םא ןיב ,םוסרפ רבד הזיאל הז ןונקת תוארוה ןיב הריתס לש הרקמ לכב 6.13
 לע הז ןונקת תוארוה ורבגי ,תרחא הידמ וזיאב וא הבותכה תונותיעב ,רתאה יבג וא תשרה יבג
  .םוסרפ רבד ותואב טרופמה

  .ת/ףתתשמה לע לוחת ,סרפב הייכז ןיגב ,ללכב םא ,סמ תובח לכ 6.14

  .יללכה רתיהל םאתהב תכרענ וז הלרגה 6.15

 עסמ םיפסכ ל״כנמסו ח״ור ,זול רימע :חקפמה ידרשמב ןויעל ןתינה הז ןונקתל הפופכ הלרגהה 6.16
 טרופמכ הלרגהה תכרוע לש טנרטניאה רתאב ןכו .םילשורי ,33 גינק רייפ בוחרב ,ילארשי
  .הז ןונקת תישארב

 


