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ףתתשמ  ו תוליעפ תרהצה יאנת   
 
 :יכ המ/םיכסמו ה/ריהצמ ,ת/רשאמ ינא רושיאה תבית תא ינמסב
 תוליעפ
 תתומע ידי לע תועצומה תוינפוגה תויוליעפה לש םייתצובקה םינומיאב ףתתשהל ינוצרב .1

  .חוור תנווכ אללו רוביצל תורישכ אבס רפכב קראפייש םחתמב )ר"ע( קראפייש
 רשוכ לולסמב םייעוצקמ םינמאמ םע םייתצובק םינומיא העיצמ קראפייש תתומעש יל עודי .2

 הנחת לכ( רשוכ יליגרת לש םינומיא תונחת ובו םחתמבש )יקלח וא אלמ( עבטה קיחב
 .תוליעפב דימתהל םינמאתמה דודיעו ,)רבסה יטלשב הוולמ

 יתופתתשהו תינפוג תוליעפב תופתתשהב םירושקהו םיכורכה םינוכיסל ת/עדומ ינא .3
 .דבלב תישיאה יתוירחא לע איה תינפוגה תוליעפב

 שומישל תוידעלב הל ןיא ,םחתמה לש תרכוש וא םילעב הניא קראפייש תתומעש יל עודי .4
 בחרה רוביצה לש לבגומ יתלבו ישפוח שומישל חותפ םחתמהש ,לולסמבו תונחתב
 .קראפייש תתומע ידי לע םיקזחותמ םניאו ונקתוה אל םינומיאה תונחתשו

 ימדו םושירה ספוטב ידי לע רחבתש תינכתה יפל ויהי תוליעפה תפוקת ךשמו תליחת .5
 .תויוליעפה רפסמ רובע אלו וז הפוקת רובע םה תופתתשהה ימד .םאתהב ויהי םושירה
 .הרבעהל ןתינ וניאו ישיא וניה םושירה

 ימי יברעו ןורכז ימי ,גח ורסא ,דעומה לוח ימי ,םיגחבו םיגח יברעב תוליעפ םייקתת אל  .6
 רוסיא לוחי םהב םימיו תוליעפה תא רשפאמ וניא ריוואה גזמ םהב םימי ,ןותבש ימי ,ןורכיז
 .הלא םימי ןיגב םימולשת ירזחה ועצובי אל .תנכוסמכ בשחת וזש וא תוליעפה םויק לע
 הניא איה םלוא הלא םימיל םייפולח םימיב תוליעפ קראפייש תתומע עיצת רשפאה תדימב
 .ךכל תבייחתמ

 תתומע ידי לע עבקייש יפולח דעומב ,ןתינש לככ ,םייקתת ה/ךירדמ י"ע הלטובש תוליעפ .7
 .המעטמ ימ וא קראפייש

 והשלכ ףתתשמ לש תוליעפב תופתתשהה תא קיספהל תיאשר היהת קראפייש תתומע .8
 םא ,הכלהמב םלוה יתלב ןפואב גהנתמ וא תוליעפל עירפמ המעטמ ימ תעדל רשא
 תרזחה תוינידמ לוחת הז הרקמב .הרהזא ןתמ רחאל וקספ אל תוגהנתהה וא הערפהה
 .ותמזוימ ותופתתשה תא לטיבש ימכ בשחי ףתתשמהו ,ךשמהב רומאכ תופתתשהה ימד

 .ןווקמה המשרהה ספוטבש םולשתה יאנתל םאתהב ןויסנ תוליעפל םשרהל ןתינ .9
 םושב יפלכ םיארחא ויהי אל םמעטמ ימ לכו התומעה ילהנמ ,םינמאמה ,קראפייש תתומע .10

 ינא תוליעפל יתופרטצה םעו תוליעפב יתופתתשה בקע יל םרגייש קזנ ןיגב ןפואו הרוצ
 תאזב ת/רתוומו ל"נכ יפלכ תוירחא לכמ התומעה ילהנמ ,םינמאמה ,התומעה תא ת/רטופ
 .ןינעב םהיפלכ העיבת וא/ו הנעט לכ לע טלחומו יפוס רותיוו

 וא/ו תוטלקה וא/ו ילש ואדיו ימוליצ וא/ו תונומתב שומיש תושעל תיאשר קראפייש תתומע .11
 .היתורטמ םודיקו התומעה ידי לע תישענה תוליעפ תרגסמב ,יתרמאש םירבד לש םיטוטיצ

 ,הידעומ ,הפקיה ,תוליעפה םויק םצע תא עובקל האלמה הביטגוררפה תא שי התומעל .12
  .ב"ויכו ,הנכות

 םירזחהו םילוטיב תוינידמ
 םימעפ רפסמב ןיבו תימעפ דח ןיב ,םושירה עצוב הילא תוליעפב לעופב תופתתשה יא .13

 יפסכ רזחהב ףתתשמה תא הכזי אל ,ןלהל רומאכ תופתתשהה םכסה לוטיב אלל
 .והשלכ

 .דבלב םושר ראודב וא ל"אודב קראפייש תתומעל שגות תורשקתהה תקספהל השקב .14
  .םיכירדמה תועצמאב םילוטיב ולבקתי אל
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 וניא לוטיבה .קראפייש תתומעב הינפה הלבקתה וב ךיראתה היהי לוטיבה דעומ .15
 .לוטיבה דעומל דעש הפוקתה רובע םיפסכ רזחה ןיאו יביטקאורטר

 ףתתשמה תשקבל ,הז הרקמבו םושירה םוימ םימי 14 ךות רשפאתי תורשקתהה לוטיב .16
 דעומל דע תויוליעפה ןמז לש יסחיה קלחה רובע םולשת יוכינב ובשוי תופתתשהה ימד
  .קראפייש תתומעל לוטיבה תעדוה לש לעופב הריסמ

 ימד תרתי ףתתשמה תשקבל ,םושירה םוימ םימי 14 רחאל לוטיב לש הרקמב .17
 לופיט ימד רובע םולשת יוכינב ,ובשוי לוטיבה רחאלש הפוקתה רובע תופתתשהה
 .ח"ש 150 לש םוכסב

 ידי לע המשרה העצוב הילא תוליעפ התוא וא תוליעפה לש יללכ לוטיב לש םירקמב .18
 היהי ןמאתמה ,ןמאתמל םיאתמ וניאש םויל תוליעפה םוי יוניש וא ,קראפייש תתומע
 .ודי לע הלצונ םרטש הפוקתה ןיגב אלמ רזחה לבקלו ותופתתשה תא לטבל יאשר

 תואירב
 .םחתמב םייקתמש הז תמגוד יביסאפ וא יביטקא ןומיאב קוסעל תיתואירב ה/רישכ ינא .19

 :יכ ת/רשאמ ינא הז ללכב
 ;םיניקת תואירבו רשוכ תבייחמ תינפוגה תוליעפהש יל עודי .א
 ;ןיקת יתואירבה יבצמו תינפוגה תוליעפב קלח חקאש תרחא וא תיתואירב העינמ ןיא .ב
 ;ןיקת אל יתואירב בצמב תאז תוליעפב קלח תחקל ת/יאשר יניא .ג
 תינפוגה תוליעפב קלח חקא אלו תחקל ת/יאשר יניא רומאה תויללכב עוגפל ילבמ .ד

 הנשב םא ,הזחב םיבאכ שח ינא םא ,בל תלחממ לבוסכ יתנחבוה םהב םירקמב
 ףופכב אלא ,ב"ויכו יתרכה תא וא תרוחרחס בקע ילקשמ יווש תא יתדביא הנורחאה
 .יתוא תנכסמ הניא םחתמב תינפוגה תוליעפה ויפלו יאופר רושיא תלבקל

 יפל ןכו תוליעפה תליחת םרט תיתואירבה יתורישכ תקידבל תידעלב יארחא ינא .ה
 .ךרוצה

 םיניטק
 ,)ינשה הרוהה םשב םג( הרוה ידי לע תנתינ וז הרהצה ,ןיטק אוה ףתתשמהש הרקמב .20

 .ןיד לכ יפ לע ורובע ריהצהל יאשרש ימ לכ וא סופורטופא
 
 
 
 
 


