
 
 
 

 
 2018 – םישמושמ םירישכמ תשיכרל ןיא-דיירט ןונקת

 תורדגה .1
 .מ"עב םוה טראמס לטיגידייא וא/ו מ"עב רוטס לטיגיד-ייא – "הרבחה"

  .ןיא דיירט תוריש תרגסמב ותוא רוכמל ןיינועמ אוה רשאו רישכמ ותולעבב רשא חוקלה – "רכומה"

-דיירט יאנתב הריכמו השיכר שומימל המשב לועפל הרבחה םעטמ ךמסוה רשאו עצבמב תופתתשמה תויונחב רכומה – "ןרכומה"
 .ןיא

 גוסהמ )הסכמו הללוס רומאה תויללכמ עורגל ילבמ תוברל( טלבאט /ירוקמ ןעטמ +דיינ בשחמ /דיינ ןופלט רישכמ לכ –"רישכמ"
 .הרבחל םתריכמ ןיגב יוכיז תתל תניינועמכ תמסרפמ הרבחהש

 רשאו ,תעל תעמ ויהיש יפכ הרבחה ילהנל םאתהב ,המעטמ ימ וא/ו הרבחה ידי לע ךרעיתש רישכמה לש הקידב - "רישכמה תקידב"
 .הרובש הניאש תינוציח הרמוחו קודס וניאש ךסמ ,קלדנ רישכמ  :םיאבה םירבדה תא ,תוחפה לכל ,לולכת

 הרבחה י"ע בשחמ/רישכמה תלבק .2
 

 .ןרכומה ידי לע ותלבק תעב הרבחל רסמנכ בשחיי רישכמה 2.1
 

 רכומל םולשת .3
 

 ויהי רומאכ ושגוהש םיטרפ .הנמזהה תעב רכומה רסמש םיטרפה יפל ,רכומה ןובשחל רבעוי רכומל ןתנייש יפסכה יוכיזה 3.1
  .םתונשל היהי ןתינ אלו םייפוס

 לכ היהת אל הרבחל יכ םיכסמו הטמשה וא תועט אללו קיודמו יתימא אוה הרבחל רסמש עדימה לכ יכ תאזב ריהצמ רכומה 3.2
 .רכומה ידי לע הל קפוסש עדימהמ תעבונש תועט לשב תוירחא

 ,הרבחה םעטמ ןרכומה י"ע עצבתתש רישכמה תקידב רחאל קר תאזו ,הרבחה לש עצבמה יאנתל םאתהב רכומל רבעוי יוכיזה 3.3
   .ידעלבה ותעד לוקישל םאתהב

 ןרכומה ידי לע עבקיש יפכ( רישכמה  ןיגב יוכיזה םוכס ,הרבחה לש ןיא-דיירטה עצבמ ןוריחמ יפ לע םא יכ ךכל עדומ רכומה 3.4
 תקסע תרגסמב הרבחהמ שוכרל ןיינועמ אוה ותוא רישכמה ריחממ הובג הרבחל רכומ אוה ותוא )ידעלבה ותעד לוקיש יפל
 רכומה שכור ותוא שדחה רישכמה ריחמל לבגוי יוכיזה םוכס ,רומאה עצבמה ןוריחמב עובקה תורמלש ירה ,ןיא-דיירטה
 קרו ךא אהי יוכיזה שומימ יכ ,רהבוי .תפסונ החנה וא ףסונ יוכיז םושל יאכז היהי אל רכומהו עצבמה תרגסמב הרבחהמ
 .ללכ שמומי אל ,הריסמה דמעמב שמומ אלש )וקלח וא ולוכ( יוכיז .הרבחל שמושמה רישכמה תריסמ דמעמב

 .רישכמה לש ידעלבה םילעבה אוהש ריהצהו הגיהנ ןוישיר וא/ו תוהז תדועת תועצמאב ההדזהש רחאל קר רכומל רסמיי יוכיזה 3.5
 רתוי לבקל היהי ןתינ אל הרקמ םושב יכ רהבומ קפס רסה ןעמל .רישכמ תשיכרב שומישל דחא יפסכ יוכיז לבקל היהי ןתינ 3.6

 .ליעל ותרדגהכ רישכמ תשיכר תעב שומישל דחא יפסכ יוכיזמ
 .יוכיזל רכומה יאכז הקידבה תואצות יפלו ןיא דיירט םכסה לע םתח רכומהש יאנתב קר רבעוי יוכיזה 3.7

 
 תוכז תאחמהו תולעב .4

 
 אולמ לעב אוה יכ תאזב ריהצמ אוהו הרבחה ידי לע ושכרי אל םיצורפ/םימוסח/םיפיוזמ/םיבונג םירישכמ יכ ךכל עדומ רכומה 4.1

 .הרבחל ותוא רוכמל השרומהו ידיחיה וילעב וניהו רישכמב תויוכזה
 .םוסח וא/ו ץורפ וא/ו ףיוזמ וא/ו בונג וניא רישכמה יכ תאזב ריהצמ רכומה ,רומאהמ עורגל ילבמ 4.2
 וא/ו הרבחל רישכמה םע רשקב ויתויוכז לכ תא החממו הרבחל תולעבה אולמ תא רכומה ריבעמ הרבחל רישכמה תריסמב 4.3

 .הרבחהמ ותוא שכר רשא ישילש דצל
 

 עדימ תקיחמ  .5
 

 יטרפ וא/ו ישיא עדימ לכ ונממ ריסה יכ ריהצמ אוהו םיישילש םידדצל רכמיו לוכי הרבחל רכמנה רישכמה יכ עדומ רכומה 5.1
 היפלכ רתוומו הרבחה תא תאזב רטופ אוהו 1981 א"משת – תויטרפה תנגה קוחב ותרדגהכ שיגר עדימ תוברל ,וב ןסחואש
 .תואיכ וידי לע קחמנ אלש הרבחה וא/ו םישילש םידדצל רומאכ עדימ תפישח ןיינעל העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ לע

 רשא ןותנ/עדימ/ןכות םוש רזחשל היהי ןתינ אל הרבחל רישכמה תריכמ רחאלש ךכל עדומ רכומה ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ 5.2
 .רסמנש רחאל רישכמה לע אצמיי
  

 ריחמה .6
 

 עצבמ לש םייוכיזה ןוריחמב םילולכה םיריחמה תא תמדקומ העדוה אללו תעל תעמ תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש הרבחה 6.1
 .םיריחמה יוניש ינפל הרבחל רסמנו רכמנש רישכמ לע תיביטקאורטר לוחי אל רומאכ יוניש ךא ,ןיא-דיירטה

 


