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 2022 טסוגוא

 תולבגומ םע םישנא תקסעה םודיקל תיתנש תינכת

 ןכו הרבחב תולבגומ םע םישנא לש הליעפה םתופתתשה תא םדקמ תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוח

 ןכו ) 5% ( םלוהה גוצייה דעי תא עבוק קוחה .םיירוביצ םיפוגב תולבגומ םע םידבוע לש םתקסעה םודיק תא

 .הז דעי תגשהל תושרדנה תולועפה תא

 הנשב ) 5% ( םלוהה גוצייה דעיב האלמ הדימע דמע אלש ,םידבוע 100 לעמ קיסעמה לודג ירוביצ קיסעמ •

 . המושייל לעפיו דעיב הדימעה םודיקל ול עייסתש תיתנש תינכת ןיכי תמיוסמ

 .הנש התואב 31.10 דע ולש טנרטניאה רתאב םסרופתו ירוביצה ףוגה תלהנה ידי לע רשואת תינכתה •

 . םיירוביצה םיפוגב םלוה גוציי ףכואו חקפמה ףוגה איה תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש תוביצנ •

 ,שיגנ טמרופב( תינכתה המסרופ וב רתאב ףדל רושיקה תא חולשל שי תיתנשה תינכתה םוסרפ רחאל

 . Taasukanet@justice.g ס v.i ן :תוביצנה לש ידועייה ליימל )!שיגנ וניא קורס ץבוק

 לעופב·• vt יוא'•'גזן; .. ·צ l' ::תפלו'ח':ה.מttנ ובס•סו" חי i דfס'וi'tנ•1ישם '\i · 7' ש ד 1 ע•ח:·• li1i ר•;·.ש

 .. טויוי· 1 ,ו!, j :א .. " t: 1ז•י i .כ•
 האבה הדובעה תנשל ןוגראב תולבגומ םע םישנא תקסעה םודיקל תולועפו תוארוה לולכל תינכתה לע •

 . ) 2021 ( תפלוחה הבשהמ םייטנוולרה םינותנלו תולועפל תוסחייתה ךות .) 2022 רבמצד-ראוני(

 .תמדוקה הנשב גוצייה דעיב האלמ הדימע יאל םימרוגב בשחתהב ןכות תיתנשה תינכתה •

 :ןלהל טרופמכ םיניינעב תוארוה תינכתב לולכל שי קוחה יפ-לע •

 תיתועמשמ תולבגומ םע םידבוע/םידמעומ לש םמודיק וא םתקסעה תפדעה )_(

 תוגרדו םידיקפת ןווגמב תולבגומ םע םישנאל תורשמ דועיי 0

 רתאב תמסרופמה תיתועמשמ תולבגומ םע םידמעומ בולישב םיקסועה םימרוגה תמישרל הינפ 0

 תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש תוביצנ

 ןהילא תוליגר תורשמ( תויונפ תורשמל םידמעומ תריחבל םיקומינה הז ללכבו ,תינכתה םושיי דועית 0

 )תולבגומ םע םידבוע םג ודדומתה

 .)חפסב ואר( קוחל ג 9 'ס תוארוהב ןייעל שי םיפסונ םיטרפל •

 םכתושרל םידמוע הדובעה קושב תולגבומ םע םישגא בולישל הטמה לש "הווש הקוסעת" יזכרמ •

 . ןלהל '- r ףיעסב רשק יטרפ ואר .תולע אלל וניה תורישה .תיתנשה תינכתה תנכהב הכרדהל

 יצנה רתאב ןכו ירוביצה רזגמב תולבגומ םע םידבוע תקסעה- עדימה תרבוחב ןייעל ןתינ ,הבחרהל •
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 2Q2 . תנשל ת•תנש ת•נכתל עצ 1 מ טמרזפ
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 לובאכ .מ.מ :ןוגראה םש ) 1 (

 הדימע-יא הכומנ / תינוניב :)תוב•צנה רתא.ב םסרופש יפכ( 2021 תנשל םלוהה גוצייה דעי.ב הדימעה תדימ ) 2 (

ילע : 2020 תנשל סחי.ב סוטטס ) 3 ( יב הדימעה תמרב הי ימעה תמרב הדירי / יוניש אלל / דע ולר א עיב הד  יטנו

ידבוע ללוכ( םויכ ןוגרא.ב. םיקסעומה םידבוע רפסמ ) 4 (  300 :)הרשמ תויקלחב וא םיינמז ם
 _ 4 _ ::םידבועה ללכמ 5% ( דעיב האלמ הדימעל שרדנה תיתועמשמ תולבגומ םע םידבוע רפסמ ) 5 (

 :ןוגראב תולבגומ םע םישנא תקוסעת הגוממ יטרפ ) 6 (

יקפת ואמתוע רסאי :אלמ םש יקפת לע ףסונב םא( ןוגראב ד ימס ,תומילאב קבאמ 'חמ להנמ :)ד  לוהוכלאו ם

ותכ ימ תב י  0546763370 :ןופלט Yaser ס th@gmai ן. c ס m :ל

 תומושרב ןוכדע ת.גוטל ל"נה רושיק.ב םג םיטרפה תא ןכדעל אנ

 2tJZ2 תפלוחה הנשב תולבגומ םע ם•שנא תקסעה םודיקל תוליעפ ם 1 כ• o .ב

יעפה תא דעתלו םכסל שרדנ תיתנשה תינכתה תרגסמב  םתקסעה םודיקל r1 פלוחה הנשב ןוגראב התשענש תול

 .תיתועמשמ תולבגומ םע םידבוע לש

 ):ן;[ 1 :י• i ן;fי l:':iik :וli .-ir !.י iiii.i!i11iii!J  .1i1  i ן: 11 נ l י i .:·'\י l ( תורשמ דועיי ) 1 (
ישנאל תויוכז ןויווש תוביצנל חלשיש ליימב- !בל ומיש י ,תולבגומ םע ם  תודעוימה תורשמה לש דועית ףרצל ש

יצלו ומסרופש יוא םאה ןי  .רתאב תינכתה םוסרפמ קלחכ תאז םסרפל ןיא ,טרפה תענצ לע הרימש ןרוצל .וש

 עוצי.ב ו דעי

יה תורשמה רפסמ ישנאלמi.( תוידועי  _ 1 _ 1 _ :ת!כלוחה הנשב םסרפ ןוגראהש ללוכ תורשמ רפסמ ם

יתועמשמ תולגבומ םע יאל ןנכותש )ת  תולג.בומ םע םישנאל .עi. תוידועיי תורשמ ןכותמ המכ שי

 _ 0 _ ?תיתועמשמ תינכותה לע ססבתהב ,תפלוחה הנשב

יה תורשמה רפסמ _ 0 _ :תמדוקה תיתנשה י  _ 0 _ :ושיואש תוידוע

 תורשמ דועייל תילולימ תוסחייתה
י תורשמ יבגל טרפל שי(  :)ושיוא אלו ומסרופ וא ףוסב ומסרופ אלו םסרפל םתננכתש תוידועי

ותנה יפל ינ יב ונדמע תפלוחה הנשב ם יה דע  עקרק תנכה לע היוi דוקימהו סוקופה החלצהה תורמלו ,םלוהה גוצי

יזיפה הביבסב דחוימב תולגבומ ילעבל תמאתומ תיתשתו שדחה הצעומה ןיינבב ת  

 תנקתמ הפדעהב ושיואש תורשמ ) 2 (
 םהש ,תיתועמשמ תולבגומ םע םידבוע וא םידמעומ לש םמודיק וא םתקסעה תפדעה(

יכל לש םהירוש  )םירחא םידבוע וא םידמעומ 

י ןניאש( תורשמה רפס  :תנקתמ הפדעהב ושיואש )תוידועי



 תולבגומ םע דמעומ דדומתה םהב םיזרכמב דמעומה תריחבל ןוגראב רדוסמ דועית ם 11 ק םאה ,ללככ ) 4 (
 @ןכ ?)תנקתמ הפדעה ןתמ לקשנ םהב םיליגר םיזרכמב( תיתועמשמ

י- !בל ומיש .רדוסמ דנעית עצבל בושח ןכלו י תאז גיצהל ושרדתו ןכתי  

ע םידמעומ בולישו רותיא ןרוצל תוינפ ושענ םהילא םימרוגה טוריפ ) 5 (  :תיתועמשמ. תולבגומ ם

 יטנוולר אל

;J 

 

אה ) 6 (  :)םיהזמ םיטרפ ןויצמ ענמיהל שי( דבועל וא דמעומל ונתינש תומת

)הזב אצויכו הדועבה תועש ד,יקפתה תושירד תמאתה ,תיזיפ הדובע תביבס ,ןוימה ךילהתב(  

ינב תשגנהל ונגאד תאז לכב .תודחוימ תומאתה תשרודה תולבגומ םע םישדח םידבוע וטלקנ אל תפלוחה הנשב  ןי

 תיזיפ הביבסו תילעמ ,הינח ,םירדשמ תניחבמ תולבגומ ילעבל שדחה הצעומה

 :תיתועמשמ תולגבומ םע םידבוע תקסעה םודיקל ןוגראב ושענש תופסונ תולועפ ) 7 (

 )הזב אצויכו םידחוימ םיטקיורפ ,הלהנה ישגפמ ,םידבוע תוכרדה(

 יטנוולר אל

 :)יוניש-רופיש-רומיש( וקפוהש םיחקלה טוריפ ) 8 (

 .לעופב השענש המ ןיבל תמדוקה תיתנשה תינכתב חוודש המ ןיב םירעפל סחייתהל שי ,רתיה ןיב

יגלו הצע וונ ה תלהנה ברקב דחוימב תולבגומ ילעב תקסעה אשונ לע שגד תמשהב ךישמהל דואמ בושח  םידבוע סי

 תועדומה תאלעהל תוכרדהו תואצרה ןוגכ תויוליעפ רתוי ןגראל שי ןכ ומכ ,אשונה םודיקל תוקלחמ ילהנמו םיריכב

 תורגשב אשונה לע רומשל ,תידותמ תיתשת תמקהל גואדל ףסונב ,הצעומב הלהנההו םידבועה ברקב אשונב

 ךיצר רשק לע רומשל םגו םיחוויד ןתמו בקעמל הצעומה תלהנה תושיגפב אשונה תא תולעהל ךישמהל ,הדובע

י יפוג םע  םייטנוולר ץועי
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 2 0 2 3 תנשל תטרופמ תיתנש תינכת

)רבמצד-ראובי( הברקה הבשל סחייתהל שי תינכתה לש הז קלחב  הפדעה םושיי ןפוא ,ןוגראב תורשמ דועיי- 
ילא םימרוגו ,תנקתמ ינפ רבכ םה  לע קדביהל יושע תינכתה םושיי יכ םכ.בל תמושת .תונפל םכתנווכבש וא םת
 .הנשה ןלהמ.ב תינכתה עוצי.ב ןפוא תא דעתל םכילעש ןכ ,תוביצנה ידי

 תוגרדו םידיקפת ןווגמ.ב תורשמ דועי• ) 1 (

i1tjj  •;  'i.n.rtd.;· ·נ•·ס"יtיr 1 ,וו.נ:•:ז ai 11 :ת·-ת!רn נ it •ת. 
יהל ןווכל ידכב(  )תורשמ דועיי תארקל "הווש הקוסעת" םע ץעייתהל ץלמומ בחר םידמעומ עצ

 עודי אל : 2023-ב םסרפתהל תוננכותמה ללוכה תורשמה רפסמ

 עודי אל :תוננכותמה )תיתועמשמ תולג.בומ םע םידמעומל קר( תוידועייה תורשמה רפסמ

 __j.Q_ % :םסרפתהל תוננכותמה תורשמה ךסמ ןפקיה
יש לככ( תוידועייה תורשמה גוס טוריפ עוד (: 

י אל  עוד

 ג
 'ר
" 

או הל.בק.ב ו'נ:ג iD מ l פד i וt 1 :גנ i לג 1 ו1 1 קי ,Q בזJנ ,תורשמ דוע 11 ל ףסונ.ב ) 2 (  תול.בגומ םע םידמ.עומ לש םודיק.ב ו/

 .דיקפתל םירחא םידמעומ לש םהירושיכל םימוד םירושיכ ילע.ב םהש תיתועמשמ

 םוסרפב הארוה תפסוה ,םיתכמה תודעוול תוכרדה( וז הייחנה םושייל ןוגראב טוקנל םכתנווכבש תולועפה וטרפ אנ

 .)הזב אצויכו תנקתמ הפדעהל תעגונה זרכמה

ימש וז הנשב ידבוע תקסעהו םודיק אשונב תועדומה תאלעה לע שגד ם  ,תואצרה ךרד םידבועה ברקב תולבגומ םע ם

ל אשונב תוכרדה ורבעוי ןכ ומכ ,םימוסרפו תואנדס  לע רומשל ןכ ומכ ,םידבועה דעוו םיזרכמה תדעוו ,הצעומה תלהנה

י םינתונה םיפוג םע הדובע תרגשו רשק  םייטנווליר םינותנ תלבקו םיחווידב תויבקע לע רומשלו אשונב ץועי

 םע םידמעומ לש הקוסעת.ב םבוליש.ב םיקסועה תונפל םכתנווכ.ב וא/ו וזה תע.ב םתינפ םהילא םיפוגה טוריפ ) 3 (

 . "הווש הקוסעת" יזכרמ.ב ןכו תז.ביצנה רתא.ב העיפומה המישר.ב רזעיהל ןתינ- תיתועמשמ תול.בגומ

 "הווש הקוסעת" יזכרמ

 םוקישה ףגא- ימואל חוטי.בל דסומה

 ןא•ר זכרמ
 י

 ןו.גרא.ב תיתזעמשמ תולג.בומ םע םידבוע תקסעה םודיקל םיאשונו תוננכותמ תולועפ טוריפ ) 4 (

י לע יוויל תלבק- רתיה ןיב( י-לע ושעייש תולועפ ,הווש הקוסעת יזכרמ יד יקלו תועדומה r ואלעהל קיסעמה יד  םוד

להבה ישגפמ ,אשונה  )דועו ,ש; 1 נומ ןויאר תודוא הלבקה/םינוימה תודעוול הכרדה ,ןוגראה ילהנמ תכרדה ,ה

 הווש הקוסעת יזכרמ ידי לע יוויל תלבק

1 
 תוקלחמה ילהנמו םידבועל תואצרה

 הצעומה רתאו הלהנההו םידבועה לש פאסטאוו תוצובק, תויתרבח תותשרב אשונב תועדומה תאלעהל םימוסרפ

 הצעומה תלהנהל הכרדה

 םידבועה דעוול הכרדה

 םיזרכמה תדעוול הכרדה

 ךרוצה יפל תורשמ תמאתהו תוידועיי תורשמ םוסרפ

) 5 (  t ב aiiiJi ו fij·:ri iנ 1 גkת' 1 לב6ה· הצ I ז .U הר,';\ n גז.קtו#אגב.נ; _____ _ 



 עו• o •פוג .ג

 :הדובעב תולבגומ םע ם•שנא בולישל הטמה לש ,"הווש הקוסעת" יזכרמ
ינבב יוויל תוברל ,ןוגראב תולבגומ םע םידבוע בוליש םודיקל ןוגראה לש יווילו הכרדה  ינוממל הכרדה ,תי r ונש תינכת תי

 .תורשמל תולבגומ םע םידמעומ רותיאב עויסו ,הקוסעת

 https://taasukashava .ס rg.il :טנרטניא רתא ן )* 3968 ( 1700-50-76-76 :ןופלט

 :תולג.בומ םע םישנאל תויוכז ןויווש תוגיצנ
יתמה תובוחו תויוכז לע עדימ  .דועו ·ןוריב תונועטה תויטפשמ תויגוס ,תולגבומ םע דבוע תקסעהל תוסחי

ימ ן * 6763 :ןופלט  www.gov.il/mugbaluyot :טנרטניאה רתא ן pniotnez@justice.gov.il :לי
 ןאכ זחל תולבגומ םע םישנא לש הדובעב בולישב םיקסועה םימרוג תמישרל

 הוזש הקזסעתל די
 תויורשפא תא ביחרהל הרטמב תולבגומ םע םידבוע רומישו הטילק םיקיסעמל רשפאמה הנכותו דויצ תלאשה טקיורפ

 .הקוסעתה

 www.hatamot.org :טנרטניא רתא ן 03-9543314 :ןופלט

 : הש• גג הדו.בע

 .תולבגומ םע םידבוע תקסעהב םיעייסמה םיפוגו םילכ לע עדימ לבקלו תורשמ םסרפל ןתיב רתאב
 av ס danegisha.labor.gov.il :טנרטניא רתא ן * 2612 :ןופלט

- o פ o ב n תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 'ג 9 פ•ע 
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-ו"עןט.:ת ) 15 'סמ ןוקית( תיתועמשמ תולבגומ םע םידבוע תקסעה םודיקל תיתנש תינכת
2016 
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 דעיב i דאלמ הדימע לודג ירוביצ קיסעמ דמע אל ,) 2 ()ג( 9 ףיעס יפל תוארוהמ עורגל ילב )א( .ג 9
 רבוטקואב 31 דע' ולש טנרטניאה רתאב םסרפי ,תמיוסמ הנשב )ד(ד 9 ףיעסב רומאכ העדוה יפ לע גוצייה

 קיסע.ז 1 ה תלהנה הרשיאש תיתועמשמ תולבגומ םע םידבוע תקסעה םודיקל תיתנש תינכת ,הנש התואב
 . לודגה ירוביצה

-יאל t כימררגבר תומדוק תויתנש תוינכתמ רקפוהש םיחקלב בשחתהב ןנרת תיתנש תינכת )ב(
 .תמדוקה הנשב גוצייה דעיב תיקלח הדימעל רא הדימע

יינעלו תויונפ תררשמ ןיינעל ןלהל טרופמכ םיניינעב תוארוה לולכת תיתנש תינכת )ג(  תררש.זכ ן
 : הבורקה הנשב ונפתיש

םתקסעה תפדעה ) 1 (  םהש ,תיתועמשמ תולבגומ םע םידבוע רא םידמעומ לש םמודיק רא 
 רא הר 1 שמל ,דיקפתל ,םירחא םידבוע רא םידמעומ לש םהירושיכל םימוד םירושיכ ילעב

 עבקיתש הפוקתלו ,תיתנשה תינכתב וטרופיש תוגרד תצובקל רא הגרדל רא תררשמ תצובקל
 ;הב

 רא םי ir מערמ קר , רשפאה לככ , ןחב וקסעויש תוגרדו םידיקפת ןרוגמכ תורשמ דועיי ) 2 (
 ונפתיzזז יופצש וא תויונפה תורשמה ללכמ ןפקיה טוריפ ךות ,תיתועמשמ תולבגומ םע םירבוע

 ; רומאכ ודעוייש תורשמה גרס טוריפו

 תרלכג· 1 מ םע םידמעומ לש הקוסעתכ םבולישכ םיקסועה םימרוג תמישרל היינפ ) 3 ( .
 ; רומאכ םידמעומ רותיא םשל ,הלש טנרטניאה רתאב תוביצנה םסרפתש תיתועמשמ

 ערמ תריחב ןיינעל םיקומינה לש הז ללככו ,תיתנשה תינכתה םרשיי לש דועית ) 4 (
 .תויונפ תורשמל

 תינכת ןיינעל תוארוה תונקתכ עובקל יאשר היישעתהו הלכלכה רש )ד(
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