
  

א"פשהת, בתבט ו"ט           
2020 רבצמד 30           

485161720: כתאאסמ          
ל"שכ -ביתקצ 54/ יקת: ונרפמס

 דובכל
םייריאטכיספ, םייריאטרג, םייללכ ח"יבת – דועיהס ותלהנמ
 דועילס ס"היבת ותלהנמ
 םילוח ותפוק ותישרא ותיחא
 ותיארבה ותכשבל ותיוזחמ ותחפקמ ותיחא

,רב םולש

2021 נתשל דוימל שכר: וןדנה

:תובאה ותינכוהת יבצבמק דוימל רכשל חסיימת זה ךמסמ

(םיייסבס על םירסוק)* ותכוסממ ותיחלא דועיבס ותרכומ ותיולמשתה .א
 *כתוסממ ותחא דעמלמ םידמאאק בתהס יתנכת .ב
 *כתוסממ ותחא דעמלמ הדועת ידוימל .ג

:םיבאה םיפיעהס ורטופי ותינכת ץבמק כל יבגל

 ותנורעק -
  דוימלה שכר -
דוימל שכר םולשת יללכ-
 חווידו הרבק-

 םאבהת, זה ךסמבמ עותיופשמ יכפ, דוימלה רכש יותחנלה רשאב םידהלומ את עדיל שבקא
 .צהבוק לכל יתטנוולרה םידוימלה יתנכלתו

.דחכא םישנלו םירבגל חסיימת ואהו דבלב ותחונ יעממט השענ זכר/הבנק ןושלב שוימשה* 

 דועסיה להנמי
 תואריבה דרמש
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 יללכ

. 2018 רבפטמלס 1 -ב לחה" דועיס ידומלל ישיהא לרטופ"ב םינטדוהסט יטתלק ךילהת.1
 : ותאבה דוימלה ותינכומת חתא לכב םידומלל דעוימ לרטופה

 הדועת ידוימל, םידמאאק בתהס, יתדמאק: כתוסממ ותחא דעמלמ.

 יתשעמ ותחא דעמלמ.

 דועיבס רתכומ ותלמשתה ידוימל .

 

 

 

 הותא של ביהתקצ ילוצילא םהתאב הנשתומ דוימלה ותינכת רוחמתמ רזגנ דוימלה שכר.2
 .הנשה

 ןלסמו נטרנטיבא ישיהא לרטופל נסכיהל שרדנ דועיבס םידוימל יתנכותל םשרנ רשא נטדוסט.3
 על טנדטוסה את םיתחלה יש כן כמו. לרטופב דוימל שכר םולשלת ותבייחהת בכת על רושיא
 את . (2 חספנ אהר) "דועיסב םידמויל יותנכת רבוע דימול רכש םשלולת בותייחהת בכת"

  .טנדטוסה של ישיאה קויבת יקילת יש םחתוה בותייחההת בכת

 ימולשת ותברל, ויותבוח כל לאישמ רחלא יושיר/םושיר נתיחבל תשגל יכאז היהי נטדוסט.4
 .יושיר/םושיר דתועת פקתנהו יתלתשממ הניחבל השגה רובע לופיט ידמו דוימל שכר

 תדועת, רסוק םויס על הדועת, םידוימל יתנכת על רושא לבלק יכאז היהי טנדוסט.5
 . דוימל שכר יומלשת םויס רחלא רקו אך, וידוימל על דיעהמ ךמסמ כל או, יושיר/םושיר

 תועשה ףיקה על יחסי דוימל שכר םלשי, ופסקוה וידוימשל או וידוימל יקפסהמ נטדוסט.6
 . ס"היבמ לבהתקש חווידל ההתאמב דלמש

 .םושירה ידמ של רחזה לתבלק יכאז היהי לא נטדוטס.7
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 (םייסיסב על םיסרקו) דועיסב תרכמו תמולתהש תיונכת .א
 

2021 רואניב 1  םידעובמ הנלעפות רשא רתכומ ותלמשתה ותינכולת חסיימת המט רטופהמ
 .2021 רבדצמב 31 –

 

 ינורכ ילחוב םייטאקו םיבצמ, ינורכה, יטאקוה םחובת יותנכת
 

 תנורועק 1.א

  -( ותלודומ) הראוה ותדיחי פי-על רוחתמ

 :ידוימלל הוקלחב הראוהה ותדיחי יסבס על ותרחוממת רתכומ ותלמשתה ותינכת

 פתותשמ הביחט 
 ידוחיי ינילק םוחת 
 

 דימול שכר 2.א

 .6.א ףיעבס הלבבט רטופמ דועיבס ותרכומ ותלמשתה ותינכלת דוימלה שכר 2.1.א
 

  דוימל רכשב החנה 2.2.א

    - ותהמ 2.2.1.א

 ותינכומת לקחל החנה ןנתית ליעל םיבונקה הלעפהה ידעובמ 
 .דוימלה רכשמ 60% של הבוגב, רתכוהמ ותלמשתהה

 םושיר ידמ רובע םיומלשת על הלח הניא דוימל רכשב החנה ,
 .יושיר/םושיר דתועות יושיר/םושיר נתיחב

 םינאהת לכב דתומע רשא ותחלא ןנתית דוימל רכשב החנה 
 דחבא דתומע הנישא ותחא2. .2.2.א ףיעבס םירטופהמ

 .לאמ דוימל שכר םלשת, ל"הנ םינאהתמ

    - םינאת 2.2.2.א

: םיבאה םינאבת םידומעה םידומלל ןנתית דוימל רכשב החנה    

 דוסמ או ילתשממ יואפר דוסבמ עסקתוהמ כתוסממ ותחא 
 ועממט ,(1 חפנס הרא) םילוח תפוק או רחא ירוביצ יואפר
 . םידומילה יתנכולת החלשנ

 ינילק םוחבת או הלאמ יתנכובת דתומלה כתוסממ ותחא 
 דרשמ ידי על נתומשממ( יתדוחיי הלודומ) דבלב ידוחיי

 . ותיארבה

 של הקתעסה כי בתכב הריהמצ יואפרה דוסבמ דועיהס לתהנמ 
 ותלמשתהה יתנכולת םיינטוולרה םיומחלת ןנכותת ותחהא
 (.3 חפנס הרא) רתכוהמ

 ידי על הרשוא דועיהס לתהנמ רתהצה ףוריבצ ותחהא שתבק 
 ".הדעווה" ןלהל, דוימל רכשב החנהל הדעווה
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    - םושיי  2.2.3.א

 הלתבק רחלא שגות החנהל ותחהא שתבק: החנהה שתבק ךילה 
 ףוריבצ, השבקה .(4 חפנס הרא) רתכוהמ ותלמשתהה יתנכולת
 להנלמ רבעות, ירוביהצ יואפרה דוסבמ דועיהס לתהנמ רתההצ
 הדובע יימ 10 -מ רחאוי לא ס"היב לתהנמ ותעצבאמ דועיהס

 ןתסמ ס"היב לתהנמ כן וכמ .םידוימלה יתנכת חתיפת םוימ
 .החנהל השבק השיגה ותחהא כי םיוסקעה כתרעבמ

 .דהעווב וןדית לא דעהמו רחאל שגשתו שהבק

 דועיהס לתהנמ רתההצ ףוריבצ, ותחהא שתבק: רושיהא ךילה ,
 תכרעבמ ןומתס הדעווה טתלחה. דועיהס להנבמ הדעווב ןודית
 .SMS עתדוהב ותחלא רבעותו םיוסקעה

 

  דוימל שכר םשלות יללכ   3.א

 פתותשמ הביחט ידוימל :

 יסתרפל ההתאמב םלושי דוימלה שכר - םיילתשממ דועילס רפס יבתב םידומלל
  .(םיוסקע כתרעמ) םיומלשהת רבאת רטתופהמ םיומלשהת

.(2021 רואני)  רסוהק חתיפת דעולמ דע םלושיו המדמק הווהמ ןושראה םולשהת

 דוימל שכר יתיבגו םיומלשהת יסתרפ – םיילתשממ םנישא רפס יבתב םידומלל
 . יתנכהת את ליעפהמ דועילס רפהס יתב ותירחבא הניה

 ידוחיי ינילק םוחת ידוימל: 

 םימולשהת יסתרפל ההתאמב םלושי דוימלה שכר - םיילתשממ רפס יבתב םידומלל
  .(םיוסקע כתרעמ) םיומלשהת ראתב רטתופהמ

 דוימל שכר יתיבגו םיומלשהת יסתרפ – םיילתשממ םנישא רפס יבתב םידומלל
 . יתנכהת את ליעפהמ דועילס רפהס יתב ותירחבא הניה

 שרדנכ דוימלה שכר למתשהב הנותמ דוימלה ותדיחי בין רבעמ . 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  חויודו רהבק   4.א

 יתבב דוימלה שכר יומלשת רחא בעקומ הרבק עוביצל יתראחא היהת ס"היב לתהנמ 
 . םיוסקעה כתרעבמ הרפס

 הייהת, דועיהס להנמ ידי על ותבוקצהמת םידוימל תוינכת ליעפהמ ס"היב לתהנמ 
 או ונורצמ  וידוימל יקפסה רשא דומל על םיוסקעה כתרעבמ ןוכדעל יתראחא
 קתפסה םומת הדובע יימ( 7) העבשמ רחויא לא עבוצי ןוכדעה. ס"היב לטתחהב
 . םידוימלה
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  םשויר ידמ   .5.א

 םוכהס)  .₪ 50 סך על ודעמי דועילס ותרכומ ותיולמשתהל ותינכהת ללכל םושירה ידמ 
  .(יתדוחייה הלודולמו פתותשהמ הביחטל םושירה את ללוכ

 50 סך על ודעמי ןייממ ןחבלמ םושירה ידמ ₪ . 

 
 

 םיבצומ, ינרוכה, יטאקוה םחובת רתכמו שתלמותה יותנכת רבוע דימול שכר לתבט 6.א
  ינרוכ ילחוב םייטאקו

 

 הבוג תינכוהת שם
 החנהה

 הביחטב דוימל שכר
 תפותשמ

ינילק םוחבת דוימל שכר
 ידוחיי

 ותרעה 

 החנה רחלא החנה לאל החנה רחלא החנה לאל

 תועש 100 בת יתנילק. ה  6,930  1,995  בלושמ ץרנמ לופיט

 תועש 200 בת יתנילק. ה  7,770  1,995  בלושמ ץרנמ לופיט

 תועש 100 בת יתנילק. ה 2,772 6,930 798 1,995 60% הפוחד הואפר

 תועש 200 בת יתנילק. ה 3,108 7,770 798 1,995 60% הפוחד הואפר

  2,940 7,350 798 1,995 60% יחומ ץבש

 תועש 100 בת יתנילק. ה  6,930  1,995  םידלי ץרנמ לופיט

 תועש 300 בת יתנילק. ה  8,610  1,995  םידלי ץרנמ לופיט

 םיגפ ץרנמ לופיט
 םידוליו

 תועש 100 בת יתנילק. ה  6,405  1,995 

 םיגפ ץרנמ לופיט
 םידוליו

 תועש 300 בת יתנילק. ה  8,085  1,995 

 תועש 100 בת יתנילק. ה  7,245  1,890  היגולורפנ

 תועש 200 בת יתנילק. ה  8,085 1,890   היגולורפנ

   7,770  1,890  היגולונקוא

  3,486 8,715 756 1,890 60% היריאטרג

תועש 136 בת יתנילק. ה  2,940 7,350 756 1,890 60% ורגסט    

 תועש 200 בת יתנילק. ה 3,150 7,875 756 1,890 60% ורגסט

   7,560  1,890  תרכוס

 2,856  7,140 756 1,890 60% םויקש

   7,350  1,890  הומוסט םיעפצ

    11,130  1,890  יתנושרא הואפר
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 םירחא םיחומבת דעויסב רתכמו שתלמותה יותנכת

 

 תנורועק 7.א

 תודיחי סך יסבס על ותרחוממת, הלא םיומחבת רתכוהמ ותלמשתהה ותינכת
 .יתנכולת הראוהה

 

8.א   דימול שכר     

 .12.א ףיעבס הלבבט רטופמ דועיבס רתכומ ותלמשתה ותינכולת דוימלה שכר 8.1.א

  דוימל רכשב החנה 8.2.א

    - ותהמ 8.2.1.א

 ותינכומת לקחל החנה ןנתית ליעל םיבונקה הלעפהה ידעובמ 
 רכשמ 60% של הבוגב או 40% של הבוגב רתכוהמ ותלמשתהה
 .דוימלה

 םושיר ידמ רובע םיומלשת על הלח הניא דוימלה רכשב החנה ,
 .יושיר/םושיר דתועות יושיר/םושיר נתיחב

 םינאהת לכב דתומע רשא ותחלא ןנתית דוימל רכשב חההנ 
 דחבא דתומע הנישא ותחא2. .8.2.א ףיעבס םירטופהמ

 .לאמ דוימל שכר םלשת, ל"הנ םינאהתמ

 

    - םינאת 8.2.2.א

 : םיבאה םינאבת םידומעה םידומלל ןנתית דוימל רכשב החנה  

 דוסמ או ילתשממ יואפר דוסבמ עסקתוהמ כתוסממ ותחא 
 ועממט ,(1 חפנס הרא) םילוח פתובק או רחא ירוביצ יואפר
 .םידוימלה יתנכולת החלשנ

 ידי על נתוממשמ הלאמ יתנכובת דתומלה כתוסממ ותחא 
 . ותיארבה דרשמ

 של הקתעסה כי בתכב הריהמצ יואפרה דוסבמ דועיהס לתהנמ 
 ותלמשתהה יתנכולת םיינטוולרה םיומחלת ןנכותת ותחהא
 (.3 חפנס הרא) רתכוהמ

 ידי על הרשוא דועיהס לתהנמ רתהצה ףוריבצ ותחהא שתבק 
 ".הדעווה" ןלהל, דוימל רכשב החנהל הדעווה
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 הלתבק רחלא שגות החנהל ותחהא שתבק: החנהה שתבק ךילה 
 ףוריבצ, השבקה .(4 חפנס הרא) רתכוהמ ותלמשתהה יתנכולת
 להנלמ רבעות, ירוביהצ יואפרה דוסבמ דועיהס לתהנמ רתההצ
 הדובע יימ 10 -מ רחאוי לא ס"היב לתהנמ ותעבאמצ דועיהס

 ןתסמ ס"היב לתהנמ כן וכמ. םידוימלה יתנכת חתיפת םוימ
 .החנהל השבק השיגה ותחהא כי םיוסקעה כתרעבמ

 .דהעווב וןדית לא דעהמו רחאל שגשתו שהבק

 דועיהס לתהנמ רתההצ ףוריבצ, ותחהא שתבק: רושיהא ךילה ,
 תכרעבמ ןומתס הדעווה לטתחה. דועיהס להנבמ הדעווב ןודית
 .SMS עתדוהב ותחלא רבעוות םיוסקעה

 

   דוימל רכש םשלות יללכ   9.א 

 יסתרפל ההתאמב םלושי דוימלה שכר - םיילתשממ דועילס רפס יבתב םידומלל 
  .(םיוסקע כתרעמ) םיומלשהת רבאת רטתופהמ םיומלשהת

  סרוהק חתיפת דעולמ עד םלושיו הדממק הווהמ ןושראה םולשהת
 (.1220 ארינו)

 

 דוימל שכר תייבגו םיומלשהת יסתרפ – םיילתשממ םנישא רפס יבתב םידומלל 
 . יתנכהת את ליעפהמ דועילס רפהס יתב ותירחבא הניה

 

 לופיט  ,יתנילק הכרדהב רתכומ ותלמשתה ותינכבת םיתיבגו םיומלשהת יסתרפ 
 את ליעפהמ דועילס רפהס יתב ותירחבא הנה )CBT( יותגהנהת יבייטנגוק

 .יתנכוהת
 

  חויודו רהבק   10.א

 דוימלה שכר יומלשת רחא בעקומ הרבק עוביצל יתראחא היהת ס"היב לתהנמ 
 . םיוסקעה כתרעבמ הרפס יתבב

 דועיהס להנמ ידי על ותבוקצהמת םידומיל ותינכת ליעפהמ ס"היב לתהנמ ,
 ונורצמ  וידוימל יקפסה רשא דומל על םיוסקעה כתרעבמ ןוכדעל יתראחא היהת

 םומת הדובע ימי( 7) העבשמ רחויא לא עבוצי ןוכדעה. ס"היב לטתחהב או
 . םידוימלה פסקתה

 

  םשויר ידמ  11.א  

 50 סך על ודעמי דועילס ותרכומ ותיולמשתהל ותינכהת ללכל םושירה ידמ ₪
 50  סך על ודעמי ןייממ ןחבלמ םושירה ידמ ₪ . 
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 םירחאם ימחובתד ועיסב רתכות משתלמות היונכר תובעד מוילר כשלת בט   12א.

ד וימלר כשהחנההה בוגתינכוהתם ש
החנהלא ל

ד וימלר כש
ותרעההחנהר חלא  

תועש 216בת ית ניל. קה60%8,5053,402 חויתנר דח  

תועש 416בת ית ניל. קה60%10,1854,074חויתנר דח  

  60%11,0254,410היריאטכיפס

 ץועייו ות יארבם ודיק ,העינמ
 הנקה

60%10,8354,334 

  40%7,7704,662םיומהיעת זינמ

   14,490 ותדליימ

ותשע 160בת ית ניל. קה 10,600 ןוירפ   

ותשע 264בת ית ניל. קה 12,100 ןוירפ  

   9,200 בלקת יפי סא

   5,670 הנקהץ ועי

   4,527 הלמשה -ה נקהץ ועי

  40%8,0854,851תינפוגות ליעפץ ועי

   6,000 הנישץ ועיי

   C.B.T  16,800יותגהנהתי בייטנגול קופיט

  3,045  יתנילה קכרדה
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 תכסממו חותא דעמלמ םיאדמקא בתסה יתנכת .ב

1 םיכירהתא בין ואה ןלתעפה דעומ רשא םידמאאק בתהס ותינכולת חסיימת המט רטופהמ
 .2022 רבדצמב 31 ןיבל 2021 רואניב

 

 
 תנורועק 1.ב

  םייפרעהת ףתוק

 ולוחי לא ונייהד, םידוימלה תינכת חתיפת דעולמ עבנקש יפכ ואה דוימלה שכר ףוקת
 .יתנכוהת לתעפה ךלהבמ דוימלה רכשב םייוניש

 דימול שכר 2.ב
 

 תכוסממ ותחא דעמלמ םידמאאק בתהסל ותעש 2,648 בת יתנכולת דוימלה שכר 
  .₪ 23,900  ואה

 :דתומע הואולהכ םידוימל גתלמ 2.1.ב

 

   - ותהמ .2.11.ב

 הלחהש) כתוסממ תוחא דעמלמ םידמאאק בתהס יתנכובת 
 דרשמ םעמט, דתומע הואולהכ הגלמ ןנתית( 2021 נתשב
 . יתנכולת דוימלה רכשמ 50% הבוגב, ותיארבה

 םושיר נתיחב, םושיר ידמ רובע םולשת על הלח הניא הגלהמ 
 .םושיר דתועות

 וניא אם גהללמ יכאז היהי לאו לאמ דוימל שכר םלשי נטדוסט 
 . המט םירטופהמ םינאבת דומע

 

   - םינאת   2.1.2.ב

םידומלל ןנתית ₪ 11,950 של הבוגב דתומע הואולהכ הגלמ
 : םיבאה םינאבת םידומעה

 

 ידי על ורשושא דועילס רפהס יבתמ דחבא דומל נטדוהסט 
 הנישא תינכת) זו נתוכבמת יתנכת ליעפהל דועיהס להנמ

 (.יתדמאק

 עבק בשות או חראז וניהו הלאמ יתנכובת דומל נטדוהסט 
 .לראשי נתידבמ

 יתב גינצ ינפב םחתו ושמ על ותהז דתועת גיהצ, נטדוהסט 
 על הימחת ותברל, ותבייחהת םכהס על, שאונל יראחהא רפהס
 םוליוצ ותהז דתועת םוליצ ףורבצו ₪ 11,950 סך על בוח רשט

 ס"יבתל וחלשיי בוח רשטו ותבייחהת םכסה) יראשא יסרטכ
 . (ךשמבה

 על ₪ 11,950 של ךבס דוימלה שכר רתית את םליש נטדוהסט 
 . 3.ב ףיעבס רטופהמ פי

 תבהסל יתנכובת וידוימל ךרולצ רבעב הגלמ לביק רשא נטדוסט 
 שיגהל יאשר, ופסקוה וידומילש או וידוימל קיפסה, םידמאאק
 וידוימל רובע םלישש ינאבת פתוסנ םעפ הגללמ השבק
 רכש רתית םולשלת שרדיי, זה הרבמק. יתנכובת םידמוהק

 . לבוכמק דוימלה
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   - םושיי  2.1.3.ב

 םינטדוסט ימתשר, דועיהס להנלמ ריבעת רפהס יתב לתהנמ 
 ידי על םוחתה םכהס ףורבצ, ותבייחהת םכהס על וחתמש

 לתיחת םוימ םוי 20-מ רחויא לא, החאהמו נטדוהסט
 .םידוימלה
 
 םיילתשממ םניאש דועילס רפס יבתב םידוימל פסקתה: 

 בכתב עדיית כןו םיוסקעה כתרעבמ ןכדעת רפהס יתב לתהנמ
 תוברל, נטדוסט של םידוימל תפסקה על דועיהס להנימ את
 םידוימלה פסקתה דעומ ותברל, םידוימלה נתוכבמת שינוי כל

 םומת רחויא לא זאת. 6 'מס חפנס ותעבאמצ ודלמנש ותעשהו
 . הדובע יימ( 7) העבש

 םיילתשממ דועילס רספ יבתב םידוימל פסקתה: 

 פסקתה על םיוסקעה כתרעבמ ןכדעת רפהס יתב לתהנמ
 םידוימלה פסקתה דעומ ותברל, נטדוסט של םידוימל
 . הדובע יימ( 7) העבש םומת רחואי לא זאת. ודלמנש ותעשהו

 

  דוימל רכש םשלות יללכ  3.ב 

 של לתלוכה ותלעה ךמס 10%  של הבוגב דוימל שכר דמתמק םלשי נטדוסט 
 רחויא לאו םידוימלה יתנכלת ולתבק על העדוהה עם םלושת הדמהמק. רסוהק

 יימ 45 ךות המדהמק רזחהל יכאז היהי נטדוטס. םידוימלה יתנכת לתיחת םוימ
 . םידוימלה יתנכת את ליחהת לא אם, הדובע

 ישתב השעית, ותבייחהת םכהס על וחתמש םינטדומסט םיומלשהת יתיבג 
 של הבוגב םולשת הבגי הימעפ לכב םכהסל םתאבה .(הדמהמק ללוכ) ותימעפ

   . דוימל רכשמ 50% של ףיקהב םיומלשת ובגי כ"סה .ללוכה דוימלה רכשמ 25%

 2021 יאמ/ליראפ/מרץ אהו לתהיחת דעשמו יתנכת רבוע םישלומת יתיבג: 

 1 םוימ רחויא לא( הדממק ללוכ) דוימלה רכשמ 50% יתיבג םילשהל יש 
  . רסוהק לתיחת דעולמ ההתאמב 1220 רבפטמס/וסטגוא/ילויב

 ילויב 1 םוימ רחויא לא דוימל רכשמ םירותנה 50% יתיבג םילשהל יש/ 
  . רסוהק לתיחת דעולמ ההתאמב 2202 רבפטמס/וסטגוא

 רבמבנו/רבוטאוק/רבמטספ אהו לתהיחת דעשמו יתנכת רבוע םישלומת יתיבג 
2021: 

 1 םוימ רחויא לא( הדממק ללוכ) דוימלה רכשמ 50% יתיבג םילשהל יש 
  . רסוהק לתיחת דעולמ ההתאמב 2022 ימא/לירפא/ץרמב

 1 םוימ רחויא לא דוימל רכשמ םירותנה 50% יתיבג םילשהל יש 
 . רסוהק לתיחת דעולמ ההתאמב 2023 ימא/לירפא/ץרמב

 שרדנכ דוימלה שכר למתשהב הנותמ' ב הנשל' א הנשמ רבעמ. 
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  חווידו רהבק   4.ב

 םיילתשממ םניאש רפס יבת ידי על חוויד: 

 

יומלשת רשהמא ח"דו דועיהס להנלמ ריבעת ילתשממ נויאש ס"היב לתהנמ
 תבהסל יתנכובת בותייחהת םכסה על חתמוש םידומלה של דוימל שכר
 ףופכב( 5 חפנס הרא) הלבט יבג על רבעוי ח"ודה. כתוסממ ותחלא םידמאאק

 :םיבאה םידעומ ינשב םכהסל

 

 ליראפ /רץמ אוה לתהיחת דעשמו יתנכתוב דוימל שכר יומלשת ותח"דו/ 
 : ורבעוי 2021 יאמ

 2021 ימא/לירפא/ץרבמ 30 םוימ רחויא לא ןושרא םולשת על ח"דו
 .רסוהק לתיחת דעולמ ההתאמב

 ההתאמב 2022 ימא/לירפא/ץרבמ 30 םוימ רחויא לא שני םולשת על ח"דו
 .רסוהק לתיחת דעולמ

 רבטמספ אהו תהליחת דעושמ יתנכבתו דוימל שכר יומלשת ותח"דו/ 
 : ורבעוי 2021 רבמבנו /רבטואוק

 רבבמונ/רבווקטא/ברפטמס 30  םוימ רחויא לא ןושרא םולשת על ח"דו
 . רסוהק לתיחת דעולמ ההתאמב 2021

 2022 רבמבונ/רבווקטא/רבפטמס 30 םוימ רחויא לא ינש םולשת על ח"דו
 .רסוהק לתיחת דעולמ ההתאמב

 םיילתשממ רפס יבת ידי על הרבק: 

 דוימלה שכר יומלשת רחא בעקומ הרבק עוביצל יתראחא היהת ס"היב לתהנמ
 . םיוסקעה כתרעבמ הרפס יתבב

 
   םשויר ידמ   5.ב

 
 ₪. 240 - כתסמומ ותחא דעמלמ םידמאאק בתהס יתנכולת םושיר ידמ
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 תכסממו חותא דעממל דהעות ידימול .ג

 הנש ידמ ותבוקצהמת כתוסממ ותחא דעמלמ ותירנג םידוימל ותינכת הם הדועת ידוימל
 . הנידהמ ביתקצ יללכל םהתאב

 ןיבל 2021 רואניב 1 םיכירהתא בין ואה ןלתעפה דעומ רשא ותינכולת סחיימת המט רטופהמ
 . 2021 רבדצמב 31

 תנורועק  .1.ג

  - םיפירעהת ףוקת

לא: ונייהד, םידוימלה יתנכת חתיפת דעולמ עבנקש יפכ ואה דוימלה שכר ףוקת 
 .יתנכוהת לתעפה ךלהבמ דוימלה רכשב םייוניש ולוחי

 

  דימול שכר  .2.ג

 .₪ 23,900 ואה ותעש 2,648 בת יתרנג דוימל יתנכולת דוימלה שכר
 .דוימלה שכר הבוג את הנשמ אינו, הרצ או הבחר היסרפב, יתנכוהת עוביצ

 
 :דתומע הואולהכ םידוימל גתלמ 2.1.ג

   - ותהמ 2.1.1.ג

 נתשב הלחהש) כתוסממ ותחא דעמלמ הדועת ידוימל יתנכובת 
, ותיארבה דרשמ םעמט, דתומע הואולהכ הגלמ ןנתית( 1220
 . יתנכולת דוימלה רכשמ 50% הבוגב

 םושיר נתיחב, םושיר ידמ רובע םולשת על הלח הניא הגלהמ 
 .םושיר דתועות

 וניא אם הגללמ יכאז היהי לאו לאמ דוימל שכר םלשי נטדוסט 
  .המט םירטופהמ םינאבת דומע

   - םינאת   2.1.2.ג

 םידומלל ןנתית ₪ 11,950 של הבוגב דתומע הואולהכ הגלמ
 : םיבאה םינאבת םידומעה

 ידי על ורשושא דועילס רפהס יבתמ דחבא דומל נטדוהסט 
 .זו נתוכבמת יתנכת ליעפהל דועיהס להנמ

 עבק בשות או חראז וניהו הלאמ יתנכובת דומל נטדוהסט 
 .לראשי נתידבמ

 יתב גינצ ינפב םחתו ושמ על ותהז דתועת יגהצ, נטדוהסט 
 על הימחת ותברל, ותבייחהת םכהס על, שאונל יראחהא רפהס
 םוליוצ ותהז דתועת םוליצ ףורבצו ₪ 11,950 סך על בוח רשט

 ס"יבתל וחלשיי בוח רשטו ותבייחהת םכסה) יראשא יסרטכ
  (.ךשהמב

 על ₪ 11,950 של ךבס דוימלה שכר רתית את םליש נטדוהסט 
 . 3.ג ףיעבס רטופהמ פי

 ידוימל יתנכובת וידוימל ךרולצ רבעב הגלמ לביק רשא נטדוסט 
 וידוימלש או וידומיל יקפסה, כתוסממ ותחא דעמלמ הדועת
 םלישש ינאבת פתוסנ םעפ הגללמ השבק שיגהל ישאר, ופסקוה
 םולשלת שרדיי, זה הרבמק. יתנכובת םידמוהק וידוימל רובע

  .לבוכמק דוימלה שכר רתית
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   - םושיי  2.1.3.ג

 םינטדוסט ימתשר, דועיהס להנלמ ריבעת רפהס יתב לתהנמ 
 ידי על םוחתה םכהס ףורבצ, ותבייחהת םכהס על וחתמש

 לתיחת םוימ םוי 20 -מ רחויא לא, החאהמו נטדוהסט
 .םידוימלה
 

 בכתב עדיית ןכו םיוסקעה כתרעבמ ןכדעת רפהס יתב לתהנמ
 תוברל, נטדוסט של םידומלי תפסקה על דועיהס להנימ את
 םידוימלה פסקתה דעומ ותברל, םידוימלה נתוכבמת שינוי כל

 םומת רחויא לא זאת. 6' מס חפנס ותעבאמצ ודלמנש ותעשהו
 . הדובע יימ( 7) העבש

  דוימל רכש םשלות יללכ  .3.ג

 .דוימלה שכר ותבגל דועילס רפהס יבת ותירחבא

 
 דימול שכר דמתומק םשויר ידמ  .4.ג

 ₪. 240 הם כתוסממ ותחא דעמלמ יתרנג םידוימל יתנכותל םייעמפ חד םושיר ידמ            

 
 ,ה כ ר ב ב

 
 ןובל הלזא ר"ד

 יתרצא יתשרא ותחא יתנגס
 דועיבס םדא חוכ רתדלאס הלקחהמ לתהנמו

 
 
 
 דועיהס להנימ שראו יתרצא יתשרא ותחא, גרבדלוג ישוש ר"ד: עתקה

 דועיהס להנימ הריכב כזתרמ, הוקנא יתמ' גב
 דועיהס להנמ ותוצ



 

 הסיעוד מינהל
 הבריאות משרד

 91010 ירושלים 1176.ד.ת
call.habriut@moh.health.gov.il  

 02-5655945 :פקס  *5400  :טל

 

Nursing Division 
Ministry of Health 
P.O.B 1176 Jerusalem 91010 
call.habriut@moh.health.gov.il  
Tel: * 5400 Fax:  5655945-02  

 

 1  חספנ

 דעויסה לנהמ של עויסה יתנכבתו םיללכנה םילחו פותוקו *םיירבויצ אותירב דותסמו ימתשר
 דעויסב רתכמו שתלמותה יותנכובת דותהלומ יותחאל

 יללכ וזפשלא םילוח יבת
 הלופע, עמקב יכזרהמ םילוח יתב
 תליא, לפטוסי ש"ע םילוח יתב
 הפיח, לרמכה, יסוויד ידייל ש"ע םילוח יתב
 ותבוחר, ןלפק ש"ע םילוח יתב
 עבש רבא, הוקרוס יטתרסבינוא יואפר כזרמ
 אבס רפכ רימא ריפס ש"ע יואפר כזרמ
 הוותק חפת, ןונסיליב וספקמ, ןיבר ש"ע יואפר כזרמ
 הוותק חפת, ןורשה – הדלוג וספקמ, ןיבר ש"ע יואפר כזרמ
 היננת, ודיאנל, נזצא יואפר כזרמ
 תרנצ, יטוהסק ס.מ.מ.אי םילוח יתב
 רתנצ, לופא דה נטנסיו נטס יפתרהצ םילוח יתב
 רתנצ, השודהק החפשהמ םילוח יתב
 הפיח, ילקיטא םילוח יתב
 םילשורי, םרכ עין הדסה ייטארסבינוהא םילוח יתב
 םילשורי, םיפוהצ הר הדסה ייטארסבינוהא םילוח יתב
 םילשורי, לדך בגשמ םילוח יתב
 םילשורי, םילוח רוקבי םילוח יתב
 רקב בני, העושיה ייניעמ םילוח יתב
 םילשורי, דקצ ירעש םילוח יתב
  דודשא, ותאאס םילוח יתב

 םויקש ותדוסמ
 םילשורי, רעונו םידלי םויקשל כזרמ, ןילא םילוח יתב
 הננער, ןיישטניול יתב םילוח יתב

 שפנה ותיארבל ותדוסמ
 הוותק חפת, גהה שפנה ותיארבל כזרמ
 ןורשה דוה, הותולש שפנה ותיארבל כזרמ

 כתשוממ השמנהל ותיארבה דרשמ םעמט יושיר םהל םייריאטרג ותדוסמ
 םילשורי, גורצה יריאטרג כזרמ
 ביבא תל, (רדטשטנכטיל) ותער יריאטרג כזרמ
 הוותק חפת, הבקר יתב יריאטרג כזרמ
 הרדג, דלפרצה ש"ע יריאטרג כזרמ
 ותבוחר, יתעמ הוונ ותבא יתב

 יםלוח ותפוק
 יתללכ ותיארב יותריש
 דתחואמ םילוח פתוק
 ותיארב יותריש יבכמ

 תויארב יותריש יתומלא

 רושיקבם יירבויצם ינרגואכם דעמת מאוק דבליתן נזו מה ישרבם יעיופם מניאשם יספנודות סמו* 
  :אבהר שויל הקעץ וחללש י שפויחך הרוצל ף.רצוהמ

https://institutions.health.gov.il/Institutions

https://institutions.health.gov.il/Institutions
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 2 חספנ

 דעויסב םידוימל יתנכת רבוע דימול רכש םשלולת בותייחהת בכת

 

 יםישיא םיטרפ  -' א לקח

   _________________________. ז.ת   שם

 ______________________ ירלאולס ןופלט ________________________________________ בתוכת

 ________________________________________ ל"ואד בתוכת ____________________ ףוסנ ןופלט

 _________ םויס דעומ  __________ החיפת דעומ _____________________________ יתנכבת ת/דומל

 _________________________________________________________ דועילס ס"יבב

 

 תבוייחההת מהות –' ב לקח

 :ןלהלדכ בזאת ת/בייחומת ה/ריהמצ אני

₪. ________________ של הבוגב ואה דועמל ת/בייחמת אני בו דוימלה שכר.1

 ןונותק ותיארבה דרשמ יללכל םהתאב שרדשא יפכ דוימל שכר םלשל ביוחמ ינשא לי עודי.2

 .דועילס רפהס יתב

 ת/בייחמת ינאו ףשתתמ אני בה יתנכבת דוימלה שכר םולשתל םינאהתו םיללכה לי םיעודי.3

 .םהיפ על גוהנל

 .שרדשא יפכ דוימלה שכר םולשלת ידמצ ותבייחהת הווהמ פסוהט יבג על יימתחתש לי עודי.4

 דוימלה שכר ינממ הבגיי, האת רשא לכך הביהס האת, ידומיל ופסקויו הדיבמ כי לי עודי.5

 בו דעוהמ ןיפוליחל או ידוימל פסקתה על רפהס יתב לי עידוה בו ךיראלת םהתאב יחסי ןפובא

 . םידוימל יקפסהל ילטתחה על רפהס יתב לתהנלמ עידוהמ יימתחתב בכתמ לבהתק

 .שרדנכ דוימל שכר ילמתשה לא דוע לוכ הדועת או רושיא לכל יכאז היהא לאש לי עודי.6

, דדלמ הדהצמו יתבירב גם ביוחמ היהא שרדשא יפכ דוימלה שכר את םלשא לא םשא לי עודי.7

 .    דרשבמ גוהנכ

 רפהס יתב ישאר, דוימלה שכר םולשלת םישרדנה םיללכבו םינאבת דומעא לא םשא לי עודי.8

 . פתוסנ הראהת לאל, רלתלא יידוימל יקפסהל

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________ הימחתה ךירתא_  ______________________  דילמהת ימתחת

 

______________________________
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 3 חספנ

 ______________: ךיראת

 דובכל
 דועיהס להנמ
 ותיארבה דרשמ
 1176 ד"ת
 םילשורי
 

 ___________________________ דועילס ס"היב לתהנמ ותעבאמצ
 

 
 דסהמו םעטמ דועיסב רתכמו שתלמותהל ות/אח חתילש רבדב דועיסה ת/לנהמ רתצהה:   ןודנה
 
 

אני
החפשמו ירטפ שם 

  ____________________ ב ודעיהס ת/להנמ_ ________________________ 
                       

 
 

 ת/דעמוהמ כי ה/ריהמצ
 החפשומ ירטפ שם 

  םידוימלל דוסהמ םעמט ת/חלשנ __________________________
                                                  

 
: _______________________________ םוחבת דועיבס רתכומ ותלמשתה יתנכובת

 
 .דוסלמ יתנויח יתנכבת ה/וותפשתתה יכו  _________________ דעובמ לחשת

 
 :ינטוולרה םוחתב הדובעל ה/ובצשל ינתווכב יש רסוהק םובת

 
 

 
 

כן

לא

 :חלושה דוסהמ ותפשתתה

 

 

 

 

 

 

רכשב ותרדעיה

דוימל שכר

ףשתתמ אינו

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

___________________________ 
 דועיהס ת/להנמ ותמתח + הימחת 
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 4 חספנ

: ______________ ךירתא

 דובכל
 דועיהס להנמ
 ותיארבה דרשמ
 םילשורי, 1176 ד"ת

  ______________ דועילס ס"היב לתהנמ ותעבאמצ
 
 
 דסהמו םעטמ ה/חלשנש דעויסב רתכמו ותלמשתהב ת/דללומ דוימל רכשב חהנלה שהבק:   ןודנה
 

 ת/ךוסממ ות/אח אני
 החפשומ שם

   ____________ ז"ת  _ ____________________________ 
                         

 
  _______________________________________ דוסבמ עסקתוהמ

 
 

 .םישדוח/םינש_ _________ המז _____________________ הלקחבמ
 
 
 __________________________ םוחתב דועיבס  רתכומ ותלמשתהל יתנכבת ת/דומל
 

  ___________________ ךירמתא  _ _________ לולבמס
 

 .םהתאב דועיהס לתהנמ רתהצה ת/ףרומצ דוימלה רכשב החנה ת/שבקמ אני

 דועיהס לתהנמ לטתחהל םהתאבו ינטוולר םוחבת דובעא יתנכהת םובתש, לי עודי . 

 יחכונה ידתובע םוקמ את בועזא ידוימל פתותק ךלהבמ םוא רשותא ישתבק אם כי לי עודי ,
 אלמ דוימל שכר םלשוא לוטבת החנהה, החנה ילתבק דועיהס לתהנמ רתההצ ותכבז רשא
 .םידוימלה פתותק לכל

 דוימל רכשב החנהל ישתבק רתשמאה דועיהס להנממ הבושת לבאק לא רשא עד כי לי עודי ,
 .דוימלה שכר ואלמ את םלשל ילע

 םידוימל יתנכת הותלא יתעמפ חד יאה החנהל ותכאהז כי לי עודי. 
 

 
________________________ 

ותחא/חהא ימתחת            
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 5 חספנ

: ______________ ךירתא

 דובכל
 הוקנא יתמ' גב
 הריכב כזתרמ
 תויארבה דרשמ, דועיהס להנמ
 םילשורי, 1176 ד"ת
 

 דימול רכש ישלומת על חוויד:   ןודנה
 1202 נתשל דוימל שכר רוזח: ןיכוימס      

 
 
 םידוימל יתכובת םידוימל ןיגב דוימלה שכר יומלשת את ומילשה רשא םידומלה ימתשר ןלהל

 .דועיבס
 

 _____________________  דועילס ס"היב שם
 

 _____________________   יתנכוהת שם
 
 ____________________ םידוימלה לתיחת דעומ
 

 __________________   יתנכובת םהידוימל חלושה םידומלה סך
 

 יתנכובת םידוימל יקוסשהפ םידומלה סך
 

 __________________ 

 

' מס
 ירודיס

 רושיא ז"ת שם
הגלמ/החנהל

 לא/כן
 

 ל"שכ הבוג
 םלושש

 ותרעה

      

      

     

      

      

      

      

 
 

____________________________ 
רפהס יתב לתהנמ ותמתח +הימחת                    
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 6 חספנ
 ______________: ךירתא

 
 דובכל

 הוקנא יתמ' גב
 הריכב כזתרמ
 תויארבה דרשמ, דועיהס להנמ
 םילשורי, 1176 ד"ת

 םידימול סקתהפ על עהדהו:   ןודנה
 1202 נתשל דוימל שכר רוזח: ןיכוימס

 
 ________________________ ת/דומלה כי עידוהל ינירה

החפשמו ירטפ שם   
 _________________ ז"ת

    
 

 _________ ךירבתא הלחהש ___________________________ םידוימלה יתנכובת
 
 _____________________________   דועילס ס"היבב
 

 .ו/הידוימל ה/לחה לא אך _ ________ ךבס דוימל שכר דמתמק מה/םליש 
 
 

 

 
  .____________ ךיראבת ה/וידוימל ה/יקפסה

 . דוימל ותעש _______________ ה/דלמ ל"הנ םידוימהל פסקתה דעולמ עד
 
 .____________ ךבס דוימל שכר מה/םליש
 
 לא/כן: דוימל רכשב החנה/הגלמ ה/לביק

 
 :דומלה עם ותרשהתק ירטפ
 

: ________________  ןופלט _ ________________________________ :בתוכת
 
 _________________________________ :ל"ואד
 
 : ותרעה

__________________________________________________________ 
 

 
 
 

____________________________ 
         רפהס יתב לתהנמ שם                      

 
____________________________ 

  רפהס יתב לתהנמ ותמתח+ הימחת                
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