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 הרפסמש )ר"ע"( הרירק קט“ המושרה התומעה לש ימשרה רתא וניה הז טנרטניא רתא
 .)"התומעה" ;"רתאה" :המאתהב ןלהל( דול 3 עבש תב בוחרב התבותכו 580401081

 תועצמאב תומורת ןתמ רתיה ןיב רשפאמו ,התוליעפו התומעה תורטמ תודוא עדימ ליכמ רתאה
 .הז ןונקתב רומאל ףופכב לכהו התומעה רובע תחטבואמ יארשא תקילס
 ונכות תא ןיבה ,ןונקתה תא ארק יכ שמתשמה רושיא וניה ,המורת ןתמ תוברל ,רתאב שומיש
 וא רתאה דגנכ השירד וא העיבת וא הנעט לכ ומעטמ ימל וא ול היהת אלו ויתוארוהל םיכסמו
 .הז ןונקת תרפה רבדב תונעט טעמל ,םמעטמ ימ וא התומעה
 .דחאכ םישנו םירבגל סחייתמ ךא ,אדירג תוחונ ימעטמ רכז ןושלב אבומ הז ןונקתב רומאה לכ

 .הז ףדב םסרופי ןונקתב עצוביש יוניש לכ

info@tech- ל"אודב רשק רוצ אנא תויטרפב העיגפ לע חוודל ךנוצרב םא וא היעב ,הלאש לכב
 career.org 3738000-08 ןופלטב וא. 

 זוגא תפילקב התומעה לע

 הקינעמה ,תידוחיי תינכתב היפויתא יאצוי תוריעצו םיריעצ הרישכמ הריירק-קט תתומע
 תיישעתב בלתשהל תנמ לע םישורדה םירושיכו ןויסינ ,עדי תשיכרל תיתימא תונמדזה םיפתתשמל
 הרשכה תללוכ תינכותה .תילכלכ תואמצעל רובעלו תיתוכיא הריירק חתפלו ,תילארשיה קט-ייהה
 .קט-ייהה םלועב המשה יתורישו ישיא חותיפל הרשעה תואנדס ,תיתוכיא תיגולונכט

 תומורת

 החונ ,הלק ךרדב התומעה יכרצ תבוטל ףסכ םורתל ,הז רתא תועצמאב ךל תרשפאמ התומעה
 המורת ןתמ תעב .רתאה תועצמאב התומעל םורתל םיאשר דבלב הלעמו 18 ינב .הריהמו
 לבקי ,רתאב שמתשמהו יארשאה תרבח לומ סיטרכה תקידב עצבתת ,יארשא סיטרכ תועצמאב
 היהי הלועפה עצבמ .התחדנ וא הלבקתה ותמורת םאהו הקסעה בצמל רשאב תידיימ הבושת
 30 ךותב הקסעה תא לטבל ןתינ .הקסעה לוטיבו בויחה יטרפ יונישל השקבב התומעל תונפל יאשר
 עצבת התומעה .טנרטניאב המורתה תלועפ העצוב וא ןופלטב המורתה תעדוה הרסמנש םוימ םוי
 יארשאה תרבחו הדימב .יארשאה תרבחב תע התואב הגוהנה תוינידמל םאתהב שרדנה יונישה תא
 ושעי הקסע ילוטיב .רומאכ הלמעב הלועפה עצבמ ביוחי ,הלועפה ןיגב הלמעב התומעה תא בייחת
 ןיא .2010 -א"עשת ,)הקסע לוטיב( ןכרצה תנגה תונקת 1981 -א"משת ,ןכרצה תנגה קוח יפ לע
 הריבע לע רובעיש רתאב שמתשמ .תילילפ הריבע הניה םיבזוכ םיטרפ תשגה .םיבזוכ םיטרפ תתל
 ,יארשאה תרבח י"ע הרשוא אל הקסעהו הדימה .םייחרזאו םיילילפ ,םייטפשמ םיכילהל יופצ וז
 רוציל שמתשמה לע ,הלועפה עוציב תא םילשהל תנמ לע .המיאתמ העדוה הלועפה עצבמ לבקי
 יתלב תוליעפל תיחרזא וא תילילפ תוירחא לכב אשית אל התומעה .התומעה םע ינופלט רשק
 רחאל .האלמה התטילשב וניאש רחא םרוג לכ ןיגב וא רתאב םישמתשמ ידי לע השעיתש תיקוח
 גיציש םיטרפה יפל המורתה עוציב לע רושיא רתאב שמתשמל חלשת התומעה ,המורתה עוציב
 .שמתשמה

 םינותנב שומישו הרימש

 שרדנש לככ ףסונ ןמז ךשמל ,םיתיעלו םיתוריש ךל קפסל ידכ שרדנה יפכ ישיא עדימ םירמוש ונא
 ,החפשמ םשו יטרפ םש :םיאבה עדימה יגוס ךיתודוא ףסאיהל םייושע ,רתיה ןיב .קוח יפ-לע
 ,"רשק רוצ" ב תוינפ ,םהילא תמשרנש םיסנכ ,םוקימ ,ןופלטה רפסמ ,ל"אוד וא/ו םירוגמ תבותכ
 שומיש השעת )ר"ע( הריירק-קט .דועו םושיר ךרוצל תכרעמל תולעהל שקבתמ התאש םיכמסמ
 .ןונקתה יאנתל םאתהבו ףסאנ ןמשל תורטמה םע דחא הנקב הלועה ךרדב קר ישיאה עדימב



 םייניינקכ ובשחיי אל ,)ישיא עדימ םניאש( יהשלכ ךרדב רתאב םסרפתש ןכות וא עדימ לכ
 לכ םהב תושעל יאשר אהי ,)ר"ע( הריירק-קט תוברל ,םהל ףשחייש ימ לכו םיידוסכ וא
 איהש תוירחא לכ אהת אל המעטמ ימ לכו )א"ע( הריירק-קטל יכ רהבומ .אוהש שומיש
 .רומאכ ןכות וא עדימ םע רשקב

 ראוד תמגוד( םירחא םיעצמאב וא רתאה תועצמאב ךידי-לע רסמנש ישיא עדימ
 המשרה ךרוצל ,)תרחא ךרד לכב וא םיסנכב המשרה ,תויתרבח תותשר ,ינורטקלא
-קט לש עדימה רגאמב רמשיי תרחא הרטמ לכלו תוכרדה ,םיסרוק ,םיעוריא ,םיסנכל
  :םיאבה םיכרצל הז עדימב שמתשהל תיאשר היהת הריירק-קט .)ר"ע( הריירק

 . ךתיינפל הנעמ .1
 

 ,ךמע רשק תריצי  ,םיסרוקל םושירה ךילהת תוברל ,םיילהנמה היכרצל שומיש .2
 תועצמאב ,תוינכת וא םיסרוק תועצה תעצה ,םוסרפו קוויש יעצבמ ,רישי רוויד
 פאסטוו וא סמס ,ינורטקלאה ראודה ,ןופלטה ,ראודה

 תויטרפו תוידוס

 םע .וב שומישהו הל רסמנה ישיאה עדימה תחטבאל םיריבס םידעצב תטקונ התומעה
 ענמי רשא ןפואב תרושקתהו עדימה תוכרעמ תא חטבאל הלוכי הניא התומעה ,תאז
 לש םירקמב תוירחאב אשית אל התומעה .עדימב רוסא שומישו תושרומ יתלב תורידח
 .רתאל תושרומ יתלב תורידחמ עבונה הל רסמנה עדימב שומישו יוליג
 תרבחל דבלמ( םיישילש םידדצל הל רסמנש ישיאה עדימה תא רוסמת אל התומעה
 ןיד יפ לע ןכ תושעל תביוחמ היהת איה םא אלא ,)המורתה תלועפ עוציב ךרוצל יארשאה
 עצבמ עציבש תולועפ ןיגב םייטפשמ םיכילהה דגנכו טקנייש םויא ינפב דומעת םא וא
 .רתאב הלועפה

 'דכו רטלזוינ ,התוליעפ לע עדימ רישי רווידב חולשל תוכזה תא המצעל תרמוש התומעה
 ,הצופתה תמישרמ הרסהל תורשפאה תנתינ רוויד לכב .רתאב ויטרפ אלימש םרותל
 .ח"סשתה ,)40 'סמ ןוקית( )םירודישו קזב( תרושקתה קוחל םאתהב
 

 רתאב שומישה

 .וינכתבו רתאב םימולגה ינחורה ןיינקבו םירצויה תויוכזב יוניש לכ עצבל ןיא •
 ,)"םינכתה"( הגוצתהו בוציעה ,םינכתה לכ ,ןונקתב שרופמב תרחא רמאנש לככו טעמל •

 לכו קוח יפ-לע םינגומו םיישילש םידדצ לש וא )ר"ע( הריירק-קט לש ינחור ןיינק םיווהמ
 רחסמ ינמיס .קוחה לע הריבע תווהל לולע םהמ קלח לכב וא םינכתב השרומ יתלב שומיש
 ידכב רתאב שומישב ןיא .םהילעבל םיכייש רתאב םירכזנה םירצומ וא תורבח תומשו
 םיישילש םידדצ לש וא )ר"ע( הריירק-קט לש ינחור ןיינקב תויוכז ךל תונקהל
 .רתאב םימסרופמה

 לכל ונממ םיקלחל וא רתאל השיג קינעהל ברסל התוכז לע תרמוש )ר"ע( הריירק-קט •
 .תמדקומ הארתה לכ אללו ידעלבה התעד לוקיש יפל ,שמתשמ

 רצות וא תרזגנ רוציל ,עצבל ,םסרפל ,רדשל ,רוכמל ,קיתעהל ,לפכשל ,ץיפהל ,תונשל ןיא •
 גוס לכמ תירוביצ וא תירחסמ הרטמל לצנל וא/ו רוסמל ,יבמופב גיצהל ,אוהש גוס לכמ
 לכ םתולעבבש םיישילש םידדצ לש וא )ר"ע( הריירק-קט לש המשב וא/ו םינכתב אוהש
 תושעל והשלכ ישילש דצל ריתהל ןיאו ,םיירחסמה םהינמיסב וא/ו םינכתהמ אוהש קלח
 םינכתב שומיש לכ תושעל וא/ו ליעל רומאכ תולועפה עצבל ןיא ,הרקמ םושב ;רומאכ
 וניא )ר"ע(הריירק-קט יכ רהבומ .)ר"ע( הריירק-קט לש ,בתכבו שארמ ,המכסהב אלא
 .רומאכ םיישילש םידדצ לש וא התומעה לש ינחורה ןיינקב יהשלכ תוכז ךל קינעמ

 )ר"ע( הריירק-קט רושיאב אלא ,םירחא םירתאמ רתאל םירושיק רוציל ישאר ךניא •
 .ןידה תוארוהלו רושיאה יאנתל ףופכבו בתכבו שארמ

 ןכות לכ איהש ךרד לכב רתאב םסרפל יאשר ךניא יכ םיכסמ התא ,רתאב שומיש ךתושעב •
 :ןלהל טרופמכ רוסא



 םדא לכ לש אוהש גוס לכמ תויוכז וא קוח תארוה לכ לש הרפה דדועמ וא רפמה .1
 ;ףוג וא

 ,ערה ןושל ,ינעזג ,םייאמ ,סג ,ינדרוט ,בילעמ ,הטוב ינימ וא/ו יפרגונרופ יפוא לעב .2
 וא ותויטרפב עגופ ,אוהש גוס לכמ תוריבע עוציבל דדועמ ,יאנג ,םימויא ,התסה
 ;רוביצה תושגרב וא םדא לש ודובכב

 ;ירקש/העטמ/יוגש .3
 ןכות תאלעה תוברלו ינחור ןיינק תוברל ,רחא לש תויניינק תויוכז רפמ/עגופה .4

 ;םסרפמל ךייש וניאש
 ;אוהש גוס לכמ לבז ראוד/םאפס .5
 ,ינאיורט סוס ,תולגור ,םיסוריו תוברל( ןיוע יפוא ילעב םושיי וא בשחמ דוק לכ .6

 ;)ב"ויכו םיעלות
 יכרדו םנעמ תא וא םיישיאה םהיטרפ תא ,םתוא ההזמו םיניטקל עגונה .7

 ;םמיע תורשקתהה
 ,בשחמ תונכותב שומיש םירשפאמה ,םירחא םיטרפו שמתשמ תומש ,תואמסיס .8

 ,םולשת וא המשרה םינועטה ,םיתוריש וא טנרטניא ירתא ,םיילטיגיד םיצבק
 ;רומאכ המשרה וא םולשת אלב

 ;ןיד לכ תוארוה יפל רסאנ ומוסרפש ןכות וא/ו עדימ לכ .9
 וא קזנ םורגל לולעה וא טנרטניאב םילבוקמה שומישה יללכל דגונמה עדימ לכ .10

 ;טרפב רתאה ישמתשמבו ללכב טנרטניא ישמתשמב עוגפל
 ישפוח ןפואב תרשפאתמ הניאו ב"ויכו המסיס תועצמאב המוסח וילא השיגהש .11

 ;טנרטניאה ישמתשמ לכל
 .והשלכ ימוסרפ עדימ ליכמה וא ירחסמ יפוא לעב .12

 אהתו יטמוטוא ןפואב רתאב שומישל ךתאשרה תא העיקפמ הלא םיאנתמ יאנת תרפה •
 רוסא שומיש תישע םהב רשאו ךתקזחב םייוצמה םינכתה לש תידימה םתדמשהב ביוחמ
 .רומאכ

 תלבגומ תוירחא

 לכו )ר"ע( הריירק-קטו םהבש םימגפה לכ לע"(as is) םהש תומכ" םינימז םינכתה לכ •
 רתאל עגונב םירחא םיאנת וא/ו תויובייחתה ,םיגצמ םינתונ םניא הילא רושקה םרוג
 וא קוחמ םיעבונ םה םא ןיבו ,אללכמ וא שרופמב ,בתכב ןיבו הפ לעב ןיב ,םינכתל וא/ו
 תוברל ,ןיד יפ-לע תרתומה תיברמה הדימב תאזו ,גהונ וא להונ ,ןיד יפ-לע תרחא ךרדב
 אלל וא הערפה אלל היהי םינכתב וא רתאב שומישהש יאנת וא תובייחתה ,גצמ לכ ןיגב
 לש קויד וא תונמיהמ ,תונימא ,תמיוסמ הרטמל המאתה ,תוריחסל עגונב וא ,תואיגש
 אלו תיארחא הניא )ר"ע( הריירק-קט .תרחא הרפה לכ וא ינחור ןיינק תרפה-יא ,םינכתה
 תוכמתסהל וא םינכתב וא רתאב והשלכ שומישל רשקב איהש תוירחא לכב אשית
 גוס לכמ יעוצקמ ץועייל ףילחת םיווהמ םניא םה ,םייפואב םייללכ םה םינכתה .םהילע
 איהש הטלחה לכ תלבק ךרוצל רתאה תועצמאב לבקתהש ץועיי לע ךמתסהל ןיאו אוהש
 ,רתאה תועצמאב לבקתש ץועיי לע וא/ו םינכתה לע תוכמתסה לכ .אוהש םוחת לכב
 השעתש שומישל תוירחאה אולמב אשית התאו תידעלבהו האלמה ךתוירחא לע השעית
 .ויתואצותלו םינכתב וא/ו רתאב

 אללו תע לכב ,םקלחב וא םינכתב םינוכדע וא םייוניש ךורעל תיאשר )ר"ע( הריירק-קט •
 תבייחתמ הניא )ר"ע( הריירק-קטו םיינכדע ויהי אל םינכתהש ןכתי .תמדקומ העדוה
 .הלאככ םהילע ךמתסהל ןיאו יהשלכ תורידתב וא ללכב םנכדעל

 ,םיגיצנה ,םיקפסה ,םידבועה ,הרשמה יאשונ ,םירוטקרידה ,הילהנמ ,)ר"ע( הריירק-קט •
 ףיעסב( םמוקמב אוביש ימ וא/ו ליעל םייונמה לש םהישרוי וא/ו םירחא םיישילש םידדצ
 :)"המעטמ ימו )ר"ע( הריירק-קט " :הז

 םניאו תויובייחתה לכמ הנתומ יתלבו טלחומ ,אלמ ןפואב תאזב םירוטפ
 ,ישילש דצ לש םינכת קר אל ךא תוברל ,רתאב םינכתהמ קלח לכ יכ לע םיארחא
 ויהי ,וב לולכה וא רתאה םע רשקב םישמשמה רחא קלח לכ וא ,םירצומ ,הנכות
 וא תואיגש וא הערפה אלל ,םיחטבואמ ,דעומב ,םינכדועמ ,םיקיודמ ,םימלש
 שיגנה וא לולכה לכ לע ךמתסהב לבקתש הטלחה לכ ןיגב וא ונקותי םהב םימגפש
 רומאל רשקב תועיבתו קזנ לכל תידעלב תוירחאב אשית התא .רתאה תועצמאב
 םירצומבו םיתורישב וא/ו םינכתב ,רתאב שומישה תא תידימ קיספהל לכותו
 ;רתאה תועצמאב םיקפסמה



 יפלכ וא/ו ךיפלכ תוירחאב ואשיי אל ,אוהש רחא םוקמ לכב רומאה לכ תורמל
 םירצומה וא/ו םיתורישה וא/ו םינכתה וא/ו רתאה םע רשקב והשלכ 'ג דצ
 םייתאצות ,םיפיקע ,םיוולנ ,םידחוימ םיקזנ ןיגב ,רתאה םע רשקב םיקפוסמה
 ,םיכמסמ ,תוסנכה ןדבוא ןיגב עורגל ילבמ ךא תוברל ,םהשלכ םיילכלכ וא/ו
 תשיכר וא/ו תונכות רוזחש ,בשחמ ןמז וא/ו םינותנ ,ןיטינומ ,חוור ,םיצבק
 ףא ,'דכו 'ג דצ תועיבת וא/ו התבשה ןמז תויולע ,םייפולח םיתוריש וא םירצומ
 ,רחא םוקמ לכב רומאה ףא לע .הלאכ םיקזנ םויק תורשפא םתעידיל האבוה םא
 .ךל הנקומה דיחיה דעסה איה םינכתב וא רתאב שומיש תקספה

 אל ,יהשלכ הביסמ הלטב וא/ו הפיכא יתלב איה ןונקתה תוארוהמ הארוה יכ עבקיי םא •
 .ויתוארוה רתיב עוגפל ידכ ךכב היהי

 םייוניש

 םימסרפתמה םיתורישבו עדימב ,ןכותב יוניש לכ תושעל ותוכז לע תרמוש )ר"ע( הריירק-קט
 העדוה אלל וא ךות ,םהמ קלח וא ,רתאב םיתורישה תקספה תוברל ,התעד לוקיש יפל רתאב
 ישילש דצ יפלכ וא ךיפלכ יארחא היהת אל )ר"ע( הריירק-קט ,תורישה תקספה לש הרקמב .שארמ
 .ןדבוא וא/ו קזנ ןיגב והשלכ

 יללכ

 יארחא הניא )ר"ע( הריירק-קט .לארשי תנידמ יניד קרו ךא ולוחי וינכתו רתאה לעו ןונקתה לע
 לכ וא/ו תועד יקוליח וא/ו ךוסכס לכ .לארשיל ץוחמ םתונימז וא/ו םינכתה וא/ו רתאה תמאתהל
 לש תידעלבה תוכמסל םיפופכ ויהי הז ןונקת וא/ו וב לולכה לכ וא/ו רתאה םע רשקב רחא ןיינע
 ,תוכזה תא ומצעל תרמוש )ר"ע( הריירק-קט .דבלב ופי-ביבא לת ריעב ךכל ךמסומה טפשמה תיב
 ,לולשל ,תוחדל ,תמדקומ העדוה אללו איהש הביס לכמ ,טלחומהו ידעלבה התעד לוקיש יפ לע
 ,ליכמ ןונקתה . תע לכב רתאב שמתשמ לכ לש םושיר/יונמ קיספהל וא/ו השיג עונמל ,ףרצל ברסל
 הנעט עמשית אלו ,ךניבל )ר"ע( הריירק-קט ןיב תומכסההו םיגצמה לכ תא אטבמו הצממ ,םלגמ
 .ןונקתב יוטיבל םיאב םניאש תומכסה וא םיגצמ ,תובורע ,תוחטבה רבדב

 


