
   
 

   
 

 השליחים הישראלי  איגוד אמנת  
 

איגוד השליחים תומך במקצועיות השליח בשטח מקצועיות למידה והכוונה בעולם השילוח   .

  .וברמת הלמידה והידע הפצה, שילוח פשוט  ובמסירות משפטיות

מגוון  מדיניות האיגוד, עקרונותיו ופעילויותיו מתבססים על האמונה כי עולם השליחויות הוא    

 .ונועד לכולם

האיגוד פועל לקידום מרחב דיגיטלי, ניטרלי ומבוזר לטובת כל חברי האיגוד בתחום השליחויות 

 .בישראל

חברי האיגוד באים מהמגזר העסקי, הממשלתי והאזרחי, והם שותפים לדיאלוג בנושאי מדיניות  

אגד אנשי מקצוע שנה בתחום השילוח ומ  20ונהלים בעולם השילוח בישראל ועם נסיון מעל 

 .נוספים בתחום השילוח

האיגוד פועל להגברת המודעות החברתית לגבי זכיותיהם של השליחים בישראל תוך כדי  

 .עבודה והכרות אישית לכל שליח, אשר נותן יעוץ עסקי מלווה כולל תכנית עסקית ראשונית

איגוד השליחים תומך במקצועיות השליח בשטח  מקצועיות למידה והכוונה בעולם השילוח   .

 .וברמת הלמידה והידע הפצה, שילוח פשוט  ובמסירות משפטיות

איגוד השליחים תומך בביטוחים אישיים ולכלל מוצרי הביטוח , איגוד ביטוחים אישיים   .

 . השליחים מתווה את הדרך הנכונה והרצויה לכל חבר באיגוד 

וזאת כדי לשנות את הגדרתו של השליח  תו לכנסת ישראל  איגוד השליחים פועל לכניס  .

 .ולהכיר בו כמקצוע ולתמחר בהתאם את המחירון

 .וזאת כדי לשמור על כבודו של השליח בין כתלי בית המשפטשמירה משפטית וליווי אישי     .

שליח שווה ערך לכל שכיר במידה והוא עובד עבודה עיקרית אצל   - תנאי תשלום :

 .חברת השילוח

 .על כל שליח 10א. התשלום עבור עבודתו של השליח לא יעבור את שוטף +

לחודש לשליח כדי לאמת את הכמויות ואת  5ב. גילוי נאות מול שליח דוח סוף חודש יוגש עד 

  הסכומים.

ג. לא יקוזז שום סכום מהשליח אלא אם כן חתם ואישר זאת, לרבות גניבה וגזל מוכח משפטית. 

 .יגוד השליחים בלבד וכל זאת באישור א

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 :במסגרת זו פועל האיגוד על פי העקרונות שלהלן

 .נגישות למידע היא הבסיס לקיומה של חברה דמוקרטית וחופשית   .

השליחים מגנה כל גזענות לשמה ללא הבדל גזע מין ודת.    איגוד גזענות והטרדות מיניות    .

 .איגוד השליחים מכבד את הגזע הנשי ולא יסכים לכל מטרד או מלל לא מכובד 

איגוד השליחים מסכים עם חוק הטכנאי לא יהיה תנאי על משכורתו של החבר באיגוד   .

חברת השילוח, וכל בישראל לכן מקפיד שהחבר באיגוד ישלם ללקוח קצה ישירות ולא דרך 

  .זאת למען הגילוי נאות

במידה וקיימת הוכחת נזק משפטי לא תחול על משכורתו של השליח אלה מול הסדר נוח       

 .לשליח

איגוד השליחים מכבד את החבר באשר הוא . אין מחובתו לכבד שליח שלא  חברות אישית   .

 .יתנת להעברה או לשימוש כפולתומך באיגוד ואינו חבר באיגוד. החברות היא אישית ולא נ

האיגוד הישראלי מיסודו לא עובד בשבת וערבי חג לכן חברים בו  זמן עבודה לחבר באיגוד   .

 .לא יעבדו שישי ושבת כלל

איגוד השליחים ממליץ ומכוון לבעלי מקצוע לאחר נסיונו מול  המלצות והכוונה ראשונית   .

לא נפגע. לכן כל ההמלצות נכונים עד תאריך  הגורם ולאחר ידיעה והסכמה שכבודו של השליח 

  .ההמלצה עצמו

איגוד השליחים פועל לקדם את מעמדו של השליח בישראל תוך כדי שמירה  שליח=איש הייטק   .

והתמדה בקשר מול השליח, שליח חבר באיגוד מקבל מתנות הטבות ויחס מועדף מכלל  

 .השליחים

במידה ונמצא חבר באיגוד  וכל הגורמים באיגוד כנות ויושר וגילוי נאות מול כל הצדדים   .

משקר לחברי האיגוד או מטעמם, ו או מתפעלים  של חברות השילוח מושעה או יוצא לצמיתות 

 .מהאיגוד כל זאת בהחלטת יושב ראש איגוד השליחים בישראל

לכל שליח באשר הוא תינתן  הפסקת עבודה לחבר באיגוד ומעבר לעבודה אחרת בתחום   .

יום הודעה מוקדמת לפני עזיבה כדי שיוכל להתאקלם למקום החדש. באחריות האיגוד  30

להפנות לעבודה ואין האיגוד אחראי על קליטת העובד בחברה וכל זה בשיקולה של החברה  

 .המקבלת

לכל שליח באיגוד הזכות שכר ממוצע חודשי.  75%בתשלום יום חופש אחד בחודש    .

לשפר את איכות חייו, על פי צרכיו והשקפת עולמו, הודות לתועלות בעבודה לטובת חברות  

 .שילוח או לקוח קצה

 



   
 

   
 

   

 

 

 

 

ש"ח לשעת   120על  1.2022עומד נכון לתאריך מחירון שליח בישראל   .

 (עבודה.+מע"מ.)עצמאים וקבלנים

סכום אשר משולם בהפצה חייב להיות מגולם בתוכו כמות לפי קצב בשעה למשל אם השליח  א. כל 

 .חבילות בשעה ממוצעת ביום 10ש"ח לחבילה משמע הוא צריך להספיק 12קיבל 

חבילות בעיר אחת או  20ש"ח לחבילה בתנאי 18ב. מחירון להפצת חבילות רבויה ולא מצומצמת 

 .גובלת

  ש"ח 3.6ל"  מחירון לחבילה "ספייש    

 .ש"ח לחבילה מינימום 12חבילות בעיר ומעלה  70מחירון הפצה רבויה     

 .פחות מערך המחירון 30%חבילות ביום האיגוד תומך במשלוחים מועדפים עד  70מעל *      

  .ביקורים 3ש"ח ומעלה כוללת תצהיר מוסר טופס מוסר ו 250מחירון משפטי     

 .מסירות לאותו העיר 90ש"ח למסירה בתנאי שיש   30מחירון משפטי הפצה     

  10ועד  40*40משלוח מוגדר כחבילה וגודל החבילה לא עובר את המידות הבאות 

 .קילו

 

 


