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Date Signature Function Name Author/ 
Approval 

4/7/2021  HR Ella Shechtman Author 

4/7/2021  CTO David Ben Avi Approval 

4/7/2021  CFO Sagit Manor Approval 
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 ינים תוכן עני

 מודע ושא נ  עיףס

 3 טרות הנוהל מ 1

 3 יקףה 2

 3 גדרותה 3

 3 חריות א 4

 3 מסמכים נלווים 5

 3-4 הליך 6

 4 תיעוד 7

 4 סימוכין 8

 4 תרשים זרימה 9

 4 נספחים 10

 4 מעקב מהדורות 11

 4 רשימת תפוצה  12
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 הנוהל מטרות .1

 חדשים  ועובדים קיימים   לעובדים  ל" האש תשלום  את ומסדיר   מגדיר זה נוהל

   קףהי .2

 שראל י   Nayax  חברת עובדי כל  על חל  זה נוהל

 הגדרות  .3

 מונח הגדרה 

 CIBUS כרטיס, מוטען בכסף בסכומים משתנים, ומטרתו להזמנת מזון לעובד החברה, במהלך ימי העבודה בלבד 

 אחריות  .4

 . אנוש י משאב מחלקת של  היא הנוהל ואכיפת  הטמעה על אחריות 
 )קבלה(.   האדמיניסטרצי  –ל סיבוס מואחריות על הנפקת הכרטיס ושאילתות 

 

 נלווים  מסמכים .5

 אין 

 ך תהלי .6

  . הראשוןהחל מיום העבודה  חברה  לעובדי יינתן CIBUS  כרטיס באמצעות  ל "אש
 

 תקציב אש"ל .6.1
  שימוש אפשרות. ברוטו לחודשמקסימום ₪   750ועד ליום עובדה  ₪  35  על יעמוד  CIBUS  באמצעות  ל"האשתקציב 
 מישי.  בימי ראשון עד ח 7:00-24:00  בין השעותברוטו,  ₪  750אך עם תקרה חודשית של עד   יומית  רהללא תק הינה  בכרטיס

 צבירה מחודש לחודש.  התקציב אינו ניתן ל

 שימוש בכרטיס  .6.2
  ימי  כולל  לא, בלבד  עבודה בימי  ההסדר  במסעדות הריים ו צ ארוחות  מימון לצורך, ברהלהע  ניתן  לא ,  אישי  הוא  הכרטיס
)במערכת   חודשי   נוכחות ח" דו  כנגד, החברה י" ע מומן ל"האש  בו  אחר  אירוע  כל  או, חג  וימי שבוע סופי,  מחלה  ימי ,  חופשה

שעות לא   /ם ימיאו באם יתבצעו רכישות ביעבור את סכום התקרה החודשית, עובד הבאם   .ישיר מנהל  י" ע מאושר(  Bob ה
להסדרת האפשרות  מצעות כרטיס אשראי. מחשבונות באכה  תנורה היתבבוקר(  7:00או לפני  )סופי שבוע, חגים  אושרותמ
תהיה אפשרות לקזז את  לסיבוס ישירות. לא  ותאישי יש לפנחרוג מהתקציב ולממן את ההפרש באמצעות כרטיס אשראי ל

 .  היתרה מהשכר
 שרה חלקית בדים במעו .6.3

 להיקף משרה באופן יחסי  בהתאם אש"ל תקציב יהיו זכאיים ל
 ם העובדים לילות ושישי שבת עובדי  6.4

 , עד התקרה הנ"ל.שבוע וללא הגבלת שעות בסיבוס גם בסופי להשתמשם יהיו זכאיי
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 אורחים  6.5

הכרטיס   החזרת, הנמצא בקבלה. יש להגיש חשבונית עבור ההוצאה לקבלה עם ס אורחאורחים ניתן לאחר באמצעות סיבו
 לארח השימוש.  

 

 תיעוד  .7

 ס. אצל נציג סיבו לולית וק יערכת השכר שבמ קיים  ל" אש  לניצול  תיעוד

 

 וכין סימ .8

 אין 

 זרימה  תרשים .9

 לא רלוונטי 

 נספח  .10

   אין

 מהדורות  מעקב .11

 

 

 תפוצה  רשימת .12

 ישראל   Nayaxכל עובדי 

 מספר  ורההדמ
 מבצע השינוי  תאריך   −

 אלה שכטמן    4/7/2021 חדש והל נ 1

    


