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  הסכם עבודה אישי

  )2002- חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"בל (א)1תקנה  יפ"והודעה בדבר פירוט תנאי עבודה (כנדרש ע
  
  

  ______________________________ בתאריך _________________________הסכם זה שנעשה והוחתם ב_
  (נוסח הסכם זה בלשון זכר ומתייחס לעובד ועובדת כאחד)

  

  )"החברהן "להל(        49514 , פתח תקוה4רח' השילוח מ ,51-335985-1, ח.פ.  בע"מעבודה עברית א.ש. בין: 
  

  _____ _______________כתובת____________________________________: _____________________________ת.ז_____לבין
  

  )"העובד(להלן "           __________________________טל' נייד __________________________טלפון          

  
 .החברהמועסק ע"י י/ ביצוע התפקיד _________________________ בועל הידע הדרוש לצורך בהצהיר כי הינו  העובד .1

 

  התחייבויות העובד .2
  .")המעסיקלהלן "(אצלו יועסק בפועל  המעסיק ו/אועליו מטעם החברה למלא כל תפקיד שיוטל עליו, בהתאם להוראות האחראים   .א
  לבצע את כל העבודות שיוטלו עליו, כאמור לעיל, ביושר ובנאמנות ולשמור על יחסי עבודה תקינים עם העובדים ועם הממונים עליו.  .ב
 לעבוד שעות נוספות ומשמרות, בהתאם להוראות הממונים עליו.  .ג
 ותבשור עבודתובעת שיגיע אליו  "),המידע":(להלן ואו חלק ממנ ,מידע כלשלא לגלות לאחרים, חברה או כל גוף אחר העובד מתחייב   .ד

העובד  .באופן עקיףו/או י החברה ולא להשתמש בעצמו או באמצעות אחרים במידע באופן ישיר במשך כל תקופת העסקתו ע", המעסיק
 . המעסיקו/או  החברה מידע כדי לעשות בהם שימוש שלא למטרותמעסיק או הו/מתחייב שלא להוציא ממשרדי החברה 

יהיה עליו לפצות ולשפות ה ו/או המעסיק ויחשב הדבר כהפרת חובת הנאמנות שלו כלפי החבר בהסכם זההפר העובד אחר ההתחייבויות   .ה
 ם.בגין כל הנזקים שנגרמו לה ו/או המעסיק החברה את

בין  מעסיקמועסק ע"י אותו  לא יעבור להיות ,ע"י החברה עסיקמלעבוד בשורות הכן מצהיר העובד כי הוא מתחייב בזאת כי אם ישלח   .ו
 חברה.החודשים מיום הפסקת עבודתו שם כעובד  3בהסכמת החברה, או רק לאחר  ,אלא ,במשכורת או בעקיפין

  .בכתב בהתראה עפ"י חוקמראש ודעה מוקדמת העובד יהיה רשאי להתפטר ממקום עבודתו בכל עת ובלבד שיתן הו  .ז
 מעביד.-עובד לא יתקיימו יחסי והמעסיק. בין העובד עותם בחוקמעביד כמשמ- יהיו יחסי עובד בין החברה והעובד .3

  

  ותנאי העסקה התחייבויות החברה .4
  .חודשים________  עד לתקופה של אינה קצובה / קצובהתקופת החוזה  ____./____/____  במסגרת חוזה זה: תחילת העסקה  .א
  .שכר חודשישכר שעתי / שכר יומי / :   העובדשעל פיו ישולם שכרו של  בסיס השכר  .ב
 :_____________________________. הממונה במקום העבודהשל העובד (או תואר התפקיד) של  הממונה הישיר  .ג
  .____________________________________________ פירוט ,מלאה  /  חלקית  : תהיה מסגרת שעות העבודה  .ד
 :תהיה בגין עבודתו בפועל העובדהתמורה לה יהיה זכאי   .ה

  .השכר ________ ש"ח(במונחי ברוטו) בהתאם לבסיס  שעתי / חודשיסך כל התשלומים הקבועים שישולמו לעובד כשכר עבודה  )1
 כשכר עבודה הינו כדלקמן : פירוט כלל התשלומים שישולמו לעובד  )2

  תשלומים שאינם קבועים  תשלומים קבועים
  מועד התשלום  סוג התשלום  מועד התשלום  סוג התשלום

  חודשי  גמול ש"נ  חודשי  ודשכר יס
  חודשי  דמי חופשה  חודשי, במידה ורלוונטי  שכר משמרות

  שנתי, במידה ורלוונטי  דמי הבראה    
  חישוב עפ"י חוקחודשי,   דמי מחלה    
   חודשי  דמי נסיעות    
  כחוק תשלום בעת זכאות  דמי חגים לעובד בשכר    

 ימי עבודה ושבוע עבודה )3
  .שעות עבודה 8.6עד    - עבודה רגיל יום א) אורך 
 .שעות עבודה 43עד    - עבודה רגילשבוע ב) אורך 

 יום המנוחה השבועי של העובד יהיה שבת. )4
 תנאים סוציאליים שהעובד זכאי להם : רתשלומים בעבו -  הגנה פנסיונית )5

 הגוף המקבל ושם התוכנית  סוג התשלום
  הפרשה %

  של העובד
  הפרשה %

 של המעביד
  תאריך תחילת התשלום

  סיהפנ
  עפ"י בחירת העובד

פעילה במועד הרלוונטי עפ"י חוק, וותק ותכנית פנסיה   12%  5.5%
  12%  5.5% ביטוח מנהלים  ודמתק

  על העובד/ת להציגה)חובה  –(במידה וכן     כן  /  לא   ?חודשים קודמים  6מהלך ב משולמתובתוקף קודמת שהינה פוליסה קיימת האם 

ולפיכך חל  איגוד הארצי של החברות למשאבי אנוש שליד איגוד לשכות המסחרהמעביד חבר ב - מערכת קיבוצית )6
 .16/2/2004עליו ההסכם הקיבוצי הכללי מיום 

 .הנהוג במקום העבודה או עפ"יי חוק עפ" –וניכוי דמי ארוחות זקיפת שווי ארוחות  : במידה ונדרש )7
לעובדים  .החברהכנהוג לגבי עובדי  חודשי עבודה בפועל, 3בחגים, פעמיים בשנה (ראש השנה ופסח), רק לאחר  מתנה אישית )8

 לחודש עבודה. ₪ 18קבועים ניכוי רווחה 
9( _________________________________________________________________________________  

  מוסכם בין הצדדים כי ימלאו פרטי הסכם זה בתום לב ובדרך מקובלת.  .7
                                          

  ,לראיה באו הצדדים על החתום
  

  
  

                __________________________              ____________          _____________________________                                    _________
   ת/  ד ב ו ע ה                               ה                                                  ר ב ח ה                                     

  1-2014-שבלונה-הסכם אישי והודעה לעובד
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  חובה
 ! למלא

  חובה
 ! למלא

  חובה
 ! למלא

  חובה
 ! למלא

  חובה
 ! למלא

  חובה
 ! למלא

  חובה
 ! למלא


