
 הסכם העסקה

 אשר נחתם ב_____________ביום_______________,

 

 בין:

 שם המעסיק :_______________

 ת.ז / ח.פ.:_________________

 "(המעסיק)להלן: "    מרחוב:____________________

 

 ובין:

 שם העובד/ת:_____________________

 ת.ז.:___________________________

 "( העובד)להלן: "   מרחוב:_________________________

 

 הואיל והעובד הביע את רצונו לעבוד בתפקיד________________.
 והואיל והעובד בעל הידע והכישורים מתאימים לביצוע התפקיד הנ"ל.

 הנ"ל.הואיל והמעסיק מעוניין שהעובד יועסק בתפקיד ו
 ת תנאי העסקתו של העובד.והואיל וברצון הצדדים לקבוע בהסכם זה א

 

 לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 :התפקיד

 ועסק בתפקיד של _________________________העובד י .1
 אחריות העובד לבצע את המשימות הבאות:ב

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

 :ושעות עבודה ימי

 ________ -בין השעות ______  ה' -א'שעות העבודה של העובד בימים  .2
 ________ -______ ין השעות ב ובערבי חגו' בימי שעות העבודה של העובד 

 :תקופת העסקה

 ביום ______________העובד יחל לעבוד  .3
הודעה כפוף לחוק רשאים לסיים חוזה זה מכל סיבה שהיא בהעובד או המעסיק 

 מוקדמת.

 :אמון אישי

בתקופת ההסכם יקדיש העובד את כל זמנו, מרצו וכושרו לביצוע תפקידיו עבור  .4
החברה כפי שיקבע על ידה, והוא לא יתקשר עם כל חברה אחרת בהסכם הדומה 



בעקיפין, אלא אם כן קיבל את במטרותיו ואופיו להסכם העבודה דנן, לא במישרין ולא 
 אישור החברה לכך בכתב ומראש. 

העובד מתחייב בזה לשמור על האינטרסים הכלליים של החברה ומתחייב בזה שלא  .5
להעביר לכל גורם אחר פרט לחברה כל מידע שהוא הנוגע לחברה ופעילותה, אם 

ברה ועסקיה, לעובדי במישרין ואם בעקיפין, ובכלל זה כל מידע הנוגע לאופן ניהול הח
 החברה ולאנשים ולחברות הבאות בקשר כזה או אחר עם החברה. 

 :שמירת סודיות

מוסכם בזאת, כי במשך תקופת העסקתו וכן למשך תקופה של שנתיים לאחר מכן  .6
יר או לעשות שימוש במידע על החברה או במידע שהגיע מתחייב העובד שלא להעב

אליו במסגרת עבודתו בחברה ו/או בקשר עם החברה ואשר אינו נחלת הכלל. לשמור 
על סודיות בכל הקשור בעסקי החברה וענייניה ולא לפגוע בדרך כלשהי במוניטין של 

 החברה ו/או במאגר הלקוחות של החברה. 

 :אי תחרות

, , כאמור בהסכם זה, כי כל עוד הינו מעניק שרותים לחברהחייב בזאתהעובד מת .7
, לא יעסוק, לא ישתתף ולא יקבל ימנע מלהעניק שירותים כלשהם לרשת מתחרה

תפקיד בצורה או באופן כלשהו, לא במישרין ולא בעקיפין, בחברה, במפעל, או בעסק 
ו/או מפעל ו/או חברה המתחרה לזה של החברה ו/או לא יעמיד את שרותיו לעסק 

העוסקים בתחום בו עוסקת החברה. האמור לעיל יחול על העובד לבדו ו/או ביחד עם 
אחר, אנשים אחרים, ו/או חברה אחרת, או כל גוף אחר המנהלים או שינהלו עסק 

 הדומה לזה של החברה. 
בתום תקופת העסקתו מכל סיבה שהיא, מתחייב העובד בזה במפורש, כי במשך  .8

חודשים מתום העסקתו, לא יעסוק, לא ישתתף ולא יקבל תפקיד  12קופה של ת
בצורה או באופן כלשהו, לא במישרין ולא בעקיפין, בחברה, במפעל, או בעסק 

המתחרה לזה של החברה ו/או לא יעמיד את שרותיו לעסק ו/או מפעל ו/או חברה 
לבדו ו/או ביחד עם  העוסקים בתחום בו עוסקת החברה. האמור לעיל יחול על העובד

אחר, אנשים אחרים, ו/או חברה אחרת, או כל גוף אחר המנהלים או שינהלו עסק 
 הדומה לזה של החברה. 

חודשים מתום העסקתו, שלא לפנות ללקוחות  24כמו כן מתחייב העובד במשך  .9
החברה או לקבל מלקוחות החברה או מכל אדם, חברה או גוף אחר כל תפקיד, 

ו עבודה או עסק שהחברה כבר עסקה בהן באותו זמן או התעתדה הזמנה, הצעה א
 לעסוק בהן. 

 :הפרות וסעדים

הפר העובד תנאי מתנאי הסכם העבודה דנן על נספחיו, ישלם לחברה את מלוא  .10
ה כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לכל צד עפ"י הסכם נזקיה. אין באמור בסעיף ז

העבודה דנן ו/או עפ"י הוראות כל דין במגבלות האמורות במבוא להסכם העבודה 
 דנן. 

מובהר ומסוכם בין הצדדים כי התחייבויות הצדדים עפ"י הוראות הסכם זה הינם  .11
לפצות את  תנאים יסודיים שהפרתם תגרום נזקים רבים, ולפיכך יהא חייב העובד

 ה בגינם, לרבות מניעת רווח צפוי.החבר
במקרה של הפסקת הסכם זה בגין הפרת חובת אמון ו/או מעילה באמון ו/או הפרת  .12

חובת הסודיות ו/או הפרת חובת התחרות תהיה החברה רשאית לבטל הסכם זה 
 לאלתר ובמצב כזה העובד לא יהא זכאי לקבל כל פיצוי שהוא.

 :שכר עבודה

 _____________₪. ברוטו של העובד משכורתו החודשית .13
 .₪________של ךישולם לעובד ס שעת עבודה נוספתבעבור כל 



 או
 .₪_____________של ךישולם לעובד ס שעת עבודהבעבור כל 

מערך שעת עבודה והחל מהשעה  125%יום ישולם בעבור עד שעתיים נוספות מידי 
 מערך שעת עבודה. 150%השלישית הנוספת ישולם 

 :הוצאות נסיעה

מידי  ₪______לשישולם סך  מקום העבודהבית העובד אל הוצאות נסיעה מבעבור  .14
 .חודש

 :חופשה שנתית

כקבוע בחוק .מועד החופשה  -חופשה שנתית_____ ימים של העובד יהא זכאי ל .15
 עסיק.יתואם מראש עם המ

 :דמי הבראה

 כקבוע בחוק.העובד יהא זכאי לדמי הבראה  .16

 :פנסיהקרן / קופת 

רטרואקטיבית מיום  חודשי עבודה העובד יהא זכאי לתשלומי פנסיה 3לאחר השלמת  .17
העובד מתיר למעסיק לנכות את חלק העובד משכרו,  -כקבוע בחוק תחילת עבודתו

 המעסיק יעבירם בתוספת חלקו לקרן / קופת פנסיה שהעובד יבחר.

 :ניכויי חובה

למעסיק לנכות משכרו את המיסים החלים עליו עפ"י חוק )מס הכנסה, העובד מתיר  .18
דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות( והמעסיק יעבירם בתוספת חלקו לרשות המיסים 

 ולמוסד לביטוח לאומי כקבוע בחוק.

 :שינוי הסכם

 שני הצדדים.חתם על ידי ייערך בכתב ויי הסכם זהבכל שינוי  .19

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 

____________________     __________________ 

 העובד       המעסיק 


