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  שם פרטי

  שם משפחה

          תעודת זהותפר מס

 

 

 עבודה (הסכםחוזה )

 

 __________,שלום __________

 

 ____________________________-אנחנו מזמינים אותך לעבוד ב

________________________________________________ . 

 .זמנית היאהזאת העבודה 

 משך לתמיד.יהעבודה הזו לא ת, זאת אומרת

 העבודה תימשך רק שנה אחת.

 .בעבודה להמשיך תוכל להחליט ביחד איתנו אםבסוף השנה הזו 

  )מה תעשה בעבודה(: בעבודהשלך  התפקיד

_______________________________________________ 

_______________________________________________. 
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 אתה תתחיל את העבודה בתאריך:

 
 יום חודש שנה

       תאריך

 

 אתה תסיים את העבודה )אחרי שנה( בתאריך:

 
 יום חודש שנה

       תאריך

 

 

 שעות העבודה שלך יהיו:

 שעות בשבוע.   תעבודאתה 

   בכל בוקר בשעה: העבודה מתחילה

   נגמרת כל יום בשעה:העבודה 

 

 

  למנהלת שלך קוראים:

 

 אם יש לך שאלות על העבודה, תוכל לפנות למנהלת שלך.
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 :עבודהשל ההתנאים 

 העבודה שלך. עבורזה הכסף שאתה מקבל משכורת 

 שקלים.    :עבור כל שעת עבודה תקבל  .1

 תקבל את המשכורת לפי מספר השעות שעבדת בחודש.

 :לדוגמה

 פעמים משכורת של שעה. 10שעות בחודש, תקבל  10 עבדתאם 

 פעמים משכורת של שעה.  20ל , תקבששעות בחוד 20 עבדת אם

 הבא.אתה תקבל משכורת על חודש עבודה ביום הראשון של החודש 

החוזה )לפני שעוברת אם אתה רוצה להפסיק את העבודה לפני סוף  .2

 – שנה(

 לעבוד.  מפסיקלפני שאתה  כמה ימיםלמנהלת  אתה צריך להודיע

 העבודה שלך.שעות עבור משכורת  בעבודה הזו אתה תקבל .3

 .לפי החוקצריכים לקבל עובדים בישראל תקבל גם כסף ש

 . לדוגמה: כסף על נסיעות

תקבל לא תקבל כסף על דברים שלא כתובים בהסכם הזה )למשל, לא  .4

 (.אוכל או לסרטכסף ל

  

חודש •
3עבודה 

משכורת על 
2חודש עבודה 

חודש •
2עבודה 

משכורת על 
1חודש עבודה 

חודש •
1עבודה 

תחילת העבודה
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 .בעוד עבודה יכול לעבודבחוזה כתוב שאתה לא  .5

 .    מהמנהלת אם תרצה לעבוד בעבודה נוספת, אתה צריך לקבל אישור

והתפקיד  הוא ההסכם בו כתובים תנאי העבודה שלך חוזה העבודה .6

 שלך. 

  ., אתה ואנחנו נחתום על החוזהבעבודה כדי להתחיל

במקום שבו כתוב  למטהחוזה, תחתום שכתוב ב מסכים למהאם אתה 

 "חתימת העובד". 

 .שהבנת את החוזה ראההחתימה שלך על החוזה מ .7

 חוזה. אתה מסכים למה שכתוב בש חתימה שלך מסמנתה

שהמשכורת עבור כל חודש עבודה מבין שאתה החתימה שלך מראה 

 תגיע בחודש שלאחר מכן.

 :לדוגמה

  חודש יולי. יום הראשון שליוני באת המשכורת של חודש אתה תקבל 

  החודשים בשנה

 דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט וליי יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר

 

 

  חתימת העובד

 

  מנהלתחתימת ה

 

 
 יום חודש שנה

       תאריך

 


