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 הסכם עבודה אישי

 שנערך ונחתם ב_________  בתאריך _______

 2002-והודעה בדבר תנאי עבודה בהתאם לחוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( תשס"ב

 

 הסכם עבודה אישי

 שנערך ונחתם ב_________  בתאריך _______

 בע"מ  ________________ בין:
 מרחוב ____________

 אחד;מצד        "("החברה )להלן:

 מר _________ ת.ז. ___________ לבין:
 מרחוב _______

 מצד שני;       ("העובד" )להלן:

 :הואיל ו

 )להלן: "פעילות החברה"(; _____________החברה עוסקת בתחום   .א

והחברה זקוקה לעובד לתפקיד של _______________________ )להלן:  .ב

 "(;התפקיד"

בעניינים הקשורים בפעילות החברה, ודורש התפקיד כרוך בחשיפה למידע רגיש  .ג

 מידה מיוחדת של אמון אישי ונאמנות בין העובד לחברה;

 העובד מצהיר כי הוא מצויד בידע, בניסיון ובכישורים הדרושים למילוי התפקיד;  .ד

פי דין או הסכם להעסיקו בתפקיד -העובד מצהיר כי אין כל מניעה או הגבלה על .ה

זו הוא אינו מפר כל הסכם או התחייבות אחרים  ידי החברה וכי בהתקשרות-על

 שהוא היה או הינו צד להם;

החברה מעוניינת להעסיק את העובד, והעובד מעוניין להיות מועסק ע"י החברה,  .ו

 בתפקיד בהתאם להוראות הסכם זה;

הצדדים מבקשים להסדיר בהסכם זה באופן בלעדי את תנאי ההתקשרות ביניהם  .ז

 העסקת העובד בחברה ועבודתו עבורה;ואת ההסדרים שיחולו על 

חוזה זה נערך כחוזה עבודה אישי וכהסכם מיוחד והוא ממצה את זכויות הצדדים  .ח

וחובותיהם ההדדיות, והוא בא במקום ומבטל כל סיכום קודם שהיה בין העובד 
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לבין החברה ו/או מי מטעמה, ככל שהיה כזה. למען הסר ספק מובהר, כי הסכמים 

בין המעסיקים לבין ההסתדרות הכללית ו/או הסכמים אחרים  קיבוציים כלשהם,

 שבין החברה לבין עובדים אחרים לא יחולו על העובד;

 :לפיכך, הסכימו הצדדים כדלקמן

 המבוא להסכם זה ייחשב כחלק בלתי נפרד ממנו, ודינו כיתר הוראות ההסכם.  .1

מסוימת.  תוקפו של הסכם זה מיום _________ . חוזה זה נעשה לתקופה בלתי .2

חודשים( יהוו תקופת ניסיון, במהלכה תיבחן  6אולם, ששת החודשים הראשונים )

 התאמת העובד לתפקידו.

 אופן ביצוע התפקיד א.

 החברה תעסיק את העובד בתפקיד________________________.  .3

עם זאת, תהא החברה רשאית לעדכן את הגדרת התפקיד, מעת לעת, בהתאם לצרכי 

החברה ולכישוריי העובד ולשנות את תפקידו או להטיל עליו מטלות נוספות לפי 

הצורך מבלי שיהא בכך משום הרעת תנאי העסקתו. בנוסף, העובד מסכים  לעבוד 

ו בעקיפין, לרבות תאגיד עבור החברה ו/או כל תאגיד אחר בשליטתה, במישרין ו/א

(. לפיכך תהא רשאית החברה להעביר ו/או להסב את כל "התאגיד"זר )להלן: 

זכויותיה והתחייבויותיה לפי הסכם זה לתאגיד, אשר יקבל על עצמו את כל 

התחייבויות וזכויות החברה כלפי העובד, ויהיה מעסיקו היחיד לכל דבר ועניין. 

-י התאגיד. בכל מקרה של קבלת הודעה בכתב עלהעובד מסכים להיות מועסק על יד

ידי החברה על העברת/הסבת הסכם העסקה זה לתאגיד, ייחשב העובד כמועסק של 

התאגיד ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי 

מטעמה, ובלבד שזכויותיו הסוציאליות כעובד החברה עד למועד קבלת הודעה 

 ענה.כאמור לא תיפג

בכל הקשור לביצוע תפקידו, יהיה העובד כפוף ל______ או למי שהחברה תורה לו  .4

 ויפעל בהתאם להנחיותיו והוראותיו.

העובד יקדיש לעבודתו בחברה את כל ידיעותיו, ניסיונו, זמנו ומרצו, ויפעל כמיטב  .5

 יכולתו, בנאמנות ובמסירות לקידום החברה ולהצלחתה. 

פי הוראות המשמעת, ההתנהגות, הלבוש, סדרי העבודה, -העובד יעבוד בחריצות ועל .6

כללי ההתנהגות העסקית המקובלת בחברה ולפי נוהגי ונוהלי העבודה שתקבע 

 החברה מעת לעת.


