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

 ______________, שנת ____בחודש  __,  ביום ___________שנערך ונחתם ב

 

 __________________בע"מ ח.פ.  ________________ בין:

 _____________________ מרח' 

 

     "(החברה" -)להלן   

 מצד אחד;        

 

 ______________ ת.ז. ____________מר  לבין:

 ____________________ מרח' 

     ("העובד"  -)להלן           

 מצד שני;        

 

להלן:  ושיווק ___________ חנות למכירה -מפעילה ומנהלת עסקוהחברה  הואיל

 ;"החנות"(

כאיש מכירות והצדדים הגיעו לידי הסכמה בדבר העסקתו של העובד  הואיל:

תחילת )"____________ "( ותנאי העסקתו בחברה, החל מיוםהתפקיד)"

 "( ואילך, הכל לפי העקרונות והפרטים של הסכם זה;ההעסקה

והעובד מצהיר כי הוא מכיר את תחום הפעילות של החברה ומצהיר כי הוא בעל  והואיל:

הידע והיכולת הנדרשים למילוי התפקיד, וכי אין כל מניעה חוקית או  הכישורים,

אחרת המונעת ממנו להתקשר בחוזה זה ולמלא אחר התחייבויותיו על פי הסכם 

 זה;

ידי -וברצון הצדדים לעגן ולקבוע בהסכם זה את תנאי העסקתו של העובד על והואיל:

  החברה.

 

 :לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

 כללי .1

 

 המבוא והנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. .1.1



 
 

משפטי או תחליף לו, כל הסתמכות על ההסכמים, התכנים והמידע  ואינו מהוה ייעוץ כל המידע המוצג כאן ניתן כשירות לגולשים בלבד

 .שבהם הינה באחריות המשתמש בלבד

 
 

 

 כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ואין בהם כדי ללמוד על פרשנות ההסכם. .1.1

 הסכם העסקה אישי .2

 
הסכם העסקה אישי זה, הוא המסדיר את היחסים בין החברה לבין העובד וקובע בלעדית את  .1.1

ההסכם הוא הצהרה סופית ומלאה של תנאי תנאי העסקתו של העובד על ידי החברה. 

העסקתו של העובד בחברה, ומחליף וגובר על כל הצעה, הבנה או הסכמה שהיתה בין הצדדים 

 קודם לחתימתו.

 

סוג יחולו על הצדדים ולא יחולו עליהם הסכמים או הסדרים אחרים מכל תנאי הסכם זה  .1.1

 שהוא, למעט מכוח הדין.

 

כי כל הסכומים, הזכויות וההטבות המגיעים לו מן החברה בגין  העובד מצהיר ומסכים .1.2

עבודתו בחברה נקבעו בהסכם זה וכי הוא או הבאים מכוחו לא יהיו זכאים לכל סכום או 

תמורה נוספים מעבר לאמור בהסכם זה. מוצהר בזה כי בלעדיות ההסכם כאמור לעיל הובאה 

 בחשבון בקביעת עלויות החברה.

 

 הגדרת התפקיד .3

 

 איש מכירות. העובד יהיה כפוף בתפקידו ל____________ העובד יועסק בתפקיד  .2.1

 

תפקיד העובד וסמכויותיו יוגדרו וייקבעו מעת לעת על ידי החברה, בהתאם לצרכיה  .2.1

 ולכישורי העובד. 
 

 :כדלקמןמשרה מלאה העובד יעבוד בהיקף של   .2.2
 

בשבועיים, לסירוגין, ; מוסכם כי פעם 10:00 -00:30בין השעות    :ה-ימים א .א

בכפוף לתיאום מראש עם הממונה ו, 10:00העבודה בשעה  יסיים העובד את יום

 ., בהתאם לצרכי העבודההישיר על העובד

 .13:00 -00:30  בין השעות יום ו: .ב

 

 יום המנוחה השבועי של העובד יהיה יום שבת.  .2.3

 

העובד מתחייב לבצע את תפקידו במקצועיות, במסירות ובנאמנות, להקדיש את מירב  .2.3

כישוריו, ידיעותיו, ניסיונו ואת כל מרצו לתועלת החברה ולקידומה, וזאת ברמה 

הגבוהה והיעילה ביותר. בתקופת העסקתו בחברה, לא יועסק העובד במקביל בכל 

ם פגיעה בנאמנות לחברה או אחר ולא יבצע כל פעולה שיש בה משומקום עבודה 

 העלולה להעמידו במצב של ניגוד אינטרסים למטרות החברה או לעסקיה.


