
 
 

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

 
 

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

 ______, שנת ____בחודש  __,  ביום ___________שנערך ונחתם 

 

 _______________בע"מ ח.פ. _________________ בין:

 __________________ מרח' 

 

     "(החברה" -)להלן   

מצד          

 אחד;

 

 ______________ ת.ז. ____________מר  לבין:

 ____________________ מרח' 

     ("העובד"  -)להלן           

 מצד שני;        

 

 עוסקת ב___________והחברה  הואיל

 כ____________והצדדים הגיעו לידי הסכמה בדבר העסקתו של העובד  הואיל:

תחילת )"____________ החל מיום"( ותנאי העסקתו בחברה, התפקיד)"

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

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

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

וזה זה ולמלא אחר התחייבויותיו על פי הסכם אחרת המונעת ממנו להתקשר בח

 זה;

 ;אותו תקינה וכי הוא כשיר לעבודהוהעובד מצהיר כי ברי  והואיל:

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

  החברה.

 

 :לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

 כללי .1
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 להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.המבוא והנספחים המצורפים  .1.1

 

 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  

זה מבטל את כל בלעדית את תנאי העסקתו של העובד על ידי החברה. מובהר כי הסכם 

ההסכמים הקודמים שנחתמו בין הצדדים, וכי במקרה של סתירה בין הוראות הסכם 

זה להסכמים קודמים, בין בכתב ובין בעל פה, הוראות הסכם זה גוברות. כל האמור 

אף מין נקבה  -אף יחיד במשמע, ולהיפך. כל האמור במין זכר  -בהסכם זה בלשון רבים 

 למעט אם הקשר הדברים או תוכנם מחייב פרשנות אחרת -במשמע, ולהיפך, והכול 

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

 סוג שהוא, למעט מכוח הדין או צו הרחבה.

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

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

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

 לעיל הובאה בחשבון בקביעת עלויות החברה.

 

 הגדרת התפקיד

העובד יועסק בתפקיד מנהל פרוייקטים ומהנדס אפליקציות בסביבות פיתוח 

_____________ 

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

 ולכישורי העובד.  

או מי שימונה מעת לעת על ידי הנהלת   ___________הממונה הישיר על העובד יהיה 

 החברה. 

 .00:00-10:00ה  בין השעות  -משרה מלאה לפחות, בימים אהעובד יעבוד בהיקף של 

שגיאה! מקור ההפניה לא  –ו  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.ר בסעיפים בכפוף לאמו

להלן, העובד מצהיר בחתימתו על הסכם זה, כי ידוע לו, שתפקידו עשוי לחייב  נמצא.

עבודה בשעות נוספות, לרבות בימי שישי. יום המנוחה השבועי של העובד יהיה יום 

 שבת.

ות ובנאמנות, להקדיש את מירב העובד מתחייב לבצע את תפקידו במקצועיות, במסיר

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

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

אחר באופן שימנע ממנו מלקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה ולא יבצע כל פעולה 
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משום פגיעה בנאמנות לחברה או העלולה להעמידו במצב של ניגוד אינטרסים שיש בה 

 למטרות החברה או לעסקיה.


