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) כל

חוזה העסקה בין העמותה לקידום הספורט באשקלון ע"ר מס'  580356178שנערך ונחתם באשקלון ביום
הכתוב בלשון זכר מיועד גם בלשון נקבה ולהיפך (.
 ,תפקיד:
ת.ז.
פרטי
לבין :משפחה
והואיל הנ " ל מעוניין לעבוד בעמותה לקידום הספורט באשקלון ) ע " ר ( ,לפיכך הוסכם  ,הותנה והוצהר בין
הצדדים כדלקמן :
 . 1הואיל והעמותה לקידום הספורט באשקלון ) ע " ר ( מוכנה להעסיק את הנ " ל במשרה חלקית .
מאחר והעובד ממלא בעצמו דו " ח נוכחות ואין מנהל הע מותה עושה זאת ומנהל מעקבים בהתאם ,
מכסת שעות העבדה לא תעלה על מה שהוסכם עם העובד והעובד לא יאריך את שעות עבודתו מעבר
למה שהוסכם עמו  .כל חריגה אשר לדעת העובד חיונית ולא תואמה מראש  ,רק באישור מנהל העמותה
או יו " ר  ,מראש ובכתב או בדוא " ל הנ " ל  .בשום מקרה לא תחרוג נה שעות העבודה  ,ממכסת שעות
העבודה ומס ' ימי העבודה מהתנאים בחוקי השכר התעסוקה למשרה מלאה ללא שעות נוספות וללא
עבודה בימיי ושעות המנוחה המחייבות שכר גבוה יותר .
 ,ללא תקופת פגרה לפי חוק הספורט .
ועד
 . 2תקופת החוזה מיום
 . 3כל עב ודה בתקופת הפגרה טעונה הסכם חתום נפרד .
 . 4מאחר והעבודה הנה תקופתית  ,כל זכויותיו הסוציאליות תשולמנה מידי חודש בחודשו .
 . 5ההפרשות לקרן פנסיה חובה וכן ההפרשות לפיצויי פיטורין יופרשו לקרן מקפת .
 . 6העובד מתחייב לעשות את המוטל עליו בעמותה לקידום הספורט באשקלון ) ע " ר ( על ידי הממונה .
במקצועיות  ,בנאמנת ובמסירות ולפעול עפ " י כל דין .
 . 7העובד יחתום על חוזה זה ובכך מתחייב ומסכים אחר כל תנאיו .
 . 8ביטוח  ,בהיותו של המעסיק אגודת ספורט הפועלת עפ " י חוק הספורט  ,יהיה העובד מבוטח הן אישית
והן אחריות מקצועית בהתאם לנספח ההצטרפות לביטוח הרצ " ב .
 . 9העובד יחתום על טופס פרטים אישיים ומצהיר בזאת כי הנו כשיר ובריא למלא את דרישות התפקיד .
) לכל המעוניין  ,ניתן לבצע בדיקה רפואית אצלנו (.
 . 10העובד ימלא בגין כל שנת מס טופס  101ובאם הדבר נחוץ יבצע תאום מס .
 . 11העובד ייפה את כוחו של נציג העמותה לקבל עבורו כל מסמך לפי החו ק לאי העסקת עברייני מין .
בצרוף צילום ת  .ז .
 . 12השכלה  ,העובד מצהיר כי הנו כשיר למלא את תפקידו לפי חוק הספורט ויצרף צילומי תעודות
השכלה .
 . 13העובד יגיש דוח נוכחות בעבודה בכל חודש בחודשו לא יאוחר מה  2לחודש העוקב לכתובת דוא " ל
הנ " ל .
 ₪ברוטו לשעה .
 . 14תמורת התחייבויותיו שכרו  /ה של הנ " ל יהיה
שותפינו
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ולראיה באו על החתום .
חתימה
__________________
שרלי אופלגר
מנהל " עמותה לקידום הספורט באשקלון ) ע " ר ("

שותפינו

__________________
העובד  /ת
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