מסירה ידנית /רשו

)כללי (4/2018

הודעה לעובד בדבר פרוט תנאי עבודה ,לפי חוק הודעה לעובד
)תנאי עבודה( ,התשס"ב 2002
תארי___/___/___ :
זהות העובד/ת:

 .1זהות המעסיק:
ש :אורטל שרותי כוח אד בע"מ
ח.פ511126518 :

כתובת :דר( מנח בגי& ),116בית קלקא( ,תל אביב 67012

ש פרטי_____________ :

ש משפחה___________:
ת.ז________________ :.
כתובת_______________:
יישוב________________:

 .2תארי( תחילת העבודה:
תארי תחילה עבודה .___/___/____:ידוע לעובד כי  3חודשי העסקתו הראשוני הינ תקופת ניסיו ,במהלכ תבח
מידת התאמתו/ה לתפקיד.
 .3תיאור עיקרי תפקיד העובד/ת______________________________________________________________:
ידוע לעובד/ת כי החברה תהיה רשאית לשנות את מקו עבודת העובד/ת על פי צרכיה ,לרבות במקרי שהעובד/ת חזר/ה
משרות מילואי  /חל"ת  /חל"ד וכיוצ"ב ובכפו& לכ שהשינוי יוגבל לאותו אזור גיאוגרפי.
 .4ש הממונה הישיר על העובד/ת או תואר של הממונה הישיר על העובד/ת._______________________________:
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שכר עבודה ותשלומי נוספי :עובד שעתי  /עובד בשכר )*מחק את המיותר( מועד תשלו השכר :עד ה( 9לכל חודש.
עובד שעתי (

שכר העבודה יעמוד על *____ :ברוטו לשעה  /ליו )*מחק את המיותר(.

עובד בשכר – שכר העבודה יעמוד על * _______ :ברוטו לחודש.
שעות נוספות גלובליות * __________ :ברוטו לחודש.
נסיעות :כרטיס חודשי חופשי  /הסעות מאורגנות  /עד תערי& ליו בהתא לצו ההרחבה )*מחק את המיותר(.
חופשה :חופשה שנתית כחוק 14 .ימי חופשה שנתית )לעובדי  6ימי בשבוע( 12 /ימי חופשה בתשלו )לעובדי  5ימי בשבוע(
)*מחק את המיותר(.
מחלה :זכאות בהתא להסכ הקיבוצי .בגי יו המחלה הראשו לא ישול תשלו ,בגי הימי שני ושלישי ישול
 ,50%החל מהיו הרביעי – ישול .100%
 .6אור( יו  /שבוע העבודה ועבודה בשעות נוספות:
אורכו של שבוע עבודה הרגיל של העובד לא יעלה על  42שעות שבועיות.
התשלו יבוצע בהתא לשעות עבודה בפועל על פי דוח נוכחות ואישור הממונה הישיר .אי לבצע עבודה בשעות נוספות
ללא אישור מראש ובכתב של הגור המוסמ לכ .ידוע לי כי אי לעבוד בשעות נוספות מעבר למכסה המותרת לכ עפ"י
חוק ) 12שעות עבודה נוספות שבועיות או  15שעות עבודה נוספות שבועיות במפעלי בה שבוע העבודה הינו ב  5ימי(
וכי לא ישול לי שכר במקרה של עבודה בחריגה מהשעות הנוספות המותרות עפ"י חוק.
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יו המנוחה השבועי  :שבת  /ראשו  /שישי*) .מחק את המיותר(

 .8תשלומי סוציאליי:
ביטוח מנהלי/קר פנסיה ,על פי חוק ובכפו& לבחירת העובד/ת ,ככל שהעובד/ת לא ת/יודיע לחברה על בחירתו/ה,
ת/יבוטח העובד/ת במועד החוקי לכ בביטוח פנסיוני בקר הפנסיה "מיטב דש" .אני מסכי/ה כי ינוכה משכרי חלקי
בביטוח הפנסיוני על פי די .שיעורי ההפרשות היו כדלקמ :חלק מעביד  ,6.5%חלק עובד  ,6%חלק מעביד לפיצויי .6%
 .9קר& רווחה:
אני מסכי/ה לניכוי של  0.1%משכרי שיועבר לקר רווחה בהתא להוראות ההסכ הקיבוצי.
 .10אורטל שרותי כוח אד ,חברה בארגו החברות לאספקת שרותי משאבי אנוש בישראל ,ע.ר 33198(58 .שמענה :רח' אבא
הלל  12רמת ג בית חוגי ששו.
הודעה זו אינה הסכ עבודה ,אלא הודעת המעביד בדבר עיקר תנאי העבודה ,אי באמור בהודעה זו בכדי לגרוע מכל
זכות המוקנית לעובד מכוח די ,צו הרחבה ,הסכ קיבוצי או חוזה עבודה.
=====================================================================
בחתימתי דלהל& ,הריני לאשר קבלת הודעת המעסיק בכתב המפרטת את תנאי עבודתי על פי חוק הודעה לעובד )תנאי
עבודה( ,התשס"ב .2002
ש ומשפחה העובד/ת______________:
ת.ז___________________________:.
חתימת העובד/ת__________________:
תארי(_________________________:

בש המעסיק ועד לחתימת העובד:
ש ומשפחה________________:
ת.ז______________________:.
תפקיד____________________:
חתימה____________________:
סני______________________:-

תאריך___/___/___:

טופס הסכמה לקבלת תלוש שכר באמצעים אלקטרונים
שם העובד/ת ___________________:ת.ז___________________ :
שם מקום העבודה_______________________________________:
כתובת דואר אלקטרונית של העובד/ת אליה ישלח תלוש שהשכר:
_______________________________________________________ ________ Email:

 .1אני הח"מ נותן/ת בזאת את הסכמתי לקבל את תלוש השכר בעד עבודתי בדרך של שליחת
התלוש לכתובת הדואר האלקטרונית הפרטית שלי ,וידוע לי כי בכך אני מוותר/ת על זכותי
לקבל את תלוש השכר המודפס במועד הקבוע למסירתו לפי חוק ,ואולם עדיין אוכל לקבל
גישה לתלוש כמפורט בתקנה ( 3א) לתקנות הגנת השכר (דרכי מסירה מיוחדות של תלושי
שכר) התשע"ד( .2014-ניתן לקבל את התלוש המודפס על פי פניה)
 .2הריני להצהיר כי הכתובת האלקטרונית שצוינה על ידי לעיל ,הינה כתובת הדואר
האלקטרונית הפרטית שלי ,שנמסרה למעסיקי על ידי ובהסכמתי הריני מצהיר/ה כי
כתובת זו משמשת אותי באופן אישי.
 .3הסכמתי לקבל את התלוש באופן האמור ,ניתנה בשים לב לכל אלה:
 3.1ידוע לי שמערכת הדואר האלקטרונית החיצוני אינה בשליטת המעביד.
 3.2העברת טופס זה לחתימתי מהווה התחייבות מצד המעביד לנקוט אמצעים סבירים
שיבטיחו כי הגישה לתלוש השכר וצפייה במידע בו תתבצע על ידי בלבד ,או בהרשאתי,
וכי לכל הפחות נקט המעביד באמצעים של הצפנת המידע לשם הגנת פרטיותי (תשלח
לי סיסמא אישית).
 3.3על אף האמור ,אני מודע/ת לכל אלה ואני מסכים/ה לכך שתלוש השכר שלי יישלח
למערכת דואר אלקטרוני חיצונית:
 3.3.1המידע עשוי להיות חשוף לצדדים שלישיים ובהם מפעיל שירות הדואר
האלקטרוני החיצוני.
 3.3.2אין ערובה לכך ,שמערכת הדואר האלקטרוני החיצונית כוללת אמצעי הגנה
מפני חדירה אליה ומפני שיבוש בעבודתה.
 3.3.3יתכן והמידע יאבד ,לא ישמר או לא יגיע ליעדו עקב נסיבות שאינן בשליטת
המעביד.
 3.3.4ייתכן והמידע נשמר מחוץ לגבולות מדינת ישראל ,והדבר עשוי להשליך על
זכויותיי לעניין שימושים שייעשו במידע.
 3.3.5מומלץ כי אדאג לגיבוי ושמירה של תלושי השכר שיישלחו אלי בדרך זו באופן
עצמאי.
 .4ץהריני מתחייב/ת להודיע לחברה (באמצעות אישור מייל חוזר) על קבלת התלוש ,זאת תוך
 4ימים מקבלתו לתיבת המייל הפרטית שלי.
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הסכמה זו תקפה כל עוד לא הודעתי בכתב על חזרתי בי מן ההסכמה.

תאריך____/____/____ :

_______________

__________________

שם העובד/ת

חתימה

עד לחתימה:
שם __________________:תפקיד_______________ :ת.ז_________________.
טופס הסכמה לקבלת תלוש שכר באמצעים אלקטרונים/תלוש שכר באמצעים אלקטרוניםmishpat16/

