
 

 *** נא להשאיר עותק אצל העובד/ת לאחר חתימתו/ה.

 

 בס"ד

 

 
 

  ב"פקייטנות קיץ תש – הודעה על תנאי העסקה
 ת הרישיון/בעל -קייטנה ת/מפעיל

 ים למילוייכולל פרטים איש
 למילוי ע"י העובד/ת: .1

 שם משפחה עובד/ת: _________________________          _______________________ ת:/שם עובד

 _______/____/____ ה לועזי:תאריך ליד  :    __,__,__,__,__,__,__,__,__זהות .מ

 טלפון/נייד: _________________   ____________ עיר: _____________________      כתובת:

  (חובה לצרף אסמכתא בנקאית)רק אם חל שינוי מהפרטים הקיימים במערכת, לפרטים חדשים  פרטי בנק:

  __חשבון ________________  שם בנק _____________ מס' סניף _______ מס'     

 עיר נסיעות ____________________________________ –כן  ❑לא ,  ❑ נסיעות:
  

 צילום ת.זמקורי  101לצרף טופס חובה  - (2022ה בשנת /שלא עבד) ת שאינה קבועה/עובד / החדש ת/לעובד +   
 18נה מתחת גיל אין אישור העסקה לקטין/ .אישור משטרה -)אם לא נשלח(בנוסף: לגבר

  אין קשר בין תנאי ההעסקה ו/או התפקיד ו/או תקופת העבודה על פי החוזה השנתי הרגיל לבין חוזה הקייטנות שכן
  מדובר בעבודות שונות בתכלית / בתפקידים שונים / בתקופת עבודה שונה ונפרדת ובתנאי העסקה שונים בתכלית.

  א ימי שישילל 3-21.07.2022תקופת העסקה: בין התאריכים. 

  קייטנה –תעריפים וזמני פעילות: 

 ברוטו שעה בקייטנה שעות לתשלום שעות עבודה שעות פעילות עיר

 75 6 5.5 8:00-13:30 ביתר

 75 6 5.5 8:00-13:30 אלעד
 75 6 5.5 7:30-13:00 אלעד ממ"ד

 

  ד _______________סמל מוסד _______________  שם מוס _____________ הגןועיר כתובת : הגןפרטי 

 __________________ :ממונה ישיר/ה של העובד/ת___________ __ 

 עיקרי התפקיד: .2

 /ערכית/  תחווייתיעל העובד/ת חלה אחריות להפעלת הקבוצה בכל שעות הפעילות, כולל הכנת פעילות העשרה לימודית

 .ההקייטנבהתאם לתוכנית 

 התקופת הקייטנסדר ומשמעת ושמירת תקנון הצניעות לכל אורך  להתנהלות תקינה כולל על העובד/ת חלה האחריות. 

 הרכזלפקס יום, ולהעביר את דו"ח הנוכחות בסיום הקייטנה בתחילת כל תלמידים מפקד נוכחות  על העובד/ת לערוך- 

 .6268825-02 -, ביתר5849002-02אלעד 

 רשויות וכו' מרמנט,, ה"ח, משכ"לרת לשיתוף פעולה עם כל גוף מבקר כגון מש/ת מתחייב/העובד. 

 .אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל פעולה ו/או דרישה נוספת שיידרש העובד לבצע ע"י המעסיק ו/או הממונה עליו 

  ולא יאוחר משעה  12:30החל משעה לעדכן את מספר הילדים הנוכחים בקייטנה מידי יום,  חובהעל המפעיל/ה חלה

 .יף זהתנאי שכרך והעסקתך מותנים במילוי סע 077-5713159 במוקד הטלפוני שמספרו, 13:25

 החתמת נוכחות: .3

 המסגרת עובדי כל של הנוכחות גיליון והחתמת למילוי האחריות חלה ה/המפעיל על. 

  אל הרכז. הפעילות של האחרון ביוםגיליונות הנוכחות  את להעביר יש 

 הודעות טלפוניות .4

 יש לשמור מספר זה לעדכונים -7338352-073 -העובדים יקבלו הודעות טלפוניות ממספר 

 

 על החתום:
 

_______________ _______________ _______________ _______________ 
 חתימת העמותה       ת/חתימת האחראי   ת/חתימת עובד        תאריך


