הסכם העסקה
נחתם בהוד השרון ביום________ :
בין:
העמותה לקידום השחייה הוד השרון
ע"ר 852194085
(להלן יקרא "העמותה")
ובין:
שם_________________________________________________ :
ת.ז________________________ .
(להלן יקרא "העובד")
 .1העמותה תעסיק את העובד כעובד/ת שעתי.
 .2העובד/ת יועסק כמדריך/עוזר למאמני/מדריכי שחייה.
 .3העובד יהיה זכאי לקבלת שכר לפי חישוב עלות של  ₪ 60לשעת עבודה( ,צפי של כ ₪ 45נטו לשעת
עבודה).
 .4סכום זה יכלול את הוצאות הנסיעה ,ההבראה ,ימי תמורת חופשה ,ימי מחלה ,תמורת חג ,וכן את כל עלויות
העמותה כמעביד – למען הסר ספר מובהר בזאת כי כל עלות שתחול על העמותה הנובעת מהעסקת העובד
תקזזו מהסך השעתי של  ,₪ 60באופן שכל עלות שחלה בגין הסכם העסקה זה ישולם מתוך הסך של ה60-
 ₪לשעת עבודה.
 .5ה עובד יקבל את שכרו לפי חישוב של זמן העבודה בפועל ,כלומר בגין אימון של מחצית השעה או חלק
מהשעה ,יקבל העובד שכר עבור חלק השעה בה עבד בפועל.
 .6העובד מתחייב לגלות רצינות ואחריות כלפי העמותה וכלפי מועדון השחייה והמתאמנים ומתחייב למלא אחר
הוראות הנהלת המועדון ,מאמניו ומדריכיו.
 .7העובד יקיים רישום של שעות עבודתו ויגיש את הדו"ח למנהל המועדון בסוף כל חודש בו עבד( ,להלן דו"ח
שעות העבודה").
 .8דו"ח שעות העבודה יוגש בצורה של טבלה בה יצוין שם התלמיד או הקבוצה בה אימן ,מועד האימון ומשך
האימון.
 .9העובד יסכם בתחתית הטבלה וירשום את סה"כ שעות העבודה והשכר שמגיע לו עבור אותו החודש.
 .10אי העברת הטבלה כאמור ,עד לסוף כל חודש עבודה ,תגרור העברת התשלום השכר ככל שמגיע ,לחודש
העבודה שלאחריו  -בכפוף להמצאת דו"ח שעות עבודה כאמור עד ליום לסוף של אותו החודש.
 .11העובד יקבל את שכרו כנגד תלוש שכר שיונפק ע"י הנהח"ש של העמותה ובהעברה בנקאית או בשיק.
_______________________________
העמותה לקידום השחייה הוד השרון (ע"ר)

___________________________
העובד
חתימת הורי העובד_________________________ :

לכבוד,
העמותה לקידום השחייה הוד השרון

תאריך:

א/ג.נ,
______________________

הנדון :בקשה לתשלום משכורת באמצעות העברה בנקאית
אבקש להעביר את שכרי בשל עבודה בעמותה ,ישירות בהעברה בנקאית לחשבוני שפרטיו להלן:

על שם_______________ :

בנק_________________ :

סניף _________________

חשבון_______________ :

בכבוד רב,

שם וחתימה

