
 

 

 בס"ד
 

 
 ירושלים בפ"קייטנות קיץ תש – הודעה על תנאי העסקה

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

 

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

 ___תאריך לידה לועזי: _______/____/_  מ. זהות:    __,__,__,__,__,__,__,__,__

 __________________עיר: ____________ טלפון/נייד: _________________  כתובת:

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

  שם בנק _____________ מס' סניף _______ מס'  חשבון __________________     

 עיר נסיעות ____________________________________ –כן  לא ,   נסיעות:

 לצרףחובה  - (2022/ עובדת שאינה קבועה )שלא עבדה בשנת  החדש תלעובד: 

 + צילום ת.זמקורי  101טופס   .1

 אסמכתא בנקאית   .2

 18אין אישור העסקה לקטינה מתחת גיל 

 תנאי העסקה: .2

  :תפקיד    מפעילה סייעת 

  :ללא ימי שישי ,03-21.07.2022בין התאריכים ימי עבודה.   15 -צהרון ימי עבודה,  15 - בוקר תקופת העסקה 

 :שעות ליום. 6 סה"כ שעות עבודה 

 :תעריפים וזמני פעילות 

 שעות פעילות צהרון תוספת יומית סייעתשעות עבודת ה תעריף לשעה עבודת מפעילהשעות 

8:00-13:30 
 + חצי שעת הכנה

 16:00עד  13:30 102 7:30-13:30 75

 

  מונה ישיר/ה של העובד/ת: __________________מ_______________________ כתובת הגן: הגןפרטי_____ 
 

 עיקרי התפקיד: .3

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

 .ההקייטנבהתאם לתוכנית 

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

 לפקס ולהעביר את דו"ח הנוכחות בסיום הקייטנה , יוםבתחילת כל  תלמידיםמפקד נוכחות  על העובד/ת לערוך

 .721..2022ביום  6268894-02שמספרו 

 רשויות וכו'"בית יעקב"ה"ח, משכ"ל, רלה עם כל גוף מבקר כגון משת לשיתוף פעו/ת מתחייב/העובד ,. 

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

  0775713159על המפעיל/ה לעדכן את מספר הילדים הנוכחים בקייטנה מידי יום, במוקד הטלפוני שמספרו 

 מת נוכחות:החת .4

  חלה חובה להחתים נוכחות מידי יום בכניסה וביציאה באמצעות מערכת  פנימי/ת וחיצוני/תעל כל עובד/ת

 050-5005006, צהרון: 03-5779223 בוקר: טלפונית שמספרה

 עובד/ת חדש/ה בפניה הראשונה יש לפעול על פי ההוראות המערכת הטלפונית לצורך פתיחה במערכת 

 
 על החתום:

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

 

 .התו/נא להשאיר עותק אצל העובד/ת לאחר חתימ
 

 03.07.2022ביום ראשון   6368718-02את החוזה יש לשלוח לפקס 


