
 *כתב התחייבות
 

 _______________  נחתם בבאר שבע ביום
 

 פרטי הסטודנט:
 

                                       _______________שם ושם משפחה     
 

 __________________        ת.ז. 
 

 ________________________________ כתובת:
 

 "הסטודנט"()להלן:  
 

נזקקת לעובדים לצורך  יטה"(ריון בנגב )להלן "האוניברסגו-ת בןואוניברסיט הואיל
ביצוע עבודות זמניות שאינן דורשות כח אדם קבוע או מקצועי )להלן: 

 "העבודות"(;

 לעבודה באוניברסיטה; והצעתי עצמי והואיל

 תלמיד במוסד להשכלה גבוהה; ואני והואיל

 להלן; הז יבותהתחיכתב בתנאי  ,אותיהסכימה להעסיק והאוניברסיטה  והואיל

 :אני מצהיר ומסכים בזאת כדלקמן

 מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. התחייבות זהכתב המבוא ל (1

 :התחייבויות הסטודנט (2

אני . תפקיד שיוגדר בכתב מינוי )להלן: "התפקיד"(ב ידוע לי שהאוניברסיטה תעסיק אותי (א
ידי הממונה על  יהמשימות וההנחיות אשר יוטלו על על הצד הטוב ביותר, את מתחייב למלא

  הממונה"(.: ")להלן

 הממונה תהווה חלק בלתי נפרד מן התפקיד.עלי שכל משימה נוספת שיטיל  ,ידוע לי (ב

ובאופן ההולם עובד  ,בהתאם להוראות האוניברסיטה ונהליה אני מתחייב לפעול (ג
 אוניברסיטה.

ועל פי  את התפקיד וכל משימה נוספת שתוטל עלי בנאמנות וביעילות אני מתחייב למלא (ד
 הוראות הממונים. 

על ובהתאם לשעות העבודה שיוגדרו  במועדים שייקבעו על ידי הממונהאני מתחייב לעבוד  (ה
 ידי הממונה, כמו כן:

ולתקנות  1951-העסקתי כפופה להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א . 1
 ולהיתרים שניתנו מכוחו.

שעות שבועיות.  43העבודה הרגיל הוא  שעות ושבוע 8.5יום העבודה הרגיל שלי הוא  . 2
לא  –עבודה בשעות נוספות תיעשה ברשות ובאישור הממונה בלבד, שאם לא כן 

 אהיה זכאי לשכר בגינה.

ימים אסורה. שבוע עבודתי חייב לכלול מנוחה שבועית בת  7העסקה רצופה על פני  . 3
שבת/ראשון )לבני שעות, הכוללת את יום השבת )ליהודים(, או את הימים שישי/ 36

 הדתות האחרות(.
שעות עבודה  12-ככל שתאושר העסקתי בשעות נוספת, לא אוכל לעבוד מעבר ל . 4

 שעות נוספות לשבוע. 12-ביום, ומעבר ל
 שעות לפחות. 8בין יום עבודה אחד למשנהו תהיה הפסקה של  . 5
 

 מסורליברסיטה, ודרש לכך על ידי האונאבדיקות רפואיות כל אימת שאני מתחייב לעבור  (ו
 מידע רפואי מלא לאוניברסיטה, ככל שידרש.

 יהפוגע בכשירות יבכתב, על כל שינוי במצב בריאות ,לאוניברסיטה אני מתחייב להודיע (ז
  על כך. יל עדווכשילעבודה, מיד 

מתחילת , בכתב, בהקדם האפשרי ולא יאוחר הריוניעל אני מתחייבת להודיע לאוניברסיטה  (ח
  .יריונלה חמישיהחודש ה

למאן דהוא, במהלך תקופת ההסכם ולאחריה,  לגלותבסודיות, ולא  אני מתחייב לשמור (ט
ידע, מידע, סודות מקצועיים, מידע שיש בו כדי לפגוע בפרטיות של צד ג' כלשהו, ידיעות 

אני , בין במישרין ובין בעקיפין. אוניברסיטהלבנושאים כספיים וכל מידע אחר הנוגע 
 .על פיהלפעול ו א'כנספח צהרת הסודיות המצורפת להסכם זה על ה חתוםמתחייב ל

כנספח חתום על הצהרה בעניין העסקת קרובי משפחה המצורפת להסכם זה אני מתחייב ל (י
  .ב'



 2 

עבוד בעבודה נוספת באוניברסיטה, אלא באישור בכתב ומראש מאת אגף משאבי אנוש אלא  (יא
 של האוניברסיטה.

בין אם הסתיים ביוזמת האוניברסיטה  -זה  תחייבותכתב הבמועד סיום ההתקשרות על פי  (יב
והשייכים  ישיב לאוניברסיטה את כל הציוד והמסמכים המצויים בידא - יובין אם ביוזמת

 לאוניברסיטה, ובכלל זה, מבלי לפגוע בכלליות האמור כרטיס עובד.

 לעיל "אאשר בזאת שאי החזרת ציוד ו/או מסמכים לאוניברסיטה כאמור בס"ק יאני מ (יג
 1958 –( בחוק הגנת השכר תשי"ח 6)א()25מהווה חוב כלפי האוניברסיטה, כמשמעו בסעיף 

האחרון ו/או  יכל טענה או תביעה בגין קיזוז החוב כאמור בסעיף זה משכרלי לא תהא  וכי
                                      , מן האוניברסיטה.י, ככל שיגיעו לימפיצויי הפיטורים שיגיעו ל

מבלי לפגוע באמור לעיל, תהא האוניברסיטה רשאית לגבות את עלותו של הציוד כאמור 
וכן לגבות את עלותו באמצעות מדור חשבונות  ,בכל דרך שעומדת לרשותה על פי כל דין

 על כל המשתמע מכך.  יסטודנטים באוניברסיטה, ולצרף את סכום החוב לשכר הלימוד של

 :הצהרת הסטודנט (3

                             באוניברסיטה. בביצוע התפקיד  ותיברסיטה תעסיק אהאוניידוע לי ש (א
תעשה על פי צרכי  יוהעסקתשהאוניברסיטה אינה מתחייבת להיקף העסקה מסוים,  ידוע לי

לעבוד באוניברסיטה לא יחשבו  דרשאשאו תוספת למספר השעות . הפחתה האוניברסיטה
 .יכהרעה בתנאי העסקת

נדרש להשתתף  אנילעבודה בשעות בהן  ותיניברסיטה מתחייבת לא לשבץ אהאוידוע לי ש (ב
 מציא מסמכים רשמיים בדבר מערכת שעות לימודי.אבלימודים, ובלבד ש

שעות לפני בחינה בה אני      48ידוע לי שהאוניברסיטה תאפשר לי להעדר מהעבודה במהלך  (ג
י על קיום הבחינה משתתף במסגרת לימודי במוסד להשכלה גבוהה, ובלבד שהודעת

 שבועיים לפחות לפני קיומה.   

ידוע לי כי בכפוף למילוי כל התחייבויותיי על פי כתב התחייבות זה תשלם לי האוניברסיטה   (ד
 את התשלומים הבאים:                   

                                                                                 אחת לחודש, שכר עבודה ברוטו:                                                               (1

תאם לתעריפי השכר לשעת עבודה המפורטים בהסכם הקיבוצי ונספחיו שנחתמו בין בה
 17.2.99המוסדות להשכלה גבוהה ובין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ביום 

  )להלן: "ההסכם הקיבוצי"(.

    הבראה וקצובת ביגוד, לכל שעת עבודה, על פי השעורים הקבועים בהסכם  קצובת ( 2

    הקיבוצי.     

  משכר העבודה. 4%תמורת חופשה שנתית בסך (   3

        ניצול בפועל  משולמת במקוםתמורת החופשה השנתית כי הובהר לי, למען הסר ספק,       
 של ימי חופשה בתשלום.

' לעיל דכאמור בס"ק  יהאוניברסיטה תנכה מכל תשלום שישולם לש ואני מסכים ידוע לי (ה
על פי כל דין, לרבות: מס הכנסה, ביטוח לאומי, י מסים וכל תשלום חובה אחר שחלים על

 ביטוח בריאות ודמי טיפול ארגוני מקצועי. 

 :הוראות כלליות (4

 ם הקיבוצי.העסקה זו היא העסקה בחוזה אישי מיוחד וחלות עליה הוראות ההסכידוע לי ש (א

, כי למעט ההסכם הקיבוצי לא יחולו על הסכם זה הוראות הסכמים ידוע לי ואני מסכים (ב
קיבוציים אחרים, לרבות אלו החלים על עובדי האוניברסיטה האחרים ו/או הנחיות ו/או 

הבכיר הוראות הסכמים ו/או הסדרים שיחולו על הסגל המנהלי והטכני ו/או הסגל האקדמי 
 של האוניברסיטה.מי הזוטר ו/או הסגל האקד

מיצוי מלא  ומהווה יבזאת כי הסכם זה מסדיר את כלל תנאי העסקת אני מסכים ומצהיר (ג
 .ומוחלט של כל זכויותי

 את העסקתי על פי כתב התחייבות זה לסיים םרשאי נהיה ו/או האוניברסיטה ידוע לי שאני (ד
הודעה מוקדמת  במועדים הקבועים בחוק צד השניבכל עת, בהודעה בכתב שתמסר ל

 .2001 –לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א 

עסקה נשוא כתב התחייבות זה נתונה לבית המשפט כות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע להסמ (ה
 המוסמך בבאר שבע בלבד.

 על החתום: , באתיולראיה

                                            

  הסטודנט                                                                                                

 מנוסח בלשון זכר, אולם הוא פונה לנשים וגברים כאחד.כתב התחייבות זה * 


