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 פרטי ההתקשרות:
 

1.  
 

  

 סוג העבודה  שם החברה/המפעל 
    

      כתובת מקום העבודה:         

 מיקוד  ישוב  רחוב 
     

 ן החייל למעסיק.החייל יועסק ישירות ע"י המעסיק ויחסי עובד מעביד יתקיימו בי .2
 למען הסר ספק מסכים המעסיק ומצהיר בזאת כי:

     

הינו פועל כקבלן עצמאי ויחולו עליו כל הוראות הדין הנוגעות לאחריות קבלן עצמאי, במקרה של נזק  לצד  א. 
שלישי כלשהו ו/או למעסיק עקב העסקת החייל, המעסיק מצהיר כי אינו משתלב במסגרת הארגונית של 

 ה למען החייל בישראל וכי אין בכוונתו לעשות כן.האגוד
     

אין בכתב זה או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין המעסיק לבין האגודה למען החייל בישראל, יחסי עובד  ב. 
לא יחולו כלל ועיקר  –מעביד וכי דיני העבודה והזכויות המוקנות לעובד, אם מכח החוק ואם מכח הנוהג 

 צדדים. על היחסים בין ה
     

כל תשלומי המיסים שיחולו בקשר להעסקת החייל, לרבות מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל מס היטל וכל  ג. 
תשלום סוציאלי אחר, יחולו על המעסיק וישולמו על ידו, עפ"י כל דין והאגודה למען החייל לא תהיה 

 אחראית לכך בכל צורה שהיא.
     

יועסק על ידו במישרין לכל דבר ועניין ובאחריותו המלאה והבלעדית של  חייל שיועסק ע"י המעסיק, ד. 
המעסיק ועל חשבונו, כל זאת באופן ששכרו, לרבות כל התשלומים אשר מעביד חייב בתשלומם עפ"י כל 

 דין ישולמו לחייל ע"י המעסיק.
     

עסיק משחרר את האגודה למען החייל בישראל מכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאות מכל המ ה. 
מין וסוג שהוא העלולים להגרם למעסיק ו/או לעובדיו עקב העסקתו של החייל. מובהר בזאת כי האגודה 

פגיעה ו/או לא תהא אחראית כלפי המעסיק  ו/או עובדיו ו/או משמשיו ו/או לרכושו בגין כל תאונה ו/או 
 נזק שייגרם למי מהם כדי העבודה ו/או עקב העבודה בדרכם וחזרתם מהעבודה.

     

 תנאי העסקה:
     

לא יועסק חייל בעבודה פרטית ללא היתר רשמי בכתב משלטונות צה"ל. )האישור יועבר למעסיק ע"י האגודה  .1
 במועד קבלת החייל לעבודה ע"י המעסיק(.

לעבודה, המעסיק מתבקש לדווח על כך לאגודה למען החייל, ע"מ להעביר למעסיק את אישור עם קבלת החייל  .2
 היתר העבודה הרשמי.

 היתר לעבודה פרטית ניתן לחייל כל עוד הינו בשרות חובה בלבד. .3
ההיתר לא יפגע במילוי המשימות המוטלות על החייל במסגרת שירותו הצבאי והעבודה אינה נוגדת את  .4

 טרסים של צה"ל ומדינה ישראל.האינ
 העבודה אינה פוגעת בשמו הטוב של צה"ל ומדינת ישראל ואינה קשורה לתפקידו ולשירותו הצבאי של החייל. .5
 חייל לא ילבש מדים בשעת עבודתו. .6
 חייל לא ישא נשק בשעת עבודתו )לא יעשה שימוש בנשק במסגרת ולצורך העבודה הפרטית( .7

  
       

 תאריך  שם ותפקיד החותם  חתימת המעסיק  תמת המעסיקחו
    

 ל"חיילים בשרות חובה בעלי היתר עבודה פרטית מצה* 
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