
  העתק + במקור                         משרד החינוך                                        
  גף כח אדם בהוראה

  

  חוזה מיוחד להעסקת עובד הוראה במשרד החינוך
  _____"ל התש"שנה

  
  אלבין ממשלת ישר_______________________) לועזי (____________________ )עברי(בתאריך שנעשה ונחתם 

  
  ")הממשלה: "להלן(המיוצגת על ידי שירות המדינה או מי שהנציב אצל  לו מסמכותו לעניין זה                                         

  :ובין
  __________________________  _____________________  ____________________      העובד 

                           שם פרטי                                          מספר זהות                    שם משפחה          
  

  _________________   ________________       ____________    __________:  כתובת
  נייד/      טלפון          מיקוד                                    ד"ת /      רחוב  מספר   ישוב                                         

  ")העובד": להלן                                                                                                                                             (
  .1960 –ך "תש, )חוזה מיוחד) (מינויים ( לתקנות שירות המדינה) 1(1חוזה מיוחד זה נעשה לפי תקנה  .1
 :העובד יועסק בשירות המדינה כמפורט להלן .2

  _______________________________________________________________שם מוסד החינוך  
  _______________________________________________________________מען מוסד החינוך 

  __________________________________ %אחוז המשרה   ___________השעות עבוד___________     היקף המשרה 

                                                            בסיס משרה

מקצוע /התפקיד
___________________________________________________________________________  

הכל לפי שיוטל עליו תקופת שירותו של העובד בשירות , סד אחר ובכל מקום אחרובכל תפקיד אחר ובכל מו
  המדינה

 זמן לרבות תוספות והטבות משכורת הניתנות מ, בדירוג עובדי הוראה_____ המשכורתו של העובד תהיה לפי דרג .3
  .לזמן לעובדים המדורגים באותו דירוג

  .____________ל "ולכל המאוחר עד סוף שנה___ ______עד  יום _________ תקופת חוזה זה היא מיום  .4
או מנהל /העובד מתחייב למלא את כל ההוראות בקשר לעבודתו כפי שתינתנה לו על ידי המנהל הכללי של המשר ו .5

 .או מנהל מוסד החינוך וכל אדם אחר המוסמך לכך/ו, המחוז
ת שירותו של העובד בכל עת על ידי מתן הודעה מוקדמת רשאית הממשלה להפסיק א,  לעיל4על אף האמור בסעיף  .6

 .לפי בחירת הממשלה, בכתב חודש אחד מראש או על ידי תשלום משכורת של חודש אחד
רשאי העובד להפסיק את שירותו בכל עת על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב חודש ,  דלעיל4על אף האמור בסעיף  .7

 .אחד מראש
כפי שהן בתוקף מזמן , חולו על העובד הוראות החוזרים של משרד החינוך והתרבותי, מלבד האמור בחוזה מיוחד זה .8

והוראות אלו תיחשבנה לחלק בלתי נפרד של חוזה ,  לעיל1לזמן לגבי מי שמועסק על פי חוזה מיוחד בהתאם לסעיף 
 .מיוחד זה

 ) במשבצת המתאימהxסמן  (–תקופת שירות של העובד .  א .9
  .)החוק- להלן (1970- ל"תש, )נוסח משולב( )גמלאות(ות לפי חוק שירות המדינה מלאגשא זכות לית. 1( )   
  ,   לא תישא זכות לגמלאות לפי החוק אך תישא זכות לגמלאות באחת מקרנות הפנסיה כמפורט מעבר לדף. 2 ( )                 

  .    _________________רת העובד בקרן לפי בחי, 11/1/1999 -  מ 99/4 ' ל מס"י חוזר חשכ"                        עפ
  יחולו עליו הוראות , י חוזה מיוחד" המקבל גם קיצבה מאוצר המדינה ומועסק עפ,על עובד הוראה גמלאי. 3 ( )                

  . בדבר השתכרות יתר , 1970ל "תש, )נוסח משולב(  )גימלאות( לחוק שירות המדינה 35                       סעיף 
  .זכויות העובד לחופשת מחלה תבוטחנה בממשלה  .ב
, יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורים, דלעיל) 2( )א.(9 זכות לגמלאות בקרן לפי סעיף תמי שתקופת שירותו נושא  .ג

 .1963- ג "תשכ, בהתאם לחוק פיצויי פיטורים, אם פרש בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים
  . יעשו בהודעה בכתב מאת הממשלה, 4 – ו  1 בסעיפים שינויםלמעט , ובדשינויים בהוראות חוזה זה לטובת הע .10
שום מזה אל זה ייחשב להודעה ומשלוח מכתב ר, הממשלה והעובד מוותרים על הצורך במשלוח הודעות או התראות .11

 .חוקית

  :ולראיה באו הממשלה והעובד על החתום
  :בשם הממשלה

  
_________________     ____________________________________      ________________    ______  

  עובד ההוראהב בהוראה                         תאריך                          חתימת "תאריך                          מנהל גף כא          
  
  
  


