
הסכם התקשרות



ההרשמה כמנוי חודשי הינה לאזור אחד בלבד )מרכז, ירושלים, דרום או צפון(. )ניתן לקבל . 1
יותר מאזור אחד, בתוספת תשלום(. המנוי מתחיל מרגע ההצטרפות הטלפונית לשירות ומסירת 
פרטי האשראי. גם במידה והסכם ההתקשרות אושר במועד מאוחר יותר, תחילת המנוי תחשב 

מרגע ההצטרפות הטלפונית.

ההרשמה כמנוי הינה לנשים או לגברים בלבד.  )ניתן לקבל את שני המגדרים בתוספת תשלום(.. 2

המחיר הרגיל ע"ס 49 ₪ הינו למנוי דרך מייל. על שליחת משרות דרך פקס ישנה תוספת של . 3
10 ₪ )סה"כ 59 ₪ נכון להיום( ועל שליחה בדואר ישנה תוספת של 15 ₪ )סה"כ 64 ₪ נכון להיום(.

 התשלום החודשי הינו בגין משלוח של קובץ אחד בתחילת כל חודש וכן קבצי עדכון משרות . 4
בהמשך כל שבוע בהתאם להצעות הקיימות בשוק, אולם עיקר השירות הוא קובץ המשרות המרכזי 

הנשלח בתחילת כל חודש ובו מאגר משרות עדכניות לחודש הקרוב.

המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה כלל. )אפילו לא לקרובי משפחה(. המעביר את המשרות . 5
עובר על גזל גמור. במידה וישנה משרה ספציפית אותה תהי/ה מעונין/ת להעביר באופן ח"פ, ניתן 

תמורת תשלום סמלי.

המשרות נשלחות במייל או בפקס פעם בחודש ובמידה ויהיו עדכונים באותו חודש אזי . 6
יישלחו ללקוח ללא עלות נוספת בימים שני וחמישי בשעות הערב.

המנוי הינו מנוי המתחדש מידי חודש )חודש מאז יום ההצטרפות(, במידה ומצאת עבודה . 7
או במידה והנך מעונין/ת להפסיק את המנוי מכל סיבה אחרת, אנא עדכנ/י אותנו )בימים א'-ה' 
9:30-15:00(  על הפסקת המנוי עד 3 ימי עסקים לפני סוף החודש )חודש= חודש שלם מאז יום 
ההצטרפות למנוי(. ימים שישי , שבת, חגים וערבי חגים, ימי הפורים ות"ב אינם נחשבים כימי 

עסקים לעניין זה. 
שליחת המשרות תפסק מיידית ברגע ביטול המנוי ולא תחויב בחודש לאחר מכן בתנאי . 8

שהודעת לנו על רצונך לבמועד הקבוע בסעיף 7 לעיל. בימי חול המועד פסח וסוכות - לא יישלחו 
קבצי משרות למנויים.

אין אפשרות לבטל דרך השארת הודעה במוקד ההודעות, אלא יש לבטל את המנוי במהלך . 9
יום העבודה )א'-ה'( עד השעה 15:00 בשיחת טלפון עם נציג/ת שירות הלקוחות של קריירה, בפקס 
עם  טלפונית  לשיחה  בכפוף  לעיל,  כמופיע  לקוחות  קשרי  מחלקת  פעילות  בשעות  בדוא"ל,  או 

מחלקת קשרי לקוחות.

במידה ויש חוב במערכת לא ניתן לבטל את המנוי. המנוי ימשיך להיות מחוייב עד לתשלום . 10
המלא של החוב. אי תשלום החוב מהווה גזל גמור.
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הננו שמחים שנרשמת למרכז התעסוקה הגדול ביותר למגזר הדתי והחרדי, צוות המשרד ישמח 
לעמוד לרשותך עם מיטב יועצי התעסוקה, איתם תוכל/י להיוועץ ולקבל סיוע מקצועי בכל 

הקשור לתהליך מציאת העבודה באופן המהיר ביותר.
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ניתוק שירות- ביטול קבוע של שירות. 11
תשמ"א-1981  הצרכן,  הגנת  בחוק  כהגדרתו  "צרכן"  שהינו  פרטי  לקוח  ידי  על  שירות  ביטול 
)להלן: "החוק"( הלקוח יחויב בתשלום בגין השירות לפי חלק יחסי עד מועד הביטול וכן עבור 

שימוש באותו שירות, אם קיים, ו/או כל תשלום אחר בגין אותו שירות עד למועד הביטול.
קבוע חודשי  בתשלום  יחידות  כמות  ללקוח  ניתנה  במסגרתו  שירות  בביטול  האמור,  אף  על 
)כגון קובץ מידע של  משרות( ונשלח מידע או חלק ממנו יחויב הלקוח בתשלום חודשי מלא 

בגין השירות.

הסרה מרשימת התפוצה דרך מערכת רב מסר לא תחשב כביטול מנוי!!. 12

על כל פניית שירות במהלך תקופת המנוי )שינוי מגדר, איזור, בירור על משרה, שינוי . 13
באופן קבלת החומר מאיתנו וכדו'( יש לפנות אלינו ע"י שליחת דוא"ל. והדוא"ל יטופל תוך 2 
,הלקוח יקבל תשובה בדוא"ל  שהפניה טופלה. חשוב לציין, שהפניה באמצעות  ימי  עסקים 

הדוא"ל הינה הדרך המהירה ביותר לטיפול מיידי בפנייתכם לשביעות רצונכם.

משרות . 14 ורק  אך  לפניך  להביא  ע"מ  רב  מאמץ  הושקע  אליך  הנשלח  המשרות  במאגר 
רלוונטיות. יתכן ותתקל/י במשרה שכבר אוישה, נשמח לקבל עדכון. 

העדכני . 15 המשרות  מאגר  את  לפניכם  להביא  שניתן  מאמץ  כל  עושה  קריירה  חברת 
והאיכותי ביותר - בו הינכם פונים ויוצרים קשר ישירות מול המעסיקים. ישנם מעסיקים )בדר"כ 
בחברות גדולות במשק( אשר להם מגייס חיצוני )כמו חברת כוח אדם ועוד( מבצעים בעבורם 
את תהליך הגיוס, כשבסיום התהליך - המועסק עובד ישירות בחברה ולא דרך הכ"א. -תהליך 
במקרים  ישירות.  המעסיק  דרך  הינה  וההעסקה  חיצוניים,  מגייסים  דרך  מתבצע  בהם  הגיוס 
משרות  כי  לציין,  חשוב  הגיוס.  את תהליך  המבצעת  כ"א  חברת  עם  קשר  יוצרים  הינכם  אלו 
בהם עובדים קבוע דרך חברת כח אדם - אינם נמצאים במאגרי חברת קריירה, כחלק מהסינון 

הגבוה אותו עוברות המשרות כדי להגיש בפניכם את המוצר הטוב והאיכותי ביותר.

חברת קריירה לא תישא בכל אחריות שהיא לגבי אמינות המעסיקים. על מחפש העבודה . 16
לבדוק את אמינות המשרה באופן אישי.

קריירה תעשה מאמץ לוודא כי המשרות מותאמות לאדם שומר תורה ומצוות, . 17 חברת 
אולם לא תישא באחריות כלל לגבי התאמת המשרות מבחינה רוחנית / התאמה לאדם שומר 
תורה ומצוות, על כל אחד ואחת לבדוק באופן פרטני שמקום העבודה וסביבת העבודה הולמת 

ולהתייעץ עם רבותיו בעניין זה. 

במידה והנך מתקשה למצוא עבודה. הנך מוזמן/ת לפנות ליועצי התעסוקה שבמשרדינו . 18
ע"מ לקבל סיוע נוסף במציאת העבודה.

בברכת הצלחה ופרנסה טובה
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