הסכם לאספקת שירותים על ידי קבלן עצמאי
(להלן" :ההסכם")
שנערך ונחתם בתאריך [__] [__________]:2013 ,
בין:
ו/או
ו/או
ו/או

בתי זקוק לנפט בע"מ
כרמל אולפינים בע"מ
גדיב תעשיות פטרוכימיה בע"מ
שמנים בסיסיים חיפה בע"מ
מת"ד  ,4מפרץ חיפה
(כולן יחד" :בזן")

לבין[ :שמו המלא של נותן השירות]
ת.ז]__________[ .
מ[__________]
(להלן" :נותן השירות")
הואיל:

ונותן השירות מצהיר כי יש לו התמחות ,ידע ,כישורים ,יכולת ,וניסיון קודמים במתן
השירותים המפורטים בסעיף  4להלן (להלן" :השירותים") ועל יסוד הצהרותיו אלה
והסכמת נותן השירות לספק לבזן את השירותים ,מעוניינת בזן לקבל מנותן השירות את
השירותים ,הכל כמוסכם בין הצדדים ועל פי תנאי ההסכם ונספחיו;

והואיל:

ותנאי מוקדם ויסודי להתקשרות הצדדים בהסכם הינו ,כי בין נותן השירות לבין בזן לא
יתקיימו בשום זמן מן הזמנים יחסי עובד-מעביד לכל דבר ועניין ,וכי נותן השירות יפעל
ויעסוק כ"קבלן עצמאי" ,הכל כמפורט בהסכם זה על נספחיו;

[והואיל:

ונותן השירות בדק את מצבו ואת האפשרויות העומדות לרשותו והחליט ,למרות הצעת
בזן להיקלט כעובד שכיר ,כי הוא מעוניין ליתן שירותיו כיועץ במעמד של קבלן עצמאי וכי
בין בזן לבינו אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד;]
אי לכך מסכימים הצדדים ומצהירים כלהלן:

.1

.2

מבוא ,נספחים וכותרות
.1.1

המבוא להסכם והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.1.2

כותרות ההסכם מובאות לנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לפרשנותו.

הצהרות נותן השירות
.2.1

נותן השירות מצהיר כי אין כל איסור ,הגבלה או מניעה כלשהי ,בין על-פי דין ,בין מכוח
הסכם ובין מכוח התחייבות אחרת כלשהי שלו ,לביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה ,וכי
אין בחתימתו על ההסכם ולא יהא בביצוע התחייבויותיו על פיו משום הפרה של הסכם או
התחייבות אחרת שלו.

.2.2

נותן השירות מצהיר כי בירר את כל הפרטים הנדרשים לשם מתן השירותים וכי עשה את
כל הפעולות הנדרשות לכך וכי לרשותו עומדים ויעמדו במשך כל תקופת ההסכם ,האמצעים
המתאימים לביצוע התחייבויותיו לפי ההסכם ככתבם ובמועדם.

.2.3

נותן השירות מצהיר כי הוא מכיר את הנהלים ,התקנות והוראות כל דין הקשורים
לשירותים וכי הוא בקיא בכל התנאים הנדרשים בקשר למתן השירותים וכן כי הוא בעל כל
הרשיונות ,ההיתרים ואישורי הרשויות הנדרשים לצורך כל עניין הקשור או כרוך ,במישרין
או בעקיפין ,לשירותים.

.3

.2.4

נותן השירות מאשר בזאת כי אין ,לא היו ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בינו לבין בזן ,בזן
איננה מעסיקה של נותן השירות ,ונותן השירות איננו עובד של בזן משום בחינה שהיא.

.2.5

עובדים שנותן השירות מעסיק לפי שיקול דעתו הנם עובדיו ולא עובדי בזן ועל נותן השירות
חלות כל החובות החוקיות של תשלום שכר עבודתם ,תנאיהם הסוציאליים והנלווים,
תשלומי המיסים בגינם ,וביטוחם במוסד לביטוח לאומי.

.2.6

נותן השירות מאשר כי התמורה הכספית המוסכמת בעד השירותים ("התמורה הכספית
המוסכמת") נקבעה על יסוד דרישתו המפורשת של נותן השירות כי מעמדו יהיה מעמד של
"קבלן עצמאי" לכל דבר ועניין ,ועל יסוד הסכמתו המפורשת כי לא יגיעו לו מבזן ,בשום זמן
מן הזמנים ,תשלומים נוספים כלשהם ,כולל תנאים סוציאליים ונלווים ,לרבות חופשה
שנתית ,דמי הבראה ,ביטוחים למיניהם ,הפרשות לקופת גמל או לקרן פנסיה ,פיצויי
פיטורים ,דמי נסיעות ,מענקים ,בונוסים ותגמול מסוג אחר כלשהו הנהוג במערך יחסי
העבודה של בזן וכו'.

.2.7

נותן השירות מאשר כי התמורה הכספית המוסכמת היא העלות המלאה ,הסופית ,הכוללת
והבלעדית שתהיה לבזן בכל הקשור בשירותים אותם הוא הגיש ומגיש לבזן ,וכי ,למעט
תשלומי מע"מ ,לא יהיו לבזן עלויות נוספות כלשהן עבור קבלת השירותים לרבות תשלומי
מסים למיניהם ,מס מעסיקים ,דמי ביטוח לאומי וכיוצ"ב.

.2.8

נותן השירות מצהיר ומאשר כי הוצע לו להיקלט בבזן בתנאים המפורטים בנספח א'
להסכם זה ("הצעת בזן להיקלט בחברה כעובד שכיר") וכי לאחר ששקל את הצעת בזן
להיקלט בחברה כעובד שכיר ,הודיע לבזן כי איננו מעוניין להיקלט בבזן כעובד שכיר וכי
סירב להצעת בזן להיקלט בחברה כעובד שכיר ,וכי הוא מודע לכך כי התמורה המשולמת
ליועץ כוללת לפחות את הסכומים שבזן הייתה משלמת ליועץ בגין שירותים זהים במסגרת
יחסי עובד-מעביד ,לרבות וכולל תנאים נלווים ,תנאים סוציאליים וכל תשלום אחר –
לרבות כמפורט בסעיף  2.6לעיל ,המגיעים על פי כל דין ו/או הסכם לעובד שכיר בבזן.

.2.9

נותן השירות יודע שבקביעת התמורה המגיעה ליועץ על פי הסכם זה ,הסתמכה בזן על תנאי
ההעסקה שהוצעו ליועץ במסגרת הצעת בזן להיקלט בחברה כעובד שכיר.

.2.10

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  2.9 - 2.4לעיל ,הרי שאם למרות האמור לעיל ייקבע על-ידי בית
הדין לעבודה ,או ערכאה שיפוטית או כל גורם מוסמך אחר ,בין על-פי פניית נותן השירות
ובין על-פי פניית גורם אחר כלשהו ,כי בתקופה בה הגיש נותן השירות לבזן שירותים היה
מעמדו של נותן השירות מעמד של "עובד שכיר" ,ומעמד בזן של "מעביד" של נותן השירות,
כי אז במקרה כזה מתחייב נותן השירות להחזיר לבזן את הפער בין התמורה אשר שולמה
ליועץ לבין התמורה הכספית המוסכמת אשר הייתה משולמת ליועץ אם היה נענה להצעת
בזן להיקלט בחברה כעובד שכיר ומועסק על ידה כעובד שכיר בתקופה האמורה ,וזאת בתור
חלק המשקף את התשלום העודף ששולם בגין שירותי נותן השירות על יסוד ההסכמה
דלעיל בין נותן השירות לבזן בדבר היותו יועץ במעמד של "עצמאי" .כן מתחייב נותן
השירות להחזיר לבזן מיד עם דרישתה את כל ההוצאות והתשלומים אשר הוציאה ושילמה
עקב אותה תביעה או הליכים בתוספת מע"מ כחוק ("סכומים אשר שולמו ביתר")  -הכל
בהתאם ל"כתב התחייבות של נותן שירותים" המצ"ב כנספח ב' להסכם זה.

.2.11

האמור בהסכם זה נכון ותקף לגבי שירותים שניתנו לבזן על ידי נותן השירות לפני חתימת
נותן השירות על הסכם זה ,בעת חתימתו על הסכם זה וכן לגבי כל השירותים שיינתנו
מהיום ואילך ,לפי כל חוזה שהוא ,למעט חוזה הקובע באופן מפורש וברור כי הוא מקים
יחסי עובד-מעביד בין בזן ליועץ.

.2.12

נותן השירות מצהיר כי הוא רשום במע"מ כ"עוסק מורשה" וכן כי הוא רשום כעצמאי במס
הכנסה ובביטוח הלאומי ,וכי כל החובות והתשלומים הנובעים ממעמד זה שולמו ומשולמים
על ידו בלבד (ולא ע"י בזן) ,לרבות מסים ,רשיונות ,ביטוחים ,דמי ביטוח לאומי ,דמי ביטוח
בריאות וכיו"ב .האמור לעיל אינו גורע ,כמובן ,מחובת בזן לנכות מדמי הייעוץ שלו ניכויים
במקור למס הכנסה  -ככל שדבר נדרש בהתאם לדין ולאישורי מס הכנסה הרלוונטיים
שחובה על נותן השירות להמציא לבזן עם חתימת הסכם זה.

הצהרות בזן
.3.1

בזן מצהירה כי אין כל איסור ,הגבלה או מניעה כלשהי ,בין על-פי דין ,בין מכוח הסכם ובין
מכוח התחייבות אחרת כלשהי שלה ,לביצוע התחייבויותיה על-פי הסכם זה ,וכי אין

בחתימתה על ההסכם ולא יהא בביצוע התחייבויותיה על פיו משום הפרה של הסכם או
התחייבות אחרת שלה.
.4

.5

.6

השירותים
.4.1

נותן השירות יעניק לבזן שירותים בתחום [__________] ,בהתאם למפורט בנספח ג'
להסכם זה.

.4.2

נותן השירות יעניק לבזן את השירותים ב[חצרי בזן] בימים [א'  -ה'] בין השעות [- 08:00
[ / ]17:00נותן השירות יעניק לזן את השירותים ב[חצרי בזן] על-פי דרישת בז"ן ובתיאום
מראש וזאת ,ללא כל התחייבות מצד בזן להיקף שעות כלשהו להעסקת נותן השירות בבזן].

.4.3

נותן השירות אינו מנוע מלעסוק במקצועו מחוץ לימים והשעות המפורטים בסעיף  4.2לעיל
ובלבד שמתן השירותים לבזן על-ידי נותן השירות לא ייפגע בשום צורה או תנאי ,ולא יעשה
דבר שיש בו משום ניגוד אינטרסים או חשש לניגוד אינטרסים עם מתן השירותים לבזן על-
ידי נותן השירות מכוח ההסכם.
בכל מקרה של חשש לאפשרות של ניגוד עניינים  -בין מכוח עיסוק בו מעוניין לעסוק נותן
השירות ובין מכוח נסיבות אחרות כלשהן  -מתחייב נותן השירות לתת לבזן הודעה מוקדמת
בכתב על פרטי ניגוד העניינים האפשרי ושיקול הדעת הבלעדי בשאלת קיומו של ניגוד
עניינים יהיה מסור לבזן.

.4.4

נותן השירות יכיר ויפעל על-פי תקני ונהלי בזן הרלוונטיים והמעודכנים ,לרבות לעניין
בטחון ובטיחות .נהלים אלה עומדים לעיונו של נותן השירות ,בשעות העבודה המקובלות
ובתיאום מראש עם האחראי מטעם בזן (כהגדרתו להלן).

תקופת מתן השירותים
.5.1

נותן השירות יספק לבזן את השירותים מיום [__________] ועד ליום [__________]
(להלן" :התקופה") .סיום מתן השירותים על ידי נותן השירות עם תום התקופה איננו
מצריך הודעה מראש מטעם בזן או מטעם נותן השירות.

.5.2

על-אף האמור בסעיף  5.1לעיל ,כל אחד מן הצדדים יהא רשאי לסיים את מתן השירותים
לפני תום התקופה ,וזאת בהודעה מראש ובכתב לצד השני ]30[ ,יום לפני המועד בו מבקש
אותו צד לסיים את תקופת הסכם זה ,ואולם ,בששת החודשים הראשונים למתן השירותים,
יהיה כל צד רשאי לסיים הסכם זה בהודעה מראש ובכתב של שבועיים בלבד ("תקופת
ההודעה מראש")[ .בזן תהיה רשאית לוותר על מתן השירותים בתקופת ההודעה מראש,
כולה או מקצתה ,ובלבד שתשלם לנותן השירות בגין תקופה זו בה נמנעו שירותיו סכום
המהווה ממוצע של דמי הייעוץ ששולמו ליועץ בעד  3החדשים האחרונים ,וזאת כאמור ,רק
בעד הימים שבהם נמנעו שירותיו על ידי בזן].

.5.3

על-אף האמור בסעיף  5.2לעיל ,בזן תהא פטורה ממתן הודעה מראש ליועץ על סיום שירותיו
במקרים שבהם ,לשיקול דעתה הבלעדי של בזן ,הפר נותן השירות הסכם זה הפרה מהותית
ו/או ביצע מעשה שיש בו משום הפרת אמון כלפי בזן ו/או ביצע מעשה או מחדל הנגועים
בפלילים.

.5.4

בכל מקרה של סיום מתן השירותים ,מתחייב נותן השירות להעביר לבזן באופן מסודר את
כל תוצרי עבודתו וכן לבצע חפיפה ולשתף פעולה עם כל מי שימונה על-ידי בזן לצורך העניין,
לרבות גורם שיחליף את נותן השירותים.

התחייבות למתן שירותים באופן אישי וברמה גבוהה
.6.1

נותן השירות יודע כי בזן בחרה להתקשר עמו בהסכם זה על סמך הצהרותיו של נותן
השירות בדבר כישוריו .נותן השירות יספק את השירותים מכוח הסכם זה באופן אישי ולא
יעביר ו/או ימחה התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,או חלק מהם לעובדים מטעמו או ליועצי
משנה ,או למישהו אחר ,אלא אם קיבל את הסכמת בזן בכתב ומראש.

.6.2

.7

.8

.9

נציג בזן
.7.1

האחראי מטעם בזן לקבלת השירותים על פי הסכם זה הוא [__________] (להלן:
"האחראי מטעם בזן") .בזן רשאית להחליף את האחראי מטעם בזן בכל עת תוך מתן הודעה
ליועץ.

.7.2

נותן השירות מתחייב לתאם מראש עם האחראי מטעם בזן את כל השירותים והמגעים
שנותן השירות יבצע מכוח מתן השירותים לבזן ,ובכלל זה מגעים עם גורמים בבזן ,רשויות
המדינה והשלטון המקומי ,צדדים שלישיים ,לקוחות וספקי בזן ,גורמי תקשורת וכיוצ"ב.
נותן השירות ידווח על כל פעולותיו כאמור לאחראי מטעם בזן.

התמורה
.8.1

עבור ביצוע מלא ומדויק של השירותים על-פי הסכם זה ,לשביעות רצונה של בזן ,התמורה
הכספית המוסכמת שתשולם לנותן השירות ע"י בזן ,תהיה [__________] ש"ח בתוספת
מע"מ לכל שעה מלאה ( 60דקות) בה יעסוק במתן השירות ,המדווחת לבזן בטופס שייקבע
לכך על-ידי בזן ,ובתנאי ששעה כאמור תאושר ע"י האחראי מטעם בזן .לא תשולם התמורה
הכספית המוסכמת עבור שעות שלא נדרשו או שלא אושרו על-ידי האחראי מטעם בזן.

.8.2

נותן השירות ימציא לבזן תעודת "עוסק מורשה" וכן אישורים מרשויות המס בדבר ניכויים,
או פטור מניכויים ,של מס במקור ו/או בדבר אישור על ניהול ספרים כחוק ,ובזן תפעל על-פי
אישורים אלה לגבי ניכויים מהתמורה הכספית המוסכמת או פטור מהם .לא הומצאו
אישורים כאמור  -תנכה בזן מהתמורה הכספית המוסכמת את מלוא המסים כחוק.

.8.3

נותן השירות לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף לתמורה הכספית המוסכמת ,תהיה סיבתו
אשר תהיה ,בין במהלך מתן השירותים ובין בסיום ,או עקב סיום מתן השירותים ,מכל
סיבה שהיא.

.8.4

התמורה הכספית המוסכמת תשולם על-ידי בזן ליועץ תוך [ ]30ימים מסוף החודש בו הגיש
נותן השירות חשבונית לבזן .בגין כל תשלום שישולם על-ידי בזן ליועץ ינפיק נותן השירות
לבזן קבלה כדין.

התחייבות לסודיות ואי תחרות
.9.1

.10

.11

נותן השירות מתחייב להעניק את השירותים ברמה מקצועית גבוהה ,במיומנות ,בנאמנות,
בשמירה על סודיות הנושאים אתם הוא בא במגע או בקשר ,או שנודעו לו אגב מתן
השירותים ממקור כלשהו (למעט מידע שהוא נחלת כלל הציבור) ,והוא אחראי אישית לטיב
השירותים ולכל הכרוך בנתינתם .אין באמור לעיל כדי לגרוע באופן כלשהו מהתחייבותו של
היועץ בהתאם לנספח ד' להסכם זה.

נותן השירות חותם בזאת על ה"הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות" המצ"ב כנספח ד'
להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

אחריות לנזקים
.10.1

נותן השירות לבדו יהא אחראי לכל תאונה ולכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם לו או לכל מי
מטעמו בקשר לבצוע השירותים ,והנובע מביצועם או כתוצאה מהם ,למעט במקרים בהם
יוכח כי התאונה או הנזק כאמור נגרמו ברשלנותה של בזן.

.10.2

נותן השירות יפצה ו/או ישפה את בזןו/או מי מטעמה או מי מהם בגין כל נזק שייגרם להם
בגין תביעות או דרישות שתוגשנה נגד מי מהם ,כתוצאה מנזק שהוא בגדר אחריותו של נותן
השירות לפי סעיף  10.1לעיל ,לרבות תשלומים שתשלם החברה לפי פסקי דין וכל הוצאות
משפט ושכר טרחת עו"ד וכל ההוצאות והנזקים האחרים ,הנובעים ,במישרין או בעקיפין,
מנזק כאמור.

[בטוח [יש להתייעץ עם ארל'ה ו/או יועצו ממשרד אברי ורדי ,בתיאום עם ארל'ה]

.11.1

.12

מבלי לגרוע מאחריות נותן השירות על-פי ההסכם ו/או כל דין ,מתחייב נותן השירות לספק
לחברה ,לשביעות רצונה ,אישור של חברת ביטוח לקיום כיסוי ביטוחי ,בהתאם לנספח ה'
להסכם .נותן השירות מתחייב להאריך ו/או לחדש מעת לעת את תוקף האישור כך שיעמוד
בתוקף לאורך התקופה .בכל מקרה שתבוצע עבודה כלשהי טרם שסופק אישור כאמור או
לאחר שפג תוקף האישור או במקרה שכיסוי ביטוחי על-פי האישור לא יהיה תקף מסיבה
כלשהי ,מתחייב נותן השירות כי במקרה שבזן תפעיל פוליסה או פוליסות שלה בגין תביעה
הקשורה ,במישרין או בעקיפין ,לשירותים שהעניק נותן השירות לבזן ,אזי מבלי לפגוע בכל
סעד אחר העומד לרשות בזן הוא ישפה את בזן בגין כל תשלום שהיא תידרש לשלם בגין
ההשתתפות העצמית ,עד לסך של [ ]100,000דולר ארה"ב ,לפי שער הדולר היציג ביום
התשלום].

כללי
.12.1

בכל מקרה של מתן ארכה ,ויתור או הנחה על ידי צד אחד למשנהו ,או של כל השלמה אחרת
בקשר לכל הפרה של הסכם זה ,לא ישמש הדבר כויתור על זכויותיו של הצד הנפגע מאותה
הפרה או ויתור על התחייבויותיו של הצד המפר או הסכמה לכל הפרה נוספת של ההסכם.

.12.2

הסכם זה מכיל את כל התחייבויותיהם של הצדדים בכל הנוגע לביצוע תפקידי ושירותי נותן
השירות ,וכל התחייבות ,הבטחה או מצג שנעשו או ניתנו לפני החתימה על הסכם זה ,בין
בעל פה ובין בכתב ,ואשר לא נכללו בהסכם זה במפורש ובכתב ,לא יהיה להם תוקף כלשהו
ביחסים בין הצדדים.

.12.3

כל שינוי בהסכם זה או בתנאי מתנאיו ,יחייב את הצדדים אך ורק אם נעשה בכתב
ובחתימת שני הצדדים להסכם.

.12.4

כל הודעה על פי הסכם זה תישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים כמפורט במבוא
להסכם זה ותיחשב כאילו התקבלה כעבור  72שעות (להוציא ימים שאינם ימי עסקים)
ממועד הימסרה לבית הדואר למשלוח ,כשדמי המשלוח משולמים מראש.

.12.5

הנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה לכל דבר ועניין.

.12.6

לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה הסמכות הבלעדית לדון ולהכריע בכל סכסוך שיתגלע בין
הצדדים בקשר עם הסכם זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום ,היום [__] [__________]:2013 ,

בתי זיקוק לנפט בע"מ

[שמו המלא של נותן השירות]

נספח א'
הודעה בדבר תנאי ההעסקה
[מומלץ כי הנוסח להלן ייכתב בכתב ידו של נותן השירות על גבי ההודעה אשר תצורף להסכם עמו]

אני הח"מ ,מר [__________] ת.ז ]__________[ .מאשר בזאת כי בתי זיקוק לנפט בע"מ הציעה לי
להיקלט בשורות החברה כעובד שכיר בהתאם לתנאים המפורטים בהודעה בדבר פרטי ההעסקה המצ"ב
וכי סירבתי להצעת בתי זיקוק לנפט בע"מ להיקלט כעובד שכיר בחברה.
הריני להצהיר כי ידוע לי שבחישוב התמורה הכספית המגיעה לי מכוח ההסכם למתן שירותים בינינו
הסתמכה בזן על סירובי להיקלט בחברה כעובד שכיר.

שם:

[__________]

ת.ז:.

[__________]

חתימה____________________ :

נספח ב'
כתב התחייבות של נותן שירותים עצמאי
תאריך:

[__________]

לכבוד:
בתי זקוק לנפט בע"מ
ו/או כרמל אולפינים בע"מ
ו/או גדיב תעשיות פטרוכימיה בע"מ
ו/או שמנים בסיסיים חיפה בע"מ

א.ג.נ,.

.1
.2
.3

.4

.5

.6
.7

אני הח"מ מאשר בזה כי נחתם ביני לביניכם "הסכם לאספקת שירותים על ידי קבלן עצמאי"
המצורף בזה (להלן" :ההסכם בינינו") ,וכי כתב התחייבות זה מהווה את נספח ב' שלו וחלק בלתי
נפרד ממנו.
אני מבקש ומעוניין לספק לכם שירותים כעצמאי לכל דבר ועניין וכ"עוסק מורשה".
מוסכם עלי וברור לי שאינני ולא אהיה עובד שכיר שלכם בכל צורה שהיא ,ולא של אף אחת מחברות
הבת שלכם או של חברה הקשורה בכם ,ולא תהיינה לי שום דרישות או תביעות ,כספיות או אחרות,
כלפיכם ו/או כלפי החברות הללו ו/או מנהליהם או הפועלים בשמם ,בשום זמן מן הזמנים ,והנני
מוותר מראש ולחלוטין על כל דרישה או תביעה כאלו ,לרבות בגין טענה שהייתי או הנני עובד שכיר
שלכם או של אחד התאגידים האמורים קודם.
בתור עצמאי אני מתחייב לשלם בעצמי ועל חשבוני ,במועדים החוקיים ,את כל המסים אשר יחולו
עלי ,וכן לבטח עצמי מיידית בתור עצמאי במוסד לביטוח לאומי ובביטוח בריאות ולשלם את מלוא
דמי הביטוח כדין .ברור לי שאתם אינכם מבטחים אותי במוסד לביטוח לאומי ובביטוח בריאות ,וכי
חובה זו לשלם דמי ביטוח מלאים חלה עליי בלבד.
אני מאשר ומסכים בזאת ,בלי שום הסתייגות ,שהתמורה הכוללת ברוטו שהוסכמה ביני לביניכם
בעד מלוא השירותים שאני מגיש לכם ,נקבעה על יסוד ההסכמה ביני לביניכם ,כי מעמדי היה והינו
בכל זמן מעמד של "קבלן עצמאי" או "עצמאי" כלפיכם ,וכן על יסוד ההסכמה כי לא יגיעו לי מכם
תשלומים נוספים כלשהם ,לרבות תנאים סוציאליים ונלווים ,כמו חופשה שנתית ,דמי נסיעות ,דמי
הבראה ,קופות גמל ,קרן השתלמות ,פיצויי פיטורים ,ביטוח פנסיוני ,גמול שעות נוספות וכיוצ"ב,
ושלא תהיינה לכם שום עלויות כספיות נוספות בגין העסקתי (כגון דמי ביטוח לאומי ,ביטוח
בריאות ,מסים למיניהם ,תנאים סוציאליים ונלווים ,תשלומים אחרים כמפורט בסעיף זה לעיל,
וכיוצ"ב) ,כך שהתמורה הכספית שעליה סיכמנו ,ושאותה אני מקבל מכם ,היא העלות המלאה,
הכוללת ,הסופית והבלעדית שהייתה לכם בכל הקשור בשירותים שהגשתי בעבר ו/או שאני מגיש
ואגיש לכם בעתיד ,כולל בגין סיום מתן השירותים על ידי.
אני מצהיר כי קיבלתי מבזן הצעה להיקלט בחברה כעובד שכיר בתנאים המפורטים בנספח א'
להסכם בינינו ("הצעת בזן") וכי אני סירבתי להצעתכם כאמור.
מוסכם עלי שאם ייקבע ע"י ביה"ד לעבודה או ע"י ערכאה משפטית אחרת או ע"י מוסד מוסמך או
ע"י כל רשות מוסמכת ("קביעת הערכאה") ,בין על פי פנייתי ובין על פי פניית כל אדם או גורם אחר
מכל סוג שהם ,כי בתקופה בה הגשתי לכם או ביצעתי עבורכם שירותים נתקיימו יחסי עובד מעביד
ביני לביניכם ,וכי כתוצאה מכך עליכם לשלם לי תשלומים כלשהם ו/או שכר ו/או תנאים סוציאליים
ונלווים כמפורט בקביעת הערכאה ,כי אז מוסכם ביני לביניכם כי במקרה כזה שכרי השעתי ו/או
היומי ו/או החודשי ,לרבות כל התנאים הסוציאליים והנלווים ,יחושבו כאילו הייתי משובץ בכל
התקופה בה נקבעו יחסי עובד ומעביד עפ"י קביעת הערכאה לפי השכר והתנאים אשר הוצעו לי
כמפורט בנספח א' ,ועל בסיס העלאת שכר של  3%לכל שנת עבודה במסגרתה הועסקתי אצלכם
לפחות  180ימים מלאים על בסיס משרה בת  9שעות יומיות.

במקרה כזה ייערך חישוב מחודש של הסכומים שהיה או שיהיה עליכם לשלם לי כמעביד בגין
התקופה הנ"ל כדלקמן :כל סכום עודף שקיבלתי מכם במשך או בגין התקופה הנ"ל ,והוא עולה על
כלל הסכומים המפורטים בהצעת בזן (סכום עודף כאמור ייקרא להלן "התמורה העודפת") ,יוחזר
לכם על ידי מייד עם דרישתכם אליי ,בכתב ,עפ"י כתובתי המפורטת בהסכם זה ,כאשר התמורה
העודפת צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית כקבוע בחוק פסיקת ריבית והפרשי הצמדה.
או בצירוף ריבית פיגורים שתהיה נהוגה מעת לעת בבנק לאומי לגבי חשבונות דביטוריים העומדים
ביתרת חריגה שלא נפרעה לאחר דרישה ,הכל לפי הגבוה מבין השניים .מבלי לפגוע או לגרוע
מהאמור לעיל ,תהיו רשאים לקזז את התמורה העודפת מכל תביעה שלי נגדכם ,או מכל סכום
שייפסק לזכותי נגדכם או מכל חוב שאתם חייבים או תהיו חייבים לי ,או לגורם אחר בגללי.
.8
.9

.10
.11
.12

אני מתחייב באופן בלתי חוזר שלא יהיו ולא יוגשו מצדי שום ערעור או התנגדות או השגה לגבי
הצעת ההעסקה שלכם במשך כל התקופה בה סיפקתי לכם שירותים ,וכי התנאים המפורטים
בהצעתכם הינם סופיים ומחייבים אותי.
כמו כן אני מתחייב להחזיר לכם ,לפי דרישתכם הראשונה ,את הוצאות המשפט ושכר טרחת עו"ד
אשר תעסיקו מטעמכם במשפט/ים או בבירור/ים כאמור בסעיפים  6-7לעיל ,ומדובר בהוצאות
משפט ושכר טרחת עו"ד וכן אגרות משפט ,כולל אגרות תביעה שכנגד וכל הליך אחר שתנקטו,
שהוצאתם או שילמתם בפועל ,ולא רק אלה שנפסקו – אם נפסקו – עפ"י קביעת הערכאה ,וכל זאת
כשהסכומים האמורים לעיל צמודים למדד המחירים לצרכן ונושאים ריבית כקבוע בחוק פסיקת
ריבית והפרשי הצמדה ,או בצירוף ריבית פיגורים כמפורט בסעיף .7
מבלי לגרוע מכל האמור במסמך זה ,הריני מסמיך אתכם לקזז את "התמורה העודפת" מכל חוב
שאתם חייבים לי (אם חייבים) או לגורם אחר בגללי.
כל ההתחייבויות וההצהרות הנ"ל מחייבות אותי או מי שיפעל או יבוא במקומי או מטעמי.
במידה ונתתי או אתן שירותים לחברת בת שלכם או לחברה הקשורה אתה ,אזי יראו הסכם זה ,וכל
תוקפו ,כמיועד לכל חברה כזו.
ובאתי על החתום מרצוני הטוב והחופשי ,בהיותי מסכים לכל האמור לעיל:

שם:

[__________]

ת.ז:.

[__________]

חתימה____________________ :

נספח ג'
השירותים

נספח ד'
הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

[נספח ה']
[אישור נותן השירות לקיום כיסוי ביטוחי]

