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 נותן שירותים עצמאיצהרת ההנדון: 

 

אני הח"מ, ____________, ת.ז. ___________, מצהיר, מאשר ומסכים כלפיכם 

 כדלקמן:

)להלן: "נותן  אני מאשר כי ביקשתי להיות מועסק על ידיכם כנותן שירותים עצמאי .1

 השירותים"(.

 בקשתי זו באה לאחר שהצגתם בפני שתי אפשרויות של העסקה אצלכם, כדלהלן: .2

העסקה כעובד, הזכאי לשכר וכן לזכויות ותשלומים נלווים, כגון, דמי חופשה,  2.1

 דמי הבראה, פיצויי פיטורין )במקרה של פיטוריו( וכיוצ"ב.

והוא ומעביד העסקה כנותן שירותים עצמאי, שלא מתקיימים עימו יחסי עובד  2.2

מקבל שכר קבלני כולל, ואינו זכאי לזכויות ולתשלומים הנלווים, להם זכאי עובד 

 2.1.כאמור בסעיף 

אני מאשר כי פירטתם והסברתם לי, והבנתי היטב, מהם הסכומים שאהיה זכאי להם  .3

במסגרת כל אחת מאפשרויות ההעסקה כאמור לעיל, וכן את מלוא ההשלכות של 

 מהאפשרויות.בחירה בכל אחת 

הבהרתם לי כי אתם מעדיפים להעסיק אותי כעובד שכיר מאחר והעסקתי כנותן  .4

 שירותים הינה מסובכת יותר מבחינה אדמיניסטרטיבית מאשר העסקה כעובד שכיר.

לאחר ששקלתי היטב את הדברים, על כל ההיבטים הכרוכים בכך, החלטתי כי עקב  .5

רות של העסקה כנותן שירותים עצמאי, כאמור שיקולים אישיים אני מעדיף את האפש

 לעיל, ובקשתי להיות מועסק על ידיכם באופן זה. 2.2בסעיף 

מעביד בינינו, ולא אהיה זכאי -אני מצהיר מפורשות כי אין ולא יהיו קיימים כל יחסי עובד .6

 לתשלומים כלשהם שנובעים מהתקיימותם של יחסים אלה.

סוכם בינינו, בסך של _______ ש"ח לשעה/לחודש התמורה שאהיה זכאי לה כפי ש .7

)לפני ניכויי תשלומי חובה לפי כל דין(, היא תמורה קבלנית שכוללת וממצה את מלוא 



התמורה שאהיה זכאי לה מכם, ולא אהיה זכאי לכל תשלום ו/או זכות שמעבר לתמורה 

 הנ"ל.

שלי או מי מטעמי, כי אם למרות כל האמור לעיל יפסוק פורום מוסמך, בעקבות פנייה  .8

מעביד בינינו ואתם תחויבו לשלם לי סכומים הנובעים -התקיימו יחסי עובד

 מהתקיימותם של יחסים כאלה, יחולו ההוראות כדלקמן:

בלבד  60%אני מאשר כי השכר שאני זכאי ו/או הייתי זכאי לו, הוא בגובה  -

 מהתמורה ששולמה לי בפועל.

ורטרואקטיבי של השכר שאני זכאי ו/או הייתי  בהתאם לכך יבוצע חישוב מחודש -

 זכאי לו בגין העסקתי.

אני אשיב לכם מיד עם דרישתכם הראשונה את כל הסכומים ששולמו לי ביתר,  -

 מעבר לסכומים להם אני זכאי ו/או הייתי זכאי כאמור לעיל.

אמסור  לנוכח העובדה כי בחרתי כאמור להיות מועסק על ידכם כנותן שירותים עצמאי, .9

-לכם מספר טפסים כפי שדורש החוק מבחינת ביטוח לאומי, מס ערך מוסף ומס

 הכנסה, ויחולו ההוראות כדלהלן:

חתום על ידי והמיועד לצורכי  103לפני תחילת העסקתי אמסור לכם טופס  9.1

וסבר לי כי טופס זה ממולא ע"י מבוטח שמסווג כעובד לעניין ביטוח לאומי. ה

ביטוח לאומי עפ"י התוספת הראשונה לצו הביטוח הלאומי )סיווג מבוטחים 

 (, גם אם מדובר בנותן שירותים עצמאי.1972 –וקביעת מעבידים, תשל"ב 

אני מאשר לכם לנכות מהתמורה שתגיע לי דמי ביטוח לאומי לפי השיעורים  

 ם בחוק ולהעבירם למוסד לביטוח לאומי.הקבועי

 אמסור לכם טופס פרטים אישיים, בנוסח שיתבקש על ידכם. 9.2

אם אני מוגדר כעוסק מורשה לצורכי מס ערך מוסף, אגיש לכם חשבונית  9.3

מס/קבלה המופנה אליכם, ע"ס התמורה שהוסכמה בינינו בתוספת מס ערך 

 מס ערך מוסף. מוסף, ותשלום לי התמורה המוסכמת בתוספת

לצורכי מס ערך מוסף, אגיש  עוסק פטוראו  עוסק זעיראם אני מוגדרת/מוגדר כ 9.4

בקשה לתשלום בהתאם לתמורה שסוכמה בינינו, ומיד לאחר התשלום על ידכם 

 אמציא לכם קבלה על הסכום ששולם ללא התייחסות לנושא של מס ערך מוסף.

-לכם אישורים תקפים משלטונות מסלפני תחילת התשלומים על ידכם, אמסור  9.5

הכנסה על גובה הניכוי של מס במקור ועל ניהול ספרים. במידה והאישורים הנ"ל 



לא יועברו על ידי או שהם לא יהיו תקפים, ינוכה מהתמורה המוסכמת מס 

 במקור על פי השיעורים הקבועים בחוק.

הכולל את כל  במהלך כל חודש יועבר אלי אישור חודשי בגין החודש הקודם 9.6

 הפרטים והסכומים ששולמו ונוכו בחודש הקודם.

)אישור שנתי לנותן  806ברבעון הראשון של שנה קלנדרית יועבר אלי טופס  9.7

השירות( בגין שנה קלנדרית קודמת המרכז את כל הפרטים הדרושים על פי 

 החוק וביניהם סכומים שישולמו ונוכו במהלך השנה וכן חודשי ההעסקה באותה

 שנה.

הכנסה -לעיל הנוגעות לביטוח לאומי ומס 9אני מאשר כי ההוראות האמורות בסעיף  .10

נובעות אך ורק מדרישות הדין בעניין ניכוי תשלומי חובה משכר המשולם למועסקים 

מעביד בינינו, ו/או אינן מהוות אינדיקציה -עצמאיים מסוגי, והן אינן יוצרות יחסי עובד

 יחסים כאלה.כלשהי להתקיימותם של 

 

אישור משטרה תי כי טרם חתימה על הסכם זה המצא ,למען הסר ספק מובהר בזאת . 11

ספק שירותים לחברה, על פי החוק למניעת העסקה של עברייני מין אכי אין מניעה ש

 . 2001-במוסדות מסוימים, התשס"א

עשוי ליצור מתחייב להודיע לחברה, מיד וללא כל דיחוי, על כל שינוי שחל ואשר י נהנ

 הגבלה כלשהי על המשך מתן השירותים לחברה על פי החוק.

כי החברה רשאית, בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות על פי חוזה י, כמו כן, ידוע ל

 יזה, לדרוש אישור נוסף מהמשטרה כי אין מניעה לכך שהחברה תמשיך להתקשר עימ

 שירותים על פי החוק.הלמתן 

 

 

 ולראייה באתי על החתום 

 _______ביום _

_______________________ 

 חתימה    


