חוזה למתן שירותי כוח אדם
שנערך ונחתם ב_________________ מיום __ בנובמבר 2013
בין:
סויטק ניהול פרויקטים בע"מ ח.פ 514882760
מרחוב לזרוב  33ראשון לציון )להלן" :הקבלן"(
לבין:
____________________________ בע"מ
מרח' _________________________
)להלן" :הלקוח"(

מצד אחד;

מצד שני;
הואיל:

ועיסוקו של הקבלן באספקת שירותי כוח אדם והקבלן הצהיר כי ברשותו מאגר של עובדים במקצועות שונים
)להלן" :עובדי קבלן" ,לרבות "עובד קבלן"(;

והואיל:

והקבלן הצהיר כי הוא פועל בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו–) 1996להלן:
"חוק קבלני כוח אדם"( והוראות צו ההרחבה בענף אספקת שירותי כוח אדם )להלן" :צו ההרחבה"(;

והואיל:

והלקוח מעוניין לקבל ,מעת לעת ,שירותי כוח אדם זמניים מהקבלן באמצעות עובדי קבלן )להלן" :שירותי
כוח האדם"( והקבלן מעוניין לספק את שירותי כוח האדם ללקוח ,באמצעות עובדיו ,בכפוף ובהתאם לתנאים
המפורטים בחוזה זה;

והואיל:

הקבלן יעמיד לרשות הלקוח עובדי קבלן ,מעת לעת ,בהתאם לבקשת הלקוח ולהנחיותי ,כפי
שייקבעו מעת לעת ,על פי שיקול דעתו הבלעדי .מובהר כי אין בהסכם זה כדי להטיל על הלקוח
חובה להזמין עובדי קבלן בכל היקף שהוא.
לפיכך ,הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

.1

הצהרות והתחייבויות
הקבלן מצהיר ומתחייב כלפי הלקוח כדלקמן:

1.1

כי הוא פועל בהתאם לחוק קבלני כוח אדם ,תקנות שהותקנו מכוחו ,הוראות צו ההרחבה ועל פי כל דין וכי ימלא
אחרי הוראותיהם בקפדנות ובדייקנות וכי לא יעסיק עובדים אשר חל איסור על העסקתם על פי כל דין .מבלי לגרוע
מהאמור לעיל ,הקבלן מאשר כי ברשותו כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי כל דין ו/או הוראה מחייבת כלשהי
לצורך קיום התחייבויותיו על פי חוזה זה ,לרבות רישיון כנדרש בהתאם לחוק קבלני כוח אדם )להלן" :הרישיון"(.
הקבלן מתחייב להמציא ללקוח העתק מהרישיון )אשר יועבר לפני מועד חתימת הסכם זה( והעתקי הארכת תקופת
הרישיון אם וככל שיוארך במהלך תקופת ההסכם.

1.2

כי ישלם לעובדי הקבלן את כל המגיע להם על פי כל דין ,לרבות ומבלי לגרוע בגין שכר ,חופשה ,מחלה ,ימי חג,
הבראה ,נסיעות ,הודעה מוקדמת ,פיצויי פיטורים )ככל שיגיעו( ותנאים סוציאליים )ככל שיגיעו( וימסור לכל עובד
קבלן הודעה בכתב בדבר תנאי עבודתו ,בהתאם לחוק הודעה לעובד ,התשס"ב .2002-למען הסר ספק מובהר בזאת,
כי הקבלן הוא האחראי הבלעדי לדיווח ולתשלום כל המסים ולהסדרת כל התשלומים הנדרשים על פי חוק בקשר
להסכם זה ובקשר לפעילות עובדי הקבלן לפיו ובכלל זה חוקי העבודה והמגן ,ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה
הרלבנטיים ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור תשלומים למוסד לביטוח לאומי ובכלל זה תשלומים בגין ביטוח
בריאות.

.2

התמורה
מוסכם בזאת כי הלקוח ישלם לקבלן לפי נספח המצ"ב להסכם זה סכום של ___________ ש"ח +מע"מ

.3

אי-קיום יחסי עובד-מעביד; אחריות הקבלן; ביטוחים

3.1

מוסכם ומובהר בזאת כי אין ולא יהיה יחסי עובד-מעביד בין הלקוח לבין הקבלן או מי מטעמו )לרבות ומבלי לגרוע,
עובדי הקבלן( והם לא יהיו זכאי לתנאים סוציאליים או אחרים כלשהם מאת הלקוח ,אשר ניתן לצפות להם

במערכת יחסים של עובד-מעביד וכי הלקוח לא יבצע ולא יידרש לבצע ,ביטוח כלשהו המכסה את הקבלן ו/או מי
מטעמו )לרבות ומבלי לגרוע ,עובדי הקבלן( ו/או את פעולתם על פי חוזה זה ו/או בקשר אליו.
3.2

כמו כן ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הצדדים מסכימים כי בכל מקרה בו יידרש הלקוח או תתבע לשלם סכומים
כלשהם ,בין על ידי עובדי הקבלן ובין על ידי אחרים ,כשהעילה לדרישה או לתביעה כאמור הינה קיום קשר של עובד-
מעביד בין הלקוח לבין מי מטעם הקבלן ,לרבות ומבלי לגרוע ,עובדי הקבלן ו/או כל עילה אחרת הנובעת ו/או
הקשורה בהעמדת מי מטעם הקבלן ,לרבות ומבלי לגרוע ,עובדי הקבלן ,לרשות הלקוח ,יפצה הקבלן את הלקוח
וישפה אותה בגין כל סכום שתשלם ו/או שיחויב לשלם ובגין כל נזק והוצאה אחרים שייגרמו לה כתוצאה מכך
והלקוח יהיה רשאי לקזז כל סכום ,שישולם ו/או יידרש מהלקוח לקבלן ו/או למי לטעמו )לרבות ומבלי לגרוע ,עובדי
הקבלן( ו/או לצד ג' כלשהו בקשר עם או עקב קיומם של יחסי עובד-מעביד ,מכל סכום שיגיע מן הלקוח לקבלן ,אם
בכלל .אין בהוראת הקיזוז כאמור ,כדי לפטור הקבלן מהתחייבותו להחזר החוב אם לא יהיה די בקיזוז או אם הוא
לא יבוצע מסיבה כלשהי .הלקוח מתחייב להודיע לקבלן מייד כשייוודע לה על כל תביעה כאמור ,לאפשר לקבלן
להתגונן בפניה ולא להתפשר ללא אישור הקבלן מראש ובכתב.

.4

איסור הסבת החוזה
הקבלן אינו רשאי למסור ,להסב ,להמחות או להעביר לאחר)ים( זכויותיו ו/או חובותיו לפי חוזה זה או לפי כל חלק
ממנו ,שלא בהסכמת הלקוח מראש ובכתב.

.5

מקום שיפוט והדין החל
הצדדים מסכימים שכל העניינים הקשורים בחוזה זה יוגשו וידונו בבית-המשפט המוסמך בתל-אביב .על חוזה זה
יחולו חוקי ודיני ישראל והוא יפורש על פי חוקים אלו.

.6

שונות

6.1

חוזה זה ,על מבואו ונספחיו ,המהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,ממצה את כל המוסכם בין הצדדים בכל העניינים
הנדונים בחוזה זה ואין ולא תהיה כל נפקות לכל משא ומתן ,הצהרה ,מצג ,הבטחה ,התחייבות ו/או הסכמה אשר
נעשו  -אם נעשו ,בין בכתב ובין בעל פה ,בין במפורש ובין במרומז ,עובר לחתימת חוזה זה.

6.2

כותרות הסעיפים בחוזה זה נועדו לשם הנוחות בלבד ואין להתחשב בהן בפרשנות חוזה זה.

6.3

לא יהא תוקף לכל שינוי ,תוספת או השמטה בחוזה זה או בהוראה מהוראותיו ,אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על
ידי הצדדים לחוזה זה.

6.4

הצדדים רשאים לסיים הסכם זה ,בכל עת ומכל סיבה ,על ידי מתן הודעה של  30יום לצד השני ,מראש ובכתב.
כתובות הצדדים לצורך מתן הודעות על פי חוזה זה הנן כמפורט במבוא לו .כל הודעה שצד ירצה למסור למשנהו
תהיה בכתב ותימסר במסירה אישית ,באמצעות מכשיר פקסימיליה או בדואר רשום .נמסרה ההודעה במסירה
אישית  -היא תיחשב כנתקבלה במועד מסירתה; נמסרה ההודעה באמצעות מכשיר פקסימיליה  -היא תחשב
כנתקבלה למחרת שיגורה; נמסרה ההודעה בדואר רשום ,היא תחשב כנתקבלה  72שעות לאחר מסירתה בסניף
הדואר .כל צד יהיה רשאי לשנות את המען ע"י מתן הודעה בכתב על כך לצד השני.
ולראיה ,באו הצדדים על החתום:

____________________________
סויטק ניהול פרויקטים בע"מ

_______________________
___________בע"מ

