
  

  

  הצהרת ספק
  
  

1.  -  - -  
 1974-ד" תשל חוזה קבלנות במובן חוק חוזה קבלנותהתקשרות זו מהווההצדדים מסכימים בזה כי   1.1

  .בין האוניברסיטה לבין הספקאו שליחות /וולא יווצרו כל יחסי עובד ומעביד 
   

אך מבלי ,  ולרבות,כי הינו אחראי לתשלום כל מיסיו, הוא מצהיר בזאת, מהיות הספק קבלן עצמאי  1.2
היה והספק אינו עוסק . ב"ביטוח לאומי וכל כיו, מ"מע, מס הכנסה, לפגוע בכלליות האמור לעיל

הספק מתחייב . מ"לתקנות מע) 'א(6לפי תקנה , מ"תפעל האוניברסיטה לעניין תשלום המע, מורשה
  .ברסיטהי דרישת האוני"להציג אישורים מתאימים וקבלות על התשלומים האמורים לעיל עפ

  
ד סופי של ערכאה " תוכר בפסווטענת,  לבין האוניברסיטהומעביד בינ-טען הספק לקיום יחסי עובדיהיה ו  .2

  :שיפוטית יחולו הוראות אלה
  

  .הסכם מתן שירות זה יפקע לאלתר  2.1
  

 במעמד נתן את השירותים כעובד יחושב בהתאם לשכר שהיה מקבל אילו ו של הספק במעמדושכר  2.2
 מהקבוע 60%בשיעור של  עבודה בחלקי משרה בשכר חודשי -דהיינו , ד כאמורשל עוב

 בצירוף כל תוספות היוקר שיחולו במשק החל מיום חתימת הצדדים על ,)ברוטו(בהתקשרות זו 
  .הסכם זה ועד ליום ביצוע העבודה וזכויות סוציאליות על בסיס שכר זה בלבד

  
יוחזרו על ידו ,  דלעיל2.2מעבר לסכום הקבוע בסעיף  ספקכל סכומים ששילמה האוניברסיטה ל  2.3

בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כקבוע בחוק ,  יום ממועד פסק הדין החלוט14לאוניברסיטה בתוך 
  . ועד למועד החזרתם בפועל לאוניברסיטהספקממועד תשלומם ל, פסיקת ריבית

  
למעט השירותים נשוא , י האוניברסיטה לצורך מתן שירותים כלשהם"כי אינו מועסק ע, הספק מצהיר בזאת  .3

  *. וזאת בין במעמד של ספק ובין כעובד, הסכם זה
  

  *. העובד באוניברסיטה, או בן זוג של קרוב כאמור, כי אין לו קרוב מדרגה ראשונה, הספק מצהיר  .4
  
  

__________________ ____________________ ____________________ 
  טלפון .פ.ח./ז.ת     שם

 
____________________________________________ ____________________ 

 ל"דוא    כתובת                                                       מיקוד
  
  

  ________________________חתימה _____________________ תאריך 
  
  

_____________________________________________________________________________  
  

או /בצירוף פרטים בדבר ההעסקה הנוספת ו, יש להביא את ההתקשרות עמו, אם הספק אינו יכול להצהיר על נכונות סעיפים אלה  *

  .שלאישור האגף למשאבי אנו, הקרובים המועסקים באוניברסיטה
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