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  לשמירת שבתהסכם קבלנות 
_ ( _/ _/ _ ___ שנת התש______ בחדש ________ ביום ______נערך ונחתם ב__

  למניינם)
  בין 

  בעל העסק / חברה פלונית (להלן "המזמין") –צד א' 
  לבין

אינו יהודי פלוני / חברה פלונית שהיא בבעלות ובניהול של אינם יהודים (להלן  –צד ב' 
  "הקבלן")
  ד ייקראו להלן "הצדדים")(שניהם יח

  מבוא

הואיל והמזמין הוא יהודי שחייב על פי ההלכה לשמור שבת, או שהוא חברה שבבעלות או ניהול 
של יהודים החייבים לשמור שבת על פי ההלכה, ולפי ההלכה אסור ליהודי להעסיק באופן ישיר 

  אדם שאינו יהודי לעשות דבר שאסור ליהודי לעשות בשבת בעצמו,
ל והמזמין מנהל עסק גדול, שלפי הוראת הרב ____________ רשאי המזמין להפעילו והואי

  בשבת על ידי קבלן שאינו יהודי לפי ההיתר שבשולחן ערוך אורח חיים סימן רמד סעיף ו,
והואיל והקבלן הוא אדם שאינו יהודי על פי ההלכה, או שהוא חברה שבבעלות וניהול של מי 

  ה,שאינם יהודים על פי ההלכ
והואיל והקבלן הסכים לקבל על עצמו את הפעלת העסק שמנהל המזמין בעבור המזמין בשבתות 

  ובחגי ישראל, בקבלנות לפי הסכם זה,
  הסכימו הצדדים על הסכם קבלנות להפעלת העסק כמפורט בהסכם זה:

  כללי

  המבוא להסכם זה הוא חלק בלתי נפרד ממנו. .1

תות בקבלנות. מהות העסק ופרטי הדרישות הקבלן מקבל על עצמו להפעיל את העסק בשב .2
  להפעלתו מפורטים בנספח א' להסכם זה.

לא יהיו יחסי עובד ומעביד בין הקבלן לבין המזמין, לגבי הסכם זה. זאת, אף אם מתקיימים  .3
  ביניהם יחסים כאלה במסגרת הסכם אחר שאינו נוגע לשבתות.

אי שבת וכן מערב יום טוב ועד בהסכם זה: "שבת" או "שבתות" פירושו מערב שבת עד מוצ .4
מוצאי יום טוב. "יום טוב" פירושו שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, היום הראשון של חג 
הסוכות, יום שמיני עצרת, היום הראשון של פסח, היום השביעי של פסח, יום חג השבועות. 

פירושו שלוש "ערב" פירושו היום שלפני, שעתיים לפני שקיעת החמה בירושלים. "מוצאי" 
  שעות אחרי שקיעת החמה בירושלים בסוף היום.

  השכר

  מחק את המיותר: .5
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א. יחידות התפוקה לפיהן יחושב שכר הקבלן תהיינה ____ (יחידת תפוקה מסוג 
x ו ____ (יחידת תפוקה מסוג (y .(  

) ו ____ xב. (הפעולות לפיהן יחושב שכר הקבלן יהיו ____ (פעולה מסוג 
  )).y(פעולה מסוג 

שיפיק  xלכל יחידת תפוקה/פעולה מסוג  ח"שהמזמין מתחייב לשלם לקבלן שכר של ___  .6
שיפיק הקבלן. להערכת  yלכל יחידת תפוקה/פעולה מסוג  ח"שהקבלן, ושכר של ___ 

  הצדדים, זהו שכר המשתלם הן למזמין והן לקבלן.

 14מופיע בסעיף אם כעבור ___ חודשים מחתימת הסכם זה לא יגיע שכר זה לגובה הסכום ה .7
לקמן, יבחנו הצדדים מחדש האם שכר זה מתאים לצורכיהם, וכיצד ניתן לקבוע אותו באופן 

  מדויק יותר לשביעות רצון שני הצדדים.

  עובדי הקבלן

בשבת. כל הקבלן מתחייב שלא יהיה חילול שבת על ידי יהודים במסגרת הפעלתו את העסק  .8
הפעולות האסורות ליהודים בשבת שייעשו לצורך הפעלת העסק בשבתות, ייעשו על ידי 

  הקבלן או על ידי עובדים לא יהודים של הקבלן.

הקבלן יהיה רשאי להעסיק את עובדי המזמין, או שלא להעסיקם, וכן להעסיק עובדים אחרים,  .9
ים, ויקבלו שכר ותנאי עבודה כחוק. והמזמין לא יתערב בכך. ובלבד שהעובדים לא יהיו יהוד

עובדי הקבלן לא ייחשבו לעובדי המזמין, בהקשר לעבודתם בשבתות בעבור הקבלן, גם אם 
  עבודתם תהיה באותו מקום ובאותם תנאים בהם הם עובדים בעבור המזמין בימות החול.

  ניכויים משכר הקבלנות

ין, הן באיתור עובדים, הן אם הצדדים ירצו בכך, יוכל הקבלן להשתמש בשירותי המזמ .10
בהדרכתם המקצועית שתתקיים בימות החול, והן בהנהלת החשבונות ותשלום המשכורות. 
ובלבד שיובהר לעובדים שמעסיקם בשבתות הוא הקבלן ולא המזמין, ושירותים אלה ניתנים 
מהמזמין לקבלן ונעשים בשליחות הקבלן. אם יהיה צורך בהדרכת העובדים בשבתות, הדבר 

יוטל על המזמין גם אם הדבר יהיה מוטל עליו בימות החול. התמורה שייתן הקבלן למזמין  לא
). התשלום 1על שירותים כאלה הוסכמה ביניהם בהסכם נפרד (ראו הצעת חלופות בהערה

  יתבצע על ידי ניכוי משכר הקבלנות המגיע לקבלן.

לעיל,  10שנזכר בסעיף  אם יוסכם בין הצדדים שהמזמין ישלם משכורת לעובדי הקבלן, כפי .11
  הקבלן ישפה את המזמין על כך על ידי ניכוי סכום המשכורת משכר הקבלנות המגיע לו.

למזמין לכל חודש על שימושו בתשתיות ונכסים אחרים  ח"שהקבלן ישלם סכום של ____  .12
  של המזמין לצורך הפעלת העסק. התשלום יתבצע על ידי ניכוי משכר הקבלנות המגיע לקבלן.

__ ___עם חתימת הסכם זה ולפני תחילת עבודת הקבלן ייתן המזמין לקבלן הלוואה על סך _ .13
ות המגיע לו. (הריבית וההצמדה על . הקבלן יפרע הלוואה זו על ידי ניכוי משכר הקבלנח"ש

  .14הלוואה זו יהיו לפי התנאים המפורטים לקמן בסעיף 

  

  חלופה א:  .1
  .yח לעובד בתפקיד ", וסכום של ____ שxח לעובד בתפקיד "התמורה תהיה סכום של ____ ש  
  חלופה ב:  
ח בכל חודש להדרכה מקצועית כללית לעובד בימות "ח לאיתור עובד שיועסק על ידי הקבלן, ____ ש"תמורה תהיה ___ שה  

ח בכל חודש להנהלת חשבונות וטיפול בתשלום המשכורת לכל עובד (מלבד השיפוי על המשכורת עצמה כמופיע "החול, ____ ש
  ).11בסעיף 
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  מועדי התשלום והניכויים 

ש לועזי, על עבודתו לעיל, וישולם לקבלן בכל חוד 6שכר הקבלנות יחושב כאמור בסעיף  .14
בחודש הלועזי הקודם, לא יאוחר מ____ ימים לאחר תום החודש הלועזי הקודם. במועד 

-שווה ל 10-13התשלום ייבדק אם שכר הקבלנות בניכוי חובות הקבלן למזמין על פי סעיפים 
לעיל) או עולה עליו, ואם כן ישולם לו שכר  13(שהוא הסכום הנקוב בסעיף  ח"ש____ 

הקבלנות בניכוי החובות הנ"ל. אם שכר הקבלנות בניכוי החובות הנ"ל נמוך מסכום זה, יוסיף 
סף, כך שהתשלום המגיע לקבלן בכל חודש המזמין על שכר הקבלנות המגיע לקבלן סכום נו

לא יפחת מהסכום הנ"ל. תוספת זו תיחשב להלוואה (ללא ריבית/בריבית שנתית של __%) 
(וללא הצמדה/ובהצמדה למדד המחירים לצרכן), ופירעונה יהיה בחודש הבא, על ידי ניכוי 

. אולם אם נפסקה 10-13החוב משכר הקבלנות, כפי שמנוכים החובות שלפי סעיפים 
ההתקשרות בין הצדדים, ישלם המזמין לקבלן רק את השכר המגיע לו בניכוי החובות הנ"ל, 

  ולא יותר. 

אלא באופן של ניכוי משכר  10-14הקבלן לא יהיה חייב לפרוע את החובות שלפי סעיפים  .15
. אם תיפסק ההתקשרות בין הקבלן למזמין מכל סיבה שהיא, 14הקבלנות, כמפורט בסעיף 

  נותרה יתרת חוב, החוב יימחק.  14פי סעיף ולאחר התשלום האחרון המגיע לקבלן ל

  תוקף ההסכם, הפסקתו ובוררות

  כל צד רשאי להפסיק את ההתקשרות בהודעה מראש של ______ ימים.  .16

__ כבורר _________________________________הצדדים קיבלו על עצמם את  .17
ר"), אם הבורר לא יוכל או לא ירצה לדון בעניין, הצדדים מקבלים את מוסכם (להלן, "הבור

בוררות כמשמעה על פי  הסכםחתימה על החוזה דינה כחתימה על  .שיבחר הבוררבית הדין 
  .דין תורה וחוק המדינה

הם מתחייבים לשלם על הצדדים קיבלו על עצמם, את הבורר, בין לדין תורה בין לפשרה, ו .18
 – בוררות שטרבמקרה שיש לבורר  מא) ועל מניעת רווח כפי שיקבע הבורר,נזקים עקיפים (גר

כפי שמפורט באותו שטר בוררות. כל תביעה או טענה הנוגעת לחוזה זה, תתברר בפניו, ועל פי 
   .כל ראיה שהבורר רואה אותה כמספקת

צד כל אחד מהצדדים אשר ה עשה בכתב ובחתימת הצדדים.ישינוי בחוזה יהיה תקף רק אם י .19
השני חייב לו חוב לפי חוזה זה, והבורר לא השתכנע שהחוב נפרע, נאמן כשני עדים על הצד 
השני, יורשיו או חליפיו, לטעון שהחוב טרם נפרע. במקרה כזה, יפרע הנתבע את החוב באופן 

   מיידי, בלא חרם, שבועה וכדומה.

הצדדים  על פי דעתו, ומתחייבים המקיים הסכם זה הפוסקהצדדים מקבלים על עצמם את דעת  .20
כל הקניינים, החיובים ותנאי  .מודים שכל התנאים נעשו על פי דיני התנאים כתקנת חכמים

הסכם זה נעשו בקניין היותר מועיל על פי דין תורה בכלי הכשר לקנות בו בבית דין חשוב 
  מעכשיו באופן שאין בו אסמכתא, כתקנת חכמים.

  
  חתימת הצדדים:

  
__________________                                                           __________________  

  הקבלן              המזמין  
  שם וחתימת הרב המאשר את ההיתר לעסק זה:

_______________  


