AgreementShow

הסכם20060104 :

הסכם קיבוצי מיוחד
שנערך ונחתם ביום 05.02.2006
בין:

רפאל  -רשות לפיתוח אמצעי לחימה בע"מ
)להלן " -החברה" ו/או "המעביד"(

לבין:

ארגון סגל המחקר במערכת הביטחון ,ברפאל
ובמשרד ראש הממשלה
)להלן " -הארגון" ו/או "נציגות העובדים"(

הואיל:

והצדדים מבקשים לקבוע בהסכם זה הוראות בקשר להסדר ליסינג תפעולי )להלן -
"הסדר הליסינג" או "הסדר הליסינג התפעולי"( ,הכל בהתאם ובכפוף לאמור בהסכם זה
להלן;

מצד אחד

מצד שני

על כן הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

המבוא והנספחים
המבוא להסכם זה והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

.2

הגדרות
2.1

2.2
.3

בהסכם זה -
2.1.1

"ההסכם הקיבוצי"  -ההסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם בין הצדדים להסכם זה
ביום  8.8.2000הידוע כ"הסכם העבודה בחברה";

2.1.2

"עובד"  -עובד מחקר שחל עליו ההסכם הקיבוצי.

מונחים וביטויים בהסכם זה שהוגדרו בהסכם הקיבוצי ,משמעותם תהא כאמור בהסכם
הקיבוצי.

החלת הסדר הליסינג

] 45) [28/04/2008 18:53:52ךותמ .htm (1לאפרב ילועפת גניסיל םכסה 4/PDF/םימכסה/רקחמה רתאfile:///D|/

AgreementShow

3.1

עובד המבקש כי יוחל לגביו הסדר הליסינג כאמור בהסכם זה להלן ,יפנה בבקשה
בכתב בענין לחברה.

3.2

החברה תחליט בבקשה על פי הקריטריונים ומודל ההפעלה בשלבים אשר סוכם בענין
זה בכתב עם הארגון ,המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו ואשר יעודכן/ישונה
מזמן לזמן בהסכמת הצדדים.

 3.3למרות האמור בסעיף  3.2לעיל ,תוכל החברה במקרים חריגים ובהסכמת הארגון
שלא להסכים לבקשתו של עובד להחיל עליו את הסדר הליסינג אף אם הוא ממלא
אחר הקריטריונים המוסכמים כאמור בסעיף  3.2לעיל.
.4

כתב הצטרפות
עובד שביקש להחיל עליו את הסדר הליסינג והחברה החליטה להחיל עליו הסדר זה,
יחתום לפני תחילת ההסדר וכתנאי הכרחי לתחולתו על כתב ההצטרפות להסדר הליסינג
)להלן " -כתב ההצטרפות"( המצורף להסכם זה כנספח א שלו.
מובהר למניעת ספק כי כתב ההצטרפות ישונה מזמן לזמן על פי האמור בו ו/או בהתאם
להוראות הסכם זה.
עובד שהחברה נענתה לבקשתו להחלת הסדר הליסינג וחתם על כתב ההצטרפות יקרא
להלן " -עובד זכאי".

.5

העובד הזכאי ישא בעלות הסדר הליסינג
העובד הזכאי בלבד ישא במלוא עלות הסדר הליסינג שיחול לגביו ,הן עלויות ישירות והן
עלויות עקיפות מכל סוג .מוסכם בזאת במפורש כי בכל מקרה החברה לא תישא בעלות
הסדר הליסינג ובעלות הסדר הליסינג ישאו אך ורק העובדים הזכאים.

.6

השיטה שבה ישא העובד הזכאי בעלות הסדר הליסינג
מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  5לעיל ,יחולו ביחס לעובד הזכאי הכללים הבאים:
 6.1לכתב ההצטרפות של העובד יצורף כנספח א 3-טופס חשבון אישי ובו יפורט סכום
עלות הסכם הליסינג של אותו עובד )להלן " -סכום עלות הסדר הליסינג"( והאופן
שבו ישא אותו עובד בעלות הסדר הליסינג בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה.
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 6.2בתקופת חלותו ,הסדר הליסינג ימצה את כל זכויותיו של העובד הזכאי לתשלומים
של החזר הוצאות החזקת רכב מכל סוג ,ככל שקיימות זכויות כאלו .בתקופת
חלותו של הסדר הליסינג ,העובד הזכאי לא יהיה זכאי לכל תשלום השתתפות
בהחזר הוצאות החזקת רכב או לכל תשלום אחר כיוצא בזה שלו קשר ישיר
להעמדת רכב ליסינג לעובד ,כגון :החזרי נסיעות לעבודה וממנה )דמי נסיעה(.
 6.3עובד זכאי אשר עובר לתחילת הסדר הליסינג היה זכאי לקבלת החזר הוצאות
החזקת רכב וסכום החזר הוצאות החזקת הרכב אינו נמוך מסכום עלות הסדר
הליסינג כפי שיהיה מזמן לזמן  -ביטול זכאותו להחזר הוצאות החזקת הרכב
כאמור בסעיף  6.2לעיל יכסה את עלות הסדר הליסינג לגביו.
מצורפת להמחשה בנספח ב 1להסכם זה דוגמא מספרית.
 6.4עובד זכאי ,אשר עובר לתחילת הסדר הליסינג היה זכאי לקבלת החזר הוצאות
החזקת רכב וסכומם נמוך מסכום עלות הסדר הליסינג של אותו עובד ,כפי שיהיה
מזמן לזמן ,יבוטלו או יקטנו במשכורתו החודשית ,לפי הענין ,בתקופת חלותו של
הסדר הליסינג רכיבי התשלום הבאים:
" 6.4.1השכר המשולב החודשי" של העובד )לרכיב התשלום האמור בסעיף
 6.4.1זה יקרא להלן " -הרכיב הפנסיוני"(;
ו/או
 6.4.2משכורת יג ,החזר השתתפות בהוצאות טלפון ,קצובת ביגוד ואותו חלק
של התגמול הרבעוני המחולק בשיעור זהה לכלל העובדים ביחידה )סעיף
 1.3.4רישא לפרק ז להסכם הקיבוצי( )להלן " -החלק האחיד בתגמול
הרבעוני"( )לרכיבי התשלום האמורים בסעיף  6.4.2זה יקרא להלן -
"הרכיבים הלא פנסיוניים"(.
העובד הזכאי אשר חל עליו סעיף  6.4זה יחליט במסגרת ועל פי טופס
ההצטרפות על מסלול התשלום מבין המסלולים האמורים בסעיפים 6.4.1
ו 6.4.2-לעיל אשר במסגרתם יבוטלו או יקטנו הרכיבים האמורים
במשכורתו החודשית בתקופת חלותו של הסדר הליסינג ,ובלבד שסכום
סך כל רכיבי התשלום שבחר בצירוף סכום החזר הוצאות החזקת הרכב
שתשלומו הופסק לפי האמור בסעיף  6.2לעיל יהיה שווה לסכום עלות
הסדר הליסינג של אותו עובד ,כפי שיהיה מזמן לזמן .העובד הזכאי הנ"ל
יהיה רשאי לשנות בחירתו זו אחת לשנה בלבד ,בחודש ינואר של כל שנה.
מצורפת כנספח ב 2להסכם זה דוגמא מספרית להמחשה.
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לעניין החלק האחיד ברכיב התגמול הרבעוני יובהר כי הבאתו בחשבון
במסגרת רכיבי התשלום שיבוטלו או יופחתו לצורך מימון עלות הסדר
הליסינג על ידי העובד הזכאי ,מותנית בכך שהחברה קבעה במסגרת
סמכותה על פי ההסכם הקיבוצי תגמול רבעוני .בדיקה תעשה אחת לשנה
קלנדרית ,או במקרה של סיום הסדר הליסינג  -במועד הסיום ,לפי
המוקדם )להלן " -תקופת הבדיקה"( .היה וסכום התגמול הרבעוני בגין
החלק האחיד בתגמול ששולם לעובד הזכאי בתקופת הבדיקה היה נמוך
מזה שהובא בחשבון לפי סעיף  6.4.2לעיל  -יושלם ההפרש מאחד מרכיבי
התשלום האחרים המנויים בסעיף  6.4.1או  6.4.2לעיל ,לפי בחירת
העובד הזכאי.
מצורפת כנספח ב 3דוגמא מספרית להמחשה.
 6.5עובד זכאי אשר קודם לתחילת הסדר הליסינג לא היה זכאי לקבלת החזר הוצאות
החזקת רכב ,מימון עלות הסדר הליסינג על ידו יעשה על ידי ביטול ו/או הקטנה של
הרכיבים הלא פנסיוניים.
אם סכום הרכיבים הלא פנסיוניים במשכורת העובד יהיה קטן מסכום עלות הסדר
הליסינג שלו ,כפי שיהיה מזמן לזמן ,יושלם ההפרש באמצעות הקטנה של הרכיב
הפנסיוני.
מצורפת כנספח ב 4דוגמא מספרית להמחשת האמור בסעיף  6.5זה.
 6.6החברה תהיה רשאית להגדיל או להקטין את סכום עלות הסדר הליסינג ,לרבות
באופן רטרואקטיבי ,לתקופה רטרואקטיבית שלא תעלה על שנה מיום השינוי ,וזאת
בעקבות שינוי מחיר הדלק ו/או שינויים במדד המחירים לצרכן.
החברה תודיע לארגון ולעובדים הזכאים על שינוי סכום עלות הסדר הליסינג ,וכן
תסביר את מהות השינוי.
 6.7שונה סכום עלות הסדר הליסינג כאמור בסעיף  6.6לעיל ,ישונה בהתאמה הסכום
שבו תקטן משכורתו של העובד הזכאי ,בהתאם לאמור בהסכם זה לעיל ולבחירת
העובד בטופס החשבון האישי שלו.
.7

השתתפות במימון עלות הסדר הליסינג
 7.1מבלי לגרוע מן האמור בסעיפים  5ו 6-לעיל ,רשאית החברה להשתתף במימון חלק
מעלות הסדר הליסינג שיחול על עובד זכאי )להלן  -ההשתתפות במימון הסדר
הליסינג( .במקרה כאמור יוקטן סכום עלות הסדר הליסינג בגובה ההשתתפות
במימון הסדר הליסינג.
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מצורפת כנספח ב 5דוגמא מספרית להמחשה.
מוסכם כי זהות העובדים הזכאים שיהיו זכאים להשתתפות במימון הסדר הליסינג
תקבע על ידי החברה לפי שיקול דעתה ,אולם מדרגי הסכומים שבהם תשתתף
החברה במימון הסדר הליסינג יקבעו בתיאום עם הארגון.
 7.2מובהר בזאת למניעת ספק כי החברה תהיה רשאית לאחר שנת מימון אחת לפחות
ותוך מתן הודעה מוקדמת של  30ימים לפחות ,להפסיק את ההשתתפות במימון
הסדר הליסינג ובמקרה כאמור ישא העובד הזכאי במלוא עלות הסדר הליסינג
כאמור בסעיפים  5ו 6-לעיל ,וזאת החל מכניסת הפסקת המימון לתוקף.
אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכות החברה להפסיק את הסדר הליסינג לפי סעיף 14
להלן וזאת גם במהלך שנת המימון הראשונה .עוד מובהר בזאת למניעת כל ספק
כי במקרה של הפסקת הסדר הליסינג לפי סעיף  14להלן ,תופסק גם ההשתתפות
במימון הסדר הליסינג.
 7.3ההשתתפות במימון הסדר הליסינג כפופה לניכוי מס ולכל תשלום חובה אחר
שיחולו על העובד הזכאי הנוגע בדבר.
 7.4ההשתתפות במימון הסדר הליסינג לא תהווה בסיס לטענה להגדלת "השכר
הקובע" לכל דבר וענין ,לרבות לענין "השכר המשולב החודשי"" ,שכר השעה
הרגיל"" ,השכר היומי הרגיל" ו"המשכורת הקובעת לגמל" כהגדרתם בהסכם
הקיבוצי המיוחד מיום ) 8.8.2000להלן " -הסכם העבודה בחברה"( ,דמי חופשה,
גמול שעות נוספות ,פיצויי פיטורים והפרשות סוציאליות ,ויחול בשינויים המחוייבים
האמור לגבי השתתפות בהחזר הוצאות החזקת רכב בסעיף  10.5של פרק ז
להסכם העבודה.
.8

אי שימוש בהסעות החברה
עובד זכאי לא יהיה רשאי בתקופת חלות הסדר הליסינג התפעולי להשתמש בהסעות
שמארגנת החברה למקום העבודה וחזרה וכן לא יהיה זכאי לתשלום הוצאות נסיעה מכל
סוג ,ככל שהיה זכאי להוצאות כאמור ,למעט אם העובד זכאי על פי נוהלי החברה בענין
להחזר הוצאות נסיעה ברכבת.

.9

כל חבות במס בגין הסדר הליסינג התפעולי תחול על העובד הזכאי
כל מס ,שוטף או רטרואקטיבי ,שיחול בגין הסדר הליסינג התפעולי ,לרבות הגדלה או
הקטנה של המס בגין הוצאות עודפות ,גילום מס )אם ובמידה שיחול( ,ביטוח לאומי ומס
בריאות )להלן " -המיסים ותשלומי החובה"( ,יוטל בהתאמה על העובד הזכאי והוא זה
שישא במלוא המיסים ותשלומי החובה ולחברה לא תהיה כל עלות או רווח בקשר לכך.

] 45) [28/04/2008 18:53:52ךותמ .htm (5לאפרב ילועפת גניסיל םכסה 4/PDF/םימכסה/רקחמה רתאfile:///D|/

AgreementShow

 .10השלכות הפחתת הרכיב הפנסיוני והפחתת או ביטול הרכיבים שאינם פנסיוניים
מובהר למען מנוע כל ספק כי הפחתת הרכיב הפנסיוני ו/או הפחתה או ביטול של
הרכיבים שאינם פנסיוניים יביאו ,בין היתר ,להקטנת שכר השעה הרגיל של העובדים
הזכאים ,להקטנת דמי הגמולים המופרשים לקרן פנסיה ו/או לביטוח מנהלים לרבות
לאובדן כושר עבודה ו/או לקופת גמל ו/או קרן השתלמות בגין העובדים הזכאים ,לפי
הענין ,להקטנת דמי החופשה ,דמי המחלה ותגמולי המילואים להם זכאים העובדים
הזכאים ,לפי הענין ,וכל כיוצ"ב.
מובהר כי האמור בסעיף  10זה לעיל נלקח בחשבון התחשיב הנערך לעובד הזכאי
בטופס החשבון המצורף לכתב ההצטרפות.
כמו כן ,מובהר בזאת כי בכל הדוגמאות )שבנספחים ב 1עד ב (6התחשיבים מתייחסים
להפרשה לביטוח מנהלים .במקרים של הפרשה לקרן פנסיה או לקרן פנסיה וביטוח
מנהלים התחשיבים בפועל יהיו בהתאם.
 .11שינוי בכללי המס
היה ויחול שינוי כלשהו בכללי המס ביחס להסדר הליסינג התפעולי ,לרבות בהוראות מס
הכנסה ו/או במדיניות רשויות המס לגביו ,באופן שהעלות לחברה בגין הסדר הליסינג
תשונה )לרבות בשל הקטנה או הגדלה של הוצאות המוכרות לחברה בגין הסדר
הליסינג(  -ישונה בהתאמה סכום עלות הסדר הליסינג וכן ישונה בהתאמה הסכום שבו
תקטן משכורתו של העובד הזכאי בהתאם לאמור בהסכם זה לעיל ולבחירת העובד
בטופס בחשבון האישי שלו.
מצורפת כנספח ב 6להסכם זה דוגמא מספרית להמחשה.
 .12עדכון תעריפי שעות נוספות
היה ובמסגרת מימון עלות הסדר הליסינג על ידי העובד הזכאי יופחת בחודש מסוים
השכר המשולב החודשי של העובד על פי סעיף  6.4לעיל ,יוגדל גובה השכר המהווה
בסיס לגמול לעבודת שעות נוספות בגין השעות הנוספות שעבד העובד באותו חודש,
וזאת בגובה ההפחתה של השכר המשולב החודשי.
מובהר כי הדבר נעשה מתוך מטרה משותפת למנוע היווצרות תמריץ שלילי לעובדים
שלא לעבוד בעבודת שעות נוספות במקום שבו צורכי העבודה מחייבים עבודת שעות
נוספות.
מובהר למניעת כל ספק כי הגדלת שיעור גמול השעות הנוספות כאמור בסעיף זה לעיל
לא תהווה חלק מהשכר הקובע לכל דבר וענין.
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עוד מובהר למניעת כל ספק כי הגדלת שיעור גמול השעות הנוספות כאמור בסעיף  12זה
לעיל ,תחול אך ורק לגבי חודשים שבהם הופחת השכר המשולב החודשי על פי סעיף 6.4
לעיל וכמובן שהגדלת שיעור גמול השעות הנוספות כאמור תבוטל כאשר יחדל הסדר הליסינג
לחול לגבי העובד.
.13

.14

אי התחשבות בהפחתת הרכיב הפנסיוני מכח הסכם זה לענין התגמול הרבעוני ותקציב
הקידום
13.1

למרות האמור בסעיף  10של הסכם זה לעיל ,לענין קביעת התקציב לתגמול הרבעוני
כאמור בסעיף  1.1של פרק ו להסכם הקיבוצי ולענין קביעת תקציב הקידום כאמור
בפרק ה של ההסכם הקיבוצי" ,השכר המשולב החודשי ששולם לכלל העובדים"
יחושב בהתעלם מן ההפחתה בשכר החודשי המשולב של מי מהעובדים הזכאים על
פי הסכם זה ,ככל שנעשתה.

13.2

כמו כן ,למרות האמור בסעיף  10של הסכם זה לעיל ,לענין תשלום החלק האחיד
בתגמול הרבעוני לפי סעיף  1.3.4רישא של פרק ו להסכם הקיבוצי ,למי מהעובדים
הזכאים ,השכר המשולב החודשי המהווה בסיס לתשלום זה יהיה השכר המשולב
החודשי בהתעלם מכל הפחתה בשכר המשולב החודשי שנעשתה ,אם נעשתה ,לגבי
אותו עובד מכח הסכם זה.

הפסקת הסדר הליסינג
14.1

החברה רשאית לבטל בכל עת את הסדר הליסינג.
הודעה על ביטול הסדר הליסינג תשלח לארגון ולעובדים הזכאים.

14.2

מסרה החברה הודעה על ביטול הסדר הליסינג )להלן " -הודעת הביטול"( יחולו
הכללים הבאים:
14.2.1

עובדים שלא היו עובדים זכאים במועד מסירת הודעת הביטול  -לא יוכלו
להצטרף להסדר הליסינג.

14.2.2

 14.2.2בכל הנוגע למי שהיו עובדים זכאים במועד מסירת הודעת הביטול -
תכנס ההודעה לתוקפה בתוך  60ימים.
העובדים הזכאים לא ישאו בכל תשלום בגין ביטול הסדר הליסינג.

14.3

למרות האמור בסעיף  14.2לעיל החברה תהיה רשאית להחליט כי הפסקת ההסדר
לגבי מי שהיו עובדים זכאים במועד מסירת הודעת הביטול תכנס לתוקפה רק עם סיום
תקופת הליסינג האמורה בכתב ההצטרפות שלהם.
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החליטה החברה כאמור בסעיף זה לעיל ,תינתן אפשרות לעובדים אשר הוגשה להם
הצעה בכתב )להלן" :הצעת רכב לעובד"( להצטרף להסדר הליסינג ובלבד שיעשו כן
בתוך  60ימים ממועד מתן הודעת הביטול .הסדר הליסינג לגבי עובדים אלו יעמוד
בתוקפו עד לתום תקופת הליסינג האמורה בכתב ההצטרפות שלהם.
14.4

הסתיימו יחסי עובד-מעביד בין החברה לעובד הזכאי ,ותהא אשר תהא הסיבה לכך
)לרבות פיטורים מכל סיבה או התפטרות מכל סיבה(  -יופסק ביום ניתוק יחסי
עובד-מעביד הסדר הליסינג.
על אף האמור בסעיף  14.4זה לעיל במקרה שבו ההפחתה משכרו של העובד הזכאי
המסיים עבודתו היתה מהרכיב הפנסיוני בשכר  -הסדר הליסינג יבוא לסיומו ביום
האחרון לחודש הקלנדרי הקודם לחודש שבו תסתיים עבודתו ובהתאמה  -החודש
האחרון שבו תתבצע הפחתה מהשכר לפי האמור בסעיף  6של הסכם זה לעיל יהיה
החודש הקודם לחודש האחרון לעבודתו.

.15

14.5

חדל העובד לקבל משכורת מן החברה במקרה של חופשה ללא תשלום ארוכה  -מעל
 3חודשים  -יופסק לאלתר הסדר הליסינג )ערב יציאתו לחל"ת(.
במקרים אחרים בהם חדל העובד לקבל משכורת מן החברה :חופשת לידה ,חופשה
ללא תשלום לאחר הלידה שאינה עולה על שלושה חודשים וחופשה ללא תשלום
קצרה  -עד  3חודשים – יופסק לאלתר הסדר הליסינג רק אם העובד לא הסדיר את
החזרת עלות הסדר הליסינג וזאת טרם קרות האמור לעיל ,הכל על פי האמור בסעיף
 5.6.2שבנספח א.

14.6

מובהר בזאת למניעת כל ספק כי עם ביטול הסדר הליסינג לא יחולו ממועד כניסתו של
הביטול לתוקף הוראות הסכם זה ,והעובד הזכאי ישוב להיות זכאי החל ממועד כניסתו
של הביטול לתוקף לכל הזכויות והתשלומים להם היה זכאי אלמלא סעיף  6של הסכם
זה לעיל כאילו לא הופסקו כלל ,ובלבד שלא הסתיימו במקביל גם יחסי עובד-מעביד
עימו.

14.6

מובהר בזאת למניעת כל ספק כי עם ביטול הסדר הליסינג לא יחולו ממועד כניסתו של
הביטול לתוקף הוראות הסכם זה ,והעובד הזכאי ישוב להיות זכאי החל ממועד כניסתו
של הביטול לתוקף לכל הזכויות והתשלומים להם היה זכאי אלמלא סעיף  6של הסכם
זה לעיל כאילו לא הופסקו כלל ,ובלבד שלא הסתיימו במקביל גם יחסי עובד – מעביד
עימו.

גילוי נאות
החברה תמסור לנציגות העובדים מידע לגבי העובדים החריגים אשר לא הוחל עליהם הסדר
הליסינג ,וכן כל מידע הקשור ליישום שלושה השלבים הראשונים במודל ההפעלה בשלבים.
כמו כן ,תמסור החברה לנציגות העובדים נתונים סטטיסטיים הקשורים להפעלת הסכם
הליסינג על עובדי המחקר.
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ולראיה באו הצדדים על החתום:
) ( -
ארגון סגל המחקר במערכת הביטחון
ברפאל ובמשרד ראש הממשלה

) ( -
רפאל – רשות לפיתוח אמצעי
לחימה בע"מ
נספח א

כתב הצטרפות
כתב הצטרפות להסדר ליסינג לעובד רפאל  -רשות פיתוח אמצעי לחימה בע"מ )"רפאל"(
עם חברת הליסינג אופרייט ליס בע"מ )"חברת הליסינג"(

שם העובד

מס ת.ז.

מס עובד

תאריך

אני הח"מ מבקש בזאת להצטרף להסדר ליסינג תפעולי לעובדי רפאל )להלן  -הסדר הליסינג( ,על פי
כל המפורט מטה:
.1

מבוא
כל הנספחים המצורפים לנספח זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
1.1

כל הנספחים המצורפים לנספח זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2

ידוע לי שרפאל חתמה עם חברת הליסינג על הסכם לשכירת רכבים בליסינג תפעולי ,וכי
רפאל מתכוונת להעמיד את הרכבים המושכרים לרשות עובדי רפאל אשר יעמדו
בקריטריונים שנקבעו על ידי רפאל ואשר יצטרפו להסדר הליסינג .כמו כן ,ידוע לי שאין
לי כל זכויות ברכב להוציא זכויות השימוש ברכב בהתאם
למפורט בכתב זה.

1.3

ידוע לי כי ההצטרפות להסדר הליסינג הנה רצונית וכי אין עלי כל חובה להצטרף להסדר
הליסינג ,ואני מצהיר כי הנני מצטרף להסדר הליסינג על  -פי רצוני החופשי ובחירתי.

1.4

ידוע לי כי הסדר הליסינג ,אליו אני מצטרף באמצעות כתב הצטרפות זה ,ממצה את כל
זכויותיי בנושא השתתפות רפאל בהחזרי הוצאות רכב ונסיעה מכל סוג שהוא ,כך שלא
אהיה זכאי לזכויות נוספות ו/או אחרות כלשהן בכל הנוגע לתשלומים של החזרי הוצאות
רכב ,כל זה עפ"י האמור בנהלי רפאל.
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1.5
.2

הרכב
2.1

.3

ידוע לי כי הייעוץ בנוגע להסדר הליסינג מבוצע באמצעות "המומחים להטבות לעובדים
בנפיט בע"מ" )להלן" :החברה המנהלת"(.

אופן תפעול הרכב והשימוש בו ,לרבות אחריותי בכל הנושאים הללו ,הוא כמפורט
ב"טופס הנחיות לשימוש ברכב הליסינג" ,המצורף כנספח א 1 -לכתב זה.

עלות הסדר הליסינג והפחתת השכר
הנני מסכים ומקבל על עצמי את כל המפורט להלן:
3.1

נקבעו  3קבוצות תמחור על פי תחשיב כלכלי הלוקח בחשבון פרמטרים רבים
לרבות :מספר ק"מ לשנה ,עלות דלק שנתית ,פקודת מס הכנסה באשר להוצאות
מוכרות והוצאות עודפות.
הקבוצות מאופיינות עפ"י מספר הק"מ השנתי כדלקמן )נכון להיום(:
•

קבוצת ק"מ נמוכה – עד  10,000ק"מ בשנה .בקבוצה זו מכסת דלק חודשית
קבועה מראש אשר לא נתונה לבחירת העובד )מחושבת לפי הקצה העליון(.

•

קבוצת ק"מ בינונית – מ 10,000 -ק"מ עד  25,000ק"מ בשנה .בקבוצה זו
מכסת דלק חודשית קבועה מראש אשר לא נתונה לבחירת העובד )מחושבת
לפי הקצה העליון(.

•

קבוצת ק"מ גבוהה – מעל  25,000ק"מ בשנה .בקבוצה זו מכסת דלק
חודשית עפ"י בחירתו של העובד בהתאם למספר הק"מ שבחר.

אחת לשנה ,עפ"י התחשיב הכלכלי ,ייקבע מספר הק"מ השנתי בכל קבוצה,
וכתוצאה מכך מכסת הדלק החודשית בכל קבוצה אשר כלולה בעלות הסדר
הליסינג.
כל עובד שיצטרף להסדר הליסינג ייכנס לאחת משלוש הקבוצות לעיל לפי
בחירתו ,ועלות הסדר הליסינג שלו תכלול מכסת דלק חודשית כמפורט לעיל
וכמצוין בנספח א –  .3במהלך שנת השכירות הראשונה של העובד ,יוכל העובד
בכל עת לבקש לעבור לקצובה אחרת ,ובמידה ונתוניו יתאימו ,העובד יעבור
קבוצה .בתום כל שנה קלנדרית ) 31בדצמבר( ובמקרים חריגים במהלך השנה,
תיעשה בדיקה של מספר הק"מ השנתי של כל עובד ,ובהתאם למספר זה ישובץ
כל עובד ועובד לקבוצת התמחור המתאימה מעת הבדיקה ועד לתוצאות הבדיקה
הבאה.

] 45) [28/04/2008 18:53:52ךותמ .htm (10לאפרב ילועפת גניסיל םכסה 4/PDF/םימכסה/רקחמה רתאfile:///D|/

AgreementShow

3.2

מחיר מחירון הרכב )כולל מע"מ( מפורט בנספח א –  ,5ועלות הסדר הליסינג
מפורטת בנספח א –  .3עלות הסדר הליסינג תהיה צמודה למדד המחירים
לצרכן האחרון ,הידוע ,בשעת מסירת המכונית לרשותי )להלן" :המדד הבסיסי"(,
אך בכל מקרה בשל מדד שלילי לא יפחתו סכומי ההפחתה החודשיים מהסכומים
הנקובים בנספח א  .3 -ידוע לי שאם מחיר הרכב יתייקר ,בשיעור של
עד  ,4%בין המועד שבו נחתם נספח א 5-לבין מועד שחרור הרכב מהמכס – אני
אהיה מחויב להזמנת הרכב ,מחיר מחירון הרכב והעלות של הסדר הליסינג לגבי
יעודכנו בהתאם ,ואני אשא גם בכל התשלומים הנובעים מההתייקרות הנ"ל .אם
מחיר הרכב יתייקר בשיעור של  4%ומעלה בין המועד שבו נחתם נספח א 5 -לבין
מועד שחרור הרכב מהמכס – אני אהיה משוחרר מהתחייבותי ,אלא אם אחתום
מחדש על נספח א  5 -ועל שאר המסמכים הנדרשים מובהר
בזאת שאם מחיר הרכב יוזל בין המועד שבו נחתם נספח א 5 -לבין מועד שחרור
הרכב מהמכס ,תופחת עלות הסדר הליסינג בכפוף לאמור לעיל.

3.3

עלות הסדר הליסינג האמורה לעיל כוללת בין היתר את הנושאים המפורטים להלן:
•

העמדת הרכב לרשותי
הרכב יעמוד לרשותי רק לאחר חתימתי על נספח א –  ,2כאמור בסעיף 3.6
של נספח א – .1

•

מכסת ק"מ שנתית
כמפורט בנספח א –  5וללא קשר לקבוצת התמחור בה בחרתי.

•

אחזקה שוטפת
טיפולים ותיקונים ברכב הנובעים מבלאי סביר או כתוצאה מפגם ביצור של
הרכב ,וכן טיפולים ותיקונים באבזור הרכב הכלול בעלות ההסדר ואשר
נובעים מבלאי סביר או כתוצאה מפגם ביצור )להלן" :שירותי תחזוקה"(.

•

ביטוח ורישוי.
עפ"י ההסכם בין רפאל לחברה המשכירה.

•

התקנת מכשיר תדלוק אלקטרוני ברכב
ברכב המוזמן יותקן מכשיר תדלוק אלקטרוני של אחת מחברות הדלק לפי
בחירת רפאל.

•

מכסת דלק לחודש
כמפורט בנספח א –  3והאמור בסעיף  3.1לעיל.

•

רכישת דלק
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תתבצע רק באמצעות מכשיר תדלוק אלקטרוני שהותקן ברכב ולא יוחזר לי
כל תשלום בגין מילוי דלק שבוצע על ידי באופן אחר מהאמור בסעיף 5.4
בנספח א .1 -
•

רכב חילופי
יועמד לרשותי רכב חילופי )מאותה קבוצת המכוניות המקורית ,ואשר
המנוע שלו לא יפחת מנפח המנוע של הרכב המקורי( במקרה
נפח
של
השבתת הרכב בשל תאונה או תקלה או גניבה או טיפול ברכב שאיננו
מסתיים עד לשעה  17:00והכל בהתאם לאמור להלן:

א.

במקרה של השבתה ידועה מראש )כגון :לצורך טיפול או תיקון או רישוי(
יסופק כלי הרכב החלופי בשעה  ,17:00אם הטיפול או הרישוי נמשך מעבר
לשעה זו .ידוע לי שעלי לאפשר לחברת הליסינג ליטול את כלי הרכב,
לצרכים האמורים בסעיף זה ,לפני השעה  9:00באותו יום.

ב.

במקרה של תאונת דרכים – יסופק הרכב החלופי לא יאוחר מ –  4שעות
לאחר שההודעה על האירוע התקבלה בחברת הליסינג.

ג.

מקרה של גניבה  -יסופק הרכב החלופי בתוך  4שעות מהמועד שהדו"ח
המשטרתי על הגניבה וכן דו"ח אירוע ,שיומצא על ידי חברת הליסינג,
ייחתם על ידי העובד ויומצאו לחברת הליסינג.
על אף האמור לעיל ,אם הרכב המקורי הנו בעל שישה מקומות ישיבה
ומעלה ,יקבל העובד רכב חילופי יוקרתי של  2000סמ"ק למשך  7הימים
הראשונים שבהם יועמד הרכב החלופי .בתום  7הימים הראשונים תספק
חברת הליסינג לעובד רכב חילופי מאותה קבוצת מכוניות של הרכב המקורי
)שישה או שבעה מקומות ישיבה בהתאם לרכב המקורי(.
ידוע לי שבכל מקרה של גניבה ו/או אובדן גמור לרכב בתאונה אני אהיה
רשאי לבחור באחת מהאפשרויות כלהלן:

א.

להזמין רכב השווה בערכו לרכב המקורי.

ב.

להזמין רכב חדש.

ג.

להפסיק את ההתקשרות.
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במקרה של גניבה ו/או אובדן מוחלט של הרכב בתאונה  -יסופק הרכב
החלופי לתקופה של  30יום .אם ,בתוך אותם  30יום ,אזמין מכונית
במקום המכונית שנגנבה או אבדה כנ"ל  -יהא כלי הרכב חלופי בחזקתי עד
למועד מסירת המכונית המוזמנת .עם החזרת הרכב החלופי תיחשב
עסקת הליסינג הקודמת כאילו הגיעה לסיומה .בגין הרכב החלופי שיועמד
לרשותי אשלם תשלומים בגובה עלות הסדר הליסינג של הרכב המקורי.
•

שינוע הרכב
מחצרי רפאל ברחבי הארץ לצורך בצוע טפולים ו/או תיקונים במסגרת
שירותי התחזוקה ו/או לצורך ביצוע מבחן שנתי ,וזאת לאחר תיאום מראש.

•

אבזור רכב
הכולל מערכת מיגון ,רדיו טייפ או רדיו דיסק 4 ,רמקולים ,כבלי הנעה2 ,
סטים של מפתחות ושלטים ,סט נורות רזרבי לצורך החלפה,נעילה מרכזית,
ולפחות זוג חלונות חשמליים קדמיים וציוד הנדרש ע"פ חוק.

•

חילוץ וגרירה
במקרה של תקלה טכנית ,מכנית או בטיחותית שמנעה את המשך הנסיעה
ברכב ואשר נגרמה עקב אירוע הנכלל במסגרת שירותי התחזוקה או עקב
תאונת דרכים.

•

החלפת מצבר ,מגבים ,צמיגים
במשך תקופת הליסינג ,ובלבד שההחלפה של כל אחד מהם נובעת מבלאי
סביר ו/או פגם ביצור בלבד .בכל מקרה ,הסמכות לקביעת בלאי סביר נתונה
בידי קצין בטיחות בתעבורה של רפאל.

3.4

במשך כל התקופה בה אהיה בהסדר הליסינג אשא במלוא עלות הסדר הליסינג.

3.5

החיוב הכספי בעלות הסדר הליסינג יהיה חודשי בתחילת החודש ,ויעשה בגין
משכורת החודש שחלף.

3.6

עלות הסדר הליסינג תעודכן על ידי רפאל )לרבות בהעלאתה( בהתאם לנדרש.
ידוע לי כי העלות המעודכנת תחול באופן רטרואקטיבי לתקופה שלא תעלה על
שנה מיום העדכון.
רפאל תודיע לי על העדכון הצפוי מייד עם היווצר הצורך בכך וכן תודיע לי את
סכום העלות המעודכן ,הכל למעט במקרה של שינוי מדד.
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3.7

בנוסף לאמור בסעיף  3.6לעיל הרי במקרה שיחול שינוי בהוראות מס הכנסה או
במדיניות רשויות המס או שינוי מכוח כל דין אחר כלשהו בכל הנוגע להסדר
הליסינג ,באופן שהעלות לרפאל בגינו תשתנה )לרבות בשל הקטנה או הגדלה של
ההוצאות המוכרות לרפאל בגין הסדר הליסינג( ,עקב השינוי האמור ,תושת
עלי העלות הנוספת ע"י רפאל .עלות זו תיווסף לעלות הסדר הליסינג המפורטת לעיל,
וזאת לאחר עריכה מחדש של כל ההתחשבנויות המפורטות לעיל ממועד תחולת
השינוי כולל התחשבנויות רטרואקטיביות בכל הנוגע להקטנת שכר.
התוספת לעלות הסדר הליסינג בגין שינוי כאמור ,ואופן גביית החובות בגין התחשבנות
רטרואקטיבית ,אם תהיה כזו )בכפוף לחוק הגנת השכר( ,תקבע ע"י רפאל .במקרה
ויחול שנוי אחר מהמוזכר בסעיף זה תהיו רשאים לפעול לגבי,
ביחס לשינוי ולהשלכותיו על עלות הסדר הליסינג.

3.8

בגין העמדת הרכב לרשותי במסגרת ההסדר תיזקף לי הכנסה ,על פי כל דין,
ובגין הכנסה זו אשא בכל המיסים כמתחייב )כמו :מס הכנסה ,דמי ביטוח לאומי,
מס בריאות( ,אשר ינוכו כולם ממשכורתי.
ידוע לי כי ההכנסה הזקופה בגין העמדת הרכב לרשותי ,לא תהווה חלק משכרי
לשום דבר ולשום עניין ,לרבות לא לענין הפרשות לפנסיה והשלמת פיצויים ,לגמל ,לקרן
השתלמות ,לערך שעה וכל עניין אחר.

3.9

הצטרפותי להסדר הליסינג ממצה את זכותי להשתתפות רפאל בהוצאות נסיעה
ו/או רכב מכוח מקור כלשהו ,ובאה במקומה ,באופן שלא אהיה זכאי לתשלומים נוספים
ו/או אחרים בגין נסיעות/רכב  /הסעות ,וזאת כל עוד הנני חלק מהסדר הליסינג.

3.10
.4

נסיעות בתפקיד יהיו לפי נוהלי רפאל התקפים מעת לעת.

תשלומים נוספים שאינם כלולים בעלות הסדר הליסינג
ללא קשר לעלות הסדר הליסינג עפ"י המפורט בסעיף  3לעיל ,התשלומים המפורטים
להלן הינם חד – פעמיים ועניינם יוסדר בין העובד לחברה המשכירה.
4.1

אבזור נוסף והתקנתו
אבזור נוסף שיותקן לבקשתי ברכב ,והמפורט בנספח א  5 -ישולם על ידי בסכום
חד פעמי אשר ירד משכרי/חשבוני ,עם תחילת הסדר הליסינג.

4.2

דלק מעבר למכסה החודשית
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בתום כל שנת שכירות ) 12חודשים( תיעשה בדיקה של הוצאות הדלק שלי במהלך 12
החודשים שחלפו מול מכסת הדלק המצטברת של  12החודשים
שחלפו ,ובמקרה של חריגה מעבר למכסה תנוכה החריגה ממשכורת הנטו שלי.
ידוע לי שבמקרים בהם צפויה חריגה מופרזת ,לדעת רפאל ,יבוצע החיוב הנ"ל במהלך
השנה או שיבוצע עדכון לעלות הסדר ליסינג ע"מ לסגור את הפער עד לסוף השנה והכל
עפ"י הענין.
ידוע לי שרישומי חברת הדלק הם ראיה מכרעת.
4.3

ק"מ מעבר למכסה השנתית
בתום כל שנה קלנדרית ) 31בדצמבר( ,תיעשה בדיקה של מספר הק"מ שרכבי
נסע במהלך שנה זו .ככל שנסעתי מעבר למכסה המפורטת בנספח א  5 -אהיה
חייב לרפאל בגין המרחק העודף תשלום אשר יחושב לפי  10אג צמודים למדד
ובתוספת מע"מ בגין כל ק"מ עודף ,והוא ינוכה ממשכורת הנטו שלי .התעריף
האמור לעיל צמוד במלואו למדד המחירים לצרכן וכן יהיה כפוף לעדכון נוסף אם
וככל שיהיה כזה על פי ההסכם בין רפאל לבין חברת הליסינג.
ידוע לי שבמקרים בהם צפויה חריגה מופרזת ,לדעת רפאל ,יבוצע החיוב הנ"ל במהלך
השנה ,ובסוף השנה תיערך התחשבנות מתאימה.

4.4

שירותי חילוץ וגרירת הרכב במקרים מיוחדים
במקרה של תקלה טכנית ,מכנית או בטיחותית שמנעה את המשך הנסיעה
ברכב ואשר לא נגרמה בשל אירוע הנכלל במסגרת שירותי התחזוקה או בשל תאונת
דרכים .יודגש שלא אהיה זכאי לשירותי החילוץ אם החילוץ נדרש בשל
נסיעה בדרך שאין גישה סבירה אליה .תעריפי השירותים הנ"ל מפורטים בנספח א -
.9

4.5

קנסות  /דו"חות עירייה  /משטרה  /תשלומים בכבישי אגרה
ידוע לי ואני מסכים לכך כי חברת הליסינג ו/או רפאל יסבו על שמי כל דרישת תשלום
אשר תתייחס לרכב הליסינג שיועמד לרשותי ,כגון :בגין דו"ח תנועה ו/או בגין קנס ו/או
בגין כתבי אישום ,באופן שרפאל לא תהיה מעורבת ולא אחראית בגין הימוש ברכב
שעשיתי אני ,או שעשה אחר כלשהו .מובהר ,שככל שיהיה
צורך בשיתוף פעולה מצידי לצורך ההסבה אעשה את כל שיידרש לצורך כך.
לצורך הסבת דוחות התנועה ,הקנסות וכתבי אישום אחתום על נספח א  8 -הרצ"ב וכן
על כל מסמך אחר שיידרש בקשר עם ההסבות הנזכרות לעיל.
כמו כן הנני מתחייב לשלם את הקנסות הנקובים בדו"חות חניה שיודבקו או יונחו על
חלונות הרכב בתנאי שיימצאו בידי במועד המצוין בהם מבלי להמתין
להסבתם.אם מאיזו סיבה שהיא תשלם רפאל איזה מהדוחות ו/או מהתשלומים הנ"ל,
יגבו התשלומים בהתאם לאמור בסעיף  7.4להלן.
ידוע לי שחברת דרך ארץ תחייב את רפאל בגין נסיעות ברכבים המושכרים בכביש 6
על פי התעריף של מנויי וידאו )להלן" :ההסדר הנ"ל"( .במועד החיוב הנ"ל תחייב רפאל,
במקביל ,את עובדי רפאל שלהם הושכרו הרכבים ,בסכום בו חויבה רפאל בגין
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נסיעותיהם .סכום זה יגבה מעובדי רפאל בהתאם לאמור בסעיף  7.4להלן .כאמור ,ידוע
לי שסכום החיוב יגבה מעובדי רפאל במקביל
לחיוב רפאל על ידי חברת דרך ארץ ,כך שניתן יהיה להגיש ערעור לחברת דרך ארץ על
החיוב הנ"ל רק לאחר התשלום.
המועד בו יחול ההסדר הנ"ל ופרטים נוספים לגביו מפורטים בנספח א  7 -הרצ"ב .
במהלך התקופה אני עשוי להתבקש ליצור התקשרות ישירה עם דרך ארץ לחיוב
החשבונות בכרטיס אשראי.
למען הסר ספק מובהר בזאת שידוע לי שחיובים לגביהם לא יחול ההסדר הנ"ל ,מכל
סיבה שהיא ,יחויבו בתעריף הגבוה ביותר )נוסע מזדמן(.
כמו כן מובהר שידוע לי כי בגין כל תשלום בו תחויב רפאל יגבו התשלומים בהתאם
לאמור בסעיף  7.4להלן.
הוראות סעיף זה יחולו כל עוד לא החזרתי את הרכב.
4.6

דמי שימוש בגין רכב חילופי
בנסיבות שאינן מזכות קבלת רכב חילופי ,ובכל זאת חברת הליסינג נאותה
להעמידו )כגון :במקרה של נזק לרכב שנגרם בנסיבות האמורות בסעיף  4.9ב
להלן( ,וזאת בנוסף לדמי השכירות ויתר התשלומים האמורים בהסכם זה.

4.7

החלפת מצבר ,מגבים ,צמיגים מסיבות שאינן בלאי סביר או פגם ביצור
לרבות תיקון צמיגים עקב נקרים שאירעו מכל סיבה שהיא.

4.8

מיסים ,היטלים ,אגרות תשלומים
אשר יוטלו או יועלו על פי דין על בעל רכב ו/או מחזיק ברכב לאחר מועד מסירת הרכב.

4.9

השתתפות עצמית ותשלום מלוא נזק במקרה תאונה
א.

במקרה בו נגרם לרכב נזק שלא כתוצאה מבלאי סביר או מפגם בייצור,
תבצע חברת הליסינג את הטיפולים ו/או התיקונים הנדרשים להשבת הרכב
למצבו הקודם,אולם אני אחויב לשלם דמי השתתפות עצמית כמפורט להלן.
כמו כן ,אחויב לשלם דמי השתתפות עצמית בכל מקרה בו יגרם נזק לרכוש צד ג
בשל השימוש שלי )או של הנוהג מטעמי( ברכב.
חברת הליסינג תמציא לי דרישת תשלום עבור כל אירוע בגינו אהיה חייב בדמי
השתתפות עצמית עד לסך של  1,000ש"ח כשהם צמודים למדד
המחירים לצרכן ,או תשלום בגובה עלויות הטיפול שנדרש לתיקון הנזק,
הנמוך מבין השניים) ,לעיל ולהלן" :דמי השתתפות עצמית"( ואני אשלם את
התשלום לחברת הליסינג תוך  30ימי עסקים מיום בו אקבל את דרישת התשלום
האמורה ,וזאת במסגרת הוראת ניכוי מהשכר.
היה ולא אשלם התשלום כאמור ,מסיבה כלשהי ,יהפוך הסכום האמור
לחוב שלי כלפי רפאל ,ורפאל תוכל לגבות חוב זה בהתאם לאמור בסעיף
 7.4להלן.אם חברת הליסינג תשופה ע"י צד ג ,לרבות חברת בטוח ,בגין
אירוע לגביו שלמתי דמי השתתפות עצמית ,תחזיר לי חברת הליסינג את
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דמי ההשתתפות העצמית במלואם או בחלקם לאחר שחברת הליסינג
תנכה ,מסכום השפוי שקבלה מצד ג ,את כל הנזק שנגרם לה בגין אותו אירוע.
בכל מקרה ,לא יוחזרו סכומים מעבר לסכום השפוי ובכפוף לקבלתו בפועל.

.5

ב.

אחויב בתשלום מלוא הנזק )ולא רק בדמי השתתפות העצמית( שיגרם לרכב ו/או
לצד שלישי ו/או לחברת הליסינג במקרה בו ארעה הנזק כאשר התקיימה אחת
מהנסיבות המפורטות בסעיפים  6.1 – 6.13להנחיות השימוש ברכב הליסינג
כמפורט בנספח א הרצ"ב ,או עקב אי קבלת
תגמולי ביטוח בשל מעשה או מחדל שלי או של הנוהג מטעמי בניגוד לפוליסת
בטוח חובה ו/או צד ג ו/או בניגוד להוראות חוק הפיצויים לנפגע
תאונות דרכים תשל"ה –  1975ו/או פק רכב מנועי )נוסח חדש( התש"ט – 1970
ו/או חוק חוזה בטוח תשמ"א –  ,1981או במקרה שתשלום הנזק הינו פחות
מסכום ההשתתפות העצמית על פי האמור בכתב זה .רפאל תוכל לגבות חוב זה
בהתאם לאמור בסעיף  7.4להלן.

ג.

במקרה של גניבת רדיו שהותקן ע"י המשכירה יהיה גובה ההשתתפות העצמית
 ₪ 300כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן.

תקופת ההסדר ויציאה ממנו
5.1

ידוע לי כי ההסדר הינו לתקופה המפורטת בנספח א  3 -לכתב זה )לעיל ולהלן" :תקופת
ההסדר"(.

5.2

ידוע לי כי אהיה רשאי לצאת מן ההסדר ולהחזיר את הרכב לרפאל בכל עת לפני תום
תקופת ההסדר ,בהודעה כתובה מוקדמת אשר אתן לחברת הליסינג,
עם העתק לרפאל על גבי טופס "הודעת ביטול הסדר ליסינג" אותו אוכל לקבל מרפאל
באמצעות החברה המנהלת .את ההודעה האמורה אתן  60יום מראש
לפחות.במקרה שאצא מההסדר לפני תום תקופתו אהיה חייב לחברת הליסינג ,בנוסף
להודעה כתובה מוקדמת של  60יום כאמור לעיל ,פיצוי מוסכם בהתאם למפורט להלן
)להלן" :הפיצוי המוסכם"(:
5.2.1

במקרה של מתן הודעה לפני תום  12חודשי שכירות – הכפלה ב – 3
של סך דמי השכירות בחודש האחרון שקדם לסיום ההסכם.

5.2.2

במקרה של מתן הודעה לאחר חלוף  12חודשי שכירות ולפני תום  24חודשי
שכירות – הכפלה ב –  2של סך דמי השכירות בחודש האחרון שקדם לסיום
ההסכם.
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5.2.3

5.3

5.4

במקרה של מתן הודעה לאחר חלוף  24חודשי שכירות – הכפלה ב 1 -
של סך דמי השכירות בחודש האחרון שקדם לסיום ההסכם.
את הפיצוי המוסכם אשלם לחברת הליסינג תוך  30יום מיום בו אתן
את ההודעה בדבר היציאה מההסדר .בנוסף ,על ההחזרה המוקדמת
הנ"ל יחול כל האמור בסעיף  9לנספח א 1 -בכל הקשור להחזרת רכב
לחברת הליסינג .היה ולא אשלם את הפיצוי המוסכם במועד כאמור,
מסיבה כלשהי ,יהפוך סכום הפיצוי לחוב שלי כלפי רפאל ,ורפאל תוכל לגבותו
בהתאם לאמור בסעיף  7.4להלן .כל עוד לא הודיעה חברת הליסינג לרפאל
ששילמתי את כל חובותיי ,תוכל רפאל לחייב אותי בהתאם לאמור לעיל.

בכל אחד מהמקרים הבאים אחזיר הרכב לחב הליסינג ,והדבר יחשב יציאה
שלי מההסדר ביוזמתי באופן שיחול כל האמור בסעיף  5.2לעיל:
5.3.1

בוטל

5.3.2

בכל מקרה בו אסיים עבודתי ברפאל בשל התפטרותי או בשל סיום
עבודה מוסכם עם רפאל )כולל יציאה לחל"ת ארוך – מעל  3חודשים(.

בכל אחד מהמקרים הבאים אחזיר את הרכב לחברת הליסינג ,אך לא אשא
בפיצוי המוסכם:
5.4.1

במקרה שרפאל תודיע לי בכל עת ומסיבה כל שהיא על הפסקת העמדת
הרכב לרשותי ,ולאחר שתיתן לי על כך הודעה מוקדמת בת  60יום לפחות.
ידוע לי כי אם תחליט רפאל להפסיק העמדת הרכב
לרשותי ,כאמור לעיל ,לא אהיה זכאי להעמדת רכב חלופי.

5.4.2

במקרה של הודעת פיטורים שתיתן לי רפאל ,אם כך יקרה ,תחשב גם
כהודעה בדבר הפסקת העמדת הרכב לרשותי.

5.4.3

במקרה של סיום עבודתי ברפאל מטעמי בריאות ,חס וחלילה.

5.5

בוטל.

5.6

באירועים הבאים יחול ההסדר הבא:
5.6.1

בתקופת מילואים ימשיך הסדר הליסינג לחול לגבי כסדרו ובמלואו.
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.6

5.6.2

במקרה של חופשת לידה ,חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה
שאינה עולה על  3חודשים וחל"ת קצר של עד  3חודשים מאושר ע"י רפאל,
יעמוד רכב הליסינג לרשותי כסדרו ובמלואו ,בתנאי שאחזיר את עלות הסדר
הליסינג המפורטת בנספח א –  ,3באמצעות המחאות
אותם אפקיד בידי חשב רפאל וזאת טרם יציאתי לחופשת לידה ו/או חל"ת
הכול כאמור ברישא של סעיף לעיל זה.

5.6.3

במשך כל התקופה בה אהיה זכאי לדמי פגיעה ,במקרה של תאונת עבודה,
חס וחלילה ,יעמוד רכב הליסינג לרשותי כסדרו ובמלואו.
הסתיימה אותה תקופה ולא חזרתי לעבודה עקב מצבי הבריאותי ,והסתיימו
ימי המחלה העומדים לזכותי ע"פ כל דין ,תופסק העמדת הרכב לרשותי ,אך
לא אהיה חייב בפיצוי המוסכם.

5.6.4

במקרה של שלילת רשיון שלי לתקופה של שנה ומעלה רשאית רפאל להפסיק
להעמיד לרשותי את הרכב במלאת חצי שנה לשלילה ,ואני אשא בפיצוי
המוסכם.

אופציה לרכישת הרכב
ידוע לי ,שבכפוף לקבלת אישור מרפאל ולתנאים המפורטים להלן ,ניתנת לי אופציה
לרכוש את הרכב  ,בתום תקופת השכירות ,במחיר השווה ל –  85%מהמחיר הנקוב בלוח
מחירון לוי יצחק ,העדכני למועד הרכישה האופציונלי ,לדגם המכונית ולשנת
הייצור שלה ,בצירוף התוספות המצוינות במחירון וללא ביצוע הפחתות על פיו.
חדל מחירון לוי יצחק להתפרסם ,ישמש את הצדדים מחירון רכב אחר שיהא מקובל
עליהם.רכישת הרכב מותנית גם בתנאים הבאים :עלי להודיע בכתב לחברה המנהלת לפחות
 40יום לפני תום תקופת השכירות ,על רצוני לממש את האופציה לרכישת הרכב ,התמורה
בגין רכישת הרכב תשולם במהלך שבעת הימים האחרונים של תקופת
השכירות של הרכב ,אציג תעודת ביטוח חובה תקפה של הרכב ,וכן אשלם את סכום
האגרה הכרוכה בהעברת הבעלות ברכב ,ואת אגרת הרישוי של השנה הרביעית.

.7

כללי
7.1

במשך כל תקופת ההסדר אהיה כפוף להוראות של החברה המנהלת מטעם
רפאל ולהוראות קצין הבטיחות של חברת הליסינג ושל רפאל.

7.2

ידוע לי שהאמור בכתב זה כפוף לכל השינויים והתוספות שיחולו בעתיד )אם
יחולו( בהסכם הליסינג שנחתם עם חברת הליסינג ו/או בהסכם לרכישת דלק שנחתם
עם חברת הדלק.
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7.3

כל התחשבנות שנתית אותה יש לערוך לפי הסכם זה תיערך באופן יחסי ובהתאמה בגין
חלק של שנה ,לפי הצורך ,וזאת לגבי התקופה מאז תחילת ההסדר ועד יום 31
בדצמבר הראשון שלאחר מכן ,ובגין התקופה אשר מיום 1
בינואר האחרון לפני תום ההסדר )ותהא הסיבה לתום ההסדר אשר תהא( ועד תום
ההסדר.

7.4

הנני נותן בזאת הרשאה לחיוב לפיה כל חוב אשר אהיה חייב לרפאל בקשר עם הסדר
הליסינג  -תוכל רפאל לנכותו ,בכל עת ,מכל סכום שרפאל תחוב לי
באותו מועד .לצורך האמור בסעיף זה אחתום על הרשאה לחיוב המצורפת
כנספח א 4 -לכתב זה .ידוע לי שאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות
אחרת שעומדת לרפאל ע"פ כל דין ו/או הסכם .ידוע לי שחובי לרפאל יחויב בריבית
פיגורים בשיעור שיהיה מקובל בבנק באותה עת ,וזאת במידה והסיבה לפיגור נעוצה בי.

7.5

בשום מקרה לא ישמש הרכב עכבון בידי והנני מסכים לכך כי אין ולא תהיה לי
זכות עכבון כאמור ,מסיבה כלשהי ,לרבות אם אטען כי רפאל חייבת לי סכום כלשהו.

7.6

בוטל.

7.7

ידוע לי שחברת הליסינג רשאית לשעבד את זכויות הבעלות שלה ברכב.

7.8

הנספחים לכתב זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,ואני מקבל על עצמי את כל האמור
בנספחים הנ"ל.

7.9

כתב זה על נספחיו מבטא את ההסדר המלא והממצה ביני לבין רפאל לגבי העניינים
הנדונים בו ,והוא מחליף ומבטל כל מצגים ,התחייבויות והסכמים אשר קדמו לו.

7.10

האמור בכתב זה על נספחיו יחול גם על רכב חילופי בשינויים המתחייבים.
חתימת העובד

תאריך

נציג בנפיט לזיכוי חתימה

נספח א -1

טופס הנחיות לשימוש ברכב הליסינג

להלן הנחיות המפרטות את זכויות וחובות רפאל ,חברת הליסינג והעובד/ת )מטעמי קיצור בלבד
יקראו להלן העובד והעובדת ,שניהם גם יחד ,העובד( בכל הקשור לאחזקת הרכב במסגרת הסדר
הליסינג התפעולי ולשימוש בו.
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•

נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מכתב ההצטרפות להסדר הליסינג התפעולי.

•

רפאל תוכל לעדכן הנחיות אלה מעת לעת ,ותודיע על כך לעובד והעובד יחוייב על פיהן.

•

המונחים בנספח זה תואמים למונחים בכתב ההצטרפות.

.1

אחריות העובד לאחזקת הרכב ותפעולו

.2

1.1

הרכב יהיה באחריותו הבלעדית של העובד.

1.2

העובד יחזיק ויפעיל את הרכב בהתאם להתחייבויותיו בכתב ההצטרפות ונספחיו,
בכפוף לכל דין ובזהירות הראויה ,כפי שעושה בעלים אחראי ,וכן ישתמש בכל אמצעי
הזהירות ההולמים על מנת למנוע אובדן ,נזק ,גניבה או קלקול לרכב או לצד שלישי כל
שהוא.

1.3

העובד לא יהיה רשאי למסור או להעביר או להשכיר את הרכב או להעביר או להמחות
או לשעבד את זכותו לגבי הרכב לאחר ,וזאת מבלי לגרוע מזכותו כאמור בסעיף 2.1
להלן.

1.4

העובד רשאי להשתמש ברכב אך ורק לצורכי עבודתו ברפאל ולצרכיו הפרטיים ולא לכל
מטרה אחרת.

1.5

העובד מתחייב לבצע את הנחיות הוראות קצין הבטיחות של חברת הליסינג לרבות
לעניין בקורת בטיחות ותקינות ולהודיע לו מיידית על קיום תקלות ,נזקים וליקויים ברכב
תוך זמן סביר ממועד היוודע לו .כמו כן יאפשר העובד לבדוק את הרכב מעת לעת על
מנת לברר תקינותו.

נהגים מורשים
2.1

ברכב מורשים לנהוג :העובד ובן משפחה מדרגה ראשונה )בן/בת זוגו של העובד ,הורי
העובד ,ילדי העובד ובני/ות זוגם/ן הנשואים להם( .כמו כן יוכל לנהוג כל אחד אחר,
שנוהג ברכב ברשות העובד ,ובלבד שהעובד יוודא שהנוהג ברכב ברשותו הינו בעל
רישיון נהיגה תקף.

2.2

נהג הרכב יהיה בעל רישיון נהיגה תקף ,והוא ינהג ברכב בהתאם לחוקים ולתקנות
שיהיו נהוגים מעת לעת .אסורה לחלוטין נהיגה תחת השפעת סמים ,אלכוהול וחומרים
המשפיעים על ערנות ושיקול דעתו של הנהג.
על העובד לחתום על הצהרת הבריאות הנמצאת בסוף נספח זה.
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.4

מסירת הרכב לעובד
3.1

המסירה תיעשה במכוני רפאל בתוך  20ימי עבודה ממועד החתימה על טופס
הזמנת הרכב בכפוף לכך שהרכב מצוי במלאי היבואן במועד ההזמנה .עיכוב
במסירה שעילתו בפיגור של היבואן או בשל נסיבות שאינן בשליטת חברת
הליסינג לא ייחשב כאיחור במסירה.

3.2

המסירה תתבצע במקום עבודתו של העובד בשעות העבודה המקובלות,תוך יום
עבודה אחד מהמועד בו תודיע חברת הליסינג כי הרכב מוכן למסירה .העובד
יבדוק את הרכב בדיקה סבירה קודם לקבלתו ויוודא שהרכב תקין ושכל הפריטים
המפורטים בנספח א  2 -מצויים ברכב .אם מצא שכל התנאים הנ"ל אכן התקיימו
יחתום העובד על נספח א  .2 -עם מסירת הרכב לעובד ,ייחשב העובד כמוותר על
כל טענת אי-התאמה ו/או ברירה למעט ככל שהדבר נוגע לפגם נסתר.

3.3

מועד תחילת תקופת השכירות יחל עם מסירת הרכב לעובד .במקרה של עיכוב
במסירה הנובע ממעשה או מחדל של העובד )להוציא מקרים בהם העובד לא
נמצא בעבודה עקב מחלה ,מילואים ,חופשה ונסיעה בתפקיד( יחל מועד תקופת
השכירות על כל המשתמע מכך בחלוף יום עבודה אחד ממועד מתן ההודעה של
חברת הליסינג שהרכב מוכן למסירה.

אחזקת הרכב
4.1

העובד יקפיד לשמור את הרכב באופן סביר ובמצב תקין ונקי .העובד לא יבצע כל
שינוי ברכב או באביזרים שהותקנו בו ולא יוציאם מהרכב .בגין ביצוע שנוי כאמור
יחוייב העובד בתשלום הנזק שנגרם והחזרת המצב לקדמותו .מאידך ,אם שנוי
כאמור יגרום להשבחת הרכב לא יהא העובד זכאי להשבת הוצאותיו או לפיצוי
כלשהו.

4.2

העובד יודיע למוקד השירות בחברת הליסינג מיידית ,על כל אירוע ביטוחי )לרבות
כל תקלה או תופעה חריגה ,כולל קלקול במד האוץ או במערכת האזעקה( ועל כל
אירוע תחזוקתי ,לרבות מועדי טיפול תחזוקתי שוטף .במסגרת זו יעמיד העובד
את הרכב לרשות חברת הליסינג לצורך ביצוע תיקונים  /טיפולים  /מבחני רישוי.על
העובד לאפשר לחברת הליסינג ליטול את הרכב לצרכים הנ"ל לפני השעה 9:00
בבוקר של היום בו אירע אירוע כאמור ,ואם אירע אירוע כאמור לאחר  9:00בבוקר
– עד  9:00בבוקר שלמחרת קרות האירוע.

4.3

טיפולים ברכב יעשו רק על ידי חברת הליסינג ועל חשבונה ,אלא אם כן אושר
בכתב לעובד אחרת במפורש על ידי חברת הליסינג.
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.5

.6

4.4

למרות האמור בסעיף  4.1לעיל העובד יהיה רשאי להתקין ברכב תוספות ,כגון
רדיו משופר ,רק בכפוף לאישור חברת הליסינג מראש ובכתב ,ובלבד שבעת
החזרת הרכב ידאג העובד להסרת התוספת ולהשבת הרכב למצבו המקורי כולל
כל האביזרים שהוצאו מהרכב.

4.5

העובד יהיה אחראי לבטח את התוספות שהתקין ברכב וישא בעלויות הכרוכות
בכך .יצוין ויודגש כי אחריות חברת הליסינג לביטוח הינה אך ורק לפוליסה
התקנית ללא כל הרחבות לכן ,למשל ,אין אחריות ביטוחית לחפצים שברכב.

דלק
5.1

הרכב יצויד במכשיר אלקטרוני למדידת דלק עליו תחליט רפאל )להלן" :המכשיר"(
חל איסור מפורש על טיפול ו/או הסרה של המכשיר מהרכב.

5.2

העובד יתדלק אך ורק באמצעות המכשיר .ככלל ,לא יוחזרו לעובד הוצאות דלק על
מילוי שלא באמצעות המכשיר.

5.3

אם המכשיר ייגנב או יתקלקל או יאבד ,יודיע העובד ,מיידית ,לחברה המנהלת
ולחברת הדלק על הגניבה או הקלקול או האובדן – ולאחר שיקבל את אישורן
בכתב יוכל לשלם עבור הדלק שלא באמצעות המכשיר ,וזאת עד לקבלת מכשיר
חילופי .תוצאות של עשיית שימוש לרעה במכשיר עד למסירת ההודעה כאמור
תחולנה על העובד.

5.4

במקרה של העמדת רכב חלופי במהלך תקופת הליסינג שלא יותקן בו מכשיר או
במקרה כמצוין בסעיף  5.3לעיל ,התשלום יבוצע ע"י העובד והסכום יוחזר לו ע"י
רפאל באמצעות החברה המנהלת כנגד קבלות.

תשלום מלוא הנזק
לעובד תהיה אחריות מוחלטת לנזק שייגרם לרכב ו/או לחברת הליסינג ו/או לצד
שלישי כלשהו במקרה בו אירע הנזק כאשר התקיימה אחת מהנסיבות המפורטות
להלן ,וזאת אף אם לא היה כל קשר סיבתי בין הנסיבה לבין הנזק שנגרם ,וישא
במלוא תשלומו )אף אם עלה על דמי ההשתתפות בנזק( .האמור לעיל יחול גם אם
הרכב לא היה ברשות העובד באותה עת אלא בידי נהג אחר שנהג ברשות העובד.
אין בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בסעיף  4.9ב בנספח א.
כמו כן ,חברת הליסינג לא תעמיד לרשות העובד הגנה משפטית כאמור בסעיף 8
להלן ,במקרה בו אירע הנזק כאשר התקיימה אחת מהנסיבות המפורטות להלן:
6.1

נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב.
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6.2

שימוש ברכב ,ע"י נהג כשהוא נמצא תחת השפעת משקאות אלכוהוליים ו/או
משקאות משכרים ו/או סמים משכרים ו/או סמי הזיה ו/או סמים נרקוטיים ו/או
סמים מרדימים ו/או כל חומר המשפיע על ערנות או שיקול דעת בנהיגה ושימוש
ברכב למטרות בלתי חוקיות.

6.3

שימוש ברכב מחוץ לתחום מדינת ישראל )תחום מדינת ישראל כולל את
השטחים המוחזקים ע"י צה"ל ,ובלבד שהכניסה לשטחים המוחזקים ע"י צה"ל לא
נאסרה על יד צה"ל(.

6.4

גרימת נזק למרכב התחתון ,במקרה בו ייגרם נזק למרכב התחתון של הרכב
כתוצאה מנסיעה בדרכים בלתי סלולות אשר רכבים מהסוג של הרכב הנוגע בדבר
אינם נוהגים לנסוע בהם ,למעט עקב תאונת דרכים.

6.5

גרימת נזק כלשהו לרכב ו/או לחברת הליסינג במתכוון או בזדון.

6.6

הסעת נוסעים בשכר ו/או בתמורה ו/או למטרת רווח.

6.7

שימוש ברכב לגרירה ו/או דחיפה של כלי רכב אחר ו/או כל חפץ אחר ,למעט אם הותקן
בו אביזר מתאים עפ"י היתר כדין.

6.8

שימוש ו/או נהיגה ברכב לתחרות ו/או למבחני נהיגה ו/או להוראת נהיגה.

6.9

הסעת נוסעים ברכב מעבר למורשה עפ"י חוק או רישיון הרכב ,או העמסת מטען מעבר
למורשה.

6.10

נהיגה ברכב על דרך שלרכב פרטי אין גישה סבירה אליו ו/או בדרכים שאינן מותאמות
לנסיעת רכב פרטי או שהנהיגה בהם אסורה על פי דין.

6.11

שימוש ברכב תוך כדי התנהגות אלימה למטרות פוליטיות כולל שימוש באלימות בשם
או בקשר עם ארגון כלשהו.

6.12

שימוש ברכב במקום שביתה ,מהומות ,או פעולת פועלים שובתים או מושבתים או
אנשים הנוטלים חלק בהפרעות עבודה ,אלא אם נקלע הרכב באקראי לאותו מקום,
במקרה כזה ,יפעל הנוהג ברכב להרחיקו לאלתר ממקום האירוע.
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6.13

.7

עזיבת הרכב מכל סיבה שהיא שלא בנסיבות בהן קיים חשש לשלום הנוסעים בו ולכל
פרק זמן שהוא ,ללא הפעלה או שימוש באמצעי המיגון המותקן בו ,או כשאמצעי
המיגון המותקן בו אינו תקין או עזיבת הרכב מכל סיבה שהיא ולכל פרק זמן שהוא
כשמפתחות הרכב נותרו בו.
העובד מתחייב לדווח לחברה המנהלת ולחברת הליסינג על כל נזק שנגרם לרכב מיד
עם הגרם הנזק ,וכן לשתף פעולה עם מי שיידרש לברור פרטי כל תאונה או אירוע
ולדווח לרשויות על פי דין.

התנהגות במקרה של תאונה )כולל תאונה קלה(
7.1

יש להעביר מיידית בטלפון ,למוקד חברת הליסינג ולחברה המנהלת ,פרטים מלאים
אודות התאונה .ביום העבודה הראשון לאחר התאונה יש להעביר לחברת הליסינג
טופס "הודעה על תאונה" )הנמצא אצל החברה המנהלת רפאל(.
ע"פ דרישת חברת הליסינג ידווח העובד על התאונה לרשויות הרלוונטיות ו/או לחברת
הבטוח כפי שנדרש על פי דין.

.8

7.2

אם נפגע בתאונה אדם יש להודיע מיד למשטרה ,בנוסף להודעות הנ"ל.

7.3

אין להודות בכל אחריות ו/או אשמה ,ולא לקבל כל הצעה ,להתחייב בכל התחייבות או
להבטיח הבטחה כל שהיא ,לוותר ,להתפשר ,לשלם או למסור מידע )פרט למידע שיש
למסור לפי דין ( בקשר לתאונה.

7.4

יש לקבל שמותיהם וכתובותיהם של הצדדים המעורבים בתאונה ,ושל עדים לתאונה.

7.5

יש לקבל את מספר הרישוי של כלי הרכב המעורבים בתאונה ,פרטי רשיון הרכבים
ופרטי הביטוח של הרכבים.

7.6

יש להודיע לחברת הליסינג ,תוך מתן העתק לחברה המנהלת על כל זימון לדין
המתקבל בעקבות התאונה.

הגנה משפטית
8.1

חברת הליסינג תעמיד לרשות עובד עו"ד לשם מתן הגנה משפטית בהליכים פליליים
שנפתחו נגדו  -למעט עבירות להן ברירת קנס  -בשל תאונה שנגרמה ,תוך כדי השימוש
ברכב על פי הוראות כתב ההצטרפות ונספחיו ,כתוצאה ממנה נגרמו נזקי רכוש ו/או
נזקי גוף ,ובלבד שבמקרה בו ארעה התאונה לא התקיימה לא אחת מהנסיבות
המפורטות בסעיפים  6.1עד  .6.13לעיל וכן לא אחת מהנסיבות המפורטות בסעיף 4.9
ב בנספח א.
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.9

8.2

תנאי מוקדם להעמדת עו"ד ע"י חברת הליסינג ,כאמור לעיל ,הינו מתן הודעה בכתב,
ע"י העובד ,על קיום הדיון המשפטי לפחות  15יום מראש ,וכן המצאת כל מכתב ,כתב
אישום ,הזמנה או הודעה משפטית עם קבלתם ע"י העובד.

8.3

העמדת עו"ד תהיה על חשבון חברת הליסינג  -לא העמידה החברה עו"ד כאמור
בסעיף  8.1לעיל רשאי העובד לפנות לעו"ד לפי בחירתו והוא יפוצה עפ"י השכר
הקבוע בכללי לשכת עורכי הדין )התעריף המינימלי המומלץ( התש"ס  2000 -ביחס
לעו"ד המנהלים הליכים במשפט פלילי ,כפי שיעודכן מעת לעת.

החזרת הרכב
העובד מתחייב להחזיר את הרכב לחברת הליסינג עם סיום השכירות מכל סיבה ,לרבות עקב
סיומה המוקדם ,במועד ובמקום שיתואמו מראש .הרכב יוחזר במצב תקין וטוב ,שמור
ומתוחזק מכנית וחיצונית ,כפי שקיבלו ולרבות האביזרים הכלולים בהסדר ,מסודר ונקי וריק
מכל חפץ השייך לעובד ובהתחשב בבלאי סביר הנובע מהשימוש בו והכל במידת הסביר.
אם הרכב לא יוחזר במועד,בין אם מדובר במועד עליו הודיע העובד בין אם מדובר במועד עליו
הודיעה רפאל ובין אם המדובר במועד סיום עבודת העובד ברפאל ,תהא חברת הליסינג
רשאית לתפוס את הרכב ולהחזירו לחזקתה בכל דרך שתמצא לנכון.
בנוסף יחוייב העובד ברפאל ,בגין כל יום פיגור ,פיצוי מוסכם אשר יעמוד על סך השווה ל – 30
 $לפי השער היציג של דולר ארה"ב ,בעת התשלום בפועל ,בגין כל יום של פיגור בהחזרת
הרכב ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד המוקנה לחברת הליסינג על פי דין.
רפאל תוכל לגבות פיצוי זה בהתאם לאמור בסעיף  7.4בנספח א.
עם החזרת הרכב תבדוק אותו חברת הליסינג באמצעות שמאי ,המוסכם על רפאל וחברת
הליסינג ,אשר יקבע אם נגרם נזק לרכב החורג מבלאי סביר ואת סכום הנזק.
מצא השמאי הנ"ל שנגרם נזק כנ"ל ,יחוייב העובד בדמי ההשתתפות בנזק על -פי המפורט
בסעיף  4.9בנספח א .דמי ההשתתפות הנ"ל ישולמו עבור כל מוקד נזק שיתגלה ברכב.
מובהר שאם הנזק נגרם לרכב כאשר התקיימה אחת מהנסיבות המפורטות בסעיף  6לעיל ו/או
אחת מהנסיבות המפורטות בסעיף  4.9ב בנספח א  -יחוייב העובד בתשלום מלוא הנזק
שנגרם לרכב .
בעת החזרת הרכב יחתום העובד על טופס "החזרת רכב" בחברת הליסינג.

.10

הצהרת בריאות
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העובד מצהיר כי יש ברשותו רישיון נהיגה בתוקף ,וכי ההצהרות שהצהיר בשעת החידוש
האחרון של רישיונו עומדות בעינן.
כמו כן מצהיר העובד כי במידה ויחולו שינויים במצב בריאותו בעתיד או ישונה מצב תוקף
רישיון הנהיגה ,העובד ימסור זאת באופן מיידי ,עם היוודע הדבר לידו ,לקצין בטיחות
בתעבורה.
.11

החברה המנהלת
בכל הקשור לתפעול הסדר הליסינג אין לפנות רפאל אלא יש לפנות אך ורק לחברה
המנהלת שהיא חברת "המומחים להטבות עובדים  -בנפיט בע"מ".
להלן הפרטים:
איש הקשר :לימור שושני
טל.03 – 9202031 :
פקס.03 – 9202145 :
אימיילshoshanil@ebenefit.co.il :
חתימת העובד

שם העובד

תאריך

נספח א 2 -
טופס מסירת מכונית
טופס מסירת מכונית ע"פ הסכם שכירות בין רפאל  -רשות פיתוח אמצעי לחימה בע"מ )להלן:
"רפאל"( לבין אופרייט ליס בע"מ )להלן" :המשכירה"(
הטופס נחתם ביום _________ בחודש _________ בשנת __________
בחתימת המוסמך מטעם השוכרת מר  /גב __________על טופס זה מאשרת השוכרת כדלקמן:
.1

ביום ________ נמסרה לחזקתה המכונית שפרטיה כדלקמן:
מכונית מסוג
מס רישוי
מס שלדה
קראית מונה ק"מ
מועד החזרת המכונית
בתום תקופת השכירות

:
:
:
:
:
:

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
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.2

המכונית נבדקה על ידי המוסמך מטעמה ,לשביעות רצונה ,והשוכרת באמצעות המוסמך
מטעמה קיבלה הוראות מאת קצין הבטיחות של המשכירה או מי מטעמו ביחס לנושאים
כדלקמן ,וכי וידאה ,באמצעות המוסמך מטעמה המצאות הפריטים המפורטים להלן במכונית:
2.1

הוראות לתפעול המכונית.

2.2

בקורת דלק שמן ומים.

2.3

שיגרת הטיפולים במכונית – טיפול בכל _____ ק"מ או בחלוף _____חודשים ממועד
הטיפול הקודם ,המוקדם מבינהם.

2.4

הפעלת מערכת המיגון וקיום חובה להפעילה בכל עת המצאות מחוץ למכונית.

2.5

המצאות גלגל רזרבי ,מגבה וידית ,מפתח גלגלים ,אשפתון ,כבלי הנעה וסט מנורות
חלופיות.

2.6

המצאות ספר נהג וחוברת טיפולים.

2.7

מפתח ,שלט  2 -יחידות.

2.8

המצאות עותק רישיון הרכב עם תעודת בטוח חובה במכונית ,מאושרים ע"י קצין
הבטיחות.

.3

כי המשכירה תהא זכאית להציג טופס זה לרשויות המשטרה ,לרשויות העירוניות ,ולבתי
המשפט ,למתן הסכמתה להסבת דוחות  /כתבי אישום המתייחסים למכונית הנ"ל בתקופת
השכירות ,על שמה.

.4

כי המכונית נמסרה לה ע"י ______________________ מטעם המשכירה.
חתימת העובד

חתימת נציג המשכירה

נספח א 3 -

טופס חשבון אישי )דוגמה בלבד ,טופס מקורי יועבר אליך ע"י בנפיט(

לכבוד
רפאל  -רשות פיתוח אמצעי לחימה בע"מ
א.ג.נ,.
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פרטי הסדר הליסינג:
סוג הרכב הנבחר______________________________________ :
תקופת ההסדר 3 :שנים.
קבוצת ק"מ :גבוהה  /בינונית  /נמוכה
עלות הסדר הליסינג * ₪ _________ :לחודש.
מכסת דלק חודשית הכלולה בעלות הסדר הליסינג ₪ _________ :לחודש.
עלות ההסדר לאחר השתתפות רפאל *:
שזכאי להשתתפות(

_________  ₪לחודש) .יופיע רק לעובד

עלות ההסדר לאחר ביטול אחזקת רכב *:
שזכאי לאחזקת רכב(

_________  ₪לחודש) .יופיע רק לעובד

הפחתה מרכיב פנסיוני *:

________  ₪לחודש.

הפחתה מרכיבים לא פנסיוניים * ₪ ________ :לחודש.
*

הסכומים הנ"ל ייקבעו סופית בעת שחרור הרכב מהמכס ,ויתעדכנו מעת לעת עפ"י תנאי
ההסכם.

הערות:
.1

ידוע לי כי הזמנה זו כפופה לאישור סופי של רפאל והחברה המנהלת.

.2

מחיר העסקה חושב לפי מדרגות המס וחוקי המס הידועים היום .אם ובמידה ויחול שינוי
במדרגות ובזקיפות המס במהלך השנים הקרובות ,שינוי זה עשוי להשפיע על
כדאיות ההסדר.
שם העובד

תעודת זהות

חתימת העובד

תאריך

נספח א 4 -
טופס הרשאה לחיוב
אל:

רפאל – רשות פיתוח אמצעי לחימה בע"מ
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מאת:

שם פרטי ___________ שם משפחה ___________ .

הנדון :הרשאה לחיוב -ליסינג תפעולי
הואיל והצטרפתי להסדר ליסינג תפעולי לרכב בהסכם שנחתם על ידי ביום _________ )להלן:
"ההסכם"( ,הנני נותן לרפאל הרשאה לניכוי ,מכל חוב אשר חבה לי רפאל ,כל סכום אותו אהיה חייב
בקשר לשימוש ברכב הליסינג התפעולי )להלן" :החוב"(.
בנוסף הנני מאשר בזאת כי במקרה בו עבודתי אצלכם תיפסק מכל סיבה שהיא ,בין מרצוני ובין שלא
מרצוני ,ובמועד זה יוותר חוב כלשהו ,תהיה רפאל רשאית לנכות על פי הרשאה זו את יתרת החוב
בכל עת ,מכל סכום שיגיע לי מרפאל בקשר לעבודתי אצלה ,לרבות משכרי ,מפיצויי פרישה ,מפיצוי
פיטורין ומיתר הכספים אשר יגיעו לי ,אם יגיעו לי ,בעת סיום יחסי עובד מעביד עם רפאל ,כל זאת
מבלי לגרוע מכל זכות אחרת ו/או כל סעד אחר של רפאל לגביית החוב.
תאריך

חתימת העובד

נספח א 5 -
טופס הזמנת מכונית
טופס הזמנת מכוניות להשכרה ע"פ הסכם שכירות בין אופרייט ליס בע"מ )להלן" :המשכירה"( לבין
רפאל  -רשות פיתוח אמצעי לחימה בע"מ

הטופס נחתם ביום ______ בחודש _______ בשנת ______
פרטי המוסמך המחזיק ברכב מטעם השוכרת:
שם:

מכון:

ת"ז:

כתובת המכון ת.ד:.

כתובת בית:
E-MAIL:

מס הזמנה בחברת הליסינג:

טלפון:

נדרש רכב גישור מתאריך:

פקס:

תאריך לידה:
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מועד תשלום ראשון –  1לחודש הקלנדארי הראשון או
השני העוקב.

טלפון סלולארי:
מס רישיון נהיגה:
תוקף רישיון נהיגה:
פרטי המכונית:
דגם הרכב

•
•
•

מחיר מחירון רכב כולל מע"מ

צבע

מודל הרכב

סוג הדלק
בנזין  /סולר

חתימת העובד

תקופת השכירות  36חודשים
מכסת ק"מ שנתית 25,000
לבחירתך רדיו טייפ  /רדיו דיסק

רשימת פריטים אשר לא כלולה באביזרי הרכב המקוריים או הניתנים ע"י המשכירה והניתנים לרכישה
בתשלום אחד מראש אשר ינוכה משכר הנטו:
פריט
מחליף דיסקים
מרים שמשות ל –  4חלונות
תוספת זוג חלונות חשמל

מחיר לשוכרת בשח *
1,850
330
1,300

חתימת העובד

*המחירים אינם כוללים מע"מ
אני מעוניין  /לא מעוניין בהתקנת דיבורית המתאימה למכשיר  6360ו – ) 6310טלפון אסטרטגי(
ללא תוספת עלות.
בחתימתה על נספח זה ,מאשרת השוכרת כי מר  /גב ____________ מוסמך/ת מטעמה לקבל את
המכונית שהוזמנה ע"פ נספח זה ,ולחתום על נספח א –  ,2במועד מסירתה בפועל.
חתימת העובד

מועד משוער של אספקת הרכב

חתימת נציג בנפיט

חתימת המשכירה
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נספח א 6 -
טופס קבלת ייעוץ
עובד יקר,
שלום רב,
אנו שמחים שבחרת להצטרף להסדר הליסינג התפעולי המוצע לך על ידי רפאל  -רשות פיתוח אמצעי
לחימה בע"מ )להלן "רפאל"( בגינו תעניק לך חברתנו ייעוץ אישי במטרה לעזור לך לבחון את ההיבטים
הכלכלים של התוכנית ומאחלים לך נסיעה בטוחה ונעימה.
אנו רוצים להביא לידיעתך כי הייעוץ שניתן לך על ידי חברתנו בקשר להסדר הליסינג התפעולי ,מתבסס
על נתוני שכר שנתיים שהתקבלו בהסכמתך ממערך משאבי אנוש ועל סמך הכללים שסוכמו עם רפאל.
נזכיר עוד כי הפרטים הנוגעים לרכבים בעסקת הליסינג עצמה לרבות לעניין אבזור הרכב ,סוגו ,קבוצת
הרישוי אליה שייך ,צבעו ,זמן אספקתו ,ביצוע טיפולים ועוד ,נמסרו לנו ע"י חברת הליסינג ועל אחריותה.
נבקשך לאשר בשולי מכתבנו זה ,כי קראת את תוכנו והינך מסכים לכל האמור בו.

בברכה,
המומחים להטבות לעובדים – בנפיט בע"מ
שם העובד

חתימת העובד

תאריך

המומחים להטבות לעובדים  -בנפיט בע"מ .רח הלפיד  8קרית מטלון פתח תקווה  49170ת.ד 7076 .טל 03-9202030 :פקס03-920203 :

נספח א 7 -
טופס הצטרפות למינוי וידאו בכביש חוצה ישראל
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לכבוד
רפאל  -רשות פיתוח אמצעי לחימה בע"מ

הנדון :תשלומים בכביש אגרה )כביש (6
הנני מאשר שידוע לי כלהלן:
.1

נסיעות בכביש  6יחויבו על פי התעריף של מנוי וידאו.
בחברת דרך ארץ )להלן" :דרך ארץ"( שלושה סוגי מנויים בתעריפים שונים :נוסע מזדמן )התעריף
הגבוה ביותר( ,מנוי וידיאו ,מנוי פסקל )התעריף הזול ביותר(.

.2

הצטרפות כל עובד כמנוי וידאו תחל כחודש לאחר קבלת הרכב .ידוע לי שנסיעה בתקופת מעבר
זו בכביש  6תחויב בתעריף נסיעה גבוה )נוסע מזדמן(.

.3

במועד קבלת החיוב מחברת דרך ארץ בע"מ יחוייב העובד במקביל בגובה סכום החיוב בגין הרכב
שברשותו .גובה החיוב יהיה ע"פ תעריף מנוי וידאו עדכני של חברת דרך ארץ.
פרוט הנסיעות החודשי ישלח לעובד ע"פ דרישה וכרוך בתשלום נוסף לחברת דרך ארץ.

.4

עובד שירצה לעבור ממנוי וידאו למינוי פסקל יעביר בקשה לרפאל באמצעות חברת בנפיט ,לשם
הפסקת חברותו כמנוי וידאו ויפנה באופן עצמאי לחברת דרך ארץ לצורך השינוי .התשלום עבור
הפיקדון ועבור הנסיעות יוסדר באופן עצמאי ע"י העובד דרך כרטיס האשראי שלו.
מרגע ביטול מנוי הוידיאו ועד מעברו למנוי פסקל יוגדר העובד כלקוח מזדמן .ידוע לי ,שנסיעה
בתקופה זו בכביש  6תחויב בתעריף נסיעה גבוה )נוסע מזדמן(.

.5

רכב חלופי אינו נמצא בהסדר מנוי וידאו ומחויבים בתעריף נוסע מזדמן.

.6

במהלך התקופה עשוי העובד להידרש ליצור התקשרות ישירה עם דרך ארץ לחיוב חשבונו
בכרטיס אשראי.

.7

אני מאשר שכל האמור לעיל ידוע לי ומוסכם עליי ,לפי העניין .
שם העובד

חתימת העובד

תאריך

נספח א 8 -
טופס הסבת דוחות תעבורה ,קנסות וכתבי אישום
לכבוד
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אופרייט ליס בע"מ

הנדון :אישור  /הצהרת חוכר להסבת דוחות תעבורה ,קנסות וכתבי אישום
אני הח"מ_______________________ :
_____________________________
ת.ז
כתובת__________________________________________________________:
העובד ברפאל  -רשות פיתוח אמצעי לחימה בע"מ ) להלן "רפאל"( מצהיר בזאת כי קיבלתי לחזקתי
ולשימושי מרפאל רכב מסוג ____________ מס רישוי ______________)להלן ה"רכב"(.
הרכב נחכר ע"י רפאל מכם במסגרת הסדר ליסינג תפעולי לתקופה החל מתאריך שיינקב בטופס
מסירת הרכב וכלה בתום  36חודש וזאת ע"פ חוזה חכירה תפעולית.
הריני לאשר בזאת כי בכל התקופה הנ"ל הרכב בחזקתי ובשימושי ,אלא אם הוחזר לפני תום התקופה.
אישור זה בחתימתי ניתן לצורך הצגתו על ידכם לרשויות המשטרה ,לבתי המשפט ,לרשויות עירוניות
ואחרות כדי שיסבו על שמי את דוחות התעבורה ,הקנסות וכתבי האישום המתייחסים לרכב.

ולראיה באתי על החתום
תאריך

חתימת העובד

נספח א 9 -
מחירון שירותי חילוץ וגרירה
להלן המחירים* של שירותי החילוץ והגרירה שעל העובד לשלם במקרים המפורטים בסעיף 4.4
בנספח א:
סוג השרות

מחיר לשוכר/ת *

רכב תקוע ללא דלק

 105ש"ח עבור הגעה  +עלות הדלק

החלפת גלגל

פרטי  105ש"ח
מסחרי  105ש"ח
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מחיר בסיס לפרטי  105ש"ח
תוספת עבור כל  30דקות חילוץ  100ש"ח
חילוץ בשעות הערב  -תוספת 25%
חילוץ בשעות הלילה  -תוספת 50%

חילוץ ) שקיעה בבוץ ,חוף ים(

חתימת העובד

שם העובד

תאריך

נספח א 10 -
בקשה לרכב גישור במסגרת עסקת ליסינג
לכבוד
רפאל  -רשות פיתוח אמצעי לחימה בע"מ

הנדון :רכב גישור
הנני מאשר שידוע לי כלהלן:
.1

רכב הגישור שיתקבל הינו מאותה קבוצת רישוי של הרכב המוזמן .למרות זאת ,אם הרכב שהוזמן
הינו בעל שישה מקומות ישיבה ומעלה העובד יקבל רכב גישור יוקרתי של  2000סמ"ק או רכב
גישור בעל שישה מקומות ישיבה ומעלה  -לפי החלטת חברת הליסינג .קבלת הרכב תיעשה תוך
 5ימי עבודה ממועד החתימה על ההזמנה.

.2

עלות הסדר הליסינג בגין רכב הגישור תהיה שווה לזו בגין הרכב המוזמן ,כאמור בסעיפים  3ו4 -
בנספח א.

.3

רכב הגישור יוחזר תוך יום עבודה אחד ממועד הודעת חברת הליסינג כי הרכב המוזמן מוכן
למסירה ,למעט מקרים בהם העובד לא נמצא בעבודה מסיבות כמו :מחלה ,מילואים ,חופשה,
נסיעה לחו"ל וכדומה .במידה והעובד לא יעשה כן ,בכפוף לאמור לעיל ,הוא יישא בכל העלויות
והנזקים שייגרמו לחברת הליסינג כתוצאה מכך.

.4

על השימוש ברכב הגישור יחול כל המתחייב מהשימוש ברכב המוזמן והעובד ישא בנזקים שיגרמו
בשל מעשה או מחדל מטעמו כלפי רכב הגישור.
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.5

ברכב הגישור לא יותקן מכשיר תדלוק אוטומטי ,התשלום בגין דלק יבוצע ע"י העובד והסכום יוחזר
לו ע"י רפאל באמצעות החברה המנהלת כנגד קבלות .למרות זאת ,הוצאות הדלק בגין רכב
הגישור יילקחו בחשבון לצורך האמור בסעיף  4.2בנספח א.

.6

רכב הגישור אינו נמצא בהסדר מנוי וידאו ,ולפיכך העובד יחוייב בתעריף נוסע מזדמן בגין נסיעות
בכביש  6ודמי טיפול אפשריים של חברת הליסינג.

.7

אני מאשר שכל האמור לעיל ידוע לי ומוסכם עליי ,לפי העניין .
שם העובד

חתימת העובד

תאריך

לכבוד
אופרייט ליס בע"מ
א.ג.נ.

הנדון :בקשה לרכב גישור במסגרת עסקת ליסינג
נבקשכם להעמיד לרשותנו רכב גישור לעסקה מס ________
החל מתאריך ______________ועד תאריך מסירת רכב בעסקה .
ידוע לנו כי חשבוננו יחויב לפי תעריף יומי על פי מס הימים שנשתמש ברכב גישור בפועל.
תעריף יומי הנו מחיר הליסינג החודשי לחלק ל – .30
כתובת לקבלת רכב הגישור :מכון _____________________________
מס טלפון לתיאום רכב הגישור :במכון_________________________ :
נייד__________________________ :
בברכה,
שם העובד:

חתימת המשכירה:

נספח ב 1
דוגמה מספרית לסעיף 6.3

] 45) [28/04/2008 18:53:52ךותמ .htm (36לאפרב ילועפת גניסיל םכסה 4/PDF/םימכסה/רקחמה רתאfile:///D|/

AgreementShow

.1

נתונים כלליים
-

עובד זכאי להחזר הוצאות החזקת רכב של  20,000ק"מ בשנה- :
-

הוצאות קבועות )חודשי( =  1,480.-ש"ח )(X *1.1093 1,333.-

-

הוצאות משתנות )חודשי(

=  1,339.-ש"ח )(X *1.1093 1,207.-

-

הוצאות ביטוח וטסט )שנתי(

=  6,000.-ש"ח.

סה"כ החזר הוצאות החזקת רכב על בסיס חודשי =  3,319.-ש"ח.
-

עובד בחר ברכב קטן:
-

*
.2

עלות הסדר הליסינג

=  3,200.-ש"ח.

ביטוח לאומי  + 5.93%הפרשה לקופת גמל .10.93% = 5%

בדיקת סכום החזר הוצאות החזקת רכב מול עלות הסדר הליסינג
עלות הסדר הליסינג 〉 החזר הוצאות החזקת רכב.
-

במקרה זה ביטול זכאותו של העובד להחזר הוצאות החזקת הרכב מכסה את עלות
ההסדר ,היינו ,העובד זכאי לרכב שבחר ללא השתתפות נוספת ,והוא לא יהיה זכאי
לכל פיצוי בגין ההפרש.

נספח ב 2
דוגמה מספרית לסעיף ) 6.4פיסקה ראשונה לאחר סעיף (6.4.2
.1

נתונים כלליים:
 15,165.-ש"ח.

-

שכר משולב חודשי -

-

עלות החזר הוצאות החזקת רכב )חודשי( -
)(-.1,952 X *1.1093

-

עלות הסדר הליסינג -

-

סכום השתתפות לאחר ביטול החזר הוצאות החזקת הרכב:

 2,166.ש"ח 3,985.-ש"ח לחודש
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 1,819.ש"ח לחודש.*
.2

ביטוח לאומי  + 5.93%הפרשה לקופת גמל .10.93% = 5%

מקרה א – העובד בחר במסלול הפנסיוני )סעיף (6.4.1
 1,323.ש"חלחודש
**

.3

=

1,819
**1.375

הפחתה מרכיב פנסיוני

=

הפרשה לפנסיה  + 13.33%הפרשה לאובדן כושר עבודה  + 1.5%הפרשה לקרן השתלמות
 + 7.5%הפרשה לביטוח לאומי  + 5.93%תשלום משכורת יג על השכר הפנסיוני המופחת =
.37.5%

מקרה ב – העובד בחר במסלול הלא פנסיוני )סעיף (6.4.2
 1,640.ש"חלחודש
*

=

1,819
*1.1093

הפחתה מרכיבים לא
פנסיוניים

=

ביטוח לאומי  + 5.93%הפרשה לקופת גמל .10.93% = 5%

נספח ב 3
דוגמה מספרית לסעיף ) 6.4פיסקה שנייה לאחר סעיף (6.4.2
.1

נתונים כלליים
 15,165.-ש"ח.

-

שכר משולב חודשי -

-

עלות החזר הוצאות רכב )חודשי( -

-

עלות הסדר הליסינג -

-

עלות הסדר הליסינג לאחר ביטול החזר הוצאות רכב  1,819.- -ש"ח.

 2,166.ש"ח = )(X *1.1093 1,952 3,985.-ש"ח לחודש.

רכיבים לא פנסיוניים:
הוצאות טלפון -
ביגוד -
משכורת יג -
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 607.-ש"ח לחודש = X 15,165 0.04

תגמול רבעוני )לפי  4%לחודש( -

 2,288.-ש"ח לחודש = *X 2,063 1.1093

-

סה"כ רכיבים לא פנסיוניים -

-

סה"כ רכיבים לא פנסיוניים בהנחה שאין תגמול רבעוני -
 1,615.-ש"ח לחודש = *X 1,456 1.1093

*
.2

ביטוח לאומי  + 5.93%הפרשה לקופת גמל .10.93% = 5%

הפחתה מהשכר בהנחה שאין תגמול רבעוני
2.1

עלות ההסדר )על בסיס שנתי( לאחר ביטול החזר הוצאות רכב- :
 21,828.-ש"ח = X 1,819 12

2.2

סה"כ רכיבים לא פנסיוניים שבוטלו בפועל במהלך השנה- :
 19,380.-ש"ח = X 1,615 12

2.3

עקב אי תשלום מענק רבעוני במהלך השנה יושלם ההפרש מהשכר הפנסיוני) :הפחתה
משכר פנסיוני בחודש דצמבר(
 1,909ש"ח

***

=

21,828 - 19,380
***1.2826

הפרשה לפנסיה  + 13.33%הפרשה לאובדן כושר עבודה  + 1.5%הפרשה לקרן
השתלמות  + 7.5%הפרשה לביטוח לאומי .28.26% = 5.93%

נספח ב 4
דוגמה מספרית לסעיף 6.5
.1

נתונים כלליים
-

שכר משולב חודשי -
עילות הסדר הליסינג -

 13,554.ש"ח 3,985.-ש"ח לחודש.

רכיבים לא פנסיוניים:
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הוצאות טלפון -
ביגוד -
משכורת יג -
תגמול רבעוני )לפי  4%לחודש( -
.2

שווי סה"כ רכיבים לא פנסיוניים:

 43.ש"ח לחודש. 102.5ש"ח לחודש )(1,230/12
 1,129.5ש"ח לחודש )(13,554/12
 542.ש"ח לחודש = X 13,554 0.04 2,016.-ש"ח לחודש = *X 1,817 1.1093

הפחתות מהשכר
במקרה זה סה"כ הרכיבים הלא פנסיוניים קטן מסכום עלות הסדר הליסינג ולכן יושלם ההפרש
באמצעות הפחתה של הרכיב הפנסיוני- :
2.1

הפחתה מרכיב פנסיוני:
 1,535.ש"חלחודש

2.2

= 1,969
***1.2826

=

הפחתה בפועל מרכיבים לא פנסיוניים:

 1,689.ש"חלחודש

=

****0.0833 X 1,535

-

3,985 - 1,969
*1.1093

=

*

ביטוח לאומי  + 5.93%הפרשה לקופת גמל 10.93% = 5%

***

הפרשה לפנסיה  + 13.33%הפרשה לאובדן כושר עבודה  + 1.5%הפרשה לקרן השתלמות
 + 7.5%הפרשה לביטוח לאומי .28.26% = 5.93%

****

הקטנת משכורת יג ) (8.33%על ההפחתה מהרכיב הפנסיוני.

הערה:
החישוב בפועל הינו משולב ונעשה באמצעות תוכנת מחשב .הדוגמה המספרית נלקחה מתוך
התחשיב שבוצע בפועל במחשב.

נספח ב 5
דוגמה מספרית לסעיף 7.1
.1

נתונים כלליים
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-

על פי הדוגמה המספרית )נתונים כלליים( שבנספח ב .4
קיימים שני מסלולים להשתתפות במימון עלות הסדר הליסינג- :
-

.2

השתתפות של  1,000ש"ח לחודש.
השתתפות של  2,000ש"ח לחודש.

השתתפות במימון עלות הסדר הליסינג של  1,000ש"ח לחודש
 3,985.-ש"ח לחודש.

-

עלות הסדר הליסינג -

-

השתתפות במימון עלות ההסדר -

 1,000.-ש"ח לחודש.

-

עלות ההסדר לאחר הפחתת המימון -

 2,985.-ש"ח לחודש.

-

סה"כ רכיבים לא פנסיוניים -

 2,016.-ש"ח לחודש.

במקרה זה סה"כ הרכיבים הלא פנסיוניים קטן מסכום עלות הסדר הליסינג ולכן ההפרש יושלם
באמצעות הפחתה של הרכיב הפנסיוני:
2.1

 755.ש"חלחודש

2.2

הפחתה מרכיבים לא פנסיוניים:
 1,754.ש"חלחודש

.3

968
1.2826

=

=

0.083 X 755

=

-

2,985 - 968
1.1093

=

השתתפות במימון עלות הסדר הליסינג של  2,000ש"ח לחודש
-

עלות הסדר הליסינג -
השתתפות במימון עלות ההסדר -
עלות ההסדר לאחר הפחתת המימון -

 3,985ש"ח לחודש.
 2,000ש"ח לחודש.
 1,985ש"ח לחודש.

במקרה זה סה"כ הרכיבים הלא פנסיוניים גדול מסכום עלות הסדר הליסינג ולכן ההפחתה תעשה רק
מהרכיבים הלא פנסיוניים:
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 1,789.ש"חלחודש

=

1,985
1.1093

=

נספח ב 6
דוגמה מספרית לסעיף 11
.1

נתונים כלליים
-

על פי הדוגמה המספרית )נתונים כלליים( שבנספח ב.2

-

המשך הדוגמה )מקרה ב( שבסעיף  3בנספח ב.2

-

זקיפת המס החלה על העובד גדלה מ 1,290.- -ש"ח )כיום( ל 1,490.- -ש"ח ,גידול של
 200.-ש"ח.

-

עקב הגדלת שווי הרכב ב 200.- -ש"ח ,ההוצאות העודפות ,שבבסיס החישוב אשר לפיו
נקבע עלות ההסדר ,יורדות ב 92-ש"ח ולכן עלות הסדר הליסינג תקטן ב 92-ש"ח- :
 3,893ש"ח לחודש = 3,985 - 92

-

סכום ההשתתפות לאחר ביטול החזר הוצאות החזקת רכב:
 1,728.-ש"ח לחודש.

.2

חישוב ההפחתה החדשה
 1,558.ש"חלחודש

=

1,728
1.1093

=

הפחתה מרכיבים לא
פנסיוניים

הפעלת הסדר הליסינג התפעולי  -מודל הפעלה בשלבים
.1

כללי
במסגרת ההסכם הקיבוצי המיוחד מיום ) 05.02.2006להלן " :הסכם הליסינג"( ועל פי האמור בו,
להלן ההסכמות אליהם הגיעו הצדדים בנושאים שלהלן :
)(1

מודל ההפעלה בשלבים וקריטריונים.
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)(2
.2

מדרגי הסכומים שבהם תשתתף החברה במימון עלות הסדר הליסינג ומועד הפעלת
המדרגים.

מודל ההפעלה בשלבים
2.1

שלב א:
 2.1.1תחולה  -מיום חתימת ההסכם ועד תום שישה חודשים מיום החתימה ,או על פי
החלטת החברה ,המוקדם מבין השניים.
מספר כלי רכב  -לפחות  100כלי רכב לעובדי מחקר ,אלא אם כן לא יהיו מספיק
מועמדים.
 2.1.3זהות העובדים – העובדים העומדים אחר הקריטריונים בסעיפים  3.1ו 3.2 -שלהלן.

2.2

שלב ב :
 2.2.1תחולה  -מתום שלב א ועד תום  12חודשים מתום שלב א ,או על פי החלטת
החברה ,המוקדם מבין השניים.
 2.2.2מספר כלי רכב  -תוספת של לפחות  250כלי רכב לעובדי מחקר ,אלא אם כן לא
יהיו מספיק מועמדים.
 2.2.3זהות העובדים – העובדים העומדים אחר הקריטריונים בסעיפים  3.1ו 3.2 -שלהלן
ובהתאם לסעיף  3.3שלהלן.
 2.2.4התייחסות לתוספת כלי הרכב  -לפחות  50%מתוספת כלי הרכב יופנו לטובת
עובדים עוברים.

2.3

שלב ג:
 2.3.1תחולה  -מתום שלב ב ועד תום  12חודשים מתום שלב ב ,או על פי החלטת
החברה ,המוקדם מבין השניים.
 2.3.2מספר כלי רכב  -תוספת של לפחות  350כלי רכב לעובדי מחקר ,אלא אם כן לא
יהיו מספיק מועמדים.
 2.3.3זהות העובדים  -העובדים העומדים אחר הקריטריונים בסעיפים  3.1ו 3.2 -שלהלן
ובהתאם לסעיף  3.3שלהלן.

2.4

שלב אחרון:
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 2.4.1תחולה  -מתום שלב ג.
 2.4.2זהות העובדים  -כל עובד מחקר העומד אחר הקריטריונים שבסעיפים  3.1ו3.2 -
שלהלן ובכפוף לאמור בסעיף  3.3בהסכם הליסינג.
.3

.4

קריטריונים
3.1

עובדים ששכרם המשולב החודשי גבוה מ  .₪ 11,500 -הסכום יתעדכן אחת לשנה על פי
תחשיב כדאיות שיוצג לארגון העובדים.

3.2

עובדים אשר הביטוח הפנסיוני שלהם אינו כולל הפרשה לקרן פנסיה גירעונית )על פי
הגדרת שוק ההון והביטוח( ,למעט מקרים חריגים בהסכמת העובד ,הועד וההנהלה.

3.3

בנוסף לאמור בסעיפים  3.1ו 3.2 -לעיל תינתן עדיפות לעובדים הבאים:

•

עובדים בעיסוקים שלא הוגדרו כעיסוקים קריטיים  -על פי החלטת הסמנכ"ל למשא"ן.

השתתפות במימון עלות הסדר הליסינג
4.1

.5

•

עובדים בעיסוקים קריטיים כפי שיוגדרו על ידי החברה אחת לשנה וזאת בהתאמה
לשוק התעסוקה.

יקבעו שתי פעימות למימון עלות הסדר הליסינג :
*

פעימה ראשונה  .₪ 1,000 -הסכום יתעדכן על פי עליית מדד.

*

פעימה שנייה  .₪ 2,000 -הסכום יתעדכן על פי עליית מדד.

4.2

החברה תהייה רשאית להפעיל הפעימה הראשונה רק החל מתום החודש השני של תחילת
שלב ב )סעיף  2.2לעיל(.

4.3

החברה תהייה רשאית להפעיל גם הפעימה השנייה רק החל מתום החודש השני של
תחילת שלב ג )סעיף  2.3לעיל(.

4.4

בכפוף לאמור בסעיפים  4.3 - 4.1לעיל ,זהות העובדים שיהיו זכאים להשתתפות במימון
הסדר הליסינג יקבעו על ידי החברה לפי שיקול דעתה.

נוהל רכב ליסינג
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החברה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לקבוע נוהל בנושא השימוש ברכב ליסינג ולשנותו
מעת לעת ,ובתנאי שנוהל כזה לא יפגע ו/או לא ישנה בדרך כלשהי מזכויות העובדים ,על פי
הסכם הליסינג ו/או על פי הוראת מסמך זה ,ו/או על פי הסכם העבודה בחברה .מובהר בזאת ,כי
הנוהל יועבר לעיון ארגון העובדים לפני הפצתו.
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