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 כירת שירותיו של קבלן עצמאי )פרילנסר(ש
הנכם פועלים עפ"י  כיבעיר ניו יורק? וודאו 

 ההנחיות של החוקים החדשים
 2017בפברואר  27 ,רעו"ד מאירה פרזיגמאת 

 

 Freelance Isn’t Free“), יחול "חוק פרילנס אינו בחינם" 2017במאי,  15-ן ההחל מ

Act” ( של העיר ניו יורק )שמורכבת מחמישה רבעים: מנהטן, קווינס, ברוקלין, סטטן
והברונקס( על אותם אנשים וישויות של חברות אשר לוקחות שירותים של צד  איילנד

מאי( בעיר ניו יורק. על פי החוק החדש, שלישי על בסיס "פרילנס" )כלומר, קבלן עצ
או יותר )או על בסיס חד פעמי  800$אם שירותיו של הקבלן העצמאי הינם בערך של 

 יום(, אזי: 120או סה"כ במהלך תקופה של עד 
 
 חוזה כתוב .1

 ההסדר חייב להיות מתועד בכתב, וההסכם הכתוב חייב לכלול:

  של שני הצדדים השמות והכתובותאת 

 אשר יסופקו על ידי הקבלן העצמאי שירותיםוגעים לפרטים הנ 

  השיטה של חישוב  ואתהתעריף של השירותים שיינתנו, ואת  הערךאת
 וכן  התגמול,

  .את התאריך שבו ישולם התגמול, או את האופן בו ייקבע תאריך זה 

 

 תשלום בזמן .2

 יש לשלם לקבלן העצמאי בתאריך המוסכם או לפניו, כפי שנקבע בחוזה הכתוב
בין הצדדים. אם תאריך זה אינו מצוין )הפרה של דרישת החוק(, אזי ייתכן כי 
הקבלן העצמאי יהיה זכאי לתשלומי נזק כפי שיתואר להלן, והחברה חייבת בכל 

יום ממועד השלמתם של השירותים  30מקרה לשלם לקבלן העצמאי תוך 
 הרלוונטיים ע"י הקבלן העצמאי. 

 

ן העצמאי להגיש תלונה ל"משרד לתקנים בעבודה על פי החוק החדש, רשאי הקבל
העיר ניו יורק" תוך שנתיים מתאריך ההפרה, ולהגיש תביעה בבית משפט תוך  של

שש שנים מן המועד בו היה נתון לנוהגי תשלום בלתי חוקיים ו/או לנקמה על הגשת 
תביעה אדמיניסטרטיבית או משפטית. אנשי מכירות ממונים, עורכי דין העוסקים 

 עריכת דין, ובעלי מקצוע מורשים בתחום הרפואה פטורים מהוראותיו של חוק זה. ב

 

 חברה אשר לא תציית לדרישות החוק עשויה להידרש לשלם:

  על אי עריכה של הסכם הכתוב כראוי 250$קנס של 

 השווים לערך של הסדר השירות המדובר נזקים 

 עמלות ועלויות של עורכי דין, וכןנזקים כפולים , 

 אם נמצא כי החברה נקטה בהפרות חוזרות ונשנות 25,000$אזרחי עד  קנס ,
 של חוק זה. 
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"חוק פרילנס אינו בחינם" אינו ישים רטרואקטיבית, כלומר, אין צורך לשנות הסכמים 
במאי,  15-כל הסכם שנכנס לתוקף נכון ל. אולם, 2017במאי,  15-שסוכמו טרם ה

  חייב לציית לדרישות של הסכם כתוב ותשלום, כפי שמחייב החוק. 2017

 

החובות המוטלים על ידי החוק הינם רחוקים מלהיות מכבידים. לעומת זאת, קנסות 
על אי ציות לחוק עשויים להיות מהותיים. בכל מקרה, חברות המעסיקות צד שלישי 

, כך שההסדר בין על בסיס קבלן עצמאי יפיקו תועלת מכך שיפעלו בהתאם לחוק
 הבנות ביחס לשירותים שיינתנו או ביחס לתנאי התשלום.-הצדדים ברור ואין אי

 

 

 

זה נועד לצורכי מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. לקבלת מידע נוסף ביחס  SWA מידעון
ניו לדרישות של החוק החדש, ולמחויבויות כאשר שוכרים את שירותיהם של קבלנים עצמאיים בעיר 

. עבור סקירה אנדריאה ברנשטייןאו  עם עו"ד מאירה פרזיגריורק ובמקומות נוספים, נא ליצור קשר 
ווגם של אנשים כקבלנים עצמאיים, בניגוד לשכירים, ראה של גורמים שיש להביאם בחשבון בעת סי

/employees-contractors-independent-your-post/are-http://swalegal.com/media אין לראות .
ורך דין/לקוח תאושר ה משפטית. כל מערכת יחסים חדשה של עבהזמנה ליצור קשר שידול לעבוד

 .בכתב

  

 לחברות סיוע במתן ומתמחה  SWA ב ותעסוקה העבודה דיני מחלקת ראש היא פרזיגר מאירה ד"עו
 במייל אותה להשיג ניתן .ב"בארה עבודה לדיני הקשורים משפטיים בנושאים ישראליות

 mferziger@swalegal.com עם קשר צרו נא ,אלה בנושאים נוסף למידע  .077  667 0794בטל'  או 
 יחסים מערכת כל .משפטית לעבודה שידול קשר ליצור בהזמנה לראות אין .פרזיגר מאירה ד"עו

 או משפטי ייעוץ מהווה אינו זה בפרסום המופיע המידע  .בכתב תאושר לקוח/דין עורך של חדשה
.                                                ספציפיות לעובדו ביחס דעה
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