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 נוסח מודעה בעיתון

שירותי ראיית חשבון, יר עבור זורית אלבטוף )להלן: "המועצה"( מבקשת לקבל הצעת מחאמועצה  .1

 לפי המפורט במסמכי המכרז. הנהלת חשבונות, חישוב שכר וניהול מערכת החשבונות והכספים עבורה

ובכלל זה  בהמשך כמפורטהיקף העבודה המשוער הנדרש לכלל השירותים המפורטים בנספח ג' יהיה  .2

 השתתפות בישיבות המועצה המקומית, וישיבות מחוץ למשרדי המועצה, ככל שיידרש.

 תנאי סף: .3

             "(  שהינו בעל רישיון רו"ח בתוקף עם המשתתף" ו/או "המציערשאי להשתתף במכרז מציע )להלן:"           

 ;שנים 5 וותק שלא יפחת מ

 שנים רצופות לפחות, 5יסיון במערכת הפיננסית של רשויות מקומיות  של על המציע להיות בעל נ בנוסף,

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז,  ואשר הינו עומד  בכל  7במהלך  ושנרכש

 תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

די המועצה התשלום לא יוחזר ( במשר )₪  1,000של רכישת מסמכי המכרז תהיה תמורת תשלום  .4

 .ה' בשעות העבודה  –יר בימים א' יביישוב עוז

 ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום במשרד מזכיר המועצה.

₪  0,0003על מגיש ההצעה לצרף בנוסף למכרז, ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת המועצה בסך של  .5

 מכרז.שתעמוד בתנאים המפורטים במסמכי ה 30.8.2022בתקוף עד 

קים יש להכניס בשני עות  2 -את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב .6

בלשכת ראש  –ולמסרם ביד במועצה  1/2022במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז פומבי מס' 

      0041:שעה   6.202232._המועצה, לא יאוחר מיום 

  

 

 כבוד רב ב                                                                                                                                   

 אהד רחאלע                                                                                                                               

  בטוף אזורית אל מועצהראש 
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 כללי: .1

ראיית חשבון לקבל הצעת מחיר עבור מתן שירותי  )להלן: "המועצה"( מבקשת אזורית אלבטוףמועצה 
 לפי המפורט בנספח ג'. המועצהוהכספים עבור 

 תקופת ההתקשרות: .2

. לאחר מכן, המועצה תהיה רשאית לחדש את חודשים  24  משך ההתקשרות יהיה לתקופה של .א
 חמש שנים.עד תקופה מצטברת של חודשים, ול 12ספות בנות תקופות נוההתקשרות ל

 ממועד ההודעה על זכייתו. באופן מיידיל המציע להיות מוכן לביצוע השירותים ע .ב

 

 :נציג המועצה .3

כל הבהרה או בירור לגבי . המועצה מזכיר, עבד אלקאדר חטיבנציג המועצה לצורך פניה זו הינו מר 

 .abed2812@gmail.comאו מייל    046002404ון: פניה זו תתבצע דרכו באמצעות טלפ

 הגשת ההצעה: .4

 בתיבת המכרזים.הגשת ההצעה תיעשה באמצעות מסירת המסמכים באופן ידני במועצה,  .א

לא יאוחר מיום במעטפה סגורה בתיבת המכרזים של המועצה עד את ההצעה יש למסור  .ב
 .14:00בשעה   23.6.2022

 נקובים לא תובא בחשבון.שעה ההתאריך ועד ה תקבלהצעה שלא ת .ג

 היקף העבודה המשוער: .5

 100%+ )רו"ח(  60%משרות   3 ג': היקף העבודה המשוער הנדרש לכלל השירותים המפורטים בנספח

ובכלל זה השתתפות בישיבות המועצה, וישיבות מחוץ  )חשב/ת שכר( 40%+ )מנהל/ת חשבונות( 

   .על ידי גזבר המועצה למשרדי המועצה, ככל שיידרש

 תנאי סף: .6

 התנאים המפורטים להלן :כל רשאי להגיש הצעה לפניה זו מי שמתקיימים בו 

שנים לפחות 5של הינו רואה חשבון בהכשרתו בעל ניסיון מעשי  המציע הוא משרד רו"ח שבעליו .א
 למועצות/עיריות.ייעוץ ושירותי ראיית חשבון מתן ב

 נאים שלהלן:יעמיד לצורך אספקת השירותים עובדים העומדים בתהמציע  .ב

i. שנות ניסיון במתן שירותי ראיית חשבון / הנהלת חשבונות  5פחות  חשבון ת/רואה
 ; לרשויות מקומיות

ii. מנהל/ת חשבונות: 

 לפחות או מנהל חשבונות מדופלם. 2מנהל חשבונות סוג  -
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 שנות ניסיון בהנה"ח ברשויות מקומיות. 5 -

iii. חשב/ת שכר 

 חשב שכר / רו"ח.בעל תעודת  -

 שנים לפחות. 5נת משכורות ברשויות מקומיות במשך בעל ניסיון בהכ -

 וצירף קבלה על כך.₪  1,000מורת תהמציע רכש את חוברת המכרז  .ג

 בחינת ההצעות : .7

תחילה, ועדת המכרזים תבחן אם ההצעה שהוגשה עומדת בתנאי הסף. רק הצעה שעומדת בכל  .א

 תנאי הסף תעבור לשלב הבא. 

ת המכרזים, לפי אמות דה מקצועית שתמנה ועדבשלב השני, ההצעות תנוקדנה על ידי וע .ב

 נות להלן :המידה המצוי

 הערות ניקוד פרמטר 

שנים תזכה  5כל שנה מעל  שנות ניסיון כרו"ח

 את המציע בחמש נקודות

 נקודות 25עד למקסימום  

שנות ניסיון בעבודה עם 

 רשויות מקומיות

שנים תזכה  5כל שנה מעל 

 את המציע בחמש נקודות

 נקודות 25ימום עד למקס

שנות ניסיון בעבודה מול 

 משרדי ממשלה 

כל שנה תזכה את המציע 

 בחמש נקודות 

 נקודות 10עד למקסימום 

מציע יצרף לפחות המלצה   המלצות 

מלקוח שהמציע סיפק לו 

שירותים דומים לשירותים 

 נשוא המכרז

 נקודות 10עד למקסימום  

התרשמות אישית של הוועדה 

 המקצועית 

 נקודות 30למקסימום  עד 

 .40: 60להצעות יינתן ציון משוקלל של איכות מחיר ביחס של  .ג

 אמות המידה בטבלה לעיל.הציון שיקבל כל מציע לפי  ציון האיכות יחושב על פי .ד

ולאחר מכן, כל ההצעות הכספיות ינוקדו ביחס  40%ההצעה הכספית הזולה ביותר, תקבל ציון  .ה

 אליה.



 בטוף-זורית אלמועצה א
ותי ראיית חשבון, הנהלת חשבונות, חישוב שכר מתן שירל 1/2022מכרז פומבי 

 וניהול מערכת החשבונות והכספים עבור מוא"ז אל בטוף 

___________________________________________________________________ 

 

 

 תנאים כלליים: .8

 שתעמוד בתנאי הסף תידון. רק הצעה .א

 שיעור הנחה ההצעה תהיה ,מתן השירותים כל מציע יציע את ההצעה הכספית שלו בעבור .ב
  בעבור כל השירותים.מאומדן המועצה גלובלית 

 :דלקמןבזאת כומתחייב  מצהירעל ידי הגשת הצעתו, המציע  .ג

פים יש לו את ההשכלה, התעודות, הרישיונות, האישורים וההיתרים מאת הגו .1
 הרלוונטיים לצורך אספקת השירותים;

 ם;שירותיהתן מלהמקצועי המתאים והמספיק  את הידע ויש ל .2

בכל זמן במשך תקופת מזמינה הוא זמין למתן השירותים בכל היקף שיידרש על ידי ה .3
 ההתקשרות.

הוא מתחייב לספק את השירותים לשביעות רצונה של המזמינה, במומחיות  .4
 י הוא יישא באחריות הבלעדית לביצוען.ובמקצועיות הדרושים וכ

 עם המזמינה ולאחר קבלת הסכמתה.מתחייב לעבוד במקצועיות ונאמנות בתיאום  .5

מונה המ על ידיהוא מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים למתן השירותים, כפי שיוגדרו  .6
 מזמן לזמן. 

ו, ועל או מנציגמונה , תוך דווח וקבלת הנחיות מהממונההוא יפעל בתאום מלא עם המ .7
 .   מונהפי נהלי העבודה שיקבע המ

, ולא להעביר, או הם, או חלק מאת מתן השירותיםמתחייב לא להסב לאחר  הספק .8
למסור לאחר כל זכות, או חובה, הנובעים מחוזה זה אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת 

כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר  מזמינהמראש ובכתב. ניתנה הסכמת ה מזמינהה
 פי כל דין ולפי חוזה זה. -מהתחייבות ואחריות, או חובה כלשהי על הספקאת 

מלבצע את או ממי מטעמו  ה חוקית בדין או בחוזה המונעת מהספקאין כל מניע .9
השירותים, ולא קיים לגביו או לגבי כל גורם אחר שבו או עימו הוא קשור ניגוד 

 תים.עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקשר למתן השירו

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הספק מתחייב לעשות כל דבר הנדרש, שספק סביר  .10
  היה עושה לשם מתן השירותים על פי הסכם זה.

 התמורה: .9

)במילים:  ₪ 35,000 שכר הטרחה הכולל לחודש )"רטיינר"( שמציעה המועצה הואאומדן  .א

 בתוספת מע"מ כחוק. ₪(  אלף חמשהושלושים 

ההנחה המקסימלית המותרת  המוצע.הנחה מאומדן שכר הטרחה בסיס על תהיה ההצעה 

 . הנחה מעלה לשיעור זה, תיפסל. 15%היא 

 אין לתת הנחה שלילית )תוספת מעל האומדן(. כל הצעה הכוללת הצעה מעל האומדן, תיפסל.
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 יות וניגוד עניינים:סוד .10

יבויותיו לפי חוזה זה ו/או כל המידע והמסמכים אשר יגיעו לידי הזוכה תוך כדי ביצוע התחי .א
מידע ומסמך כאמור בסוד. כמו כן  בקשר עמו הינם סודיים והזוכה מתחייב לשמור על כל 

מתחייב הזוכה להחזיר לידי המועצה כל מסמך כאמור מיד בתום הטיפול בו לשם מתן 
 השירותים נשוא הסכם זה.

ודיע, למסור או להביא המציע לרבות המציע הזוכה מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לה .ב
לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע או שהגיעה אליו עקב השתתפות בפניה ו/או ביצוע 

 השירותים, תוך תקופת ביצוע השירותים, לפני תחילתם או לאחר מכן.

ם, זוכה  ימלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים, וכן יתחייב להימנעות מניגוד ענייניההמציע  .ג
פת ההתקשרות לא יתקשר או ייצג גופים  הקשורים או מושפעים או אשר לרבות כי בתקו

יושפעו מהשירותים אשר יינתנו על ידו למועצה. כמו כן, לא ייצג גופים או אנשים אשר 
מושפעים מהנושאים בהם עסק בתקופת ההתקשרות במשך שנה לאחר תום תקופת 

 ההתקשרות עם המועצה.

 ובירורי המזמין עדכון פרטים ומסירת פרטים נוספים .11

המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מן המציע פרטים, מסמכים וכל מידע אחר  .א
הנראה לה נחוץ לשם בחינת הצעתו, לרבות השלמת מידע חסר, הבהרות וכל מידע אחר או 
נוסף הנראים לה דרושים לפי שיקול דעתה הבלעדי, והמציע מתחייב להמציא למועצה, מיד 

תה, את המידע הנדרש וזאת בין היתר לצורך עמידתו של המציע בתנאי הסף שפורטו עם דריש
 לעיל. 

 

מבלי לגרוע ממחויבות המציע בהצעתו, חייב המציע לעדכן את המועצה ללא דיחוי לגבי כל  .ב
שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר למועצה, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו 

עד  -החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה בפניה, ואם נקבע כזוכה  לפניה ועד למועד פרסום
 לחתימה על ההסכם.

 
 

 הצעה של המציע לבדו .12

 אין להגיש הצעה משותפת של מספר תאגידים או גופים אחדים.  .א

 הצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו בלבד. ה .ב

באופן מלא בכל  על המציע בעצמו, כאישיות משפטית נפרדת ו/או בעל התאגיד בעצמו, לעמוד .ג
התנאים המוקדמים המפורטים במסמכי הפניה, )ולא ניתן יהיה לייחס למציע עמידה בדרישה 

לרבות חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט של כל גוף אחר 
 ,(1999 –לחוק החברות, התשנ"ט  323גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם הגוף המציע עפ"י סעיף 

 אלא אם כן צוין אחרת במסמכי הפניה.
 

 שונות .13

כל סכסוך נושא הפניה יהיה מסור לסמכותם המקומית והבלעדית של בתי המשפט במחוז  .א
 , ולשום בית משפט אחר לא תהא סמכות שיפוט בעניינים אלה.חיפה

מובהר בזאת כי מסמכי הפניה על נספחיהם הינם רכוש המועצה וכל הזכויות בהם שמורות  .ב
. אין המציע רשאי להעתיקם או לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, בין אם יגיש את למועצה

 ההצעה ובין אם לאו.

מובהר כי רק מורשי החתימה מטעם המועצה רשאים לחתום על כל התחייבות מטעם  .ג

 המועצה.



 בטוף-זורית אלמועצה א
ותי ראיית חשבון, הנהלת חשבונות, חישוב שכר מתן שירל 1/2022מכרז פומבי 

 וניהול מערכת החשבונות והכספים עבור מוא"ז אל בטוף 

___________________________________________________________________ 

 

 

 אחריות .14

בלי לגרוע מהוראות כל דין, המועצה ומי מטעמה לא יישאו בכל אחריות להוצאה או נזק  .א
 ו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת הפניה ו/או בקשר לפניה.שיגרמ

בכל מקרה, לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר עם  .ב
הפניה מכל סיבה שהיא, אלא אם  ההשתתפותו בפניה, בין אם נבחר זוכה בפניה ובין אם בוטל

 במידה שנאמר במפורש אחרת במסמכי הפניה.

 

 

 : סי עובד מעביד או שליחותאי תחולת יח .15

ו/או  זוכהלבין  ןכקבלן עצמאי ולא יהיו בין המזמי וז פניהיספק את השירותים נשוא  זוכהה .א
ו/או קבלני המשנה  זוכה, לרבות המנהל ו/או עובדי הזוכהלבין מי שיועסק ע"י ה ןבין המזמי

ליחות מכל סוג ומין ו/או עובדיהם ו/או צד ג' אחר מטעמו, כל יחסי עובד ומעביד או יחסי ש
פיצוי, הטבה או  ןו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לא יהיו זכאים לקבל מהמזמי זוכהשהם. ה

תגמול כלשהם המגיעים לעובד, בעילה שמקורה ביחסי עובד ומעביד כאמור, לא במשך תקופת 
  הסכם זה ולא עם סיומו מכל סיבה שהיא.

תן הוראות יה או זכות אחרת להנחות או לימוסכם ומוצהר כי כל זכות לפיקוח, בקרה, הדרכ .ב
או מי מטעמו על פי הסכם זה לא נועדו אלא לשם הבטחת קיומן של  זוכהלגבי פעולות ה

 הוראות הסכם זה.
 
 
 

 

 בברכה,   

 עאהד רחאל

 ראש המועצה        
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 נספח א' 

 הצהרות המציע

 תן השירותים ידועים לי.אני מצהיר בזאת כי קראתי את הפניה להצעות והתנאים למ .1

הנני מצהיר כי הנני בעל ניסיון, ידע  ומומחיות בביצוע השירותים הנדרשים כפי שהצהרתי בנספחים  .2
 המפורטים וכי ברשותי ידע ואמצעים כנדרש לביצוע העבודות ברמה גבוהה ובהתאם לכל דרישות הפניה.

רמה ובטיב הגבוהים ביותר על פי כל הנני מצהיר כי אם הצעתי תזכה, אבצע את השירותים הנדרשים ב .3
 הוראות הפניה, בהתאם ללוחות הזמנים שיקבעו ע"י המועצה והכל לשביעות רצונה המלא של המועצה.

יוצרת יחסים חוזיים בין המועצה לזוכה, וכי בטרם חתימת  ידוע לי כי רק חתימה על הסכם ההתקשרות .4
המכרזים רשאית לבטל או לשנות את  מורשי החתימה מטעם המועצה על הסכם ההתקשרות, ועדת

 החלטתה לפי שיקול דעתה.

ידוע לי כי העבודה המבוקשת היא על בסיס קבלני בלבד, ואין המועצה מעסיק שלי או של העובדים  .5
 המועסקים על ידי.

 

אני הח"מ ________________ מצהיר בזאת שכל המידע שמסרתי במסגרת הצעתי הוא מעודכן ונכון. 
 ' ואני מסכים לכל הוראותיו.דמצהיר שקראתי את הסכם ההתקשרות נספח כמו כן, אני 

 

 

 

   __________________     _____________________                 ________________ 

 חתימה                                     תפקיד       שם 

 

 

 ______________________   חותמת תאגיד ________________________        תאריך

 }להוסיף במקרה של תאגיד או שותפות רשומה{ 
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 נספח ב' 

 טופס הגשת הצעה לפניה

 

 לכבוד

 אזורית אלבטוףמועצה 

 

 ראיית חשבון והכספים עבור מוא"ז אל בטוףהנדון: שירותי ייעוץ ו

 

 אני הח"מ מציע בזה את שירותי בהתאם לתנאי הפניה.

ת כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי הפניה הנ"ל על כל נספחיו, וכי הנני מאשר שקראתי א .1

בהתאם לכך אני מגיש את הצעתי זו. אני מתחייב בזה למלא אחר התנאים והדרישות לשביעות רצונה 

 המלא של המועצה. 

 

להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי למעט עלויות וסעיפים הנוגעים  .2
להוכחת עמידה בדרישות הסף. הנכם מנועים מלחשוף עמודים אלו בפני מציעים שלא זכו בפניה, וכן 

 הנימוק למניעת החשיפה:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

ל מקרה הנני מצהיר שידוע לי כי ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בכ .3
אשר רשאית לחשוף גם חלקים שצויינו כחסויים כמו כן  המועצהבסמכותה של ועדת המכרזים של 

 ידוע לי כי איני זכאי לעיין בעמודים אלו ביחס להצעות של מציעים אחרים.

 

בהתאם למכרז )על כל סעיפי המשנה שלו(  6נאי הסף המנויים בסעיף אני מצהיר כי אני עומד בכל ת .4
 לרבות ניסיוני המקצועי. ,המועצהעל ידי  שפורסם, מועצהל ראיית חשבוןלמתן שירותי  1/2022מס' 

 

 פרטים על המציע: .5

 שם המציע     __________________________________________________ .א

 מותה( ________________________________המס' המזהה )מס' חברה, מס' ע .ב

 סוג ההתארגנות )חברה, עמותה(  ____________________________________ .ג

 תאריך ההתאגדות ______________________________________________ .ד

 שמות הבעלים )במקרה של חברה, שותפות(: .ה
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_______________________________________ 

 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז.: .ו
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_______________________________________ 

 שם המנהל הכללי  _____________________________________________ .ז

 מען המציע )כולל מיקוד( ________________________________________ .ח

טלפונים     .ט
____________________________________________________)משרד+נייד(________

_________________________________________________ 

 פקס          ___________________________________________________ .י

 דוא"ל       ___________________________________________________ .יא
 

 

 בתנאי הסף וכי כל הפרטים עליהם הצהרתי לעיל נכונים הנני מצהיר כי הנני עומד

   

שם מלא של החותם בשם  תאריך
 המציע

 חתימה וחותמת

 

על הגוף המציע למלא, לחתום ולהחתים רו"ח/עו"ד על דף זה וכן על המסמכים הבאים המצורפים בהם 
 נדרשים;

 הנני מאשר כי בדקתי את פרטי המציע, והינם נכונים.

 

 

  

 חתימה וחותמת ם מלא של עו"ד/רו"חש תאריך
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 נספח ג'

 

 מפרט דרישות
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 :השירותים הנדרשים הינם .1

הזוכה במכרז מתחייב להעניק ולספק למועצה כקבלן עצמאי את השירותים בתיאום עם יו"ר המועצה וגזבר 
 המועצה, לרבות בנושאים הבאים:

טיפול וניהול מעודכן ושוטף של כל ספרי החשבונות של המועצה לרבות התקציב הרגיל, התקציב הבלתי  .1.1
 הרגיל בנקים ספקים קבלנים ומלוות לזמן ארוך.

בדיקה והתאמת חשבונות המועצה בהשוואה עם ספרי גורמי חוץ )בנקים וספקים( באופן שוטף, כולל  .1.2
 (.יו"בעם משרדים ממשלתיים )מס הכנסה, ביטוח לאומי וכהתחשבנות 

 פירעון מלוות וכו.. עריכת פקודות תשלום לספקים, קבלנים, .1.3

הכנת משכורות עובדים והכנת תלושי השכר לרבות דיווחים והתאמות עם כל הגורמים הקשורים לרבות  .1.4
 קרנות.הרשויות המס וביטוח לאומי ו

נות הפנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות, או כל מעסיקים מול קרבקרת טיפול בממשק  .1.5
קופות של כלל עובדי המועצה, ברמת הדיווחים לקופה אחרת, לרבות טיפול בהיזונים החוזרים, והסדרת 

 הדיווח השוטף וסגירת פערים ככל שישנם.

 או כל דו"ח אחר שיידרש( / משרד האוצר, 126/  856הגשת דוחות תקופתיים לרשות המס / ביטוח לאומי ) .1.6
 מעת לעת על ידי מי מהרשויות, בהתאם להנחיית גזבר המועצה.

 הכנת חוות דעת חשבונאיות בנושאי שכר / ראיית חשבון ככל שיידרש על ידי גזבר המועצה. .1.7

, לרבות התאמת השכר בין מערכת רישום פקודת השכר ודוחות ניכויים בהתבסס על דוחות מחלקת השכר .1.8
 רכת הנהלת החשבונות.השכר לבין מע

 התאמת שוטפת לנתוני מערכת הגבייה מול מערכת הנהלת החשבונות, בסוף כל חודש. .1.9

סקירת הנהלים הקיימים ברשות והתאמתם ו/או עריכת נהלים חדשים לצורך הבטחת עבודת  .1.10
 המחלקה באופן יעיל ותקין.

 צול התקציב.כולל בדיקה חודשית של הרישומים הכספיים ודיווח על ני מעקב תקציבי, .1.11

 בהתאם ללוחות הזמנים המקובלים. עריכת דו"חות שוטפים )כולל דו"חות חודשים ורבעוניים( .1.12

מועצה, אישורו בבפני וועדת הכספים  םהצגתעריכת דו"חות כספיים שנתיים והכנתם להדפסה, לרבות  .1.13
 המועצה ואישורו מול משרד הפנים. מליאתב
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 ות, הצגתו בפני כל פורום שיבקש גזבר המועצה.סיוע וליווי בהכנת התקציב השנתי של הרש .1.14

ייעוץ וליווי שוטף לראש הרשות ולגזבר המועצה בתחומי החשבונאות והכלכלה, ובנשואים פיננסיים  .1.15
 לרבות בנושאי תקציבים, מיסים וכו בקשר עם ניהול המועצה, הכולל פגישות עבודה לפי צרכי המועצה. 

 ותנאי הסף המפורטים במכרז ובמסמכיו., , הניסיוןהצבה של כוח אדם מקצועי, על פי הוותק .1.16

 הכנת תזרים מזומנים חודשי, והצגתו בפני גזבר המועצה. .1.17

 יעוץ חשבונאי בנושא פירעון מלוות, תקציב רגיל, תקציב בלתי רגיל, קרנות הרשות וכדו, .1.18

 בחינה ניתוח ובדיקה של מענקי איזון, תב"רים, חשבונות וכדו'. .1.19

 ועצה בתחום החשבונאי וקיום דיונים כלכליים בנושאים שוטפים ומיוחדים.מתן עדכונים שוטפים למ .1.20

 ליווי וייצוג המועצה ובעלי התפקידים שלה מול משרד הפנים בנושאים פיננסיים. .1.21

 משרד הפנים, משרד האוצר, רשויות המס וכו.. לוויו וייצוג המועצה בפני גורמי חוץ כגון: .1.22

דרש על ידי י/ ת. הבראה וככל שי ים בנושאי תקציב המועצההשתתפות בדיונים ובישיבות עם משרד הפנ .1.23
 גזבר המועצה.

ותב"רים ממוחשב הכולל מנגנוני בקרה תקציבית, סריקת מסמכים, חוזים  פרויקטיםהקמת מערך ניהול  .1.24
והזמנות מקושרי תקציב, מעקב הרשאות תקציביות, ערבויות וכו', וכלל ממשק ברור בין מחלקת ההנדסה 

 לבין המערך.

 

לצורך ביצוע כל השירותים  עובדים בנוסף לבעלים השירות מתחייב להציב במועצה שנינותן  –בנוסף לכך 
 באופן סדיר מקצועי ויעיל.

על נותן השרות לוודא, כי המסמכים המועברים אליו מועברים כסדרם ובמקרה של תקלה  עליו להתריע מיד 
 בעל פה ובכתב בפני גזבר המועצה על אותה תקלה.

 השירותים יינתנו בכפיפות לגזבר המועצה. כל תוצרי עבודת הזוכה הינם רכושה הבלעדי של המועצה. כל
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 1נספח ג'

 

 הצעת מחיר

 שירותי ראיית חשבון, הנהלת חשבונות, חישוב שכר

 וניהול מערכת החשבונות והכספים

 

בעל  כ"איד לרשות המועצה יעמ ציעהמ ,ובמפרט השירותים בחוזה ביצוע השירותים כאמור בנספח ג'לצורך 
 כמפורט להלן: ניסיון וכישורים המתאימים לביצוע העבודות הדרושות

 (  רואה חשבוןמנהל חשבונות ראשי ) 15,000  אומדן:  %60באחוז משרה ₪ 

  13,000 אומדן:    100%מנהל חשבונות באחוז משרה ₪ 

  7,000 אומדן:     %40חשב שכר באחוז משרה ₪ 

 

 .המועצהשיקול דעת  היקף השירותים ע"פקיימת אופציה להוסיף או להפחית את 

עמיד לרשות המועצה עובדים בעלי ניסיון וכישורים המתאימים לביצוע ישכר(, המשרד -העבודות הנוספות )לא
 העבודות הדרושות.

 ת.בנוסף, מנהל המשרד ו/או עובד בכיר מטעמו ילווה את הרשות לפי הצורך במשרדי הרשו

 

    )לפני מע"מ(₪  35,000 אומדן עלות השירות החודשי לפי המפרט לעיל: סך 

 

 %      ______      הנחה:

 

 )לפני מע"מ(. ₪             ______            מחיר לאחר הנחה: 

 

   

 חתימה וחותמת שם המציע  תאריך
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 נספח ד'

 

 לכבוד: 

 בטוף אל אזוריתמועצה 

 א.נ.,

 

 ..……………………………ערבות מס'  הנדון: כתב

 

 , 1/2022מבקש ( בקשר למכרז פומבי מס' ה –)להלן    _____________________על פי בקשת      .1

אלף שקלים חדשים(,   שלושים)במילים: ₪   30,000הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך 
למתן שירותי  1/2022__ בקשר עם מכרז מס' _____________________ המגיע או עשוי להגיע לכם מאת:

 ראיית חשבון, הנהלת חשבונות, חישוב שכר וניהול מערכת החשבונות והכספים.

סכום הערבות ישולם לכם על ידינו לא יאוחר מעשרה ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,  .2
ובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי חתומה ע"י המועצה, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל ח

 שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

ל. וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ" 30.08.2022תוקף ערבות זה יהיה עד ליום   .3
 לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידינו.

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.   .4

 

 בכבוד רב,

 

 

                                       _____________________ סניף  _______________________                                  
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 'הנספח 

 פנים וללא חתימתו אין כל תוקף להסכם זהמונה חשב מלווה מטעם משרד ה בטוף אל אזורית למועצה 

 למתן שירותי ייעוץ וראיית חשבוןהסכם 
 חודש_________ שנת _________שנערך ונחתם ביום ___ ב

 
 

 :בין
 בטוף אזורית אלמועצה 

 מיוצגת על ידי מורשי החתימה שלה 
 1ת.ד  17903כפר עוזייר מיקוד בכתובת : 

 מצד אחד "(מזמינהה)להלן: " 
 

 לבין:
 ____________________ ת.ז./ח.פ. _______________________

___________________________________________________ 

 מצד שני ("הספק/קבלן")להלן:             

 

ראיית חשבון, הנהלת חשבונות, חישוב שכר לשירותי לקבלת הצעות מכרז פומבי פרסמה  המזמינהו   הואיל
 )להלן : "השירותים"(; ונספח ב'  רט בנספח א'ופכפי שמוהכל  בונות והכספיםוניהול מערכת החש

 , המומחיותידעההשכלה, הכי הוא בעל  והקבלן הגיש את הצעתו לפניה במסגרתה הוא הצהירוהואיל   
 ;השירותיםמתאימים למתן הניסיון הו

 במועצה בחרה בהצעה כהצעה הזוכה;מכרזים וועדת הוהואיל    

 ;השירותיםאת  מזמינהלהעניק לן יימעונ הקבלןו, הקבלןמ השירותיםבקבלת  זמינה מעוניינתמוה והואיל

פועל כקבלן הספק בין עובד למעביד, כאשר  וההתקשרות נעשית שלא במסגרת יחסי עבודה הנהוגים  והואיל
 עצמאי, ומקבל בגין ביצוע השירותים תמורה ההולמת את מעמדו כקבלן עצמאי;

 

 ותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:לפיכך הוצהר, ה

 כללי .2

 חלק בלתי נפרד ממנו. ההמבוא להסכם זה מהוו .1

כותרות הסעיפים בהסכם זה משמשות לצרכי נוחיות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשנות  .2
 ההסכם.

 אמור בלשון זכר תקף גם לעניין נקבה, כך גם האמור ברבים, תקף גם ליחיד.ה .3

מחלוקת פרשנית בין הוראות הסכם זה לבין כל מסמך אחר הנוגע  בכל מקרה של סתירה או .4
 , יגברו הוראות ההסכם, אלא אם כן נכתב אחרת. קבלןל מזמינהלמערכת היחסים בין ה

 

 מסמכי ההתקשרות  .3

 לחוזה זה מצורפים כחלק בלתי נפרד ממנו הנספחים הבאים:  .1

 
 '1נספח  על נספחיה השירותים פניה לקבלת הצעה לאספקת
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משמעות בין הוראות חוזה זה להוראות הנספחים -במקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו .2
  .יגברו הוראות חוזה זה והוראות הנספחים יקראו ויפורשו ביחד עם הוראות החוזה ובהתאם להן

 הממונה  .4

שיוסמך  עובד אחראו ,  _________________________באמצעות מר  תבצע חוזה זה  מזמינהה
 (. 'הממונה' – )להלן העל יד לכך

 

 תקופת ההתקשרות והיקפה .5

 -)לעיל ולהלן ______________ועד יום  _________וקפו של חוזה זה הוא מיום _____ת .1
 .(תקופת ההתקשרותאו  תקופת ההסכם

 עד נוספת של ותתקופ 3אופציה חד צדדית ובלעדית להאריך את תקופת ההסכם למשך  מזמינהל .2
 .הולתקציב מזמינהאם לצרכי הבהת, לכל אחתשנה 

 .לא תעלה על חמש שנים)כולל כל ההארכות( מצטברת ההתקשרות התקופה בכל מקרה, כל  .3

תנאי ההתקשרות בתקופת הארכת ההסכם יהיו בהתאם לתנאי ההתקשרות לפי הסכם זה,  .4
ים ות בין הצדדבשינויים המחויבים לפי העניין. בהעדר הודעה כאמור בסעיף זה, תסתיים ההתקשר

 .5.1במועד האמור בסעיף 

חויב במתן ה הבלעדי והמוחלט ובלא שתלבטל את ההסכם, לפי שיקול דעת תרשאי מזמינהה .5
יום קודם  60 קבלןנימוקים כלשהם, בכל עת לפני תום תקופת ההסכם, על ידי מתן הודעה בכתב ל

החלק  עבור קבלןל מזמינהה שלםרות. בעקבות ביטול ההסכם כאמור, תמועד הפסקת ההתקש
היחסי של השירותים אשר ביצע עד למועד הביטול, אלא אם התקיימו טעמים, אשר יפורטו 

. התשלום יבוצע על בסיס קבלןבהודעת הביטול, שלא להעביר את התשלום האמור, כולו או חלקו, ל
 בהתאם לתנאי ההתקשרות ולתמורה המפורטים להלן. הקבלןשבוצעו בפועל על ידי חודשי העבודה 

 עבודההמהות  .6

 :ןו כדלהל 'גשירותים כמפורט בנספח לספק למזמינה על עצמו  הקבלןבמשך תקופת ההסכם מקבל 

הזוכה במכרז מתחייב להעניק ולספק למועצה כקבלן עצמאי את השירותים בתיאום עם יו"ר המועצה וגזבר 
 המועצה, לרבות בנושאים הבאים:

של המועצה לרבות התקציב הרגיל, טיפול וניהול מעודכן ושוטף של כל ספרי החשבונות  6.1
 התקציב הבלתי הרגיל בנקים ספקים קבלנים ומלוות לזמן ארוך.

בדיקה והתאמת חשבונות המועצה בהשוואה עם ספרי גורמי חוץ )בנקים וספקים( באופן  6.2
  (.יו"בשוטף, כולל התחשבנות עם משרדים ממשלתיים )מס הכנסה, ביטוח לאומי וכ

  פירעון מלוות וכו.. ים, קבלנים,עריכת פקודות תשלום לספק 6.3

הכנת משכורות עובדים והכנת תלושי השכר לרבות דיווחים והתאמות עם כל הגורמים  6.4
  הקשורים לרבות רשויות המס וביטוח לאומי והקרנות.

טיפול בממשק בקרת מעסיקים מול קרנות הפנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות  6.5
בות טיפול בהיזונים החוזרים, והסדרת הדיווחים לקופות השתלמות, או כל קופה אחרת, לר

  של כלל עובדי המועצה, ברמת הדיווח השוטף וסגירת פערים ככל שישנם.

( / משרד האוצר, או כל דו"ח 126/  856הגשת דוחות תקופתיים לרשות המס / ביטוח לאומי ) 6.6
  ועצה.אחר שיידרש מעת לעת על ידי מי מהרשויות, בהתאם להנחיית גזבר המ

 הכנת חוות דעת חשבונאיות בנושאי שכר / ראיית חשבון ככל שיידרש על ידי גזבר המועצה.  6.7

, לרבות התאמת השכר רישום פקודת השכר ודוחות ניכויים בהתבסס על דוחות מחלקת השכר 6.8
 בין מערכת השכר לבין מערכת הנהלת החשבונות.

 חשבונות, בסוף כל חודש.התאמת שוטפת לנתוני מערכת הגבייה מול מערכת הנהלת ה 6.9

סקירת הנהלים הקיימים ברשות והתאמתם ו/או עריכת נהלים חדשים לצורך הבטחת עבודת  6.10
 באופן יעיל ותקין. המחלקה
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 כולל בדיקה חודשית של הרישומים הכספיים ודיווח על ניצול התקציב. מעקב תקציבי, 6.11

 ללוחות הזמנים המקובלים.בהתאם  עריכת דו"חות שוטפים )כולל דו"חות חודשים ורבעוניים( 6.12

מועצה, בבפני וועדת הכספים  םעריכת דו"חות כספיים שנתיים והכנתם להדפסה, לרבות הצגת 6.13
 המועצה ואישורו מול משרד הפנים. מליאתאישורו ב

 סיוע וליווי בהכנת התקציב השנתי של הרשות, הצגתו בפני כל פורום שיבקש גזבר המועצה. 6.14

ת ולגזבר המועצה בתחומי החשבונאות והכלכלה, ובנשואים ייעוץ וליווי שוטף לראש הרשו 6.15
פיננסיים לרבות בנושאי תקציבים, מיסים וכו בקשר עם ניהול המועצה, הכולל פגישות עבודה 

 לפי צרכי המועצה.

 ותנאי הסף המפורטים במכרז ובמסמכיו., הצבה של כוח אדם מקצועי, על פי הוותק, הניסיון 6.16

 והצגתו בפני גזבר המועצה. הכנת תזרים מזומנים חודשי, 6.17

 יו"ב.יעוץ חשבונאי בנושא פירעון מלוות, תקציב רגיל, תקציב בלתי רגיל, קרנות הרשות וכ 6.18

 בחינה ניתוח ובדיקה של מענקי איזון, תב"רים, חשבונות וכדו'. 6.19

מתן עדכונים שוטפים למועצה בתחום החשבונאי וקיום דיונים כלכליים בנושאים שוטפים  6.20
 ומיוחדים.

 וי וייצוג המועצה ובעלי התפקידים שלה מול משרד הפנים בנושאים פיננסיים.ליו 6.21

 משרד הפנים, משרד האוצר, רשויות המס וכו.. לוויו וייצוג המועצה בפני גורמי חוץ כגון: 6.22

 ששיידר/ ת. הבראה וככל  השתתפות בדיונים ובישיבות עם משרד הפנים בנושאי תקציב המועצה 6.23
 על ידי גזבר המועצה.

 ותים נוספיםשיר .7

המועצה תהיה רשאית לדרוש מאת הספק שירותים נוספים בקשר עם אספקת השירות, וזאת 
בהתאם לתעריפים שנקבעו באומדן המועצה, לאחר הנחת הספק. אספקת השירותים הנוספים 

מורשי החתימה של  3כאמור מותנת בהוצאת הזמנת עבודה נפרדת מראש, וחתימתה על ידי 
 המועצה.

 הקבלן:תחייבויות וההצהרות  .8

 :דלקמןבזאת כומתחייב  מצהיר הקבלן

 ם;שירותיהתן מלהמקצועי המתאים והמספיק  את הידע ויש ל .1

 בכל זמן במשך תקופת ההתקשרות.מזמינה הוא זמין למתן השירותים בכל היקף שיידרש על ידי ה .2

ות הדרושים הוא מתחייב לספק את השירותים לשביעות רצונה של המזמינה, במומחיות ובמקצועי .3
 וכי הוא יישא באחריות הבלעדית לביצוען.

 המזמינה; מתחייב לעבוד במקצועיות ונאמנות תוך תיאום עם .4

 מזמן לזמן. מונה המ על ידיהוא מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים למתן השירותים, כפי שיוגדרו  .5

ועל פי נהלי  או מנציגו,מונה , תוך דווח וקבלת הנחיות מהממונההוא יפעל בתאום מלא עם המ .6
 .   מונההעבודה שיקבע המ

מתחייב לא להסב לאחר חוזה זה, או חלק ממנו, ולא להעביר, או למסור לאחר כל זכות, או  הקבלן .7
מראש ובכתב. ניתנה הסכמת  מזמינהחובה, הנובעים מחוזה זה אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת ה

-בות ואחריות, או חובה כלשהי עלמהתחיי הקבלןכאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את  מזמינהה
 פי כל דין ולפי חוזה זה. 

מלבצע את השירותים, ולא או ממי מטעמו  ה חוקית בדין או בחוזה המונעת מהקבלןאין כל מניע .8
קיים לגביו או לגבי כל גורם אחר שבו או עימו הוא קשור ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד 

 עניינים בקשר למתן השירותים.

בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקבלן מתחייב לעשות כל דבר הנדרש, שקבלן סביר היה עושה מ .9
  לשם מתן השירותים על פי הסכם זה.
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 איסור ניגוד עניינים  .9

הקבלן מצהיר בזאת כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות אחרת  .1
מהמועסקים על ידו לצורך ביצוע עבודה זו לבין אספקת שלו ו/או של מי מעובדיו ו/או של מי 

השירותים נשוא חוזה זה, וכי אינם מטפלים בעניינים שיכולים להשפיע או להיות משפיעים, 
 במישרין או בעקיפין, על עבודתו של הקבלן לפי הסכם זה.

לא יימצאו הקבלן מתחייב כי הוא ו/או מי מעובדיו או מהמועסקים על ידו לצורך ביצוע החוזה  .2
ו/או ייקלעו למצב של ניגוד עניינים בין עבודתם לפי תנאי חוזה זה לבין עבודות אחרות שהם 

 מבצעים במהלך כל תקופת ההתקשרות. 

הקבלן מתחייב בזה לא להתקשר עם גורם מחוץ לו אשר קיימת אפשרות כי הוא או עובדיו או מי  .3
 ה זה ימצאו בניגוד עניינים כאמור לעיל. מהמועסקים על ידו לצורך אספקת השירותים נשוא חוז

הקבלן מתחייב בזה, שאם וכאשר תתעורר איזו אפשרות או חשד כי במהלך עבודתו עבור המזמינה,  .4
על פי תנאי חוזה זה, עלול הוא או אחד מעובדיו, או אחד מהקשורים עמו לביצוע החוזה, להימצא 

מיד בכתב לממונה ויפסיק את אותה פעילות  במצב בו תהיה אפשרות לניגוד עניינים, ידווח על כך
 עד לקבלת אישור הממונה להמשיכה, אם יינתן.

עלול להימצא הקבלן נמצא , בכל שלב של תקופת ההתקשרות, הקבלןנתון  המזמינהאם לדעת  .5
להורות על  מזמינהה תבניגוד עניינים, או בכל מקרה של הפרת חובת הסודיות כאמור, רשאי

 לא יהיו טענות או דרישות בקשר לכך.  קבלןמטעם זה בלבד, ול בלןהקהפסקת עבודתו של 

 חובת שמירה על הסודיות  .10

את המידע שנמסר לו במהלך מתן השירותים, לרבות  הקבלן ו/כל מי מטעמו מתחייב לשמור .1
, בסודיות מוחלטת ולא יעשה בו כל , דו"חות, סיכומים, אישורים וכו'התוצרים של השירותים

. הוראה זו תחול במהלך או לטובת כל אדם אחר, למעט לצורך מתן השירותיםשימוש, לטובתו 
 תקופת ההתקשרות בין הצדדים ולאחריה. 

לגלות על פי דרישה של ערכאה שיפוטית  הקבלןמידע שנדרש על האמור בסעיף זה לא יחול 
ן סביר זמ מזמינההביא לידיעת ה הקבלןמוסמכת או רשות שלטונית או מנהלית מוסמכת, ובלבד ש

  מראש ובטרם העברת המידע את הדרישה לגילוי כאמור.

לפרסם, לאפשר גישה מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור, ו/או כל מי מטעמו  הקבלן .2
ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע חוזה זה, או בתוקף מידע או או להביא לידיעת כל אדם, כל 

, אלא אם הדבר הכרחי לביצוע , לפניה או לאחר מכןתההתקשרוביצוע חוזה זה תוך תקופת 
 . ממונהבכתב ע"י המוקדם אישור  יתן לכךאם נ ורקכמפורט בחוזה זה ובנספחים לו העבודה 

מהתחייבות ו/או מי מטעמו  הקבלןניתן אישור הממונה כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את  .3
 .ואחריות, או חובה כלשהי על פי כל דין ולפי חוזה זה

שמירת הסודיות כאמור, -כי איולמי מטעמו, מצהיר בזה כי ידוע לו, ו/או כל מי מטעמו  הקבלן .4
  .1977-התשל"ז ,מהווה עבירה לפי פרק ז', סימן ה' לחוק העונשין

-כל המועסקים על ,ידי עובדיו, סוכניו-מתחייב לגרום לכך שהסודיות, כאמור, תישמר גם עלהקבלן  .5
 .ידו

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) - "מידע"בהסכם זה, 
בין בכתב ובין בע"פ  ם,שירותיהנתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור במתן 

או אלקטרונית או אופטית או מגנטית או  או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית
 . השירותים הנוגעים למתן  אחרת, הקשורים או

 הקבלןאחריות  .11

בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיעים ממנו על  הקבלן .1
   פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו או לכל מאן דהוא. 

קבלן לישא בשום תשלום, הוצאה, אובדן או נזק מכל סוג או סיבה שהם,  שייגרמו תלא  המזמינה .2
 ידו בעת, או עקב ביצוע חוזה זה.-או למועסקים על

   ממתן השירותים.ו/או לצד שלישי כתוצאה  המזמינה על כל נזק שייגרם למזמינהיפצה את  הקבלן .3
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  קנייןזכויות   .12

מכתבים,  לרבות חוות דעת, ועובדיו, ותוצאותיה, ללא יוצא מן הכלל, הקבלןשל  כל העבודה .1
שנעשתה במסגרת חוזה זה תחשב ת, מסמכים מכל סוג, ובכל מדיה, דו"חות, סיכומים, טבלאו

מסמך או , או בכל תוצרי השירותיםלא ישתמש ב הקבלן. המזמינההמוחלט של הבלעדי וכקניינה 
שניתן , ללא השירותים תוצאותעניין שהגיעו אליו אגב ביצוע השירותים או בקשר איתם, לרבות 

  המזמינה.מוקדם על ידי אישור לכך 

, אספקת השירותיםל המזמינהבמסגרת ההתקשרות עם קבלן שיגיע למידע מוסכם בזה כי כל ה .2
לרבות התוצרים, התוצאות והתפוקות, הדוחות, והנתונים שייאספו במהלך העבודה, כולם או 

לא יהיה רשאי להעביר את המידע  המזמינה. הקבלןחלקם, יהיה בבעלותה המלאה והבלעדית של 
 או לעשות בו כל שימוש מעבר לשימוש הנדרש לצורך ביצוע העבודה.  לגורם אחר, לפרסמו

להמשיך לשמור על סודיות  הקבלןאו הפסקתה, מתחייב  הקבלןעם סיום תקופת ההתקשרות עם 
  לעיל. 8המידע, לא לעשות בו שימוש ולא להעבירו לאחר, אלא אם ניתן אישור כאמור בסעיף 

, מסמך, מידעמכן, כל  במהלך ביצוע העבודה, או לאחר לןהקבלתבוע ולקבל מ היה זכאיי המזמינה .3
  .יום ממועד הדרישה 14תוך עבודה, לרבות דיסקטים, ללא כל תמורה נוספת, או דבר הקשור ל

 .או בתוצריהם כבון בעבודותיזכות עקבלן על אף האמור בכל דין לא תעמוד ל .4

 

 מסירת מידע שוטף  .13

או  ברים וכל מידע או תוצאות חלקיות בקשר לעבודהמסמכים, הס מזמינהמתחייב למסור ל הקבלן .1
  המזמינה.בכל עת שיידרש לכך על ידי  לשירותים

  מזמינה.ות על עבודתו, כפי שיתבקש ע"י הדו"חו מידע מזמינהימציא ל הקבלן .2

 

 מערכת היחסים בין הצדדים  .14

אינם יוצרים  חוזה זה למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים, כי היחסים ביניהם לפי .1
שהמדובר הוא  ידע, במידההזמנות או בין מוכר ידע לקונה  מבצעהלקבלן  מזמינהאלא יחס בין 

עובדיו,  ,הקבלן, כלפי היד-, ו/או המועסקים עלה, הבאים מכוחמזמינהבאחריות או חובות ה
 ידו. -המועסקים על

-על למועסקיםאו /ו בדיוו/או לעו קבלןלמען הסר ספק, מצהירים בזה הצדדים, כי לא תהיינה ל .2
, והם לא יהיו זכאים לכל זכויות המזמינהידו בביצוע חוזה זה כל זכויות של עובדים אצל 

פיצויים תשלומים/ ניכויים בגין זכויות סוציאליות ולא לכל , ולא לכל המזמינה המגיעות לעובדי
העבודה,  סקת ביצועכלשהן בקשר לביצוע חוזה זה ו/או ביטולו, או סיומו ו/או הפ ו/או הטבות

 מכל סיבות שהן. 

 

שלם כל תשלום לביטוח לאומי, מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר תלא  המזמינה .3
פי כל דין, לנכות למטרות -ובמידה שקיימת חובה, על הקבלןידי -אנשים המועסקים עלקבלן או לל

 . ובאחריותו בלןהקידי -, ייעשה הדבר עלהקבלןידי -אלה סכומים משכר המועסקים על

לחוזה זה נקבעה, בין היתר, על בסיס   13הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהתמורה המצוינת בסעיף  .4
מעביד בינו או בין מי מטעמו לבין  -הצהרתו כי ידוע לו כי לא מתקיימים וכי לא יתקיימו יחסי עובד

 המזמינה.

 

 תמורה  .15

דשי בסך ______________ ם, תשלם המזמינה לקבלן תשלום חושירותיהבתמורה למתן  .1
 _____________( בתוספת מע"מ כדין.__________________)במילים ______

 ימים מסיום חודש העבודה הרלוונטי. 45התשלום לקבלן יבוצע תוך  .2
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התמורה תהווה תשלום מלא, סופי ומוחלט עבור כל ההוצאות הכרוכות במתן מוסכם כי  .3
שעות נסיעה, הוצאות  , פקסים, שליחויות, דואר,תעבודה משרדיהמבוקשים לרבות  השירותים

וכל הוצאה נלווית נוספת או אחרת וכי  , שכר עובדיו של הקבלןנסיעה, מוניות, טלפון, הדפסות
 בגין מתן השירותים או בקשר איתם. תשלום נוסףשולם כל ילא קבלן ל

 

 לאחר השירותיםאיסור הסבת ההסכם והעברת מתן   .16

 

על פי הסכם זה, כולן או  ווחובותי ולהסב או להעניק את זכויותי, ביררשאי להע ואיננ הקבלן .1
 ,  אלא לאחר קבלת אישור המזמינה.השירותיםמקצתן, לאחר, או לשתף אחר במתן 

באחריות הקבלן לוודא ולהבטיח כי בעלי מקצוע אחרים שיועסקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע  .2
 יסוקם.השירותים יהיו בעלי רישיון הסמכה מתאימה לע

מהווה תשלום מלא, סופי ומוחלט  לעיל 13בסעיף למען הסר ספק יובהר כי התמורה המצוינת  .3
שישולם לקבלן גם בגין עבודתם של בעלי מקצוע אחרים שיוזמנו על ידו. האחריות לשלם לקבלני 

 משנה אלה חלה אך ורק על הקבלן.

 

 קורת יב  .17

-או למי שמונה לכך על ש המזמינה ו/או גזברה,המזמינה, יועמ"לאפשר למבקר  אתמתחייב בז הקבלן 
 החוזה.לוי תנאי יקורת מקצועית בכל הנוגע למיב וידם בכתב, לערוך אצל

 

 הפרת ההסכם   .18

פי כל דין וחוזה זה, -על ה, נוסף על זכויותימזמינהה תהוראה מהוראות חוזה זה, רשאי הקבלןהפר 
הקבלן לא תיקן , והפרהנדרש לתקן את ה הודעה בה קבלןלראות חוזה זה כמבוטל לאחר שניתנה ל

 בהתאם להודעה, תוך הזמן שנקבע בהודעה.

 ויתור   .19

על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא ייראה הויתור כויתור על כל הפרה  קבלןל מזמינהה הויתר
שלאחר מכן של אותה הוראה, או הוראה אחרת הדומה לה, או שונה ממנה. כל ויתור, ארכה, או 

 .מזמינהידי ה-תוקף אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על-, לא יהיה ברמזמינהם ההנחה מטע

 סמכות השיפוט  .20

 בחיפה.סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הנובע מחוזה זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך 

 

 כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הן:  .21

 
 .1ת.ד  17903 מיקוד   כפר עוזייר :מזמינה ה 

 
 ין במבוא לחוזה זה. כמצו  הקבלן: 

 
 72וכל הודעה, שתישלח בדואר רשום בישראל, לפי אחת מהכתובות הנ"ל, תחשב כאילו נתקבלה כחוק  

 שעות לאחר משלוחה בדואר רשום כנ"ל. 
 

 משולל תוקף אלא אם כן נעשה בהסכמת הצדדים ובכתב. ואכל שינוי בתנאי הסכם זה ה  .22
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 הקבלן :        המזמינה :מטעם 

 

________________   ________________ 
 , יו"ר המועצהעאהד רחאל

 

 

________________________ 

 גזבר המועצהרו"ח ברכאת אבו חוסין, 

 
________________________ 

 , חשב מלווהמייאס זחאלקה

 


