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 חתימה וחותמת המציע תאריך
 

 הנחיות למשתתף

 
 כללי .א

 

, לקוחותי ייעוץ, בקרה ופיקוח בתחומים שירות שירות למתן הצעות בזאת ןמזמי אזורי מים תאגיד תמר .1
 ואכיפת הגביה. גבייה

 בחוזה המצורף.מצורפים לרבות יש לעיין במסמך זה ובכלל המסמכים ה .2

. וכן בסוף החוזה במקום המיועד לכך על המציע לחתום, בחותמת וחתימה, בתחתית כל דף במסמכי המכרז .3
 .קרא והבין את תנאי המכרז והחוזה והוא מסכים להם בחתימתו מאשר המציע כי

בי טופס הגשת המועמדות המצ"ב וכן לצרף קו"ח, תעודות, המלצות וכלל יש להגיש על ג את ההצעה .4
 המסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף ועל ניסיון מתאים ומסמכים נוספים המפורטים במסמכי המכרז. 

 שירות במקום המתאים לכך. חודשלנקוב במחיר המבוקש עבור  יםמתבקש כםהינ בהצעה .5

על אומדן זה ניתן לתת הנחה אשר לא  ₪ 25,000יעוץ במכרז זה הינה יחודש ימאלי לאומדן המחיר המקס .6
 אחוז. 20תעלה על 

 התקשרות תיערך לפי נוסח חוזה ההתקשרות )חוזה קבלני( המצ"ב.  .7

 התאגיד שומר לעצמו את הזכות לזמן לראיונות מועמדים שיראו לו מתאימים, על פי המסמכים שיוגשו לו. .8

לא לקבל אף אחת מההצעות שיוגשו לו. התאגיד אינו מתחייבת לקבל את התאגיד שומר לעצמו את הזכות ש .9
 ההצעה הזולה ביותר ו/או את ההצעה בעלת הניקוד המרבי.

 הניקוד במכרז יקבע על פי שקלול מרכיב מחיר ומרכיב איכות כפי המפורט בסעיף ד' למסמך זה. .10

 19.10.21שלישי עד ליום  michrazim@tamarwater.co.il מייל: לכתובתבכתב לשאלות הבהרה יש לפנות  .11
 באחריות המציע לוודא קבלת החומר בתאגיד. .14:00שעה עד ה

שירותי יעוץ,  למתן 03/2021מכרז את הצעתכם יש למסור במסירה ידנית, במעטפה סגורה עליה ירשם " .12
 ".גביה, אכיפת הגביה בקרה ופיקוח בתחומים שירות לקוחות,

 .14:00, עד השעה 26.10.21שלישי עד ליום , רמלה, 21סוקולוב במשרדי התאגיד ברחוב  .13

הצעות שלא יוגשו במועד ו/או בדרך הנ"ל לא יובאו לדיון. באחריות המציע לקבל אישור בדבר מסירת הצעתו  .14
 ומועד המסירה. 

 מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד. .15
 

 בברכה,
 מנכ"ל ,יוסף בן חמו

 תאגיד מים אזורי תמר

 

mailto:michrazim@tamarwater.co.il
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 חתימה וחותמת המציע ריךתא
 

 שירותיםתיאור ה .ב

 ייעוץ להנהלת התאגיד והשתתפות בישיבות הנהלה בתחומי השירות. .1

 הלקוחות. פיקוח ובקרה שוטפת על פעילות מחלקת הגביה ומוקדי שירות .2

 לרבות קריאות מדי מים. פיקוח ובקרה על הליך הפקת חשבונות המים .3

 ושא מחירונים ותעריפים.ייעוץ, פיקוח ובקרה בנ .4

ייעוץ, פיקוח ובקרה על טיוב נתונים והפקת דוחות במערכת המידע לרבות סיווג ורישום הכנסות, סוגי שירות  .5
 וסוגי שימוש, מאזני גביה ודוחות גביה.

 ליווי, פיקוח ובקרה בנושא אמות המידה לשירות. .6

 רות.ליווי וייעוץ בנושא תהליכים ממוחשבים ויישומים בתחומי השי .7

 יעוץ, פיקוח ובקרה על הליכי גביה. .8

 פיקוח ובקרה על עורכי דין בתחום אכיפה משפטית. .9

 מתן ייעוץ והמלצות לגבי דרכי פעולה בתחום אכיפת הגביה. .10

 ייעוץ, בקרה ופיקוח בנושא מחיקת חובות. .11

 עריכת ביקורות בתחומי השירות והצגת דוחות ביקורת להנהלת התאגיד. .12

 נים בתחומי השירות להנהלת התאגיד.הגשת דוחות והצגת נתו .13

 לפי חוק ולפי כל דרישה. הגשת דוחות לרשות המים .14

 הכנת התאגיד לביקורות בתחומי השירות. .15

 ייעוץ לתאגיד בנושא מכרזים ומפרטים טכניים בתחומי השירות ותחומים נלווים  .16

  בקרה ופיקוח על ספקים נוספים וצדדים שלישיים בתחומי השירות ותחומים נלווים .17

 כל פעולה נוספת, לפי הנחיית התאגיד, בתחומים שירות לקוחות, גביה ואכיפת הגביה. .18

השירות יינתן על ידי אדם יחיד בלבד )המציע או רפרנט מטעם הציע( הנדרש לנוכחות פיסית בתאגיד בהיקף  .19
 משרה. 80% של

 
 



 מתן שירותי יעוץ, בקרה ופיקוח בתחומים שירות לקוחות, גביה, אכיפת הגביהל 3/20210מכרז 

 

4 

 
 

 

 חתימה וחותמת המציע תאריך
 

 וכישורים נדרשים תנאי סף .ג

 ן בישראל.על המציע להיות עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדי .1

תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול -למציע אישור בר .2
 .1976 –חשבונות( תשל"ו 

אין מניעה לפי כל דין להשתתפותו בהליך ולקיום כלל ההתחייבויות הנגזרות מהליך זה ומהתקשרות עם  .3
עקיף, בין ענייני המציע ו/או הרפרנט מטעמו ו/או בעלי עניין במציע, התאגיד ולא קיים ניגוד עניינים, ישיר או 
 לבין ביצוע העבודות ו/או לענייני התאגיד.

במשרדי ייעוץ אשר יספק בפועל את שירותי ה)הרפרנט יכול להיות המציע עצמו(  רפרנטעל המציע למנות  .4
ט נותן השירותים לרבות קו"ח הרפרנ )יש לצרף את פרטי התאגיד ואשר חייב לעמוד בתנאי הסף הבאים

 (:ות השכלהדותעו

צרכנים, בתחומים  35,000בתאגיד מים אשר משרת לפחות תפקיד ניהולי שנים ב 5ניסיון של לפחות  .4.1
 שירות לקוחות, גביה ואכיפת גביה.

 ניסיון של לפחות שנתיים בביצוע בקרה ופיקוח על קבלן גביה בתחום המכרז. .4.2

 כנת פריוריסיטי.מוכח בעבודה בתוידע וניסיון  .4.3

 וכנות אופיס.ידע וניסיון מוכח בעבודה בת .4.4

 היכרות עם אמות המידה לשירות והחוקים החלים על תאגידי מים בתחום שירות לקוחות. .4.5

 גביה ואכיפת הגביה.והחוקים החלים על תאגידי מים בתחום פקודת המיסים גביה היכרות עם  .4.6

 יתרון -אזורי עבודה בתאגיד מים   .4.7

 העברית על בוריה, כושר ביטוי טוב בכתב ובעל פה.ידיעת השפה   .4.8

 )שאינם מהווים תנאי סף(: יםדרשכישורים נ .5

 כושר ארגון וסדר. .5.1

 דייקנות ותשומת לב לפרטים. .5.2
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 חתימה וחותמת המציע ריךתא
 

 

 ניקוד ההצעות .ד

 לאחר בחינת עמידה ההצעות בתנאי הסף יבוצע ניקוד להצעות אשר עמדו בתנאי הסף על פי הפירוט הבא: .1

 מניקוד ההצעה על פי הנוסחה הבאה: 50%רכיב המחיר יהווה   .1.1

 X 50 המחיר הזול ביותר

  המחיר של המציע 
 

 ויקבע על פי התרשמות בראיון מהרפרנט המוצע. מניקוד ההצעה 50% הרכיב איכות יהוו .1.2
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 חתימה וחותמת המציע תאריך
 

 הצעה -טופס הגשת מועמדות 
 

 :ציעמהרטים על פ .1
 
 

שם המשרד

מספר מזהה

כתובת

טלפון

כתובת מייל

 איש קשר
 
 
 

 נותן השירותים בפועל -רפרנט 
 

שם מלא

מספר ת.ז

 טלפון
 

 תעודות והמלצות *יש לצרף קורות חיים,
 

 
 

 צעת מחירה .2
 

 שירות, בהתאם להוראות הפניה וחוזה התקשרות. חודשיש לנקוב במחיר המבוקש עבור 
ניתן לתת הנחה שלא  למחיר המבוקש יתווסף מע"מ כדין.. ₪ 25,000 –המחיר לא יהיה גבוה מ 

  אחוז תביא לפסילת ההצעה. 20אחוז . הנחה מעבר ל  20תעלה על 

 

 חודש שירותעבור  מחיר מבוקש
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 חתימה וחותמת המציע ריךתא
 

 
 וכחת העמידה בדרישות הסףה .3
 

 יש לצרף אסמכתאות מתאימות להוכחה בעמידה בתנאי סף:
 

 אסמכתא תנאי סף

 תעודת התאגדות על המציע להיות עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל.   

תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות עפ"י -למציע אישור בר
 –פים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו חוק עסקאות גו

1976. 
 אישורים מרשויות המס

אין מניעה לפי כל דין להשתתפותו בהליך ולקיום כלל 
ההתחייבויות הנגזרות מהליך זה ומהתקשרות עם התאגיד ולא 

קיים ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, בין ענייני המציע ו/או 
במציע, לבין ביצוע העבודות ו/או הרפרנט מטעמו ו/או בעלי עניין 

 לענייני התאגיד.

 יםתצהיר

 נותן השירותים בפועל: תנאי סף להם נדרש

שנים בעבודה בתאגיד מים אשר משרת  5ניסיון של לפחות 
צרכנים, בתחומים שירות לקוחות, גביה ואכיפת  35,000לפחות 

 גביה.

ביה ניסיון של לפחות שנתיים בביצוע בקרה ופיקוח על קבלן ג
 בתחום המכרז.

 מוכח בעבודה בתוכנת פריוריסיטי.ידע וניסיון 

 ידע וניסיון מוכח בעבודה בתוכנות אופיס.

היכרות עם אמות המידה לשירות והחוקים החלים על תאגידי 
 מים בתחום שירות לקוחות.

והחוקים החלים על תאגידי פקודת המיסים גביה היכרות עם 
 גביה ואכיפת הגביה.מים בתחום 

 יתרון -עבודה בתאגיד מים  אזורי 

  ידיעת השפה העברית על בוריה, כושר ביטוי טוב בכתב ובעל פה.

  קורות חיים + תעודות היר +תצ
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 חתימה וחותמת המציע תאריך
 

 המציע יתצהיר .4
 

 
 :כבודל

 תמרתאגיד אזורי למים וביוב 

 
 תצהיר - םמועמדות למתן שירותיהגשת נדון:  ה

 

למתן  עמדותימומציע בזה את  _________________________אני הח"מ, _________________

לתאגיד המים והביוב האזורי ייעוץ, בקרה ופיקוח בתחומים שירות לקוחות, גביה ואכיפת הגביה שירותי 

 ת.מ.ר.

מוצע על ידי ה רפרנטהני מצהיר בזה כי אעומד בתנאי הסף הנדרשים בהליך זה וכן  אניני מצהיר בזה כי א

 _____________________, עומד בתנאי הסף הנדרשים.___________ ב', מר/גלמתן השירותים בפועל

בהליך ולקיום כלל ההתחייבויות הנגזרות מהליך זה  לי מניעה לפי כל דין להשתתפות איןאני מצהיר כי 

  .ומהתקשרות עם התאגיד

היה ותקבלו , וכי לרבות תכולת השירותים והתמורה חוזה ההתקשרותהוראות תי את היר בזה כי קראאני מצ

 את הצעתי אחתום על נוסח החוזה הנ"ל, ולא יהיו לי כל הסתייגויות ו/או הערות לגבי תנאיו.

ידוע לי שאין בהגשת ההצעה כדי לחייב אתכם ו/או כדי להוות קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתי. אני 

ניכם, זה מחייב בינינו לבתה על ידכם חומסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי  ובקבל

 בהתאם לנוסח חוזה ההתקשרות שהוכן על ידכם.

 ה.חודשיים מהמועד האחרון להגשת הצעתי  זו עומדת בתוקף ותחייב אותי לתקופה של

 

 

    

 חתימה וחותמת שם המציע תאריך

 

 :אישור עו"ד

מר/גב'  פני ___ הופיע/ה ב________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום ________אני הח"מ ______

___  ולאחר ___או שזיהיתי על פי ת.ז. מס' _______ ___________________ המוכר/ת לי אישית

לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה

 כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.

  
 

     

 חתימה וחותמת עו"ד ומספר רישיון שם תאריך
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 חתימה וחותמת המציע ריךתא
 

 

 כבוד:ל

 תמרתאגיד אזורי למים וביוב 

 
 בדבר הימנעות מניגוד עניינים ושמירה על סודיות תצהירנדון:  ה

 

 היעדר ניגוד עניינים

ניגוד עניינים הוא מצב בו ליועץ עניין אישי, משפחתי, כלכלי או אחר, בנושא הנוגע לתחומי פעילותו כיועץ  .1

 ד תמר. לתאגי

על יועץ חל איסור לפעול מתוך ניגוד עניינים. בהתאם, יועץ יימנע מלקחת חלק בדיונים ובהחלטות בעניינם  .2

 הוא נתון בניגוד עניינים. 

ככל שמתעורר חשש לניגוד עניניים, חובה על היועץ  לדווח על כך מיידית ליועץ המשפטי של התאגיד.  במקרה  .3

ידו באותו נושא, אלא בהתאם לאישור בכתב מאת היועץ המשפטי של כאמור היועץ יימנע מלפעול בתפק

הוועדה, הקובע כי במקרה הנדון אין משום ניגוד עניינים, או לאחר שנחתם הסדר ניגוד עניינים, המאושר על 

 ידי היועץ המשפטי והמסדיר את אופן המשך עבודת היועץ.

בהליך קבלת ההחלטות של התאגיד, ולהסב נזק, על  מתן ייעוץ לתאגיד תמר מתוך ניגוד עניינים עלול לפגום .4

 כל המשתמע מכך. 

יום לאחר  90יועץ מתחייב, אף לאחר סיום תפקידו, שלא לפעול בנושא בו הוא ייעץ לתאגיד, בפרק זמן של  .5

 סיום תפקידו כיועץ.

 

 שמירה על תקינות הליכים ועל סודיות

קיים, בהליך מכרז, אלא בהתאם לכללי ההליך ובאישור יועץ לא יהיה בקשר עם מציע פוטנציאלי או עם מציע  .1

  התאגיד.

יועץ אשר סבור כי נפלו פגמים בתקינות הליך רכש, או בהחלטה אחרת של התאגיד, ידווח על כך ליועץ  .2

 המשפטי לתאגיד.

יועץ לוועדה ישמור כל מידע שהגיע אליו במסגרת תפקידו בסודיות מוחלטת, וזאת גם לאחר שסיים את  .3

ו. פרסום מידע הנתון ביד התאגיד, יעשה בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות בלבד. בהתחייבות זו תפקיד

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תכנית, נתון, מודל, Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) "מידע" כולל

בכל צורה או דרך  חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר בתחום הרלוונטי לעבודת התאגיד, בין בכתב ובין בעל פה,

 של שימור ידיעות בצורה חשמלית, אלקטרונית, אופטית, מגנטית או אחרת.

 אין לעשות שימוש אישי או שימוש לטובת אדם אחר, במידע שנודע ליועץ אגב תפקידו. .4

חוק העונשין, חשיפת מידע שלא כדין אסורה ועלולה להוות עבירה לפי סימן ה' בפרק ז' )סודות רשמיים( ל .5

 .1977-תשל"ז

 

 

 

 

https://fs.knesset.gov.il/9/law/9_lsr_311018.PDF
https://fs.knesset.gov.il/9/law/9_lsr_311018.PDF
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 התחייבות  היועץוהצהרה 

עמדותי למתן מומציע בזה את  _________________________אני הח"מ, _________________ .1

ם והביוב האזורי שירותי ייעוץ, בקרה ופיקוח בתחומים שירות לקוחות, גביה ואכיפת הגביה לתאגיד המי

 ת.מ.ר.

מתחייב למלא את תפקידו באופן מקצועי ויעיל, ללא משוא פנים ובכפוף להוראות כל דין, וזאת באופן אני  .2

להימנע  אני מתחייבשישרת בצורה הטובה ביותר את האינטרסים של התאגיד לו הוא נותן ייעוץ. בכלל זה, 

הימנע ממצב של ניגוד עניינים או מחשש לניגוד עניינים, מפעולה לא תקינה או ממתן ייעוץ באופן לא תקין, ל

 י.במסגרת תפקידי וכן שלא לפעול באופן הפוגע בסודיות, הנדרשת ממנ

וכן אני מצהיר כי לא קיים ניגוד עניינים, ישיר או עקיף,  אני מודע לכל האמור לעיל ומתחייב לפעול בהתאם .3

 ד.ן אצלי, לבין ביצוע העבודות ו/או לענייני התאגיבין ענייניי ו/או הרפרנט מטעמי ו/או בעלי עניי

ככל שבעתיד יתעורר ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים כמפורט, הריני מתחייב להביא הדבר ליידיעתו של  .4

 התאגיד באופן מיידי.

 

 

     

 חתימה וחותמת מלא שם תאריך

 

 

 

 :אישור עו"ד

מר/גב'  ___ הופיע/ה בפני ת כי ביום ______/________ עו"ד, מאשר__אני הח"מ ______

___  ולאחר ___או שזיהיתי על פי ת.ז. מס' _______ ___________________ המוכר/ת לי אישית

לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה

 ה עליה בפניי./כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם

 

 

ל  תצהיר זה יחתמו גם המציע וגם הרפרנטע*

     

 חתימה וחותמת עו"ד שם ומספר רישיון תאריך
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 חתימה וחותמת המציע ריךתא
 

 הסכם

                                                                                                                           
 תאריך:___________

 למתן שירותים במיקור חוץ הסכם

 2021שנערך ונחתם ברמלה ________ ביום ___ בחודש _______ 
 

 ת.מ.ר תאגיד מים אזורי בע"מ                       בין: 

 , רמלה21סוקולוב  מרח'                       

 )להלן: החברה(                                   

 מצד אחד;

 __________________________________                       לבין: 

 מרח'  ______________________________                       

 )להלן: נותן השירות(                                   

 מצד שני;

 

 שירותייעוץ בקרה ופיקוח בתחומים ונותן השירות עוסק ומתמחה בתחום   הואיל
 לתאגידי מים וביוב;אכיפת הגביה לקוחות, גביה ו

 
והואיל
  

בתחום התמחותו, על פי ם והחברה מעוניינת שנותן השירות יספק לה שירותי
 הנחיות החברה מעת לעת , בהתאם להוראות הסכם זה ותנאיו;

 
למתן שירותים כחלק מהליך מכרזי שערך התאגיד השירות הגיש הצעה ונותן  והואיל  

 של החברה.המכרזים ועדת והצעתו אושרה על ידי 
 

והואיל
  

וברצון הצדדים להעלות על הכתב את תנאי ההתקשרות ביניהם ואת תנאי אספקת 
 השירותים על הכתב, בהסדר אשר ימצה את מהות היחסים ביניהם.

 
 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 
 מבוא  .1

 
 ש לקראם כאחד.המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם וי .1.1

 
 כותרות סעיפי הסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לצורכי פרשנות ההסכם.  .1.2

 
 התחייבויות נותן השירות .2

 
נותן השירות הינו בעל הניסיון, הידע, היכולת, הכישורים והאמצעים הדרושים לצורך מתן שירותי  .2.1

מתחייב לבצע את השירות הניתן על ידו  ייעוץ לחברה וביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה והוא
בנאמנות, במהימנות וברמה מקצועית נאותה, והוא יהיה אחראי ללא סייג כלפי החברה לטיב 
השירות שיינתן על ידו, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, על פי הסכם זה. נותן השירות מצהיר 

ולפעול לפיהן בנוגע לכל ומתחייב לשמור ולקיים במהלך כל תקופת ההסכם את הוראות הדין 
 מחויבויותיו מכוח הסכם זה. 

 



 מתן שירותי יעוץ, בקרה ופיקוח בתחומים שירות לקוחות, גביה, אכיפת הגביהל 3/20210מכרז 

 

12 

 
 

 

 חתימה וחותמת המציע תאריך
 

נותן השירות מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהינו נציגה ושליחה של החברה לעניין האמור בהסכם זה  .2.2
 והינו חייב כלפיה חובת נאמנות כמתחייב ממעמדו זה.

 
מנהל תיק במס  נותן השירות רשום כעוסק מורשה ו/או חברה בע"מ לעניין חוק מס ערך מוסף, הוא .2.3

הכנסה ובביטוח לאומי ויהיה אחראי בלעדית לתשלום על המסים והביטוח הלאומי הכרוכים 
נותן השירות מתחייב להמציא אישור ניכוי במקור וניהול בהעמדת שירותי הייעוץ על ידו לחברה. 

 ספרים. 
 

עובדיו, ככל שיועסקו על נותן השירות מצהיר ומתחייב כי הוא מנהל ו/או ינהל תיק ניכויים כדין לכל  .2.4
ידו, וכי הינו מפריש ו/או יפקיד עבורם את כל ההפקדות הנדרשות על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה 

 כן בכל תקופת חלותו של הסכם זה, ככל שיעסיק עובד/ים לצורך קיומו של הסכם זה.
 

בלה ו/או מניעה להתקשר ו/או על כל מי מטעמו כל אישור ו/או הג יולא חל עלנותן השירות מצהיר כי  .2.5
 בהסכם זה, בין על פי דין ובין על פי הסכם אחר.

 
כי ידאג לקיום ביטוח מתאים, ככל שנדרש לו ולמי מטעמו לרבות נותן השירות מצהיר ומתחייב  .2.6

ביטוח צד ג', אחריות מקצועית ו/או כל ביטוח אחר. אין באמור כדי לפתור את נותן השירות 
 מאחריותו כלפיי החברה.

 
 

 הגדרת התפקיד .3
 

במסמכי המכרז )סעיף ב למסמכי נותן השירות מתחייב לספק לחברה את השירותים המפורטים  .3.1
, לרבות כל מטלה ו/או פעולה נוספת ו/או נלווית, המכרז( אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 .שימות המפורטותהנדרשת לשם השגת היעדים וביצוע המ
 

 . _____________________ידי השירות ינתן באופן  אישי על  .3.2
 

ימי ב משרה, 80%במשרדי החברה, בהיקף של לצורך מתן השירות יהיה נציג נותן השירות נוכח  .3.3
. אם בחלקי ימים בכלל ימי העבודה ואם בימים בחברה ה ובשעות העבודה המקובלות -העבודה א

 מלאים בחלק מימי העבדה והכל לפי אישור החברה מראש.
 

 םשהוסמך על יד םמנכ"ל החברה או מי מטעמומנהל הכספים ותן השירות כפוף לבעבודתו יהא נ .3.4
 לעניין הסכם זה.

 
המנכ"ל וכל הגורמים עם מנהל הכספים ועל נותן השירות ליתן את השירות תוך תיאום עם  .3.5

 ממשלה ורשויות מוסמכות.התאגיד ובכל מקום הנדרש לרבות משרדי הרלוונטיים בחברה, במשרדי 
 

עיכוב במתן השירות אשר לא נגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של נותן השירות ו/או מי מוסכם כי  .3.6
 מטעמו, לא ייחשב כהפרת ההסכם מצד הנותן השירות.

 
 בדרך שתיקבע ע"י החברה. שעות העבודה  נותן השירות מתחייב שהוא או מי מטעמו ידווחו על .3.7

 בחודש העוקב. 5-עותק מהדו"ח החודשי על שעות עבודה יימסר לחברה עד ל

 

 התמורה .4
 

חודש בתוספת מע"מ בגין כל ₪ _______  תשלם החברה לנותן השירות סך של בגין מתן השירות .4.1
ק, במידה ושעות הסר ספלמען . ובכפוף למתן השירות לשביעות רצון החברה בפועל  מלא ייעוץ

 י.העבודה בחודש מסוים לא יגיעו למכסת משרה מלאה אזי התמורה תחושב באופן יחס
 

 משרה. 80%היקף השעות החודשיות לא יעלה על  .4.2
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וכוללת נסיעות, זמן בטלה, רישיונות, ביטוח לרבות אחריות וסופית מובהר, התמורה הינה מלאה  .4.3
 מקצועית וכל הוצאה אחרת שיש לנותן השירות.

 
 לחודש שלאחריו וכנגד 15-התמורה בגין מתן השירות במהלך כל חודש תשולם לנותן השירות עד ה .4.4

 חשבונית מס כחוק ובניכוי מס כחוק במידה ונדרש. 
 

נותן השירות מאשר כי התמורה מהווה את העלות המלאה, הסופית, הכוללת והבלעדית שתהיה  .4.5
לחברה בכל הקשור לשירותים אותם הוא יספק, וכי לחברה לא יהיו עלויות נוספות כלשהן בגין 

 עסיקים, דמי ביטוח לאומי וכיו"ב.קבלת השירותים, לרבות תשלומי מסים למיניהם, מס מ
 

כל ההוצאות במתן השירותים יחולו על נותן השירות והוא לא יהיה זכאי להחזר הוצאות מהחברה,  .4.6
 אלא בהסכמה מפורשת בכתב ומראש של החברה. 

 
נותן השירות מצהיר כי כל החובות והתשלומים הנובעים ממתן השירותים והתמורה על פי הסכם זה  .4.7

ים על ידו, לרבות מסים, ביטוחים, דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות, תשלומי שולמו ומשולמ
 מע"מ, מס הכנסה וכיו"ב.

 
 

 אופן תשלום התמורה .5
 

 מובהר בזאת, כי העברת התשלום מותנית בקבלת חשבונית מס מטעם הנותן השירות.  .5.1
 

קבלת החשבונית,  במידה וחל פיגור בהמצאת החשבונית, ימנה פרק הזמן האמור לתשלום ממועד .5.2
 וזאת מבלי שייחשב הדבר כהפרת הסכם מצד החברה. 

 
התמורה  המנכ"ל יבדוק את החשבון וישלם לנותן השירות את הסכום המאושר על ידו לתשלום מתוך .5.3

ימים לאחר המועד בו התקבל החשבון ובכפוף להמצאת חשבונית מס  30נשוא החשבון, שוטף + 
 י המצאת החשבונית הינה תנאי לתשלום התמורה. מטעם נותן השירות. מובהר בזאת כ

 
מובהר בזאת למען הסר ספק, כי ההליך המפורט לעיל ביחס להגשת חשבונות ואישורם, מועדי  .5.4

התשלום ודרך העברתם, יחול בשינויים המחויבים גם לגבי כל תשלום במקרה בו הופסקה העסקתו 
ם היחסי המגיע לו מכוח האמור להלן, או של נותן השירות טרם סיום ביצוע השירותים ביחס לתשלו

 מכוח כל עילה וזכות אחרים מכוח הסכם או דין.
 

במעמד חתימתו של הסכם זה ו/או בסמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא נותן השירות לחברה אישור  .5.5
על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת, כי באם לא יומצא לחברה 

ר במועד, לא יהא זכאי הנותן השירות לכל החזר מהחברה בגין סכומי מס שנוכו אישור כאמו
 מהתמורה בהיעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא בדיעבד אישור כאמור.

 

 

 תקופת ההסכם .6
 

 .חודשים 12והוא לתקופה של עם חתימתו הסכם זה תחילתו  .6.1
 

חודשים כל אחת.  12קופות בנות ת 2תעמוד האופציה להאריך את ההסכם לעוד מוסכם כי לחברה  .6.2
ההסכם יוארך באופן אוטומטי אלא אם כן הודיעה החברה לנותן השירות בכתב על רצונה שלא 

 להאריך את ההסכם.
 

מוסכם בזאת בין הצדדים כי החברה תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה מראש ובכתב  .6.3
גם שלא מחמת הפרת ההסכם או פגם  יום, מכל סיבה שתראה לה וללא צורך בהנמקה, 30בת 
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 חתימה וחותמת המציע תאריך
 

שנתגלה בו. במקרה שכזה לא תהא לנותן השירות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה 
 ובכלל זה טענות בקשר עם הסתמכות ו/או מצגים ו/או הפסדים.

 

למרות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להפסיק את מתן שירותי הייעוץ עבודה, ללא כל הודעה  .6.4
 דמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:מוק
באם  -מונה לנותן השירות כונס נכסים מכוח כל דין ו/או הנותן השירות הוכרז כפושט רגל, או  ▪

 ניתן לגביו צו פירוק. -הינו תאגיד 
נגד נותן השירות נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע בעבירה שיש  ▪

 עמה קלון.
 עמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד או בכל מעשה מרמה.נותן השירות או מי מט ▪
הוכח לחברה כי נותן השירות אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית,  ▪

 טכנית, או מכל סיבה אחרת.
אלא שמובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה  ▪

ם בכדי לגרוע מזכות החברה לבטל את ההסכם באופן כאמור מכוח סגורה, וכי אין במניית
 עילה שבדין.

 
הובא ההסכם לידי גמר כאמור, תשלם החברה לנותן השירות את התמורה בעד אותו חלק מעבודת  .6.5

 הייעוץ אשר בוצע על ידו בפועל על פי הוראות הסכם זה, בכפוף לזכותה לקיזוז על פי דין. 
 

כל שכר, תמורה או פיצוי כלשהם לנותן השירות בעד שימוש בתוכניות  החברה תהא פטורה מתשלום .6.6
 ובמסמכים אחרים הקשורים בחלק עבודת הנותן השירות שכבר נעשתה.

 
היה והנותן השירות מעוניין בהפסקת ההתקשרות עם החברה, יהא עליו ליתן לחברה הודעה מראש  .6.7

 .יום 60ובכתב של 
 

 

 היעדר יחסי עבודה .7
 

היר ומאשר, כי בביצוע הוראות חוזה זה הינו פועל כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין, כי נותן השירות מצ .7.1
אין ולא ייוצרו בינו לבין החברה כל יחסי עובד ומעביד וכי אין לו  ולא יהיו לו כלפי החברה זכויות 

 המוקנות לעובדים על פי כל דין. 
 

ותן השירות קבלן עצמאי בכל הקשור מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם במפורש כי בהיות נ .7.2
למתן השירותים נשוא הסכם זה, נותן השירות יהיה אחראי באופן בלעדי כמעביד לכל עובד ו/או 
מועסק אחר שלו, לרבות הרפרנט ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות ביחס אליהם, לרבות ומבלי 

אחריות לכל תשלום ו/או זכות  לגרוע מכלליות האמור לעיל, אחריות לתשלום פיצוי פיטורין ו/או
 פי כל דין ו/או נוהג מגיעים לעובד.-אשר על

 
מובהר, כי בחישוב התמורה, נלקחה בחשבון העובדה, כי נותן השירות ו/או מי מטעמו לרבות הרפרנט  .7.3

מעביד. נותן -אינו עובד של החברה ו/או מי מטעמה ולא קיימים ביניהם כל מערכת של יחסי עובד
כך, כי לאור התמורה שנקבעה בין הצדדים בהסכם זה לא תהיינה על החברה כל השירות מודע ל

עלויות נוספות בגין מתן השירותים ו/או הפסקתם ונותן השירות לא יהיה זכאי לכל זכויות ו/או 
 תשלומים נוספים מעבר לקבוע במפורש בהסכם זה. 

 
רה חובת תשלום כלשהו ו/או מוסכם בזאת, כי מלבד האמור בהסכם זה במפורש, לא תחול על החב .7.4

 מתן פיצוי כספי או אחר כלשהו לנותן השירות ו/או למי מטעמו שסיפק שירותים לחברה.
 

 הפרה של הוראה מהוראות סעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. .7.5
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 חתימה וחותמת המציע ריךתא
 

 קיזוז, שיפוי ופיצוי .8
 

כל  ,פי הסכם זה על נותן השירותהזכות לקזז מכל תמורה כספית לה זכאי חברה מוצהר ומוסכם כי ל .8.1
או שהיא נדרשת  החברהחוב, הוצאה או תשלום שנעשו על ידי סכום המגיע לה מאת נותן השירות בגין 

 לבצעם והם מוטלים על פי הסכם זה על הספק, לרבות כל פיצוי המגיע לה ע"פ הסכם זה.
 

ו על פי הסכם זה ישפה ו/או יפצה את החברה בגין כל נזק שיגרם עקב הפרת התחייבויותינותן השירות  .8.2
 ו/או עקב מעשה ו/או מחדל ו/או טעות שלו ו/או מי מטעמו בקשר עם מתן השירותים נשוא הסכם זה.

 
לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל ההוצאות שיגרמו לה בשל הגשת תביעה מתחייב נותן השירות  .8.3

 כנגדה ובשל כל חבות שתחול עליה כתוצאה מכך.
 
 

 עכבון .9
 

ת לעכב מכל חשבון המשולם לנותן השירות על פי חוזה זה כל סכום כסף אשר יגיע החברה תהיה רשאי .9.1
 לחברה מאת נותן השירות בהתאם להוראות חוזה זה )להלן: "העכבון"(.

 
מובהר כי אין בזכות העכבון כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את הנותן השירות בגין כל נזק שיגרם  .9.2

 ו/או לתבוע ממנו כל סעד אחר ו/או להיפרע ממנו בכל דרך אחרת.לה כתוצאה מהפרת ההסכם על ידו 
 

 
 סודיות וזכויות יוצרים .10

 
משך כל תקופת מתן השירותים, ובכל עת לאחר מכן, נותן השירות מתחייב לא להעביר, במישרין או  .10.1

בעקיפין, מידע חסוי של החברה לכל אדם או גוף, לא לעשות בעצמו שימוש כלשהו, במישרין או 
פין, במידע החסוי של החברה, וכן לנקוט בכל הצעדים הסבירים המתחייבים על מנת לשמור על בעקי

 סודיות המידע החסוי של החברה ומניעת חשיפתו או אפשרות חשיפתו לצדדים שלישיים.
 

כל מידע חסוי של החברה אשר נחשף בפני נותן השירות, או שיגיע לידיו בכל דרך אחרת במהלך מתן  .10.2
ברה ו/או בקשר עמה, הוא רכושה הבלעדי של החברה ויוחזר לה על ידו מיד עם דרישה, השירותים לח

לאלתר. כל מידע חסוי כאמור לעיל של החברה לא יועתק ולא  –ובכל מקרה של סיום השירות 
ישוכפל על ידי נותן השירות, במישרין או בעקיפין, אלא אם נתקבלה לכך הסכמתה המפורשת של 

 .החברה, מראש ובכתב
 
התחייבויות נותן השירות לסודיות בסעיף זה יישארו בתוקף ללא הגבלת זמן, גם לאחר תום מתן  .10.3

 שירותיו המקצועיים לחברה.
 
לחברה מוקנית מכח הסכם זה זכות הבעלות והשימוש בתוכניות, במסמכים, בחוו"ד ובדוחות נשוא  .10.4

נה מצד נותן השירות ו/או מי הסכם זה, שהוכנו ע"י נותן השירות ו/או מי מטעמו, ולא תישמע טע
מטעמו כלפי החברה להפרת זכות היוצרים שלו בגין כל שימוש שתעשה החברה בתוכניות או 

 במסמכים אלו. 
 
על אף האמור לעיל, לא רשאית תהא החברה לעשות שימוש מסחרי בתוכניות ובמסמכים שהוכנו ע"י  .10.5

לגוף אחר, כדי  –ו שלא בתמורה בתמורה א –נותן השירות במסגרת ההסכם על דרך של מסירתן 
שיעשה בהן שימוש, אלא באישורו של נותן השירות. בהיעדר אישור כאמור רשאית החברה להשתמש 

 בתוכניות ובמסמכים האמורים לצורכי עצמה בלבד. 
 
החברה תהא זכאית להשתמש בתוכניות ובמסמכים שהוכנו ע"י נותן השירות ו/או מי מטעמו  .10.6

 גם טרם סיום עבודתו ו/או התיקונים ו/או ההשלמות הנדרשים ממנו.במסגרת עבודת הייעוץ 
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 הוראות שונות .11
 

מובהר בזאת למען הסר ספק כי לנותן השירות לא מוקנית מכוח הסכם זה כל בלעדיות ביחס לתחום  .11.1
מומחיותו, והחברה תהא רשאית להעסיק במקביל להעסקת נותן השירות, על פי שיקול דעתה 

 ספים בתחום זה במהלך תקופת ההסכם.הבלעדי, יועצים נו
 
הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים, ולא תהיה כל נפקות לכל משא ומתן, הצהרה, מצג,  .11.2

פה, בין במפורש ובין במשתמע, בין -התחייבות או הסכמה, אשר נעשו, אם נעשו בין בכתב ובין בעל
רכו בין הצדדים ביחס הצדדים לפני חתימת הסכם זה וזאת לרבות ההסכמים הקודמים שנע

 להתקשרות זו, אשר הינם מבוטלים החל מחתימתו של הסכם זה.
 
 כל שינוי של הסכם זה לא יהיה לו תוקף אלא אם נעשה במפורש ובכתב. .11.3

 
מקום השיפוט הייחודי לגבי כל העניינים נשוא חוזה זה ו/או בקשר אליהם יהיה בערכאה השיפוטית  .11.4

 המוסמכת בחיפה בלבד.
 
 דים לחוזה זה יהיו כמפורט בראש חוזה זה. כתובות הצד .11.5

 
כל הודעה שתשלח לצד כלשהו בדואר רשום לפי כתובתו כאמור לעיל תחשב כאילו נתקבלה אצל  .11.6

 שעות מהמסירה למשלוח בדואר.  72אותו צד בחלוף 

 

 
    

 לראיה באו הצדדים על החתום

 

 

    

  
 נותן השירות התאגיד

 

 

 

 


