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 4/2020מכרז פומבי מס' 

מנהלת ולחברת לחברה הכלכלית למשגב בע"מ מתן שירותי הנהלת חשבונות 
 תרדיון בע"מ

 

"( וחברת החברה הכלכלית)להלן: " 511335929 משגב בע"מ ח.פ.החברה הכלכלית ל .1
" או המזמינה: "במקובץ )להלן"( תרדיון)להלן: " 51269650ח.פ.  מנהלת תרדיון בע"מ

 הנהלת חשבונות.בזאת הצעות למתן שירותי ות "( מזמינהחברה"

 רשאים לגשת למכרז: .2

 .לפחות או ייעוץ מס 3משרדי רואה חשבון או הנהלת חשבונות סוג  .2.1

, שלכל אחד תאגידים 5-לשנים לפחות במתן שירותי הנהלת חשבונות  5בעלי ניסיון של  .2.2
 השנים האחרונות. 7-ב לפחות )מחזור ללא מע"מ(₪ מיליון  5מהם מחזור כספי שנתי של 

תאגידים, שכל אחד מהם  5-שנים לפחות במתן שירותי חשבות שכר ל 5בעלי ניסיון של  .2.3
 השנים האחרונות. 7-עובדים, ב 10מעסיק לפחות 

 שלא יוחזר. ש"ח 300תמורת סך של  מזמינהאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש ב .3

אמצעות הזום. קישור יישלח לכל מי ב 12.00בשעה  1/10/2020ייערך ביום  מציעיםמפגש  .4
 אינו חובה.מפגש זה . 9990105-04 -טל' לבירורים .  Office@mec.org.ilשישלח בקשה למייל: 

 .12.00שעה  11/10/2020שאלות הבהרה בכתב בלבד בהתאם להוראות המכרז, עד ליום  .5

בתיבת  ידנית בלבד הגשה .16:00בשעה  18/10/2020 –המועד האחרון להגשת הצעות  .6
  .מזמינההמכרזים של ה

 ראיונות עם בעלי התפקידים מטעם המציעים יתקיימו במועד שיימסר לכל מגיש הצעה. .7

 .כל התיעוד המסמכים הנדרשים כמפורט במכרז להצעה יש לצרף את .8

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה או כל הצעה אחרת שהיא. מזמינהאין ה .9

האמור לעיל מהווה תמצית חלקית ביותר של תנאי המכרז, ואין בו כדי להחליף את מסמכי  .10
 המכרז המלאים.
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 מנהלת תרדיון בע"מו החברה הכלכלית למשגב בע"מ

 4/2020מכרז פומבי מס' 

 מתן שירותי הנהלת חשבונות חיצוניים 

 

 :תכולה

  ('תנאי המכרז )מסמך א .1

  הצהרת המשתתף במכרז )מסמך ב'( .2

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )מסמך ג'( .3

  ד'(נתונים אודות המציע )מסמך  .4

  טופס הצעה )מסמך ה'( .5

נפרד התקשרות  הסכם נוסח) '(והסכם התקשרות ונספחיו )מסמך  .6
 (עם כל חברה בנפרד עליו יחתום הזוכהלכל חברה, 
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 תנאי המכרז -מסמך א        

 מנהלת תרדיון בע"מו החברה הכלכלית למשגב בע"מ

 4/2020מכרז פומבי מס' 

 
 תנאים כלליים

 כללי .1

"( וחברת החברה הכלכלית)להלן: " 511335929 משגב בע"מ ח.פ.החברה הכלכלית ל  .1.1
" המזמינה: "במקובץ )להלן"( תרדיון)להלן: " 51269650ח.פ.  מנהלת תרדיון בע"מ

 .מזמינהכוללים ל חשבונותמזמינה בזה הצעות למתן שירותי הנהלת  "(החברהאו "

תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב   .1.2
"(. החוזה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההסכם" ו/או "החוזה)להלן: " ו'כמסמך 
 המכרז.

"( מהווים חלק בלתי נפרד מסמכי המכרזכל המסמכים המצורפים למכרז זה )להלן: " .1.3
 ה. ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את ז

 שלא יוחזר. ₪  300תמורת סך של  מזמינהאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי ה  .1.4

כל רוכש ימסור במעמד רכישת המסמכים את שם המציע, כתובת מלאה, מספר טלפון   .1.5
 ופקס, כתובת דוא"ל, איש הקשר למכרז זה ותפקידו.

 התנאים להשתתפות במכרז .2

 '. במסמך הגשת הצהרת המשתתף מלאה וחתומה בנוסח  .2.1

 וזיקה ל יהמעיד כי המציע ובעל ,מסמך ג'בנוסח תצהיר חתום ומאומת ע"י עו"ד הגשת  .2.2
לא הורשעו ביותר משתי עבירות על חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת 

 . 1987-ו/או על חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

 , בצירוף המסמכים הבאים:'מסמך ד -הגשת נתונים אודות המציע  .2.3

 תעודת עוסק מורשה. .2.3.1

 תעודת רישום התאגיד. - תאגידכ נרשםאם המציע  .2.3.2

' כולל כל המסמכים הנדרשים שם, לרבות בקשר מסמך המילוי והגשת טופס הצעה בנוסח  .2.4
 לניסיונו של המציע ושל בעלי התפקידים המוצעים על ידו. בהקשר זה מודגש כי:

 למסמך ה'.  6, בהתאם לאמור בסעיף מזמינהלעל המציע להגיש הצעת מחיר  .2.4.1
למסמך ה' נרשמו מחירי הבסיס עבור השירותים  6בסעיף  -אופן הגשת ההצעה 

למסמך ה'( על המציעים לרשום אחוז  6. מיד לאחר מכן )בסוף סעיף מזמינהשיינתנו ל
 להלן: מחירי הבסיסשיחול על כל  אחידהנחה/תוספת 

 לחודש. מע"מ₪ +  5,000  -לחברה הכלכליתעבור השירות  -

  לחודש.  מע"מ₪ +  1,500 – לתרדיוןעבור השירות  -

 ההצעה מוגבלת בשיעורים הבאים: .2.4.2

 )ובמילים: עשרה אחוזים(. 10%-השיעור המקסימלי לתוספת למחירי הבסיס .א

 אחוזים(. ים)ובמילים: עשר 20%-השיעור המקסימלי להנחה למחירי הבסיס .ב

 משיעורי המקסימום תיפסל.הצעה החורגת  .ג

ידי המציע כוללים -מהם תיגזר ההנחה/התוספת שתינתן על מחירי הבסיסיודגש כי  .2.4.3
 מזמינהעבור דמי השימוש חודשיים בשירותי המשרד של ה  ₪ 500סך של בחובם גם 

חדרי עבודה, ציוד וריהוט משרדי, צורכי ובכלל זה גם דמי שכירות, מים, חשמל, 
ההוצאות )להלן: "ות, טלפון עם קו חוץ, מחשבים ומדפסות משרד, שירותי מזכיר

את עלות השירותים נשוא המכרז לאחר ניכוי  משקף המחיר החודשי "(.השוטפות
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, לפיכך הצעת המחיר תתייחס למחירי הבסיס ללא הפחתה ההוצאות השוטפות
 נוספת.

 3או הנהלת חשבונות מסוג  רואי חשבון משרד וארשאי לגשת למכרז מציע, שה .2.4.4
-לשנים לפחות במתן שירותי הנהלת חשבונות  5בעל ניסיון של לפחות או ייעוץ מס, 

לפחות )מחזור ללא ₪ מיליון  5תאגידים, שלכל אחד מהם מחזור כספי שנתי של  5
שנים לפחות במתן שירותי חשבות  5ונות, וכן בעלי ניסיון של השנים האחר 7-מע"מ( ב

 ונות.השנים האחר 7-עובדים לפחות, ב 10ידים המעסיקים תאג 5-שכר ל

 יש לצרף פרופיל של המשרד והמלצות שניתנו לו.  .2.4.5

 2מנהל חשבונות סוג  1החברה הכלכלית אחת לשבועבמשרדי על המשרד להעמיד  .2.4.6
 . תנאי הכשירות לתפקיד זה:לפחות

 .לפחות 2סיום קורס בהנהלת חשבונות מסוג  (1)

 .עברית ברמה גבוהה (2)

 .OFFICE עם תוכנות ה היכרות (3)

 .שנים בתחום ניהול החשבונות 3ניסיון של לפחות  (4)

 .וו/או לגייס ובשלב המכרז אין חובה לנקוב בשמ (5)

יעודכנו מעת לעת בהתאם לעדכון הגדרותיהם  מנהל החשבונותיודגש כי תנאי הסף של  .2.5
 במסגרת קובץ התפקידים במשרד הפנים.

 הקבלה. העתקף ורימסמכי המכרז וצ תשירכ .2.6

הגשת אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  .2.7
 .1976-תשל"ו

על ידי )כל עמוד ועמוד( כל מסמכי המכרז, ללא יוצא מן הכלל, כשהם חתומים הגשת  .2.8
 .המציעמורשי החתימה של 

 תנאים כלליים .3

ביהם, בין אם על ידי שינוי כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לג .3.1
כאילו  )א(ייחשבו  או תוספת בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת,

 בשלמותה.– תהיה זכאית לפסול את ההצעה מזמינהלא נכתבו, או )ב( ה

אם תתגלה סתירה או שגיאה או אי התאמה או ספק כלשהו בתוכנו של סעיף או מסמך  .3.2
 5בכתב. הודעה כאמור יש למסור לפחות  מזמינהך ללא דיחוי לכלשהו, יש להודיע על כ

 ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

 :קריטריונים לבדיקת ההצעה .4

 – של איכות ומחירתבחר את הזוכה על פי אמות מידה  מזמינהה

לצורך השוואת ההצעות השונות יינתן לכל אחד מן הרכיבים המפורטים בטבלה  .א
 בצדו של כל רכיב כלהלן:המשקל כפי המצוין 

 

 המשקל לשקלול הרכיב 

שיעור ההנחה/התוספת עבור מתן כלל השירותים בהתאם  .1
 (אחידלמחירי הבסיס לעיל )שיעור הנחה/תוספת 

40% 

ות כללית של ועדת ניסיון המציע התרשמ -רכיבי איכות  .2
 המכרזים מהמציע ובכלל זה ותק והמלצות

60% 

                                                 
 נדרש יום בשבוע ביחס לשתי המזמינות גם יחד. השירות לשתי המזמינות יינתן במשרדי החברה הכלכלית. 1
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יעשה בהתאם לנוסחה/דוגמא כמפורט  הכוללשקלול הצעת המחיר וחישוב הציון  .ב
 :להלן

לצורך בחינת רכיב המחיר, תוחל ההנחה/התוספת המוצעת של כל אחת  (1)
ויחושב המחיר החודשי הכולל , מזמינהמן ההצעות על רכיבי השירותים ל

הצעת המחיר )להלן: " השירותלפני מע"מ של כל אחת מן ההצעות עבור 
 "(.לצורך החישוב

הצעת המחיר לצורך החישוב, ששיעורה יהיה הנמוך ביותר, תקבל את  (2)
 נקודות(. 40הניקוד המלא בגין רכיב המחיר )

, וההצעה 5%לדוגמא: אם המחיר הזול ביותר נובע מהנחה בשיעור של  (3)
, יחושב הניקוד להצעה הנבחנת 5%הנבחנת הבאה כללה תוספת של 

 באופן הבא:
 ₪;  9,500( = -500) -5%* 10,000ההצעה הזולה ביותר 

 ₪;  10,500+( = 500+ )5%*  10,000ההצעה הבאה 
 

)0950( x 40  

10500) ) 

 

ניסיון קודם, כמות  , בין היתר,במסגרת זו יילקחו בחשבון  -( 60%) מד האיכותיהמ .4.1
שירותיות, זמינות במתן , המלצות טובות, איכות ההמלצות, התרשמות אישית מהמציע

 .השירות

תהא רשאית  מזמינהה .מזמינהבידי ה ןשיקול הדעת הבלעדי לבחינת המימד האיכותי נתו
לבחון את אמינותו, כושרו וניסיונו של המשתתף מטעמו לבצע את השירותים נשוא 

  המכרז.
תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות  מזמינהה

נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את כושרם של 
המשתתפים ו/או התאמתם ו/או ניסיונם ואת הצעותיהם, כדי להביא אותם בחשבון 

 במסגרת שיקוליה בבחינת המימד האיכותי.

המציע שיומלץ כזוכה הוא המציע ששקלול הניקוד לרכיב המחיר עם הניקוד לרכיב  .4.2
  ת יהיה הגבוה ביותר.האיכו

 :תקופת התקשרות .5

תקופות נוספות בנות עד שנה  3לשנתיים + אופציות להארכה לעד הינה  תקופת ההתקשרות
 שנים. 5אחת בכל פעם ועד לסך כולל שלא יעלה על 

 ומפגש מציעים שאלות הבהרה .6

אמצעות הזום. קישור יישלח לכל ב 12.00בשעה  1/10/2020מציעים ייערך ביום מפגש  .6.1
אינו מפגש זה . 9990105-04 -טל' לבירורים .  Office@mec.org.ilמי שישלח בקשה למייל: 

 חובה.

 .12.00שעה  11/10/2020שאלות הבהרה בכתב בלבד בהתאם להוראות המכרז, עד ליום  .6.2

במועד יישלחו למציעים שרכשו את מסמכי המכרז  תשובות לשאלות הבהרה שיוגשו .6.3
 במעמד רכישת המכרז. מזמינהבאמצעות דוא"ל, לכתובת הדוא"ל שיספקו המציעים ל

 .מזמינהתשובות בעל פה לא יחייבו את ה

 הליך ניהול המכרז .7

ימלא את כל הפרטים הנדרשים, המציע יחתום על כל מסמכי המכרז, על כל עמוד ועמוד,  .7.1
 .למעטפה הנושאת את שם ומספר המכרז במקוריכניסם ו

למעטפה זו יש להכניס גם את כל המסמכים שחובה על המציע לצרף להצעתו כנדרש  .7.2
 .חתומים כדין ע"י המציע לעיל,

36.19= 

mailto:Office@mec.org.il
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בתיבת  ידנית בלבד הגשה .16:00בשעה  18/10/2020 –המועד האחרון להגשת הצעות  .7.3
    .המכרזים של המזמינה

  תתקבל.הצעה שתוגש לאחר מועד זה לא  .7.4

ועל  מזמינהבסמוך לאחר המועד הנ"ל ייערכו ראיונות לנציגי המציעים, על פי בחירת ה .7.5
רשאית לפסול  מזמינהפי זימונה. מציע אשר נציגיו לא יגיעו לראיון אליו זומנו, תהיה ה

 תהא רשאית לקבוע יום ראיונות נוסף על פי הצורך. מזמינהאת הצעתו. ה

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, כהצעה הזוכה.  מזמינהאין ה .8

  הודעה על תוצאות המכרז .9

ימי עבודה מיום בחירת ההצעה הזוכה.  3לזוכה במכרז תימסר הודעה על זכייתו תוך  .9.1
  משתתף שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה מתאימה.

 מזמינהבמכרז מתחייב להפקיד בידי הימים מקבלת ההודעה על זכייתו, הזוכה  7בתוך  .9.2
 את אישור הביטוחים הנזכר בהסכם ולצרף את שאלון ניגוד העניינים החתום. 

את  מזמינההמשתתף הזוכה יהיה נכון להתחיל את ההתקשרות נשוא המכרז וליתן ל .9.3
 יום מהודעת הזכייה. 30השירותים תוך 

הזכייה של המשתתף במכרז רשאית לבטל את  מזמינהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא ה .9.4
  גם במקרים הבאים:

הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו  מזמינהכשיש בידי ה .9.4.1
 נתן או הציע טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.

כי הצהרה כלשהי של המשתתף, שניתנה במסגרת המכרז,  מזמינההתברר ל .9.4.2
עובדה מהותית אשר לדעת  מזמינהאינה נכונה, או שהמשתתף לא גילה ל

 היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז. מזמינהה

  ביטול המכרז .10
רשאית לבטל את המכרז בכל שלב עד לחתימתה על ההסכם על פיו, וזאת ללא כל  מזמינהה

  פיצוי או תשלום כלשהו למשתתפים במכרז.

 כללי .11

 כל האמור בכתב זה בלשון זכר משמעו, לכל דבר ועניין, גם בלשון נקבה.  .א
 ידי המציע בגוף המסמכים לא יובא בחשבון.-שינוי או תיקון שיעשה על .ב
ערך המציע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט השלמת  .ג

מטעם זה בלבד, לפסול את רשאית,  מזמינההפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו( תהיה ה
ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה )גם אם 

לא העירה לשינויים כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר  מזמינהה
 וכפי שנמסר למציעים. מזמינהה ל ידיהוכן ע

 לא מובן,דבר מה גילה המציע סתירות או שגיאות או אי התאמות במסמכים או שיהיה  .ד
 במסגרת פרק הזמן שהוקצב לשאלות הבהרה. מזמינהיפנה בכתב ל

רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, עד למועד האחרון העדכני להגשת  מזמינהה .ה
יוזמתה או בתשובה לשאלות הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ב

המשתתפים, להאריך ו/או לדחות כל מועד, לקבוע מפגש/י מציעים, לבטל את המכרז ו/או 
 לשנותו.

השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל  .ו
על ידי  ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו-רוכשי מסמכי המכרז לפי הפרטים שנמסרו על

 ידיו להצעתו.-המציע ויצורפו על
תהיה רשאית להזמין לראיון נציגים של מציעים אלה או אחרים, וזאת לפי שיקול  מזמינהה .ז

 דעתה הבלעדי.
 תהיה רשאית שלא לבחור בכל מציע. מזמינהה .ח
 על ההסכם שבין הצדדים. מזמינהההזכייה במכרז תכנס לתוקפה רק לאחר חתימת  .ט
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שהוכרז כזוכה לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות כלפי  מובהר בזה, כי מציע .י
, בגין כל עיכוב ו/או הפסקת הליכי המכרז זמנית או לחלוטין אשר יגרמו, אם מזמינהה

 יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו על ידי צדדים שלישיים כלשהם.
הפסקת הליכים כגון  כל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח אפשרות של עיכובים ו/או .יא

 עקב כך. מזמינהו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ה כל טענה  אלה בחשבון והוא מוותר על 
 יההיקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא תהשונה  בוטל המכרז או .יב

 .לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוגוהוא , ו/או טענהלמציע ו/או לזוכה כל תביעה 

וצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז הה כל .יג
 תחולנה על המציע.

המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מאשר, כי קיימת זכות עיון בהצעתו בתנאים הקבועים בדין  .יד
לצד שלישי, וזאת  מזמינהוכי הוא מוותר על כל טענה בקשר עם מתן זכות עיון כזו על ידי ה

מבלי לגרוע לעניין סודות מסחריים/מקצועיים. על המציע לציין בהצעתו מהם 
המסמכים/נתונים המהווים סודות מסחריים/ מקצועיים ככל שקיימים, אותם הוא מבקש 
לא לחשוף בפני משתתפים אחרים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מודגש כי שמו 

שהוצע על ידו, לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. מובהר בזאת וכתובתו של המציע והמחיר 
כי כל החלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. כן 
יובהר, כי סימון חלקים בהצעה כסודיים, מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה הינם 

המציע מוותר מראש על זכות סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן ש
 העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

. המשתתפים לא יהיו רשאים לעשות כל מזמינהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל .טו
אין להעתיק את מסמכי שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

 ורך הגשת הצעה למכרז זה בלבד.המכרז או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת, אלא לצ

  .טז

על מציע, שהצעתו  כזוכהרשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכריז  מזמינהה .א
להפסיק  מזמינה"(, זאת במידה ותחליט ההזוכה שניתדורג במקום השני )להלן: "

את ההתקשרות עם הזוכה במכרז, בשל אי שביעות רצון מתפקודו במהלך ששת 
 מזמינהותחליט ה היההחודשים הראשונים להתקשרות עימו )תקופת הניסיון(. 

יום ממועד  20לעשות כן, מתחייב הזוכה השני לחתום על הסכם ההתקשרות תוך 
 .מזמינהההודעה שנמסרה לו ע"י ה

שבמכרז זה המחייבים את הזוכה, יחייבו גם את הזוכה כל הכללים והתנאים  .ב
השני במידה ויידרש לחתום על ההסכם, לרבות הפקדת ערבות ביצוע כנדרש, 

 עריכת ביטוחים וכיו"ב.

 רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תענה בקפדנות על תנאי מכרז אלו. מזמינהה .יז

)מועצות אזוריות(, ה של צו המועצות המקומיות יתנאי המכרז כפופים לתוספת השני .יח
ה, י, ובכל מקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין הוראות התוספת השני1958 -תשי"ח 

 ה.ייגברו ויקבעו הוראות התוספת השני

 

 בכבוד רב,

 

 דני עברי, יו"ר

 החברה הכלכלית למשגב בע"מ

 מנהלת תרדיון בע"מ
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 מך ב'מס

  לכבוד

 החברה הכלכלית למשגב בע"מ ומנהלת תרדיון בע"מ 

 

    מכרז פומבי מס'  -הצהרת המשתתף הנדון:  

 

אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים 
 בזה כדלקמן:

לאחר בדיקה  אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם,
קפדנית של כל הנתונים הרלוונטיים; אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ומצהירים כי לא 
נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או בדיקת נתונים; לא תישמע 

 נה כאמור.בעניין זה כל טענה של "חוסר התאמה", ו"טעות" ו"הטעיה", ואנו מוותרים על כל טע

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו עונה על כל 
הדרישות שבמסמכי המכרז, וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את השירותים נשוא המכרז בהתאם 

 לתנאיו, להסכם וליתר מסמכי המכרז.

 אום עם משתתפים אחרים.אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תי

יום מהמועד  90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה למשך 
 האחרון להגשת הצעות למכרז.

אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם התחייבות 
 בלתי חוזרת ומחייבת בינינו לביניכם.

רשי החתימה של המשתתף, מצהירים כי הצעתו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות אנו, מו
במסמכי המשתתף בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה זו וכי אין 

 מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 

_____________________________ 
 המשתתף חתימת מורשי חתימה מטעם

 

אני הח"מ ________ עו"ד / רו"ח של ________ ח.פ. __________ )להלן: "המשתתף"( מאשר 
בזה כי ביום ___________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ___________________ 
________________, מורשי החתימה של המשתתף, ואישרו בפני כי אצל המשתתף נתקבלו כל 

ם הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת ההחלטות וכל האישורי
 המשתתף על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.

 

___________________________________ 
 רו"ח / עו"ד )שם, חותמת, חתימה, מספר רשיון(
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 מסמך ג'

 

 זכויות עובדיםתצהיר בדבר קיום חובות בעניין 

 

, מורשי __________, ת"ז __________ואני הח"מ __________, ת"ז __________, ני הח"מ א
)אם  ("המעסיק"להלן: ________ )מספרו ____________________ שהחתימה מטעם התאגיד 

ת אחר שהוזהרנו כחוק כי עלינו לומר אל ,אין מדובר בתאגיד, אין צורך למלא את פרטי התאגיד(
  דלקמן:כהאמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן, מצהירים בזאת, בכתב, 

)להלן:  1976 –תצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1
 "החוק"(. כל המונחים שלהלן יפורשו בהתאם לאמור בחוק. 

 
 ותביריותר משתי עורשעו בפסק דין חלוט בה ו לאובעל זיקה אלי מעסיקהכי בזאת הנני מצהיר  .2

. אם הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, הרי שבמועד זרים םלפי חוק עובדי
 . )למחוק את המיותר(חתימת תצהיר זה חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה 

 
 ותביריותר משתי עדין חלוט ב ורשעו בפסקה ובעל זיקה אליו לא מעסיקהכי בזאת הנני מצהיר  .3

שכר מינימום. אם הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, הרי שבמועד לפי חוק 
 .)למחוק את המיותר(חתימת תצהיר זה חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה 

 

 נני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. ה .4
 

 _________                   _____________________ 

 חתימות                אריך                                                                            ת    

 ישורא

ברח' _ הופיע בפני במשרדי __________עו"ד מאשר/ת כי ביום ___________ אני הח"מ 
מר/גב' ו ,ידי ת"ז מס' _________-שזיהה עצמו על_______ מר/גב' ____________ _

אחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר ___________ שזיהה עצמו על ידי ת"ז מס' ____________ ו
את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל 

_ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה מאשר כי _____________וחתם עליה. כמו כן, הנני 
 מוסמכים לעשות כן בשמו. ,______________, אשר חתמו על הצהרה זו

 

       _________________ 

 עו"ד                                           
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 מסמך ד'

 פרטי המציע

 שם המציע ___________________

 תאריך הקמתו ________________

 תאריך רישומו כתאגיד __________ מס' התאגיד _____________ –במידת הצורך 

 מען המציע ___________________

 טלפון _______________________

 

 :יש לצרף את המסמכים הבאים

 תעודת עוסק מורשה. .א

 תעודת רישום התאגיד. –תאגיד כ נרשםאם המציע  .ב

 

בזה כי כל הפרטים שנמסרו בהצעה זו על מסמכיה אנו מורשי החתימה מטעם המציע מצהירים 
ונספחיה נכונים ומדויקים לפי מיטב ידיעתנו, ואנו מתחייבים להודיעכם על כל שינוי בהם מיד עם 

 חלות השינוי.

 

_________                   _____________________ 

 חתימות                אריך                                                                            ת    

 

 ישורא

מר/גב' ברח' _______ _ הופיע בפני במשרדי _____עו"ד מאשר/ת כי ביום _________ אני הח"מ 
___________ שזיהה עצמו על מר/גב' ו ,ידי ת"ז מס' _________-שזיהה עצמו על_______ ___

אחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים ידי ת"ז מס' ____________ ו
מאשר הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה. כמו כן, הנני 

וכי  שותפות/וכו'(/)חברה פרטיתכי ______________ )המציע( רשום בישראל כ__________ 
 מוסמכים לעשות כן בשמו. ,ה"ה __________________, אשר חתמו על הצהרה זו

 

       _________________ 

 עו"ד                                           
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 מסמך ה'

 טופס הצעת משתתף במכרז

 לכבוד
 "(המזמינה)להלן: "החברה הכלכלית למשגב בע"מ ומנהלת תרדיון בע"מ 

 

אני החתום מטה מאשר בזה כי קראתי בעיון את מסמכי המכרז, לרבות ההסכם ונספחיו,  .1
בחנתי אותם בחינה מדוקדקת וזהירה, ואני מקבל על עצמי את כל ההתחייבויות הכרוכות 

 בהם. 

)שבעה(  7תוך ( ועל כל נספחיו, ו'מסמך אם הצעתי זו תתקבל, הנני מתחייב לחתום על ההסכם ) .2
אישור קיום  מזמינהעל זכייתי במכרז ולהפקיד בו בזמן בידי ה מזמינהה ם מיום שתודיע ליימי

 .להסכם 7ף סעיעל פי  חתום ביטוחים

 חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו.  מזמינהאני מסכים בזה שה .3

אני מצהיר בזה כי מיום חתימתי על הצעה זו, מחייב אותי ההסכם עם המסמכים המצורפים  .4
אילו היה חתום על ידי, ומתחייב בזה להתחיל בביצוע התחייבויותיי על פי ההסכם אליו כ

 .מזמינהבמועד שייקבע על ידי נציג ה

 הצעתי הכספית לביצוע השירותים נשוא המכרז הינה: .5

  –מחירי הבסיס

 לחודש. מע"מ₪ +  5,000  -  -לחברה הכלכליתעבור השירות  -

  לחודש.  מע"מ₪ +  1,500 – לתרדיוןעבור השירות  -

 )ובמילים עשרה אחוזים(. %10  -שיעור התוספת המקסימלי 

 אחוזים(. ים)ובמילים עשר %20  -שיעור ההנחה המקסימלי 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

הבסיס. ידוע לי כי מדובר באחוז %_______ הנחה/תוספת ביחס למחירי  -הצעתי היא 
 . ל שתי המזמינותהנחה/תוספת אחיד החל ע

רשאית לפסול את ההצעה או  מזמינהתהיה ה -שיעור הנחה/תוספת שונה הצעה שתכלול 
לקבוע כי שיעור ההנחה/התוספת יעמוד על השיעור הגבוה ביותר שהוצע )ההצעה הזולה 

 ביותר(.

 לי או משיעור ההנחה המקסימלי תיפסל.הצעה החורגת משיעור התוספת המקסימ

אני מצהיר כי הצעתי זו מבוססת על התנאים שפורטו במסמכי המכרז וכוללת את כל הדרוש  .6
 מזמינהלביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויותיי על פי תנאי המכרז וההסכם. עוד ידוע לי כי ה

 והבלעדי.רשאית לקבל את הצעתי במלואה או בחלקה על פי שיקול דעתה המלא 

אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה  מזמינהידוע לי כי ה .7
 הזוכה.

ידי כוללים בחובם גם את -מהם נגזרת ההנחה/התוספת שניתנה על מחירי הבסיסידוע לי כי  .8
לצורך מתן  מזמינהעבור דמי השימוש חודשיים בשירותי המשרד של ה ₪  500סך של 

חדרי עבודה, ציוד וריהוט משרדי, צורכי השירותים, ובכלל זה גם דמי שכירות, מים, חשמל 
 "(.ההוצאות השוטפות)להלן: "משרד, שירותי מזכירות, טלפון עם קו חוץ, מחשבים ומדפסות 

 משקפים את עלות השירותים נשוא המכרז לאחר ניכוי ההוצאות השוטפות. מחירי הבסיס
 עת המחיר תתייחס למחירי הבסיס ללא הפחתה נוספת.לפיכך הצ

, הכולל את שם וחשבות שכרמצ"ב מסמך המפרט את ניסיוני במתן שירותי הנהלת חשבונות  .9
קשר לקבלת , אופי והיקף השירותים שניתנו לה, תקופת מתן השירותים ופרטי איש התאגיד
 המלצה.

 המוצע על ידי:  מנהל החשבונותפרטים על  .10

 משפחהשם ושם 
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 מס' זהות

 מען

 טלפון

, אך ככל 2*אין חובה, בשלב הגשת ההצעה, לנקוב בשמו ו/או לגייס את מנהל החשבונות סוג 
שידוע למציע את מי הוא מייעד לתפקיד זה )אם יזכה במכרז( ניתן למסור את פרטיו בטבלה 

   להלן. 13שלעיל ולצרף את המסמכים הנזכרים בסעיף 

. בקורות החיים מצוינים, בין היתר, מנהל החשבונותת והמלצות של מצ"ב קורות חיים, תעודו .11
ניתנו השירותים וכו'.תאגידים להם השכלת המועמד, ניסיונו במתן השירותים נשוא המכרז, ה

  
, על פי זימונה מזמינהיתייצב לראיון אישי במשרדי המנהל החשבונות המציע מסכים בזאת כי 

 ועל פי שיקול דעתה.

 

 __________________המציע: ____

 כתובת: ______________________

 פקס': ________________ טל': _____________

 חתימת המציע )בצירוף חותמת(: ___________________

 שמות מורשי החתימה מטעם המציע: ________ ת.ז. ________ 

 ________ ת.ז. ________             
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 הסכם - ו'מסמך 
 

 ביום ________ משגבונחתם בשנערך 
 
 

  511335929החברה הכלכלית למשגב בע"מ ח.פ.  בין:

 או 

  51269650מנהלת תרדיון בע"מ ח.פ. 

     "(מזמינה)להלן: "ה 

 מצד אחד           

 ___________ ./ע.מ.ח.פ___________  בין:ל
 ____________________ -כתובת 
  (או לחילופין "החברה" "המשרד" )להלן:

 מצד שני            

 

 ;הנהלת חשבונות במתן שירותי עוסק משרדוה הואיל 

הידע, הכלים, האמצעים וכח האדם המיומן  א בעלוכי ה הצהיר משרדוה והואיל
 ספקל ןא מעוניו, וכי המזמינהוהמקצועי למתן שירותי הנהלת חשבונות ל

 כקבלן עצמאי; מזמינהשירותי הנהלת חשבונות חיצוניים ל

לנהל את חשבונותיה ביעילות וברמה מקצועית  מזמינההחייבת  וכתאגיד עירוני והואיל
גבוהה ובכפוף להוראות כל דין, לרבות הוראות מקצועיות של הרשויות 
 המוסמכות, ועל מנת להבטיח זאת ברצונה לשכור את שירותיו של גורם מקצועי

 ידע וכח האדם הדרושים לכך;, יכולתבעל 

 והואיל
 
 

 

, _____________במכרז פומבי מס'  התאם להצהרותיו ומצגיו זכה המשרדבו
ם ( לשם אספקת/קבלת השירותי"המכרז")להלן:  מזמינההידי -עלשפורסם 

 .ואשר מסמכיו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה נשוא הסכם זה

 כדלקמן:ן הצדדים לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בי

 

 :משרדהמבוא, הגדרות והצהרות ה .1

וכל  המשרדנספחיו וכל תנאי ומסמכי המכרז לרבות הצעת  המבוא להסכם זה, 1.1
 הסכם.ן המהווים חלק בלתי נפרד מדה, ללא יוצא מן הכלל, י-המסמכים שצורפו על

  כדלהלן: מצהיר המשרד 1.2

ח האדם המקצועי וסיון, הידע, הכישורים, המיומנות וכיכל הנ וכי ברשות 1.2.1
כמפורט בהסכם  מזמינהבונות חיצוניים לחש הנהלתשירותי לשם מתן והמוסמך 

זה, ברמה מקצועית גבוהה, ביעילות ובהתאם לכללי ניהול החשבונות החלים על 
 ית כל רשות מוסמכת. י, על פי כל דין ועל פי הנחמזמינהה

המתחייבים והכישורים  הידעההסמכות, שהם בעלי  ,די עובדים א מעסיקוכי ה 1.2.2
מיומנים  ועל פי הסכם זה, וכי עובדי יו של המשרדלשם מילוי התחייבויות

  בהסכם זה. ועל עצמ המשרד לים לבצע את כל ההתחייבויות שנטלומסוג

בביטוח "אחריות מקצועיות" המכסה את כל הסיכונים  א מבוטחוכי ה 1.2.3
לספק על פי הסכם  א מתחייבוהאפשריים הכרוכים בשירותים המקצועיים שה

 זה.
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המתמצאים באופן מספיק בתחום הנהלת  עובדים מזמינהכי אין ב וכי ידוע ל 1.2.4
זקוקה לשירותים של גוף המסוגל לספק  מזמינהולכן ה ,מזמינההחשבונות של ה

לה שירותים אלה במלואם, לרבות כל הייעוץ ומתן ההנחיות הדרושות לשם 
, על פי דרישות מזמינהיצירתה והנהלתה של מערכת הנהלת חשבונות מסודרת ב

  .הדין

בהסכם זה אך ורק  והסכימה להתקשר עמ מזמינהשה וע לשידו א מאשרוכי ה 1.2.5
למלא אחר כל הוראות  ווכישורי ובאשר לאפשרויותי ווהצהרותי ועל סמך מצגי

 הסכם זה.

  למונחים הבאים המשמעות כדלקמן: 1.3

  

 על פי הסכם זה מזמינהלספק ל המשרדכל השירותים שעל  "השירותים"
 .מזמינהחיצוניים לשירותי הנהלת חשבונות במסגרת מכרז 

כל דבר חקיקה, חקיקת משנה ו/או הוראה של משרד הפנים או  "חוק"/"דין"
 .רשות מוסמכת אחרת

  השירותים .2

הנהלת שירותי ולתאגידיה כהגדרתם בהסכם זה  מזמינהלספק ל מתחייב המשרד 2.1
 .חשבונות חיצוניים

שבונות ולספק את כל מערכת הנהלת הח מזמינהלנהל עבור הבכלל זה מתחייב המשרד  2.2
יעשה יאת כל השירותים המפורטים בהסכם זה. ניהול החשבונות ומתן השירותים  םלה

בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים הנהוגים בניהול מערכת הנהלת חשבונות של 
, בהתאם להוראות החוק ולדרישות משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, תאגיד עירוני

ועל פי  מזמינהמפעם לפעם על ידי ה משרדבהתאם להוראות ולהנחיות שתינתנה ל
 הוראות הסכם זה.

בין , מתחייבהמשרד , ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשרד במסגרת התחייבות 2.3
 , לבצע את הפעילות ו/או התפקידים הבאים:היתר

תהיה מערכת הנהלת  מזמינהמילוי כל הפונקציות והפעולות הדרושות כדי של 2.3.1
חשבונות סדירה ועדכנית, לרבות ביצוע כל הפעולות והרישומים הנהוגים ביום 

דרשו לשם כך, יאו אלה שי מזמינהתחילת ההסכם ו/או כפי שהם נהוגים כיום ב
משרד הפנים, ולגרום לכך כי פעולות הרישום  פיוכפי שנדרש על פי חוק ועל 

ה עשר( יום מיום אישורם על ידי גזבר )ארבע 14יבוצעו לא יאוחר מאשר תוך 
או מי שימונה על ידו ומסירתם להנהלת החשבונות, וזאת למעט  מזמינהה

יש לרשום אותן תוך פרק זמן קצר  מזמינהפעולות אשר על פי כל דין או כללי ה
  יותר.

, משרדי מזמינהכולל החשבון עם ספקי ה ,עריכת כל ההתאמות הדרושות 2.3.2
, בנקים ואחרים, וזאת באופן שוטף, מזמינהעבור ה הממשלה, מבצעי עבודות

בהתאם לצורכי העבודה ו/או בהתאם להוראות שתינתנה על ידי  ,במועדים
 .מזמינהה

 על פי לוח הזמנים הנדרש.ניהוליים הכנת דו"חות  2.3.3

 הגשת דיווחים לשלטונות המס. 2.3.4

בלנים, מבחינה אריתמטית, כולל חישובי הצמדה וק בדיקת חשבונות ספקים 2.3.5
ולרבות בדיקת עמידתם בתנאי  מזמינהוהתאמתם לחוזים והסדרי עבודה של ה

 הוראות כל דין.

 ביצוע תשלומים לספקים ומוסדות. 2.3.6

בכל הנוגע לקשרים עם מוסדות  מזמינהיעוץ לצוות המוביל של היווי מקצועי ויל 2.3.7
כולל ביצוע הוראות מנכ"ל משרד הפנים הקשורות להנהלת  ,ומשרדי הממשלה

 חשבונות.
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 חשבות שכר ביחס לכלל עובדי המזמינה. 2.3.8

ובמועדים  יובהתאם להנחיותרואה החשבון ידי -המצאת כל החומר הנדרש על 2.3.9
 יקבעו על ידו.יש

והגזבר,  מזמינהתפקידים ומטלות שיוטלו מעת לעת על פי הזמנת ראש ה 2.3.10
 במסגרת תחומי הפעילות שמוזכרים בהסכם זה.

יתן י המשרדהגזברות ועל המחלקות השונות. מוסכם כי האחריות להזרמת מסמכים חלה על  .3
על מנת לדרוש את המסמכים  ולתעשה ככל יכויאת ההנחיות הדרושות לכך ו מזמינהל

 בהתאם להסכם זה ובהתאם להוראות כל דין. ולביצוע עבודת והדרושים ל

 התמורה .4

 משרדל מזמינה, כאמור בהסכם זה, תשלם ההמשרדבתמורה למילוי מלוא התחייבויות  4.1
 .במכרזמשרד ה ת, וזאת בהתבסס על הצעלהסכם זה בנספח א'רה כמפורט תמו

 .באופן ובמועד כמפורט בנספח א' מזמינהה ידי-עלתשולם  משרדהתמורה המגיעה ל 4.2

ללא יוצא  משרדמוסכם כי התמורה הינה סופית ומוחלטת והיא כוללת את כל הוצאות ה 4.3
ויתר התנאים הסוציאליים, נסיעות, משרדיות וכיו"ב,  ומן הכלל, לרבות שכר עובדי

בקבלת תשלום נוסף  להוצאות כאלה ואחרות המזכות אותוישמע בטענה משרד לא יוה
 .מעבר לתמורה

 משרדעובדי ה .5

, כאמור בהסכם זה, ועמיד לצורך מילוי כל התחייבויותימתחייב להעסיק ולה משרדה 5.1
די להועיל למילוי כל ם צורך ו/או כמקצוע שיהיה בההאת כל אנשי הצוות ובעלי 

  כאמור בהסכם זה. והתחייבויותי

יהיו בעלי השכלה פורמלית בתחום עיסוקם, בעלי  משרדידי ה-העובדים שיועסקו על 5.2
ות קידניסיון, יכולת וכשרון, ללא עבר פלילי )למעט עבירות תעבורה( ולאחר שעברו ב

 פי דרישתה.-על מזמינהימסרו ליהתאמה שתוצאותיהן 

להחליף כל  משרדהיה חייב היולפי שיקול דעתה הבלעדי,  מזמינהלפי דרישתה של ה 5.3
 לא תהיה חייבת לנמק את דרישתה. מזמינהבעובד אחר. ה ועובד שיועסק מטעמ

ווצרו על כן יפועל בביצוע הסכם זה כקבלן עצמאי, ולא י משרדמובהר ומוסכם כי ה 5.4
 לבין מי מעובדי מזמינהו/או בין ה משרדלבין ה מזמינהיחסים של עובד ומעביד בין ה

 משרדבביצוע הסכם זה או כל חלק ממנו או מסייע ל וו/או כל מי העוסק מטעמ משרדה
  בביצוע הסכם זה. 

להעביר  משרדבו יודגש ויובהר כי באפשרות הבהסכם עבודה  ותקשר עם עובדיי משרדה
 מזמינהות הניתנת ללמקום אחר. אין לראות בכל זכ מזמינהאת העובד ממקום עבודתו ב

אלא אמצעי להבטיח ביצוע  משרדבהסכם זה לפקח, להדריך או להורות לאנשי ה
ואין בחתימת הצדדים על הסכם זה וביצועו על מנת ליצור  ,הוראות ההסכם במלואן

, כלפי משרדו/או להקים כל עילת תביעה לזכות כל עובד או כל המבצע עבודה מטעם ה
 ד ומעביד., שמקורה ביחסי עובמזמינהה

בביצוע הסכם  וו/או של כל מי שעוסק מטעמ ושל עובדי הבלעדי םהיה מעסיקי משרדה 5.5
כל סכום  וולכל מי שיפעל מטעמ ו, לעובדיוהא האחראי הבלעדי לשלם, על חשבוניזה ו

ל פי דין ובין על פי הסכם, לרבות זכויות מעביד, בין ע-או זכות הנובעים מיחסי עובד
אחראי לנכות את ניכויי החובה  משרדהא היי פיטורין. כמו כן, ת ו/או פיצויסוציאליו

 מתחייב להפקיד עבור כל משרדולבצע את התשלומים לביטוח לאומי ולמס הכנסה. ה
לצורך מתן השירותים את הסכומים הדרושים  ויד-אחד ואחד מן העובדים שיועסקו על

 יי פיטורין.להבטחת הזכויות הסוציאליות המגיעות לאותו עובד לרבות פיצו

לשלם סכום כלשהו למי שפעל  מזמינההיה ועל אף האמור לעיל, תידרש או תיתבע ה 5.6
ו/או לרשות ו/או לצד ג' כלשהו, והעילה לדרישה או לתביעה תהיה  משרדמטעם ה

האמור,  לבין האדם מזמינהעביד בין המ-מבוססת על הטענה כי התקיימו יחסי עובד
סכום זה, בתוספת הוצאות משפט אם יהיו כאלה שלם לה יו מזמינהאת ה משרדשפה הי
 .מזמינה, עם דרישתה הראשונה של המזמינהל
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ו/או יפעל  ויד-ו/או את כל מי שיועסק על ומתחייב בזה לבטח את כל עובדי משרדה 5.7
דאג לכך יחבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי, ו ,בביטוח אחריות מקצועית ומטעמ

קיימים ויחולו על כל העובדים המועסקים ו/או הפועלים כי ביטוחים אלה יהיו שרירים ו
 לפי הסכם זה, במשך כל תקופת ההסכם. ומטעמ

 מזמינההיה רשאי לספק את השירות באמצעות קבלני משנה ללא הסכמת הילא  משרדה 5.8
אחראי כלפי  משרדישאר הי ,הסכמתה לכך מזמינה. היה ותיתן הובכתב מראש

ו של קבלן המשנה ולא יהיה בכך לפגוע ו/או לצמצם על כל מעשיו ו/או מחדלי מזמינהה
 הסכם זה. פי-על משרדשל ה ואת אחריות

הצהרה והתחייבות  יחתום על ,מזמינהאצל ה ומטעמאשר יעבוד  ,משרדכל עובד של ה 5.9
ם וי 15עותק חתום כאמור תוך  מזמינהמציא לי משרדוהלהסכם זה,  נספח ב' בנוסח

 עובד חדש. חתימת הסכם או מתחילת עבודתו שלמ

 מנהל חשבונות .6

יגיע למשרדי החברה הכלכלית משגב אחת הזוכה, הוא  שרדבמסגרת שירותיו של המ 6.1
 תנאי הסף לממלאי תפקיד זה הינם:. 2מנהל חשבונות סוג  לשבוע

 .לפחות 2סיום קורס בהנהלת חשבונות מסוג  6.1.1.1

 בעברית ברמה גבוההשליטה  6.1.1.2

 OFFICE -היכרות עם תוכנות ה 6.1.1.3

 .שנים בתחום ניהול החשבונות 3 ניסיון של לפחות 6.1.1.4

יתר שירותי הנהלת החשבונות יינתנו מרחוק, וללא צורך בנוכחות פיזית במשרדי  6.1.2
 .מזמינהה

מעת לעת בהתאם לעדכון הגדרותיהם במסגרת קובץ  מנהל החשבונותיודגש כי תנאי הסף של 
 התפקידים במשרד הפנים.

 ביטוח ושיפוי ,אחריות .7

ו/או  וו/או של מי מעובדי ובגין כל מעשה ו/או מחדל שלשא באחריות המלאה יי משרדה 7.1
הא אחראי לכל נזק ו/או הפסד אשר ייגרם, במישרין או יוכן  ו,מי מהפועלים מטעמ

ו/או לאדם ו/או לרכוש שנגרמו כתוצאה מאותו מחדל ו/או מעשה  מזמינהבעקיפין, ל
ו/או משרד הבכל הקשור להסכם זה והנובע ממנו ו/או מכל מעשה ו/או מחדל מצד 

בכל  משרדשא הייבגין כל מעשה ו/או מחדל כאמור לעיל,  מזמינה. היה ותחויב הועובדי
כל  מזמינהשלם ליו מזמינההנובעות מכך, לרבות קנסות שיושתו על ה מזמינההוצאות ה
 נאלצה להוציא עקב מעשה ו/או מחדל כאמור. מזמינהסכום שה

 1ג' ובאישור עריכת הביטוח נספח ג'דרישות והוראות הביטוח הינם כמפורט בנספח  7.2

וכל גופי הסמך שלה  מזמינהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשרד פוטר מאחריות את ה 7.3
ועובדיהם בגין כל אובדן ו/או נזק לרכוש המשמש אותו למתן השירותים נשוא הסכם 

 זה, למעט אם הנזק ייגרם על ידם בכוונת זדון.

ישות והתנאות הפוליסות וכן בעקבות המשרד מתחייב למלא בקפדנות אחר כל דר 7.4
 ולפעול למימושן של הפוליסות. מזמינהמקרה ביטוח להודיע על כך מיידית ל

 תקופת ההסכם וסיומה .8

)להלן:  וכלה ביום ______ ______ביום חודשים החל  24יהיה בתוקף למשך הסכם זה  8.1
 להלן. 8.4"תקופת ההסכם"( וזאת בכפוף לאמור בסעיף 

רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להאריך את  מזמינהתהיה הם, בתום תקופת ההסכ 8.2
שנה אחת בכל פעם, בזו אחרי זו )להלן: "התקופה עד תקופות נוספות בנות  3עד לתוקפו 

 . שנים 5 -ובכל מקרה לא יותר מ המוארכת"(

יחולו בתקופה המוארכת כל תנאי ההסכם בשינויים  -הוארכה תקופת ההסכם כאמור      8.3
 לפי עניין.המחויבים 
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תהיה זכאית לבטל הסכם זה לאלתר בכל אחד מהמקרים  מזמינהה ,על אף האמור לעיל 8.4
 הבאים: 

 .משרד ו/או למי ממנהליול פש"ר/הוגשה לבית המשפט בקשה למתן צו פירוק 8.4.1

או כל חלק מהם צו למינוי כונס  משרדו/או לגבי נכסי ה משרדיינתן בגין חובות ה 8.4.2
נכסים קבוע או זמני ו/או עיקול ו/או עיקול זמני, והצו או העיקול לא הוסרו תוך 

 ימים. 30

 .משרדחלו הליכי פירוק מרצון של הה 8.4.3

כדי  ,מזמינהשיש בה, לדעת ה משרדהכספי של ה ותחול הידרדרות רצינית במצב 8.4.4
 .ומלמלא את תפקיד ולמנוע ממנ

 תועבר לאחר. משרדהשליטה ב 8.4.5

)חמישה עשר(  15את ההפרה תוך  ןהפר תנאי מתנאי הסכם זה ולא תיק משרדה 8.4.6
 לתיקון ההפרה. מזמינהיום מיום דרישתה של ה

 משבר הקורונה 8.5

מוסכם שאם, עקב נסיבות הקשורות למשבר הקורונה ו/או לכל שביתה ו/או  8.5.1
שהיא, השבתה של פעילות במשק ו/או באזור הגאוגרפי הרלוונטי מכל סיבה 

עלול להיגרם עיכוב, או ייגרם עיכוב במתן השירותים, או יהיה צורך לעכב 
את מתן השירותים, תהיה המזמינה רשאית, בכפוף לשיקול דעתה המוחלט 
והבלעדי, לדחות את קבלת השירותים או לבטלם או להורות על ביצוע חלקם 

 בלבד ו/או לקבוע כל הוראה אחרת באשר להמשך מתן השירותים.

ידי המשרד ו/או בקיום התחייבויות המזמינה -יכוב במתן השירותים עלע 8.5.2
בשל מגבלות או על פי הוראות שייקבעו מעת לעת בתקנות לשעת חירום, או 
בהוראה אחרת של גורם מוסמך, לא יחשב כהפרה או אי עמידה בזמנים של 
מי מהצדדים, והמועדים שנקבעו למתן השירותים ו/או ההתחייבויות 

 .יידחו בהתאמההאחרות 

עם סיומו של הסכם זה, בין אם בתום תקופת ההסכם, בתום כל תקופה מוארכת או על  8.6
 .ומכל אדם ונכס השייך ל מזמינהאת משרדי ה משרדפנה הילעיל,  8.4פי סעיף 

מתחייב  משרד, המזמינהלקראת תום תקופת ההסכם, החל מהמועד עליו תורה ה 8.7
בצורה מסודרת ומלאה תוך שיתוף פעולה מלא  ולמי שיחליף אות ולהעביר את תפקיד

 כלידי -ועם המחליף. העברת התפקיד תיעשה באמצעות חפיפה אישית על מזמינהעם ה
מוטלת האחריות  משרד, בהתאם לתפקיד אותו מילא ועל המשרדאחד ואחד מעובדי ה

העביר את תפקידו למחליפו בצורה  וו/או מהפועלים מטעמ ולכך כי כל אחד מעובדי
  ותה ומלאה.נא
 

ומבלי לפגוע ביתר זכויות  ,ף זהסעי פי-על משרדלהבטחת קיומן של כל התחייבויות ה
של את התמורה בגין החודש האחרון בידה  תהיה זכאית לעכב מזמינה, המזמינהה

 תקופת הסכם זה.
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 שמירת מידע וסודיות .9

למידע רגיש  וחשפו עובדייכי במהלך מתן השירותים י וכי ידוע ל מצהיר משרדה 9.1
או  מזמינהמתחייב שלא להעביר כל מידע של ה משרדוה ,פי חוק-ולנתונים חסויים על

במסגרת מתן השירותים ו/או  ולהרשות שימוש במידע כזה ו/או בכל מידע שהגיע אלי
תעמוד בתוקף גם לאחר  משרדושאינו נחלת הכלל. התחייבות ה מזמינהבקשר עם ה

 סיום ההסכם בין הצדדים. 

שמור יולא  ,עביר מידע כלשהו בכל אמצעי, לרבות אמצעים אלקטרונייםילא  דמשרה 9.2
 , ברשותה ולאנשים שתורה.מזמינהת המידע כאמור אלא בהתאם להוראו

עשה י,  ובנספח ב'על התחייבות לשמירת סודיות הכלולה  וחתים את עובדיי משרדה 9.3
 מזמינהאת כל נתוני הישמרו  וואלה הפועלים מטעמ ועל מנת שכל עובדי וכמיטב יכולת

בסודיות מוחלטת, ולא יגלו פרטים אלה  מזמינהוכל המידע אשר יגיע לידיהם בקשר ל
לצד ג' כלשהו למעט כנדרש על פי חוק או למילוי הסביר של התפקיד או מתן השירותים. 

חמישה ) 15תוך  מזמינהכל עובד כאמור, יימסר לידי -עלעותק מקורי של נספח ב', חתום 
 ם לאחר מועד חתימת הסכם זה.( יועשר

מי  ידי -עלובין אם  ידי המשרד-עלהיה ומידע כלשהו יתגלה בניגוד לאמור לעיל, בין אם  9.4
לכל נזק שייגרם עקב גילוי המידע  איאחר משרדהא הי, וו/או הפועלים מטעמ ומעובדי

  עקב כך. מזמינהא בכל תוצאה ו/או הוצאה שתיגרם ליישו

 המשרדבשל השימוש באמצעים דיגיטליים ולצורך שמירה על אבטחת המידע, יחתום  9.5
לפי  מזמינהעל כל התחייבות לשמירה על המידע ועל מאגרי המידע בהתאם לדרישות ה

 הדין.

 ניגוד עניינים 9.6

ידאגו שלא להימצא  וו/או מי מטעמ וא ו/או מי מעובדיומצהיר כי ה משרדה 9.6.1
במשך כל תקופת ההסכם  מזמינהבמצב של ניגוד עניינים וישמרו אמונים ל

 ולאחריה בקשר עם העבודות נשוא ההתקשרות.

 גילוי מלא על כך. מזמינהלהמשרד מסור יבכל מקרה של חשש לניגוד עניינים,  9.6.2

יעה קפיד על מילוי מסמכים ומתן הצהרות, והכל לפי נוהל לבדיקה ולמני משרדה 9.6.3
של חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות 

(http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/201102_8.pdf.) 

ידי כל מי שמיועד לתת את השירות -ידי המשרד והן על-השאלון ימולא הן על 9.6.4
 לפי הסכם זה. מזמינהל

 נספח ד' להסכם()על השאלון והתצהיר המשרד חתום וכתנאי לה יטרם תחילת ההתקשרות  .10
המשרד ו/או מי מבין המיועדים לתת כתנאי לתחילת העבודה לפי הסכם זה. נמצא כי וזאת 

עלול להימצא בניגוד עניינים לפי הוראות הנוהל, תהיה  מזמינהאת השירותים בפועל מטעמו ל
 הפרת ההסכם.כייחשב הדבר מבלי שעם המשרד רשאית להפסיק ההתקשרות  מזמינהה

אפשרות לנטרל את  מזמינהבמידת האפשר וטרם החלטה על הפסקת ההתקשרות תשקול ה
ניגוד העניינים ובכלל זה לדרוש להחליף את העובד בעובד שאינו מצוי בניגוד עניינים, וזאת לפי 

 .מזמינהשיקול דעתה הבלעדי של ה

ימים מתאריך  7להבטחת מילוי התחייבויות המשרד עפ"י הסכם זה יפקיד המשרד בתוך  .11
חתימת הסכם זה, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית צמודה למדד לטובת 

צמודה למדד המחירים לצרכן,  מסכום ההתקשרות השנתי בשקלים 5%המזמינה בסך של 
אשר תהיה בתוקף במהלך כל תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה, בנוסח המצורף להסכם 

 .כנספח ה'זה 

http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/201102_8.pdf
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 שונות .12

 החוק חוזל 5עכבון לפי סעיף המראש על זכות  א מוותרוכי ה מצהיר ומודיע משרדה 12.1
אותו  לגבי כל מסמך בין שקיבל ו/או לפי כל דבר חקיקה אחר, 1974-תשל"ד ,קבלנות

ו/או מכל גורם אחר ובין שהוא מסמך הנהלת חשבונות שהוכן על ידה  מזמינהמה
 והקשור בעבודות הנהלת החשבונות ו/או בשירותים על פי הסכם זה.

המוסמכים על ידה תהא זכות גישה ישירה ומיידית לכל הנתונים  מזמינהלעובדי ה 12.2
. משרדנהלת החשבונות, וכן יקבלו סיוע והדרכה מהוהרישומים במחשבים למיניהם בה

, לצורכי עבודתם מזמינהנתוני הנהלת החשבונות יסופקו באופן שוטף לבעלי תפקידים ב
 השוטפת.

עבור דמי השימוש ₪  500סך של מחירי ההתקשרות כוללים בחובם גם יודגש כי  12.3
ושל התאגידים הנלווים למתן השירותים,  מזמינהחודשיים בשירותי המשרד של ה

חדרי עבודה, ציוד וריהוט משרדי, צורכי משרד, ובכלל זה גם דמי שכירות, מים, חשמל, 
 "(.ההוצאות השוטפות)להלן: "שירותי מזכירות, טלפון עם קו חוץ, מחשבים ומדפסות 

צאות ניכוי ההו לאחרהסכומים החודשיים משקפים את עלות השירותים נשוא המכרז 
. לפיכך, מסכום התמורה כמפורט במסמך א' למכרז לא יופחתו סכומים השוטפות

 .כלשהם

חדר  ,ועל חשבונה מזמינהבמשרדי ה ,משרדמתחייבת להעמיד לרשות עובד ה מזמינהה 12.4
עבודה, ציוד וריהוט משרדי, צורכי משרד, שירותי מזכירות, טלפון עם קו חוץ, מחשבים 

  "ההוצאות השוטפות" כהגדרתן לעיל.כל אלה באים בגדר  ומדפסות.
 

חשש למעשים פליליים של מי מעובדיה ו/או  לבמקרים ש משרדתקל הייבכל מקרה שבו  12.5
, יובא הדבר לידיעתו המיידית של ראש מזמינהו/או בקשר ל מזמינהמי מעובדי ה

 .מזמינהה

על פי הסכם זה או כל חלק  ו ו/או זכויותיורשאי להעביר את התחייבויותי משרדאין ה 12.6
 מזמינההובכתב;  מראש מזמינה, אלא בהסכמת ה"(קבלן משנה)להלן: " מהם לאחר

תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתהא חייבת במתן נימוקים להחלטתה, 
 מזמינהוגם אם אישרה השלא לאשר העסקתו של קבלנ/י משנה מסוים/ים. בכל מקרה 

ו המלאה אחריותי משנה, לא יהיה בכך כדי לגרוע ו/או להפחית מלקבלן להעסיק קבלנ/
 .המשרדלקיום הוראות מסמכי ההסכם ולטיב השירותים על המשרד של 

צד לא ייראה כאילו ויתר על זכות כלשהי על פי הסכם זה משום שיימנע מלתבוע סעד  12.7
ותו על פי הסכם זה או משום התנהגותו בקרות הפרה כלשהי של הסכם זה המזכה א

לתבוע על פיו. כל ויתור על זכות על פי הסכם זה ייעשה אך ורק במסמך בכתב וחתום על 
 ידי הצד המוותר.

אין לשנות תנאי מתנאי הסכם זה אלא על יסוד מסמך בכתב החתום על ידי מורשי  12.8
 החתימה של הצדדים להסכם זה.

צד ידי -עלכל הודעה שתישלח  .כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כמפורט במבוא 12.9
 ימים מעת מסירתה בדואר רשום. 4חשב כאילו הגיעה לתעודתה יאחד למשנהו ת

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 _______________________ 
 החברה הכלכלית למשגב בע"מ

 או

 מנהלת תרדיון בע"מ

  _________________________ 
_____________  
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 רבות אישיתע

 הסכם הנ"ל.העל פי  המשרד תיו, ערבים בזה אישית להתחייבומשרדאנו הח"מ, מנהלי ה

 

____________      ___________ 
 שם ושם משפחה      שם ושם משפחה 

_________       _________ 
 ת.ז        ת.ז

 

  _מנהל        _מנהל
 תפקיד        תפקיד 

 

, מאשר ___________________ חברתבעלי המשרד/אני הח"מ עו"ד ________, עורך הדין של 
. כמו כן, מאשר ותוזו מחייבת א וחברה על ההסכם ומאשר כי חתימתמשרד/הבזה את חתימת ה

על ערבותם האישית, לאחר שהובהר  ________________ה"ה המשרד מנהלי אני את חתימת 
  להם תוכן ערבותם זו.

 

______________   ___________________________ 
  חתימה + חותמת          תאריך         
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 להסכם נספח א'

 

 התמורה     

 

 :לו את הסכומים הבאיםלשלם  מזמינה, מתחייבת המשרדבתמורה לקיום התחייבויות ה

 סכום התמורה וההצמדה .1

 .ע"ממ ₪ + ________בסך כולל תשלום חודשי  1.1

 __לחודש למדד המחירים לצרכן בחודש ינואר מדי שנה ביחס צמד יוהסכום האמור  1.2
 .2020 ________ כפי שפורסם בחודש  2020

 מועדי התשלום .2

 יום ממועד הגשת החשבונית החודשית. 45 כל תשלום ישולם באופן שוטף + 
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 הצהרה והתחייבות מגיש השירותים - להסכם נספח ב'

 לכבוד
 בע"מהחברה הכלכלית למשגב בע"מ ומנהלת תרדיון 

  "מזמינההלהלן: "
 הצהרה והתחייבותהנדון:  

 

ת"ז _____________, מצהיר בזאת, כי ידוע לי שאני נותן  ________________ אני .1
או  ____________חברת משרד/, ישירותי חשבות/שכר וכד' מטעמה של מעביד מזמינהל

 __________., זאת החל מיום "(החברה" או "המשרדו )להלן: "תאגידים בבעלות

יהיה עד  מזמינהל "יתים עבלבד וברור לי כי משך מתן השירו משרדאני עובד השאני מצהיר  .2
 מכל סיבה שהיא. מזמינהודיע לי שאין יותר צורך בהמשך מתן השירותים על ידי לי משרדשה

, אני מתחייב לנהוג בהתאם להנחיות שאקבל מזמינהברור לי, שבזמן שאגיש את שירותיי ל .3
 בכל הקשור במתן השירותים על ידי. נהמזמימה

בקשר למתן  מזמינההוסבר לי ואני מבין, שלמרות שאני מקבל או עשוי לקבל הנחיות מה .4
נועדה  מזמינהנחיות ה, והחובה שלי לפעול בהתאם להמשרדהשירותים, אני נשאר עובד של ה

 .מזמינה, להגיש את השירותים באמצעותי למשרדי, הלאפשר למעביד

 א בלבד אחראיוא הכתובת היחידה שלי והו, ההמשרדהעבודה שלי מוסכמים עם כל תנאי  .5
לתשלום שכרי והתנאים הסוציאליים שלי, ולכל הניכויים לרשויות המס, סידורים עם 

 הרשויות וגם לביטוחים שחלים עלי בעבודה, כולל ביטוח לאומי.

יחסי  מזמינהו ביני לבין השלי, לא יתקיימ א בלבד, המעבידו, והמשרדומאחר שהלאור האמור,  .6
כל תשלומים או זכויות מכל סוג שהוא, ואני מתחייב  מזמינהעובד ומעביד, ולא יגיעו לי מה

דרישות או תביעות כלשהן, על יסוד טענה או עילה, כאילו התקיימו  מזמינהשלא להעלות נגד ה
 .מזמינהיחסי עובד מעביד ביני לבין ה

בית הדין לעבודה או כל גורם מוסמך אחר כי התקיימו י יד-עלבמקרה בו ייקבע שאני מסכים  .7
מסכים שכל הסכומים שקיבלתי למרות האמור לעיל, אני  מזמינהמעביד ביני לבין ה-יחסי עובד

, מזמינההידי -על, ייחשבו כאילו שולמו לי ישירות מזמינהבגין מתן השירותים ל משרדמה
 .מזמינהכעובד ה מזמינהלקבלו מהויבואו במקום כל סכום שייקבע כי הייתי זכאי 

, לא להעבירו לאיש ולא לעשות בו כל מזמינהאני מתחייב לשמור ולא לגלות כל מידע הקשור ל .8
התחייבותי זו אינה מתייחסת  ובהסכמתה. מזמינהשימוש, אלא לצורך מתן השירותים על ידי ל

. התחייבותי שרדמה ממעשה או ממחדל שלי או של הלמידע שהוא בידיעת הרבים, שלא כתוצא
 .משגבאזורית ה מזמינהבלאחר תום עבודתי ללא מגבלת זמן וגם זו תחול 

מיד עם סיום שירותי כל מסמך ו/או חומר בכתב ו/או  מזמינהכמו כן, אני מתחייב להחזיר ל .9
או הקשורים אליה שנערכו על ידי או הגיעו לידי במסגרת מתן  מזמינההנוגעים ל מדיה מגנטית

  ר.השירותים כאמו
והן המשרד את השירותים מטעם  מזמינהחובת שמירת הסודיות תחול עלי הן בזמן שאגיש ל

 .ללא מגבלת זמן לאחר מכן

 .מזמינהוהן כלפי ה המשרדכל התחייבויותיי דלעיל יחולו במישרין הן כלפי  .10

הצהרותיי והתחייבויותיי כאמור במסמך זה מתייחסות לכל התקופה שבמהלכה הגשתי או  .11
, לרבות תקופה שקדמה למועד חתימתי על מסמך משרדמטעם ה מזמינהשירותיי לאגיש את 

 זה )אם הגשתי את שירותיי קודם לחתימתי כאמור(.

אני מאשר בחתימתי כי הבנתי את תוכן הדברים ואני מקבל על עצמי, מרצוני החופשי, את כל  .12
 ההתחייבויות המפורטות במסמך.

_____________     ___________________ 
 חתימת העובד/ת            תאריך       
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_______________________ 
 משרד/החברהה חתימת מנהלי

 תאריך ____________

 

 

 נספח ד' להסכם

 שאלון למניעת ניגוד עניינים

וכל אחד מהעובדים  משרד)יצורף כקובץ נפרד למילוי ויצורף כשהוא חתום ומאושר עבור ה
 הרלוונטיים כאמור בהסכם(
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 ה'נספח 

 

  

 

                                                                                                    לכבוד
 :____________תאריך

 החברה הכלכלית למשגב בע"מ

 או מנהלת תרדיון בע"מ

 

 , נ.א

 

 ...............................................ערבות מס' הנדון: כתב

למתן שירותי  לחוזה בקשר( המבקש - להלן________________ )בקשת פי על .1
 -ל השווה לסך עד סכום כל לכם לשלם כלפיכם בזאת ערבים הננו הנהלת חשבונות,

 עליית בגין הצמדה הפרשי בתוספת  ,(: ______ שקלים חדשיםבמילים) ש"ח_____ 
 להלן) לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על שמתפרסם כפי ,לצרכן המחירים מדד

 המדד לבין שאחריו בחודש 15 - ב שיתפרסם _____, לחודש המדד בין"( המדד" -
 . הערבות חילוט במועד ידוע שיהיה

 הראשונה דרישתכם אלינו הגיע מעת ימים 10 תוך ידינו על לכם ישולם הערבות סכום .2
 כל עליכם להטיל ומבלי תנאי כל ללא וזאת, הפקסימיליה באמצעות לרבות, בכתב
 סכום את תחילה לדרוש חייבים שתהיו ומבלי דרישתכם את לנמק או להוכיח חובה

 . המבקש מאת הערבות

 אלינו שיועבר במידה) העתקו או זה ערבות כתב לצרף עליכם ל"כנ לדרישתכם .3
 (. הפקסימיליה באמצעות

 להימסר צריכה פיה על דרישה וכל_____________ ליום עד יהיה זה ערבותנו תוקף .4
 אלא, ומבוטלת בטלה זו ערבותנו תהיה זה מועד לאחר. ל"הנ מהמועד יאוחר לא לנו
 . ידינו על הוארכה אם

 . שהיא צורה בכל להעברה או להסבה ניתנת אינה זו ערבותנו .5
 

 ,רב בכבוד

 ________________  בנק

 ________________ סניף

 
 

 

  בנקאית ערבות נוסח

 ערבות ביצוע 


