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 _________________________ :שם הספק
 _________________________ :מלכ"ר/מספר עוסק מורשה/עוסק פטור מע"מ

 ____________________________:עיסוק
 פתיחת ספק חדש במועצה אזורית משגב : ןהנדו

 
 שלום רב,

 אנחנו שמחים לצרף אותך למאגר הספקים של מוא"ז משגב.
 לצרף המסמכים הנדרשים ולהעביר  הטופס הבא,כל פרטי  ך למלא את לצורך קבלת תשלום נבקש

 ......................................לידי................................... :מייל/לפקס

 .צילום חשבונית/קבלה )ריקה( .1

 .אישור ניכוי מס במקור .2

 .אישור ניהול ספרים .3

 ............................................................כתובת הספק למשלוח דואר ישראל .......... .4

 ולצרף: –פרטי בנק : לרשום את הפרטים בטופס זה  .5
 צילום צ'ק ריק     או  

 לחילופין: או
 .(רו"ח או עו"ד או הבנק יועץ מס, :ולהחתים מטה פרטי חשבון הבנק )נא למלא הפרטים

 .העתק אישור פתיחת חשבון בנק או
 

 מספר הבנק: ______     _______נק:______________שם הב
 
         כתובת הסניף:____________________     ם הסניף:____________________ש
 

 ___________מספר הסניף: _______
 

 ______: _____________ מס' חשבון
 

 ___________________שם המוטב כפי שמופיע  בבנק:___________________
 
 משלוח הודעות תשלום: ל

 ___________________________________ (EMAIL) כתובת דואר אלקטרוני
 

 ________________________רו"ח/עו"ד/בנק של המוטב: ___: יועץ מס/אישור
 חתימה                       

 
 וחתימה:__________________________________________  העסק חותמת

 
 ______________ טלפון איש קשר:___ר: _____________שם איש הקש

 
הריני להצהיר כי אני ו/או מי מעובדי ו/או מי מטעמי נדאג שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים לרבות בשל ***

קרבה משפחתית לעובד מועצה ו/או לנבחר ציבור במועצה במשך כל תקופת ההסכם ולאחריה בקשר עם 
 העבודות נשוא ההתקשרות.

 
  1958 -צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח "

זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק -לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן  .59
ין שיש לעובד בהסכם יאו טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט לענ

שירות מהשירותים שהמועצה העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת 
מספקת לתושבים; אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא 

 ".א)ב( לגבי חברי המועצה89כאמור בסעיף 

 


