
 

            

 

 

 

 

 

 20/04/2020 תאריך:          לכבוד:                                                                                                                       

                                                                אחים סלטי הנדסה בעמ  
 1.20.32.19הנדון:חוזה מס' סלטי/ 

 כיתות בי"ס בכר  4 של  והצבה  אספקה

 מועצה מקומית אבן יהודה

 32/2019מי/ במסגרת מכרז:

 4"הרשות המזמינה"), החליטה להזמין מכם  של   :(להלן מועצה מקומית אבן יהודה.הרינו להודיעכם כי 1

  "הפרויקט").  :ע"פ המפורט בחוזה המצ"ב (להלן כיתות בי"ס בכר

ש"ח לא כולל מע"מ ולא כולל שירותי  ניהול תאום , סכום זה   395,045 -.ההיקף הכספי של הפרויקט הינו2

   כולל את כל העבודות המפורטות בחוזה המצ"ב. 

   מיום צו התחלת עבודה . יום  30.מסירה סופית של הפרויקט תוך 3

.הנכם מתבקשים לחתום על החוזה הרצ"ב ולהמציא לנו את הנדרש מכם על פי החוזה הנ"ל ועל פי המפורט  4

 32/2019במסמכי מכרז מי/

לת  מובהר בזאת כי אין בחוזה זה אישור להתחלת ביצוע העבודה באתר העבודה ורק הוצאת צו התח
 עבודה וקבלת היתר בניה כדין מהווה הרשאה לתחילת ביצוע העבודה באתר העבודה. 

כמו כן, באחריות הקבלן לבדוק ולקבל אישור מראש ובכתב כי הוסדרו כל הביטוחים בהתאם לנדרש  
בחוזה ההתקשרות, וזאת לפני מועד התחלת ביצוע העבודה, ו/או עלייה לקרקע, ו/או הנחת ציוד או 

תר העבודה, לפי המועד המוקדם מבניהם. הקבלן מוותר מראש על כל טענה ו/ או דרישה  חומרים בא
 הנוגעת לאמור. 

 

 

 

 _____________________                                                       _____________________ 

 החברה למשק וכלכלה                                                                           חתימת הקבלן          

 של השלטון המקומי בע"מ                                                                                                                  

                                           _____________________  

 תאריך                                                           

 



 חוזה ניהול 

 מועצה מקומית אבן יהודה שנערך ונחתם ב 

 2021__בשנת  ______אפריל _ לחודש  20ביום  

 -בין  -                                                                       

 החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ  
 אביב- , תל19מרחוב הארבעה 

    

     "החברה" )   :( להלן  ;מצד אחד
 - לבין  - 

 
    

     מועצה מקומית אבן יהודה 
     "הרשות המזמינה")   :(להלן  מצד שני; 

 
   והחברה עוסקת במתן שירותים שונים לרשויות המקומיות בישראל;   הואיל 

(להלן:   32/2019מי/והחברה פרסמה מכרז לתכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור, מכרז פומבי מס'        והואיל
לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים    9"המכרז"),  ולמכרז זה התקבל אישור שר הפנים להתקשרות לפי סעיף 

 ; 1972 –משותפים), התשל"ב  

 (להלן: "הקבלן"),   אחים סלטי הנדסה בעמ   והרשות המזמינה החליטה להתקשר עם       והואיל
 (להלן: "הפרויקט"),   כיתות בי"ס בכר 4 של   אספקה והצבהלצורך  

 וזאת בהתאם לתנאי המכרז; 
על מכלול העבודות במסגרת הפרויקט  ניהול תאום   שירותי והרשות המזמינה מעוניינת להזמין מהחברה       והואיל

 בהתאם למאפייניו ועל פי תנאי המכרז; 

 וברצון הצדדים להעלות על הכתב את פרטי ההתקשרות ביניהם;      והואיל

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

 כללי .1
 ההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה. דין המבוא  .1.1
 הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד, ואין לפרש חוזה זה על פיהן.  .1.2

 
 השירותים .2

 :להלן המפורטות הפעולות את הפרויקט עם בקשר  לבצע בזאת  מתחייבת  החברה  2.1.    
 .המכרז פי על ,לקבלן המזמינה הרשות בין התקשרות הסכם לערוך . 2.1.1

 .הפרויקט ותיאום לניהול חברה עם דין פי על להתקשר2.1.2.

 .ההצעות של מקצועית בדיקה 2.1.4.
 .המזמינה הרשות ידי על שיוצאו  עבודה  להזמנות בהתאם לקבלן עבודה  התחלת צווי הוצאת .2.1.5

 .לפרויקט  הקשורים השונים הגורמים ולהתארגנות להערכות הדרושות פעולות לבצע2.1.6. 
 אלה זמנים לוחות עדכון,העבודות ולמסירת הביצוע לעבודות כלליים זמנים  לוחות בהכנת  לסייע 2.1.7.
 .אחריהן  מעקב וקיום 

 להוראות  בהתאם ותוספות לשינויים מחירים קביעת  לרבות ,החוזה של  התקציב אחר מעקב2.1.8. 
 .החוזה
 .הקבלן  עם החוזה ביצוע אחר מעקב 2.1.9.
 במסגרת הקבלן עם ההתקשרות  בחוזה המפורטות  למטלות בהתאם ,מנהלת כחברה לפעול  .2.1.10

 .המכרז
 .המזמינה לרשות הקבלן י"ע העבודות במסירת טיפול 2.1.11. 
 .יקטלפרו  שוטפים החשבונות הנהלת שירותי מתן2.1.12. 

 .כאלה שיהיו במידה, המתקצבים הגופים בדיווח סיוע .2.1.13
 .הפרויקט ביצוע במסגרת,המזמינה מהרשות השירותים ולנותני לקבלן תשלומים העברת . 2.1.14

 .העניין לפי,בפרויקט  והקבלן השירותים נותני של וערבויות  הביטוחים קיום אישורי אחר מעקב2.1.15.
 משרד ובנוהל ההתקשרות בחוזה הקשורים ההיבטים בכל המזמינה לרשות משפטי ייעוץ2.1.16. 
 .הפנים

לתוספת השנייה    3/ בהתאם לסעיף    2987-לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח  3בהתאם לתקנה   2.2
לתוספת הרביעית לצו    3/ בהתאם לסעיף    1958-לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח



החברה מתחייבת כי התקשרויותיה עם צדדים שלישיים נוספים    1950-המועצות המקומיות, התשי"א
 ם מהתקשרות זו עם הרשות המזמינה תיעשה לפי הדין החל על הרשות המזמינה. הנובעי

 
 שכר טרחה  .3

 בתמורה לביצוע מלא של כל התחייבויותיה על פי חוזה זה תהא החברה זכאית לשכר טרחה,   .3.1
מכל תשלום המגיע לקבלן בפרויקט (לרבות המע"מ), וישולם לשיעורין במועד  %5.50בשיעור של  

 קבלן מהרשות המזמינה במסגרת הפרויקט. העברת כל תשלום ל
 

על הרשות המזמינה להעביר לחברה את התשלומים לקבלן בהתאם לתנאי התשלום בחוזה בין   .3.2
 . לרשות   הקבלן

 
 תקופת החוזה  .4

 חוזה זה יהיה בתוקף עד לביצוע המלא והמושלם של הפרויקט.  .4.1
 

 אחריות   .5
 מנהלת, ותדאג לבצע את השירותים המוטלים החברה תהא אחראית כלפי הרשות המזמינה כחברה  .5.1

עליה באופן מיטבי ומקצועי. כמו כן במסגרת אחריותה תדאג החברה כי כל נותני השירותים  
המועסקים על ידה בקשר עם הרשות המזמינה יהיו מבוטחים בביטוח אחריות מקצועית, אשר גם  

 הרשות המזמינה וגם החברה תהיינה מוטבות במסגרתו. 
 

 שונות .6
ויתור אורכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיה בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על כל   .6.1

 ידי אותו צד, כל שינוי או תיקון לחוזה זה וכל תוספת לחוזה זה יעשו בכתב ובחתימת הצדדים. 
 

הודעה מצד לחוזה למשנהו תעשה בכתב, על פי הכתובות שבמבוא לחוזה זה, במסירה אישית או   .6.2
שעות לאחר הישלחה מבית דואר   72.  הודעה שתישלח בדואר רשום תחשב כנתקבלה  בדואר רשום 

 בישראל. 
 

- סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל .6.3
 ביב יפו בלבד. א

 
                                         

 ולראיה באו הצדדים על החתום:   
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 __________________________________________   _____________________ 
 החברה למשק וכלכלה    (חתימת מורשי החתימה + חותמת הרשות) 

 של השלטון המקומי בע"מ 



 חוזה התקשרות  
 לתכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור 32/2019במסגרת מכרז מי/ 

                 2021____אפריללחודש  ______       20שנערך ונחתם ביום __  

 – בין  -    

     מועצה מקומית אבן יהודה  
     "הרשות המזמינה" )  :( להלן  ;מצד אחד

 -לבין  - 
 

    

     אחים סלטי הנדסה בעמ  
     "הקבלן") : (להלן  מצד שני; 

 

ובניית מוסדות חינוך וציבור שפורסם על ידי החברה למשק וכלכלה  לתכנון  32/2019והקבלן הינו אחד הזוכים במכרז מי/   הואיל
   של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "המכרז"); 

 לתנאי בהתאם יבילים מבנים של והצבה אספקה ,תכנון   כיתות בי"ס בכר   4 וברצון הרשות המזמינה להזמין מהקבלן   והואיל 
   .המכרז במסמכי המפורטים בתנאים והכל העבודות את מעונין לבצע והקבלן ,המכרז

     

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 כיתות בי"ס בכר 4 והצבת של אספקה תכנון מהקבלן בזאת מזמינה המזמינה הרשות. 1
 "העבודה") על פי המפורט בחוזה זה ועל פי מסמכי ותנאי ההתקשרות במכרז, הרצ"ב כחלק בלתי נפרד מחוזה זה (להלן: 

.הקבלן מתחייב לבצע עבור הרשות המזמינה את הפרויקט על פי הפרטים המפורטים בנספחים לחוזה זה, כתבי הכמויות  2
 והתכנון הרצ"ב כחלק בלתי נפרד מחוזה זה ועל פי מסמכי ותנאי המכרז.

נתקיימו בהתקשרות זו כל  .הרשות המזמינה מצהירה כי לחוזה זה קיימת הקצבה מתאימה בתקציבה המאושר, וכי 3
 התנאים וכי ניתנו לגביה כל האישורים הדרושים ע"פ כל נוהל ודין.

.הרשות המזמינה מודיעה כי מינתה את החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ כחברה מנהלת בהתאם 4
       למסמכי המכרז. 

   פיקוח רשות.המפקח בפרויקט הינו: 5

   יב שיאן הנדסה נהמתאם בפרויקט הינו:    

  מיום צו התחלת עבודה. יום 30.מסירה סופית של הפרויקט תוך 6

 מאור אמסלם   .נציג הרשות המזמינה לצורך חוזה זה הינו:7

     yehuda.muni.il-maor@even מייל:      0526750740 טלפון:  

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 

 

  

 _____________________   _____________________ 
 חותמת הרשות המזמינה  חתימת הקבלן

 _____________________   _____________________ 
 גזבר הרשות המזמינה   ראש הרשות המזמינה



                                 לכבוד                                                                        

  סמל מוסד:   החברה למשק וכלכלה 
  סמל אתר:   של השלטון המקומי בע"מ 

  מס' הרשאה תקציבית:   מגדל התיכון  19רח' הארבעה 
  מענק פיס:   תל אביב 

  מתקצב: גורם   
 

      

       א.ג.נ., 

 כיתות בי"ס בכר  4 הנדון: 
 מועצה מקומית אבן יהודה 

 32/2019מכרז פומבי מי/

        

(להלן "הקבלן")   אחים סלטי הנדסה בעמ  .הרינו מתכבדים בזה להודיעכם על החלטתנו להתקשר עם הקבלן 1

בהתאם להצעתו בנוהל הצעת מחיר ועל פי מסמכי ותנאי המכרז שבנדון והוראות אישור שר הפנים למכרז  

       שבנדון. 

  כיתות בי"ס בכר 4 של  אפסקה והצבההרינו להזמין מהקבלן האמור 

       בהתאם למפורט בחוזה הרצ"ב. 

כמפורט בחוזה המצ"ב לרבות אישור חשבונות הקבלן, העברת   ניהול תאום .אנו מזמינים מכם שרותי: 2

   תשלומים מאתנו לקבלן וניהול מערך החשבונות מול הקבלן. 

.אנו מאשרים כי ביטוח עבודות קבלניות יעשה על ידינו באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי  3

       ) בע"מ כמפורט בתנאי המכרז. 1992סוכנות לביטוח  (

 מאור אמסלם  .אנשי הקשר ברשות המזמינה: 4

 

     yehuda.muni.il-maor@even.כתובת מייל של איש הקשר :  5

 0526750740.טלפון:  6

                                     מועצה מקומית אבן יהודהשם הרשות המזמינה:  

 
 
 
 
 

 

 

 חתימות  + חותמת הרשות המזמינה   2                                                 

  



 פירוט העבודות והעלויות   -פרק ב'  

 כיתות בי"ס בכר  4 שם הפרויקט:
 מועצה מקומית אבן יהודה  שם הרשות:  
 יבילים  שיטת בניה:

 
 
 

 פירוט העבודות: 

 

 

 

 

  

 תיאור   שם פרק

 בנה: מ
  

 כיתות בי"ס בכר 4של  אספקה והצבה
  A-400102-19-18417 וכן ע"פ הצעת מחיר והבהרות לנוהל 

 מאושרות ע"י הרשות המזמינה. 
 32/2019מי/ במכרזמבנה  ומפרט

  

 במחיר הפאושלי: לולכ
 ,הרשות ובבקשת בהערות והאמור ל"משכ מפרט פ"ע בתכנית והמשורטט האמור כל

 .הסופי הפאושלי במחיר כלול - מכרז במסגרת לקבלנים ובפניה למבנה ל"משכ במפרט
 .גובר המשופר המפרט סתירה של ובמקרה השני את  האחד משלימים הינם המפרטים

  

נשוא חוזה זה יחולו על הרשות   ההאחריות והטיפול בהוצאת היתר בניה לעבוד היתר בניה:
 המזמינה. 

חשבונו הוצאותיו, את האישורים המפורטים  לרשות המזמינה, על  לספק מתחייב הקבלן  
 להלן, הדרושים לרשות המזמינה לשם הטיפול בהוצאת היתר בניה, כדלקמן: 

 
אישור של קונסטרוקטור על יציבות המבנה לרבות אישור של שקיעות דיפרנציאליות   •

 מירביות מותרות. 
 דו"ח יועץ קרקע, במידה וידרש על ידי הקונסטרוקטור.  •
 בטיחות מוסמך. אישור יועץ  •
  921אישור תקף ממכון התקנים על התאמת האלמנטים המרכיבים את המבנה לת"י  •

 , תגובות בשריפה של חומרי בניה. 4חלק 
דקות  90אישור תקף ממכון התקנים על עמידות הקירות של המבנה באש למשך   •

 .931לפחות לפי תקן ישראלי 
 התוכניות שאושרו על ידי הרשות המזמינה.  •
 

או במסמכים המפורטים לעיל, על הקבלן  \או שינויים בתוכניות ו \רשו התאמות ו ככל שיד
או התאמות אלה, כאמור, על חשבונו והוצאותיו, והוא לא יהא זכאי לכל \לבצע שינויים ו 

 תוספת תשלום בגין כך. 

 

 

 יתוכנן ויבוצע ע"י הרשות המזמינה   -  דות פיתוח ותשתיותעבו פיתוח ותשתיות:

 _______________  ____________________________________________________________ 

 חתימות +חותמת הרשות המזמינה 2 חתימת הקבלן



 

 : פירוט העלויות 

 

 

 א. סך המחירים המפורטים בטבלה לעיל כוללים מע"מ וכוללים את התשלום לחברה  

 5.50%בשיעור של   שירותי  ניהול תאוםהמנהלת בגין 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 כיתות בי"ס בכר  4 שם הפרויקט:
 מועצה מקומית אבן יהודה  שם הרשות:  
 יבילים  שיטת בניה:

 

מספר 
 מחיר בש"ח תיאור   מבנה

 395,045.00 כיתות יבילות  4 1

 395,045.00  סה"כ 

 67,157.65  מע"מ  17%

 462,202.65 סה"כ כולל מע"מ 

 ₪     487,623.80 סה"כ כולל מע"מ וכולל  ניהול תאום

 _______________  ____________________________________________________________ 

 חתימות +חותמת הרשות המזמינה 2 חתימת הקבלן



 תנאי תשלום  
 כיתות בי"ס בכר  4שם הפרויקט: 

 מועצה מקומית אבן יהודה 
 

 

בגין ביצוע הפרויקט כמפורט בחוזה זה, תשלם הרשות המזמינה לקבלן, באמצעות החברה   .1

 למשק וכלכלה, את עלויות ביצוע העבודה בשיעורים ובמועדים כמפורט בחוזה הרצ"ב. 

 בהתאם לאמור  לחוזה הרצ"ב ולהוראות הגורם המתקצב, תנאי התשלום יותאמו כדלקמן:  .2

 
 

 50% הצבת המבנה בשטח  א. 

 50% ) כולל האישורים הנדרשים(גמר המבנה ומסירתו לרשות.  ב. 

 100% סה"כ  

 
 

 יום מהיום שנקבע לאישור ע"י המפקח  45התשלום יבוצע תוך  .3

 אישור חשבונות הקבלן יתבצע ע"י המפקח, המתאם והרשות המזמינה.   .4

 לא יוגש חשבון לפני השלמת כל שלב עבודה כמפורט בחוזה הרצ"ב.   .5

 

 

 

 

 

 

 

  

 _______________  ____________________________________________________________ 
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 1.20.32.19סלטי/מספר חוזה:  

 חינוך  –הוראה לתשלום 

 (להלן: "הרשות המקומית")  מועצה מקומית אבן יהודה  שם בעל החשבון: 

          (להלן: "החשבון")_____ _______________    ן:-מס' ח  חינוך סוג חשבון: 

 ____________  ן לזיכוי:-ח  כיתות בי"ס בכר 4 שם הפרויקט: 

 לכבוד                                                                                   לכבוד
 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ           החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ 

"), על פי  המכרז(להלן: "   32/2019") שזכה במכרז מי/הקבלן (להלן: "  אחים סלטי הנדסה בעמבמסגרת החלטתנו להתקשר עם   
המקומי   השלטון  של  וכלכלה  למשק  מהחברה  מזמינים  אנו  המכרז,  ותנאי  שלה: מסמכי  הבת  מחברת  ו/או  בע"מ 

__________________________ (להלן ביחד ולחוד: "החברה למשק וכלכלה") שירותי  ניהול תאום , לרבות אישור חשבונות  
 הקבלן, העברת תשלומים מהרשות המקומית לקבלן וניהול מערך החשבונות מול הקבלן. 

"), להעביר מחשבוננו בבנק שפרטיו לעיל, המשמש אותנו למטרות  בנקהאנו מבקשים בזאת בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ (להלן: "
"),  חוק החינוך(להלן: "  2000  - חינוך בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), תש"ס  

, בתשלומים ובמועדים כפי  לזכות החברה למשק וכלכלה את הסכומים הדרושים בקשר עם ההתקשרות עם הקבלן, וזאת בסכומים
שתודיע בכתב החברה למשק וכלכלה לבנק, על פי שיקול דעתה, וזאת בגין התחייבויותינו כלפי החברה למשק וכלכלה (לרבות בגין 
(להלן:   ידיה לקבלן  על  שיועברו  על מנת  וכן  וכלכלה)  משק  התשלומים לחברה  שייווצר בהעברת  ככל  איחור  בגין  פיגורים  ריבית 

 "). לחיוב ההוראות"
הרשות המקומית והחברה למשק וכלכלה פוטרים בזאת את הבנק מכל טענה ו/או דרישה בנוגע להתחייבויות הרשות המקומית  
כלפי הקבלן ו/או כלפי החברה למשק וכלכלה, בנוגע להצגת הוראת התשלום וההוראות לחיוב לרבות בקשר עם ביצוע תשלומים  

התשלומים וכן לרבות לעניין העמידה בהגבלות בתנאים ובסייגים המפורטים להלן, וכן ככל בהתאם להן, סכומי התשלומים, מועדי  
שהבנק יחויב בהחלטה שיפוטית או בהתאם לדרישת רשות מוסמכת אחרת בתשלום כלשהו לטובת צד ג' כלשהו בקשר עם הוראת  

 ל תשלום כאמור.  תשלום זו ו/או ההוראות לחיוב, מתחייבת הרשות המקומית לשפות את הבנק בגין כ
מסירת ההוראה לתשלום על ידי הרשות המקומית ו/או קבלתה על ידי החברה למשק וכלכלה ו/או הצגתה לפירעון ו/או מסירת  
ולסייגים   לתנאים  להגבלות,  המקומית  והרשות  וכלכלה  למשק  החברה  הסכמת  על  ומעידות  מהוות  לבנק,  לחיוב  ההוראות 

הצהרת על  וכן  ולהלן  לעיל  לחוק  המפורטים  בהתאם  נעשים  לפיהן  התשלומים  וביצוע  לחיוב  ההוראות  התשלום,  הוראת  כי  ם 
 .החינוך

 ממועד קבלתן אצלכם (ביחס לכל הוראה לחיוב). ימי עסקים  4זמן קליטת ההוראות לחיוב יהיה עד  .1
לן (מועד סיום  ממועד סיום ההסכם עם הקב  שנים  4החברה למשק וכלכלה תמסור לבנק הוראות לחיוב על פי הוראה זו עד   .2

. לא צוין מועד סיום  מתאריך חתימת הוראה זו, לפי המאוחרחודשים    18ההסכם עם הקבלן הינו ____/____/____) או עד  
 ההסכם, תחול החלופה השנייה. 

חודשים לאחר המועד הנקוב של התשלום המאוחר מבין התשלומים כפי שיופיעו בהוראה לחיוב, רשאי הבנק לפי שיקול    6 .3
יכובדו תשלומים  דעתו הב וכלכלה שלא  או להודיע לחברה למשק  לעדי להשיב לחברה למשק וכלכלה את ההוראה לחיוב 

נוספים לפיה ובהתאם לא לכבד תשלומים נוספים לפיה, מבלי שלחברה למשק וכלכלה ו/או לרשות המקומית ו/או לצד ג' 
במועד התשלום ובין במועד אחר, בין אם שולמו    כלשהו תהיה טענה בקשר לכך, וזאת בין אם ההוראה לחיוב הוצגה לבנק 

חלק מהתשלומים בהתאם להוראה לחיוב ובין אם לאו. מועדי התשלומים בהוראה לחיוב לא יהיו מאוחרים משנה מתאריך 
 חתימת ההוראה לחיוב. 

וכלכלה בלבד. חרף הוראה זו ו/או ההוראות לחיוב אינן ניתנות להסבה (למעט על ידי הבנק) ותבוצענה לזכות החברה למשק   .4
האמור, החברה למשק וכלכלה רשאית להסב או להמחות הוראה זו ו/או הוראות לחיוב ובלבד שהבנק הסכים, בהתאם לשיקול  

 דעת הבנק, להסבה או להמחאה כאמור בכתב.
נתק .5 להלן.  המפורטים  ולתנאים  לסייגים  בכפוף  הנ"ל,  בחשבוננו  שלנו  זכות  יתרות  מתוך  יעשה  התשלומים  יימו  ביצוע 

הסייגים או התנאים להלן, כולם או מקצתם, במועדים שנקבעו לביצוע התשלומים כפי שיפורטו בהוראות לחיוב, או לאחר  
 מכן, תהיה לתשלומים בהתאם לסייגים ותנאים אלה עדיפות על ביצוע התשלומים בהתאם להוראה זו ולהוראות לחיוב.

 כלפי הבנק ו/או כלפי משרד ממשלתי כלשהו .  הרשות המקומית קיומם של חובות ו/או התחייבויות כלשהם של  . א
ו/או צווים אחרים של רשות שיפוטית כלשהי ו/או של לשכת ההוצאה לפועל ו/או  דין ו/או צווי עיקול -קיומם של פסקי .ב

 של רשות מוסמכת כלשהי ו/או מניעה אחרת על פי כל דין לביצוע ההעברה. 
 הוראות לחיוב ו/או הוראות תשלום אחרות בחשבון. קיומם של תשלומים קודמים בזמן מכח  .ג
לביצוע התשלומים בהתאם להוראת    לא תהיה יתרת זכות מספיקה בחשבוןאם על פי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק:   .ד

התשלום ולהוראות לחיוב, או מצב החשבון אינו מאפשר את ביצוע התשלומים או חלקם במועד סביר כגון, עקב סגירת  
 ם ביום המיועד לתשלום ובין אם בכל מועד אחר. החשבון, בין א

בהתאם לשיקול דעת הבנק, רשאי הבנק לשלם תשלומים בהתאם להוראה זו ו/או בהתאם להוראות לחיוב בהקלה מהסייגים   .6
- דלעיל, לרבות הארכת תוקף ההוראה ו/או ההוראות לחיוב או תשלום מתוך מסגרת אשראי קיימת או מסגרת אשראי חד

ד לרשות המקומית. ביצוע תשלומים בהקלה כאמור, בין אם הבנק יודיע לרשות המקומית או לחברה למשק  צדדית שתועמ
וכלכלה על כך ובין אם לאו, לא יחייב את הבנק לנהוג כך במקרים אחרים ולא יצור לרשות המקומית ו/או לחברה למשק  

 וכלכלה עילה או טענה כלשהי כלפי הבנק. 
ת לחיוב לבנק וביצוע תשלומים לפיהן, יחויבו בעמלות כמפורט בתעריפון הבנק כפי שיהא במועד הוראה זו ו/או הצגת ההוראו .7

כל חיוב. הבנק יהא רשאי לחייב את החשבון בסכומי העמלות כאמור ו/או לנכותם מכל סכום שיועבר לחברה למשק וכלכלה 
וכלכלה בעמלות נוספות כפי שיסוכם מעת לעת  בהתאם להוראה זו ו/או בהתאם להוראות לחיוב ו/או לחייב את החברה למשק  

 בין הבנק לבין החברה למשק וכלכלה.
 
 
 

 _______________  _______________________________________  _________________________ 

 חתימות מורשי חתימה של הרשות המקומית  תאריך
 (ראש הרשות, גזבר וחשב מלווה אם מונה)

 המקומית חותמת הרשות 

 

 



 1.20.32.19סלטי/מספר חוזה:  

 הוראה לתשלום  

 (להלן: "הרשות המקומית")  מועצה מקומית אבן יהודה  שם בעל החשבון: 

          (להלן: "החשבון")_____ _______________    ן:-מס' ח  סילוקין  סוג חשבון: 

 ____________  ן לזיכוי:-ח  כיתות בי"ס בכר 4 שם הפרויקט: 

 לכבוד                                                                                   לכבוד
 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ          החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ 

 
"), על פי  המכרז(להלן: "   32/2019במכרז מי/") שזכה  הקבלן (להלן: "  אחים סלטי הנדסה בעמבמסגרת החלטתנו להתקשר עם   

שלה:  הבת  מחברת  ו/או  בע"מ  המקומי  השלטון  של  וכלכלה  למשק  מהחברה  מזמינים  אנו  המכרז,  ותנאי  מסמכי 
, לרבות   ") שירותי  ניהול תאוםהחברה למשק וכלכלה______________________________________ (להלן ביחד ולחוד: " 

 , העברת תשלומים מהרשות המקומית לקבלן וניהול מערך החשבונות מול הקבלן. אישור חשבונות הקבלן
(להלן: " "), להעביר מחשבוננו בבנק שפרטיו לעיל, לזכות החברה למשק  הבנקאנו מבקשים בזאת בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ 

ועדים כפי שתודיע בכתב החברה וכלכלה את הסכומים הדרושים בקשר עם ההתקשרות עם הקבלן, וזאת בסכומים, בתשלומים ובמ
למשק וכלכלה לבנק, על פי שיקול דעתה, וזאת בגין התחייבויותינו כלפי החברה למשק וכלכלה (לרבות בגין ריבית פיגורים בגין  

 ").  ההוראות לחיובאיחור ככל שיווצר בהעברת התשלומים לחברה משק וכלכלה) וכן על מנת שיועברו על ידיה לקבלן (להלן: "
הרשות המקומית והחברה למשק וכלכלה פוטרות בזאת את הבנק מכל טענה ו/או דרישה בנוגע להתחייבויות הרשות המקומית  
כלפי הקבלן ו/או כלפי החברה למשק וכלכלה, בנוגע להצגת הוראת התשלום וההוראות לחיוב לרבות בקשר עם ביצוע תשלומים  

כן לרבות לעניין העמידה בהגבלות, בתנאים ובסייגים המפורטים להלן, וכן ככל בהתאם להן, סכומי התשלומים, מועדי התשלומים ו
שהבנק יחויב בהחלטה שיפוטית או בהתאם לדרישת רשות מוסמכת אחרת בתשלום כלשהו לטובת צד ג' כלשהו בקשר עם הוראת  

 אמור. תשלום זו ו/או ההוראות לחיוב, מתחייבת הרשות המקומית לשפות את הבנק בגין כל תשלום כ
 

מסירת ההוראה לתשלום על ידי הרשות המקומית ו/או קבלתה על ידי החברה למשק וכלכלה ו/או הצגתה לפרעון ו/או מסירת  
ולסייגים   לתנאים  להגבלות,  המקומית  והרשות  וכלכלה  למשק  החברה  הסכמת  על  ומעידות  מהוות  לבנק,  לחיוב  ההוראות 

 . המפורטים לעיל ולהלן
 ממועד קבלתן אצלכם (ביחס לכל הוראה לחיוב).ימי עסקים  4 ההוראות לחיוב יהיה עדזמן קליטת  .1
ממועד סיום ההסכם עם הקבלן (מועד סיום    שנים  4החברה למשק וכלכלה תמסור לבנק הוראות לחיוב על פי הוראה זו עד   .2

. לא צוין מועד סיום  פי המאוחרמתאריך חתימת הוראה זו, ל  חודשים   18ההסכם עם הקבלן הינו ____/____/____) או עד  
 ההסכם, תחול החלופה השניה. 

חודשים לאחר המועד הנקוב של התשלום המאוחר מבין התשלומים כפי שיופיעו בהוראה לחיוב, רשאי הבנק לפי שיקול    6 .3
יכובדו   וכלכלה שלא  או להודיע לחברה למשק  תשלומים  דעתו הבלעדי להשיב לחברה למשק וכלכלה את ההוראה לחיוב 

נוספים לפיה ובהתאם לא לכבד תשלומים נוספים לפיה, מבלי שלחברה למשק וכלכלה ו/או לרשות המקומית ו/או לצד ג' 
כלשהו תהיה טענה בקשר לכך, וזאת בין אם ההוראה לחיוב הוצגה לבנק במועד התשלום ובין במועד אחר, בין אם שולמו  

לאו. מועדי התשלומים בהוראה לחיוב לא יהיו מאוחרים משנה מתאריך חלק מהתשלומים בהתאם להוראה לחיוב ובין אם  
 חתימת ההוראה לחיוב. 

הוראה זו ו/או ההוראות לחיוב אינן ניתנות להסבה (למעט על ידי הבנק) ותבוצענה לזכות החברה למשק וכלכלה בלבד. חרף  .4
לחיוב ובלבד שהבנק הסכים, בהתאם לשיקול  האמור, החברה למשק וכלכלה רשאית להסב או להמחות הוראה זו ו/או הוראות  

 דעת הבנק, להסבה או להמחאה כאמור בכתב.
נתקיימו   .5 להלן.  המפורטים  ולתנאים  לסייגים  בכפוף  הנ"ל,  בחשבוננו  שלנו  זכות  יתרות  מתוך  יעשה  התשלומים  ביצוע 

טו בהוראות לחיוב, או לאחר  הסייגים או התנאים להלן, כולם או מקצתם, במועדים שנקבעו לביצוע התשלומים כפי שיפור
 מכן, תהיה לתשלומים בהתאם לסייגים ותנאים אלה עדיפות על ביצוע התשלומים בהתאם להוראה זו ולהוראות לחיוב.

 כלפי הבנק ו/או כלפי משרד ממשלתי כלשהו . קיומם של חובות ו/או התחייבויות כלשהם של הרשות המקומית  . א
או צווים אחרים של רשות שיפוטית כלשהי ו/או של לשכת ההוצאה לפועל ו/או  /ו דין ו/או צווי עיקול -קיומם של פסקי .ב

 של רשות מוסמכת כלשהי ו/או מניעה אחרת על פי כל דין לביצוע ההעברה. 
 קיומם של תשלומים קודמים בזמן מכח הוראות לחיוב ו/או הוראות תשלום אחרות בחשבון.  .ג
לביצוע התשלומים בהתאם להוראת    יתרת זכות מספיקה בחשבוןלא תהיה  אם על פי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק:   .ד

התשלום ולהוראות לחיוב, או מצב החשבון אינו מאפשר את ביצוע התשלומים או חלקם במועד סביר כגון, עקב סגירת  
 החשבון, בין אם ביום המיועד לתשלום ובין אם בכל מועד אחר. 

בהתאם להוראה זו ו/או בהתאם להוראות לחיוב בהקלה מהסייגים  בהתאם לשיקול דעת הבנק, רשאי הבנק לשלם תשלומים  .6
- דלעיל, לרבות הארכת תוקף ההוראה ו/או ההוראות לחיוב או תשלום מתוך מסגרת אשראי קיימת או מסגרת אשראי חד

  צדדית שתועמד לרשות המקומית. ביצוע תשלומים בהקלה כאמור, בין אם הבנק יודיע לרשות המקומית או לחברה למשק 
וכלכלה על כך ובין אם לאו, לא יחייב את הבנק לנהוג כך במקרים אחרים ולא יצור לרשות המקומית ו/או לחברה למשק  

 וכלכלה עילה או טענה כלשהי כלפי הבנק. 
כפי שיהא במועד    יחויבו בעמלות כמפורט בתעריפון הבנק הוראה זו ו/או הצגת ההוראות לחיוב לבנק וביצוע תשלומים לפיהן,   .7

יוב. הבנק יהא רשאי לחייב את החשבון בסכומי העמלות כאמור ו/או לנכותם מכל סכום שיועבר לחברה למשק וכלכלה כל ח 
בהתאם להוראה זו ו/או בהתאם להוראות לחיוב ו/או לחייב את החברה למשק וכלכלה בעמלות נוספות כפי שיסוכם מעת לעת  

 בין הבנק לבין החברה למשק וכלכלה.
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 ניתן לכם בזאת אישור להוציא לקבלן המבצע,  אחים סלטי הנדסה בעמ  .1

 בשמינו ומטעמנו, צו התחלת עבודה לפרויקט שבנדון.   

 

 לפרויקט שבנדון הוצא היתר בניה כדין .  .2
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 ניתן לקבלן בזה צו התחלת עבודה לביצוע ההזמנה שבנדון.  .1
 לוח הזמנים ותקופת הביצוע יחושבו ע"פ הרשום בהזמנה.  .2
 מוגבל להיקף הכספי הרשום בהזמנה. צו זה  .3
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