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רשות הביקורת התקציבית עבור ראיית חשבון והאיגוד פרסם הזמנה לקבלת הצעות לביצוע שירותי  הואיל
 ;"(ההזמנה" -" והשירותיםאיגוד )להלן: "ב

לביצוע השירותים, והאיגוד בחר בהצעת המשרד כהצעה הזוכה, והמשרד הגיש הצעתו להזמנה  והואיל
  .וברצון הצדדים להתקשר בניהם להסכם זה להלן

 

 לפיכך, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 המבוא .1
 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו, ויש לקראו כאחד עם ההסכם.
 

 מסמכי ההסכם .2
 
ההזמנה להציע הצעות  ית(:זד מההסכם )אף אם לא צורפו פיהמסמכים להלן מהווים חלק בלתי נפר .א

 .על קיום ביטוחיםהמשרד אישור לרבות , עת המשרד להזמנה ונספחיההצ"(, ההזמנה)"
 

ויקרא כיחידה אחת. הוראות ההסכם באות להציע הצעות זה מהווה חלק בלתי נפרד מההזמנה  הסכם .ב
כדי לגרוע מהוראות ההזמנה או מכל סעד לו זכאי האיגוד על פי  ןלהוסיף על הוראות ההזמנה ואין בה

האמור בהסכם זה כהקלה או ויתור על הוראה מהוראות ההזמנה. הוראות ההזמנה ולא ייחשב 
ההזמנה שלא צוטטו או שלא יושמו בהסכם זה יחולו בשינויים המחויבים וככל שהן ישימות על 

 הוראות הסכם זה.
 

או אי בהירות בין הוראות ההזמנה לבין הוראות הסכם זה, יחולו הוראות בכל מקרה של סתירה ו/ .ג
 הסכם זה, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

 יםהשירותביצוע  .3
 
וכפי  כמפורט בסעיף זהרותים האיגוד מוסר בזה למשרד והמשרד מקבל על עצמו את ביצוע השי .א

 :הנכלל בהזמנה" פרטי ההזמנה" שפורטו בסעיף
 האחראי על עבודת רשות ביקורת תקציבים.לכהן כרואה החשבון  .1



לבדוק ולאשר את תקציבי כל הקבוצות המבוקרות ע"י האיגוד בשלושת הליגות המקצועניות  .2
-" והקבוצות": , בהתאמהאומית גברים וליגת על נשים )להלןליגת על גברים, ליגה ל :שהן

ים בתקציב המאושר לאשר שינוי ;"( ותזרים המזומנים הנגזר מהתקציבהליגות המקצועניות"
 לדרוש ביצוע שינויים בהצעת התקציב או בתקציב המאושר.ובמהלך העונה 

ח הכנסות "לערוך ביקורת על דוחות כספיים שנתיים וביניים של הקבוצות שיכללו: מאזן, דו .3
 ח תזרימי המזומנים לשנה החולפת."והוצאות ודו

 מושן.בקבלת בטוחות של קבוצות במשחקי הליגה והגביע ומי לטפל .4
 הסדרי תשלום חובות עבר של קבוצות לרבות חובות לרשויות המס והמוסד לביטוח לאומי. לבחון .5
 התקציבית הבקרה לתקנון התאמתם בדיקת תוך הסכמים בין הקבוצה לשחקניה ומאמניה לאשר .6

 .ולתקציב
בהתאם  הכל ,לפי הצורך מקבוצה לממש נכסים, להעביר שחקנים לקבוצה אחרת וכיו"ב לדרוש .7

 .לתקנון הבקרה התקציבית
 

הנחיות האיגוד ו/או מי מטעמו, כפי  ל פיצרכי האיגוד, תקציבו והחלטותיו וע ל פיהשירותים יבוצעו ע .ב
 שיהיו מעת לעת.

 

לא על ידי המבצע מטעמו של המשרד, ו רוה"ח, __________מר/גב'י ע" באופן אישיהשירותים יינתנו  .ג
המבצע להסתייע  יל בכדי למנוע מרוה"חאמור לעב. יובהר, כי אין משרדאחרים מטעם ה רואי חשבון

משרדו, ככל שהדבר נדרש מבחינה מאחרים או מתמחים ברואי חשבון לצורך מתן השירותים 
. בכל פיםהנוס החשבון ואירמקצועית ובתנאי שהאיגוד יאשר מראש את ביצוע העבודה והיקפה על ידי 

להפחית כדי גוד בתשלום תמורה נוספת כלשהי ולא יהא בכך מקרה לא יהא בכך כדי לחייב את האי
 מהאחריות הכוללת של המשרד לביצוע השירותים.

 

למעט במקרים בהם לשם אספקת השירותים כנדרש בהסכם  ,המשרד יספק את השירותים במשרדו .ד
 ,השירותים במקום אחר, ובכלל זה, ומבלי למצות, במשרדי האיגודאת  ספקזה יהא על המשרד ל

ברשויות, משרדי ממשלה וגופי המדינה ובכל מקום אחר כנדרש ממהות השירותים  ;פגישות וכיו"בב
 או על ידי האיגוד.

 

 המשרד יתן שירותים ככל שידרש גם במהלך סופי שבוע.  .ה
 

המשרד יהיה חייב לטפל בכל עניין או תיק שיופנה אליו והוא לא יהיה רשאי לסרב לטפל בעניין או  .ו
 שהיא, אלא בהסכמת האיגוד.בתיק מכל סיבה 

 

 הצהרות המשרד .4
 

 :המשרד מצהיר ומתחייב כדלקמן
 
 או אגודה שיתופית(.  שותפות רשומה, יחיד או תאגיד רשום כחוק )חברה בע"מ הוא .א
 עוסק מורשה לצורך מע"מ. הוא .ב
משרד רואה חשבון בעל ניסיון מקצועי מוכח במתן  הוא' לעיל, ב-מבלי לגרוע מהוראות ס"ק א' .ג

]וכן במשרד ממשלתי, רשות  שנים ובמיוחד במגזר הציבורי לרבות במלכ"רים 10לפחות של השירותים 
; ומעסיק מועצה, התאחדות, איגוד, ועד[ –ציבורית, חברה ממשלתית, עמותה, ובתחום הספורט 

)כל  שנים לפחות 10בעלי ניסיון מקצועי מוכח של עובדים/שותפים בכירים )רואי חשבון(  5לפחות 
 - )כל אחד( שנים לפחות 5עובדים מקצועיים )רואי חשבון( בעלי ניסיון מקצועי מוכח של  5וכן  אחד(

בסדר לעיל בתאגידים ו/או גופים ציבוריים או דו מהותיים ו/או  1במתן השירותים המצוינים בסעיף 
 .איגודהגודל וכדוגמת 

יכלול לפחות שני רואי חשבון מוסמכים ובעלי שצוות מקצועי שיעמוד לרשות האיגוד יעמיד  הוא .ד
 רישיונות בראיית חשבון, כדלקמן: 

שנים לפחות במתן השירותים המצוינים  10רו"ח שהוא שותף במשרד ושהינו בעל ניסיון של  .1
וכדוגמת איגוד לעיל בתאגידים ו/או גופים ציבוריים או דו מהותיים ו/או בסדר גודל  1בסעיף 

 הכדורסל.
 בראיית חשבון. מתמחיםעובדי המשרד שבהכשרתם הינם לא פחות מ (2שני ) .2

מנהליו ובעלי השליטה( לא הורשע או הועמד לדין בעבירה שיש עמה קלון, או  –)ואם הוא תאגיד  הוא .ה
רשמיות עבירה שנושאה פיסקלי )כגון: אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות 
 .1981-וכיוצ"ב(, זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים התשמ"א

כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  הוא בעל .ו
 .1976-התשל"ו ,חובות מס(



ק, כל עלויות החניה של קבוצות במשרדו חניון המאפשר חניה נוחה לנציגי הקבוצות. להסרת ספ .ז
 .ולמנה על ידותש - ימוהמגיעות לרישום או דיונים ע

כי ככל שקבוצה תהיה מעוניינת, תעמוד לה הזכות שפגישות הבקרה הספציפיות שלה יתקיימו  ידוע לו .ח
 . ולא במשרדואיגוד הבמשרדי 

הנוכחי לביקורת התקציבים  של מספר חודשים עם נותן השרותיםחפיפה מיידית התחיל מוכן ל הוא .ט
 . עם חתימת הסכם זה מיד

 ותכניותיו לעניין מתן השירותים. , מטרותיוידועים לו יעדי האיגוד, צרכיו .י
יש באפשרותו הטכנית, המנהלית, הארגונית והמקצועית לקיים את כל תנאי הסכם זה ואין כל מניעה  .יא

 כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה. ל פיע
או מי מהם כל תביעה כל תביעה  רואי החשבון שבו, שותפים או עובדיםלא תלויה נגדו ו/או נגד  .יב

משפטית או הליך משמעתי כלשהו ולא נעשו פעולות ו/או קיימות התחייבויות אשר ימנעו ו/או עשויות 
 הסכם זה. ל פילמנוע ממנו למלא אחר התחייבויותיו ע

וכי  ;לצמצם ו/או להרחיב את היקף השירותים נשוא הסכם זה ידוע ומובן לו כי האיגוד יהיה רשאי .יג
או לגבי כל חלק מהשירותים כפי שיראה  מתן השירותים בכל שלבהאיגוד יהיה רשאי להפסיק את 

 לנכון.
הוא מתחייב לשתף פעולה עם האיגוד ו/או מי מטעמו בכל הקשור למתן השירותים, ולעזור לאיגוד בכל  .יד

 עזרה כאמור יידרשו.פעולה או  ףהמקרים ששיתו
הוא מתחייב להגיש לאיגוד באופן שוטף וב"זמן אמת" או בכל עת שיידרש לכך, כל נתון, מידע, דיווח  .טו

 ו/או מסמך המצוי בידו והקשור לעניין ביצוע הסכם זה.
 ידוע ומובן לו כי האיגוד הוא הקובע היחיד בכל עניין ושאלה של מדיניות בקשר עם ביצוע הסכם זה. .טז
 יתחייב בשם האיגוד ללא קבלת אישור מוקדם של האיגוד או מטעמו.הוא לא  .יז
השירותים בלוח הזמנים כפי שייקבע על ידי האיגוד או יידרש ממהות השירותים ויקפיד את הוא יספק  .יח

 על זמינות גבוהה ויכולת ביצוע בהתראה קצרה.
מהווה תמורה מלאה וכיסוי מלא לביצוע השירותים ומילוי כל  התמורה הקבועה בהסכם זה .יט

התחייבויותיו לרבות כוח אדם, ציוד וכל דבר הדרוש לביצוע השירותים בשלמותם, אלא אם נאמר 
 במפורש אחרת.

 הוא מתחייב לשתף פעולה עם האיגוד בהעברה תקינה ומסודרת של כל נושאי הטיפול הנמצאים אצלו .כ
 בסיום מתן השירותים על ידו, מכל סיבה שהיא.ו לביצוע השירותים לרבות התוכנות ששימש

ידוע לו שהאיגוד מתקשר עימו בהסכם זה בהסתמך על התחייבויותיו ונכונות הצהרותיו כפי שהן  .כא
מפורטות בהסכם זה, ובכל מקרה אין בהצהרות והתחייבויות אלה בכדי לגרוע מכל חובה המוטלת 

 י כל דין.ל פעליו ע
 

 כםהסתקופת ה .5
 
חודשים( ממועד החתימה על ההסכם למתן שירותים  12) אחת שנהתקופת מתן השירותים הינה למשך  .א

 בין הצדדים או ממועד התחלת מתן השירותים, לפי המאוחר מבניהם. 
 12( תקופות נוספות ונפרדות, בנות 4האיגוד יהיה רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע ) .ב

 תקופת)להלן: " לשיקול דעתו הבלעדי )בסה"כ חמש שנים במצטבר(חודשים כל אחת, בהתאם 
"(. הוארכה תקופת ההסכם, יחולו הוראות הסכם זה בכל תקופת האופציה, בשינויים האופציה

 המחויבים.
לאיגוד תישמר הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לקצר או להאריך את תקופת ההתקשרות  .ג

 יום מראש. 30מראש ובכתב של מדי שנה וזאת בהודעה 
 

 שכר טרחה .6
 
 "(נרייטרי)" קבוע ישנתמכלול השירותים נשוא הסכם והליך הזמנה זה, ישולם למשרד סכום  תמורת .א

  .ההזמנה בהליך המשרד להצעת בהתאם"( התמורה"מ )להלן: "מע בתוספת ₪ _____________בסך 
 

 כנגד חשבונית מס כדין. שנההתמורה תשולם מדי  .ב
 

לרבות הוצאות כלליות  ,התמורה כאמור הינה קבועה סופית ומוחלטת וכוללת את כל הוצאות המשרד .ג
למצות לא ונלוות וכל ההוצאות הקשורות או הנובעות מביצוע כל התחייבויותיו נשוא הסכם זה, ומבלי 

"ב. עם זאת ווספו לה כל סכומים בקשר לשכר עובדים, ציוד, מיסים, נסיעות, טלפונים, צילומים וכיותי
והוצאות חריגות  יםחוקר הפעלתיובהר, כי המשרד יהיה זכאי להחזר הוצאות בגין שליחויות, אגרות, 

המשרד לא יהיה זכאי  שאינן הוצאות משרד שוטפות וזאת בכפוף לאישור מראש ובכתב מהאיגוד.
  .לתוספת תמורה בגין הוספת קבוצות לליגות המקצועניות

 



כל דין או הסכם, והמשרד  ל פילמשרד זכות קיזוז ו/או עיכבון כלשהי, עמוסכם כי אין ולא תהא  .ד
 מוותר בזאת על כל זכות קיזוז ו/או עיכבון שיש לו ו/או שתקום לו כלפי האיגוד וכלפי נכס מנכסיו.

 

 ניגוד עניינים .7
 
כל כ המשרד מצהיר ומתחייב כי אין ולא עלול להיות במתן השירותים על ידו משום ניגוד עניינים. .א

 יה.ישהוא מייצג קבוצה כלשהי, הוא התפטר מתפקידו מיד עם קבלת הודעת הזכ
 

 ר תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.ופעולה בניגוד לאמ .ב
 

 הסבת חוזה, העברת זכות .8
 

או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות על המשרד לא יסב ולא יעביר את ההסכם, כולו או מקצתו,  .א
הסכמת האיגוד לכך את פיו לכל אדם, גוף או תאגיד אחר, במישרין או בעקיפין, אלא אם קיבל 

 מראש ובכתב.
 

זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה, כולן  המשרד לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להמחות .ב
אחר, אלא אם קיבל את  רו"חאו מקצתן, ובכלל זה להעביר את ביצוע השירותים לטיפולו של משרד/

 הסכמת האיגוד לכך מראש ובכתב.
 

 קבלן עצמאי -המשרד  .9
 
כורת הסכם זה אינו מהווה משל פי מוסכם ומובהר בזאת, כי שכר הטרחה שהאיגוד ישלם למשרד ע .א

ולא שכר עבודה, אלא תמורה עבור השירותים. שירותים אלה מבוצעים על ידי המשרד בהיותו בגדר 
קבלן עצמאי חיצוני ובלתי תלוי, ואין ולא יהיו בין האיגוד לבין המשרד, עובדיו או מי מטעמו לרבות 

 .המבצע, יחסי עובד מעביד רוה"ח
הניתנת לאיגוד לפקח, להדריך, להנחות או להורות, מוסכם ומובהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות  .ב

  כיוצרת יחסי עובד ומעביד, ולכן לא תהיינה למשרד ולכל המועסקים על ידו זכויות של עובד האיגוד.
מוסכם ומובהר בזאת, כי בין המשרד לבין האיגוד לא יתקיימו יחסי סוכנות ו/או שליחות וכי המשרד  .ג

ורשה לעשות כל מעשה ו/או מחדל שיש בהם כדי לחייב את האיגוד לא יהיה רשאי ו/או מוסמך ו/או מ
 כלפי צדדים שלישיים, ללא אישורו של האיגוד מראש ובכתב.

 רוה"חהאיגוד יתבע לשלם סכום כל שהוא למשרד ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו ובפרט במידה ש .ד
בכל סכום בו יחויב  , ישפה ויפצה המשרד את האיגודדהמבצע, שמקורם בטענת יחסי עובד ומעבי

 .ת האיגוד, מיד עם דרישרו"חכאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט 
 

 קניין רוחני .10
 
עבודת המשרד עבור האיגוד ממומנת כולה על ידי האיגוד, שהמשרד מצהיר ומתחייב בזאת, כי מאחר  .א

השירותים, יהיו כל התוצרים והתוצאות וכל מידע שהתקבלו אגב ביצועה וכל קניין רוחני הקשור עם 
ואין , לרבות כל תוכנה שנדרשה לצורך ביצוע השירותים, קניינו הבלעדי והמלא של האיגוד בלבד

בהסכם זה כדי להעניק למשרד כל זכות בעלות שהיא, ולא תהיה למשרד ולמי מטעמו כל טענה או 
 תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, בכל הקשור לשירותים ולתוצריהם.

 
ב בזאת, כי אין בשירותים ו/או בביצועם משום הפרת פטנט ו/או זכות יוצרים המשרד מצהיר ומתחיי .ב

 וכי הוא רשאי להקנות לאיגוד את כל הזכויות המוקנות לו כאמור לעיל.
 

 סודיות .11
 
המשרד מתחייב לשמור ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם או גוף, במישרין או  .א

ד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם בעקיפין, כל מידע, ידיעה, סו
אינם נכסי הכלל, שיגיע אליו בקשר עם ביצוע ההתקשרות עם האיגוד או בתוקף, במהלך או אגב ביצוע 

 לפניה או לאחר מכן. הסכם,התקשרות זו, תוך תקופת ה
 

ו במשרד, אם יש או יהיו כאלה, על המשרד מתחייב להחתים את השותפים והעובדים המועסקים על יד .ב
 הצהרת סודיות לפיה יתחייבו בשמירת סודיות כאמור לעיל.

 

וידוע למשרד כי בעטיה עלולים להיגרם  מור תיחשב כהפרה יסודית של ההסכםפעולה בניגוד לא .ג
 לאיגוד נזקים כבדים.



 

 
 

 נזיקין וביטוח .12
 
שא באחריות שמבוצעת על ידו ובכלל זה אחריות לכל אובדן, נזק יהמשרד כספק שירותים עצמאיים י .א

בכל מקרה את האיגוד או הפסד שייגרם לאיגוד עקב מתן השירותים, ומתחייב הוא לפצות ולשפות 
שנגרם לאיגוד נזק או שהאיגוד יחויב בגין נזק או בהוצאות או בתשלום פיצויים שהמשרד או מי 

במישרין או בעקיפין, עקב מעשה או מחדל של מי מהם או עקב או  מעובדיו או הפועלים מטעמו גרמו,
 במהלך ביצוע השירותים, לאיגוד או לצד שלישי.

 האיגוד יאפשר למשרד להתגונן בפני כל תביעה או כל דרישת פיצוי שתוגש נגד האיגוד ואשר בגינה .ב
תביעה ו/או הדרישה המשרד לא ייקח על עצמו את ההגנה בפני הדורש האיגוד שיפוי מהמשרד. ככל ש

 כאמור, יהיה הוא מנוע מלהעלות טענה כנגד האיגוד, מכל מין וסוג שהוא.
מבלי לגרוע מאחריות המשרד לפי חוזה זה או לפי כל דין, המשרד מצהיר כי ערך בחברת ביטוח בעלת  .ג

  מוניטין פוליסות ביטוח כמפורט להלן:
 אחריות כלפי צד ג' (1)

, בגבול אחריות הסכםגופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת החבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה 
לאירוע ולתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לכלול סעיף "חבות צולבת", על ₪  3,000,000-שלא יפחת מ

 פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי המבוטח.
 אחריות מעבידים (2)

, תוך כדי ההסכםרמת באתרי מתן השירותים במשך תקופת חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנג
 בשוק הביטוח. ש"ח כמקובל  20,000,000 –מ ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות שלא יפחת 

 אחריות מקצועית (3)
-מחבותו המקצועית של המשרד בשל מעשה רשלנות, טעות או השמטה, בגבול אחריות שלא יפחת 

יושר עובדים, אובדן מסמכים, אובדן -יכלול הגבלה בדבר אי לאירוע. הביטוח לא₪  5,000,000
 השימוש ועיכוב.

 המשרד ימשיך ויערוך את הביטוחים כל עוד קיימת אחריותו על פי הסכם זה או על פי כל דין. .ד
פיו המבטח אינו רשאי לבטלם או לצמצם את היקפם, אלא אם -ביטוחי המשרד יכללו תנאי מפורש על .ה

 יום מראש. 60הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן  כן מסר המבטח לאיגוד
בביטוחי האחריות המקצועית והאחריות כלפי צד שלישי של המשרד, יצוין שהם מורחבים לשפות את  .ו

 האיגוד על חבותו החוקית עקב מעשה או מחדל של המשרד.
( נגד SUBROGATION) ביטוחי המשרד יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף .ז

 כל יחיד מיחידי המבוטח, וכל אדם או גוף שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו או הקשור לעבודה.
 ה.ש על פיו רק הוא יישא בתשלום הפרמיביטוחי המשרד יכללו תנאי מפור .ח
המשרד מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי הסכם זה. כן מתחייב המשרד לשתף  .ט

 פיהם.-האיגוד לשם שמירה ומימוש של זכויות האיגוד עלפעולה עם 
לא התקשר המשרד בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות ההסכם, או שלא קיים  .י

 במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, יחולו ההוראות הבאות:
להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו/או ימים,  15האיגוד רשאי, לאחר שנתן למשרד התראה בכתב של  (1)

 לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזי הביטוח.
 ( לעיל, יחולו כל הוצאותיו על המשרד.1עשה האיגוד כאמור בפסקה ) (2)
אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות המשרד המפורטות בהסכם זה וכדי להטיל על  (3)

 האיגוד חבות כלשהי.
 

 יום ההסכםס .13
 
כהגדרתה לעיל, בכל עת, עפ"י  סכםהאיגוד יהיה רשאי להביא הסכם זה לידי סיום, במהלך תקופת הה .א

שיקול דעתו המוחלט מבלי לתת כל נימוק ומבלי שיחויב בתשלום פיצויים כלשהם בגין הביטול, על ידי 
 יום מראש. 30מתן הודעה בכתב 

לפי הדין או הסכם זה, לרבות להביא העומדים לאיגוד  מכל זכות או סעדבאמור לעיל כדי לגרוע אין  .ב
ימים מיום  7לביטול ההסכם במקרה של הפרה מצד המשרד של תנאי מתנאיו, אשר לא תתוקן בתוך 

  מסירת הודעה בכתב על ההפרה על ידי האיגוד.
של  איגוד להורות למשרד על הפסקה לאלתרהבנוסף לזכות האיגוד לביטול הסכם זה בכללותו, רשאי  .ג

 ההסכם. ל פימתן כל שירות מסוים ושל ביצוע כל פעולה מסוימת ע
 בכל מקרה של סיום ההסכם, בכל עת ומכל סיבה שהיא, מתחייב המשרד כדלקמן: .ד

ימים ממועד הסיום, דו"ח תמציתי של פעולות דחופות ומועדים לביצוע  3להעביר לאיגוד, תוך  (4)
 ם.הימים שלאחר מועד הסיו 30הקבועים בתוך תקופת 



יום ממועד הסיום, דו"ח שלם, מקיף וממצה, של כל העניינים הנמצאים  14להעביר לאיגוד, תוך  (5)
בטיפול המשרד, תוך פירוט הפעולות שנעשו בתיק, המועדים לביצוע הקבועים בו, הפעולות שיש 

 לעשותן וכל מידע אחר הדרוש לאיגוד לשם המשך טיפול רציף וללא תקלות.
יום ממועד הסיום, את כל החומר וכל המסמכים )לרבות כל מידע  14להעביר לאיגוד, תוך  (6)

המאוכסן באופן מגנטי, אופטי או אחר( המצוי ברשותו, בחזקתו או בשליטתו, והנוגע לענייני 
השירותים על פי הסכם זה לרבות המלצות, הצעות וכיו"ב. מוסכם, כי חומר זה שייך לאיגוד וכי 

 עת, לרבות במהלך תקופת ההסכם. האיגוד זכאי לעיין בו ולקבלו בכל
ו/או בכל עניין הנמצא בטיפולו, אשר  פתוחנושא דרישת האיגוד בכתב, להמשיך ולטפל בכל  ל פיע (7)

י המשרד. בגין המשך הטיפול ל ידלדעת האיגוד טובת האיגוד מחייבת את המשך הטיפול בו ע
 ישולם שכר בהתאם להסכמת הצדדים בנפרד מהסכם זה.

 
 כללי .14

 
מקיף ומפרט את כל אשר הוסכם בין הצדדים בעניין מתן השירותים על ידי המשרד לאיגוד  הסכם זה .א

והוא מבטל ובא במקום כל מצג, הסדר, מסמך או הבנה אחרים בין הצדדים, שקדמו להסכם זה, אם 
 בכלל.

כל שינוי ו/או תוספת להסכם תוספת להסכם זה יהיו בתוקף, רק אם נעשו בכתב ובחתימת כל הצדדים  .ב
 להסכם זה, באמצעות המורשים לכך.

הסכם זה, לא יתפרשו כויתור  ל פישום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של האיגוד במימוש זכויותיו ע .ג
 או מניעה, אלא אם נעשו בכתב.

אין בתנאי הסכם זה כדי להגביל את האיגוד או למנוע ממנו מלהתקשר עם רואי חשבון אחרים מלבד  .ד
 בון בתחום נשוא הסכם זה, בדרך כלל או למקרים מסוימים.המשרד, כולל רואי חש

הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה בבתי משפט המוסמכים  .ה
 בתל אביב. 

כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו. כל הודעה שתישלח בדואר רשום, לפי אחת מן  .ו
ימי עסקים לאחר מסירתה למשרד דואר  3על ידי הנמען בתום הכתובות הנ"ל, תחשב כאילו התקבלה 

למחרת משלוח השגר בכפוף לאישור על קבלתו, ואם נמסרה  -בישראל, ואם נמסרה בפקס או בדוא"ל 
 בעת מסירתה. -ביד 

 
 

 
 :ולראיה באו הצדדים על החתום
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