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 טופס פתיחת ספק חדש

      :  תאריך      : שם ספק/חברה

 סיווג למע"מ: עוסק מורשה / עוסק פטור / מלכ"ר
 

      :/תיק במע"ממס' עוסק 

      מספר תיק במס הכנסה:

 

 למשלוח הזמנההספק כתובת 

      ת.ד.:                                             מס':                                                                   רחוב : 

      מיקוד:                     עיר: 

 )ראשית( של הספק כתובת נוספת

      ת.ד.:                                         מס':                                                              רחוב: 

      מיקוד:       עיר: 

 1איש קשר 

      תפקיד:       שם פרטי:       שם משפחה: 

      פקס:       נייד:       טל: 

EMAIL:       

 2איש קשר 

      תפקיד:       שם פרטי:       שם משפחה: 

      פקס:       נייד:       טל:

EMAIL:      

 תשלום

 העברה בנקאיתשיטת תשלום:   30+שוטף תנאי תשלום: 

 
 נא לצרף:   

 .אישור ניהול ספרים 

 .אישור ניכוי מס במקור 

 במידה ורלוונטי -אישור רישום חברה ברשם החברות. 

  (2ו/או בנק להעברה )מצורף בדף מס' טופס מאושר וחתום ע"י  רו"ח ו/או עו"ד . 
 במקום אישור רו"ח/עו"ד.  אישור ניהול חשבון מהבנקניתן לצרף  - עצמאי

  '(3סיווג עוסק )מצורף בדף מס 

 .לוגו חשבונית 
 

                                                                                            ________________________________ 
 שם, חתימה של ממלא הטופס וחותמת החברה      

  ___________________ ינא להחזיר בפקס מס' ________________ ליד

 

 טופס העברת תשלומים לבנק

ו מהווה נא למלא את הספח המצורף ולשולחו אלינו, מאושר ע"י מנהל הבנק, או רואה חשבון או עו"ד. טופס זה אינ

 התחייבות לשלם תשלום כלשהו, ונועד רק להסדיר את אופן ביצוע התשלומים, אם וכאשר יגיעו לכם.

 במידה ויחול שינוי באופן ביצוע התשלומים על ידנו, נודיעכם מבעוד מועד.

 הבנק  פרטיאת מיידית כדי להימנע מפיגור בתשלומים, אנא דאגו להמציא 

 בברכה

  הנהלת חשבונות מדור
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 לכבוד: אוניברסיטת בן גוריון
 הנהלת חשבונות -אגף כספים          
           
 08-6472886 פקס:          

 
 
 

 נתונים לצורך תשלום באמצעות העברה בנקאית
 
 
 

 המצויין /המלכ"ר________________במסגרת העסק/החברה_____________המכהן בתפקיד __הנני . 1
הנ"ל באמצעות העברה בנקאית  /למלכ"רלקבל את התמורות הכספיות המגיעות מכם לעסק/לחברה מטה, מוכן

 לחשבון הבנק שלהלן:
 
 

      : המלכ"רשם  /שם העסק/שם החברה

 

      שם בעל החשבון: 

      שם סניף הבנק:       שם הבנק: 

      מס' חשבון:       מס' סניף הבנק: 

      כתובת דוא"ל: 

      מס' פקס:                                     מס' טלפון:       איש קשר: 

 
 ידי על שולם כאילו ייחשב ל"הנ בחשבון האוניברסיטה ידי על יופקד אשר סכום שכל ,בזה מצהירים הרינו. 2

 .ידינו בחתימת קבלתו אושרה וכאילו ל"הנ לחשבון ההפקדה ביום ממש לידינו האוניברסיטה
 האוניברסיטה ידי על הופקד אשר סכום כל לאוניברסיטה להחזיר חוזרת בלתי בהוראה בזאת מתחייבים אנו. 3

-בעל ובין בכתב בין ,אלינו שתופנה הראשונה דרישתה לפי ,בטעות בוצע ,בחלקו או שכולו ,בבנק חשבוננו לזכות
 .פה

 שינוי כל על מיידית להודיעכם מתחייבים ואנו ל"הנ החשבון בעלי הננו להלן הרשומים שאנו בזאת מצהירים אנו. 4
 . החשבון בעלי בשמות או/ו הבנק חשבון בפרטי

 קבלת לאחר יום 30 לתוקפו יכנס הביטול .ידינו על בכתב הודעה ידי על לביטולה עד בתוקף תהיה זו בקשה. 5
 תוכלו עת בכל וכי ,זו בקשתנו לכבד חייבים אינכם כי עלינו מוסכם ואולם ;ידכם על כאמור הביטול הודעת

 .הבלעדי דעתכם שקול פי -על לכבדה להפסיק
 
 
 
 

______________    __________________________________ 
 החשבון ו/או מורשה חתימהחתימה וחותמת בעל       תאריך

 

 
 

 אישור חתימה בידי רואה חשבון ו/או עו"ד ו/או בנק

 
 ______________מאשר כי החתימה דלעיל של____אני הח"מ _

 הנ"ל. /המלכ"ר______________   המוסמך לחייב את החשבון המנוהל ע"ש העסק/החברה____מר/גב' _
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נדרשת האוניברסיטה לדווח מדי שנה על היקף התקשרויותיה עם  לחוק חובת המכרזים, 25במסגרת תיקון מספר 

 ספקים, בהתאם לסיווגים שהוגדרו בתיקון.

 

 

 הדיווח יהיה ברמת קבוצת הסיווג ולא יכיל מידע פרטני לספק מסוים.

 להלן הסיווגים עפ"י התיקון והגדרותיהם, 

 בסיווג המתאים לכם: Xנא לסמן 

 

 מיליון שקלים 2עולה על אינו מעסיק עד חמישה עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו  -עסק זעיר 
 חדשים .

 

 מיליון שקלים  2עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על  20 -מעסיק בין שישה ל -עסק קטן
מיליון שקלים חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה "עסק  20חדשים אך אינו עולה על 

 זעיר".
 

 מיליון שקלים  20עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על   100 -ל 21מעסיק בין  -נונייעסק ב
מיליון שקלים חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה "עסק  100נו עולה על חדשים אך אי

 .זעיר" או "עסק קטן"
 

  (מבינוניאחר )גדול 
 

 
 .מתבקשים לעדכן אותנו  הנכםבמידה ויכול שינוי עתידי בסיווג הנ"ל, 
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 נכבד, שלום רבספק 

 
 לספקי אוניברסיטת בן גוריון. חדש לאוויר פורטל מידע עלהאנו שמחים להודיעכם כי 

 

הינו ידידותי לתפעול ונתמך באופן הפורטל אשר הוקם ע"י חברת סגמנט טכנוולוגיות מידע, 

 . והשירות של חברת סגמנטאנשי התמיכה  ע"י שוטף

 

 את הפעולות הבאות: קים החדשספהפורטל תוכלו לבצע באמצעות 



צפייה בנתונים מעודכנים 

  סטאטוס הטיפול ו הנהלת החשבונות של האוניברסיטהבחשבוניות שהוגשו על ידכם לצפייה

 .בהן

  תשלומים שבוצעו או שצפויים להתבצע, צפייה בהוראות התשלום. 

 צפייה בכרטסת הנהלת חשבונות. 

 

יש לכם שאלה? נשמח לענות 

 זמין עבורם וישמח לסייע בכל דבר ועניין.    של חברת סגמנטצוות התמיכה המקצועי         

 

  לחיצה אחת: מתבצעת באמצעות  לפורטלההתחברות לנוחיותכם, 

  באמצעות הרשמה אוטומטית באתר   מילוי פרטים

 

https://www.segment.co.il/registration     
 

 

 : באמצעות -ושירות הלקוחות של סגמנט בכל שאלה, ניתן ליצור קשר עם נציגי התמיכה 

 

  7439165-09     טל:                          support@segment.co.il      מייל:

 

 

 

 

 בברכה,

 

 נגר-מאיה בנימין

 סמנכ"לית כספים

 

 לחצו כאן

https://www.segment.co.il/registration/
https://www.segment.co.il/registration
mailto:support@segment.co.il
https://www.segment.co.il/registration/
https://www.segment.co.il/registration/

