
 התקשרות הליך

 ותשלומים הזמנות

 1 7.7.2013 -כנס יועצים

 (קרנות)האגף לפיתוח שירותים 

 



 תהליך העבודה 

 :עבודת היועץ מתחלקת לשני חלקים

בדיקות מקצועיות לפני אישור 1.

 .הפרויקט

מעקב ופיקוח אחר התקדמות 2.

 . הפרויקט

 

 2 7.7.2013 -כנס יועצים

 (קרנות)האגף לפיתוח שירותים 

 



 בחירת היועץ
בחירת היועצים תעשה מתוך מאגר היועצים שעומד לרשות  

 :בשני שלבים, האגף

 

 :סינון ראשוני 1.

 .התמחות מקצועית. א     

 .מיקום. ב     

 

 " :סבב"עקרון ה. 2

 .פרויקטים' מס. א     

 (.לפי חוות דעת עובדי האגף)ציון משוכלל . ב     

 .הצעת מחיר. ג     

 3 7.7.2013 -כנס יועצים

 (קרנות)האגף לפיתוח שירותים 

 



 ?ממה מורכב הציון

 ית/י הרפרנט"ציון ליועץ יינתן בסיום הפרויקט ע

 :על פי הקריטריונים הבאים

 

 .זמינות•

 .מקצועיות חוות הדעת•

 .עמידה בלוחות זמנים•

 .והקרןהמלווים יחסי אנוש עם הגופים •

 .יוזמה ויצירתיות במתן פתרונות -במקרים רלוונטיים•

 

 4 7.7.2013 -כנס יועצים   

 (קרנות)האגף לפיתוח שירותים 

 



 תהליך הזמנת עבודה
 

תהליך הזמנת העבודה מתחיל למעשה כאשר אנשי 

הקרן מצאו לנכון לזמן יועץ לבדיקה מסוימת עבור  

 .פרויקט

י חשב "נקבעו ע, השעות  לכל בדיקה' כאשר מס)

 .(המוסד

תנפיק הקרן הזמנת עבודה  , לאחר הסכמה

 .ממוחשבת

 
 5 7.7.2013 -כנס יועצים

 (קרנות)האגף לפיתוח שירותים 

 



צורך 
בזימון 

 יועץ

בחירת  
 היועץ

 ליועץ פניה

בקשה לאישור  
תקציבים  ' ממח

עבור הזמנת 
 עבודה

קבלת 
הזמנה 
 מאושרת

  הזמנה שליחת
 ליועץ מאושרת

 6 7.7.2013 -כנס יועצים

 תהליך הזמנת עבודה
 (קרנות)האגף לפיתוח שירותים 

 



בעבודת הייעוץ לפני אין להתחיל •

 .קבלת הזמנת עבודה מאושרת

 
עבודה שנעשתה לפני  •

 .לא תשולםאישור הזמנה 
 

 
 7 7.7.2013 -כנס יועצים

 (קרנות)האגף לפיתוח שירותים 

 



 8 7.7.2013 -כנס יועצים

 מס הזמנה

 שם פרויקט

 סוג הבדיקה

 שעות מאושרות' מסו

 נסיעות 



 אופן הגשת חשבונית
יגיש , ח"יחד עם הגשת הדו, בגמר ביצוע העבודה

מספור חד  )מקורית וממוספרת היועץ חשבון עסקה 

 .(ערכי

  ית/י הרפרנט"יאושר ויועבר לתשלום עהחשבון 

 .בגמר משימה/ אישור הדוח לאחר 

.     ל"החשכי "תעריף היועץ מתעדכן מעת לעת ע

לתאריך ביצוע כן התעריף הנכון הוא בהתאם ועל 

 .העבודה

 

 
 9 7.7.2013 -כנס יועצים

 (קרנות)האגף לפיתוח שירותים 

 



 

 

 

 10 7.7.2013 -כנס יועצים

 המשך -אופן הגשת חשבונית
 :ג  חשבון העסקה יש לציין"ע

 

 .פרויקטשם -

 .הזמנה' מס-

 .פירוט העבודה ושעות שבוצעו לפי חודש ושנה-

מוצא  , פירוט הנסיעות שבוצעו לפי חודש ושנה-

 (במידה ואושרו. )ויעד

 

 .יש לצרף לחשבון עותק מתוך ההזמנה שאושרה

 (קרנות)האגף לפיתוח שירותים 

 



יעשה רק בכתב , העסקהחשבון בפרטי שינוי •

 (.כל שינוי אחר אינו תקני)יד בצירוף חתימה 

 מייל / פקס דרך לא ניתן להגיש חשבון •

 .כמו כן לא ניתן להגיש צילום חשבון    

/         במקרים של הגשת חשבון ביניים •

 .ג החשבון"חשבון סופי יש לציין זאת ע

 
 11 7.7.2013 -כנס יועצים

 הדגשים בהגשת חשבון
 (קרנות)האגף לפיתוח שירותים 

 



 12 7.7.2013 -כנס יועצים

מס חשבון 

 עסקה

פירוט שעות  

תאריכי        + 

 ביצוע

מס  

 הזמנה



 13 7.7.2013 -כנס יועצים

מס חשבון 

 עסקה

מס  

 הזמנה

מס שעות  

 שבוצעו



 14 7.7.2013 -כנס יועצים



 15 7.7.2013 -כנס יועצים

 ...בהצלחה


