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נוהל תערוכות בקיבוץ
הנוהל מגדיר את אופן בי צוע תערוכות בתחומים שונים למכירת מוצרים לחברי הקיבוץ.
תיאום מוקדם
א .יוזם התערוכה ימלא טופס בקשה בו יפורטו פרטי התערוכה המתוכננת ,ויחתים את מנהל
ענפי הקהילה ( .מצ"ב כנספח).
ב .ספק המוצרים יחתום מראש על טופס התיאום מול הקיבוץ.
ג.

יערך סיכום מוקדם בין הקיבוץ (מנהל ענפי הקהילה או אחראי מטעמו) לספק על מחירים,
הנחות ,תנאי תשלום ,שכ"ד.

עריכת התערוכה
א .התערוכה תתקיים במקום שהוגדר בימים ובשעות שסוכמו מראש לחברי ותושבי הקיבוץ
בלבד .לא תתאפשר הזמנת מבקרים אחרים אלא אם תואמה מראש.
ב .האחריות על סדרי התערוכה תהיה על הספק בעזרת איש הקשר.
ג.

במשך כל זמן התערוכה יהיה נוכח במקום איש הקשר מטעם הקיבוץ.

ד .בסיום התערוכה יוחזר המקום לקדמותו באחריות איש הקשר.

שיטת המכירה
א .מכירת המוצרים מהתערוכה תהיה באופן ישיר בין החברים לספק ותתבצע במזומן או
בכרטיס אשראי מול ספק המוצרים.
ב .לא תהיה התחשבנות כלש הי על מכירת מוצרים בין הקיבוץ לספק.
ג.

הספק יוציא לחבר חשבונית מס עבור קניית המוצרים.

יצחק צור
מנהל ענפי קהילה
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בקשה לקיום תערוכה בקיבוץ
שם איש הקשר.________________ :
תחום המוצרים שימכרו._________________________________________________ :
פרטי הספק__________________________________________________________ :
_________________________________________________________.
מקום עריכת התערוכה וציוד נדרש.______________________________ :
מועד התערוכה.____________________________________________ :
שיטת המכירה – מזומן4אשראי.___________________________________________ :
חתימת החבר._________________ :

תאריך.______________________ :

אישור הספק
א .אני מאשר כי פניתי לקיבוץ לקיום תערוכה למכירת מוצרים בשטח הקיבוץ וכי בהסכמתו
אין מצד הקיבוץ כל מחויבות והתחייבות בכל הקשור למוצרים שיוצגו בתערוכה ,שלמותם,
אופן המכירה וכמות המוצרים שימכרו.
ב.

אני מאשר כי אני ערב לקיבוץ על כל הנעשה בשטח התערוכה שהועמד לרשותי בכל הקשור
לסדרי התערוכה ,שלמות הציוד ואמצעים נוספים שהועמדו לרשותי ע"י הקיבוץ וכי אפצה

את הקיבוץ בדרישתו הראשונה על כל נזק שיגרם.
ג .תשלום עבור המקום וציוד שהועמד לרשותי:
 עבור קיום התערוכה ושימוש בציוד שהועמד לרשותי .₪ 011 - עבור מצרכים וציוד להכנת שתיה חמה – תוספת של ( .₪ 811קפה ,סוכר ,תה ,חלב). עבור שימוש בציוד הקרנה – תוספת של .₪ 811אני מאשר כי המחירון שהצגתי לקיבוץ הוא המחייב לגבי התערוכה וכי לא יהיו שינויי מחיר
במועד התערוכה.
אני מאשר כי העסק שברשותי מנוהל לפי הנדרש ע"י רשויות המס וכי אספק חשבונית מס עבור
קניית המוצרים ללקוחות השונים.
פרטי הספק.___________________________________________________________ :
חתימת הספק .___________________________ :תאריך.______________________ :

