תקנון רכישות וטופס התחייבות – ציוד רובוטיקה – תכניות FIRST
פתיחה
ברוכים הבאים לעונת תש"פ  2020של תחרויות .FIRST
גם השנה תקבלו זיכוי של  5%מסך הקניות שלכם אצלנו ובלבד שתקפידו ותעמדו בכל התנאים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.

לא הייתה לכם יתרת חובה אצלנו לאחר ( 30/5/2019כלומר שילמתם בזמן)
במהלך העונה הנוכחית תבצעו תשלומים כנדרש ועפ"י התקנון
לא תהיה לכם יתרת חובה אצלנו לאחר ( 30/4/2020תמשיכו לשלם בזמן)
סך הרכישות שלכם בעונה יעלה על  ₪ 7,500לפני מע"מ

אנו מודיעים מראש כי לא נוכל לסייע לקבוצות שיבחרו לייבא ציוד בעצמן שלא דרכנו ,במקרים של
בעיות במשלוח ,במכס או בשחרור מול מכון התקנים או משרד הכלכלה ,כמו גם בתקלות או פגמים של
ציוד שיחייבו החזרתו לספק בחו"ל וקבלת ציוד חליפי.
אנא קראו מסמך זה בעיון כי הוא מחייב אתכם ואת הקבוצה שלכם בעניינים כספיים.

רקע
יזמות רובוטיקה וקהילה בע"מ (להלן "ירוק") מוכרת בארץ ציוד המשמש בין היתר קבוצות רובוטיקה
לנוער.
חלק מהציוד מיובא מחו"ל ,מספקים ובהם  Vex Robotics ,AndyMarkו ,REV Robotics -שירוק היא
מפיץ רשמי בלעדי שלהן בישראל .חלק אחר של הציוד נרכש בארץ מספקים שונים (מצברים ,ברגים
ואומים ,פרופילי אלומיניום ועוד).
על קבוצות רובוטיקה המבקשות לרכוש ציוד מירוק ,להסדיר מראש את שיטת התשלום ,למלא ולחתום
על טופס ההתחייבות המצ"ב ,ולעמוד בתנאים המוגדרים בו .אנו מרגישים חובה נעימה לציין כי בשנה
שעברה עמדו רוב מוחלט של הקבוצות בתנאים שהוגדרו ,ואנו בטוחים כי כך יהיה גם השנה.
הזמנות של ציוד מתבצעות אך ורק דרך אתר החנות המקוונת של ירוק .shop.yarok-hok.com
ירוק עושה ותעשה כל מאמץ לספק את ההזמנות ובזמן ,אך היא תלויה בזמינות מלאי אצל הספקים
בחו"ל ובהליכי שחרור המשלוחים ממכס .מפאת העומס הרב על הספקים במהלך עונת הבניה
והתחרויות ,פריטים מסוימים אוזלים מהמלאי ולא ניתן להשיגם בלוח זמנים סביר .עיכובים שלא ניתנים
לתכנון מראש בשחרור ממכס ,כולל הצורך להמציא לעיתים אישורים של מכון התקנים ומשרד הכלכלה
עפ"י דרישה של פקיד המכס עשויים לעכב את השחרור למשך מספר ימים ואף למעלה מכך.
את ההזמנה רשאים לבצע אך ורק גורמים רשמיים המוסמכים להזמין בשם הקבוצה ,באמצעות סיסמה
מאובטחת שהוגדרה על ידם .מסירת הסיסמה לחבר אחר בקבוצה לצורך ביצוע ההזמנות היא באחריות
הגורמים המוסמכים ,וההזמנה תחייב את הקבוצה לכל עניין ודבר.
בהמשך מוגדר נוהל ברור להקמת מסגרת אשראי לצורך ביצוע רכישות של ציוד ,למי שלא יכול או לא
רוצה לשלם בכל פעם שהוא מבצע רכישה .נוהל זה יחול על כל הקבוצות ,ללא יוצא מהכלל.

אנו מפצירים בקבוצות להיערך לכך כעת ,מראש ,על מנת לא להיקלע לאי נעימות עם תחילת עונת
הבניה בה כולם לחוצים וזקוקים לציוד במהירות .אנו לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שידרשו ,ונעשה
הכל על מנת לסייע לכם בהערכות מראש שתאפשר לכם ביצוע הזמנות חלק ונוח במהלך העונה.

טופס התחייבות
לפני תחילת העבודה עמנו ,הצעד הראשון לביצוע הוא מילוי ומשלוח טופס ההתחייבות המצ"ב.
על הטופס צריך לחתום מורשה חתימה של המוסד ,הרשאי להתחייב כספית בשמו .לאור לקחי העבר,
אנו נקפיד לקבל את הטופס החתום ונוודא כי החותם אכן מורשה לחתום בשם הקבוצה.
לכל טופס התחייבות יפתח חשבון הזמנות מוגן סיסמה .במידה ואתם רוצים לפצל את הקניות שלכם
בין כמה קבוצות (למשל :להפריד בין רכישות  FRCורכישות  ,)FTCעליכם לפתוח שני חשבונות ,עם
שתי כתובות אימייל שונות ולמלא שני טפסי התחייבות נפרדים.
את הטופס החתום במלואו יש לשלוח לנו כשהוא סרוק וברור ,אל .finance@yarok-hok.com

אשראי
לאחר שמילאתם ושלחתם את טופס ההתחייבות ,עליכם להחליט כיצד אתם מתכוונים להבטיח את
התשלום בגין פריטים שאתם רוכשים אצלנו.
אפשרות ראשונה – תשלום בעת ביצוע ההזמנה .אתם משלמים באתר באמצעות  PayPalאו כרטיס
אשראי ,או מתקשרים אלינו ומשלמים טלפונית באמצעות כרטיס אשראי.
אפשרות שניה – טעינת קו אשראי .אתם מפקידים אצלנו סכום מראש ,כנגד חשבונית מס שאנחנו
מוציאים לכם ורשום בה "מקדמה על חשבון ציוד ופריטי רובוטיקה לתחרות  ."FIRSTטעינת קו האשראי
מתבצעת ע"י העברה בנקאית ,משלוח שיק או תשלום בכרטיס אשראי .מאותו רגע יש לכם אצלנו
אשראי בסכום שהפקדתם.
קבוצות שיש להן יתרת זכות אצלנו מהשנה שעברה יראו את יתרת הזכות בחשבונם מייד לאחר
שיפתחו חשבון.
באחריותכם לתאם עימנו מראש פרטים מיוחדים שאתם רוצים שיופיעו על חשבונית המס ,טרם
הפקתה ,כגון חשבונית ע"ש ספונסר שלכם ,או פירוט מיוחד של הפריטים .ביטול חשבונית מס
שהופקה והפקת חשבונית אחרת במקומה כרוכה בדמי טיפול של .₪ 25
יתרת זכות שתישאר לכם עם גמר העונה תוחזר במזומן ,או תועבר לשנה הבאה ,לפי בחירתכם.
לבתי ספר שהם חלק מרשתות אורט ,עמל ,עתיד ואחרות אנו ממליצים לפנות למרכז הרשת ולהסדיר
את נושא התשלום מראש ובהקדם .הזמנה מראש ,עכשיו ,של "ציוד רובוטיקה" תאפשר לרשת לשלם
עוד לפני תחילת עונת הבניה ,להקים בכך מסגרת אשראי כמתואר לעיל באופציה השניה ,ולכם לבצע
הזמנות בעונה בנוחות .אנו מדגישים כי תנאי התשלום הרגילים של הרשתות ,שוטף 30+או שוטף60+
לא יאפשרו לכם לקבל את הציוד עד למועד התשלום בפועל.
אנא ,עזרו לנו לעזור לכם .פעלו עכשיו .כאמור ,אנחנו לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שידרשו.

תשלום
לירוק יזמות רובוטיקה וקהילה בע"מ ,ח.פ ,515468759 .פטור מלא מניכוי מס במקור ואישור בתוקף
על ניהול ספרים .האישורים מצורפים למסמך זה וניתנים להורדה מאתר החנות .shop.yarok-hok.com
העברות בנקאיות יש לבצע לחשבוננו בבנק הפועלים ,סניף אתגרים  ,407חשבון מספר  ,377891שם
החשבון "ירוק יזמות רובוטיקה וקהילה בע"מ" .יש להעביר לנו אישור הפקדה באימייל ל-
 finance@yarok-hok.comעל מנת שנוכל לזכות את חשבונכם.
תשלום בכרטיס אשראי – אנו מקבלים ויזה ,ישראכארט ,מסטרקארד ואמריקן אקספרס .אנו לא
מקבלים כרטיסי דיינרס קלאב .אפשר לשלם גם באמצעות .PayPal

קשר ,איסוף והפצה בארץ
כל הזמנה שלכם מקבלת מספר.
ניתן לעקוב ולדעת את מצבה באתר שלנו.
הזמנות מוכנות לאיסוף מחכות לכם במשרדי ירוק בעמק חפר – משרדנו נמצאים בקמפוס רופין ,מזינים
בוויז "ירוק מרכז יזמות עמק חפר" .למגיעים מכביש  4פונים מזרחה בצומת רופין לכביש  .5711בכיכר
השלישית פונים הפעם ימינה ומייד לאחר  50מטרים נכנסים ימינה בשער צהוב גדול לכלי רכב .מתחם
ירוק נמצא ממש מולכם .אם השער סגור ,אנא התקשרו לקבלה בירוק –  .09-8808830שעות האיסוף
–  7:30עד .18:00
לכל הזמנה מצורפת תעודת משלוח מפורטת .מי שאוסף את המשלוח מתבקש לאשר את תעודת
המשלוח לפני שהוא עוזב את משרדנו .עליכם לבדוק את תכולת המשלוח במקום .ירוק לא תהיה
אחראית לכל טענה על חוסרים או אי התאמות לאחר משיכת הציוד.
גם השנה אנו מציעים שירות משלוחים בארץ באמצעות דואר שליחים של דואר ישראל ,כשהחיוב נעשה
כחלק מההזמנה שלכם .העלות היא  55ש"ח+מע"מ לקרטון בגודל סטנדרטי .לאריזות אחרות או
לחבילות כבדות יקבע מחיר בנפרד .מי שמעוניין במשלוח פנים ארצי בתשלום ,יוסיף להזמנה שלו פריט
משלוח .אנו נחייב אתכם מראש בכמות של שני קרטונים ולאחר גמר האריזה נתחשבן לפי מספר
הקרטונים בפועל .עם זאת ,אתם יכולים להמשיך ולאסוף את הציוד בעצמכם ללא חיוב ,או לשלוח
חברת שליחויות שלכם ,כפי שהיה בעבר.
ליצירת קשר עמנו ,אנא פנו באימייל אל  shop@yarok-hok.comוציינו בשורת הנושא את מספר
הקבוצה ואת נושא הפניה .ניתן לפנות אלינו גם בטלפון  09-8808830בימים א'-ה' בין השעות .8-20
מספר הפקס שלנו הוא  .09-8808831אנו מבקשים שלא לפנות אלינו בטלפונים ניידים ולא לפנות
אלינו בוואטסאפ או סמסים .כמות הפניות מחייבת רישום ומעקב ואין לנו דרך לעשות זאת אלא אם
הפניה מסודרת ונרשמת.

הזמנות  FIRST CHOICEדרך חברת  – AndyMarkלקבוצות  FRCבלבד
כבכל שנה מוצע לקבוצות  FRCלהשתתף בהגרלה (הכוללת בדרך כלל שני סיבובים) לקבלה בחינם של
ציוד רובוטיקה מגוון במסגרת הקרויה .FIRST Choice

למרות שהמוצרים עצמם ניתנים בחינם ,היבוא שלהם לארץ מחויב בדמי משלוח אווירי וכן בתשלומי
מכס ומע"מ עפ"י השווי של הפריטים ,למרות שהם כאמור נמסרים בחינם .מניסיון של שנים קודמות
מדובר בחיוב של כ 50% -משווי הציוד האמיתי.
עלות היבוא של משלוח  FIRST Choiceתחולק בין הקבוצות שהזמינו אותו ,באופן יחסי לשווי ההזמנות
שלהם .אנו ממליצים לשקול היטב את הנושא לפני ביצוע ההזמנה ,ולוודא את כדאיותו .אנו
לרשותכם אם אתם רוצים להתייעץ לפני ביצוע ההזמנות.

עדכוני מחירים ,הוספה וגריעה של פריטים מהקטלוג
כל המחירים נקובים בש"ח.
ירוק שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת ולפי הצורך מחירים ,להוסיף או לגרוע מוצרים
מהקטלוג והכל לפי שיקול דעתה.
עם זאת ,שינויים אלו לא יחולו על הזמנות שכבר בוצעו.

ייעוץ חינם ללקוחות ירוק
קבוצות הרוצות להתייעץ עמנו בנוגע להיבטים טכניים של המוצרים ,או בכל נושא רלוונטי אחר ,מוזמנות
לפנות אלינו ויתואם זמן בו יתקשר אליכם אחד היועצים המתמחים שלנו ,בהתאם לנושא .שירות זה
ניתן חינם ללקוחות ירוק.

מסמך התחייבות לתשלום
כינוי הקבוצה _____________ :

מספר הקבוצה ______ :

התחרותFTC / FRC :

שם הרשות או הגורם המשלם _________________ :ח.פ / .ת.ז / .אחר _______________ :
כתובת למשלוח חשבונית_________________________________________________ :
כתובת מקום הפעילות של הקבוצה___________________________________________ :
מורשה ________________ :טלפון נייד ___________ :אימייל___________________ :
איש קשר ________________ :טלפון נייד ___________ :אימייל___________________ :
איש קשר ________________ :טלפון נייד ___________ :אימייל___________________ :
טלפון במקום הפעילות___________________ :
אני ,החתומ/ה מטה ,מוסמכ/ת ורשאי/ת לחתום בשם הקבוצה שפרטיה מפורטים לעיל (להלן
ה"קבוצה") ולהתחייב בשמה על ביצוע רכישות של ציוד רובוטיקה ותשלום בגין רכישות אלו מירוק
יזמות רובוטיקה וקהילה בע"מ (להלן "ירוק") .הרכישות הן עבור פעילות הקבוצה במסגרת ארגון .FIRST
זהו עמוד  5מתוך מסמך בן  5עמודים ששמו "תקנון רכישות וטופס התחייבות – ציוד רובוטיקה –
תוכניות ( "FIRSTלהלן "תקנון") .בחתימתי על עמוד זה אני מקבל/ת עלי את כל האמור בתקנון.
אני מתחייב/ת בשם הקבוצה לשלם לירוק מייד כשנידרש לעשות זאת ובהתאם לתקנון ,את יתרת
הרכישות המצטברת שביצענו .עד לביצוע התשלום כאמור ידוע לי כי הקבוצה לא תוכל להמשיך ולרכוש
או לקבל ציוד ופריטים מירוק .בכל מקרה אני מתחייב כי הקבוצה תשלם את מלוא יתרת חובה לירוק
לא יאוחר מיום .28/2/2020
ידוע לי כי ארגון  FIRSTישראל לא יאפשר לקבוצה להשתתף בתחרויות לפני פירעון מלא של יתרת החוב
בגין רכישות מירוק ,ואני נותנ/ת בזאת את הסכמתי המפורשת לכך.
כל המחירים נקובים בש"ח וכוללים מע"מ אלא אם צוין אחרת .על מחירוני הספקים בחו"ל הוחלה
תוספת ,בהתאם לגודל הפריט ומשקלו ,בגין עלויות משלוח אווירי ,יבוא ועמילות מכס ,מיסים ומכסים,
עלויות אישורי יבוא ומע"מ .המחירים המחייבים הם אלו הנקובים בש"ח בעת ביצוע ההזמנה.
ידוע לי כי ירוק אינה מתחייבת לספק את הציוד שהוזמן .האספקה תלויה בגורמים שונים שלירוק אין
שליטה עליהם ,וביניהם הספקים בחו"ל ,הובלה בינלאומית ,מזג אויר ,שלטונות המכס ועוד .אני
מוותר/ת בזאת מראש על כל טענה מכל סוג שהוא על נזקים או הפסדים מכל סוג שהוא שעלולים
להיגרם לי ו/או לקבוצה בקשר להזמנות שאבצע מעת לעת בירוק.
ידוע לי כי איסוף הציוד שהוזמן הוא באחריות הקבוצה.

___________

____________

_________

_________

שם מלא

תפקיד

חתימה

חותמת

