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עבור  וחשב שכר למתן שירותי ראיית חשבון כ"רואה חשבון מבקר"  18/2021מכרז 

 החברה 

 כללי 

למתן  "( מבקשות בזאת לקבל הצעות  החברה בע"מ )להלן ביחד: "  החברה הכלכלית לראש העין  

מבקר    שירותי  חשבון  רואה  שיהא  חשבון  רואה  מאת  חשבון  שכר  ראיית  החברה  וחשב  של 

 "( והכל בהתאם למסמכי פנייה זו. השירותים)להלן: "

 הנו כמפורט בהסכם המצורף למסמכי המכרז. פירוט של השירותים  

יינתנו על ידי המציע    באמצעות רואה החשבון אשר הוצג על ידו במסגרת  הזוכה  השירותים 

. המציע הזוכה לא יוכל להחליף את רואה החשבון שיוצע על ידו בהצעתו, אלא  למכרזהצעתו  

מנימוקים מיוחדים ולאחר שיתקבל אישור מראש מאת החברה, הן לגבי עצם ההחלפה, והן  

 לגבי זהות המחליף.

של  תקו  לתקופה  תהא  הזוכה  החשבון  רואה  לבין  החברה  בין  ההתקשרות  חודשים.    12פת 

תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת, או חלק    בארבעלחברה שמורה הזכות להאריך תקופה זו  

מזכותה של החברה  וזאת עד לתקופה מקסימאלית בת חמש שנים. האמור אינו גורע    ממנה,

או לקצרה, והכל בהתאם להוראות ההסכם ועל פי כל  שלא להאריך את תקופת השירותים ו/

 דין. 

 

 תנאי סף 

 המציע יידרש לעמוד בתנאי הסף הבאים במצטבר :

 הינו אזרח ישראלי או תאגיד הרשום כדין בישראל.  

 ( רואה חשבון. 3) המעביד או כפרילנסרים לפחות שלוש-המציע מעסיק במשרדו, ביחסי עובד 

חשב שכר אחד בעל תעודת הסמכה  מעביד או כפרילנסר לפחות  -ביחסי עובד  המציע מעסיק במשרדו ,

לפחות   שנה  של  וותק  לפחות  שנים  ארבע  של  בתחום  וניסיון  ותק  ובעל  כדין  שכר  לחשבות 

 בעבודתו אצל המציע. יש לצרף אישורים והוכחות לעמידה בתנאי סף זה. 

 

 למציע ניסיון בכל אחד מן התחומים הבאים : 
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ממועד פרסום פניה    במהלך שלוש השנים האחרונות לפחות    משכורותהכנת  

  15תאגידים לפחות המעסיקים לכל הפחות    2זו ברציפות,  עבור  

הינו   אחד  תאגיד  לפחות  מתוכם  אחד,  כל  שכר  מקבלי  עובדים 

 תאגיד עירוני 

וביקורת עירוני אחד  ליווי  עבור תאגיד  של    - לכל הפחות  במהלך התקופה 

 ממועד פרסום פניה זו ברציפות. חמש השנים האחרונות

בפועל  נציג המציע   –, או במקרה של תאגיד  המציע  בעל  , הנו רואה חשבון  ונותן השירותים 

 רישיון רואה חשבון בישראל  בתוקף.  

של למעלה    כרואה חשבון פעיל  הנו בעל ניסיון    נציג המציע,  –המציע, או במקרה של תאגיד   

 מעשר שנים ממועד הסמכתו על פי חוק לעסוק במקצוע ראיית החשבון. 

 . 1976-למציע כל האישורים הנדרשים לפי כל דין ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

להסרת ספק מובהר כי על המציע עצמו לעמוד לבדו, ולא בשיתוף עם אחרים, בכל תנאי הסף, ובכל 
א יתאפשר למציע להסתמך לעניין זה על כל גוף או אדם אחר, למעט אם נכתב  תנאי המכרז, ול  שאר

 במפורש אחרת.

 

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו

על המציע לצרף להצעתו את ההוכחות לעמידתו בכל תנאי הסף בלא יוצא מן הכלל, ומבלי לגרוע  

 מכלליות הדרישה  האמורה גם:

 תיאור כללי/פרופיל של המציע;

 תעודת התאגדות של המציע; העתק 

 טופס פרטי המציע והצהרת המציע מלא וחתום, בנוסח נספח א'. 

 תצהיר מלא וחתום מאושר על ידי עו"ד להוכחת עמידה בתנאי הסף בדבר ניסיון המציע כאמור 

 לעיל, בנוסח נספח ג'.  הכולל, בין היתר, פירוט בדבר ניסיון המציע וניסיון רואה   2.6עד    2.2בסעיפים   

 מטעמו. וחשב השכר החשבון  

 המועסקים על ידי המציע ואשר עונים על תנאי סף  וחשב שכר  אישורים ותעודות של רואי החשבון 

 לעיל. 

 . תנאי הסף לעילקורות חיים, תעודות השכלה, המלצות של רואה החשבון אשר עונה על דרישות 

 יני העבודה, בנוסח נספח ב'. תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום ואכיפת ד
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גופים    לפי חוק עסקאות  ובמס הכנסה,  רישום במע"מ  ניהול ספרים,  על  העתק אישור תקף 

 . 1976- ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(, התשל"ו

 תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מס ערך מוסף של המציע. 

 באשר לזכויות החתימה במציע. אישור עורך דין או רואה חשבון של המציע  

  .2נספח ב'תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, בנוסח  

 .3נספח ב'תצהיר על העדר ניגוד עניינים בנוסח   

כשהם חתומים במקומות המיועדים לכך על ידי מורשי החתימה המוסמכים    המכרזכל מסמכי   

הבהרה )ככל שנשלחו או פורסמו ע"י  מטעם המציע, בצירוף הודעות למציעים ומענה לשאלות  

בהם   נספח ו' לאחר שהושלמו  –החברה( חתומים כנ"ל, ולרבות ההצעה הכספית של המציע  

 הנדרשים להשלמה. הפרטים כל

הצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לפסול אותה מטעם 

המזהה של המציע יהא זהה בכל המסמכים המוגשים. אם  זה בלבד. על המציע לוודא, כי המספר  

 וככל שאין התאמה במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.

 אופן הורדת מסמכי המכרז 

 את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה בכתובת:  

haayin.com/-http://www.rosh . 

 ההצעה תוגש על גבי מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט של החברה בלבד. 

 

 והבהרות סתירות אי התאמות

ההוראה    תגבר  מהוראותיהם,  הוראה  בין  או  המכרז  מסמכי  בין  סתירה  של  מקרה  בכל 

 המיטיבה עם החברה, לפי פירושה של החברה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

המציע לפנות בכתב  יוכל    ככל שלדעת המציע, קיימות במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות  

, תוך פרוט  12:00  עד השעה  28/6/21וזאת עד ליום    carmit@rosh-haayin.comלחברה למייל:  

ספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של  ההתאמות או  השגיאות, אי  הסתירות,  ה  השאלות, 

 במכרז. על המציע לוודא טלפונית קבלת המייל.   כל סעיף או כל פרט שהוא

תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז, ככל שיוחלט עליהם, יפורסמו   

באתר האינטרנט של החברה. באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט באופן שוטף עד  

ת כל טענה לגבי אי ידיעתם  למועד הגשת ההצעות, והמציעים יהיו מנועים ומושתקים מהעלא

http://www.rosh-haayin.com/
mailto:info@einafek.co.il
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אודות כל עדכון ו/או הבהרה ו/או תשובה שיפורסמו באתר האינטרנט כאמור. החברה תהא  

רשאית להעביר במקביל גם תשובות באמצעות פקס ו/או מייל למציעים ואולם אין באמור כדי  

 לגרוע מחובתם של המציעים להתעדכן באתר האינטרנט של התאגיד.

החברה  התייחסה  בכך   לא  יראו  ההצעות  הגשת  לצורך  שנקבע  למועד  עד  השגה  ו/או  לפניה 

או  ו/סבירות  אי  יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר    ,שלא יפנה כאמור  דחיית פניית המציע. מציע

 . טעות וכיו"ב ,אי בהירות, שגיאות, אי התאמות

 ההצעה  הגשת אופן

את ההצעה יש לשים .  12:00עד השעה    5/7/21  -השני  יהא ביום  ההצעות    להגשתהמועד    

אשר תישא את מספר המכרז בלבד ולא יצוין על גבה שום במעטפה סגורה המיועדת לכך  

 פרט מזהה לרבות שם המציע )להלן: "מעטפת ההצעה"(. 

ולחתום בשולי כל     על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז 

מסמכי המכרז, לרבות על מסמכי הבהרות ו/או על המענה לשאלות שיועלה לאתר עמוד של  

 האינטרנט של התאגיד ו/או פרוטוקול מפגש מציעים ולהכניסם למעטפת ההצעה. 

ברחוב    שבמשרדי החברה  תיבת המכרזיםאופן ידני בב  את מעטפת ההצעה  להגישעל המציע    

תתקבלנה  לא    הנקוב להגשת ההצעות.   עד למועד האחרון ראש העין    3קומה    11/1העבודה  

 . לעיל והשעה הנקוביםלאחר המועד לפני או מסרנה יהצעות שתשלחנה בדואר או שת

המציע לא יצרף שום הסתייגויות או התניות או שינויים לגבי תנאי המכרז. עשה כן המציע    

בד, לא יהא בכך כדי לחייב את החברה והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו בשל כך בל 

 ו/או להתעלם מן ההסתייגויות ו/או לדרוש תיקונן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

הגשת ההצעה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז על    

 נספחיו, הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג.  

של המשתתפים או    בהוצאות כלשהןשתתף בשום צורה  תשפה ולא תחזיר ולא  תלא    החברה  

הכרוכות בהכנת ההצעה  בין אם נבחרו כמציע זוכה ובין אם לאו, לרבות הוצאות  ,  מי מטעמם

, לרבות בגין הבדיקות המוקדמות או כל הוצאות  בשלב המכרזובהגשתה ו/או בהשתתפות  

   אחרות שהן.

, ותהווינה חלק בלתי  הצהרות והתחייבויות המציע בשלב המכרז תחייבנה את המציע הזוכה  

 .נפרד מההסכם שייחתם עימו

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי והיא  מובהר כי    

דעתה הבלעדי  -שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול 

 והסופי. 
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 ההצעה ואמות מידה  

 : אמות מידה לבחירת הזוכה

 , תנוקד על פי אמות מידה  ויצורפו אליה כל המסמכים  ההצעה אשר תעמוד בכל תנאי הסף

 רכיב ההצעה האיכותי.  50%-רכיב ההצעה הכספית, ו 50%של 

 ההצעה אשר תקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה, וזאת מבלי לגרוע  

 סר סבירות ו/או מכל סיבה סבירה מזכותה של ועדת המכרזים שלא לקבל כל הצעה מחמת חו

 אחרת.   

 הרכיב האיכותי של ההצעה 

 נקודות מקסימום.   50הניקוד המקסימאלי תחת הרכיב האיכותי יעמוד על 

 ההצעות ינוקדו על פי קריטריוני המשנה הבאים: 

 ניקוד מקסימאלי  קריטריון משנה 

ראיית   שירותי  במתן  המציע  ניסיון 

מלווה   חשבון  כרואה  וכרואה  חשבון 

בדגש על מתן  חשבון מבקר וחשב שכר  

 לתאגיד עירוני.שירותים אלה 

עירוני  המקומית     -תאגיד  שלרשות  גוף 

מ   יותר  של  מהון    50שליטה  אחוז 

 המניות ו/או הזכות למינוי הנהלה.  

2    , עירוני  תאגיד  לכל  לכל    1נק'  נק' 

התאגידים שהוצגו   )כולל  תאגיד אחר  

ועד   הסף(  בתנאי  עמידה     10לצורך 

   נקודות

ממליצי   מאת  מהמלצות  התרשמות 

 בבכת  ןבעל פה וה  ןה  –המציע 

 נקודות   10להמלצה ועד  נקודות 2

מראיון   האיכות  ועדת  התרשמות 

ועם רואה החשבון   שייערך עם המציע 

)במידת    המוצע על ידו למתן השירותים

 הצורך יוזמן לראיון גם חשב השכר(.

מנהלת   מנכ"ל,  האיכות:  ועדת  חברי 

 כספים ומהנדס החברה. 

 נקודות  30
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 נקודות  50 סך הכל 

 

 :  הכספית של המציעההצעה  

 כלל   המירבי למתןהמציע יידרש לפרט בנספח ה' את אחוז ההנחה ממחיר הריטיינר החודשי  

 ,  כאמור במסמכי המכרז ,בהסכם מתן השירותים ובנספח השירותים המצורף לו השירותים 

 הריטיינר ₪ ובתוספת מע"מ כחוק . מחיר    5,000המירבי הינו  כאשר מחיר הריטיינר החודשי  

 עובדים.    25החודשי כולל הכנת תלושי שכר לעד  

₪    60, ישולם בכל חודש סכום קבוע  של    25ככל שמספר העובדים בשכר בחברה יעלה מעל  

 )לפני מע"מ( לכל תלוש שכר נוסף 

 שיעור ההנחה המוצע על ידי המציע מתייחס למחיר הריטיינר החודשי המירבי בלבד. 

 אחוז . כל חריגה תביא לפסילת ההצעה.  20מציע רשאי לתת הנחה של עד 

 הצעת המחיר תכלול את כל ההוצאות, האגרות, התשלומים והחיובים הנדרשים מאת המציע  

 הזוכה לביצוע כלל השירותים, והחברה לא תשלם מעבר לתמורה חודשית זו כל סכום נוסף  

 ו/או אחר. 

 

 ההצעה הזולה ביותר בה יוצע המחיר בשקלים חדשים הנמוך ביותר )בניכוי אחוז ההנחה של

 נקודות, וכל יתר    50 –המציע( תקבל את הציון המקסימאלי תחת אמת המידה של המחיר  

 גו באופן יחסי אליה. ההצעות ידור 

 :  כללי

החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לקבל את ההצעה בעלת הציון  

הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא או לקבל הצעה שאינה בעלת הציון הכולל הגבוה  

חוזר או לוותר על ביצוע השירותים כולם או מקצתם, או    למכרזביותר או לצאת  

או יותר, או להתקשר עם מציע לביצוע  לפצל את ביצוע השירותים בין שני מציעים,  

חלק מהשירותים בלבד, ובכלל זה לבקש הצעות משופרות או לתקן הצעות או לפנות  

למציעים ו/או לחלקם בבקשה לקבלת הבהרות בכתב ו/או בעל פה, לרבות )אך לא  

 רק( על מנת לקבל פרטים ו/או הסברים מהמציע. 
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מסמכים בכפוף להוראות כל דין. כן תהא  לחברה נתון שיקול הדעת לבקש מהמציע השלמת  

לאפשר   והמוחלט,  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  חייבת,  אינה  אך  רשאית  החברה 

למציעים ו/או לחלקם להוסיף להצעתם מסמכים שהושמטו או חסרים בהצעתם, 

לדרוש מידע נוסף ו/או לדרוש להיפגש עם המציע לצורך הצגת הצעתו. למציעים לא  

 ביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר להליך זה. תהיה כל טענה ו/או ת

מידה   אמות  לקבוע  שיתקבלו,  המעטפות  פתיחת  לשלב  עד  רשאית,  תהא  החברה  בנוסף, 

נוספות לבחירת הזוכים, וכן לשנות את החלוקה והמשקל בין אמות המידה השונות  

 שתועלה לאתר האינטרנט שלה. כאמור, והכל בהודעה מתאימה 

ו/או טעויות טכניות שנתגלו  החברה תהא רשאית   חישוב  ו/או טעויות  טעויות סופר  לתקן 

ויירשם   החברה  ידי  על  ההצעות  בדיקת  במהלך  ייעשה  התיקון  מסוימת.  בהצעה 

 בפרוטוקול פתיחת המעטפות. הודעה על התיקון תימסר למציע. 

ם  כוללים את כל ההוצאות, המיסים, האגרות, ההיטלי  מחירי ההצעהספק מובהר כי    הסרתל

על פי תנאי המכרז וכל   השירותיםוכל תשלום מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביצוע  

 אלו ייחשבו ככלולים במחירי היחידה/ות שבכתב הכמויות. 

גם  רצונה  לשביעות  נוספות  הבהרות  ו/או  פרטים  מהמציעים  לדרוש  רשאית  תהא  החברה 

 עתם. לאחר פתיחת ההצעות ו/או לזמנם לשימוע לקבלת הבהרות בדבר הצ

 הוראות נוספות 

החברה שומרת לעצמה את הזכות, מבלי שתהא לה חובה לכך, למחול על פגמים או אי התאמות,  

ו/או לבקש מן המציע לתקנם בין בדרך הבהרה והשלמה ובין בדרך אחרת לפי העניין, ובלבד 

בעיקרון   קשה  פגיעה  יהוו  עליהם  מחילה  או  שתיקונם  מהותיים  בפגמים  מדובר  שאין 

 ון, על פי שיקול דעתה של החברה. השווי 

 .המכרזהחברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את כל ההצעות כולן ו/או לבטל את 

, או שיש בה חריגה, הסתייגות, שינוי או תוספת ביחס לתנאי  המכרזהצעה שאינה תואמת לתנאי  

השינוי, או  , רשאית החברה, אך לא חייבת, לפסלה בשל כך בלבד, או להתעלם מן  המכרז

התוספת, או החריגה, או לפנות לקבלת הבהרות והשלמות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.  

ההצעה   אם  החברה  תחליט  החריגה/השינוי/ההסתייגות,  מן  להתעלם  החברה  החליטה 

תחייב את המציע כאילו לא נכתבו השינוי או ההסתייגות או החריגה, או שהיא תחייב את  

 השינוי/חריגה/הסתייגות. המציע כפי שהיא, לרבות

ו/או לא לחתום על החוזה מכל סיבה שהיא,    המכרזהחברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את  

לרבות סיבות תקציביות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי. אם תחליט החברה כאמור  
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כל תביעה ו/או    במכרזו/או לא לחתום על החוזה, לא תהיה למשתתפים    המכרזלבטל את  

 ה ו/או טענה מכל סוג שהוא. דריש

, יחולו על המציע ולא יוחזרו לו בשום  למכרזכל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה  

 מקרה.

 אין לראות בפנייה זו משום התחייבות כלשהי של החברה לביצוע ההתקשרות. 

שלילי עימו או עם  החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה של מציע אשר היה לו ניסיון  

גורם הקשור עימו, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, וכן הצעתו של מציע אשר יתקבלו לגביו  

 חוות דעת שליליות במיוחד מגורמים או גופים אחרים. 

 ה והתקשרותיהודעה על זכי

הודעת הזכייה במכרז תהיה בכתב, חתומה בידי המוסמך לכך מטעם ועדת המכרזים. שום הודעה  

או הענקת    אחרת, בין בכתב ובין בעל פה, לא תיצור כל טענת השתק או מניעות כלפי החברה

סייגה ועדת המכרזים את הודעת הזכייה, תהיה הזכייה על תנאי  .  זכות כלשהי למציעים

 ובכפוף לסייגים ו/או התנאים הקבועים במכתב הזכייה.  

זוכה במכרז אם ל אחר ההחלטה במכרז חל, לדעת  החברה תהיה רשאית לבטל את זכייתו של 

החברה, שינוי מהותי לרעה במצבו הכלכלי של הזוכה או אם נודע לחברה לאחר ההחלטה  

במכרז על עובדה מהותית שיש בה כדי להשפיע על ההחלטה ואשר לא הייתה ידועה לחברה 

בעת קבלת ההחלטה. במקרה כזה, תפנה החברה לזוכה טרם ביטול זכייתו, לקבלת הסבריו  

 ב או בעל פה, ביחס לגורם שבגינו שוקלת החברה לבטל את זכייתו כאמור. בכת

את   ביטלה  החברה  מכך  כתוצאה  יסודית  בהפרה  החברה  עם  ההסכם  את  הפר  והזוכה  במידה 

חודשים ממועד מכתב הזכייה, תהיה רשאית החברה להזמין כל מציע   12ההסכם עמו תוך 

 שירותים.אחר במכרז, לפי סדר דירוגו הסופי, לספק את ה

זכה מציע, ולאחר מכן התברר לחברה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי בלבד  

או מטעה, רשאית החברה לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמציע יהיה זכאי לקבל כל  

ועדת המכרזים ו/או  ו וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת ל  ,פיצוי או החזר הוצאות

 פי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין. לחברה, ל 

הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע, הבטחה, התחייבות,  

, בין  למסמכי המכרזמצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ  

 . יוובין לאחר –לרבות במסגרת הליכי מכרז זה  – זהמכרלפני  בין  פה,-בכתב ובין בעל 
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החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה של מציע אשר היה לו ניסיון שלילי עימו או עם  

גורם הקשור עימו, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, וכן הצעתו של מציע אשר יתקבלו לגביו  

 חוות דעת שליליות במיוחד מגורמים או גופים אחרים. 

לא חידש הזוכה במכרז איזה מהרישיונות ו/או ההיתרים ו/או התעודות הנדרשים, תהא החברה  

רשאית, אף מטעם זה בלבד, לבטל את ההסכם ולהיפרע ממנו בגין כל הנזקים שייגרמו לה,  

 לרבות בגין החלפתו בזוכה אחר. 

 נספחים

 מכרז זה, והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו:  ל להלן הנספחים המצורפים 

 תיאור המציע, והצהרתו.   -נספח א'  

 הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר  מינימום.   - נספח ב' 

 .תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות     -2נספח ב' 

 משפחההצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת       -3נספח ב' 

 2.6 – 2.2תצהיר להוכחת עמידה בתנאי הסף         -נספח ג'  

 בוטל    -נספח ד'  

 הצעה כספית - הצעת המציע      -נספח ה'  

 הסכם למתן שירותים      - נספח ו'   
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 נספח א' 

 פרטי המציע והצהרתו 

 פרטי המציע א. 

 פרטי המציע   .1

          שם המציע:  .א

         מס' ח.פ./ ע.מ.: .ב

        : המציע )כולל מיקוד(מען  .ג

 __________      שם איש הקשר אצל המציע:  .ד

          תפקיד איש הקשר: .ה

          טלפון קווי:  .ו

          טלפון נייד:  .ז

          פקסימיליה: .ח

          דואר אלקטרוני: .ט

 

 הצהרת המציע ב. 

 

זה וכי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות    במכרזאנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים   .1

 ונספחיהם.  המכרזבהתאם לתנאים המפורטים במסמכי   המכרזשבמסמכי 

אנו מצהירים כי המחיר המבוקש על ידינו הינו כמפורט בהצעתנו והוא מהווה מחיר סופי, מוחלט,   .2

 ההוצאות, ההיטלים, התשלומים מכל מין וסוג שהוא. וכולל את כל  

  המכרז אנו מצהירים כי אנו מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי   .3

 ללא כל הסתייגות שהיא. 

יום מהמועד    180הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או שינוי והיא תהיה בתוקף במשך   .4

 יום מכל מועד שיוארך על ידי מנכ"ל החברה.  180להגשת ההצעות או במשך האחרון שנקבע 
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ידוע לנו כי אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר שתוגש לה או הצעה כל שהיא מבין   .5

 אלה שיוגשו לה. 

במסמכי   .6 האמור  לכל  מסכימים  אנו  כי  בזה  מאשרים  ואנו  המכרזאנו  ההצעה  ובמסמכי  בהצעה   ,

ש על כל טענה, לרבות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ונהיה מנועים מלהעלות  מוותרים מרא

כל טענה או תביעה מכל סוג שהוא כנגד החברה בקשר להצעתנו, או בקשר להוצאות עבור הכנת  

או בקשר    המכרזהצעתנו, בין אם תתקבל ובין אם לאו, בין אם נתקבלה הצעה כלשהיא ובין אם בוטל  

ליט החברה בעניין מסמכי ההצעה הנדונה ובקשר להליכי הדיון וההחלטה בהצעות  לכל החלטה שתח 

 השונות. 

 אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .7

 

 אישור

  _______________ ביום  כי  מאשר/ת  )מ.ר.___________(,  עו"ד   ,_______________ הח"מ,  אני 

ידי ת.ז.  - במשרדי ברח' ___________________ מר/גב' _____________ שזיהה עצמו עלהופיע בפניי  

מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת,  

 יי. וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפנ

 

 

  

 חתימה  שם מלא של עו"ד  תאריך 
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 נספח ב' 

 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום 

מורשה חתימה מטעם    - אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, )אם המציע הינו תאגיד  

" )להלן:   ) האמת   "(המציע__________  את  לומר  עלי  כי  כחוק  שהוזהרתי  לכל  לאחר  צפוי  אהיה  וכי 

 מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:  העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,

 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: 

המציע ו/או בעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים עד למועד   .1.1

לעיל אין   כנגד מי מהמנויים  כי  וכן  זה,  ו/או הליכים משפטיים תלויים  חתימת תצהיר  חקירות 

 ועומדים בגין העבירות כאמור.

ההרשעה    –אם המציע ו/או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים   .1.2

 לא הייתה בעשר השנים שקדמו למועד חתימת תצהיר זה.

 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:  .2

הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום עד למועד  המציע ו/או בעל   .2.1

תלויים   משפטיים  הליכים  ו/או  חקירות  אין  לעיל  מהמנויים  מי  נגד  כי  וכן  זה,  תצהיר  חתימת 

 ועומדים בגין העבירות כאמור.

מינימו .2.2 שכר  חוק  לפי  בעבירה  חלוט  דין  בפסק  הורשעו  אליו  הזיקה  בעל  ו/או  המציע    – ם  אם 

 ההרשעה לא הייתה בעשר השנים שקדמו למועד חתימת תצהיר זה. 

 – לעניין תצהיר זה

גם בעל השליטה בו או חבר בני    - מי שנשלט על ידי המציע, ואם המציע הוא חבר בני אדם    -"  בעל זיקה "

 אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו. 

)איסור העסקה שלא כדין  –"  חוק עובדים זרים" עובדים זרים    - והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  חוק 

1991 . 

  .1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –" חוק שכר מינימום"
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 בס"ד

 . 1981-כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -"  שליטה"

   זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך 

 אישור

  _______________ ביום  כי  מאשר/ת  )מ.ר.___________(,  עו"ד   ,_______________ הח"מ,  אני 

ידי ת.ז.  - הופיע בפניי במשרדי ברח' ___________________ מר/גב' _____________ שזיהה עצמו על

אמת,  מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את ה

 וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפניי. 

 

 

  

 חתימה  שם מלא של עו"ד  תאריך 
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 בס"ד

 2נספח ב'

 

   ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלותתצהיר בדבר 

מורשה חתימה מטעם    - אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, )אם המציע הינו תאגיד  

" )להלן:   ) לכל   "(המציע__________  צפוי  אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  כחוק  שהוזהרתי  לאחר 

 מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:  העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,

 : ( הקף בעיגול את האפשרות המתאימה )   הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה 

חוק שוויון  "   – )להלן    1998- לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח   9הוראות סעיף   (1)

 "( לא חלות על המציע. זכויות 

 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.    9הוראות סעיף   (2)

העבודה  עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד    100ככל שהמציע מעסיק או יעסיק  

לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך   9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

ליישומן; בהתאם להוראות סעיף    – זכויות, המציע מתחייב  9לשם קבלת הנחיות בקשר  )ג( לחוק שוויון 

 צמה ויישום ההנחיות כאמור. לפעול על פי ההנחיות כאמור וליישמן כמו גם לעדכן את החכ"ל על הפניה ע

אני מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים  

 ימים ממועד תחילת ההתקשרות.    30בתוך 

   זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך 

 אישור

  _______________ ביום  כי  מאשר/ת  )מ.ר.___________(,  עו"ד   ,_______________ הח"מ,  אני 

ידי ת.ז.  - הופיע בפניי במשרדי ברח' ___________________ מר/גב' _____________ שזיהה עצמו על

להצהיר את האמת,  מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו  

 וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפניי. 
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 בס"ד

 

 

  

 חתימה  שם מלא של עו"ד  תאריך 
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 בס"ד

 3נספח ב'

 

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה

 נושאי המשרה של המציע[ ]יש להחתים על ההצהרה כל אחד מבעלי המניות, הדירקטורים ויתר 

 

מורשה חתימה מטעם    - אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, )אם המציע הינו תאגיד  

" )להלן:   ) לכל   "(המציע__________  צפוי  אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  כחוק  שהוזהרתי  לאחר 

 כדלקמן: מצהיר בזאת, בכתב,  העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,

  18/21למכרז מס'    "(  המציעהצהרה זו ניתנת במסגרת הגשת הצעתו של המציע ___________ )להלן: " .1

החברה הכלכלית  עבור  ושירותי חשבות שכר  שעניינו למתן שירותי ראיית חשבון כ"רואה חשבון מבקר"  

 "(.  המכרז)להלן: "לראש העין בע"מ 

ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה זו, תהווה   .2

הפרה יסודית של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע יזכה במכרז, אי נכונות האמור  

י שייכרת עם  יד-בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עם המציע ולביטול ההסכם על

 המציע, מבלי שתהיה למציע כל זכות תביעה כלפי החכ"ל  ו/או מי מטעמה.  

הצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד החברה הכלכלית לראש העין או עובד עיריית   .3

 ראש העין או עובד תאגיד עירוני

ת ]נוסח חדש[, אשר קובע  )א( לפקודת העיריו174הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף   .3.1
 כדלקמן:  

 

או )א(  . 174 או    פקיד  במישרין  מעונין,  או  נוגע  יהיה  לא  עיריה  של  עובד 
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום -בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

 חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה המבוצעת למענה.
 

 [נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטי. הריני להצהיר כי ]3.2

עובדים   .3.2.1 זוגי איננו  ובן/בת  בעיריית ראש  אנוכי  בחברה הכלכלית לראש העין או 

 העין או בתאגיד עירוני השייך לעיריית ראש העין. 

 : או
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 בס"ד

 [נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.3

לראש  למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד החברה הכלכלית   .3.3.1

בד עיריית ראש העין או הועדה המקומית  העין או תאגיד עירוני השייך לעיריית ראש העין או עו

 לתכנון ובנייה ראש העין.

,  תחו א  , הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח אובן זוג  –"  קרובלעניין הצהרה זו: "
הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או אחות )גיס/ה(, אח או  

 הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה; אחות של בן 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין המציע )אם  .3.4

יזכה במכרז( לבין החברה הכלכלית  לראש העין, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציע  

ן/  לבין עובד עיריית ראש העין/החברה הכלכלית לראש העין  ולא ידוע לי כי עובד עיריית ראש העי

 החברה הכלכלית לראש העין   נגוע או מעוניין בהסכם, בין במישרין ובין בעקיפין.  

 
 הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור  .4

לידיעתי הוראות סעיף   .4.1 כי הובאו  ]נוסח חדש[, אשר 122הריני לאשר  העיריות  לפקודת  א)א( 
 קובע כדלקמן:  

 

מוע )א(  א.122 קרובחבר  שות  ו נכוס,  וצה,  אאו  לאחד  פו,  שיש  תאגיד  ו 
העולמהאמורים   או  חלק  ברווחיו  או  בהונו  אחוזים  עשרה  על  ה 

או   לחוזה  צד  יהיה  לא  בו,  אחראי  עובד  או  מנהל  מהם  שאחד 
, הורה, בן או בת,  בן זוג  –, "קרוב"  לענין זהלעסקה עם העיריה;  

 תחוא  אח או
 

 הריני להצהיר כי ]נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטי[: .4.2
 

 למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור במועצת עיריית ראש העין.  .4.2.1
 

 או 

 

 יש לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמן:    .4.2.2
 

 ._______________________________________________ 
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 בס"ד

 ._______________________________________________ 
 

 ._______________________________________________ 
 

 לעניין ההצהרה בסעיף זה: 

 

, הורה של בן הזוג  תחוא   , הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח אובן זוג  –"  קרוב"

אחיינית, בן זוג של אח או אחות )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג  )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, 

 )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי ההסכם שייכרת בין המציע )אם יזכה בין המכרז( לבין   .4.3

נבחר ציבור  החברה הכלכלית לראש העין, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או ביני לבין  

בעיריית ראש העין ולא ידוע לי כי לנבחר ציבור בראש העין יש נגיעה כלשהי להסכם, בין במישרין  

 ובין בעקיפין.  

 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים  .5

 
הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כנושא משרה   .5.1

 יריית ראש העין.  באחד מן התאגידים העירוניים של ע
 

 לעניין סעיף זה:

 

יו"ר דירקטוריון )או גוף מנהל של תאגיד בעל שם אחר(, דירקטור )או חבר   "נושא משרה":
בגוף המנהל של התאגיד(, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים  
או אחד מסגניו, מנהל תפעול או אחד מסגניו, מנהל כוח אדם, מבקר )פנימי  

 חיצוני(, ראש ועדת ביקורת;או 

בו   "תאגיד עירוני": למנות  זכות  בעלת  או  במניותיו  שותפה  העין  ראש  שעיריית  תאגיד 
    דירקטורים או חברי ועד מנהל.

 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא סיפקתי שירותים   .5.2
בכיר בעירית ראש העין  או עובד בכיר  אישיים לנבחר ציבור בעיריית ראש העין ו/או לעובד  
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 בס"ד

בועדה המקומית לתכנון ובנייה ראש העין  ו/או למנהל בתאגיד עירוני, לרבות, עבור תאגיד  
 הקשור לנבחר ציבור או עובד בכיר בעיריית ראש העין או מנהל בתאגיד עירוני. 

 

 לעניין סעיף זה:

 

מועצת "נבחר ציבור": כחבר  כיהן  או  מועמד  שהיה  אדם  במהלך    כל  העין  ראש  עיריית 
ציבור אשר   נבחרי  לרבות,  זה,  על הסכם  לחתימה  שלוש השנים שקדמו 
ואינם   פטירה(,  )בחירות, התפטרות,  סיבה שהיא  הופסקה מכל  כהונתם 

 מכהנים יותר במועצת עיריית ראש העין; 

 

  מנכ"ל העירייה, סגן המנכ"ל, מזכיר העירייה, מהנדס העירייה,  "עובד בכיר בעירייה":
יועץ   מבקר,  העירייה,  גזברות  סגן  העירייה,  גזבר  העירייה,  מהנדס  סגן 
מנהל   האדם,  כוח  מנהל  בעירייה;  אגף  מנהל  העירייה,  וטרינר  משפטי, 

  התשלומים, חברי ועד העובדים;

 

אשר  "עובד בכיר בועדה": בעירייה,  בכיר  עובד  בהגדרת  לעיל  המנויים  מן  אחד  כל 
כבעל תפקיד בועדה המקומית, וכן, מנהל  מתוקף תפקידו הוא משמש גם  

הועדה המקומית, תובע עירוני העוסק בתחום התכנון ובנייה )לרבות, תובע  
על   הפיקוח  יחידת  מנהל  הועדה(,  של  החברהאו  של  עובד  שאינו  חיצוני 

 ;  הבנייה

 

 כהגדרתו לעיל. "תאגיד עירוני": 

 

כספים, מנהל תפעול, מנהל כוח אדם או מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל   "מנהל בתאגיד עירוני":
      מבקר בתאגיד;

 

הגורמים   לאחד  שירותים  סיפק  המשרה  נושא  האחרונות,  השנים  שלוש  שבמהלך  ככל 
נא לפרט את הדברים )שם נבחר הציבור או העובד שסופקו לו השירותים,    –המפורטים לעיל  

 ן השירותים(: הגורם שסיפק את השירותים, מהות השירותים שסופקו, תקופת מת 
 

 ._____________________________________________________ 
 

 ._____________________________________________________ 
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 בס"ד

 

 ._____________________________________________________ 
 

השתתפות המציע   .6 לבטל את  הזכות  לעצמם את  שומרות  כי החברה  היטב  לי  הובהר  כי  הריני לאשר 
במסגרת   שנעשתה  אחרת  התקשרות  כל  ו/או  לחברה  המציע  בין  מכוחו  שנכרת  ההסכם  ו/או  במכרז 
נכונות או אינן מדויקות או שקיימת מניעה המונעת את   לעיל אינן  ההסכם אם יתברר כי הצהרותיי 

חברה בהסכם בשל ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה, לרבות בגין מצבים שבהם יווצר ניגוד  התקשרות ה
עניינים או קרבת משפחה במהלך תקופת קיומו של הסכם זה, ואני מוותר בזאת מראש על טענה ו/או  

 דרישה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מטעמן, בגין ביטול ההתקשרות בנסיבות אלה.  
 

לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו, והריני לאשר    הריני .7
 כי כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון.  

 
  מציע אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אשר עשויות להעמיד אותי/ את ה .8

 ואפעל בהתאם להנחיותיה.  טית של החברה במצב של ניגוד עניינים, אעביר את המידע למחלקה המשפ
 

 

 ___________________ 

 חתימה 

 

 

 אישור

 

......  אני, ...................................... עו"ד, מאשר כי ביום................. הופיע בפני מר/גב' ...........................
ת.ז.   /נושא  אישית  לי  וכי  המוכר  האמת  כל  את  לומר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו  ולאחר   .........................

לעיל   הצהרתו/ה  נכונות  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהיה 
 וחתם/ה עליה בפני. 

 

 ___________________ 

 עו"ד ,                              

 

 

 

 

 תאריך   חתימה   שם המציע 
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 בס"ד

 נספח ג'

 לתנאי המכרז   2.6-2.2תצהיר להוכחת עמידה בתנאי הסף 

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא אעשה  

 כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  

"( ומוסמך  המציעאני מורשה חתימה בחברת ______________ בע"מ, ח.פ. ___________ )להלן: "  .1

ב מהצעה  כחלק  זה  תצהיר  כ"רואה    מכרזמסגרת  ליתן  חשבון  ראיית  שירותי  למתן   ________ מס' 

 . החברהעבור וחשב שכר חשבון מבקר" 

 למציע ניסיון בכל אחד מן התחומים הבאים :  .2

תאגידים   2,  עבור  ברציפות  לפחות במהלך התקופה של שלוש השנים האחרונות  –הכנת משכורות  

שכר כל אחד, מתוכם לפחות תאגיד אחד הינו תאגיד  עובדים מקבלי    15לפחות המעסיקים לכל הפחות  

 .עירוני

הניסיון   מזמין העבודות  פירוט 

משכורות    בהכנת 

מקבלי   ומספר 

 השכר

מתן   תקופת 

 השירותים 

 טלפון  שם איש קשר

     

     

     

     

 

אחד   עירוני  תאגיד  עבור  הפחות  לכל  וביקורת  השנים    - ליווי  חמש  של  התקופה  במהלך  לפחות 

 .ברציפות האחרונות

הניסיון   מזמין העבודות  פירוט 

ליווי    בתחום

תאגידים    וביקורת

 עירוניים 

מתן   תקופת 

 השירותים 

 טלפון  שם איש קשר
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 בס"ד

     

     

     

 

 

נציג המציע ונותן השירותים בפועל, הנו רואה חשבון בעל רישיון רואה   –המציע, או במקרה של תאגיד  .3
 חשבון בישראל  בתוקף.  

 

של למעלה מעשר שנים    כרואה חשבון פעיל  הנו בעל ניסיון  נציג המציע,    -המציע, או במקרה של תאגיד .4

 פורט להלן : ממועד הסמכתו על פי חוק לעסוק במקצוע ראיית החשבון. כמ

 

 

פירוט הניסיון של   מזמין העבודות 

 רואה החשבון 

מתן   תקופת 

 השירותים 

 טלפון  שם איש קשר

     

     

     

     

 

 ( רואה חשבון המועסקים אצל המציע: 3להלן פרטיהם של שלושה ) .5

 

תאריך תחילת עבודתו   שם העובד 

 אצל המציע 

פירוט  

 השכלה/קורסים/תארים 

השירותים  פירוט  

 הניתנים על ידי העובד 

(1)    

(2)    
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 בס"ד

(3)    

(4)    

(5)    

(6)    

(7)    

(8)    

 

מעביד או כפרילנסר לפחות חשב שכר אחד בעל תעודת הסמכה  -המציע מעסיק במשרדו , ביחסי עובד .6

לפחות בעבודתו אצל  לחשבות שכר כדין ובעל ותק וניסיון בתחום של ארבע שנים לפחות וותק של שנה  

 . המציע

 המועסק אצל המציע:   חשב השכרשל ו להלן פרטי  .7

 

תחילת   שם העובד  תאריך 

אצל   עבודתו 

 המציע 

שנות   מספר 

 ניסיון בתחום 

פירוט  

 השכלה/קורסים/תארים 

השירותים   פירוט 

ידי   על  הניתנים 

 העובד 

(1)     

(2)     

(3)     

 

 

 חתימתי, והאמור בתצהיר זה אמת. אני מצהיר כי זה שמי, להלן   .8

 

 

 

  

 חתימת המצהיר וחותמת המציע  שם המצהיר  תאריך 

 אישור
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  _______________ ביום  כי  מאשר/ת  )מ.ר.___________(,  עו"ד   ,_______________ הח"מ,  אני 

ת.ז.  ידי  - הופיע בפניי במשרדי ברח' ___________________ מר/גב' _____________ שזיהה עצמו על

מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת,  

 וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפניי. 

 

 

  

 חתימה  שם מלא של עו"ד  תאריך 
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 בס"ד

 נספח ד' 

 בוטל
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 בס"ד

 נספח ה' 

 הצעה הכספית –המציע  הצעת 

 )נספח זה, מלא וחתום, יצורף להצעה ולהסכם( 

 לכבוד 

 בע"מ  החברה הכלכלית לראש העין

וחשב שכר  מס' ____ למתן שירותי ראיית חשבון כ"רואה חשבון מבקר"   מכרז הצעה כספית  הנדון:

 בע"מ החברה הכלכלית לראש העיןעבור 

 

השירותים   כלל  למתן  הכספית  ובמפרט  הצעתנו  השירותים  מתן  בהסכם  המכרז,  במסמכי  המפורטים 

  , לו  המצורף  הנחההשירותים  אחוז   ______________ על  החודשי  מ  עומדת  לחברה  הריטיינר  המירבי 
 ₪ ובתוספת מע"מ כחוק.  5,000בסך בע"מ  הכלכלית לראש העין 

 אחוז . כל חריגה תביא לפסילת ההצעה.   20מציע רשאי לתת הנחה של עד  

 

₪ )לפני מע"מ(    60, ישולם בכל חודש סכום קבוע  של    25ככל שמספר העובדים בשכר בחברה יעלה מעל  

 לכל תלוש שכר נוסף.  

 

 

רות ועקיפות,  ידוע לנו כי הצעת המחיר דלעיל הינה הצעה הכוללת את כל מרכיבי העלות ו/או הוצאות ישי

. מובהר למען  והמפורטים בכל מסמכי המכרז זה מכרזבכדי לבצע את השירותים המבוקשים במלואם בגין 

הסר ספק כי המחירים כוללים כל מס או היטל או תוספת אחרת, לרבות כל תשלום לצד שלישי ומע"מ שלא  

 ישולם לנו. 



 

 

 

_____________________________________________________ 
 48021,  11/1החברה הכלכלית לראש העין בע"מ רח' העבודה 

 03-9381261, פקס  03-9383278טל'                                         
 

 

 

 

 בס"ד

תמורה אחרת בגין מתן השירותים נשוא מכרז זה  אנו מצהירים כי ידוע לנו שלא נהיה זכאים לקבל כל 

מלבד הצעתנו כאמור לעיל. 
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 בס"ד

 נספח ו'

 הסכם למתן שירותים

 2021שנערך ב________, ביום __ בחודש _____ 

 

 ב י ן

 

 בע"מ החברה הכלכלית לראש העין . 1

 ראש העין   11/1מרחוב העבודה 

 

 "(  החברה)שתיהן ביחד ולחוד להלן: " 

 מצד אחד; 

 

 ל ב י ן 

 

 _____________________ רואי חשבון 

 מרחוב __________________ 

 "( רואה החשבון)להלן: "

 ; מצד שני

 

וחשב לצורך קבלת שירותי ראיית חשבון כרואה חשבון מבקר  פרסמה מכרז פומבי  והחברה   הואיל 

 עבורה; שכר 

להצעת המחיר שלו,  ורואה החשבון נבחר על ידי וועדת המכרזים של החברה ואת בהתאם   והואיל 

הכישורים,  הידע,  לו  יש  כי  הצהרתו  בסיס  ועל  הוועדה,  בפני  שהציג  לאיכויות  ובהתאם 

מבקר חשבון  כרואה  לשמש  והמומחיות  הרישיונות  שכר    האישורים,  את   וחשב  ולבצע 

 שירותיו בהתאם לדרישות כל דין ולדרישות החברה; 

 כתב והכל כאמור בהסכם זה להלן; וברצון הצדדים להסדיר את היחסים ביניהם ב  והואיל

 

 : אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן

 כללי  .1
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המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו  

 לנוחיות בלבד, ואין לעשות בהן כל שימוש לפירושו. 

 

 הצהרות והתחייבויות רואה החשבון .2

 החשבון מצהיר בזאת כדלקמן: רואה 

כי הינו בעל הידע, היכולת, הכישורים, המיומנות והאמצעים לספק את   2.1

השירותים כהגדרתם להלן, ולמלא את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה  

ובמועדן, וכי הנו בעל תואר אקדמי בראיית חשבון ו/או כלכלה   במלואן 

מטעמו בעלי הכישורים,    והוא מתמחה בביצוע השירותים, וכי הוא, וכל מי

השירותים   את  מטעמו  ליתן  המתאימים  והאמצעים  המיומנות  הניסיון, 

ולמלא את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה בטיב ובמומחיות מעולים,  

וברמה המקצועית הדרושה על פי כל דין ועל ידי החברה ולשביעות רצונה  

 המלא. 

דין או הסכם, ל 2.2 פי  על  כל מניעה או איסור,  זה,  אין  התקשרותו בהסכם 

ולמילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן ובמועדן. כי הוא ממלא  

וימלא אחר כל החוקים, התקנות, חוקי העזר והצווים החלים ו/או שיחולו  

עליו, לרבות בקשר עם הסכם זה. כי הוא עוסק מורשה ובעל רישיון תקף  

רים אלו יהיו בתוקף משך  עפ"י כל דין למתן השירותים, כי רישיונות והית

בצורה   חשבונות  וספרי  חשבונות  מנהל  הוא  כי  ההסכם,  תקופת  כל 

כל   של  ונכון  מדויק  רישום  ינהל  והוא  דין,  כל  פי  על  וכנדרש  מסודרת 

 פעולותיו בהתאם להסכם זה. 

העובדות,   2.3 כל  את  בדק  זה  הסכם  חתימת  לפני  כי  מאשר  החשבון  רואה 

והכרוכי הקשורים  והנתונים  בהתאם  הפרטים  השירותים  במתן  ם 

להוראות הסכם זה, וכי שוכנע על יסוד בדיקותיו שהתמורה, המפורטת  

כל    4בסעיף   לביצוע  מלאה  תמורה  ומהווה  דעתו  את  מניחה  להלן, 

 התחייבויותיו על פי הסכם זה.

לבין   2.4 עיסוקיו  בין  עניינים,  ניגוד  כל  לו  אין  כי  מתחייב  החשבון  רואה 

מסגרת הסכם זה, וכי היה בתקופת תוקפו של  השירותים שיינתנו על ידו ב 

הסכם זה יתעורר חשש כלשהו לניגוד אינטרסים בין עיסוקיו האחרים של  
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 בס"ד

רואה החשבון   לחברה, מתחייב  הניתנים  השירותים  לבין  רואה החשבון 

 להביא את הנושא בפני החברה להכרעתה הבלעדית. 

 

 השירותים .3

שירו 3.1 בתחום  שירותים  לחברה  יספק  החשבון  חשבונאירואה  ייעוץ    תי 

דו"חות כספייםומיסויי שוטף והכנת  ביקורת חשבונאית  , חשבות שכר  , 

והמפורטים   השירותים  במסגרת  הכלולים  והמטלות  התפקידים  כל  וכן 

 "( לרבות כל השירותים הבאים : השירותים)להלן: " להסכם זה 2בנספח  

פעילות    (א) של  שוטף  חשבונאי  זאת  החברהליווי  ביקורת,    ובכלל  הכנת  עריכת 

 .ומתן חוות דעת ביחס אליהם י הוראות הדיןפ  על  שנתיים  דו"חות כספיים

 הכנת דוחות לרשויות המס לרבות דו"ח התאמה שנתי .   (ב)

 .בסוגיות המתעוררות מעת לעתויעוץ מיסויי  ליווי חשבונאי   (ג)

 סיוע וניהול טפסי פחת , הן חשבונאיים והן על פי דרישות שלטונות המס.  (ד)

מע"מ,    ייצוג בפני משרדי ממשלה ושלטונות המס לרבות, אך לא רק , בנושאי     (ה)

 ניכויים, ביטוח לאומי וכיוצ"ב.

השירותים  )ג( מתן  במהלך  החיצוניות  לרשויות  החשבון  רואי  שיבצע  הפניות      כל 

 .החברה מנהל הכספים של  "ל ו/או יתואמו מראש עם מנכ

 )ד(           הכנת משכורות לעובדי החברה. 

באסיפה              )ה(     השונות,  הדירקטוריון  בוועדות  דירקטוריון,  בישיבות  השתתפות 

 הכללית ובישיבות פנימיות בהתאם לצרכי החברה. 

החברה  השירותים יעשו בהתאם להנחיות המנהל ו/או מנהל הכספים של   3.2

 להסכם זה.  2והתאם לפירוט העבודה בנספח 

רואה החשבון יתחייב ללוות את הפעילות השוטפת של החברה בתחומים   3.3

 נשוא הליך זה. 

, אין בו כדי למצות את  2מוסכם ומובהר בזאת , כי פירוט העבודה בנספח  3.4

חובותיו של רואה החשבון לעניין הסכם זה, והוא יהא חייב לבצע כל מטלה  

עבודתו,  ודרישה   משלבי  שלב  הנ"ל,בכל  הפירוט  במסגרת  שאינה  נוספת 

, תוספות והבהרות ביחס לעבודת   , לרבות שינויים  עפ"י דרישת המנהל 

רואה   עבודת  בתחום  הנדרשת  המטלה  שתהא  ובלבד   , החשבון  רואה 

 החשבון ובקשר אליה.  
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עוד מובהר כי לא תשולם כל תמורה נוספת עבור קליטת מסד נתוני העובדים לתוכנת  

 השכר של רואה החשבון והקמת מערכת השכר לצורך מתן שירותי חשבות שכר.   

על  3.5 יבוצעו  השירותים  כי  הבלעדי  האחראי  יהיה  החשבון  כל  -רואה  פי 

מתן  הכללים המקובלים, התקנות והצווים )אם וככל שיחולו( בקשר עם  

 השירותים ועריכת ביקורת ראיית חשבון. 

רואה החשבון ירכז את כל המידע והמסמכים בקשר עם השירותים וישגיח   3.6

ובהתאם   במקצועיות  במומחיות,  יבוצעו  זה  הסכם  נשוא  השירותים  כי 

 לתוכניות העבודה השנתית ולהוראות כל דין. 

ת 3.7 זה  הסכם  פי  על  החשבון  רואה  התחייבויות  כל  לביצוע  שלם  בתמורה 

 להסכם זה להלן.   4החברה לרואה החשבון את התמורה המפורטת בסעיף  

רואה החשבון יגיע לפגישות במשרדי החברה מעת לעת כפי שיתואם איתו   3.8

 מראש.

 

 התמורה ותנאי התשלום .4

 התמורה 

רואה החשבון יהא זכאי לשכר חודשי בגובה _________ ₪ ]לפני מע"מ[   4.1

)להלן:   שירותיו  הכנת  "(.  "התמורהעבור  כוללת   התמורה   כי  יובהר 

עובדים. ככל שמספר העובדים בשכר בחברה   25משכורות בכל חודש  לעד 

₪ )לפני מע"מ( לכל תלוש שכר   60, ישולם בכל חודש סך של  25יעלה מעל 

 נוסף.  

תשלומים שווים בראשית כל רבעון,    4-התמורה תשולם לרואה החשבון ב 4.2

 וכנגד קבלת חשבונית מס כדין.  

החברה תנכה במקור, מכל תשלום שתשלם לרואה החשבון כאמור לעיל,   4.3

בהתאם   במקור  לנכות  שעליה  החובה  תשלומי  ושאר  המסים  כל  את 

זמן מספיק ימציא לה רואה החשבון  דין, אלא אם  כל  מראש    להוראות 

אישורים מתאימים משלטונות המס שיאשרו לחברה שלא לנכות מסים  

 ותשלומים כאמור. 

בכל מקרה בו יוטל מס ו/או היטל ו/או תשלום חובה אחר, אשר אינו חל   4.4

פי הסכם  - ביום חתימת הסכם זה, בגין קיום התחייבויות רואה החשבון על

אה החשבון  זה יחול המס ו/או ההיטל ו/או תשלום החובה האחר על רו

 בלבד.
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 וסיומה המוקדםתקופת ההתקשרות  .5

 חודשים החל ממועד חתימת הסכם זה.  12הסכם זה הינו לתקופה של  5.1

לחברה שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות עם רואה החשבון   5.2

ועד לסך התקשרות   נוספות של שנה כל אחת, או חלק ממנה,  בתקופות 

 שנים ממועד החתימה על הסכם זה.  חמשמקסימאלי של 

לעיל החברה רשאית בכל עת ומכל סיבה להביא    5.2על אף האמור בסעיף   5.3

על גמר  לידי  מקצתו  או  כולו  זה  לרואה  - חוזה  כך  על  בכתב  הודעה  ידי 

על חתומה  החוזה  - החשבון,  יסתיים  כאמור,  הודעה  ניתנה  החברה.  ידי 

 יום.   30-בתאריך שיהיה נקוב בהודעה ואשר לא יפחת מ

ומבלי    5.4 לעיל  לאמור  זה,  בנוסף  בחוזה  אחר  מקום  בכל  מהאמור  לגרוע 

רשאית החברה, באמצעות הודעה בכתב לרואה החשבון, לבטל את החוזה  

 ו/או להביאו לסיומו המיידי גם בכל אחד מהמקרים הבאים:

יותר   5.4.1 או  אחת  יסודית  הפרה  הפר  החשבון  רואה 

מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ולא תיקן את ההפרה  

סביר זמן  פרק  תוך  כך    היסודית  על  שקיבל  לאחר 

 התראה בכתב  מאת החברה. 

ניתן נגד רואה החשבון צו פירוק, זמני או קבוע, או   5.4.2

הקפאת   צו  או  קבוע,  או  זמני  נכסים,  כינוס  צו 

כונס   לקבלן  שמונה  או  קבוע,  או  זמני  הליכים, 

ובכל   קבועים,  או  זמניים  נאמן,  או  מפרק,  נכסים, 

ושים  מקרה שמינוי או צו כאמור לא בוטל תוך של

 ( יום ממועד נתינתם. 30)

את   5.4.3 מבצע  אינו  החשבון  רואה  כי  סברה  החברה 

תפקידו בהתאם להוראות ההסכם או שאינו מבצעו  

הזמנים   בלוחות  עומד  אינו  ו/או  מקצועי  באופן 

לו   שניתנה  התקופה  בתוך  נקט  לא  החשבון  ורואה 

 את הצעדים הדרושים לתיקון הליקוי. 

ם ו/או מתנהלת  הוגש כנגד רואה החשבון כתב אישו 5.4.4

 נגדו חקירה פלילית ו/או הוא הורשע בפלילים. 
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במצגים   5.4.5 עומד  אינו  החשבון  רואה  כי  יתברר  אם 

עמו   החברה  בהתקשרות  שיקול  היוו  אשר  שהציג 

 ו/או אם יתברר כי מי מן המצגים אינו אמת. 

רואה החשבון הודיע שאין הוא יכול ו/או רוצה לבצע   5.4.6

 את השירותים ו/או חלקם. 

החשב  5.4.7 בניגוד  רואה  השירותים  את  ממלא  ון 

 להוראות הדין. 

בסעיף    5.5 האמורות  בנסיבות  ההסכם  בוטל  בו  מקרה  תהא    5.4בכל  לעיל, 

רשאית החברה להתקשר עם צד שלישי כלשהו, ורואה החשבון יישא בכל  

 ההוצאות אשר ייגרמו לחברה עקב החלפתו כאמור.

עיל תשלם  ל   5.4בכל מקרה של ביטול ההסכם בנסיבות האמורות בסעיף    5.6

החברה לרואה החשבון את החלק היחסי מהשכר לפי קביעתה, ובקיזוז  

החשבון,   רואה  מחדלי/מעשי  עקב  לה  שנגרמו  הסכומים/ההוצאות  כל 

 וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד לחברה בהתאם להוראות כל דין. 

אין בביטול ההסכם כדי לשחרר את רואה החשבון מהתחייבויותיו בהסכם   5.7

 לפי העניין. 

 ביטוח .6

מבלי לגרוע מאחריות רואה החשבון על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב רואה החשבון כי  

במשך תקופת הסכם זה יהיו בידו, על חשבונו ועל אחריותו, ביטוחים מתאימים בשים לב למהות  

 להסכם. 1והיקף השירותים הניתנים על ידו, וזאת בנוסח נספח 

 עצמאיקבלן  – רואה החשבון .7

רואה החשבון מצהיר כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין    7.1

מעביד, וכי אם וככל  -רואה החשבון ו/או מי מטעמו לבין החברה יחסי עובד 

יהיו   זה  ביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה  עובדים לצורך  ידו  על  שיועסקו 

החברה כל    וייחשבו כעובדים של רואה החשבון בלבד ולא יהיו בינם ובין

 מעביד. -יחסי עובד

מס    7.2 בגין  התשלומים  כל  וכי  עצמאי  הינו קבלן  רואה החשבון  כי  מוצהר 

וכל תשלום   מלווה  או  היטל  או  וכל מס  לאומי  לביטוח  הכנסה, תשלום 

סוציאלי אחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות, לרבות כל תשלום אחר  

פי דין וכל חוזה קיבוצי החל על תנאי העסקתם של   החל על מעסיק על 

ל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע עבודת רואה החשבון  עובדיו וכן כ 
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יחולו על רואה החשבון וישולמו על ידו, והחברה לא תהא אחראית לכך  

 בכל צורה ואופן שהוא. 

-אם ייקבע כי בין רואה החשבון ו/או מטעמו ובין החברה חלים יחסי עובד  7.3

וצאה  עביד, אזי רואה החשבון ישפה את החברה ויפצה אותה על כל המ

שתיגרם לה בשל קביעה כאמור המבוססת על ההנחה בדבר קיומם של  

 מעביד בין רואה החשבון לבין החברה. -יחסי עובד

לשירותים    7.4 בתמורה  זה,  בהסכם  התמורה  כי  בזה  ומוצהר  מוסכם 

סופית   מלאה,  ממצה,  הנה  החשבון,  רואה  ידי  על  לחברה  המסופקים 

ההסכמה   על  בהסתמך  תומחרה  התמורה  ומי  וכוללת.  הצדדים  בין  כי 

ו/או מי מטעמו   וכי רואה החשבון  יחסי עובד מעביד  ישררו  מטעמם לא 

הינו נותן שירות עצמאי לחברה, וכי לא יהיו לחברה בגין ההתקשרות עם  

רואה החשבון ו/או עם מי מטעמו ו/או עם סיום ההתקשרות כל עלויות  

שנת חופשה  )לרבות  כלשהם  סוציאליים  תנאים  לרבות  דמי  נוספות,  ית, 

הבראה, דמי ביטוח לאומי, תשלום בגין תאונות עבודה ושרות מילואים,  

קופת תגמולים, פנסיה, פיצויי פיטורים וכיו"ב(.  בכל מקרה בו ייקבע כי  

רואה החשבון ו/או מי מעובדיו הנו עובד החברה יחושב שכרו של רואה  

, ואת  משכר רואה החשבון הנקוב בהסכם זה  60%החשבון כעובד על בסיס  

של   בשיעור  הפרשי    40%ההפרש  בתוספת  לחברה  החשבון  רואה  ישיב 

 הצמדה וריבית. 

רואה החשבון פוטר בזאת את החברה ו/או ואת כל הבאים מטעמם מכל    7.5

אחריות ו/או נזק לגופם ו/או לרכושם שלו או של עובדיו או של הבאים  

יחסי  מכוחו או מטעמו או מכל צד ג' שהוא, ואף מכל אחריות הנובעת מ 

 שלוח. -עובד ומעביד אי מיחסי שולח

 אחריות   .8

מוסכם בזה כי האחריות הבלעדית עבור ביצוע השירותים תחול על רואה    8.1

החשבון בלבד, והוא מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל סכום  

בו תחוב לכל גורם שהוא בגין כל נזק שהוא ו/או הוצאה אשר ייגרמו לה,  

 ן על ידי רואה החשבון. במישרין ו/או בעקיפי 

ו/או    8.2 רואה החשבון יהא האחראי הבלעדי כלפי החברה ו/או מי מטעמה 

כלפי צד שלישי כלשהו לכל נזק שייגרם להם כתוצאה ו/או במהלך ביצוע  

השירותים, עקב מעשה או מחדל או טעות או השמטה של רואה החשבון  
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נזק שייגרם ל כל  בגין  והוא מתחייב לפצותם  בין אם או מי מטעמו  הם, 

 קיים ביטוח ובין אם לאו. 

ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לה    8.3 נשאה החברה בכל תשלום ו/או הוצאה 

ו/או לצד שלישי כלשהו בגין או עקב ו/או כתוצאה מהשירותים, יהיה על  

רואה החשבון לשפות את החברה מיד עם דרישתה הראשונה בכל סכום  

 ות. בו היא תחויב לשלם, לרבות הוצאות משפטי 

רואה החשבון פוטר את החברה מכל אחריות לכל אבדן או נזק או הוצאה    8.4

 או תשלום הנמצא באחריות רואה החשבון ו/או שייגרם לרואה החשבון. 

 זכויות יוצרים, מסירת מסמכים ושמירתם .9

יתר    9.1 וכל  הבעלות  זכויות  מוקנות  לחברה  כי  במפורש,  בזאת  מוסכם 

המסמכ התוצרים,  בכל  סוג  מכל  המפרטים,  הזכויות  התכניות,  ים, 

מסמכי   החישובים,  החשבונות,  השרטוטים,  התרשימים,  הצילומים, 

ההגשה, נתוני בדיקה ובקורת, תוצאות סקרים, נתונים מכל סוג אגורים  

בקבצי   ובין  שמודפס   )בין  אחר  מסמך  וכל  וכו'  מידע  מאגרי  במחשב, 

 "(. המסמכיםמחשב( מכל סוג שהוא הקשור לשירותים )להלן: "

הגבלות    9.2 וללא  עיניה  כראות  במסמכים  להשתמש  רשאית  תהא  החברה 

הנקוב   לתשלום  מעבר  נוספת  תמורה  כל  החשבון  לרואה  לשלם  ומבלי 

של   זכותה  בגין  ותביעה  טענה  כל  על  מוותר  החשבון  רואה  זה.  בהסכם 

 החברה כאמור לרבות תביעות כספיות ותביעות לזכויות יוצרים.

  3שהיא ימסור רואה החשבון לחברה תוך  עם סיום ההסכם מכל סיבה    9.3

ויוסיף   המסמכים  של  והצילומים  המקוריים  ההעתקים  כל  את  ימים 

הצהרה בכתב לפיה לא השאיר בידיו ו/או ברשותו ו/או ברשות מי מטעמו  

 מסמכים במקור או העתק. 

המסמכים שיוכנו על ידי רואה החשבון ו/או מי מטעמו עבור החברה יהיו    9.4

 ל החברה. רכושה וקניינה ש 

 עם פקיעת ההסכם חובות רואה החשבון .10

 רואה החשבון מתחייב כי בכל מקרה שבו יפקע הסכם זה, מכל סיבה שהיא: 

או   10.1 מצולם  כתוב,  מידע,  וכל  מסמך  כל  מסודרת  בצורה  לחברה  יעביר 

לגרוע   בלי  זה.  הסכם  במסגרת  אליו  שהגיע  אחר  חומר  וכל  מוקלט, 

תר על טענת עיכבון בקשר לכל  מכלליות האמור לעיל, רואה החשבון מוו
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מסמך, מידע וחומר שיגיע אליו או אל מי מטעמו במסגרת הסכם זה או  

 כתוצאה ממנו. 

 

היה ויידרש לכך על ידי החברה, רואה החשבון יעביר את תפקידו על פי   10.2

הסכם זה לכל אדם או חברה אשר החברה תקבע כמחליף וזאת בצורה  

 מסודרת ומלאה. 

 

 

 

 סודיותשמירת  .11

מי   11.1 וכל  במשך תקופת ההסכם ולאחריה, מתחייב רואה החשבון כי הוא 

הנוגע   מידע  כל  ו/או  החברה  עסקי  את  מלאה  בסודיות  ישמרו  מטעמו 

לחברה, לצרכניה ולעסקיה, בין אם המידע נודע לו ולעובדים לפני מועד  

חתימת הסכם זה או אחריו, ולא לעשות שימוש כלשהו, בין במישרין ובין  

למעט  בעקי והכל  כלשהו,  שלישי  לצד  להעבירו  ולא  כאמור,  במידע  פין, 

צד   ידי  על  זו  כתוצאה מהפרת התחייבות  נחלת הכלל שלא  מידע שהינו 

- להסכם ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, ולמעט דיווחים שעליהם לפרסם על

פי כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ינהג רואה החשבון כאמור  

ל ביחס  עסקיים,  לעיל  נתונים  לרבות,  מקצועי  ו/או  טכנולוגי  מידע  כל 

וסוג,   מין  מכל  תרשימים  רעיונות,  טכניקות,  כספיים,  נתונים  דוחות, 



 

 

 

_____________________________________________________ 
 48021,  11/1החברה הכלכלית לראש העין בע"מ רח' העבודה 

 03-9381261, פקס  03-9383278טל'                                         
 

 

 

 

 בס"ד

רשימת לקוחות וכיוצ"ב. מוסכם ומובהר כי כל מידע כאמור הינו רכושה  

 וקניינה של החברה בלבד.  

של 11.2 יסודית  הפרה  תחשב  החשבון  רואה  ידי  על  לעיל  זה  סעיף    הפרת 

 ההסכם. 

של   11.3 פקיעתו  ו/או  סיומו  לאחר  גם  מלא  תוקף  בעל  יהיה  לעיל  זה  סעיף 

 ההסכם מכל סיבה שהיא. 
 

 ניגוד עניינים  .12

רואה החשבון, עובדיו או כל הפועלים מטעמו מתחייבים שלא לעסוק ולא   12.1

לטפל במישרין או בעקיפין בכל עניין היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים  

 הסכם זה.  עם מתן השירותים על פי
 

 שונות .13

ו/או חובותיו על 13.1 זכויותיו  יהא רשאי להמחות את  פי  -רואה החשבון לא 

 הסכם זה. 

שיגיע   13.2 סכום  כל  לנכות  ו/או  ידה  תחת  לעכב  ו/או  לקזז  רשאית  החברה 

לרואה החשבון על פי הסכם זה, כנגד כל סכום שמגיע ו/או שיגיע לחברה  

פי הסכם זה ו/או על  מרואה החשבון ו/או שרואה החשבון אחראי לו על  

 פי כל דין. 

ו/או   13.3 השהייה  ו/או  אורכה  מתן  ו/או  מפעולה  הימנעות  ו/או  ויתור  שום 

ויתור של החברה על זכויותיה על פי הסכם  והנחה מצד החברה לא יחשבו כ

זה ו/או על פי כל דין ולא ילמדו מהם גזירה שווה ולא ישמשו מניעה ו/או  

 השתק כלפיה. 

סכם זה הינן כמופיע במבוא להסכם זה. במקום  כתובות הצדדים לצרכי ה 13.4

כאילו   ההודעה  יראו  דין,  כל  לפי  או  זה  הסכם  לפי  הודעה  מתן  שנדרש 

כעבור   הנמען  ידי  על  מסירתה    72נתקבלה  מעת  שעות  ושתיים(  )שבעים 

באופן   לנמען  במסירתה  או  בישראל,  דואר  בבית  רשום  בדואר  למשלוח 

 אישי או בפקס. 

מ  13.5 נספחיו,  על  זה,  זכויותיהם  הסכם  כוונותיהם,  כל  את  וממצה  גלם 

וחובותיהם של הצדדים, כפי שסוכמו על  ידם ואין מלבד תנאים אלה כל  

תנאי, לרבות כל תנאי בעל פה או מצג או כל דרך אחרת, שהצדדים התכוונו  

 לחייב את עצמם או את הצד האחר בקשר לאמור בהסכם זה.
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ימתו, יהא להם תוקף אך  כל תוספת או שינוי להסכם זה, החל ממועד חת  13.6

 ורק אם נעשו מראש, בכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

                  ______________________     _______________________ 

 רואה החשבון                    החברה                               

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1נספח 
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האישור  תאריך   אישור קיום ביטוחים  הנפקת 
(DD/MM/YYYY) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה.  בתוקף  פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  
באישור זה   במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי יחד עם זאת, 

 מיטיב עם מבקש האישור. 

 האישור מבקש  מעמדמ העסקה  אופי מבוטחה בקש האישורמ

 שם: 

ה ו/או עיריית ראש העין  בע"מ  ומי מטעמהחברה הכלכלית לראש העין 

 ( המבוטח הנוסף")"המזמין"/"וגופים שלובים 

 שם: 
 ........... 

 ו/או המזמין 

 שירותים ☒

 

 מזמין שירותים☒

 

 ת.ז./ח.פ.  ח.פ.

  מען:

 העין , ראש 11העבודה 

 מען 
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ג'()בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש  פירוט השירותים    : האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח 

 נשוא הביטוח כולל שירותי ראיית חשבון 

 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
אחריות   גבולותלפי  חלוקה 

 ביטוח  סכומיאו 

מספר  
הפוליס 

 ה

נוסח  
ומהדורת 
הפוליסה  

בסיס  
תמליל  
"ביט"  
 או שקול 

תאריך  
 תחילה 

גבול האחריות/   תאריך סיום 
 סכום ביטוח

השתתפו
 עצמית ת

 נוספים כיסויים
 בתוקף 

מטב  סכום 
 ע

 ש"ח 

מ סכום 
ט
ב 
 ע

קוד כיסוי בהתאם  יש לציין 
 לנספח ד' 

צולבת,    302    1,000,000     צד ג'   אח' 

 הרחב שיפוי,   304

 קבלן,  307

תחלוף    309 ויתור 

 למבקש,  

 מל"ל,    315

 המבקש מבוטח,    318

ג,   322 כצד   המבקש 

 "ראשוניות",   328

   , רכוש המבקש צד ג 329

רשלנות   סייג  ביטול 

 רבתי,

תחלוף    309    15,000,000     אחריות מעבידים ויתור 

 למבקש,  

 מבוטח נוסף כמעביד,  319

 "ראשוניות",   328

חתימת     אחריות מקצועית מועד 
או  החוזה 
פעילות   תחילת 

  – בפועל  
 המוקדם 

 מסמכים,    301    8,000,000 
צולבת,    302  אח' 
 דיבה,   303
שיפוי,    304  הרחב 
 קבלני,    307
תחלוף    309 ויתור 

 למבקש,  
 המבקש,  318
בגין    321 נוסף  מבוטח 

המבקש כצד    322המבקש,  
 ג,

פרטיות,    326מרמה,    325
עיכוב,   327
 "ראשוניות",  328
 ח', 12גילוי    332

סייגי   וביטול  הרחבה 
 חבויות: רשלנות רבתי, 
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הפוליסה:   לטובת מבקש האישור,ביטוח  פוליסת  של ביטול    או  שינויביטול/שינוי  שינוי  למעט  ייכנס    לא  , 
אלא   הביטול.  האישור  למבקשהודעה    משלוח  לאחר  יום  60לתוקף  או  השינוי   בדבר 
 חתימת המבטח:

 

 2נספח 

 

 רותים ימפרט ש

 

 השירותים הנדרשים הינם:

 ליווי חשבונאי, מיסויי וביקורת

פעילות   .א של  שוטף  זאת   החברהליווי חשבונאי  ביקורת,    ובכלל  כספיים עריכת  דו"חות    הכנת 

 .ומתן חוות דעת ביחס אליהם  י הוראות הדיןפ  על  שנתיים 

 הכנת דוחות לרשויות המס לרבות דו"ח התאמה שנתי .  .ב

 .בסוגיות המתעוררות מעת לעתויעוץ מיסויי  ליווי חשבונאי   .ג

 סיוע וניהול טפסי פחת , הן חשבונאיים והן על פי דרישות שלטונות המס.  .ד

י מע"מ, ניכויים, ביטוח  ייצוג בפני משרדי ממשלה ושלטונות המס לרבות, אך לא רק , בנושא  .ה

 לאומי וכיוצ"ב. 

יתואמו מראש עם   כל הפניות שיבצע רואי החשבון לרשויות החיצוניות במהלך מתן השירותים .ו

 .החברה מנהל הכספים של מנכ"ל ו/או 

השתתפות בישיבות דירקטוריון, בוועדות הדירקטוריון השונות, באסיפה  הכללית ובישיבות   .ז

 ה.פנימיות בהתאם לצרכי החבר

 רואה החשבון יגיע לפגישות במשרדי החברה מעת לעת כפי שיתואם איתו מראש.  .ח

 

 חשבות שכר:

הפקת תלושי שכר לעובדי החברה, דו"חות כספיים נלווים לשכר, קיום קשר שוטף עם צד ג'   .ט

)מ"ה, ב"ל, בתי השקעות, קרנות פנסיה, השתלמות, גמל וכיוצב' )דו"חות חודשיים, ביקורות  

תקופתיות, מענה לפניות עובדי החברה, וביצוע מכלול הפעולות המפורטות במפרט הדרישות  

 ועל פי דרישת החברה המשתנות מעת לעת(. 

המנהליים,  .י האמצעים  כל  שברשותו  כך  על  להקפיד  הזוכה  יידרש  השירותים  מתן        לשם 

 הארגוניים והמשרדיים הנדרשים למתן השירותים באופן מלא.

 נתנו על ידי הזוכה במשרדיו. השירותים יי  .יא
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ומי מטעמו הפועלים במסגרת מתן השירותים לחברה, יפעל בהתאם   .יב הזוכה מתחייב כי הוא 

 להוראות הדין החלות על מתן השירותים. 

הזוכה יהא חייב להיות בקשר עם כלל הגורמים העוסקים בשכר עובדי החברה, לרבות שינויים   . יג

, ולשלבם במערכות החשבות  ל גורם רלבנטי אחר או כ המתרחשים מעת לעת ע"י משרד הפנים

 והשכר. 

המידע   .יד וכלל  השכר  דוחות  את  החברה  של  הכספים  מנהל  לטובת  להעמיד  חייב  יהא  הזוכה 

 הדרוש, להכנת תקציב החברה השנתי או בכל עת שיידרש לו לצרכי עבודתו. 

ח או חוות  הזוכה יכין, בהתאם לדרישת מנהל הכספים של החברה, במסגרת השירותים כל דו  .טו

 דעת או מסמך הדרוש לו מעת לעת ובלא תמורה נוספת. 

יכולת הפעלת    יבעל ו  השירותים יינתנו על ידי עובד/ים בעלי הכישורים הנדרשים למילוי תפקידם

מערכות מחשוב ותוכנות שכר. במסגרת תפקידו נותן השירותים יפיק תלושי שכר, יכין דוחות  

 חודשיים, רבעוניים ושנתיים, על פי דרישת החברה וכל פעולה הנדרשת מתוקף תפקידו.

הזוכה יספק את השירות לחברה על ידי עובד קבוע . הזוכה רשאי להחליף את נותני השירות   .טז

 . החברהלאישור מראש שיינתן על ידי בכפוף 

השירותים   .יז את  מעניק  שאינו  שירות  נותן  להחליף  מהזוכה  לדרוש  רשאית  תהיה  החברה 

 לשביעות רצונה.

 מתן השירותים יכלול לכל הפחות:  . יח

עובדים   16)כיום קיימים בחברה    הכנת תלושי שכר לעובדי החברה בהתאם להסכמי השכר  .א

 מקבלי שכר(.  

 "ז הנדרש ולא יאוחר מיום השלישי לכל חודש.הפקת תלושי שכר בלו .ב

 תיקון תלושי שכר, שחזור תלושים, נתונים.  .ג

 הקמת עובדים במערכת השכר והנוכחות.  .ד

 . דוחות נוכחות ממוחשבים וידנייםבהתאם לקליטת הנוכחות במערכת ממוחשבת,  .ה

טופס   .ו פיטורים,  ופיצויי  גימלה  והמשך    102,דו"ח    161עריכת חישובי  מול  ,הדרכה  טיפול 

 פקיד שומה. 

 הכנת דו"חות כספיים נלווים לשכר. .ז

של   .ו הכספים  מנהלת  לפניות  שוטף  טלפוני  למנהל  החברה  מענה  חודשים  דו"חות  הפקת 

 הכספים ולפי דרישת החברה.

 סגירות חשבון שכר למסיימים עבודה .  .ו

 . דווח נלוות שכר בהתאם להנחיות הרגולציה .ז

 הל משאבי אנוש/מנהל כספים. הכנת פקודות שכר ומסירה לביקורת למנ  .ח

 הכנת דוח תשלומים לעובדים. .ט
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 בס"ד

הכנת דוחות תשלומים למס הכנסה, ביטוח לאומי, בתי השקעות, קרנות פנסיה, השתלמות,   .י

 גמל וכיוצב'.  

טיפול   .יא השונות,  הקופות  מול  בממשק(   קבצים  )שידור  מתפעלת   כחברה  תפעול  ביצוע 

 בהפרשים וחובות מעסיק. 

 ניהולים ממערכת השכר.הפקת דוחות   .יב

 העברת פקודות שכר להנה"ח. . יג

פגיעה   . יג לידה, מילואים, אבטלה  ולא רק דמי  לביטוח לאומי לרבות  ומילוי תביעות  הכנה 

 בעבודה וכיוצב'.

הפקת דוחות למשרדי ממשלה או אחרים, ומענה לדרישות והבהרות למשרד הפנים ו/או   .יד

 האוצר בנושאי שכר וכ"א. 

 שכר. סיוע בהכנת תקציב  .טו

 . מתן מענה לביקורת שכר שנתית .טז

 

 

 

 

 

 


