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 ספקת שירותי רואה חשבון לוועדים מקומיים בתחומי המועצה האזורית בני שמעוןאמכרז פומבי ל

 למסמך זה מצורפים הנספחים הבאים:

 עמוד נושא

 16 שאלון פרטי המציע  -נספח א'

 22 הצעת המחיר  -נספח ב'

 23 הסכם  -נספח ג'

 34 הצהרת סודיות  1-נספח ג/ 

 35 התחייבות להימנעות מניגוד עניינים  2-נספח ג/ 

 36 ביטוחים  3-נספח ג/ 

 41 ערבות בנקאית לביצוע  4-נספח ג/ 

 42 תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים  -נספח ד'

 44 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות  -' הנספח 

 45 מתכונת דו"ח פעולות לדוגמה  -' ונספח 
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 נספחים לדו"ח פעולות:

 עדים המקומייםונורמה להתנהלות הו 1נספח 

 תמצית נהלי הרכש 2נספח 

 קרבה משפחתית 3נספח 

 ניכוי מס במקור 4נספח 

 הצהרת חשב שכר  5נספח 

 חשבוניות מגרה 6נספח 

 

 לוחות זמנים למכרז:  

תחת הכותרת "חוק  www.bns.org.ilמסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה  או באתר המועצה בכתובת את 

אשר לא ₪ )חמש מאות(  500תמורת תשלום של  13/01/20( החל מיום 8:30-15:30"מכרזים" בשעות העבודה  ) -ומינהל"

 יוחזרו בשום מקרה.

לאישור קבלת המייל יש  elizabet@bns.org.ilבלבד למייל:   WORDבקובץ  22/01/2020הגשת שאלות הבהרה  עד יום 

 .08-9911744להתקשר:

 שאלות ותשובות ההבהרה יפורסמו באתר המועצה.

. הגשה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי המועצה. תוקף 12:00עד השעה  09/02/2020המועד האחרון להגשת הצעות עד ליום 

 חודשים. 12יום מהמועד האחרון להגשת הצעות משך תקופת ההתקשרות  120ההצעה 

תקופות, בנות עד שנה אחת כל אחת, באותם התנאים ובלבד שמשך  4למועצה שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות בעוד 

 חודש. 60כל ההתקשרות לא יעלה על 
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 כללי .א

 

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר בהם אין 

התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, 

 תחייב ההוראה האחרת והמפורטת:

המקומיים בתחום  עדיםוההליך להתקשרות עם רואה חשבון, אשר יספק שירותים עבור הומכרז זה מסדיר את  .1

 .(להלן "המועצה")המועצה האזורית בני שמעון 

 מפורט על פעולות הועד. ועדים מקומיים, אשר נדרשים מדי שנה להגיש דו"חות כספיים מבוקרים ודו"ח 9במועצה  .2

 שני סוגי שירותים:במסגרת המכרז יש לפרט הצעת מחיר להספקת  .3

. )למועצה שובי המועצהיביהמנוהלים עצמאית עדים ושירות זה נדרש לכלל הו. שנתי (ביקורתפעולות )הכנת דו"ח  .3.1

  שמורה האופציה להחליט כי השרות יתבקש אחת לשנתיים לכל ועד שמנוהל עצמאית(.

ייתכן שיוזמן עבור חלק –לומר, כ)הכנת דו"ח כספי מבוקר שירות זה יוזמן עבור ועדי ישובים שיבחרו בכך  .3.2

 .(מהיישובים או שלא ידרש כלל

כאמור במסמכי המכרז. בדיקת , על המציע לציין במפורש את פרטי רוה"ח אשר יספק באופן אישי את כלל השירותים .4

 נותן השרות הישיר.כישורים וניסיון של  איכות ההצעה תתבצע, אך ורק לגבי

יחסי לניקוד שיקבלו  ע זוכה נוסף, ולחלק את העבודה בין שני ספקים באופןהמועצה שומרת לעצמה את הזכות לקבו .5

 , בהתאם לכללים שייקבעו במכרז.במכרז

להגיש הצעות וטרם הגשתן  אין בהליך זה כדי לגרוע מהוראת כל דין מחייב. ככל שהדבר יהיה לאחר שהוזמנו מועמדים .6

לאחר המועד להגשת ההצעות תימסר הודעה על  תתקבליפורסם השינוי באתר המועצה. אם ההחלטה על השינוי 

 העדכון או השינוי לכל מי שהגיש הצעה.

 למרות שלשון המכרז הינה בלשון זכר הוא מכוון לנשים ולגברים באותה מידה. .7

תקופות  4 -ההתקשרות ב התקשרות עם הספק תהיה לתקופה של שנה אחת, כאשר למועצה שמורה הזכות להאריך את .8

 (.כולה או חלקה)שנה אחת כל פעם נוספות, של 
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 :הגדרות .9

המכרז וההסכם למכרז זה מנוסח בלשון יחיד מטעמי נוחות, לשון יחיד מתייחס גם לרבים ולשון זכר גם לנקבה. כמו כן 

 במכרז ובהסכם שלו, יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצדם, כמפורט להלן:

 "המזמין/המועצה" המועצה האזורית בני שמעון.

 "הממונה" גזברית המועצה או בא כוחה שהוסמך על ידה לעניין מכרז/ הסכם זה או חלק ממנו.

 שפרסמה המועצה האזורית בני שמעון 1ג//2020 "המכרז" מכרז פומבי

 "המציע" מי שהגיש הצעה למכרז זה.

לעניין הסכם זה או  " הספק/הזוכה" המציע אשר ייבחר לספק את השירותים לפי מכרז זה. לרבות מי שהוסמך על ידו

 חלקו.

 "נותן השירות/הישיר" עובד המציע, שמספק בפועל ובאופן ישיר וקבוע את השירותים לפי מכרז זה מטעם המציע.

 "קבלן/ספק אחר" ספק אשר מספק שרותים למזמין/המועצה למימוש אחת או יותר מהדרישות במכרז זה.

במסגרת הסכם זה וכל שירות כיו"ב הקשור לשירותים ו/או "השירותים" מכלול השרותים אותם מחויב הספק לספק 

 לעבודות אלו, כמפורט במכרז ובמפרטים המצורפים אליו.

 "התמורה" המחיר לו זכאי הספק בגין ביצוע השרותים.

 "המדד" מדד המחירים הכללי לצרכן, אשר מתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

לרבות מסמך זה על נספחיו, ההסכם,  רז זה, כל מסמך לסוגיו וכן כל פרסום הנוגע למכרז זה,"מסמכי המכרז" לעניין מכ

שאלות / פניות המציעים, התייחסות המזמין וכל מסמך אחר שהתקבל על ידי המזמין בעניין מכרז זה ו/או נשלח / פורסם 

 על ידו;

 ורפים לו."ההסכם/החוזה" הסכם ההתקשרות שיחתם עם הזוכה לרבות נספחיו המצ

 :תנאי סף להשתתפות במכרז .10

העונים  ("המציע" להלן:)רשאים להשתתף במכרז זה עוסק מורשה או שותפות או תאגיד הרשומים כדין בישראל  

 לן: במועד הגשת ההצעה בכל התנאים המפורטים לה
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השירות נותן "המציע או מי מטעמו שמיועד לספק את השירות במסגרת המכרז זה באופן אישי )להלן:  .10.1

בישראל, בהתאם לחוק רואי חשבון,  הוא בעל רישיון תקף לעסוק במקצוע ראיית החשבון ("הישיר

 .1955 -התשט"ו

 '.הלא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון, כמפורט בתצהיר המצ"ב כנספח  ונותן השירות הישיר המציע .10.2

. אם המציע  (2019לשנת  הקודמותלשנים )חוב בגין אי תשלום אגרה שנתית למרשם הרלוונטי  למציעאין   .10.3

 .בהתראה לפני רישום כאמור הוא חברה, הוא אינו בעל רישום כחברה מפרת חוק או

מהם להעניק למועצה את  אינם נמצאים במצב של חשש לניגוד עניינים המונע ונותן שירות הישיר המציע .10.4

ד עניינים, בחתימת המציע להוכחת תנאי זה על המציע לחתום על התחייבות להימנע מניגו השירותים.

 למכרז. אונותן השירות הישיר, בהתאם לנספח 

הינו בעל ניסיון מצטבר מוכח של חמש שנים לפחות בתוך עשר שנים האחרונות  נותן השירות הישיר .10.5

מועצה  למועד פרסום מכרז זה בתחום ראיית חשבון, עריכת דוחות כספיים וביקורת חשבונות, עבור

 )חמישה( ועדים מקומיים לפחות, בכל שנה. 5 -אזורית אחת ובה הוא מספק שירותים ל

 :הגשת ההצעה .11

בשעה  09/02/2020הצעה מפורטת בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד במסירה אישית, עד לא יאוחר מתאריך  .11.1

זיהוי אחרים( בתיבת  )ללא שום סימני 1ג//2020במעטפה סגורה וחתומה הנושאת ציון מספר מכרז  12:00

 המכרזים של המועצה. 

הגשת ההצעה תהא במעטפה סגורה בצרוף הגשת שאלון בנוסח נספח א', כשהוא מלא וחתום, בצירוף קורות חיים  .11.2

מפורטים, מסמכים המעידים על התקיימות תנאי הסף כאמור לעיל, לרבות העתק רישיון רו"ח בתוקף תעודות 

טיים )תארים אקדמיים, השתלמויות, רישיונות והסמכות(, מכתבי ממליצים המעידות על השכלה והכשרה רלבנ

כן, יש לצרף אישור . ושמות של ממליצים, וכל מסמך אחר הנראה למציע רלוונטי לשיקול דעת וועדת המכרזים

, אישור עדכני משלטונות  1976 - תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות ציבוריים, התשל"ו

 המס על היותו עוסק מורשה , אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המציע.

יובהר כי על המציע לציין בהצעתו את פרטי רו"ח נותן השירות הישיר אשר ישמש כרו"ח המטפל ויספק בעצמו  .11.3

 כל המסמכים הרלוונטיים כאמור בתנאי הסף.את כלל השירותים המפורטים במסמכי המכרז ולצרף גם לגביו את 

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. המועצה תהא רשאית לדרוש  120כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של  .11.4

 יום נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו. 90את הארכת תוקף ההצעה למשך 

 דרישות המכרז והינו באחריות הבלעדית של המציע.משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על  .11.5
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 המועצה תהיה רשאית לדחות את המועד להגשת ההצעות. .11.6

 יחד עם ההצעה, יחזיר המציע את כל יתר מסמכי המכרז, כשכל אחד מהם חתום על ידו כחוק. .11.7

כרז, או המועצה תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא בהתאם לתנאי המ .11.8

 לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה, הכל לפי שיקול דעתה של המועצה.

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, שהיא יחיד או תאגיד הרשום כדין בישראל או שותפות, כאשר כל  .11.9

 המסמכים והאישורים הנדרשים, כולל הערבות הבנקאית יהיו על שם המציע בלבד.

 ל ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את חותמתו.במקרה וההצעה תוגש ע .11.10

במקרה וההצעה תוגש על ידי שותפות, יחתום אחד השותפים בשם השותפות בצירוף חותמת השותפות ובצירוף  .11.11

ייפוי כח או הוכחה אחרת על זכותו לחתום בשם כל השותפים וירשום בגוף ההצעה את שמות וכתובות יתר 

 ם.השותפי

במקרה וההצעה תוגש על ידי חברה רשומה, יחתמו אלה ממנהליה המורשים לחתום בשמה ולחייבה בצירוף  .11.12

 חותמת החברה.

במקרה וההצעה תוגש על ידי שותפות של חברות או קבלנים יחידים אשר נוצרה במיוחד לשם ביצוע העבודות  .11.13

כל אחד מהשותפים, בצירוף חותמת הנדונות, יחתמו על ההצעה אלה ממנהליו המורשים לחתום בשמו של 

חברתו ובצירוף הוכחות מתאימות על קיום השותפות הנ"ל כחוק, על מידת האחריות של כל שותף לגבי ההצעה 

 המוגשת ועל זכויות חתימה של נציגי השותפות.

יחידי ייפסלו הצעות נפרדות של מציעים, שהינם גופים מאוגדים בעלי אישיות משפטית נפרדת, כאשר מי מבין  .11.14

הגוף המאוגד ו/או קרובו, הינו הבעלים ו/או בעל מניות ו/או שותף ו/או נושא משרה בעל קשרי בעלות כלשהם 

, ו/או מנהל בגוף המאוגד האחר, הכל בין 1999 –בגוף המאוגד האחר, כמשמעותו בחוק החברות, התשנ"ט 

 במישרין ובין בעקיפין.

ש לו הסכם, הסדר ו/או הבנה במישרין או בעקיפין, עם מציע כמו כן תיפסל הצעה של מציע אשר יתברר כי י .11.15

 אחר במכרז בנוגע להצעתם במכרז.

המועצה תהיה רשאית שלא להביא לדיון הצעה שאינה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה כל הסתייגות שהיא  .11.16

 כלפי מסמכי המכרז או שלא תהיה חתומה כחוק ו/או כנדרש על ידי המציע.

המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות ההסכם ונספחיו והכל  הגשת ההצעה מטעם .11.17

 בלא כל שינוי ו/או תוספת.
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כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או  .11.18

 .הגשת ההצעותההסכם ו/או נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע בהם, לא יתקבלו לאחר 

 :הבהרות ושינויים .12

יום לעד  elizabet@bns.org.il  לדוא"ל המשתתפים רשאים להפנות למועצה שאלות הבהרה בכתב בלבד .12.1

 שאלות ותשובות ההבהרה יפורסמו באתר המועצה. .22/01/2020

לפרסם מסמך  שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/אוהמועצה רשאית, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז  .12.2

במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתו  הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים

להלן: "הודעות )המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים  -הבלעדי, בין ביוזמתה, בין על פי דרישת הרשויות 

 .(המועצה"

על המשתתפים חלה בני שמעון. הודעות המועצה, ככל שתהיינה כאלה, יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה  .12.3

לאתר המועצה. לא תתקבל טענה על אי ידיעה אודות הודעת מועצה  האחריות להתעדכן בהודעות המועצה שיועלו

 המועצה טרם המועד להגשת הצעות למכרז. שהועלתה לאתר

המועצה להצעה  חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי הודעותהודעות המועצה יהוו  .12.4

 ולחתום על כל עמוד שלהם.

למשתתפים במכרז בעל  למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המועצה אינה אחראית לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו .12.5

בו את המועצה. בכל מקרה של סתירה, יחיי פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב בהודעות המועצה

המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי הודעות המועצה.  בין האמור במסמכי הודעות המועצה ובין מסמכי

 הודעות המועצה ובין עצמם, יגבר האמור בהודעה המאוחרת יותר. במקרה של סתירה בין מסמכי

mailto:elizabet@bns.org.il
mailto:elizabet@bns.org.il
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 :שמירת זכויות

שימוש במסמכי  צה והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כלכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למוע .12.6

 המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

כזוכה/ים זכות  אין בקביעת זוכה/ים כלשהו/ם במכרז כדי להטיל על המועצה חובה או להעניק למי שנקבע/ו .12.7

 להתקשרות עם המועצה בהיקף כלשהו.

במכרז בהתאם  המציע/ים שהצעתו/ם תיקבע כזוכה את קיום תנאי הצעתו/םהמועצה תהא רשאית לאכוף על  .12.8

 לתנאי החוזה.

וכושרו של המציע לבצע  ועדת המכרזים תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו ניסיונו .12.9

 את החוזה המוצע ואת ניסיונה של המועצה עם המציע בעבר.
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 לצורך קביעת הזוכה במכרז: אופן הערכת ההצעות .13

 :לצורך הערכת ההצעות, המועצה יסתייע בקריטריונים הבאים .13.1

 משקל / ניקוד  קריטריון מס'

 נקודות 65עד  (15)הבהרות בסעיף  איכות 1

 נקודות 20עד : שביעות רצון לקוחות

 נקודות 20עד : סיון נותן השירות הישירינ

 נקודות 25התרשמות: עד  -ראיון אישי

 נקודות  35עד  מחיר 2

 
לשכר טרחה שנתי )לכל וועד( של הספקת להצעת המחיר 

 -שירותי רואה חשבון להכנת דו"ח פעולות )ביקורת(

 מסך הניקוד בקטגוריה 50%יינתן 

הצעת המחיר לשכר טרחה שנתי )לכל וועד( של הספקת ל

שירותי רואה חשבון להכנת דו"ח כספי מבוקר יינתן 

 מסך הניקוד בקטגוריה 40%של  משקל

להצעת המחיר לשכר טרחה לשעת עבודה עבור שירותים 

יינתן משקל  להלן 16מעבר לפירוט השירותים בסעיף 

 מסך הניקוד בקטגוריה 10%של 

מסור באופן בלעדי  -שיקול הדעת בקביעת הניקוד שתקבל כל הצעה על פי רשימת הקריטריונים בטבלה כאמור .13.2

 המכרזים מטעם המועצה. לועדת

 .ועדת המכרזים תמליץ לבחור בהצעה שתזכה במירב הנקודות על פי הקריטריונים שפורטו לעיל .13.3

יזכה במלוא הנקודות ויתר  ביחס לכל אחד מסעיפי הצעת המחיר המציע שינקוב בסכום הנמוך ביותר  .13.4

 המציעים ינוקדו ביחס אליו.

 .ניקוד מרכיב המחיר שיקבל המציע מסעיפי הצעת המחיר יהיה סיכום הניקוד שיקבל כל מציע ביחס לכל אחד .13.5
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 :השירות הישיר מטעם המציע ניקוד המציעים על פי קו"ח והקריטריונים, וראיון על ידי נציגי המועצה לנותן .13.6

לקריטריונים, להגדרות  ניקוד איכות המציע ייקבע על בסיס קורות חייהם שנמסרו בכתב בהתאמה .13.6.1

לתשובות שהשיב המציע ולהמלצות לקוחות המציע, , מופיעים בשאלון למציעהמונחים השונים כפי ש

 בדגש על קורות חיים והניסיון של נותן השירות הישיר. ,להלן 14כמפורט בסעיף 

מהמציעים באורח עצמאי  בשלב הראיון האישי, כל אחד מחברי ועדת הבחינה ינקד את כל אחד מן .13.6.2

 לקריטריונים ולמשקלות כפי שיקבעו לשלב זה. בהתאם ובלתי תלוי בחברי הוועדה האחרים, וזאת

 הוועדה האחרים. הניקוד שיינתן על ידי כל אחד מחברי ועדת הבחינה לא יועבר לידיעת חברי .13.6.3

 לן.לה 14 בסעיף הדיון לגבי המציעים יתקיים במתכונת המתוארת לעיל  .13.6.4

השלמת מידע, מסמכים , המועצה ו/או מי מטעמה, יהיו רשאים לפנות למציעים לבירורים, הבהרות .13.6.5

 נוספים וכיו"ב .

האיכות על פי ההצעה  המציעים שקיבלו את הציונים הגבוהים ביותר בניקוד 5לשלב הראיון יזומנו עד  .13.6.6

האיכות, תפסל הצעתו. תנאי זה מהווה תנאי  ניקוד במרכיב 70%והמלצות. מציע שלא יקבל לפחות 

 סף להשתתפות במכרז.

 קלל הגבוה ביותר יוכרז כזוכה במכרז.המציע שקיבל את הציון המשו .13.7

 כשיר שני: .13.8

כאשר שני המציעים בעלי הניקוד הגבוה ביותר ינוקדו המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע זוכה נוסף,  .13.8.1

 ז. יחסי לניקוד שיקבלו במכר באופןהם בין שניאחד ביחס לשני, והעבודה תחולק 

היחס בין  נקודות. 80 של . מציע ב' קיבל ניקוד סופינקודות 100  של לדוגמא: מציע א' קיבל ניקוד סופי .13.8.2

ועדים למציע א',  5 -בין שני המציעים זהבאפשרות המועצה לחלק את העבודה באופן , ו5/4המציעים הוא 

 ועדים למציע ב'. 4-ו

באפשרות המועצה לבצע את חלוקת העבודה בין שני הזוכים בכל שלב בהתקשרות, בדרך של עדכון ההסכם  .13.8.3

 בין הזוכה במכרז.בינה ל

 :(65%)קריטריונים ומשקלות לניקוד מרכיב האיכות  .14

הדעת של כל חבר  ניקוד כל קריטריון ינומק, או ילווה בהסבר, באופן שניתן יהיה להתחקות אחר הפעלת שיקול .14.1

 ועדת האיתור.

המציעים שעברו את  לקוחות לפחות של כל 2 -: נציגי המועצה רשאים לפנות ל(נקודות 20עד )שביעות רצון לקוחות  .14.2

הלקוחות שפירט המציע בהצעתו, או אף לקוחות  אשר ייבחרו על ידי המועצה מבין (שלב תנאי הסף)השלב הראשון 

 ויציגו להם את השאלות הבאות: ,אחרים של המציע שאינם מופיעים בהצעה

 ההתקשרות עמו? עמידה בלוחות זמנים: האם המציע עמד בלוחות הזמנים שנקבעו במסגרת .14.2.1
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 איכות תוצרי העבודה: האם אתה שבע רצון מאיכות תוצרי העבודה שהכין המציע? .14.2.2

ההתקשרות עמו באופן  פתרון בעיות או תקלות: האם המציע נתן מענה לבעיות שהתעוררו במסגרת .14.2.3

 שהתעוררו במסגרת ההתקשרות עמו? יעיל? האם הציע פתרונות יצירתיים ומקוריים לבעיות

ההתקשרות  המציע היה קשוב לצרכים שונים שהתעוררו במהלך שיתוף פעולה עם הלקוח: האם .14.2.4

המציע נענה לצרכים אלו באופן יעיל  ? האם(לדוגמא: בקשות לשיפורים, שינויים, הסברים או דיווחים)

 ומספק?

 התרשמות כללית: האם היית ממליץ להתקשר עם המציע למתן שירותי רו"ח? .14.2.5

נקודות  10ועד לסך כולל של . ה שניתנה לו בין אפס לשתי נקודותכל שאלה תזכה את המבצע בניקוד, בהתאם להערכ .14.3

 ללקוח.

 : (נקודות 20עד )נסיון נותן השירות הישיר  .14.4

דוחות כספיים בישובים בהם מתקיים עקרון זהות  – ככל שנותן השירות הישיר בעל ניסיון מוכח בעריכת .14.4.1

ע"י נותן השירות כאמור, עד ניקוד מרבי של לו סופק השירות  נקודות בגין כל יישוב 5ועדים, יקבל המציע 

 נקודות. 20

 : קביעת הניקוד לקריטריון זה תעשה כדלקמן( נקודות 25עד )ראיון  .14.5

השירות הישיר וההמלצות  המציעים הכשירים שיזכו לציון האיכות הגבוה ביותר על פי ניסיון נותן חמשת .14.5.1

 .נה שתשמש כוועדת משנה מטעם ועדת המכרזיםבחי כדלעיל, יוזמנו לראיון במשרדי המועצה, על ידי ועדת

 ולהתרשמותם. לאחר עריכת הראיונות ינקדו נציגי הועדה את המציעים בהתאם לשיקול דעתם .14.5.2
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 :שיקול דעת ועדת המכרזים .15

רשאית ועדת המכרזים  ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה. כן .15.1

המכרזים שלא לבחור הצעה בשלמותה או לבחור  הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה, כן רשאית ועדתלהתנות את 

המכרזים להחליט לקבל מספר הצעות מתאימות ולהתקשר עם מספר  חלקים מכל הצעה וכן רשאית ועדת

כל  בזאת מפורשות, כי לא תהא למשתתף כל דרישה כספית ו/או אחרת מהחברה, בקשר עם משתתפים. מובהר

 האמור לעיל ו/או עקב אי קיבול ההצעה או ביטול המכרז.

אם יש לה יסוד  סוללפ מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או .15.2

מכרז, או שכוונתו היתה להוליך שולל את  סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי

תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של  ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי הועדה על

 בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים. נושא המכרז או על הנחות

הצעתם, לדרוש  רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי (או מי מטעמה)ועדת המכרזים  .15.3

לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון  המשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גםמ

מאזנים, דו"חות מע"מ ודו"חות ניכויים, ולבקש  את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות

במספר משתתפים  מתאימות, בין אם מדובר במשתתף בודד ובין אם מדובר מהמשתתפים, שהצעותיהם נמצאו

ובין  לתקן או לשפר את הצעותיהם, בין בעל פה ובין בכתב, בין בשלב אחד)מהמשתתפים בלבד (לרבות עם חלק

עימם ינוהל הדיון ייקבעו על  במספר שלבים, בין לפני בחירת זוכה ובין לאחר מכן סדרי הדיון ורשימת המשתתפים

 ידי ועדת המכרזים.

במסמכי המכרז או כל  שלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשואי הגשת הצעת מחיר ו/או אי ה .15.4

ובין במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת עלול  הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים

 לגרום לפסילת ההצעה.

וכושרו של המציע לבצע  אמינותו ניסיונוועדת המכרזים תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את  .15.5

 .את החוזה המוצע ואת ניסיונה של המועצה עם המציע בעבר
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 :פירוט השירותים הנדרשים למועצה .16

 שירותי הביקורת יכללו :

וכן בהתאם   1958)מועצות אזוריות תשי"ח)לצו המועצות המקומיות  134הגשת דוחות מידי שנה בכפוף לסעיף  .16.1

  : להוראות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים

יכולה להשתנות  מתכונת דו"ח פעולות (.'ובמתכונת שנקבעה על ידי המועצה לדוגמא נספח )דו"ח פעולות  .16.1.1

 המתנהלים עצמאית.   משנה לשנה על פי החלטת המועצה וזאת לכלל ישובי המועצה

וזאת עבור  להגשת דוחות של ועדים מקומייםדוח כספי שנתי מבוקר במתכונת שקבע משרד הפנים  .16.1.2

 ישובים שיבקשו קבלת שירות זה בנוסף להכנת דו"ח הפעולות.

 הצורך. קיום פגישות עם הנהלת המועצה בעת הצורך, זמינות לדרישות במועצה/ועד מקומי בעת  .16.2

ם החשבונאיים בנושאי במסגרת ההתקשרות יינתנו לטובת: מתן שירות (לכל ועד מקומי)שעות שנתיות  10עד  .16.3

המציע לא יהיה )חשבונאיים וכל שיידרש  השוטפים , לרבות מול רשויות המס וביטוח לאומי, חוו"ד בנושאים

 .(זכאי לתמורה נוספת בגין שעות אלה

לצורך הצגה ואישור  והשתתפות בישיבות וועד מקומי (אחת לשנה)הצגת דו"חות כספיים בישיבת מליאת המועצה  .16.4

וליישובים שיזמינו גם שירותי הכנת דו"ח , ישיבות ללא תמורה נוספת מעבר לשכר הטרחה השנתי 2עד )הדו"חות 

 .(מעבר לשכר הטרחה השנתי ישיבות ללא תמורה נוספת 4כספי שנתי מבוקר עד 
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 :תנאי מתן השירותים על ידי הזוכה .17

ללא הסכמת המועצה בכתב  - שינוי זהות נותן השירות נותן השירות הישיר בלבד.השירותים יינתנו על ידי  .17.1

הזכות להביא לביטולו המידי, מבלי גרוע  יהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות ויקנה למועצה את

 הדין. מיתר הסעדים הקנויים לה מכוח הסכם זה ו/'או

סטנדרטים , הזוכה מתחייב לתת את השירותים במומחיות, במקצועיות ובמיומנות, ובהתאם לתקנים .17.2

 לשכת רו"ח בישראל. המקצועיות וכללי האתיקה שנקבעו והמתפרסמים מעת לעת על ידיוהנחיות 

לדרישת המועצה  נותן השירות הישיר, יקיים פגישות שוטפות עם המועצה ו/או מי מטעמה , ויהיה זמין  .17.3

 ועד מקומי בכל עת./

לרשות מועצה/ועד  עמדמובהר בזאת כי כל החומר והמידע שייאסף על ידי הספק במהלך תקופת עבודתו , יו .17.4

 וייחשב כקניינה המוחלט . מקומי ללא תנאי, וכי הבעלות על חומר זה היא של מועצה/ועד מקומי

המקורי ששימש  בסיום כל עבודה יעביר הספק למזמיני העבודה , בצורה מאורגנת ומסודרת, את כל החומר .17.5

חומר אחר שנצבר במהלך העבודה  וכל לצורכי העבודה ובכלל זה; מסמכים, ניירות עבודה, קלטות, צילומים

עם מזמיני העבודה במסגרת מתן השירותים, על  ובכללם חומרה ו/או תוכנה אשר נרכשו או פותחו בשיתוף

 פי מועצה/ועד מקומי , בטווח זמן שיקבע על ידה. 
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 :ביטול המכרז .18

חדש מכל סיבה  מכרזהמועצה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת ל .18.1

בדרישות הסף, או כתוצאה  שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו

 משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה.

לבטל את – בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי המועצה תהא רשאית אך לא חייבת .18.2

 המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:

המקצועי שנערך ו/או  ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן .18.2.1

וזאת בהסתמך על המחיר אותו נוהגת המועצה , מהמחיר שנראה למועצה כמחיר הוגן וסביר בגין השירותים

 התקציבית שאושרה לקבלת השירותים.זה ו/או המסגרת  לשלם עבור השירותים, נשוא מכרז

לאחר פתיחת ההצעות,  התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או .18.2.2

שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט,  שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או

 או בלתי שלמים., או שאלה בוססו על נתונים שגויים

 בניסיון ליצור הסדר כובל. יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו .18.2.3

המכרז כל תביעה  החליטה המועצה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי .18.3

 ו/או דרישה ו/או טענה כלפי המועצה ו/או כלפי מי מטעמה.

 

 

 

 

______________ 

 ניר זמיר

 ראש המועצה

 האזורית בני שמעון
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 -נספח א' שאלון פרטי המציע 

 חלק ראשון: הסברים והנחיות למציעים

 בהגשת ההצעה המציע מביע הסכמה למסירת מידע זה בכפוף לסייגים שבחוק.  .1

 השאלון! לתשומת ליבך, מוטלת עליך החובה לעדכן פרטים שנמסרו על ידך, אם חל בהם שינוי לאחר מילוי .2

 כל האמור בשאלון זה בלשון זכר הכוונה גם ללשון לנקבה. .3

התשובה שלילית או  יש להקפיד לענות על כל השאלות במקומות המיועדים לכך, ולא להפנות לקורות החיים. כאשר .4

 שאין מה לפרט, יש לציין זאת במפורש.

משכך, יש לכלול . ון ובקורות החייםהערכת המציעים תתבצע בהתבסס על המידע והפרטים שיפרטו המציעים בשאל .5

שלא השיבו בצורה מלאה, לוקחים על  בתשובות לשאלון כל מידע שעשוי להיות רלוונטי לשיקול דעת הוועדה. מציעים

 בתשובה. עצמם את הסיכון הכרוך בכך, לרבות כל סיכון של אי בהירות

 שנמסר על ידי המציע.הועדה עשויה להיעזר, לפי שיקול דעתה, בכל מידע נוסף על זה  .6

אסמכתאות  הועדה לא תדון בהצעתו של מי שהגיש שאלון שמולא באופן חלקי או שלא צורפו אליו תעודות ו/או .7

 כנדרש. לא תיעשה פנייה להשלמת פרטים או מסמכים.

 -יש לצרף לשאלון את האסמכתאות הבאות ביחס לרואה החשבון המוצע כנותן השירות הישיר .8

 ים;קורות חיים מעודכנ -

 תעודות המעידות על השכלה והסמכות; -

 המצורף בהמשך; אישורים המעידים על הניסיון הנדרש ותצהיר חתום על ידי המציע ומאושר על ידי עו"ד בנוסח -

 ממליצים לפחות, כולל שם הממליץ, תפקידו, טלפונים/ כתובת דוא"ל להתקשרות; 2 -המלצות מ -

 כל מסמך אחר המתבקש בשאלון. -

המועצה האזורית בני  צעתי להספקת שירותי רואה חשבון עבור הוועדים המקומיים בתחום שיפוטה שלאני מגיש את ה .9

 שמעון.

 אני מאשר/ת שקראתי את ההסברים וההנחיות שלעיל. .10
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ההסכמה למסירת  אני מאשר/ת שהגשת ההצעה על ידי מהווה הסכמה לכל האמור בפרסומי המועצה בנושא לרבות .11

 אזכה המכרז . א. אם 1מידע כאמור בסעיף 

 

 

 

 

 

 שם: _______________ חתימה: _______________ תאריך:______________
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 חלק שני: שאלון

 פרטי המציע .1

 כתובת המציע שם המציע

 מייל פקס טלפון

 דוא"ל איש קשר תפקיד איש קשר שם איש קשר

 

 ______________ (יחיד/חברה/שותפות/אחר)המעמד המשפטי של המציע 

 _________________(לפי הרישום במרשם הרלוונטי)מספר מזהה 

 

 מורשי החתימה אצל המציע ותפקידם אצל המציע:

 דוגמת חתימה תפקיד אצל המציע ת.ז. שם מס"ד

1     

2     

3     

4     

 

 –פרטי השכלה / השתלמות/הסמכה של נותן השירות הישיר  .2

 ת.ז______________שם____________________ 

 שנת הסמכה כרואה חשבון: ___________, ניסיון של _____ שנים כרואה חשבון.

 (נא השלם את כל המידע הנדרש וצרף את כל התעודות הרלוונטיות)
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שם המוסד  סוג השכלה

 ומקומו

חוג/תואר/מקצוע/ 

 התמחות

סוג תואר או 

 תעודה

שנת סיום  מס' שנות לימוד

 לימודים

      תואר ראשון

      תואר שני

      תואר שלישי

      אחר

      אחר

 

 ניסיון מקצועי מוכח .3

 נבקשך לפרט את ניסיונך המקצועי בהתאם למתכונת שבהמשך. יש לצרף אסמכתאות לגבי הניסיון הנדרש בסעיף זה. 

 בכל מקום בו מופיעה טבלה הנך רשאי להוסיף מתחתיה מלל מבאר נוסף לנושא הנדרש. 

הגוף / רשות / ועד שבו שם 

 אתה ממלא תפקיד כרו"ח

מועד תחילת  אופי ומהות השירותים/ עבודה

 ההתקשרות

מועד סיום 

 ההתקשרות

 שם וטלפון של ממליץ

     

     

     

     

     

 

 ( נספח ד')מילוי וחתימה על שאלון ניגוד עניינים  .4

חיים בעברית, מעודכנים ליום מילוי השאלון, הכוללים יש לצרף בנפרד קורות  - פירוט קורות חיים והמלצות .5

 ועיסוקים, בעבר ובהווה. נא ציין את התאריכים הרלוונטיים, כולל ציון שנה וחודש. פרטים על השכלתך, תפקידים
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טלפונים/ , בהתייחס לממליצים נא לציין שם, תפקיד)בנוסף, נא לצרף המלצות רלבנטיות ככל שניתן לתפקיד 

 .(להתקשרות כתובת דוא"ל

 הצהרת המציע .6

שמילאתי והיקפי  א. אני, החתום/ה מטה, מצהיר/ה כי כל העובדות והנתונים, לרבות הפרטים אודות התפקידים

החיים המצורפים, ובכל מסמך אחר  התקציב שמסרתי במסגרת הגשת הצעתי, במילוי השאלון בנספחיו, בקורות

 שהגשתי במסגרת זו, הן אמת לאמיתה.

 היר/ה כי:ב. הנני מצ

 :(מחק את המיותר)

 מועצה ווועדי היישובים  אין ניגוד עניינים בין ענייני האישיים לבין הספקת שירותי רואה חשבון על פי המכרז עבור

 בתחום שיפוטה.

 ,ואולם אם הצעתי תזכה  כיום קיים ניגוד עניינים בין ענייני האישיים ועיסוקי האחרים לבין הספקת השירותים

 ניגוד עיניים זה כדלקמן:אדאג להסיר 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 המכרז. יודע/ת על כל מניעה בדין שבגינה לא אוכל לספק למועצה את השירותים נשוא איני .1

 

 חתימה: _______________ שם: _______________

 

 אישור

 , מרחוב ______________, מאשר/ת כי ביום(מ.ר.__________)אני הח"מ, ____________, עו"ד 

 _________מר/גב' _______________ בחודש ____ שנת ____ הופיע/ה בפני במשרדי 
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 -שזיהה/זיהתה עצמו/עצמה על ידי ת.ז. מס' _________ / המוכר/ת לי אישית וחתם/ה על תצהיר זה 

 לאחר שהזהרתי אותו/אותה, כי עליו/עליה להצהיר את האמת, וכי יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים

 תו/ה וחתם/ה עליה בפני.הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהר

 

 

 

 

 

 

_________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 –נספח ב' הצעת המחיר 

 מסמכי המכרז: המחיר המוצע לביצוע כלל השירותים במסגרת הכנת דו"ח פעולות שנתי של ועד מקומי על פי .1

 : (כספית בגין הצעהמתוך סך הניקוד הניתן  50%רכיב זה יהווה )ועד מקומי  לכליש לנקוב במחיר לשנה, 

 במילים: ________________________)לא כולל מע"מ ₪ שכר הטרחה המוצע הוא ________ 

 .לשנה לכל ועד מקומי (________________שקלים חדשים

 

פי מסמכי  המחיר המוצע לביצוע כלל השירותים במסגרת הכנת דו"ח כספי שנתי מבוקר עבור ועד מקומי על .2

 המכרז:

 :(כספיתה הצעההמתוך סך הניקוד הניתן בגין  40%רכיב זה יהווה )יש לנקוב במחיר לשנה, פר ועד מקומי 

( שקלים חדשים: ___________________________ במילים)לא כולל מע"מ ₪ שכר הטרחה המוצע הוא ________ 

 לשנה לכל ועד מקומי.

 

 .10 ין שעות עבודה נוספת מעבר לאמור בסעיףבג (בהזמנה ישירה מהוועד המקומי)מחיר לשעת עבודה  .3

 מתוך סך הניקוד הניתן 10%רכיב זה יהווה )דקות נטו  60 -יש לנקוב במחיר לשעת עבודה, שתחשב כ

 : (בגין הצעה כספית

 (שקלים חדשים: _______________________במילים)לא כולל מע"מ ₪ שכר הטרחה המוצע הוא ____________ 

 לשעת עבודה.

 

 ריך ____________תא

 חתימה ____________
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 נספח ג'

 הסכם 

 2020שנערך ונחתם ביום________ בחודש __________ בשנת 

 אזורית בני שמעוןהה עצמוהבין: 

 (להלן: "המועצה/המזמין")

 מצד אחד;

 לבין: ______________________________

______________________________ 

 (להלן: "רו"ח")

 שני;מצד 

להלן: )בתחומה  ספקת שירותי ראיית חשבון לוועדים מקומייםאל 1ג//2020מס'   והמועצה פרסמה את מכרז הואיל 

 ;(", בהתאמה"השירותיםו "המכרז"

 ;ורואה החשבון הגיש את הצעתו למכרז והואיל 

 זכתה הצעת רו"ח במכרז;  ועל בסיס הצהרותיו של רו"ח, והואיל

ורשאי לעשות כן בהתאם לכל דין, וכי  - מצהיר ומתחייב כי הינו מוכן למלא את השירותים כאמור בהסכם זה ורו"ח והואיל 

 הנדרשים למלא את התחייבויותיו על פי הסכם זה;  בידיו מצויים כל האישורים וההיתרים החוקיים

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

 :כללי .1

 חלק בלתי נפרד ממנו ובחזקת תנאיו.המבוא להסכם זה מהווה  .1.1

 .המכרז, על כל נספחיו, תנאיו, דרישותיו וחלקיו, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה .1.2

 :הצהרות רו"ח .2

 ת:רו"ח מצהיר בזא
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 הסכם זה.  נשואכי הוא מורשה על פי כל דין לבצע את השירותים   .2.1

עומדים לרשותו כל  שים לביצוע השירותים, כיכי יש לו את הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות והכישורים הדרו .2.2

הבחינות למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה,  האמצעים הדרושים לכך וכי הוא בעל כושר ויכולת מתאימים מכל

 במלואן ובמועדן. 

והדרישות האלו ניתנים  כי הוא הבין את צרכי המועצה ודרישותיה הקשורים לביצוע הסכם זה וכי כל הצרכים .2.3

 להשגה באמצעות ההצעה שהוגשה על ידו. 

 הועדים המקומיים. כי כל ההתחייבויות חלות על הפירמה של רו"ח וגם על נותן השירות הישיר שימונה כרו"ח של .2.4

לו, הבין אותם, קיבל  י הוא חתם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את נוסח המכרז על נספחיו ועל ההבהרות שניתנוכ .2.5

והתחייבויותיו על פי הסכם זה, ואין לו כל  מנציגי המועצה את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו לגיבוש הצעתו

גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות  טענה כלפי המועצה בקשר עם אי גילוי מספיק או

 במתן השירות. 

למועצה מידע נכון ושלם,  מטעמה תוך יחסי אמון מרביים וכי ימסורכי ינהג ביושר ובנאמנות כלפי המועצה ו/או מי  .2.6

 על כל דבר ועניין הנוגע למתן השירותים. 

ולהנחיות  כי יערוך ביקורת בהתאם לכללי לשכת רואה החשבון, וכן אפעל בהתאם לתקנים, לסטנדרטים .2.7

 בון בישראל. החש המקצועיות וכללי האתיקה שנקבעו והמתפרסמים מעת לעת על ידי לשכת רואה

מידע שיהא ברשותו,  כי יודיע ללא דיחוי על כל ניגוד אינטרסים אשר עלול להיווצר בינו לבין המועצה ו/או על כל .2.8

 על פי הסכם זה.  לפיו קיים או עלול להיות חשש לפיו לא יוכל לבצע איזה מהתחייבויותיו

יזכו את המועצה  נכונים ו/או השמטת פרטים כי ידוע לו שאי נכונות הצהרותיו בחוזה זה ו/או מסירת פרטים לא .2.9

 ותשלום פיצויים.  במלוא הסעדים העומדים לה לפי חוזה זה ועל פי כל דין, לרבות ביטול החוזה

שניתן כנגדו והאוסר או  רו"ח מתחייב להודיע למועצה מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו .2.10

 תים בהתאם להסכם זה על נספחיו. מגביל את יכולתו ליתן את השירו

 :אופן מתן השירותים .3

המקובלות במקצוע, על פי  רו"ח יבצע את השירותים מושא הסכם זה במקצועיות, ביעילות ובדייקנות, לפי השיטות .3.1

 .הנחיותיו של נציג המועצה ובתיאום עמו

במועד, במתכונת ובאופן  לשירותים,רו"ח ימסור למועצה מסמכים, הסברים וכל מידע או תוצאות חלקיות בקשר  .3.2

 .המועצה /ועד מקומי שיידרש לכך על ידי המועצה , לרבות השתתפות בישיבות במשרדי
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 שעות העבודה, בכל ימי העבודה. רו"ח יהיה זמין לפניות המועצה בכל .3.3

שברשותה לשם ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה, מתחייבת המועצה למסור לספק נתונים ומידע וכל חומר אחר  .3.4

 הדרושים לביצוע השירותים. 

 

 :תקופת ההסכם .4

או )חודשים כל אחת  12תקופות בנות  4 -. תקופת ההתקשרות תוארך בחודשים 12הסכם זה נעשה לתקופה של  .4.1

, אלא אם תודיע המועצה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, על רצונה שנים 5, עד לתקופה כוללת של (חלק ממנה

 ימים מראש. 30של  לסיים ההתקשרות בהודעה

ההסכם ללא שיהא צורך  מובהר כי למועצה זכות הברירה להחליט כי ההסכם יבוא לכלל סיום טרם תום תקופת .4.2

 למסור את ביצוע השירותים לאחר.  בהנמקה כלשהי והיא תוכל, בכפוף להוראות הדין החלות עליה,

מקרה של הפרת ההסכם  טול באופן מיידי בכלאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המועצה להביא הסכם זה לכלל בי .4.3

 הפרת אמון המועצה בביצוע השירותים. ותוך באופן יסודי ו/או בכל מקרה בו התברר כי רו"ח נהג במרמה 

 :אחריות הרו"ח, שיפוי ופיצוי .5

ישירה וכתוצאה  רו"ח יהיה אחראי לתוצאות כל פגיעה, אובדן או נזק, שיגרמו תוך כדי או עקב ביצוע השירותים .5.1

האמצעים הדרושים על מנת למנוע כל  או עקיפה ממעשה או מחדל של רו"ח או של מי מטעמו. רו"ח ינקוט את

 פגיעה, אובדן או נזק. 

נזק מכל סוג,  מקומיים , עובדיהם והבאים מכוחם לא ישאו בכל תשלום, הוצאה, אובדן אוהועדים ההמועצה / .5.2

 ל המועצה בהסכם זה במפורש.שייגרם לרו"ח, למעט אם חובה כאמור מוטלת ע

כתוצאה מפגיעה, אובדן  רו"ח יפצה את המועצה , נציג המועצה וכל מי מטעמם בגין נזקים והוצאות שיגרמו להם .5.3

ששילמו או חויבו לשלם בגין פגיעה, אובדן או נזק  או נזק שהספק אחראי להם כאמור, וישפה אותם בגין כל סכום

 ו"ד. כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט ע

שתוגש נגד הזכאים בגין  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המועצה תהיה רשאית לצרף את רו"ח כצד לכל תביעה .5.4

כוח רו"ח לייצג בתביעה האמורה את הזכאים.  פגיעה, אובדן או נזק שהספק אחראי להם כאמור, או לייפות את בא

זכאים בגין פגיעה, אובדן או נזק שהספק אחראי לו תביעה שתוגש כנגד ה רו"ח ישתף פעולה עם המועצה בקשר לכל

 ימציא למזמין כל נתון או מסמך הרלוונטיים לתביעה או שיתבקשו על ידי המועצה . כאמור, ובכלל זה

  :ביצוע עצמי .6
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שלישי כלשהו, אלא אם  רו"ח אינו רשאי להמחות, לשעבד או למשכן את זכויותיו או את חובותיו לפי חוזה זה לצד .6.1

 כן ניתן על כך אישור המועצה מראש ובכתב. 

נותן השירות הישיר  העבודה תבוצע אך ורק על ידי נותן השירות הישיר שהוצע במסגרת המכרז. כל שינוי בזהות .6.2

 תחשב כהפרה ייסודית.  יתבצע , אך ורק אחרי קבלת אישור בכתב מהמועצה. הפרת סעיף זה

לא תכבדם ולא תשלם  כון כאמור, ככל שנעשו ללא אישור, יהיו חסרי תוקף מחייב, והמועצההמחאה, שיעבוד או מש .6.3

 . כל תמורה בגין שירות שסופק על פיהם

  :התמורה .7

)נספח ב' בהצעת המחיר מטעם רו"ח תמורת ביצוע השירותים, תשלם המועצה לרו"ח את הסכומים המפורטים  .7.1

 .מסכומים אלה ינוכה מס במקור כדין .מע"מ כחוק , בתוספתלמכרז(

 רו"ח יגיש חשבון בגין הכנת דוח פעולות עם הגשת דו"ח פעולות למועצה.  .7.2

הגשת הדו"ח הכספי  םכספיבמקרים בהם יסופקו שירותי הכנת דו"ח כספי, רו"ח יגיש חשבון בגין הכנת דו"ח  .7.3

 . למועצה והצגתו במליאת המועצה

 ת החשבון. מיום הגש 45תנאי תשלום הם שוטף+  .7.4

לועד המקומי וישולם  יוגש ישירות (מנת ועדים מקומייםזעל בסיס שעות עבודה בה)תשלום בגין שירותים נוספים  .7.5

 על ידו.

מראש ובכתב. מבלי לגרוע  המועצה לא תישא בכל תשלום שאינו נובע מהקבוע בהסכם זה, אשר לא ניתן עליו אישור .7.6

כגון טלפון,דואר, צילומים, הדפסות, פקס, נסיעות, זמן נסיעה )צאות מכלליות האמור, מוסכם כי תשלומים בגין הו

 כלולים במחיר השירותים ולא תשולם בגינם כל תמורה נוספת.  (וכיוצא בזה לישיבות או כל ביטול זמן אחר, אש"ל

  :מעביד-אי תחולת יחסי עובד .8

מקרה לא ניתן לפרש חוזה זה כיוצר  הצדדים מסכימים כי היחסים ביניהם הינם יחסי מזמין קבלן עצמאי, ובשום

שתוגש נגד המועצה תביעה שעניינה יחסי  יחסי עובד ומעביד בין המועצה לבין רו"ח או הפועלים מטעמו. במקרה

כספי, חיוב או חבות אחרת, שיפסקו נגד החברה, אם ייפסקו,  עובד ומעביד, ישפה רו"ח את המועצה בגין כל תשלום

 הפסק המחייב.  גתמייד עם דרישת המועצה והצ

 

 



 

 1ג//2020מכרז פומבי מס' 

 הוועדים המקומיים שירותי רואה חשבון עבור

 האזורית בני שמעון בתחום שיפוטה של המועצה

 65מתוך  27עמוד 

 

  :שמירה על סודיות .9

מסמך שיגיעו אליו  רו"ח מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או .9.1

 ביצועו, לפני תחילתו או לאחר מכן.  אגב או בקשר עם ביצוע חוזה זה או במהלך או אגב ביצועו, תוך תקופת

לחוק העונשין,  118רו"ח מצהיר ומאשר, כי ידוע לו, כי אי מילוי ההתחייבות על פי סעיף זה מהווה עבירה לפי סעיף  .9.2

 .1977 -התשל"ז

לא למסור ולא להביא  , לפיה יתחייב שלא להעביר, 1רו"ח מתחייב לחתום על הצהרת הסודיות המצורפת כנספח ג  .9.3

בקשר עם ביצוע חוזה זה תוך תקופת ביצועו,  אליו או נוצרו על ידו אגב אולידיעת כל אדם כל ידיעה או מסמך שיגיע 

 לפני תחילתו או לאחר מכן. 

  :זכויות על החומר .10

קניינה של המועצה והוא -הינו  (להלן: "החומר")כל חומר או מסמך שיוכן או ייאסף על ידי רו"ח בקשר לחוזה זה  .10.1

 במידע זה כרצונה, במגבלות הדין.  -רשאית לעשות ה, אשר מועצמוחזק על ידי רו"ח בנאמנות עבור ה

קשור בביצוע מטלותיו  לרו"ח אין כל זכות קניין או כל זכות אחרת בחומר, והוא אינו רשאי לעשות בו שימוש שאינו  .10.2

 מועצה. על פי החוזה, אלא באישור מראש ובכתב של נציג ה

לרשותו של גורם שאינו  , כמשמעותו בסעיף זה,למשך כל תקופת ההתקשרות ולאחריה, אסור לרו"ח להעביר חומר .10.3

 המועצה.הסכמתה המפורשת והכתובה של  קשור ישירות בביצוע חוזה זה, אלא אם כן ניתנה על כך מראש

עליו, למשך כל תקופת  רו"ח ישמור על החומר בהתאם להוראות הדין, ובלבד שהחומר יישמר באופן שניתן להגן .10.4

 חריה. ההתקשרות, ובמהלך שלוש שנים לא

את כל החומר  -, יעביר רו"ח באופן מיידי מועצהעל אף האמור לעיל, על פי דרישה מפורשת ובכתב של נציג ה .10.5

אם ניתן על כך אישור מפורש ובכתב  שברשותו למועצה, ולא ישמור ברשותו עותק, גיבוי או חלקים מן החומר, אלא

 . מועצהשל נציג ה

 :קיזוז .11

חוזה זה כל סכום -המועצה תהא רשאית לקזז מהתמורה שעליה לשלם לו על פי רו"ח מסכים ומצהיר בזאת כי  .11.1

 . המגיע לה מהספק על פי חוזה זה, על פי כל חוזה אחר או על פי דין

פירוט של הסכומים  הודעה על סכומים שקיזזה המועצה כאמור, תינתן לרו"ח בתכוף לאחר מועד הקיזוז ותכלול .11.2

 שבגינם נעשה הקיזוז. 
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 :ייניםניגוד ענ .12

יודיע מועצה ללא דיחוי  רו"ח מתחייב כי ימנע מלפעול בניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים מושא חוזה זה, וכי .12.1

 כאמור.  על כל עניין העלול להעמיד אותו במצב של חשש לניגוד עניינים

ביקורת פנים, לתאגיד  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב בזאת שהוא לא יעניק שירותי ראיית חשבון או .12.2

בהתאם להוראות הדין או לכל גורם אחר  מדווח לתאגיד שדוחותיו הכספיים מצורפים לדיווחי תאגיד מדווח

 המפוקח על ידי החברה, במשך תקופת ההתקשרות. 

נוי מיום שנודע לו על שי רו"ח ידווח מועצה על כל שינוי במצבו שעלול לעורר חשש לניגוד עניינים תוך שלושה ימים .12.3

 .כאמור

 .2רו"ח יחתום על ההתחייבות להימנעות מניגוד עניינים המצורפת כנספח ג .12.4

 סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.  .12.5

 :ביטוח .13

מבלי לגרוע מאחריות רו"ח לפי חוזה זה או לפי כל דין, מתחייב רו"ח לערוך ולקיים, במשך כל תקופת ההסכם, על  .13.1

לכיסוי אחריותו כאמור, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים, גבולות האחריות חשבונו, את הביטוחים המתאימים 

המהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן:  3, נספח ג המצורף והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים

 "טופס האישור על קיום ביטוחים"(. רו"ח יחזיק ביטוחים אלה כל עוד קיימת כלפיו אחריות שבדין.

 רוט הביטוחים:להלן פי

 

 תנאים מיוחדים  והרחבות סכום ביטוח/גבול אחריות פוליסה

 אחריות צולבת -302 לאירוע ולתקופה₪  2,000,000 פוליסת צד ג'
 משנה וקבלני קבלנים -' ג צד הרחבת -307
 ויתור על תחלוף -309
 האישור מבקש כנגד המלל לתביעות כיסוי -315

 ותאגידו

 מעשי /מחדלי המבוטחמבוטח נוסף בגין  -321
 עיכוב / שיהוי -327
 ראשוניות -328
 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' - 329

 
 כיסוי להרעלת מזון ומשקה* 
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מתחייב לוודא ולאמת עם חברת הביטוח שלו, את קיומם של הביטוחים, את גבולות האחריות המבוקשים  רו"חה 13.1.1

 ואת התנאים וההרחבות. 

את הדרישות שלעיל, לשביעות  םמתחייב להעביר את אישור הביטוח שתספק לו חברת הביטוח, תוא רו"חה. 13.1.2

 יום טרם מועד תחילת הפעילות על  פי החוזה.   15רצונו של המבקש/המזמין, לפחות 

 כיסוי מכשירי הרמה, טעינה ופריקה* 
 כיסוי אחריות שילוחית של המבקש ותאגידיו* 
 כל מי שאינו מקבל שכר מהמבוטח יחשב לצד ג'* 
 כיסוי לפגיעה אישית* 
 

 -לאירוע ו 6,000,000₪ חבות מעבידים
 לתקופה₪  20,000,000

 אחריות צולבת -302
היה וייחשב כמעבידם של מי  -מבוטח נוסף  -319

 מעובדי המבוטח
 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה -322
 עיכוב / שיהוי -327
 ראשוניות -328

 כיסוי עבודת נוער על פי חוק* 
 כיסוי לפגיעה אישית* 
 

אחריות 
 מקצועית

 אובדן מסמכים – 301 לאירוע ולתקופה ₪  2,000,000
 אחריות צולבת -302
 דיבה, השמצה -303
 ויתור על תחלוף -309
 מבוטח נוסף בגין מעשי -321
 מבקש האישור מוגדר כצד ג' -322

 מרמה ואיש יושר עובדים -325

 פגיעה בפרטיות -326
 עיכוב / שיהוי -327
 ראשוניות -328
 חודשים 12גילוי  -332

 
 פרטיות הפרת:חריגה מסמכות, כיסוי* 

 
תנאים כלליים 
 לכל הפוליסות

האישור ו/או תאגידיו לא יפגעו מחמת  מבקש*זכויות  
אי הודעת המבוטח הראשי על אירוע נזק, איחור 

 בהגשת הודעה

*אי קיום תנאי הפוליסה בתום לב ע"י מבקש האישור 
 ו/או זכויות  תאגידיו.לא יפגע בזכויות בזכויותיו 

* ויתור על שיבוב כנגד המבקש ותאגידיו למעט נזק 
 בזדון של המבקש
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תק פוליסות להעביר למועצה / למזמין העמתחייב  רוה"ח יום טרם מועד תחילת הפעילות על  פי החוזה  15, לפחות  13.1.3

 ישרותי ראית חשבון ובקרה חיצונית מול רוא "הביטוח  המצוינות מעלה, תוך שמצוין בהן עיסוק רוה"ח כדלקמן: 

 חשבון"

ו/או אי התאמה  או חסר בתנאים ובהרחבותו/שיהיו בו גבולות אחריות נמוכים  ו/או פוליסות ביטוח אישור ביטוח 13.1.4

 וביטוח לשביעות רצון המזמין/מבקש האישור יחשב ופוליסות ואי העברת אישור ו, לא יתקבללעיסוק המבוקש

 להפרה יסודית של החוזה.

לערוך  רוה"חמתחייב ם הנ"ל ספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחייש צורך בעריכת ביטוחים נו רוה"חהיה ולדעת        13.1.5

ביטוח רכוש נוסף ומשלים כאמור ייכלל סעיף בדבר  ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור. בכל

ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים מטעמו וכן יורחב שם המבטח לכלול את המזמין  בכפוף לסעיף 

 אחריות צולבת.

מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת האישורים ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, כדי להוות אישור בדבר  13.1.6

או כדי  הרו"חלמוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם, או העדרם וכדי לגרוע מאחריותו של  רוה"חהתאמתם של ביטוחי 

 להטיל אחריות כלשהי על המזמין או מי מטעמו.

זאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור באישורי עריכת הביטוח, הינן בבחינת למען הסר ספק, מובהר ב 13.1.7

 לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. רוה"ח, ועל רוה"חדרישה מינימלית המוטלת על 

אבדן או נזק  פוטר בזאת בשמו ובשם הבאים מטעמו את המזמין וכן את הבאים מטעמו מאחריות לכל רוה"ח 13.1.8

 שיגרמו, מכל סיבה שהיא, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

למלא אחר כל  רוה"חבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע ההסכם מתחייב  13.1.9

דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי 

החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדיו, שליחיו ומשמשיו שיועסקו 

מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע  בביצוע ההסכם, לרבות אלה שיועסקו בביצוע ההסכם באופן

  פי החוקים הנ"ל.-ההסכם זכאים לכל הזכויות שעל

רו"ח ישוב וימציא, מידי תום תקופת ביטוח, במשך כל זמן פעילותו, טופס אישור על קיום ביטוחים תקין, וזאת  .13.2

מהווה תנאי יסודי  -חים תקין כאמור ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהחברה. המצאת טופס אישור על קיום ביטו

 בהסכם זה.

רו"ח מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי חוזה זה ולשלם את הפרמיות במועדן. כן מתחייב רו"ח  .13.3

להודיע מיד בכתב למבטח ולמועצה על קרות אירוע נזק ולשתף פעולה עם המועצה לשם שמירה ומימוש של זכויות 

 האחרים על פיהם. המועצה המבוטחים
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 כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הביטוחי יובא לידיעת המועצה בכתב, ויהיה כפוף לאישורה מראש. .13.4

הפר רו"ח את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המועצה על פי הפוליסות, יהיה רו"ח אחראי לנזקים  .13.5

 כלפי המועצה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.באופן מלא ובלעדי, מבלי שתהיה לו טענה כלשהי 

מובהר, כי רו"ח יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליו מכוח סעיפי  .13.6

 הסכם זה, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית.

סעד ו/או תרופה  -ה כדי לגרוע מכל זכות ו/או אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל ו/או בבדיקתם על ידי המועצ .13.7

לשחרר את רו"ח מהתחייבויותיו לפי הסכם  המוקנים למועצה כנגד רו"ח על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי

 זה.

  :ערבות ביצוע .14

 -שתוקפה ל ₪  20,000  להבטחת כלל התחייבויותיו של רו"ח יפקיד רואה החשבון בידי המועצה ערבות ביצוע ע"ס .14.1

 . 4חודשים בנוסח כאמור בנספח ג  12

 .רו"ח, ועד לסיום תקופת ההתקשרותהערבות תחודש מידי שנה על ידי  .14.2

 :הפסקת ההתקשרות על ידי המועצה .15

חייבת במתן הסברים  המועצה רשאית להפסיק את ההתקשרות בכל עת, אף לפני המועד הנקוב, מבלי שתהיה .15.1

 בכתב לרו"ח, חודש ימים מראש. כלשהם, ובלבד שתשלח על כך הודעה

בידי המועצה הוכחות  המועצה רשאית להפסיק את ההתקשרות בינה לבין רו"ח מיידית על ידי הודעה בכתב, כשיש .15.2

בקשר להתקשרות זו או כל התקשרות אחרת בין  להנחת דעתה, שרו"ח או אדם אחר בשמו, הגיש חשבונות כוזבים

 המועצה לרו"ח.

 לתשלומים שבוצעו. ות לא יהיה רו"ח זכאי לפיצויים ו/או לתשלומים כלשהם מעברבמקרה של הפסקת ההתקשר .15.3

 :הפרות ותרופות .16

תרופות בשל הפרת ) הפר רו"ח חוזה זה תהיה המועצה זכאית לכל סעד ותרופה על פי חוזה זה ועל פי חוק החוזים .16.1

 . 1970 -, התשל"א(חוזה

ההסכם הפרה יסודית  בהסכם ייחשב רו"ח כמי שהפר אתמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובנוסף לכל הוראה אחרת  .16.2

 וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים:
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נכסים בפשיטת רגל, או  אם מונה לרו"ח ו/או לעסקיו מפרק זמני או קבוע או ניתן נגדו צו פירוק או צו קבלת .16.2.1

לאכיפת אג"ח, והיא לא ו/או פשיטת רגל ו/או בקשה  אם מונה לו כונס נכסים או אם הוגשה נגדו בקשת פירוק

 הגשתה. יום ממועד 30הוסרה תוך 

בתמורה ובין שלא בתמורה,  -אם רו"ח העביר הסכם זה כולו או חלקו ו/או זכויות ו/או חובות על פיו לאחר, בין  .16.2.2

 קבלני משנה או עובדים בניגוד לתנאי הסכם זה. ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, או אם העסיק

 עצה שרו"ח הסתלק ו/או מתרשל בביצוע החוזה.הוכח להנחת דעת המו .16.2.3

 ימים. 3רו"ח הפר התחייבות מהתחייבויותיו כמפורט בהסכם, ולא תיקן אותה תוך  .16.2.4

בהסכם זה, על ידי  מקרה של הפרה יסודית ו/או אי קיום תנאי או התחייבותבמבלי לגרוע מן האמור, מוסכם כי  .16.3

מועצה, יזכה את המועצה בביטול ההסכם וההתקשרות שלא תוקנה בתוך שלושה ימים ממועד הודעת הרו"ח, 

 לפגוע בזכות המועצה לקבל כל סעד ותרופה אחרים לפי הוראות כל דין. מידית וזאת מבלי

ריבית כלשהי ולא  יום לא יזכה את רו"ח בהפרשי הצמדה ו/או 21איחור בתשלום כלשהו, המגיע לרו"ח, של עד  .16.4

 יהווה הפרה של הוראות חוזה זה.

 מהן. סעיף זה באות להוסיף על זכויות המועצה על פי חוזה זה ועל פי כל דין ולא לגרוע הוראות .16.5

  :כללי .17

בציוד ו/או במתקנים  מוסכם בזה כי אין ולא תהיה לרו"ח זכות חזקה כלשהי בעבודה ו/או בכל חלק הימנה ו/או .17.1

זה, והוא מוותר בזה במפורש על  העבודות לפי חוזה ו/או במערכות הקשורים ו/או הנכללים ו/או המשמשים לביצוע

 אם מוקנית לו זכות כזו.  כל זכות עכבון המוקנית לו עפ"י כל דין,

אין בה ולא תפורש  הימנעות המועצה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל .17.2

גות זו ויתור כלשהו על זכויותיה לפי מהתנה - בשם אופן כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד

 חוזה זה. 

ממנה גזרה שווה למקרה  הסכמה מצד המועצה לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו .17.3

 .אחר

יפגעו בזכויותיה של  כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי המועצה או מטעמה לא .17.4

מצד רו"ח, ולא ייחשבו כוויתור מצד המועצה  ו לרו"ח צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיוםהחברה, לא ישמש

 על זכות מזכויותיה. 
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ורו"ח יהיה מנוע  כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים .17.5

 מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה. 

לא תהא קשורה בכל  וזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין המועצה לרו"ח במלואו, וכי המועצהתנאי ח .17.6

בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר  הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או

 נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 

של סתירה בין נוסח  ים זה את זה ומהווים מסמך אחד. בכל מקרהמשלימ )על נספחיו(המכרז והחוזה המצורף לו  .17.7

שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין  המכרז לבין נוסח החוזה, יעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. בנסיבות

 נוסח החוזה, יגבר נוסח החוזה. 

 בלבד.  בארסמכות השיפוט המקומית לגבי חוזה זה הינה של בית המשפט המוסמך  .17.8

שתישלח לפי הכתובות הנ"ל  הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה .17.9

 הדואר. שעות ממסירתה למשרד 72תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 ____________________                 ______________________ 

 רו"ח                                                              המועצה 
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 -הצהרת סודיות  1נספח ג/ 

 

 :אני הח"מ _____________________________________ מצהיר ומתחייב בזה

אדם או גוף,  מכן, לשום לא לגלות, לא להראות ולא למסור, בין במשך התקופה בה ניתן שירותים למועצה ובין לאחר .1

עבור המועצה וכל הקשור לכך, למעט במסגרת  שום מידע ו/או מסמך הנוגע או הקשור במישרין או בעקיפין לעבודות

וזאת בין שהסודות או המידע האמורים הגיעו אלי כתוצאה מעיסוקי  מתן שירותים שהוזמנו ע"י המועצה ולמענה,

 בדרך אחרת. כנותן שירות למועצה ובין

  מורשים. ל הפעולות ולנקוט בכל הצעדים לבל תהיה כל דליפת מידע לגורמים שאינםלעשות את כ .2

לביצועי, כולל ביצוע  לעיל שלא למטרות ביצועה של העבודה שנמסרה 1לא לעשות כל שימוש במידע כאמור בסעיף  .3

 שכפולים, העתקים וכו' שלא למטרות אלה.

שבדין, מהווה עבירה  , גילוי מידע כאמור שלא לפי סמכות 1977 -לחוק העונשין התשל"ז 118ידוע לי כי עפ"י סעיף  .4

 פלילית

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת . .5

 __________________              _______________ 

 חתימה    תאריך חתימה

 

שמספרה .  הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני _________ עו"ד, מר/גב' ___________ נושא ת.ז

הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה  _________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים

 כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני .

___________________ 

 עו"ד
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 -התחייבות להימנעות מניגוד עניינים  2נספח ג/ 

 

 _____________________________________ מצהיר ומתחייב בזה:אני הח"מ 

ללא דיחוי על כל עניין העלול  להימנע מלפעול בניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים מושא חוזה זה, ולהודיע למועצה .1

 להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים כאמור.

הכספיים מצורפים לדיווחי תאגיד  אגיד מדווח, לתאגיד שדוחותיושלא להעניק שירותי ראיית חשבון או ביקורת פנים לת .2

בהתאם להוראות הדין, במשך תקופת ההתקשרות, ולא לייצג את  מדווח או לכל גורם אחר המפוקח על ידי המועצה

 מול המועצה במהלך תקופת ההתקשרות . עניינם של גופים כאמור

_______________ __________________ 

 חתימה                        תאריך 
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 - ביטוחים 3נספח ג/ 
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 כיסויים

 

 סוג הביטוח

 

 סכומיאחריות או  גבולותלפי  חלוקה

 ביטוח

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

 ומהדורת

 הפוליסה

תאריך 

 תחילה

 נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח תאריך סיום

 וביטול בתוקף

  חריגים

 כיסוי קוד לציין יש

 'ד לנספח בהתאם

 מטבע סכום

 רכוש 

 

       

  
       

       

       

אחריות  -302 ₪  2,000,000     צד ג'

 צולבת

הרחבת  -307

קבלנים  -צד ג' 

 וקבלני משנה

ויתור על  -309

 תחלוף

כיסוי  -315

לתביעות המלל 

כנגד מבקש 

האישור 

 ותאגידו

מבוטח  -321

נוסף בגין 

/מחדלי  מעשי

 המבוטח

עיכוב /  -327

 שיהוי

328- 

 ראשוניות

רכוש  - 329

מבקש 

האישור 

 ייחשב כצד ג'
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 6,000,000     אחריות מעבידים

 -למקרה ו

20,000,000 

 לתקופה

אחריות  -302 ₪ 

 צולבת

 מבוטח -319

 היה - נוסף

 וייחשב

 של כמעבידם

 מעובדי מי

 המבוטח

מבקש  -322

האישור מוגדר 

 כצד ג' בפרק זה

עיכוב /  -327

 שיהוי

 אשוניותר -328

 

     אחריות מקצועית

 

 

 

 

2,000,000  ₪ 

 

אובדן  – 301

 מסמכים

אחריות  -302

 צולבת

דיבה,  -303

 השמצה

ויתור על  -309

 תחלוף

מבוטח  -321

נוסף בגין 

 מעשי

מבקש  -322

האישור 

 מוגדר כצד ג'

מרמה  -325

ואיש יושר 

 עובדים

פגיעה  -326

 בפרטיות

עיכוב /  -327

 שיהוי

328- 

 ראשוניות
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 'א נספח

 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 *האישור מבקש מעמד *העסקה אופי מבוטחה *מבקש האישור

  שם

 מועצה אזורית בני שמעון

 

  שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 

 ת.ז./ח.פ.

500262415 

 ת.ז./ח.פ.

 מען

 צומת בית קמה

 85300ד.נ. נגב 

 מען

 

 

 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 

 ראיית  חשבון -007

  ביקורת -077

 

 

 

 12גילוי  -332

 חודשים

      חבות מוצר

 

  

        אחר



 

 1ג//2020מכרז פומבי מס' 

 הוועדים המקומיים שירותי רואה חשבון עבור

 האזורית בני שמעון בתחום שיפוטה של המועצה

 65מתוך  40עמוד 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

 ביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום_ 60ייכנס לתוקף אלא  לא

 

 חתימת האישור

 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 
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 -ערבות בנקאית לביצוע  4נספח ג/ 

 לכבוד,

 האזורית בני שמעוןהמועצה 

 הנדון: ערבות בנקאית צמודה מס' _____________

 _____לביצוע התחייבויותינו לפי הסכם  (להלן המבקשים)על פי בקשת ______________________  .1

 למתן שירותי ראיית חשבון לוועדים אנו  1ג//2020מיום ___________ במסגרת מכרז פומבי מס' 

הצמדה למדד הנובעים  בתוספת הפרשי₪( עשרים אלף )ש"ח  20,000כל סכום עד לסך של ערבים בזה כלפיכם לסילוק 

 (. להלן הפרשי הצמדה)מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן 

הראשונה בכתב שתגיע  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל, בתוספת הפרשי הצמדה, מיד עם דרישתכם .2

לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים  ו לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, אואלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס א

טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב  בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם

 כלשהו כלפיכם.

אחת מהן  שכלאתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,  .3

 הנ"ל. מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל

 במכתבנו זה : .4

 .כלכלי "מדד" משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר

 הפרשי הצמדה יחושבו, כדלקמן: .5

, כי המדד החדש עלה (החדש להלן המדד)ל תשלום בפועל, על פי ערבות זו אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כ

, יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום (המדד היסודי - להלן) 15.1.20שפורסם ביום  2019 דצמברלעומת המדד בגין חודש 

לתי חוזרת ערבות זו הינה ב. בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין

 ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

לאחר יום . דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא.. _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת

 בכבוד רב,

 _____________________בנק : 
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 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין -נספח ד'

 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 

אני הח"מ, ________________, ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

  אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:בחוק, אם לא 

  

( ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו ובעבורו, כחלק הספק -________________ אצל ______________________ )להלן  -. אני משמש/ת כ1

  י ראיית חשבון לועדים מקומיים במועצה האזורית בני שמעון.לאספקת שירות_______ בלתי נפרד ממסמכי מכרז 

 זה:בתצהיר 

גם בעל  השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה  -ידי הספק. אם הספק הוא חבר בני אדם -מי שנשלט על   - "בעל זיקה "

אצל הספק, או תאגיד הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של הספק, או מי מהאחראים מטעם הספק על 

  תשלום שכר העבודה.

 .1981-נקאות )רישוי( התשמ"אכהגדרתה בחוק הב     -    "שליטה "

  . הנני מצהיר בזאת, כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אנוכי, הספק וכל בעל זיקה לספק:2

 

, לפי חוק עובדים 2002באוקטובר  31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג  __

 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-דין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אזרים )איסור העסקה שלא כ

 

, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה 2002באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג   __

 .1987-נימום, התשמ"זו/או לפי חוק שכר מי 1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 

  במקום המתאים[ X]נא לסמן 

 . הנני מצהיר, כי התקיים בספק אחד מאלה )יש לסמן(:3

 הספק ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום; )א(

הספק או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה  )ב(

 חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה; 
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הספק או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת  )ג(

 ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 -לעניין סעיף זה  

 . 1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  

 חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק. (1) 

 אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (2)

 בעל השליטה בו; )א(  

או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הספק, ותחומי  חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו )ב(

 פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק;

 מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה; )ג( 

 בידי מי ששולט בספק;חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית  –אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (3)

 

 (. 31.10.02הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג ) –"הורשע" 

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

 או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם. 75%החזקה של  –"שליטה מהותית" 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

______________ 

  חתימה          

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ________, ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי 

ת/יעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא 

 עליו בפניי.

 ____________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 -' תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות הנספח 

’ ____________ מס ית חתימה מטעם\מורשה’_______________ ת ת"ז מס\אנו הח"מ מר/גב __________ נושא

ה לכל \את האמת וכי אהיה צפוי , לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר(להלן: "המציע")____________זיהוי/ח.פ. 

 :ובכתב כדלקמן ת בזאת\ה ומתחייב\העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר

להצעה למכרז  לחתום על תצהיר זה בתמיכה( להלן: "המציע")הוסמכתי כדין על ידי ________________ .1

 .(להלן: "המכרז")למתן שירותי ראיית חשבון לוועדים __ ______

 הרייני מצהיר כדלקמן: .2

חוק מס קניה  המציע ורואה החשבון המוצע על ידו להספקת השירותים נשוא המכרז לא הורשעו בעבירות לפי .2.1

;  1975 -מס ערך מוסף, התשל"ו ; פקודת מס הכנסה ; פקודת המכס; חוק 1952 -, התשי"ב(סחורות ושירותים)

לחוק העונשין,  438עד  414 -ו 393עד  383 , 297עד  290; סעיפים  1978 -חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח

 . 1981 -לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א  למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו,  1977 -התשל"ז

 או מחק את המיותר

 ___________________________בביצוע העבירות הבאות: __________________ .2.2

 .(המנויות לעיל יש לפרט מתוך העבירות)___________________________________________ 

המציע במרשם  הואיל וכך, אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודות .3

 . 1981 -תשמ"א הפלילי ותקנת השבים,הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם 

 הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז שבנדון. .4

____________________ 

 חתימת המצהיר

 אישור:

__________________  אני הח"מ ______________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני בכתובת

על פי ת.ז. מס' _________________ ולאחר  מר/גב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתיו/ת

יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי

 _________________ _____________________. בפנייהנ"ל וחתם/ה עליה  את נכונות ההצהרה

 עו"ד                           תאריך                             
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 -' מתכונת דו"ח פעולות לדוגמה ונספח 

 

 _________  דוח פעולות ועדת מקומי

 נתונים כללים על פי תקציב השנה הנבדקת .1

  האוכלוסין(מספר תושבים )לפי נתוני מרשם 

 למ"ר לשנה₪  מס ועד מקומי

 אש"ח סה"כ הוצאות )כולל משרד החינוך(

 אש"ח סה"כ הוצאות )ללא משרד החינוך(

 

 הוצאות כללי

 אחוז אש"ח סעיף

   מינהלה

   הנחות מיסי ועד מקומי

   חינוך בתי ספר

   תנועות נוער ומתנ"סים וצהרונים

   סיפריות

   חגיגות ארועים וטקסים

   שמירה 

   מונציפאלי אחר
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 פרוט הוצאות מוניציפאליות

 אחוז אש"ח סעיף

   אחזקה ושיפוצים

   גינון

 100%  תאורת רחובות

   אחזקת כבישים פנימיים ומדרכות

   ריהוט רחוב ומתקני משחקים

   תברואה והדברה

   דת ובית כנסת

   בית עלמין

   בריאות

   איכות הסביבה

   תחזוקת מבני תרבות וספורט

   ארכיון

 100%  סה"כ מונציפאליות אחרות

 

 הרכב חברי הועד המקומי: .2

 תפקיד שם
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 האם היה שינוי בהרכב חברי הועד בשנה הנבדקת? _________________

 האם ההחלפה בוצעה בהתאם לצו המועצות האזוריות  _________________

 

 חתימהזכויות  .3

ובהעדר הגזבר , כל המחאה או פקודת תשלום לחובת הועד המקומי יהיו חתומים בידי ראש הועד ובידי גזבר הועד .3.1

 מקומו של הגזבר. יהיו חתומים בידי חבר הועד או עובד הועד שנתמנו ע"י הועד המקומי למלא את

פירושה העדרות  נבצרות)פקידו העדרות הגזבר פירושה, כי הגזבר נעדר מן הארץ או שנבצר ממנו למלא את ת .3.2

 (.מחמת מילואים, אשפוז ממושך וכיו"ב

 _______________ (יש לצרף את הפרוטוקול)תאריך אישור בעלי זכות החתימה  .3.3

 (יש לצרף אישור הבנק)שמות והרכב בעלי זכויות החתימה  .3.4

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 האם הרכב בעלי זכויות החתימה בועד תקין .3.5
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_____________________________________________________________________ 

 המקומיניהול הועד  .4

פעילויות כגון: קביעת . עבודת הוועד המקומי ותהליכי קבלת ההחלטות בוועד, הינן הכרחיות לניהולו התקין של הישוב

אחר החלטות, תקציב שנתי, המצאת  סדר יום, פומביות ושקיפות ישיבות הועד, מנין חוקי, פרוטוקולים, ביצוע ומעקב

 . לניהול תקין של הוועד המקומי שבשגרה וחיוניותידיעות למועצה ולציבור הינן חלק מפעילויות 

 

 

 

 התכנסות הועד:

 שבועות. חובה להקליט את ישיבות הועד 6על הועד לקיים ישיבה בכל 

 האם ישיבות הועד מוקלטות כן/לא

 רשום את תאריכי הישיבות שהתקיימו בשנה הנבדקת

  

  

  

 

 

 רישום פרוטוקולים:

בפרוטוקול את שמות חברי הועד הנוכחים בישיבה: את מהלך הדיונים: את ההצעות: ואת תוצאות על פי הצו יש לרשום 

ימים לפני  7ההצבעה: על הפרוטוקול להיחתם בשמו ובחתימתו של יו"ר הועד ועליו להישלח לחברי הועד לפחות 

 הישיבה הבאה.

 האם רישום הפרוטוקולים מתבצע לפי הכללים הנדרשים
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 ט מהו הליקויפר –במידה ולא 

 

 האם הפרוטוקולים מפורסמים באתר הועד המקומי

 

 

 

 

 אישור תקציב:

 באוקטובר שלפני שנת התקציב 1את התקציב יש להגיש למועצה לצורך קבלת אישור המליאה עד 

 מהו המועד בו אושר התקציב?

 מהו המועד בו נשלח התקציב למועצה?

 תקין/ לא תקין

 הערות:

 

 

 

 

 ועד:מיסי 

מותנית בקבלת אישור בכתב מהמועצה. על הנהלת הועד לאשר מדי שנה את מיסי הועד ולהגישם גביית מיסי הועד 

 בנובמבר.  30לאישור המועצה. אישור מליאת המועצה צריך להתבצע עד ה 

 ?ו מיסי הועדמהו המועד בו אושר



 

 1ג//2020מכרז פומבי מס' 

 הוועדים המקומיים שירותי רואה חשבון עבור

 האזורית בני שמעון בתחום שיפוטה של המועצה

 65מתוך  50עמוד 

 

 תקין/ לא תקין

 הערות:

 

 

 

 הפרדת פעילות ועד מקומי/ אגודה:

 האם קיים חשבון בנק על שם הועד המקומי

 האם מבוצע רישום נפרד ועצמאי בספרי הנה"ח

 חשבונית על שם הועד המקומי. )צרף את המסמכים שנבדקו ואת ההערות(. 3מדגמית בדוק 

 הערות:

 

 תקין/ לא תקין

 

 

 דוח כספי:

 30.4הדו"ח הכספי אמור להיות מועבר למועצה עד ה 

 ?הדוח הכספי אושרמהו המועד בו 

 מהו המועד בו הועבר הדוח הכספי למועצה

 תקין/ לא תקין

 הערות:

 31.12 -צרף אישורי יתרות חשבונות בנק של הועד המקומי ל
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 עמידה בנהלי הרכש .5

 על פי דיני הרכש אין לבצע רכישות ללא הליך של בדיקת הצעות מחיר או הליך של מכרז.  

  את המוצר או השירות  הרכש בהסכם התקשרות אם בחוזה כתוב או בטופס הזמנה המגדירבנוסף, חלה חובה לעגן את

 הנרכש וכן את תנאי המסגרת למוזמן כגון זמני אספקה ותנאי תשלום

  (.2 נספח)נהלי הרכש לועדים המקומיים מצ"ב 

 מדגם מכרטסת הנהלת חשבונות: .5.1

 

 בדיקת הוצאות לפי ספק בשנה הנבדקת:

הוצאה בסכום של בין  ספקים שנרשמה בגינם 5שלוש הצעות מחיר כנדרש בנוהל בנה מדגם של  בכדי לוודא קיומם של

)הסכומים מתעדכנים מעת לעת באתר משרד הפנים יש לבחון את הסכומים המעודכנים ₪.  69,700לבין ₪  7,000

 בתחילת הביקורת(.

 

 

מספר  סכום בש"ח ת.ערך פרטים שם הספק מס"ד

הצעות 

המחיר 

 שנבדקו

תאריך  תקצוב

 אישור הועד

1        

2        

3        
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 התקשרויות ארוכות טווח/מכרזים .5.2

לרבות  ומתב"רים הבדיקה תתייחס לכל ההוצאות שנדרש לגביהם הליך מכרזי על פי כללי הרכש ברשומ"ק מתקציב שוטף

 בתוספת מע"מ.  ₪ 69,700העולה על השנים האחרונות סכום  3 -ספקים ששולם להם במצטבר ב

 פרט את הממצאים:

מהות  סכום בש"ח שם הספק

 ההתקשרות

האם קיים 

הסכם 

 התקשרות

תאריך 

פרסום 

בעיתונות/ 

פניה 

 לספקים

ת.אישור 

 הועד

הליך תקין/ 

 לא תקין

 הערות

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 -סל סגור" היטל שמירה " .6

4        

5        
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תכנית השמירה  שהיישוב גובה היטל שמירה בדוק האם סעיף ההוצאות כולל רק את ההוצאות המאושרות על פיבמידה 

 (.3 נספח)המועצתית 

 

 כללי: .7

 בנושאים: 3-4בדוק וצרף את טופסי הצהרות הועדים המצורפים כנספחים 

 קרבה משפחתית 

 ניכוי מס במקור 

 הצהרת חשב שכר 

 חשבוניות מגרה 

 

 ________________ חתימה: _________________תאריך: 

 

 

 נספחים לדו"ח פעולות:

  נורמה להתנהלות הועדים המקומיים 1נספח 

  תמצית נהלי הרכש 2נספח 

  תכנית השמירה המועצתית 3נספח 

  הצהרת קרבה משפחתית 4נספח 

  הצהרת ניכוי מס במקור 5נספח 

  הצהרת חשב שכר 6נספח 

 " "חשבוניות מגירהתצהיר  7נספח 
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 1נספח 

 המקומיים הוועדיםנורמה להתנהלות 

 ישיבות ועד מקומי .1

 א. כללי

 שבועות. הועד המקומי ייקבע את הימים לישיבות, ובלבד שתקיים לפחות ישיבה רגילה אחת בכל ששה 

 .ראש הועד המקומי רשאי לכנס בכל עת ישיבת ועד שלא מן המנין 

 בידי שליש, לפחות,  ראש הועד המקומי חייב לכנס ישיבת ועד שלא מן המנין, אם הוגשה לו על כך דרישה חתומה

יום מיום הגשת דרישה  14הישיבה תוך  מחברי הועד המקומי ובה פורט סדר היום הנדרש, לא כינס ראש הועד את

 דר היום הנדרש.הועד לשם דיון בס כאמור, יוכלו החברים שהגישו אותה לקרוא לישיבת

 הועד, ייקבע על ידי ראש  הדיונים יתקיימו ע"פ סדר היום שנשלח, סדר יום לישיבת הועד, שלא נקבע מראש על ידי

 הועד.

 מחברי הועד להיות יו"ר  ראש הועד יהיה יו"ר בכל הישיבות, ובהעדרו סגנו, נעדרו יו"ר וסגן, יבחרו הנוכחים באחד

 .הישיבה

  פומביות, אלא אם הוחלט בישיבה שתהא, כולה או חלקה, בדלתיים סגורות.ישיבות הועד יהיו 

 .השתתפות הציבור הינה בעמדה של משקיפים בלבד. בין השאר הם אינם בעלי זכות הצבעה 

 שליש מהמשתתפים  רוב חברי הועד הינו מניין חוקי, והיה ולא מתקיים רוב לישיבה תדחה הישיבה בשעה ואז

 יחשבו למניין חוקי.

 מחברי הועד וזאת בתנאי  ימים ואז תהיה חוקית אם נוכחים בה לפחות שליש 7 -א נוכח שליש, תידחה הישיבה ל ל

 שלא ידונו בה בענין שלא עמד על סדר היום של הישיבה הקודמת.

 .ההצבעה תיעשה בהרמת ידיים אלה אם כן שליש מהמשתתפים מבקשים הצבעה חשאית 

 בה מנין חוקי, חוץ  חברי הועד או של הנוכחים בעת ההצבעה בישיבה שיש החלטות מתקבלות ברוב קולותיהם של

 מהחלטות שנקבע להן בדין רוב מיוחד.
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 .מספר קולות שקול פירושו דחיית ההצעה 

 

 ב. פרוטוקול ישיבה

גם את בצו אשר מחיל על הועד  132)סעיף בכל ישיבה של הועד המקומי או של ועדה, יש להקליט את ישיבות הועד וועדותיו 

תוצאות  פרוטוקול שיכיל את שמות חברי הועד הנוכחים בישיבה, את מהלך הדיונים, את ההצעות ואת ולרשום (54סעיף 

 ההצבעה.

 הפרוטוקול ייחתם באותה ישיבה או בישיבה הבאה על ידי יושב ראש הישיבה.

 ימים לפני הישיבה הבאה. 7הפרוטוקול יישלח לחברי הועד או הועדה לפחות 

 רעור על פרט מפרטי הפרוטוקול, יועמד הערעור לדיון בראשית הישיבה הבאה.היה ע

 

 )א 134סעיף (תקציב ג. 

להגיש למועצה לצורך קבלת  לשם מילוי תפקידו, יכין הועד תקציב מפורט שנתי של הכנסות והוצאות. את התקציב יש

 באוקטובר שלפני שנת התקציב. 1אישור המליאה עד 

  המועצה תקציב בשביל  בנובמבר, תכין 30במועד האמור ולמרות דרישת המועצה לא הגישו עד לא הגיש הועד תקציב

 הישוב. הועד, כדי להבטיח את קיום השירותים ההכרחיים ביותר לתושבי

 לדחות כל פרט מפרטי  - שינוי / אישור התקציב המועצה רשאית, לאחר שתשמע את דעתו של הועד המקומי, לתקן או

 הציבור. סיף פרט, אם לדעתה, הוספת הפרט הכרחית לטובתהתקציב וכן להו

 להוציא בכל חודש סכום השווה  החלה שנת הכספים והועד או המועצה לא אישרו את הצעת התקציב, יהא הועד רשאי

בהתחשב בהתייקרויות ובנסיבות מיוחדות אחרות, וזאת  מהתקציב השנתי הקודם בתוספת סכום שאישר השר 1/12 -ל

 הקודם. סעיפים שפורטו בתקציב לגבי אותם

  לדוחות הכספיים של  יש להכין את התקציב על פי מבנה שנקבע ע"י משרד הפנים ומותאם 3/2011על פי חוזר מנכ"ל

 המועצה.

 (ד-ב 134סעיף )דו"ח כספי מבוקר  .2
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הכספים ולא יאוחר מ שנת  הועד חייב להכין דו"ח כספי מבוקר ביד רואה חשבון (שמינויו אושר ע"י המועצה) סמוך לסיום

 למרץ בגין השנה שחלפה . 31 -

 הדו"ח הכספי יאושר בישיבת הועד, וייחתם על ידי יו"ר הועד והגזבר.

 מתום שנת הכספים שחלפה. (30/4)הדו"ח הכספי יוגש למועצה לא יאוחר מארבע חודשים 

 (15/5)ימים מהגשת הדו"ח למועצה  14מצית הדו"ח תופץ לכל תושבי היישוב בתוך ת

 

 (על הנהלה מקומית 239מכיל את סעיף  132סעיף )דין וחשבון  .3

ענייני הועד במשך השנה  באפריל של כל שנה, להכין בהקדם האפשרי דין וחשבון מפורט על 1ראש הועד חייב, אחרי 

 שחלפה.

הועד לכך שלפחות ראש  הדין וחשבון יוגש לועד המקומי ולאחר שידון בו ויאשרו, בתיקונים או שלא בתיקונים, ידאג

 ביוני בכל שנה. 1 -שלושה העתקים ממנו יישלחו למועצה, לא יאוחר מ

 הועד המקומי רשאי לפרסם את הדין וחשבון בצורה הטובה בעיניו.

 (133 –ארנונה מקומית סעיף )אישור מיסי ועד  .4

הנהלתו כל מס שהמועצה  בצו המועצות האזוריות: ועד מקומי רשאי, באישור המועצה, להטיל בתחום (א) 133על פי סעיף 

תיקוני )להוראות חוק ההסדרים במשק המדינה  (א) ורשאי הוא, באישור המועצה ובכפוף 68רשאית להטיל לפי סעיף 

ותקנו לפיו להטיל ארנונה כללית, והכל , והתקנות שה(להלן חוק ההסדרים) 1992 -, התשנ"ג(חקיקה להשגת יעדי התקציב

 (.להלן מסי ועד מקומי)הסמכויות שהמועצה אצלה לו  לצורך ביצוע

 

גביית מיסי הועד מותנית . מובהר הליך תהליך הטלת הארנונה ע"י המועצה וע"י הועד המקומי 1/2007בחוזר מנכ"ל 

סי הועד ולהגישם לאישור המועצה. אישור מליאת מי בקבלת אישור בכתב מהמועצה. לשם כך, על הועד המקומי לאשר את

 בנובמבר. 30 המועצה צריך להתבצע עד לתאריך

 זכויות חתימה : .5

המקומי וקובע, כי כל  לצו על הועד 78מחיל את סעיף  1958 –תשי"ח  (מועצות אזוריות)צו המועצות המקומיות  .א

הועד ובידי גזבר הועד, ובהעדר הגזבר יהיו  המחאה או פקודת תשלום לחובת הועד המקומי יהיו חתומים בידי ראש

 הועד המקומי למלא את מקומו של הגזבר. חתומים בידי חבר הועד או עובד הועד שנתמנו ע"י
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פירושה העדרות מחמת  נבצרות)העדרות הגזבר פירושה, כי הגזבר נעדר מן הארץ או שנבצר ממנו למלא את תפקידו  .ב

 .(מילואים, אשפוז ממושך וכיו"ב

הועד המקומי למנות ממלא  נעדר ראש הועד מן הארץ או נבצר מראש הועד המקומי לחתום כאמור לעיל, רשאיכאשר  .ג

 מקום אשר ימלא את תפקידי ראש הועד בעת הנבצרות.

תשלום או חוזים שיש בהם  לפיכך בדרך כלל החותמים בשם הועד המקומי על המחאות או פקודות תשלום או שוברי .ד

 המקומי יחדיו. הועד יהיו ראש הועד המקומי וגזבר הועד התחייבויות כספיות של

התשובה היא בשלילה. צו  באשר לשאלה האם גזבר הועד המקומי יכול להיות מי שאינו חבר הועד או עובד הועד, .ה

ציבור שהם חברי הועד המקומי, ועל עובדי הועד  המועצות האזוריות מטיל חובות שונות על מי שמכהנים כנבחרי

 המקומי.

 ובות אלה אינן מוטלות על מי שאינו חבר הועד או עובדו.ח .1.ה

בתפקידו הסטטוטורי כעובד  חובותיו של גזבר הועד המקומי עפ"י הצו הן כחובותיו של גזבר המועצה, שהוא מכהן .2.ה

 המועצה.

היא שבעל תפקיד של  משכך גזבר הועד חייב להיות כפוף להוראות הצו בעניין מילוי תפקידו, ותכלית החקיקה .3.ה

 זבר יהיה חבר הועד המקומי או עובד הועד .ג

 

 (על הנהלה מקומית 77מכיל את סעיף  (ג) 132סעיף )חשבון בנק  .6

המועצה בבנק שהיא תקבע  "כל הכספים השייכים לקופת המועצה או מתקבלים למענה או לחשבונה ישולמו מיד לחשבון

 לכך"

 להתנהל בחשבון הבנק שעל שמו.משמעותו של סעיף זה היא כי כספי הועד המקומי צריכים 

 

 מכרזים והתקשרויות .7

 כללי רכש ומכרזים .7.1

 ראש הועד המקומי רשאי, על פי החלטת הועד המקומי, להתקשר בחוזה שם הועד המקומי. .7.1.1

טובין ומקרקעין  על הועד המקומי חלה חובת המכרזים ו/או קבלת הצעות מחיר לקבלת שירותים, רכישות .7.1.2

 המועצות האזוריות. וביצוע עבודות/פרויקטים שונים בהתאם להוראות התוספת השניה לצו
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חוזה אם אין  אם החוזה מטיל הוצאה או התחייבות כספית על הועד, לא יחליט הועד על התקשרות באותו .7.1.3

  להוצאה או להתחייבות הקצבה מתאימה בתקציבו המאושר של הועד .

ועדת  נדרש להקים (, מכרז זוטא ומכרז פומבי)ניין לנהל את ענייני המכרזים בעצמו ועד מקומי המעו .7.1.4

 האזוריות. מכרזים ולנהלה בהתאם להוראות הרלוונטיות המופיעות בתוספת השנייה לצו המועצות

 מסלול הרכש הנכון נקבע על פי היקף הרכש לאורך תקופת ההתקשרות. .7.1.5

לביצוע עבודות  בזמן אחד במספר חוזים להזמנת אותם טובין, אוקיים איסור לפיצול חוזים. התקשרות  .7.1.6

 חוזה אחד. המהוות למעשה עבודה שלמה אחת, יש לראות את כל אותם חוזים כאילו היו

 חלקים: 3 -ניתן לחלק את תהליכי הרכש ל

 ()הסכום מתעדכן מעת לעת באתר משרד הפניםש"ח  69,700 –רכש על בסיס הצעות מחיר לסכומים של עד  .א

אישור הרכש . יש להשוות את כל רכיבי הצעות המחיר. הצעות מחיר לפחות 3ביצוע הרכש ברמה זו יעשה בכפוף להשוואת 

 יעשה ע"י ועדת הרכש ובהעדרה ע"י הנהלת הועד המקומי.

)תוספת שניה בצו המועצות האזוריות סעיף  .352,100₪ -ל ₪  69,700 –רכש על בסיס "מכרז זוטא לסכומים שבין  .ב

 א'(80

 להליך "מכרז זוטא" שני כללי בסיס:

 לבקש הצעות למכרז. המצאות "ספר ספקים" כלומר מאגר של ספקים רשומים אליהם פונים .1.ב

ספקים הכלולים ברשימה, ובמידה  קבלנים או 4יש להודיע לפחות ל₪  176,100 -ל ₪  69,700לרכש בסכומים שבין  .2.ב

ספקים או קבלנים הכלולים  6 -יש להודיע לפחות ל₪  352,100 -ל₪  176,100ומדובר על חוזה בסכום הנע בין 

ספקים", בהליך של רכש  ניתן להשתמש ב"ספר הספקים" המנוהל ע"י המועצה אולם במידה ואין "ספר ברשימה.

 )הסכומים לא כולל מע"מ(. .יש לבצע מכרז פומבי₪  69,700מעל לסכום של 

על פי התוספת השניה בצו המועצות, החל על ועדים ) .₪ 352,1006 –רכש על בסיס מכרז פומבי מעל לסכום של  .ג

 (א 80מקומיים, סעיף 

 תמצית כללי עריכת מכרז פומבי כוללים:

 -פרסום בעיתונות 

 : מסירת מסמכי מכרז הכוללים את

 ( תנאי המכרז, לרבות תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז 1) 
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 ( נוסח "מסמך הצעת המשתתף במכרז" 2) 

 נוסח של החוזה המוצע(  3) 

 ( לוח זמנים ותנאי תשלום 4) 

 . מתן הזדמנות שווה לכל

 . ביצוע סיור קבלנים / כנס מציעים

 . הכנת אומדן

 . קביעת מועד להגשת ההצעות

 . הליך פתיחת תיבת המכרזים

 . רישום פרוטוקול

 . בדיקת ההצעות והשוואתן

 . החלטה על המציע הזוכה

 המתאים על פי צפי ההיקף הכספי.יש לבחור את הליך הרכש 

 

 התקשרויות .7.2

בשלב השני יש לעגן את ההתקשרות איתו . כאמור, בחירת הספק/נותן השירות תעשה על בסיס הצעות מחיר או מכרז

 בכתב.

 על ההתקשרות להיעשות על ידי טופסי הזמנה המסופררים במספרים עוקבים.

מלא של הטובין שהוזמנו ופרטים נוספים, לרבות, כמות, מחיר על טופס ההזמנה לכלול חתימה + חותמת הועד ופרוט 

 ותקופת אחריות וכד'. יחידה, תנאי תשלום, תנאי משלוח, אופן אריזה, מועדי אספקה

במכרז יש לחתום על  במקרה של התקשרות מורכבת, התקשרות ארוכת טווח, הסכמי מסגרת ו/או התקשרות עם זוכה

 הסכם התקשרות.

התקשרויות אלה ללא  ות שנתית על בסיס הצעות מחיר אולם יש לזכור כי לא ניתן להגדיל את סכומיניתן לערוך התקשר

 תהליך נוסף להצעות מחיר ובכל מקרה ההתקשרות תקפה לשנה אחת בלבד.



 

 1ג//2020מכרז פומבי מס' 

 הוועדים המקומיים שירותי רואה חשבון עבור

 האזורית בני שמעון בתחום שיפוטה של המועצה

 65מתוך  60עמוד 

 

 לכבוד

 יו"ר ועד מקומי

_____________ 

 -הנדון: תצהיר יו"ר הועד המקומי קרבה משפחתית 

 קיימת קרבה משפחתית  בין:נבקשכם להצהיר בזאת כי לא 

 -המכהנים כחברי הועד המקומי 

 -בין חברי הועד המקומי לעובדיו 

 -בין עובדי הועד המקומי ו/או חברי הועד המקומי לספקים ו/או נותני שירות. 

 במידה וקיימת קרבה שכזו עליכם להודיע על כך למועצה.

 בכבוד רב

 לי אביטל-נטע

 המועצה גזברית

 

 

 

  לצו המועצות האזוריות: בן זוג, הורה או הורי הורה, בן או בת או בני זוגם, אח  (106לפי סעיף )משפחה" הגדרת "קרוב

 בני זוגם. או אחות או
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 -תצהיר יו"ר הועד המקומי קרבה משפחתית 

 

 הנני מצהיר בזאת כי אין קרבה משפחתית בין חברי הועד המקומי ___________/ קיימת

 הועד המקומי. ____________ לבין __________________ המכהנים כחבריקרבה משפחתית בין _____

 

קרבה משפחתית בין  הנני מצהיר בזאת כי אין קרבה משפחתית בין חברי הועד המקומי ___________/ קיימת

 הועד המקומי. _________________ לבין __________________ המועסקים ע"י

 

 משפחתית בין עובדי הועד המקומי וחברי הועד המקומיהנני מצהיר בזאת כי אין קרבה 

 ___________ קיימת קרבה משפחתית בין _________________ לבין/

 __________________ שהינם ספקים /נותני שירות של הועד המקומי.

 

 

 תאריך: _________________ שם : _________________ חתימה: ____________
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 אישור ניכוי מס במקור מספקיםהצהרה על קבלת 

 ועד מקומי:____________

 כאחראי על התשלומים לספקים,

 הנני מאשר בזאת כי התשלומים לספקים המבוצעים על ידי,

 הינם בכפוף לקבלת אישור ניכוי מס במקור מהם.

 האישור שמור אצלנו בתיק התשלומים/ספקים.

 על החתום:

 אריך: _____________ חתימה:__________שם:__________ תפקיד:_____________ ת
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 טופס עדכון שנתי של האחראי על חישוב השכר

 שנת מס______________ תקופה:  שם ישוב:

 

  מספר מקבלי השכר בועד המקומי:

  מספר העובדים עבורם הופרש לקרן פיצויים:

  מספר העובדים עבורם הופרש לקרן פנסיה בכפוף לחוק החדש:

העובדים עבורם הופרש לתנאים סוציאליים )קופת גמל, מספר 

 קרן השתלמות(:

 

 

 נא לרשום כן/ לא :

  בוצעה זקיפת שווי של רכב ו/או טלפון כנדרש בחוק

ניכוי המס במקור ממשכורות שולם לרשויות המס מידי חודש 

 בחודשו: כן

 

תשלומי הביטוח לאומי עבור כלל העובדים משלומים מידי 

 בחודשו:חודש 

 

של כלל העובדים,  2010לשנת  101במשרדי הישוב קיימים טפסי 

 מלאים וחתומים כדין.

 

לעובדים במשרה חלקית, או במשרה נוספת נוכה מס במקור על 

 . 101סמך אישור תאום מס הכנסה או הצהרתם בטופס 

 

  שולם מס שכר עבור עובדי הועד המקומי

 31.12 -העומדים לזכותם ב האם יש עובדים שיתרת ימי החופש 

 55היא מעל 
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 -האם יש עובדים שיתרת ימי המחלה ו/או החופשה שלילית ב

31.12 

 

 

 שם האחראי על חישוב השכר:______________ חתימה:__________

 תאריך:__________:__________ הועד המקומי: ______________________ חתימה יו"רשם 
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 מגירה"תצהיר "חשבוניות 

 אנו הח"מ, כאחראים על הניהול התקציבי של הישוב, מאשרים בזאת, כי כל המידע החשבונאי

 של הישוב, כלול בדו"חות הכספיים שנשלחו למועצה כחלק מהבקרה השנתית.

 או טובין\או שירותים שניתנו ו\בכלל זה, כלולים כל התחייבויות הישוב לתשלום בגין עבודות שנעשו, ו

 בעבורו. למעט סך של כ___________ עבור______________, שטרם התקבלו חשבוניותשנרכשו, 

 

 על החתום,

 יו"ר הוועד:___________________ חתימה:_________________ תאריך: _________

 גזבר:______________ חתימה___________ תאריך: _______ \מנהל הכספים \מזכיר 

 


