
 

 

 
 למתן שירותי ייעוץ אסטרטגי –02/2020מכרז מס' 

  שאלות ספקים והבהרות עורך המכרז
  

התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על  .1
  .הנוסח המובא במכרז

י מטעם המזמינה או אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מ  .2
ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב 

מסמך זה  .הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו
המכרז, ועל המציע לצרפו  ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי

  .להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד

אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה   .3
 .להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז

זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי  במסמך גים האמורים אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמוש .4
 .המכרז

 

 :להלן ריכוז שאלות ותשובות ההבהרה בהקשר למכרז הנ"ל
 

מס'  #
 עמוד

 תשובות פירוט השאלה מס' סעיף

1.  

 

 

שנים )כולל  7אני בעל נסיון של  –לסעיף תנאי הסף 
שירות צבאי שהוכר בפרוייקטים אחרים( אבל בעל תואר 

Iיתי את אותו דבר ברשות לפיתוח הגליל , בנוסף עש
במסגרת יועץ לר' מנהלת לפיתוח הצפון האלוף במיל' 
איתן דנגוט שימליץ בחום )ואני יועץ של מס' רשויות 

 וארגונים ובדגש לרשויות מקומיות ואשכול רשויות(.
 

 7-לבקש האם ניתן להכיר בתנאי הסף ל\ברצוני לשאול
בתחום המוניציפאלי  שנים עם תואר ראשון ונסיון פרטני

נסיון רב מול רשויות כמאין רשות לפיתוח הנגב \ממשלתי
 ובייעוץ אסט'.

 
אני לא רואה חשיבות להיותו של הפרוייקטור לבעל תואר 

שלישי כדי להצליח בתפקיד אל מול נסיון בפועל \שני
 ובשנים האחרונות

 הסע' יוותר כפי שהוא.
 אין שינוי בתנאי הסף

2.  
 

בהתייחס  9.4-ו 9.2בין סעיפים האם נפלה טעות  
 לתקופה?

לא, מדובר בניסיון חליפי מאוזן 
אל מול דרישות השכלה גבוהות 

 יותר

 פ .3

 

 

אנחנו חברה מבוססת עם מוניטין והערכה.  - 10.5סעיף 
לא נהוג ולא מכובד שחברות כשלנו )גם בעולם היעוצי( 
יבקשו מלקוחותיה מכתבים המלצה. אתם בהכרח 

האם תסירו מלקוחותינו. השאלה:  1כל יכולים לפנות ל
 את הדרישה לקבלת מכתבי המלצה כתובים?

 הסעיף יוותר כפי שהוא.

4.  

 

 

מהו היקף השעות המכסימלי שיידרש  - 13.6סעיף 
בחודש? והרי לא ניתן להתחייב למשפט: "בהיקף השעות 
כפי שתדרוש הרשות". כתמיד יש גם תיקרה/מגבלה 

 לאדם.

 היקף השעות המקסימאלי
שתדרוש הרשות לא יעלה על היקף 

הרשות  של משרה מלאה אחת.
 אינה מתחייבת לכל היקף שהוא

5.  

 

 
מהו התעריף הבסיסי שאתם מתכוונים אליו?  -התמורה 

)"מחירי החשכל ליועצים"( + ומהו הניכוי הנוסף? מציע 
 ומבקש שיהיה מחיר פתיחה מוסכם וברור.

מחירי חשכ"ל ליועצים זמינים 
וכוללים הוראות לעיון ברשת 

לעניין העסקה מתמשכת ראה 
 13.9.0.2הוראת תכ"ם 

 שאלה לא ברורה מה היקף השעות המאושר?    .6

7.  
מאחר ואתם יושבים בב"ש יידרשו שעות נסיעה רבות.   

 אלו כלולות בשעות?
ו יוכרו וידרששעות נסיעה במידה 

 פעילות בהתאם למכרזכשעות 

8.  
רכה בשלב זה. עלא ניתן לספק ה ויקט , בהערכה ?מהו אחוז המשרה הצפוי למנהל הפר  

 לעיל 4ראה תשובה 

 13.1ראה סעיף  מה כולל צוות מקצועי שדרשתם ?    .9

כפוף להצגת הסכם ניתן, באנא אשרו כי ניתן להציג מנהל פרויקט פרילנסר שאינו  5 9.1  .10



 

 

מס'  #
 עמוד

 תשובות פירוט השאלה מס' סעיף

עובד שכיר אצל המציע כאשר מדובר בפרילנסר העובד 
 בהיקף משרה נרחב לאורך השנים אצל המציע

  התקשרות עם מנהל הפרוייקט

11.  9.2 6 

משרדי ממשלה אינם נוהגים לתת לגופים מהם  -המלצות 
הם מקבלים שירותי ייעוץ  המלצות בכתב. לאור האמור, 

מוצע כי כמקובל, המשרד יבצע פנייה טלפונית 
 לממליצים.

 הסעיף יוותר כפי שהוא.

12.  12.1 8 
ן דרישה לערבות צמודה אי 7.5.1.1על פי הוראת תכ"מ 

מבקשים להחליף בנוסח מעודכן של הוראת  –למדד 
 תכ"מ. 

 הדרישה תיוותר כפי שהיא

13.  17.2 11 
האם הסעיף רלוונטי? במידה וכן היכן מחירי האומדן 

 הגלויים?
ראה מחירי חשכ"ל ליועצים 

 13.9.0.2בהתאם להוראת תכ"ם 

14.  18 32 
רבות צמודה אין דרישה לע 7.5.1.1על פי הוראת תכ"מ 

מבקשים להחליף בנוסח מעודכן של הוראת  –למדד 
 תכ"מ. 

 לעיל. 12ראה תשובה 

15.  
נספח 

 2ה'
36 

)ערבויות(  7.5.1.1בהתאם להוראת תכ"מ  -כתב ערבות 
וניתן  מורשי חתימהנמחקה הדרישה לחתימה וחותמת 

להסתפק בחותמת הבנק בצירוף חתימות מורשי 
אל שאינם מחזיקים החתימה. ישנם בנקים גדולים בישר

 חותמת מורשה חתימה אלא רק חותמת הבנק.
לחילופין מבקשים להחליף את נוסח הערבות לנוסח 

 הוראת תכ"מ המעודכנת. 

ניתן להסתפק בחתימת וחותמת 
 הבנק על כתב הערבות.

 - כללי  .16
האם יש כיום גורם / גורמים המבצעים את הייעוץ? 

ולות שבוצעו במידה כן נודה לקבלת נתונים אודות הפע
 ודוגמאות להן.

השירותים נושא המכרז אינם 
 מבוצעים כיום ברשות

17.   13 – 13.1 
אנחנו מבקשים לברר אם נדרש, בשלב   13.1:צוות המציע

ההצעה, להציג את הצוות המקצועי , מעבר להצגת מנהל 
 הפרויקט המיועד?

לא, נדרש להציג רק את מנהל 
 הפרויקט

18.   13.6  /13.8 

יידרש לספק שירותים בהיקף שעות כפי קט מנהל הפרוי 
שיינתנו מעת - תדרוש הרשות ובהתאם להנחיותיה כפי

האם יש ההערכה סבירה של היקף השעות החודשי  -לעת
 הממוצע?

(, כי 13.8שאלה זאת עומדת גם ביחס לדרישתכם )סעיף 
במהלך כל תקופת ההתקשרות, הזוכה לא יטיל על מנהל 

לה לפגוע ביכולתו לספק הפרויקט כל משימה אשר עלו
 .את השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה

 4ראה מענה לשאלה 

 נספח ג'  .19

הצעת המחיר תוצג ככוללת מע"מ בין אם חל על המציע 
הרי  –אנו מבקשים הבהרה  –( 14.3ובין אם לא )סעיף 

הצעת המחיר )נספח ג'( שאתם מבקשים לקבל נוקבת 
ל, ואינה מתייחסת בשיעור ההנחה על תעריפי החשכ"

 לתעריף בשקלים.

הסע' איננו רלוונטי למכרז זה, 
הצעת המחיר תוצע כהנחה 

 למחירי חשכ"ל

האם במכרז נדרשת הגשה שמית של מנהל הפרויקט    .20
 בלבד? או גם של הצוות שיעבוד עם מנהל הפרויקט?

 חעיל 17ראה תשובה 

ש האם קיימת הגדרה למינימום זמן הנוכחות הנדר   .21
 ממנהל הפרויקט בתקופת המכרז?

 לעיל 4לא, ראה תשובה 

האם קיימת הגדרה או הערכת להיקף הכספי של    .22
 הפרויקט/ ההתקשרות?

 לא

23. 

 

 7סעיף 

בטופס המכרז: האם ניתן לקבל עוד מידע על  7סעיף 
נבקש לדעת  -לת העבודה המצופה המפורטים מטהתכו

העבודה  עבור שלושת הסעיפים האלה מהי תכולת
 המצופה?

a.  יצירת וחיזוק הקשרים המקצועיים עם
משרדי הממשלה, ייצור מתווה מתאים 

  -בין הרשות למשרדי הממשלה

b.  גורם מקשר ומסיר חסמים עם גופים
חיצוניים משרדי ממשלה, יחידות סמך, 

 ארגונים וגופים

c.  מיתוג הרשות לפיתוח הנגב כגוף מוביל
 ומתכלל של הפעילות בנגב

פיות יימסרו למציע הגדרות ספצי
הזוכה במסגרת פגישת עבודה 

 והיערכות לביצוע השירותים



 

 

מס'  #
 עמוד

 תשובות פירוט השאלה מס' סעיף

מבקשים להוסיף "בכפוף  בחוזה ההתקשרות 13בסעיף  13סעיף   .24
 פגיעה, הפסד, אובדן או נזק(לפס"ד חלוט" )

האמור בסעיף בכפוף לפסק דין 
 חלוט שלא עוכב ביצועו.

26 

6 9.6 
אישור של 

מינהל 
ההסדרה 
 והאכיפה

ל מבוקש שהמציע יצרף אישור של מינהל "בסעיף הנ
ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר ההרשעות 

 (. כמפורט בתחילת הסעיף)והקנסות או העדרם 
אולם  ,המציע יפנה בנדון אל מינהל ההסדרה והאכיפה

נבקש כי ככל שלא יקבל את האישור בזמן לטובת הגשת 
יאושר לו , איחור שלא בשליטתו/ ההצעה בשל עיכוב

להשלימו בהמשך והדבר לא ייחשב כאילו לא עמד בתנאי 
 .הסף

 לא מקובל.

27 

39 9.7 
 -נספח ז'

אישור לעניין 
 9.7סעיף 

 לתנאי הסף

ח המבקר את המציע לעניין "מצוין כי יש להציג אישור רו
נבקש להציג תצהיר .  תשלום כמתחייב מחוקי העבודה

, 9.7ן סעיף י מורשה חתימה של המציע לעניי"חתום ע
 . ח"אישור רו במקום

ניתן לצרף אישור רו"ח בנוסח 
שבנספח ז' או לחילופין בנוסח 
המצ"ב בהתאם להוראת תכ"ם 

)הצהרת המציע ואישור  7.3.9.2
 רו"ח(

28 

 -נספח ב' 17
הצהרה בדבר 

העדר 
הרשעות 
 קודמות

יש למלא , במידה והמציע הוא תאגיד"בנספח מצוין כי 
נבקש להציג הצהרה חתומה ". תימהעל ידי כל מורשי הח

של מנהל הפרויקט מטעם המציע וכן הצהרה אחת 
 במקום, זאת .חתומה של מורשה חתימה מטעם התאגיד

י כל אחד ממורשי "הדרישה שההצהרה תמולא ע
 .החתימה של התאגיד

 לא מקובל

29 

 -'נספח ג 18
טופס להצעת 

 המציע

והרכב ז של מורשה חתימה .בטופס מבוקש לציין שם ות
נודה על אישורכם כי ניתן לצרף אישור . חתימות מחייב

ציון הפרטים הללו  במקוםמורשי חתימה של התאגיד 
 .בטופס

 לא מקובל

30 
 -1'נספח ה 35

ערבות 
 השתתפות

 . לא מצוין כי הטופס מיועד לחתימת הבנק
 . נודה על הבהרתכם וקבלת טופס מתוקן ככל שרלוונטי

 לעיל 15ראה תשובה 

31 

41 9.2 
 -נספח ח'

 ניסיון המציע

במסגרת הסעיף מצוין שיש להציג את הניסיון המבוקש 
ג נספח זה ולצרף "של מנהל הפרויקט מטעם המציע ע

אולם הטופס בנוסחו מיועד להצגת ניסיון של , המלצות
 . המציע

 .נודה על הבהרתכם

, ניתן הכוונה היא למנהל הפרויקט
 למלא בטופס

32 
 -נספח ח' 41

 ן המציעניסיו
על מנת שנוכל להזין , wordנודה על קבלת הנספח בקובץ 

 .את הנתונים לטבלה מבלי ליצור אותה מחדש

נספח ח' יפורסם באתר הרשות 
 WORDבקובץ 

33 
10 15.12 

 הגשת ההצעה
( ל"בדוא)נבקש אפשרות להגיש את ההצעה באופן מקוון 

וזאת עקב הנסיבות החריגות של התקופה האחרונה 
 (. קורונהמשבר ה)

לא מקובל, ההגשה תהיה ידנית 
 בהתאם להוראות המכרז

34 

 9.13 
 תנאים

 מוקדמים
 להשתתפות

 – במכרז
 סף תנאי

 אחד כגוף יחד הפועלות חברות קבוצת על נמנה המציע
 כאשר ,) 100% ( מלאה ובשליטה בבעלות אם חברה תחת
 התנהלות .ועסקית תפעולית משמעות זה נטול מבנה

 אחת כישות היא ,והשוטף הרגיל העסקיםבמהלך  המציע
 כספיים דוחות ובעלת אחת ידי הנהלה-על המנוהלת
 עמידה ייחוס למציע לאפשר ,לפיכך נבקש .מאוחדים
 מבלי זאת( אחרות בקבוצה חברות של הסף בדרישות

 מכרז לפי מאחריות המציע ,כמובן ,לגרוע בכדי בדבר שיש
 ועומד טבימי באופן המכרז עורך את המשרת דבר .)זה

 ם"להוראת תכ 2.11.5 סעיף הוראת עם אחד בקנה
 לפיו רשאית ,)במכרז להשתתפות תנאים קביעת( 7.4.1.2

של  מידה אמות/תנאים ייחוס לבחון המכרזים ועדת
 של החברות באשכול אחרת 'חב או אם 'לחב מציע

 ,במציע מתקיימים ל"הנ הקריטריונים וכל הואיל .המציע
 עמידה ייחוס זה במכרז גם למציע נבקש לאפשר

 מבלי זאת( באשכול אחרות של חברות הסף בדרישות
 דבר ,)המציע מאחריות ,כמובן ,לגרוע בכדי בדבר שיש

 אחד בקנה ועומד באופן מיטבי המכרז עורך את המשרת
 ,הטוב הסדר למען ,כן על .האמורה ם"התכ הוראת עם

 אחות/אם 'לחב של מציע ניסיון לייחוס לאישורכם נודה
 .ם"תכ העומד בהוראות מציע של חברות באשכול

 לא מקובל, הסע' יוותר כפי שהוא



 

 

מס'  #
 עמוד

 תשובות פירוט השאלה מס' סעיף

35 

21 2 

תקופת 
 ההתקשרות

נבקש כי יתווסף גם המשפט הבא: "הספק יהיה רשאי 
יום  30להביא הסכם זה לידי סיום ע"י מתן הודעה של 

 מראש ובכתב למזמין/עורך המכרז במקרים הבאים:
 עניינים;הספק יימצא במצב של ניגוד  .1
. מקום בו הדין או הוראה מקצועית כלשהי אוסרים 2

 על הספק להמשיך את מתן השירות;
. אי תשלום שכר טרחה על ידי המזמין/עורך המכרז, 3

 במלואו ובמועדו".

 לא מקובל.

36 
26 

 

11 

 ניגוד עניינים

בסעיפים הנוגעים לניגוד עניינים, נבקש כי יירשם הנוסח 
למיטב ידיעתו נכון למועד ת כי הבא: "הספק מצהיר בזא

 לא מתקיים כל ניגוד...".התקשרותו בהסכם זה, 

 לא מקובל.

37 

28 13 
פגיעה, הפסד, 

אובדן או                    
 נזק

נבקש כי סעיף האחריות והשיפוי בנזיקין בחוזה יכלול 
הגבלה של הפצת תוצרי העבודה של הספק לצד ג' שאינו 

אם לאמור יתווספו המשפטים המזמין/עורך המכרז ובהת
הבאים: "לא תהיה לספק כל אחריות כלפי מקבל 
התוצרים שאינו המזמין/עורך המכרז. כמו כן, חל איסור 
על כל גורם שאינו המזמין/עורך המכרז להפיץ ו/או לשתף 
אדם אחר בתוכנם של התוצרים שהוכנו על ידי הספק, 

 פק."ללא אישור מפורש בכתב מהמזין/עורך המכרז ומהס

 לא מקובל.

38 

 
 נזיקין

 

 נבקש להוסיף לסעיף את המשפט הבא: 
"למרות כל האמור לעיל, אחריותו של הספק תוגבל 
לנזקים ישירים בלבד אשר נגרמו על ידו. בכול מקרה, 
סכום השיפוי ו/או הפיצוי לו יהיה זכאי המזמין/עורך 
המכרז לא יעלה על גובה שכר הטרחה ששולם בפועל 

השירותים נשוא הסכם ההתקשרות. הגבלת לספק עבור 
סכום האחריות לא תחול ביחס לנזקים ישירים שנגרמו 

 עקב הונאה או פעולה בזדון של הספק או מי מטעמו".

 לא מקובל.

39 

נבקש להוסיף את המשפט הבא: "סכום האחריות 
והשיפוי שייווצר לספק בהסכם זה יהיו מוגבלים, בכל 

ם אחת מערך התמורה עבור מקרה, בסכום שלא יעלה פע
חודשים האחרונים בגין השירותים שניתנו בהסכם  12

 זה"

 לא מקובל.

40 

 
 
 
 

28 – 29 

 

 

 

 

 
14 

 
בעלות 
וזכויות 
 יוצרים

נבקש כי סעיף העדר בלעדיות יכלול הגבלה של הפצת 
תוצרי העבודה של הספק לצד ג' שאינו המזמין/עורך 

 הבאים :המכרז ובהתאם לאמור יתווספו המשפטים 
לא תהיה לספק כל אחריות כלפי מקבל התוצרים שאינו • 

 המזמין/עורך המכרז. 
חל איסור על כל גורם שאינו המזמין/עורך המכרז • 

להפיץ ו/או לשתף אדם אחר בתוכנם של התוצרים 
שהוכנו על ידי הספק, ללא אישור מפורש בכתב 

 מהמזמין/עורך המכרז ומהספק.

 לא מקובל

41 

 סיף את הפסקה הבאה:נבקש להו
"המזמין/עורך המכרז הינו הבעלים הבלעדי במידע. 
למעט חומרים שהינם פיתוח עצמי של הספק וכן למעט 
חומר / ניירות עבודה הנדרשים לגיבוי העבודה שבוצעה 

 על פי הכללים המקובלים לשמירת ניירות עבודה".

 לא מקובל.

42 
 
 
 

51-52 
 

 
 
 
 

18 

שמירת 
סודיות 

ואבטחת 
 דעמי

נבקש להוסיף לסעיף הסודיות את הפסקה הבאה: 
"למרות האמור לעיל, רשאי הספק לפרסם כי הוא נותן 

 או נתן את השירותים למזמין/עורך המכרז."

 מקובל.

43 

 בעניין שמירה על סודיות נבקש שתתווסף הפסקה הבאה:
 הוראות הסעיף לא יחולו על מידע  סודי ש:

וא מועבר או הופך למידע מהווה מידע ציבורי בעת שה •
ציבורי לאחר מכן, שלא כתוצאה מגילוי לא מורשה 

 של הספק;
פותח באופן עצמאי על ידי הספק שלא תוך הפרת  •

 הסכם זה;
ידוע באופן עצמאי לספק בזמן קבלתו שלא על ידי  •

 פעולה בלתי חוקית של הספק;
נחשף על ידי נותן הספק לאחר קבלת אישור מראש  •

 ובל, למעט האמור להלן: לא מק
 ל ידי פותח באופן עצמאי ע

הספק שלא תוך הפרת 
 הסכם זה

  נחשף על ידי הספק לאחר
ר מראש קבלת אישו

ובכתב מהמזמין/עורך 
 המכרז

  נחשף בעקבות דרישה



 

 

מס'  #
 עמוד

 תשובות פירוט השאלה מס' סעיף

 מין/עורך המכרז;ובכתב מהמז
מגיע לידיעתו של הספק ממקור אחר שלא  •

 מהמזמין/עורך המכרז; או
נחשף בעקבות דרישה חוקית של רשות רגולטורית או  •

 שהגילוי מתחייב על פי חוק.
כמו כן בהקשר לחתימה על הצהרת סודיות נבקש כי 

חודשים  36-ה"חתימה על הצהרת הסודיות תוגבל ל
 מתום ההתקשרות"

חוקית של רשות 
רגולטורית או שהגילוי 

 מתחייב על פי חוק.

  
 חתימת המציע___________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 -במכרזנספח ז' ל נוסףנוסח 

 הצהרת המציע ואישור רו"ח

 

 הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודה, וחוות דעת רואה חשבון

 

 XX/MM/YYתאריך:             

 לכבוד 

 הרשות לפיתוח הנגב

_____________ 

 

 א.ג.נ.,

 

תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודה במסגרת ההתקשרות עם הצהרה בדבר הנדון: 

  XXXמשרד 

 

סמנכ"ל הכספים של חברת                                       -ומנכ"ל                               אני הח"מ

 "( החברה___________ )להלן : "

 מצהירים בזאת כדלקמן:

במסגרת ההתקשרות   שילמה בקביעות לכל עובדיה המועסקים החברה ח.פ. מספר __________ .1

ותקנותיו וכן  1987-שבנדון, שכר שאינו נמוך משכר המינימום לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז

 בהתאם להסכם ההתקשרות שבנדון.  הבראה, גמל ופיצויים/פנסיה

 התקשרות.במסגרת ה 1953-בנוסף, החברה לא הפרה את חוק חובת עבודת הנוער, התשי"ג .2

 

 

 על החתום:

 

 

 .                                       מנכ"ל:

 .                         :סמנכ"ל כספים

 .                                       תאריך:

 

 XX/MM/YY תאריך: 



 

 

 

 לכבוד

___________ 

 א.ג.נ.,

 

 הנדון: חברת _________ חוות דעת רו"ח ____________

 XX/MM/YYייחס להצהרה מיום בהת

 

, בדקנו את האמור בהצהרה הנ"ל שהוצגה במכתב XXXXלבקשתכם וכרואי החשבון מטעם חשבות משרד

 XXXמיום בדבר "תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודה במסגרת ההתקשרות עם משרד 

 והמצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד.

באחריות הנהלת ________. אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה הנ"ל בהתבסס על  הצהרה זו היא

 ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לנוהל הביקורת שגובש לנושא זה על ידי לשכת רו"ח ויחידת הביקורת בחשכ"ל 

כדי   האמור . על פי נוהל הביקורת, נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה על בסיס הנוהל1/2/10מיום 

 להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין באמור בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית.

של ראיות התומכות במידע שבהצהרה הנ"ל. אנו  –כמפורט בנוהל  –הביקורת כוללת בדיקה מדגמית 

 סבורים שביקורתנו מספקת בסיס סביר לחוות דעתנו.

משקף באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את  לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, האמור בהצהרה הנ"ל

 המפורט בה.

 

 בכבוד רב

 XXXXמשרד רו"ח 

 


