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ראיית חשבון עבור צוות תכנית אב  להציע הצעות למתן שירותי הזמנה

 019-036הליך מס'  – לתחבורה ירושלים

 כללי .1

 -העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני במסגרת  פועל"צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים" 

עיר ירושלים . הצוות מנהל ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים ב("הצוות"ירושלים )להלן: 

שת התחבורה הציבורית ור ת הסעת המוניםההקמה והתכנון של מערכובראשם ובמטרופולין 

תכנון  ואציבורי הכאשר פרויקט הדגל אותו מנהל ומקדם הצוות מטעם המגזר ההנלווית לה, 

 . מסילתיים של הרכבת הקלה בירושליםהקווים הוהקמה של 

, יניהןושילוב ב כחלק מעבודתו עוסק הצוות בתכנון מערכת הכבישים ורשת התחבורה הציבורית

 וסע ומסופי אוטובוסים.-: חניוני חנהוכן בתכנון מערכות תומכות כגון

שירותי ראיית  אשר יספק לצוותרו"ח  משרדלהתקשר עם הצוות מעוניין  במסגרת פעילותו

  .חשבון

 הגדרות .2

ון, פיתוח ושימור אורבני העמותה לתכנ, ירושלים צוות תכנית אב לתחבורה - מזמיןה

 ;ירושלים

צוע ומתן השירותים מי שימונה מעת לעת על ידי המזמין לנהל ולפקח על בי - נציג המזמין

ה זו ו/או כל אדם אשר יוסמך ע"י המזמין בכתב לתפקיד זה. הזמנהמפורטים ב

 ;סמנכ"ל כספים ומשאביםיהא נציגו כל עוד לא הודיע המזמין למציע אחרת 

המציע יהיה האישיות . ן אם נתקבלה הצעתו ובין אם לאומי שהגיש הצעה, בי  - המציע

 המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה;

עמו הסכם לביצוע  םוייחת שהצעתו תבחר על ידי המזמין המציעיםמי מבין            - הזוכה

 ;השירותים המפורטים בהזמנה זו

 ל ולהלן. ההסכם שיחתם עם הזוכה למתן השירותים כאמור לעי  -הסכם 



 

 

 משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ותאגידים עירוניים, תאגידים  -גוף ציבורי

  הפועלים מכוח חוק.    

 הנדרשיםהשירותים  .3

 לצורך ביצוע המטלות המפורטות  ,ראיית חשבוןלמתן שירותי משרד עם הצוות מעוניין להתקשר  3.1

 להלן:

 ביקורת ספרים והכנת דו"חות כספיים שנתיים לעמותה.  3.1.1

הגשת דו"חות כספיים שנתיים המאושרים לנציבות מס הכנסה, לרשם העמותות  3.1.2

  .דרשינים כפי שבהליכים השוולמוסדות סטטוטוריים אחרים וטיפול 

פי דרישה, בכל ישיבות המזמין הרלוונטיות )ועדת כספים, ועדת -, עלמעת לעת השתתפות 3.1.3

ביקורת, ועד מנהל, אסיפה כללית( לצורך הצגה ואישור של הדו"חות כספיים. יודגש כי 

 נוכחות זו תידרש גם בישיבות הכנה פנימיות.

עדי, להזמין מהזוכה שירותים נוספים על אלו בנוסף, המזמין יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבל 3.2

 (:"השירותים הנוספים"המפורטים  לעיל, כדלקמן )להלן: 

 שירותי חשבות. 3.2.1

בנושאים וטיפול בנושאי מיסים, רשם העמותות, ביטוח לאומי, מס הכנסה וכן ייעוץ  3.2.2

 תחום התמחותו של הזוכה, ככל ויעלה הצורך. יםנוספים רלוונטי

 לעבודהנתונים ורקע כללי  .4

 :להלן נתונים כלליים בדבר פעילות העמותהלשם הבהרת העבודה הנדרשת והיקפה,  4.1

 תיאור כללי של פעילות העמותה:  .א

 צוות תכנית אב לתחבורה נושא

 מלש"ח  300 –כ  2019תקציב שנתי לשנת 

 9,500 –כ  מספר פעולות שנתי

 45 מספר עובדים

 650 מס' כרטיסי אינדקס הנהלת החשבונות

 

 פירוט עיקרי התקציב השנתי:  .ב



 

 

תקציב   אורית סעיף

במיליוני ש"ח 

 2019לשנת  

 72 הוצאות שכר ומשכורות, הנהלה וכלליות צוות תכנית אב לתחבורה

תכנון מערך תחבורה 

 ציבורית )תח"צ(

 הסעת פרויקט ותכנון מקצועי ייעוץ בגין הוצאות

 (קלה)רכבת  המונים

50 

תכנון תוכנית הסעת 

 המונים

תכנון הארכות הקו האדום ושלוחותיו, תכנון הקו 

 , הקו הצהוב והקו הסגולהקו הכחול, הירוק

719 

 

יודגש כי  הנתונים המפורטים לעיל מהווים הערכות בלבד, המבוססות על המידע המצוי בידי  4.2

 המזמין כעת, ואין בהם כדי לחייב את המזמין.

 לוח זמנים  .5

 בהתאם לפירוט להלן:על הזוכה לעמוד בלוחות הזמנים  5.1

, ביחד עם מנהל החשבונות החיצוני, יספקו לזוכה את החומר הנדרש עבור המזמין 5.1.1

 שאחרי שנת הכספים שבגינה נערך הדו"ח.ינואר חודש  סוףהביקורת עד ל

 בשנה האמורה. פברואר גיש את הטיוטה הראשונה לדו"ח עד לסוף חודש י הזוכה 5.1.2

לאחר קבלת הערות מנציג המזמין, עד לסוף הזוכה יגיש את הטיוטה הסופית לדו"ח  5.1.3

 חודש מרץ בשנה האמורה.

ת הכספיים בוועדות המזמין. במהלך חודש אפריל יתקיימו דיונים לאישור הדו"חו 5.1.4

עפ"י ההערות שיתקבלו  לתקן את הטיוטה , אלו ישיבותלהיות נוכח ב תחייבהזוכה מ

 במועד שיקבע.  ולמסור למזמין את הדוחות הכספיים חתומים על ידו בהן

 .לוחות הזמנים בעת מתן ההצעה הכספית על המציע לקחת בחשבון את 5.2

יובהר כי המזמין שומר לעצמו את הזכות להטיל קנסות על הזוכה בגין אי עמידה בלוח הזמנים,  5.3

  כמפורט בהסכם. 

 והיקפה תקופת ההתקשרות .6

 . שנים סה"כ 5 עד שלההתקשרות עם הזוכה תהיה לתקופה  6.1



 

 

ההתקשרות תקופת  את המשך ההתקשרות והוא רשאי לשנותהצוות מידי שנה יבחן  יובהר כי 6.2

 יום. 30בהודעה מוקדמת של  ו,בהתאם לצרכי והיקפה

ש"ח אשר תנוצל בהתאם  65,000נקבעה מסגרת תקציבית של עבור ביצוע השירותים הנוספים  6.3

  לצורך. 

 תנאי סף  .7

 על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים:

 .או עוסק מורשה רשום כחוק בישראלהמציע תאגיד  7.1

למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  7.2

)להלן בסעיף זה: "החוק"(, דהיינו: אישור מפקיד מורשה  1976 –ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 )כמשמעו בחוק( או מרואה חשבון או יועץ מס המאשר כי המציע:

פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומים שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה מנהל או  .א

 ולפי חוק מס ערך מוסף.

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ על  .ב

 פי חוק מס ערך מוסף.

ת, במתן שירותי במהלך שלוש השנים האחרונו בעל ניסיון מוכח, המציע הוא משרד רואי חשבון 7.3

 לשנה.₪  מיליון 200מחזורו הכספי עולה על היקף אחד לפחות, שגוף ציבורי ראיית חשבון ל

 –העמותות, תש"ם חוק לגוף הפועל תחת  מתן שירותי ראיית חשבוןהמציע בעל ניסיון מוכח ב 7.4

  .₪ מיליון 50שהיקף מחזורו הכספי עולה על  1980

 רו"ח בעלי ניסיון של שנתיים לפחות מיום קבלת הרישיון.  (10) עשרה המציע מעסיק לפחות 7.5

בדוחות הכספיים של העמותה לטובת ריכוז הטיפול יעמיד ו מעסיק בהעסקה ישירה עהמצי 7.6

  אשר עומד בתנאי הסף המצטברים הבאים: ("השותף האחראי"להלן: לעיל ו)שותף 

 רואה חשבון מוסמך.  7.6.1

 .לגופים ציבוריים ראיית חשבוןבמתן שירותי שנות ניסיון לפחות  10בעל  7.6.2

אחד לפחות גוף ציבורי דוחות כספיים של בביקורת בחמש השנים אחרונות, בעל ניסיון  7.6.3

 לשנה.  ₪ מיליון 100הכספי עולה על  והיקף מחזוראשר 

גופים  (2) ינשבדוחות כספיים של  ביקורתבבחמש השנים האחרונות, בעל ניסיון מקצועי  7.6.4

 מיליון 50שהיקף מחזורם הכספי עולה על  1980 –הפועלים תחת חוק העמותות, תש"ם 

  .כל אחד, ₪



 

 

העומד בתנאי הסף  ,"(ראש הצוות") מעסיק בהעסקה ישירה עובד אחד לפחותהמציע  7.7

 :הבאים המצטברים

 .רואה חשבון מוסמך 7.7.1

 .)לא כולל תקופת התמחות( שנות ניסיון לפחות 3 בעל 7.7.2

היקף אשר  אחד לפחות ציבורי גוף ביקורת דוחות כספיים שלמתן שירותי ב בעל ניסיון 7.7.3

 .  לשנה₪ מיליון  50הכספי עולה על  ומחזור

גופים ( 2) ינש של לפחותבחמש השנים האחרונות, ניסיון בביקורת דוחות כספיים  בעל 7.7.4

 .1980 –הפועלים תחת חוק העמותות, תש"ם 

 לבחירת ההצעה קריטריונים  .8

נקודות  80הבחירה תתבצע על בסיס הקריטריונים המפורטים להלן כאשר איכות ההצעה תהווה 

 נקודות ובהתאם לחלוקה הבאה: 20וההצעה הכספית תהווה 

 קריטריון 
 ניקוד

 מרבי

 המציע

ניסיון רלבנטי של המציע במתן שירותי ראיית חשבון לגופים 

 לשנה.₪ מיליון  200ציבוריים שמחזורם הכספי עולה על 

 (.*נק' 15נק' ועד  3 ו)על כל גוף ציבורי יינתנ

15 

 המציע

כל גוף הכפוף לחוק במתן שירותי ראיית חשבון לניסיון המציע 

 העמותות

 (.*נק' 15נק' ועד  3יינתנו וף ג)על כל 

15 

השותף 

 האחראי

ביקורת ניסיון רלבנטי של השותף האחראי במתן שירותי 

לגופים ציבוריים אשר היקף מחזורם הכספי  דוחות כספיים

 לשנה.₪ מיליון  100עולה על 

 (.*נק' 10נק' ועד  3יינתנו גוף ציבורי )על כל 

15 

 ראש הצוות

ביקורת דוחות במתן שירותי  ראש הצוותניסיון רלבנטי של 

אשר היקף מחזורם  לגופים הכפופים לחוק העמותות כספיים

 נה.  לש₪ מיליון  50הכספי עולה על 

 (.*נק' 15נק' ועד  3יינתנו  גוף)על כל  

15 

 10 התרשמות כללית כללי



 

 

 10 המלצות מזמיני עבודה קודמים כללי

 20 הצעה כספית כללי

 100  סה"כ

בסעיפים אלו ינוקדו פרויקטים שמעבר לפרויקטים הנדרשים להוכחת תנאי *

  הסף.

  שיש לצרף להצעה המסמכים .9

 את המרכיבים הבאים: באופן מפורט יכלול המציע בהצעתו

 .או תעודת עוסק מורשה העתק תעודת התאגדות 9.1

 לעיל. 7.2אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כמפורט בסעיף  9.2

 המצורף להזמנה זו. ב'נספח כספית על פי הצעה  9.3

יקוד האיכותי בחינת הנולצורך עמידה בתנאי הסף לצורך הוכחת , טבלה בצירוף המציע תצהיר 9.4

 .להזמנה זו 'א כנספח המצורףכמפורט להלן, 

לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך  ,בצירוף טבלהוראש הצוות השותף האחראי  יתצהיר 9.5

 להזמנה זו. 2'ג-1'ג יםכנספחהמצורף  ,בחינת הניקוד האיכותי כמפורט להלן

  להזמנה זו.' דכנספח  תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים המצורף 9.6

 .ראש הצוותעבור השותף האחראי וואסמכתאות  קורות חיים 9.7

 נוסח הזמנה זו כשהוא חתום בכל עמוד.  9.8

ת המיועדים לכך. יודגש בכל עמוד ובעמוד הראשון והאחרון במקומוהסכם ההתקשרות חתום  9.9

 לתנאי ההתקשרות.כי חתימת המציע על ההסכם מהווה הסכמתו 

  היו, חתומות על ידי המציע.ינו על ידי המזמין, ככל ושאלות ההבהרה והתשובות שנית 9.10

 התמורה הכספית .10

ועל פי נספח התמורה שיועבר על ידי ( נספח ב'של הזוכה ) התמורה תהיה על פי ההצעה הכספית 10.1

 .יהיהמזמין לאחר הזכ

 לעיל.  3.1עבור ביצוע השירותים כאמור בסעיף המציע להציע שכר טרחה שנתי קבוע על  10.2

לעיל תשולם לזוכה תמורה בגין שעות העבודה  3.2עבור ביצוע השירותים הנוספים כאמור בסעיף  10.3

 . התקף למועד מתן השירותים שיבוצעו בפועל על פי תעריף רשות החברות הממשלתיות

 יתווסף מע"מ כחוק. לתמורה 10.4

 נקודות. 101.0בסך של  2019של חודש אוגוסט  מדד המחירים לצרכן –מדד  10.5



 

 

ישירות  ,מציעסופית וכוללת את כל הוצאות ה אהימציע התמורה המוצעת על ידי היובהר כי  10.6

 זוכהכולל שכר, הוצאות משרדיות, נסיעות, חניה וכד'. על אף האמור בסעיף זה יהיה ה ,ועקיפות

, אום מראשיבת, רשאי להשתמש בשירותי מכון ההעתקות של המזמין לטובת מתן השירותים

 הוצאות אלה.והמזמין יישא ב

עבור השירותים הנוספים, ובמידת הצורך בחשבון יפרט הזוכה את העבודה שביצע חשבונות:  10.7

 . בוצעו ואת שם נותן השירותים שביצע את השירותים בפועלש עבודההת ושעאת יפרט 

  .ועד אישור החשבון על ידי הצוותיום ממ 60 התמורה תשולם במועד שוטף + 10.8

 פי אבני הדרך הבאות:-יתבצע עללעיל  10.2כאמור בסעיף התשלום  10.9

הראשונה של הדו"ח הכספי ואישורה ע"י  עם הצגת הטיוטהתשולם מהתמורה  50% 10.9.1

 המזמין.

ת הכספים וועדת הביקורת עם אישור הדו"חות הכספיים ע"י ועדתשולם מהתמורה  40% 10.9.2

 .של המזמין

 אסיפת העמותה.עם האישור הסופי של הדו"חות הכספיים ע"י תשולם מהתמורה   10% 10.9.3

 הבהרותשאלות ו .11

בשעה  2.1.20יום ה', ב עד ל tenders@jtmt.gov.ilבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת מייל  11.1

12:00 . 

 שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא:  11.2

 

 .לעיל המוכתב בפורמט נשלחו אם אלא, הבהרה לשאלות יענה לא המזמין 11.3

 .שיוגשו השאלות כל על לענות מתחייב אינו המזמין 11.4

  הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל המציעים. 11.5

 רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המזמין.  11.6

 באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת. 11.7

 הגשת ההצעות .12

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים

    



 

 

, כנית אב לתחבורה ירושליםתוגש לתיבת ההצעות במשרדי תהכוללת את כלל המרכיבים ההצעה  12.1

הצעה שלא ירושלים.  97בכתובת: בנין כלל, רח' יפו , 12:00בשעה ,  16.1.20 - ה ,ה'עד ליום   

 לא תשתתף בהליך. –תימצא בתיבת ההצעות במועד זה מסיבה כלשהי 

-08:00ה', בין השעות -ניתן למסור את ההצעות בשעות הפעילות המקובלות של הצוות, בימים א' 12.2

17:00 . 

 ראיית חשבון עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים למתן שירותי"הצעה   על ההצעה יצוין 12.3

 והיא תכלול את הנושאים המפורטים לעיל. "036-2019הליך מס' 

 (.CDאו  USBבמדיה דיגיטלית )ועותק אחד  פה סגורהעותקים במעט 2 -ההצעה תימסר ב 12.4

 . בתוכנם  לחלוטין זהים הדיגיטלי והעותק הקשיח העותק כי לוודא המציעים באחריות 12.5

 חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות. 6משך לההצעה תהיה תקפה  12.6

 זכויות המזמין .13

  המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:

לעניין ההצעות  וז הזמנהב המציעיםו/או מכל  מציעלבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל  13.1

 . שהוצעו

 להזמין את המציעים או מי מהם לראיון, הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית. 13.2

כולה או , ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם מהמציעיםלקיים מו"מ עם כל אחד  13.3

 חלקה.

 על פי שיקול דעת המזמין.בין המציעים המובילים,  Best & Finalלבצע הליך של  13.4

  או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים. מהממליציםרק לחלק  לפנות 13.5

קבלת לאחר עם מציע אחר אלא או בתיאום יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף  13.6

 אישור הצוות מראש ובכתב.

אף מאת המזמין,  יך, ולא יהא זכאי לכל שיפויהמציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהל 13.7

 .במקרה בו בוטל ההליך מכל סיבה שהיא

כל בהצעה הנמוכה ביותר ו/או רשאי שלא לבחור בהמזמין כי , מציעיםמובא בזאת לידיעת ה 13.8

  ו/או לבחור יותר מזוכה אחד. הצעה שהיא

והשירותים המפורטים  מהעבודה להזמין רק חלקוכן  ,הזמנה זולבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן  13.9

 .הזמנה זוב

 תהיה רשאית והיא טכני פגםשלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה  ועדת הבחירה רשאית 13.10

 .תת למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הפסול הטכני שבהצעהל



 

 

היא סבורה כי  אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הצעה לפסול תהיה רשאית ת הבחירהועד  13.11

 : שלהלן מהמקרים יותר או אחדמתקיים לגביה 

לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה נמוך או גבוה באופן , תכסיסניתהינה  ההצעה 13.11.1

 .ו/או מפורטים בה נתונים שאינם נכונים בלתי סביר

ההצעה מסויגת או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבוע כי כל הסתייגות או התניה  13.11.2

 הסכם בטלה וחסרת תוקף.ו/או תנאי ה זמנה זולגבי ההצעה ו/או תנאי ה

 

 בברכה,

 סמנכ"ל כספים ומשאבים ,יקי בכר

 צוות תכנית אב לתחבורה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח ב' – ההצעה הכספית

 



 

 

להזמנה  3.1הצעתי הכספית למתן השירותים הקבועים בסעיף  שירותי ביקורת: .1

 מפורטת בטבלה שלהלן: להציע הצעות 

 

 מחיר מוצע מחיר מרבי סעיף

תמורה שנתית 

למתן  הקבוע

 שירותי ביקורת

100,000  ₪   

 

 

 

 

 

 

 תאריך: חתימה: שם:

 
 

 
 

_______________ _______________ _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח א' – תצהיר המציע



 

 

                         

מורשה חתימה  . _____________ז.ת___________________  מטה חתומה/החתום אני

 שהוזהרתי לאחר"(, המציעמטעם חברת/ע.מ. _____________ ח.פ. _____________ )להלן: "

 בזה ה/מצהיר, כן אעשה לא אם החוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי

 :כדלקמן בכתב

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ראיית חשבון עבור צוות תכנית  במסגרת ניתן זה תצהיר .1

 "(. ההזמנה: "להלן) 036-019הליך מס'  –אב לתחבורה ירושלים 

את עמידת המציע בתנאי הסף וכן  להוכיחהטבלה המצורפת לתצהירי זה  לי כי על ידוע .2

 להזמנה להציע הצעות. 8פירוט ניסיון המציע לצורך ניקוד ההצעה כמפורט בסעיף  

 המפורטים בהזמנה ולהלן: הסף בתנאי עומד המציע כי ה/מצהיר הנני .3

 תאגיד רשום כחוק בישראל. הוא המציע .3.1

)אכיפת ניהול חשבונות  למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .3.2

 .1976 –ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

המציע הוא משרד רואי חשבון, בעל ניסיון מוכח במהלך שלוש השנים האחרונות, במתן  .3.3

 200שירותי ראיית חשבון לגוף ציבורי אחד לפחות, שהיקף מחזורו הכספי עולה על 

 .לשנה₪ מיליון 

המציע בעל ניסיון מוכח בהכנת דוחות כספיים לגוף הפועל תחת חוק העמותות, תש"ם   .3.4

 ₪. . מיליון  50שהיקף מחזורו הכספי עולה על  1980 –

רואי חשבון בעלי ניסיון של שנתיים לפחות מיום קבלת ( 10) עשרההמציע מעסיק לפחות  .3.5

 הרישיון. 

כמפורט העומדים בתנאי הסף המציע מעסיק, בהעסקה ישירה, את נותני השירותים  .3.6

 להזמנה.  7.7-ו 7.6בסעיף 

 לההטב תוכן וכיהמציע  ידי על בוצעו להלן הבטבל ותהמפורט עבודותה כל כי ה/מצהיר הנני .4

 . אמת

 
   



 

 

 טבלת ניסיון עבור המציע

 

 *ניתן להוסיף שורות ככל ונדרש
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 תקופת מתן השירותים

 
מזמין 

 שירותיםה

 
 סיווג הארגון:

 
כפוף  \גוף ציבורי 

 –לחוק העמותות 
נא לפרט סיווג 

 תאגיד

היקף המחזור 
 הכספי

 

 מהות השירותים שניתנו

 
 פרטי אנשי קשר אצל המזמין

שנהחודש/ חודש/  עד 
 פרטי התקשרות שם    שנה

     
 

  

     
 

  

        

        

        

        

        



 המועסקים בהעסקה ישירה על ידי המציע:ון רשימת רואי החשב .5

5.1. ___________________________ 

5.2. ___________________________ 

5.3. ___________________________ 

5.4. ___________________________ 

5.5. ___________________________ 

5.6. ___________________________ 

5.7. ___________________________ 

5.8. ___________________________ 

5.9. ___________________________ 

5.10. _____________________ 

 

 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .6

 

 

______________      _____________ 

תאריך     חתימה                         

 

 אישור עו"ד

 

 _____,בשנת מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________  עו"ד, _____,________אני___

הופיע בפני מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. _______________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי 

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

 .אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני

 

_____________ 

  חותמת+חתימה        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  השותף האחראיתצהיר  –' 1גנספח 

 

 עלי כי שהוזהרתי לאחר. _____________ ז.ת___________________  מטה חתומה/החתום אני

 בכתב בזה ה/מצהיר, כן אעשה לא אם החוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה וכי האמת את לומר

 :כדלקמן

אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שנמסר על ידי בטופס זה, בקורות החיים  .1

המצורפים, בטבלת הפרויקטים להלן ובכל מסמך אחר שהגשתי ו/או שהגיש המציע  

מתן שירותי ראיית הזמנה להציע הצעות  במסגרת(, "המציע"חב'/ע.מ_______________)להלן: 

בתפקיד ( "ההזמנה")להלן:  036-019הליך מס'  –ית אב לתחבורה ירושלים חשבון עבור צוות תכנ

 , הוא אמת, מלא ומדויק. השותף האחראי

את עמידתי בתנאי הסף וכן פירוט ניסיוני  להוכיחהטבלה המצורפת לתצהירי זה  לי כי על ידוע .2

 להזמנה להציע הצעות. 8המקצועי לצורך ניקוד ההצעה כמפורט בסעיף  

 מצהיר/ה ומאשר/ת כי אני עומד/ת בתנאי הסף המפורט בהזמנה ולהלן:אני  .3

 רואה חשבון מוסמך.  .3.1

שנות ניסיון לפחות במתן שירותי ראיית חשבון לגופים ציבוריים )יובהר כי הכוונה היא  10בעל  .3.2

 לגופים מהמגזר הציבורי ולא חברות בע"מ(.

לשנה. בחמש ₪ מיליון  100עולה על  בעל ניסיון בביקורת גוף ציבורי אשר היקף מחזורם הכספי .3.3

 השנים אחרונות

( עמותות לפחות בחמש השנים האחרונות 2) יבעל ניסיון מקצועי בטיפול בדוחות כספיים של שת .3.4

 מיליון ש"ח.  50שמחזורן הכספי עולה על 

 אמת לההטב תוכן וכי ידי על בוצעו להלן הבטבל ותהמפורט עבודותה כל כי ה/מצהיר הנני .4

 
   



 

 

 שם השותף האחראי:____________           השותף האחראיטבלת ניסיון עבור 

 
 *ניתן להוסיף שורות ככל ונדרש

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 תקופת מתן השירותים

 
מזמין 

 שירותיםה

 
 סיווג הארגון:

 
כפוף  \גוף ציבורי 

 –לחוק העמותות 
נא לפרט סיווג 

 תאגיד

היקף המחזור 
 הכספי

 

 מהות השירותים שניתנו

 
 פרטי אנשי קשר אצל המזמין

שנהחודש/ חודש/  עד 
כן/לא –ביקורת דוחות כספיים    שנה  פרטי התקשרות שם 

     
 

  

     
 

  

        

        

        

        

        



 
 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .5

 

______________      _____________ 

תאריך     חתימה                                

 

 אישור עו"ד

 

 ______בשנת מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________  עו"ד, _____,___________ אני

הופיע בפני מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. _______________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי 

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

 .אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני

    

           

       _______________ 

 תימה חותמת+ח

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ראש הצוותתצהיר  –' 2גנספח 

 

 עלי כי שהוזהרתי לאחר. _____________ ז.ת___________________  מטה חתומה/החתום אני

 בכתב בזה ה/מצהיר, כן אעשה לא אם החוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה וכי האמת את לומר

 :כדלקמן

אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שנמסר על ידי בטופס זה, בקורות החיים  .1

המצורפים, בטבלת הפרויקטים להלן ובכל מסמך אחר שהגשתי ו/או שהגיש המציע  

מתן שירותי ראיית הזמנה להציע הצעות  במסגרת(, "המציע"חב'/ע.מ_______________)להלן: 

בתפקיד ( "ההזמנה")להלן:  036-019הליך מס'  –ית אב לתחבורה ירושלים חשבון עבור צוות תכנ

 , הוא אמת, מלא ומדויק. ראש הצוות

את עמידתי בתנאי הסף וכן פירוט ניסיוני  להוכיחהטבלה המצורפת לתצהירי זה  לי כי על ידוע .2

 להזמנה להציע הצעות. 8המקצועי לצורך ניקוד ההצעה כמפורט בסעיף  

 ומאשר/ת כי אני עומד/ת בתנאי הסף המפורט בהזמנה ולהלן:אני מצהיר/ה  .3

 ואה חשבון מוסמך.ר .3.1

 .)לא כולל תקופת התמחות( שנות ניסיון לפחות 3בעל  .3.1.1

בעל ניסיון במתן שירותי ביקורת דוחות כספיים של גוף ציבורי אחד לפחות אשר היקף מחזורו  .3.2

 לשנה.  ₪ מיליון  50הכספי עולה על 

גופים הפועלים ( 2) ינש של לפחותבחמש השנים האחרונות, וחות כספיים בעל ניסיון בביקורת ד .3.3

 .1980 –תחת חוק העמותות, תש"ם 

 .אמת לההטב תוכן וכי ידי על בוצעו להלן הבטבל ותהמפורט עבודותה כל כי ה/מצהיר הנני .4

 
   



 

 

 שם ראש הצוות:____________           ראש הצוותטבלת ניסיון עבור 

 *ניתן להוסיף שורות ככל ונדרש

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ניתן להוסיף שורות 

 ככל הנדרש

 
 תקופת מתן השירותים

 
מזמין 

 שירותיםה

 
 סיווג הארגון:

 
כפוף  \גוף ציבורי 

 –לחוק העמותות 
נא לפרט סיווג 

 תאגיד

היקף המחזור 
 הכספי

 

 מהות השירותים שניתנו

 
 פרטי אנשי קשר אצל המזמין

שנהחודש/ חודש/  עד 
כן/לא –ביקורת דוחות כספיים    שנה  פרטי התקשרות שם 

     
 

  

     
 

  

        

        

        

        

        



 
 

 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .5

 

______________      _____________ 

תאריך     חתימה                                

 

 אישור עו"ד

 

 ____בשנת מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________  עו"ד, _____,___________ אני

הופיע בפני מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. _______________ ואחרי שהזהרתיו/ה 

כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 .יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני

    

          

        _______________ 

 תימה חותמת+ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 נספח ד'- תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים

 

אני הח"מ, __________________ נושא/ת ת.ז. מס' _________________, מורשה חתימה 

(, עושה תצהירי זה במסגרת "המציע"מטעם חב'/ע.מ_______________________ )להלן: 

' מס הליך", אב לתחבורה ירושלים תכנית לצוות ראיית חשבוןהצעות למתן שירותי  להציע הזמנה"

(, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה "ההזמנה")להלן:  036-2019

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן: 

אני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את סעיפי ניגוד העניינים בהסכם ההתקשרות עליו  .1

 והמצורף להזמנה.חתמתי 

אני מתחייב/ת להתעדכן מעת ולעת, ולכל הפחות פעם ברבעון, ברשימת החברות  .2

המפורטת באתר האינטרנט של צוות תכנית אב לתחבורה בכתובת 

http://jet.gov.il/Items/02820/interests.pdf  :( ולדווח לצוות באופן ""החברות)להלן

 מיידי על קשרי עם מי מהן. 

 נכון למועד הגשת הצעת המציע ]בחר/י את החלופה הנכונה[: .3

  המציע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מבעלי השליטה בו מקיימים קשרים אישיים

מצ"ב לתצהיר זה ו/או עסקיים ו/או מקצועיים עם אחת או יותר מהחברות. 

 מסמך המפרט את קשרי המציע עם החברות.  

  המציע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מבעלי השליטה בו לא מקיימים קשרים אישיים

 ו/או עסקיים ו/או מקצועיים עם אף אחת מהחברות. 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4

_____________________ חתימת המציע:  

 אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד ___________________ מ.ר. _______ מאשר/ת בזה בי ביום __________, 

הופיע/ה בפני מר / גב'__________ שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז.  מס'_________ / המוכר/ת לי 

 באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/ תעשה כן יהיה/ תהיה

 צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ ה דלעיל. 

____________________                ____________________  
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                  חתימה וחותמת עוה"ד                     תאריך 

 


