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08/02/2021 

   בכרטיסים אלקטרונייםלאספקת תווי שי  -1.21מכרז פומבי מס' : הנדון

 לעובדי החברה למתנ"סים 

נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה   .1

אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה    , או בכתב שלא במסגרת מסמך זה,בעל פה

 . מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל

חתום   .2 זה,  מסמך  לצרף  יש  המחייבים.  המכרז  ממסמכי  חלק  מהווה  זה  הבהרות  מסמך 

אי הגשת המסמך     .בחתימה וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע

 מציע.  תהווה עילה לפסילת הצעת ה

למען הסר ספק, מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר בלבד.   .3

אם וככל שישנן בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות אלה נדחו, ויתר  

 .סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי

 

מספר 

סידור

 י 

סעי  עמוד 

 ף

 תשובת החברה למתנ"סים  שאלה  קיים נוסח 

 -אין לנו סניף בכרמיאל תנאי סף  9 5 1

 יש חלופה במעלות. 

 האם עדיין ניתן להגיש? 

רשת בפריסה ארצית" בהגדרת "

כחלופה לסניף  -לעניין תחום המזון

בכרמיאל ניתן להציג עיר אחרת  

 בגליל המערבי, לרבות מעלות. 

"...ולספק את תווי   8 2 2
שיוזמנו ממנו השי 

 ימי עסקים..." 7בתוך 

ל לתקן  ימי   10נבקש 
 עסקים

 מקובל.

אספקת תווי השי תבוצע בתוך ולא 

ממשלוח ימי עסקים  10-יאוחר מ

 .הזמנת עבודה מאושרת וחתומה

ז'1 14 3 "המזמינה שומרת  
לעצמה את הזכות 
 להחזיר לזוכה..." 

ימי עסקים  10נא לתקן ל
 ובכפוף לבדיקת יתרה

זכות המזמינה להחזיר כרטיסים 

כפופה לכך שלא מומשו כלל ותעמוד 

חודשים ממועד   3לה עד לתום 

 אספקתם למזמינה. 

י'2 14 4 "...הכרטיסים   
האלקטרוניים 

 יונפקו..." 

יובהר כי הכרטיסים  
יסופקו טעונים אך לא 

מאוקטבים עד לבקשת  
 אקטוב מטעם המזמינה

 מקובל.

אחרי אך ורק  אוקטבו הכרטיסים י

שעות  24אספקתם למזמינה ובתוך 

מרגע קבלת הוראה כתובה וחתומה 

   ע"י נציג המזמינה.

 לחילופין, אקטוב
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יתאפשר באופן עצמאי ע"י המזמינה 

אמצעות ממשק ייעודי שיגדיר ב

 הספק. 

יב2 15 5 "... תנאי השימוש  
 יכללו אפשרות..." 

יודגש כי רשימת המותגים 
שאינם בתחום המזון 
עשויה להשתנות מעת 

לעת, תנאי המימוש בכפוף 
 לתקנון

בכל אחת לאחר המילים : "

מהחנויות של הרשתות כפי שמופיע 

בכפוף " ייכתב :  "בהצעה הזוכה

לשינויים כפי שיהיו מעת לעת  

יכובדו בכל רגע שהכרטיסים ובלבד 

, בלפחות  עד לפקיעת תוקפםנתון 

רשת אחת בכל תחום מבין התחומים 

 ".שפורטו בהצעת הזוכה

 

טז3 15 6
' 

תשלח  רכש  "...הזמנת 
 לספק..." 

נא להוסיף: "אספקה 
ימי עסקים מרגע  10בתוך 

 קבלת הזמנת רכש חתומה 

"האספקה תבוצע בתוך  –יתווסף 

ממשלוח  ימי עסקים  10ולא יאוחר מ

 " הזמנת עבודה מאושרת וחתומה

יט'3 15 7 "...הכרטיסים   
ימי   7יסופקו.. בתוך 

 עסקים..." 

"תו לתקן"  ימי    10  ךנא 
 עסקים" 

 2ראה תשובה לשאלה מס' 

8 15 4(1 ) קבלת   "...מיום 
 חשבונית..." 

בתווי שי אין פעולת מע"מ  
חשבונית  יוצאת  לא  ולכן 

 אלא דרישת תשלום

 שוטף   –תנאי תשלום 

 ממועד האספקה.  30+

 לא יוסרו הקנסות.  לא מקובל, נבקש להסיר קנסות  5 16 9

 עם זאת, ישונה כלדקמן:

 

  – בטבלה 1סעיף 

חור באספקת תווי השי מהמועד אי"

  4-קנס יוטל רק מהיום ה –שנקבע" 

 לאיחור. 

 

אי   אחרי המלים: " – בטבלה 2סעיף 

כיבוד של כרטיסים אלקטרוניים 

ברשתות המצוינות ע"י המציע" 

חודשים  3יתווסף: "בתקופה של 

 לאחר מועד האספקה"  

רשימת   טבלת המותגים 4 20 10 להעביר  נבקש 
מותגים במקום למלא את  

 הטבלה 

 לא מקובל.

מלא את הטבלה חובה על המציע ל

, ובשים לב להוראות בתשובה כנדרש

 להלן.   23מס' 

  -הצעה שלא תוגש על פי ההנחיות 

   לא תתקבל. 
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הספק ו/או מי מטעמו   2.9 32 11
מתחייבים לשאת 
באחריות בגין כל 

הפסד, אבדן, פגיעה, 
 נזק...

ובהמשך הסעיף: 
הספק מתחייב לשפות 

ו/או לפצות את 
החברה למתנ"סים על  

 כל נזק...

"נזק"   המילה  לאחר 
"ישיר"   להוסיף  מבוקש 

 )בשני המשפטים(.  

 אין שינוי ממסמכי המכרז

12 36-35 רשאי   9.3  המזמין  "...יהא 
הערבות  את  להציג 
לפירעון  הבנקאית 

סכום   הערבות ולחלט 
או   כולו  הבנקאית 

 חלקו" 

מבוקש להוסיף, שהאמור  
הינו בכפוף למתן הודעה  

מראש וזכות טיעון לספק,  
 טרם חילוט הערבות.

חילוט ערבות ביצוע יהא בכפוף 

ימים  7להודעה בכתב למציע בת 

 לפחות. 

השירותים  10.1 36 13 נותן 
או  נזק  לכל  אחראי 
ובין  ישיר  בין  אבדן 

 עקיף... 

את   למחוק  מבוקש 
ובין  ישיר  בין   " המילים 
 עקיף" ולציין "נזק ישיר".  

 אין שינוי ממסמכי המכרז

נותן השירותים  10.3 36 14
אחראי כלפי צד 
שלישי, לנזקים  

 שייגרמו... 

"לנזקים"   המילה  אחראי 
 מבוקש להוסיף "ישירים".  

 אין שינוי ממסמכי המכרז

פיצוי   11.2 37 15 על  הסעיף מדבר 
 מוסכם

מבוקש להוסיף, שהאמור  
הינו בכפוף למתן הודעה  

 מראש וזכות טיעון לספק.  

 מקובל

הסעיף עוסק בביטול  13.2 37 16
ההסכם עקב הפרה 

 יסודית

כך שתינתן   לתקן,  מבוקש 
בדבר  התראה  לספק 
לתקנה,   ואפשרות  ההפרה 

 טרם ביטול ההסכם. 

 אין שינוי ממסמכי המכרז

השי  8 2 17 תווי  את  לספק 
בתוך   ממנו    7שיוזמנו 

 ימי עסקים

ל   לעדכן  ימי    12נבקש 
 עסקים

 2ראה תשובה לשאלה מס' 

נבקש לוודא שאין כוונה  כרטיסים אלקטרוניים    6 4 18
לכרטיסים דיגיטליים  

אלא לכרטיס מתנה רגיל  
 )לא תווי נייר( 

 השאלה לא ברורה. 

 אין שינוי ממסמכי המכרז

19 5 9 

 

ארצית   בפריסה  רשת 
 לעניין תחום המזון  

נבקש להשמיט את  
הדרישה לסניף בעיר 

כרמיאל ולתת אפשרות  
לסניף בעיר אחרת בצפון, 
לתשומת ליבכם תנאי זה  

בעמוד  8לא מופיע בסעיף 
4  

 1ראה תשובה לשאלה מס'
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המחירים הנקובים  5 9 20
הטופס ההצעה אינם 

 כוללים מע"מ.  

נבקש להבהיר כי לא 
מופקת חשבונית מס ולכן  

נבקש כי המחיר יהיה 
 מחיר דרישת התשלום.  

 מקובל.

 תימחק -  5המילה "אינם" בסעיף 

שומרת   ז 14 21 המזמינה 
הזכות   את  לעצמה 
לזוכה   להחזיר 

 כרטיסים

כי   שנבקש להדגי
הכרטיסים המוחזרים 

הינם כרטיסים שלא נעשה  
בהם שימוש וכמו כן נבקש  

להגביל את תקופת  
חודשים   3ההחזר לעד 

 מיום ההזמנה.  

 . 3ראה תשובה לשאלה 

לוגו החברה  ט 14 22
למתנ"סים יוטבע על  

הכרטיסים 
 האלקטרוניים

שהלוגו   להבהיר  נבקש 
 יהיה בצבע אחיד  

 לוגו החברה יהיה בצבע אחיד  

טבל 21 23
ה 
למי
לוי 

-2
21  

מספר הרשתות  
בפריסה ארצית 
 הכלולות בתחום 

זו  דרישה  להשמיט  נבקש 
)מלבד   העסק  בתי  לגבי 
מזון( שכן מדובר בעשרות  
עסק  בית  שלכל  עסק  בתי 
הפריסה  עם  אתר  יש 
לאשר   נבקש  הארצית. 
פירוט   את  רק  להשלים 

 שמות הרשתות.  

 לא מקובל.

 

לתשומת הלב, אין הכוונה לפירוט 

מספר הסניפים בכל רשת, אלא 

באותו תחום בהן  הרשתותלמספר 

 הכרטיס יכובד. 

   -בטבלה  6למשל בשורה 

 כלי בית ו/או טקסטיל:

' בפריסה בעמודה  הרשתות  מספר 

בתחום הכלולות  לציין    '  ארצית  יש 

 לדוגמא:  

 רשתות 4

השמאלית   שמות  ' ובעמודה  פירוט 

אנד    לצייןיש    ' הרשתות גולף  למשל 

   קו, פוקס הום, ורדינון, נעמן. 

השירותים יסופקו  3 2 24
 בהיקפים משתנים 

נבקש שהפחתה תהיה עד  
עבור אחוז ההנחה  25%

 שיינתן 

 אין שינוי ממסמכי המכרז.

ממילא, ע"פ טופס הצעת המחיר, 

תן המציע יכול יאחוז ההנחה שי

 להיקבע בהתאם להיקף הרכישה.

לספק את תווי השי   8 2 25
  7שיוזמנו ממנו בתוך 

 ימי עסקים 

ל לתקן  ימי   10-נבקש 
 עסקים

 2ראה תשובה לשאלה מס' 

26 5 10 

 

המציע מנהל מוקד 
זמין לתמיכה טכנית /  
שירות לקוחות הפעיל  

ה לפחות בין  -בימים א
 .   09:00-15:00השעות 

מחזיקי   עבור  נדרש  האם 
 תווים או מוקד עסקי 

 נדרש כמוקד עסקי 
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1יא 10 27 ימי  7 -נבקש לתקן ל ימי עבודה 5תוך  
 עבודה 

הזוכה יידרש למסור ערבות ביצוע  

 ימי עבודה מהודעת הזכיה 7בתוך 

1יב 12 28
0 

החברה רשאית 
להורות על חילוט 

 ערבות המכרז

נבקש להבהיר לאחר 
  14מסירת התראה בת 

 ימים מראש ובכתב למציע

חילוט ערבות מכרז יהא בכפוף  

ימים  7להודעה בכתב למציע בת 

 לפחות. 

ז1 14 29 המזמינה שומרת   
לעצמה את הזכות 

להחזיר לזוכה  
כרטיסים אלקטרוניים  

 שהוזמנו בעודף 

  12נבקש להגביל לעד 
 חודשים ממועד ההספקה 

 3ראה תשובה לשאלה מס' 

ח 2 14 30  מקובל. ממועד הנפקתם -לתקן ל שנקבע לטעינתם  

תאריך התפוגה של הכרטיסים "

 60האלקטרוניים יהיה לכל הפחות 

 ."הנפקתםחודשים ממועד 

ט2 14 31  22ראה תשובה לשאלה  לוגו יתאפשר בשחור בלבד  לוגו החברה  

י 2 14 32 הכרטיסים  
יונפקו  האלקטרוניים 
וייטענו   ריקים  כשהם 
שייקבע   בתאריך 
 בהוראה של המזמינה 

הטעינה  –נבקש לתקן 
תבוצע עצמאית על ידי 
המזמינה באתר הספק  

בעת שיבחר. הטעינה  
 שעות    36תושלם תוך 

 4ראה תשובה לשאלה מס' 

יא2 14 33 הכרטיסים  
יכובדו  האלקטרוניים 
המכירה  נקודות  בכל 
על   יפורסמו  שאלו  כפי 
לתנאי  ובהתאם  גבם 

 המכרז

רשימת הרשתות לא  
מופיעה ע"ג הכרטיס אלא 
בעלון שמצורף לו. מימוש  
התו הינו בכפוף למפורט 

על גבי הכרטיס ובאתר  
 הספק.

 מקובל

יב2 15 34 מהחנויות    אחת  בכל 
כפי  הרשתות  של 
 שמופיע בהצעת הזוכה 

רשימת הרשתות  
המכבדות את התו עלולה  

 –להשתנות מעת לעת 
רשימה עדכנית וקובעת 

בעת המימוש נמצאת  
 באתר הספק 

 5לשאלה מס' ראה תשובה 

טז3 15 35 המזמינה   החברה 
הזוכה   לספק  תעביר 
שתכלול  רכש  הזמנת 
הכרטיסים   כמות  את 

האלקטרוניים 
 המוזמנת  

  10מועד ההספקה הינו 
ימי עסקים ממועד קבלת  

הזמנת הרכש וחומרי 
העיטוף )אם ישנם( בידי 
 הספק וכן אישור הלוגו  

 6ראה תשובה לשאלה מס' 

36 16 4.2  ,
4.3 

מסירת   כנגד  ישולם 
 חשבונית

עסקה ללא מע"מ )החלפת 
לא  –אמצעי תשלום( 

 מופקת בגינה חשבונית 

 מקובל
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1א5 16 37 לכל    150  פיגור  ₪  יום 
תווי   אספקת  במועד 

 השי 

נבקש שיחול החל מהיום 
 הרביעי לאיחור.  

כן נבקש שאיחור הנובע 
כתוצאה מכוח עליון 
לרבות נסיבות שאינן  

בשליטת הספק לא 
ייחשבו כהפרה של  

 ההסכם. 

 . 9ראה תשובה לשאלה 

 

איחור הנובע כתוצאה מכוח עליון 

המוגדר כשביתה ארצית ו/או סגר 

 –מה ו/או פגעי טבע כללי ו/או מלח

לא ייחשב כהפרת הסכם ובלבד 

שהספק עשה ככל יכולתו כדי להימנע 

 מהאיחור.

ב5 16 38 בדרך   ישולם  הפיצוי 
 של קיזוז

כל קיזוז ייעשה לאחר  
מתן זכות טיעון ובכפוף  

למתן הזדמנות לתקן את  
 ההפרה 

קיזוז יבוצע בכפוף להודעה בכתב  

 ימים מראש לפחות. 7למציע בת 

ראה ש"ה  -אין חשבונית  מיום הגשת החשבונית  8 26 39
13 

לעיל וכן  8ראה תשובה לשאלה 

   20,36לשאלות 

ידי   2.7 31 40 על  וייקבע  היה 
ערכאה מוסמכת, כי על 
לעיל  האמור  אף 
עובד  יחסי  התקיימו 
מעביד בין מי מעובדיו  
של הספק לבין החברה 
ישפה   למתנ"סים, 

 הספק את החברה  

נבקש להוסיף "על אף כל 
האמור בהסכם, כל שיפוי 
לפי ההסכם ייעשה על פי 

פסק דין שביצועו לא עוכב 
המטיל על החברה חבות  

עשה או מחדל בגין מ
שהספק אחראי לו על פי  
דין. שיפוי ייעשה בכפוף 

למסירת הודעה לספק על  
כל תביעה ו/או דרישה 

שהוגשה נגד החברה,  
לאחר שניתנה לספק 

הזדמנות להתגונן ובכפוף  
לכך שהחברה לא תתפשר 

בכל תביעה או דרישה 
כאמור ללא הסכמת  

 הספק בכתב ומראש.".

 אין שינוי ממסמכי המכרז

מי מטעמו  2.9 32 41 ו/או  הספק 
לשאת  מתחייבים 
כל  בגין  באחריות 

 פגיעה 

נבקש להוסיף "על אף כל 
האמור בהסכם, כל שיפוי 
לפי ההסכם ייעשה על פי 

פסק דין שביצועו לא עוכב 
המטיל על החברה חבות  

בגין מעשה או מחדל 
שהספק אחראי לו על פי  
דין. שיפוי ייעשה בכפוף 

למסירת הודעה לספק על  
כל תביעה ו/או דרישה 

שהוגשה נגד החברה,  
לאחר שניתנה לספק 

הזדמנות להתגונן ובכפוף  
לכך שהחברה לא תתפשר 

בכל תביעה או דרישה 
כאמור ללא הסכמת  

 הספק בכתב ומראש."

 המבוקש מצוין בגוף הסעיף
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תאגיד,  2.12 32 42 הספק  היה 
"המחאה"     – תחשב 

העברת     25%לרבות 
מניות  מהון  ומעלה 
שהחזיק  ממי  התאגיד 
חתימת   במועד  בו 
ההסכם   על  הספק 

 לאחר או לאחרים    

נבקש לסייג שכן חברתנו 
חברה ציבורית. לחלופין,  

נציע כי תוגבל העברה כזו 
רק אם היא עלולה לפגוע  

ביכולתו של הספק לקיים 
 הסכם חיוביו על פי ה 

במקרה שהספק הוא חברה ציבורית 

ובוצע שינוי בהון המניות בהיקף של 

את   תשקול מזמינה, הומעלה  25%

המשך ביצוע השירותים ע"י הספק, 

בין היתר לנוכח מסוגלותו של הספק 

לקיים את חיוביו ע"פ תנאי 

  ההתקשרות. 

מוסכם ומוצהר בזאת,   8.1 35 43
כי כל סכום ו/או פיצוי  
מנותן   לחברה  שיגיע 
בהתאם  השירותים 
מכל   או  זה  להסכם 
שכל   או  שהוא  מקור 
החברה  שכל  סכום 
מחמת   בו  לשאת  יהיה 

ג' שנ צד  ידי  על  תבעה 
ו/או   מעשי  בין  כלשהו 
מחדלי נותן השירותים  
תהא   מועסקיו,  ו/או 
לקזז   רשאית  החברה 
ו/או שכר  מכל תשלום 
שיגיע לנותן השירותים  

 עפ"י הסכם זה  

נבקש לקבוע שזכות 

הקיזוז היא מחיובים 

 הנובעים מההסכם בלבד.  

כן, נבקש שהחברה 
תמסור לספק הודעה על 

כוונה לקזז כספים, 
תאפשר לו להשמיע  
טענותיו ולתקן את  
ההפרה בגינה נדרש 

 .הקיזוז

קיזוז יבוצע בכפוף להודעה בכתב  

 ימים מראש לפחות. 7למציע בת 

השירותים נותן   10.1 36 44
 אחראי לכל נזק

 מקובל אחריות הספק ע"י דין

תהיה   10.2 36 45 לא  החברה 
 אחראית 

למעט נזק שנגרם כתוצאה 
ממעשה או מחדל של 
החברה או הפועלים  

 מטעמה

 מקובל

השירותים  10.3 36 46 נותן 
 אחראי לכל נזק

אחריות הספק ע"י דין + 
 שיפוי על פי פסק דין 

אחרי המלה "אחראי" יתווסף "ע"פ 

 דין" 

השירותים  10.4 36 47 נותן 
 אחראי לכל נזק

 דין ל פיאחריות הספק ע אחריות הספק ע"י דין

בשיעור  11.2 37 48 מוסכם  פיצוי 
₪ עבור איחור   500של  

 של כל שבוע 

אין הלימה למפרט 
 השירותים.  

 

 

כן נבקש להגביל את 
הפיצוי המוסכם בכל  

מגובה  10% -מקרה ל
 ההזמנה 

להסכם,  11.2על אף האמור בסעיף 

שיעור הפיצוי יהיה לפי הקבוע  

 בטבלת הקנסות למפרט. 

 

 לא מקובל

 

המזמינה   13.2 37 49 הודיעה 
ביטול  על  לספק 
תהא   לא  ההסכם, 
כל   בתשלום  חייבת 

נבקש להחריג הזמנות  
שנכנסו לייצור ושמועד  

האספקה שנקבע בהזמנה 
חל לאחר מועד הביטול.  

במקרה של ביטול ההתקשרות, 

המזמינה לא תהיה חייבת בתשלום 

כלשהו לספק אלא בגין שירותים 
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זה  ובכלל  סכום, 
תוספת  או  פיצויים 
למעט  אך  כלשהי, 
הקבועה  התמורה 
עבור  בהסכם 
עד   שסיפק  השירותים 
 למועד ביטול ההסכם  

אלו יסופקו  הזמנות
ותמורתן תשולם בהתאם  

 להוראות ההסכם 

שיסופקו על ידו עד למועד סיום 

ההתקשרות וכן בגין הזמנת עבודה 

שלא בוטלה על ידה ובכפוף  

 לאספקתה בפועל. 

נוסח תצהיר רו"ח על   - 25 50
נספח  –מחזור כספי 

 ה'

 הנוסח שהועבר בשאלה אינו מקובל. הערות בנושא התצהיר 

לפי   רוה"ח  אישור  את  להפריד  ניתן 

הנספח לשני אישורים נפרדים: האחד 

בנוסח  חי  עסק  על  הערה  בדבר 

  - המצורף  והשני לעניין מחזור כספי   

לפי הנספח המקורי בהשמטת  סעיף 

 או לפי הנוסח המצורף.  2.2

כספי   7 4 51 מחזור  למציע 
מיליון ₪    1מינימלי של  

מהשנים  אחת  בכל 
2019-2017 

כי האישור   נבקש להבהיר 
מתייחס   לעיל  1.2בסעיף  

או  מכירות  ל"מחזור 
תווי   מאספקת  מחזור 
ולא   קניה"  שי/תווי 

 " ל"מחזור הכנסות

 תנאי הסף דורש מחזור כספי שנתי. 

 אין שינוי ממסמכי המכרז

 
 רז. גובר על האמור במסמכי המכ זההאמור במסמך 

 . ש להגיש מסמך זה עם הצעת המציעי

 
 

 ____________________תאריך  חתימת המציע:_________________  
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 _______________  תאריך:

 לכבוד 

 )עורך המכרז(  ________________

 

 א.ג.נ.,

  לחברה למתנ"סיםלאספקת תווי שי בכרטיסים אלקטרוניים  - 1.21מס' בעניין מכרז הנדון: 

 עדר הערת "עסק חי" יבדבר ה  חשבוןהרואה  אישור"המכרז"(  :)להלן

 

  כדלקמן:  הרינו לאשרלבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ )להלן: "המציע"( 

 

  נחתמה   דעתנו  וחוות  ידינו  על  בוקרו,  ______   ליום  המציע  של  המבוקרים  הכספיים  הדוחות .א
 _____. בתאריך

 )נא למחוק את המיותר( לחילופין:

על ידי רואי חשבון אחרים וחוות    בוקרו  ___,הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום ___

 הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______. 

הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של חוות הדעת שניתנו לעניין   .ב
, אינם כוללים  נו או על ידי רואי חשבון אחרים כאמור לעילהמציע שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידי 

 .המשך קיומו של המציע "כעסק חי" )*( בדבר משמעותייםספקות  לגבי ית תשומת לבהפני
 

והדוחות   דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקריםנו  קיבל  .ג
 .)**( דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע נוהסקורים וכן ערכהכספיים 

 

, נולא בא לידיעתי  ,על מכתב זה  נום הנ"ל ועד למועד חתימתממועד החתימה על הדוחות הכספיי  .ד
לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי 

 .)**( לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" משמעותייםשל המציע עד לכדי העלאת ספקות 
 

 בישראל.  אי חשבוןשל לשכת רו   58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר    –"עסק חי"    ,זה  אישורלעניין    )*(

חודשים כי אז אין דרישה   3-אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ  )**(

 לסעיפים ג', ד'. 

 בכבוד רב,   

 ________________________ 

 רואי חשבון            

 הערות: 

 .2018נוב'  –לשכת רואי החשבון בישראל אושר עם נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר   •

   .רואי החשבוןיודפס על נייר לוגו של משרד  •
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 תאריך:_______________ 

 לכבוד 

 חברת  ______________ 

 

אישור על מחזור כספי )או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים( לכל אחת מהשנים  הנדון : 

   (1וביום ____ ) 31.12.20xxשנסתיימו ביום 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.  .א

ם ליום ______ )או לחילופין ליום____ וליום ____(  הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכ .ב
 (  בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו. 1)

 

 לחילופין:

( ______  בוקרו על ידי רואי חשבון  1הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים )

 אחרים. 

)ב .ג המבוקרים/סקורים  הכספיים  לדוחות  שניתנה  הסקירה  הדעת/דוח  )חוות  ליום/ימים  (  1התאמה( 
_________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד 

(2.) 
 

 לחילופין:

( ליום/ימים  / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה(  ( 1חוות הדעת 

לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף  _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין  

 ד' להלן. 

 לחילופין:

( ליום/ימים  לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה(  דוח הסקירה שניתנה   / ( 1חוות הדעת 

_________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט  

 בסעיף ד' להלן.

  

המחזור הכספי  ( _________  1יים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים )בהתאם לדוחות הכספ  .ד
)או כל דרישה אחרת בהתאם  ( הינו גבוה מ / שווה ל _______  1של חברתכם לתקופה _____ )

 לאמור במסמכי המכרז אודות מידע המופיע בדוחות הכספיים(.
  

 בכבוד רב, 

 _______________ 

 רואי חשבון 

 תאם לנדרש במסמכי המכרז. יצוינו התאריכים בה .1
, יראו אותן כחוות דעת ללא  99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר   .2

 סטייה מהנוסח האחיד. 
 הערות:  

 .  2009אוגוסט    – נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל   •

 יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.  •
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 בס"ד

 נספח א'
 

 הערות לאישור רו"ח 
 
 

נבקש לאפשר לנו להפריד את אישור רוה"ח לשני אישורים נפרדים )אחד להערת עסק חי והשני   .1

 זור(  לפי הנוסחים הבאים:למח

 

 הערת עסק חי בהמשך לדוחות כספיים   –אישור א  .1.1

  2021-05בע"מ לצורך השתתפות במכרז מס'     -------------------"הנדון: עסק חי בחברת  

 לאספקת תווי קניה לחברה לאיכות הסביבה 

הכספיים   הדוחות  כי  לציין  הרינו  חברתכם  של  החשבון  וכרואי  המבוקרים לבקשתכם 

  2019בדצמבר    31  -ו  2018בדצמבר    31,  2017בדצמבר    31האחרונים של חברתכם ליום  

במרץ    19  -ו   2019במרץ    17,  2018במרץ    25בוקרו על ידינו וחוות דעתנו עליהם נחתמה ביום  

 בהתאמה.  2020

הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל אינם כוללים הסתייגות מהנוסח האחיד ו/או הפניית  

ת הלב. כמו כן, הם אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומה  תשומ

של לשכת הרו"ח    58"עסק חי", כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר    -של חברתכם כ

 בישראל, או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולתכם להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי"." 

 

 מחזור אספקת תווי קניה  –אישור ב  .1.2

לשם מכרז לצורך   -------------------מחזור מכירות תווי שי/תווי קניה בחברת  "הנדון:  

 לאספקת תווי קניה לחברה לאיכות הסביבה  2021-05השתתפות במכרז מס' 

המחזור   היקף  בדבר  הצהרתכם  את  ביקרנו  חברתכם,  של  החשבון  וכרואי  לבקשתכם 

יס מגנטי ו/או ידני ו/או  מאספקת תווי שי )בין באמצעות אפליקציה ובין באמצעות כרט 

ביום   שהסתיימו  מהשנים  אחת  לכל  המתייחסת  "ההצהרה"(  להלן:  אחר,    31אמצעי 

אשר מצורפת בזה ומסומנת בחותמת   2019בדצמבר    31  -ו   2018בדצמבר    31,  2017בדצמבר  

על   דעה  לחוות  היא  אחריותנו  החברה.  באחריות  הינה  זו  הצהרה  זיהוי.  לשם  משרדנו 

 ל ביקורתנו. ההצהרה בהתבסס ע 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. הביקורת כללה בדיקה של 

של   סבירה  מידה  להשיג  במטרה  וזאת  שבהצהרה  ובמידע  בסכומים  התומכות  ראיות 

בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס  

 נאות לחוות דעתנו. 

תבסס על ביקורתנו, הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות  לדעתנו, בה

את הנתונים בדבר היקף המחזור ממכירות ואספקת תווי שי )בין באמצעות אפליקציה 

 ובין באמצעות כרטיס מגנטי ו/או ידני ו/או אמצעי אחר(."

 

 נוסח הצהרת החברה יהיה כדלהלן: 
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, במסגרת מכרז 2019-2017קת תווי שי בשנים "הנדון: הצהרה על היקף הכנסות מאספ

 לאספקת תווי שי/תווי קניה עבור החברה לאיכות הסביבה   2021-05פומבי  

לחברה,   ------------------- חברת   כי  בזאת  מאשרת  "החברה"(  )להלן:  הח"מ  בע"מ 

המשתתפת במכרז, מחזור כספי שנתי מאספקת תווי שי )בין באמצעות אפליקציה ובין  

בשנים    באמצעות כספי  בהיקף  אחר(  אמצעי  ו/או  ידני  ו/או  מגנטי    2019-2017כרטיס 

 כמפורט על ידי החברה בטבלה שלהלן: 

 

 ₪  -היקף מחזור ב לשנה שהסתיימה ביום 

  2017בדצמבר  31

  2018בדצמבר  31

  2019בדצמבר  31

 

 

 
 


