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  ______________תאריך                 

  
  

  לכבוד
  מינהל הסדרה ואכיפה

  משרד התעשייה המסחר והתעסוקה
  
  

  ח"חוות דעת רו  :הנדון
  
  

טופס ביקרנו את הנתונים ב, וכרואי החשבון שלה") החברה"להלן (___________, לבקשת חברת 
והמסומן ) נספח א(, ב"צקבלן שרות המ/ח אדםו רישיון קבלן כ–נתונים לצורך הכנת ערבות דיווח 

 על ה אחריותנו היא לחוות דע.החברההנהלת דוח זה הינו באחריות . בחותמתנו לשם זיהוי בלבד
  .בהתבסס על ביקורתנו, ל"הנתונים בדוח הנ

  
על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן . ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

ל הצגה מטעה "להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בנתונים הנאת הביקורת ולבצעה במטרה 
 ביקורת ,ל"הנ' בנספח אביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בנתונים ה .מהותית

 תכוללת גם בחינה של הכללים שעל פיהם נערך ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הנהל
בדיקתנו כללה בעיקרה השוואת  .בכללותהבדוח נים וכן הערכת נאותות ההצגה של הנתו, החברה

עובדים אצל "בדיקת החלוקה לגבי ,  של החברה בתקופה המדווחת102הנתונים לנתונים בדיווחי 
נערכה על ידי השוואה אשר וכן בדיקה לעניין חלוקה לקבוצות המשנה " עובדי סגל"לעומת " הזולת

מי הם לעניין הקביעה , כמו כן. חלקת השכרוחית הפנימית של החברה במיולמערכת החלוקה הד
 "השוואת תנאים, 1996-ו"התשנ, העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדםחוק "העובדים שהוראות 

אנו סבורים . חוות דעת של יועצה המשפטי של החברה בעניין זההסתמכנו על אינן חלות עליהן 
  .שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו

  
את המידע הכלול , מכל הבחינות המהותיות, ל משקפים באופן נאות"הנ' בנספח אהנתונים , לדעתנו
  .בהם

  
 ,בחותמתנו לשם זיהוי בלבדהמסומנת ) 'נספח ב(ב " ביקרנו את הצהרת הנהלת החברה המצ,כמו כן

רכב וכן אחזקת /בדבר תשלום שכר שאינו נמוך משכר המינימום לעובדיה וכן תשלום בגין דמי נסיעה
 והפרשות לגמל או פנסיה חגים ומועדים את הצהרת החברה  בדבר תשלום דמי הבראה וחופשה 

בהתאם להוראות החלות על החברה בחקיקה או בהסכמים קיבוציים כמפורט ספציפית לכל עניין 
ב "המצ(בנפרד במכתב של יועצה המשפטי של החברה שניתן לצרכי מתן גיבוי משפטי להצהרה זאת 

מי ניכויים עברת תשלו וכן את ההצהרה בדבר ה)המסומן בחותמתנו לשם זיהוי בלבד) 'ג חנספ(
  .'ב לנספח 'ולקופות כמפורט בסעיף 

  
 על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את .ערכנו את ביקורתנו לפי תקני ביקורת מקובלים בישראל

ל הצגה מוטעית "נים בהצהרה הנהביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בנתו
של ראיות )  עובדים50- של עובדי החברה ולא יותר מ5%(בדיקה מדגמית כללה  נוביקורת. מהותית

 25%מדגם של (כמו גם בדיקת העברת תשלומי ניכויים לקופות , ל"התומכות בתוכני ההצהרות הנ
  .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. )מהקופות

  
מכל הבחינות המהותיות את המידע הכלול , משקפת באופן נאות) 'נספח ב(ל "הנההצהרה לדעתנו 

  . בהן
   

  ,בכבוד רב
  

  'ישראל ישראלי ושות
  רואה חשבון


