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  ג"באב תשע' ג

    2013 ביולי 10

         
  

  לכבוד

  בישראלחברי לשכת רואי חשבו� 

  
  

  על ע� עיריית תל אביב לעניי� חוות דעת רואה חשבו� מעודכ� נוסח מוסכ�   :הנדו� 
               2012העסקת עובדי� וניכויי� משכר בשנת חלקי� מהצהרת הנהלה בדבר תנאי   

             

יפו  �שקיימנו ע� מחלקת החשבות בעיריית תל אביב דיוני� בעקבות , מתכבד לדווח לחברי� כיהנני 
י "ח הנדרשת ע"של חוות דעת רו מעודכ� הגיעו הלשכה והעירייה לנוסח מוסכ� ") העירייה"להל� (

 שמתבסס על נוסח קוד� משנה הנוסח . י העירייה"העירייה מעמותות וגופי� נתמכי� אחרי� ע
דרישות  ,נכתב בהתבסס על תקינת הביקורת של לשכתנוובתוספת עדכוני� בעקבות הדיוני� שעברה 

וכ� ההסכמות אליה� הגענו כלשכה ע� מינהל הרכש הממשלתי במשרד , העירייה ומשרד הפני�
  .האוצר

המדווח  הנדרש מהנהלת  החדש  החדש המצור' למכתבי זה יחד ע� נוסח ההצהרה המעודכ� הנוסח
 תו) בונכת )לגבי חלקי� ממנה ניתנת חוות הדעתאותה הצהרה אשר  (הוא למכתבי זה  ג� המצור'

 של חוות דעת הנוסח, כמו כ� .ח ובאחריותו"שימת לב ודגש לאות� פרטי� שה� חלק מעבודת רו
האחריות המובילה " עושה הפרדה בי� אחריות רואה החשבו� לבי� המדווח ה� לעצ� רואה החשבו� 

ח מתייחס ברמת הבטחת מהימנות "כ) שלגבי חלקי� מתו) ההצהרה רווה� ל" של המדווח
(ASSURANCE)או שא' אינו מתייחס כלל , נמוכה יותר מהותית.  

  

  :להל� הנקודות החשובות שאבקש להפנות תשומת ליבכ� אליה�

  

כמקשה אחת  )ג� סעיפי� א( חלקי� נפרדי� 3בעוד שהנהלת המבוקר חותמת בהצהרתה על   .א
  .חווה דעתו רק לגבי הענייני� המפורטי� בסעי' אח מ"הרי שרו

 להצהרת 'מקריאת האמור בסעי' ב"ח רק כי " מציי� רו'לגבי הענייני� המפורטי� בסעי' ב  
 אינו עומד בסתירה לידוע לנו כרואי החשבו� של העמותה 'האמור בסעי' ב ,ל"המנהלי� הנ

 הדברי�  של הענייני� על פנילא נדרשת בדיקה אקטיבית אלא רק בחינה ,  כלומר."שבנדו�
  ובהסכמה ע�להערכת הלשכה , הסיבה לכ) הינה כי .המצויני� למול הידוע לנו לגביה�
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 או שבשיקולי עלות תועלת  �ח לבדק"אי� ביכולת רו,  בהתייחס להוראות חוק אלההעירייה   
  .אי� לכ) הצדקה

  .ס כלל רואה החשבו� אינו מתייח'לגבי הענייני� המפורטי� בסעי' ג  
  
שנה זו חלפה  זה מכבר ואי� כל קושי לבדוק  .2012חוות הדעת מתייחסת רק לגבי שנת   .ב

מה� נית� להבי�  בה� אנו נתקלי� מעת לעת מגופי� שוני� וזאת בשונה מהדרישות (הנתוני� 
  ).כי נדרשת בדיקה ה�  על נתוני עבר וה� על נתוני הווה

  
 אחוז מהמועסקי� במגבלה 10שהינו  ,ח"יו נדרש רוחוות הדעת תוחמת את גודל המדג� אל  .ג

אי� ספק כי הנחייה זאת שימושית ביותר בביקורת גופי� גדולי�  . עובדי�25�של לא יותר מ
  .וכ� מתחמת את אחריות רואה החשבו� מעצ� העובדה שמדובר במדג� בהיק' מוסכ� מראש

  
 את העברת ניכויי המס ר  לבקח"רובעקבותיה מתבקש  6סעי' תשומת ליבכ� להצהרה שב  .ד

קרנות , ביטוחי מנהלי�, קופות פנסיה, משכר וכ� את ההפקדות לקופות הגמלוביטוח לאומי 
הינו חשוב ביותר לבדיקה לאור המקרי� הרבי�  לתפיסת העירייה  6סעי'  .'השתלמות וכו

   .שכספי הניכויי� משכר לא הגיעו ליעד� ולעיתי� פגעו בזכויות העובדי�
  
 מצהירה ההנהלה כי לא 2011 בשונה משנת 2012בו בשנת , 7צהרת ההנהלה הוס' סעי' בה.    ה

בנסיבות של מת� חוות הדעת .  לעניי� שכר ולעניי� ניכויי� בגי� שכר2012נותרו יתרות משנת 
  . נראה כי לעניי� זה נדרשת בדיקה קצרה ופשוטה 2013במחצית השנייה של שנת 

  
 � לעניי2013 כי נבדקה התפתחות בשנת 7 � אנוספה התייחסות לסעי�בחוות הדעת , כמו כ�      .ו

  .שכר וניכויי� בגי� שכר
  

החברי� מתבקשי� בכל מקרה שבו  מבקשי� מה� על ידי עירייה או רשות מקומית אחרת נוסח 
יפו להפנות תשומת הלב ה� של המבקש וה� שלנו � אחר מאשר הנוסח שהוסכ� ע� עיריית תל אביב

אני  . ע�  עיריית תל אביב יפו ואשר נוסח בתשומת לב רבה לצרכי העירייהוסכ� זהלנוסח חדש מ
מאמי� כי בפעולה מאוחדת של כולנו נוכל להנחיל נוסח זה כנוסח כלל ארצי מוסכ�  ובכ) להביא 

  .לסיו� הויכוחי� המקצועיי� המתמשכי� ע� העיריות

  

  .יכות בעיריית תל אביבחלפו� חשבת תמח אורנה "רו ה שללנציגי  העירייה בראשותודות האבקש ל

  

  

  

  
  ,בכבוד רב

  
  

  ח"רו, יזהר קנה
  סג� נשיא 

  ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדי�"יוו
  ואישורי רואי חשבו�
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_____________  
  תארי)

  הצהרת הנהלה בדבר תנאי העסקת עובדי� וניכויי� משכר

  2012בשנת 

  

 בזאת בהתייחס מצהירי� בעמותהראי על תחו� הכספי� והאח __________ עמותתל "אנו מנכ
  : כדלקמ�, ובהתייחס ג� למועד הצהרתנו זאת2012לשנת 

  

  עמידה בתנאי העסקת עובדי�  . א

 –ז "התשמ, מינימו�שכר חוק לכל העובדי� שכר שאינו נמו) מהוראות  אנו משלמי�שילמנו ו .1
  .וכפי שהוא מתעדכ� מעת לעת, 1987

ומנפיקי� לעובדינו תלושי שכר ,  לחודש העוקב9� ל1� הלעובדי� בי� שכר שילמנו ואנו משלמי� .2
, וותק העובד, תארי) תחילת העסקה, מפורטי� הכוללי� בי� היתר את פרטי העובד והמעביד

, פירוט השכר הרגיל ותשלומי� נוספי� ככל שישנ�, תקופת התשלו� בעדה משול� השכר
 .הניכויי� ופרטי הפרעו�

צו ההרחבה בדבר תשלו� דמי אנו משלמי� לכל העובדי� דמי הבראה על פי הוראות שילמנו ו .3
 . הבראה והשתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש

, פי הוראות חוק חופשה שנתיתאנו מעניקי� ימי חופשה בשכר לכל העובדי� על הענקנו ו .4
 ").פדיו� חופשה "נעשהועל פי החוק כמוסכ� ע� העובד ,  מסויימי�י�במקר( 1951 �א "התשי

 . אנו משלמי� לכל העובדי� דמי מחלה על פי הוראות חוק דמי מחלהשילמנו ו .5

 לחודש העוקב בגינו 15�את ניכויי המס משכר העובדי� לא יאוחר מה אנו משלמי�שילמנו ו .6
ההפקדות לקופות הגמל והפנסיה וקרנות ההשתלמות העברנו ואנו מעבירי� שול� השכר וכ� 
 .ד תשלו� השכרתו)  שבוע ממוע

  לרבות 2012מובהר לבקשתכ� כי למועד  הצהרתנו זאת העמותה שילמה את שכר דצמבר  .7
 שטר� שולמו 2012הניכויי� משכר  וכי למועד  הצהרתנו זאת לא קיימות שו� יתרות  משנת 

 ה� לעניי� שכר וה� לעניי� העברת ניכויי� למוסדות בגי� שכר

  

  שמירה על הוראות דיני� שוני�   .ב

  

 על כל הוראות הדי� לגבי כלל  ומשיכה לשמור נכו� למועד הצהרתנו  זאת 2012שמרה בשנת העמותה 
  :עובדינו וזאת בהתייחס בפרט להוראות החוקי� וצווי ההרחבה כדלקמ�

 .1987 �ז "התשמ, חוק שכר מינימו� .1

 .1951 �א "התשי, חוק שעות עבודה ומנוחה .2

ועד הצהרתנו זאת לכל העובדי� שכר בעבור עבודת� שילמנו ואנו משלמי� נכו� למ,בכלל זאת
ובכפו' לסייגי� שבו , 1951 � א "התשי, בהתא� לחוק שעות עבודה ומנוחה, בשעות נוספות

 . ולתחולתו

 .1951 �א "התשי, חוק חופשה שנתית .3
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 –ח "התשנ, )היעדרות בשל מחלת ב� זוג(חוק דמי מחלה ; 1976 �ו "התשל, חוק דמי מחלה .4
היעדרות (חוק דמי מחלה ; 1993 –ד "התשנ, )היעדרות בשל מחלת הורה( דמי מחלה חוק; 1998

, )היעדרות עקב הריו� ולידה של בת זוג(חוק דמי מחלה ; 1993 �ג "התשנ, )בשל מחלת ילד
 . 2000 �ס "התש

 .1963 � ג "התשכ, חוק פיצויי פיטורי� .5

 . דה וממנהבוצו ההרחבה לעניי� השתתפות המעביד בהוצאות הנסיעה אל הע .6

שילמנו ואנו משלמי� נכו� למועד הצהרתנו זאת לכל העובדי� הוצאות נסיעה על פי , בכלל זאת
 . הוראות צו ההרחבה לעניי� השתתפות המעביד בהוצאות הנסיעה אל העבודה וממנה

 . צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקי' במשק .7

 . ת הבראה ונופשצו ההרחבה בדבר תשלו� דמי הבראה והשתתפות המעביד בהוצאו .8

  

  נוספי�שמירה על הוראות דיני�   .ג

  

על כל הוראות הדי� לגבי כלל  וממשיכה לשמור נכו� למועד הצהרתנו זאת 2012שמרה בשנת העמותה 
  :עובדינו וזאת בהתייחס להוראות החוקי� כדלקמ�

 .1958 �ח "התשי, חוק הגנת השכר .1

 .2001 �א "התשס, חוק הודעה מוקדמת לפיטורי� ולהתפטרות .2

 1998 �ח "התשנ, טרדה מיניתהחוק למניעת ה .3

 1954 �ד "התשי, חוק עבודת נשי� .4

  1988 �ח "התשמ, חוק שוויו� ההזדמנויות בעבודה .5

  

  

  בכבוד רב

  

  
      
      

  מנהל כללי    האחראי על תחו� הכספי�
      

  

  
_________________________  

  ח לזיהוי בלבד"חותמת רו
  

  
  

  
  . 2013 עדכו� יוני � 2012מיוני ) 1002( מיוחד של רואה חשבו� הצהרת הנהלה הנספחת לדוח
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  לכבוד
  

__________  
  
  
  
  ,.נ.ג.א
  
  

ביקורת להצהרת הנהלה בדבר תנאי העסקת עובדי�  ___________ עמותת  : הנדו�
  2012 בשנת וניכויי� משכר

  
  
  

בדבר תנאי העסקת , דו� שבנעמותה בהצהרת ההנהלה של ה' ביקרנו את האמור בסעי' א, לבקשתכ�
הצהרה זו הינה . והמסומנת בחותמת משרדינו לש� זיהוי 2012בשנת  וניכויי� משכר עובדי�

  .בהתבסס על ביקורתנו, אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו,  שבנדו�עמותהבאחריות הנהלת ה
  

 ביקורת בהתא� לתקני 2012 על חלק ההצהרה בסעי' א המתייחס לשנת ערכנו את ביקורתנו
 על פי תקני� אלה נדרש מאיתנו לתכנ� את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג .מקובלי� בישראל

 ביקורתנו כוללת בדיקה מדגמית. ל הצגה מטעה מהותית"מידה סבירה של בטחו� שאי� בהצהרה הנ
 של ראיות התומכות במידע הכלול ) עובדי�25� מהיק' המועסקי� ולא יותר מ10%(

 להצהרה  בדיקתנו כללה בדיקת התפתחות תשלומי שכר וניכויי� 7� לסעי' אבהתייחס.בהצהרה
  . אנו סבורי� שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו)2013שנת (לאחר תארי) המאז�

  
 בהתייחס לשנת ל"בהצהרת המנהלי� הנ' האמור בסעי' א, בהתבסס על ביקורתנו, לדעתנו
  .תיות את המפורט בומשק' באופ� נאות מכל הבחינות המהו2012

  
למיטב ול "להצהרת המנהלי� הנ' הרינו לדווח כי מקריאת האמור בסעי' ב, כמו כ� ולבקשתכ�

  .נו כרואי חשבו� של העמותה שבנדו�אינו עומד בסתירה לידוע ל ב האמור בסעי' , ידיעתנו
  
  
  
  
  
  

  בכבוד רב
  
  

_____________  
  

_____________  
  רואי חשבו�

  
  
  
  

  .2013 ועודכ� ביוני 2012ח בישראל חודש יוני "ח בלשכת רו"בהתא� לאישור הועדה לאישורי רוח זה הינו נוס
 
  


