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  ה"תשע, ו' מר חשוון 
  לכבוד
  בישראל חשבון רואי לשכת חברי

  
  .,נ.ח
  

אודות  בדיקה מתן חוות דעת בדבר לצורךנהלים מומלצים לרואה חשבון   הנדון:
  טובין או מתן שירותים מאזורי עדיפות לאומית/קו עימות

  
הגיעה  ,בעניין שבנדון"המשרד")  (להלן: חוןרכש במשרד הביטההיחידה לבקרת לאחר דיונים עם 

בהתאם נתונים הכלולים בבקשה להטבה הלשכה להסכמה בדבר נוסח חוות דעת של רואה חשבון על 
"תקנות  ) (להלן:1998-לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית, התשנ"ח

  העדפת תוצרת מאזורי עדיפות"). 
  

לקבלת העדפה יידרש מציע במסמכי המכרז,  כתנאי וצרת מאזורי עדיפות,בהתאם לתקנות העדפת ת
או עוטף  ',ב, טובין או שירותים מאזור קו העימות, מאזור א' יןילענלהצהיר כי ההצעה היא 

  .רואה חשבון על כך חוות דעת, וכתנאי לקבלת ההזמנה יידרש להמציא יןיהענלפי  ,ירושלים
  

החשבון ניתנת לאחר הזכייה במכרז וזאת בהתייחס להצהרה  תשומת ליבכם כי חוות דעת רואה
מחליף את של חוות דעת רואה החשבון נוסח זה . בהסכמת משרד הביטחון, הניתנת במועד ההצעה

  בנושא זה.  2013 רבאוקטובעל ידי משרד הביטחון הנוסח שפורסם 
  

לבצע את ר, עליו יתן רואה החשבון את חוות דעתו כאמוי, בטרם עם המשרד להסכמותבהתאם 
  כלהלן: הפעולות 

  

  כללי:   .א

 במכרז של משרד הביטחון.  1קבלת העתק מהודעת הזכייה של החברה .1
(ראו מצ"ב  125לבל"מ מספר  קבלת הצהרה חתומה בנוסח המופיע בסעיף י"ג בנספח .2

על ידי מורשי החתימה  )בקישור המצ"ב( או הצהרה במענה המקוון למכרזים למכתבי זה)
 "ההצהרה").  בחברה (להלן:

 
  :מפעל הייצורבדיקת מיקום   .ב

 ו, ארנונה, אישורבדיקה על ידי אימות מסמכי רישום (באחד האמצעים כגון: רישום בטאב
משלטונות המס האם המפעל קיבל הטבות מכח חוקי עידוד שונים) כי מיקום המפעל עונה 
להגדרה של "אזור עדיפות לאומית", "אזור קו העימות", "אזור א'", "אזור ב'", "אזור עוטף 

העדפת  תקנותב 1ירושלים" (ככל שרלוונטי למיקום המפעל) כפי שהגדרה זו נקבעה בסעיף 
צרת מאזורי עדיפות. ככל והדבר לא עולה על פניו ממסמכי החברה, יש לקבל מכתב מיועציה תו

  המשפטיים של החברה בנושא.  
  
 

                                                 
 הינו ישות משפטית אחרת יש לבצע שינויים בהתאם. הזוכהאם  1
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  בדיקת טובין מתוצרת הארץ:  .ג

 קבלת עץ המוצר של הטובין נשוא המכרז. .1
בדיקה כי שיעור המרכיב הישראלי, בהתאם להגדרות בתקנות חובת המכרזים (העדפת  .2

 . 35%, ביחס למחיר ההצעה (כהגדרתו בהצהרה) הינו לפחות 1995-התשנ"ה תוצרת הארץ ),
 

 עובדי המציע:  .ד
למועד החתימה על ההצהרה) החתומה על ידי מנהל  קבלת רשימת עובדים מסודרת (סמוך .1

מחלקת משאבי אנוש בחברה ומנכ"ל החברה הכוללת את סך העובדים במפעל באזור 
נטיות, תפקיד, שם פרטי, שם משפחה, מספר עדיפות לאומית בחלוקה למחלקות הרלוו

תעודת זהות, כתובת מגורי העובדים (אזורי עדיפות לאומית א', ב', קו עימות ועוטף 
 לפי העניין).  - ירושלים 

 1.3השוואת סך כמות העובדים שהועסקו במפעל ביום ההצהרה כפי שנרשמו בסעיף  .2
 :הדעת לבין חוות לגביו ניתנת)סעיפיו-על תתיבהצהרה (

)i(  לבין: ;לעיל 1-'סך כמות העובדים כפי שדווחה ברשימת העובדים בסעיף ד 
)ii(  או האחרונים 102טפסי בשני  סך כמות העובדים שדווחה בדיווחי החברה 

 . 126 טופס
  

  ככל שישנם נתונים שאינם מתוך הטפסים הנ"ל יש לבחון האם על פניהם הינם סבירים. 
 
 5% של מדגמית הקיבד ),סעיפיו- תתיעל הרה (בהצ 1.3על סמך הנתונים שדווחו בסעיף  .3

האם כתובות  הקיובד ליום מתן ההצהרהעובדים  50 - מכתובות העובדים במפעל ולא יותר מ
כפי שמופיעים בקשור  הבהעדפ המזכההמגורים בדיווחי החברה תואמות לרשימת הישובים 

- >מידע לספק- אתר הסחר האלקטרוניהמצ"ב באתר האינטרנט של משרד הביטחון (
לכתובת העובד כפי שמופיעה  הבדיקה לעיל תבוצע תוך השוואה).>ישובים באזורי עדיפות

 לפי העניין.  - 1312או  101, 102לנתוני טופס  בספח תעודת הזהות שלו או
 

  :וספקים משנה ניעובדי קבל  .ה
אשר מכהנים בהם רואי  באותם מקרים בהם הזוכה מסתייעת בקבלני משנה או ספקי משנה

הסתמכות בדבר  9הוראות תקן ביקורת ליישם את על רואה החשבון של הזוכה , חשבון אחרים
. , בשינויים המתחייביםמאוחדים מבקרים אחרים בדוחות כספיים מבקר החשבונות על

  ל גם פיסקת הסתמכות בחוות דעתו של רואה החשבון.  במקרים אלה תיכל
 

 בדיקת מרכיב העבודה:  .ו
לתקנות העדפת תוצרת מאזורי עדיפות), לרבות  1בדיקת שיעור מרכיב העבודה (כהגדרתו בסעיף 

 או הצהרה במענה המקוון למכרזים 125חלוקתו כמופיע בהצהרה שבנספח לבל"מ מספר 
 תיעשה באופן הבא: ),בקישור המצ"ב(

  

בתקנות  1בדיקת העמסת העלויות בגין עלות העבודה ותשלומי שכר(כהגדרתם בסעיף  .1
 על ידי:  העדפת תוצרת מאזורי עדיפות)

  

)i(  התאמה בין עלות העבודה כפי שנרשמה במערכת הנהלת החשבונות לבין דיווחי
או דיווחי שעות  (כגון דוחות תמחירים פנימיים החברה ממקורות אחרים

 , אם יש.)פנימיים
)ii(  50מהמשכורות ששולמו ולא יותר ממשכורתם של  5%בדיקה מדגמית של 

להצהרה (על תתי  1.3עובדים באמצעות השוואה בין הנתונים שדווחו בסעיף 
ניכויים  ,[כמות עובדים, שכר ששולם סעיפיו) המהווה בסיס לחוות הדעת

ככל  102פסי החברה לרשויות המס (טנתונים שבדיווחי בין לרשויות המס] ל
יש  126או  102שאינם מתוך טופס  בדיווחי החברהככל שישנם נתונים שניתן).  

 לבחון האם על פניהם הינם סבירים.
  



  3

 ראה סעיף ה' לעיל.  –לעניין קבלן משנה  .2
  
  
  

  מתן שירותים   .ז
האמור לעיל חל גם על מתן שירותים (כלומר לא רק על ייצור טובין) בשינויים המחויבים 

  בהתאם לתקנות.
  

נסיבות מיוחדות ביצועם של הנהלים לעיל יש בו כדי להוות מלוא עבודת הביקורת הנדרשת  בהעדר
  קודם להוצאת חוות דעת. 

  
כי אנו כרואי חשבון לא נדרשים ולא מבצעים בדיקה של עמידה בהוראות חוק אלא בדיקה  יצויין

הבדיקה לדוגמא  כך גם מספרית של הנתונים הכספיים וכי הנושא הובהר לנציגי משרד הביטחון.
   המדווחים במסמכי הרישום.  הנתוניםכמפורט בסעיף ב. לעיל נערכת על פני 

  
  

  
  

  בכבוד רב,
  

  
  
  
  
  

  יזהר קנה, רו"ח
  סגן נשיא

  ויו"ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים 
ואישורי רואי חשבון 
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 חשבון כאשר נדרשת בדיקה אודות טובין תוצרת הארץ לענייןדעת רואה  חוות
   העדפת אזור עדיפות לאומית /קו עימות

  ,לכבוד
  בע"מ_______ חברת

  
   בדיקה- 1בע"מ _______ הוגש על ידי חברתש _______ מכרז משרד הביטחון מספרהנדון: 

  טובין תוצרת הארץ לעניין העדפת אזור עדיפות לאומית /קו עימות אודות
  

הנתונים ") וכרואי החשבון שלה, ביקרנו את הזוכה" -בע"מ (להלן  _________ חברת לבקשת
לטובין או כמפורט בנדון, בקשר  ________עבור מכרז  _______מיום  הזוכהצהרת הכספיים בה

מאזור עדיפות לאומית/קו עימות, כהגדרתם בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת  2מתן שירותים
המצורפת בזאת והמסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי ), 1998-דיפות לאומית, (התשנ"חמאזורי ע

. אחריותנו ה. הצהרה זו הינה באחריות הדירקטוריון וההנהלה של המציע(להלן: "ההצהרה")  בלבד
  הנתונים הכספיים בהצהרה הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו. היא לחוות דעה על

  
רכש השהוסכם בין לשכת רואי חשבון בישראל וליחידה לבקרת  לנוהל ערכנו את ביקורתנו בהתאם

. ביקורתנו תוכננה )2014באוקטובר  30(פורסם ביום  2014בספטמבר  7 במשרד הביטחון מיום
 במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בנתונים הכספיים שבהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית

של ראיות התומכות בנתונים הכספיים שבהצהרה  מהותית. כמו כן, ביקורתנו כללה בדיקה מדגמית
 הנ"ל. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

  
) מספרם הכולל של עובדיהם המצויים 1לא ביקרנו את ההצהרה של קבלני המשנה והספקים בדבר (

תושבי קבע  המועסקים בביצוע התקשרות נשוא מכרז זה, שהינם 3עימות-באזורי עדיפות לאומית/קו
) מספרם הכולל של עובדיהם שהינם תושבי קבע בישראל ומתגוררים באזורי עדיפות 2( בישראל;

שיעור מרכיב העבודה  )3המועסקים בביצוע התקשרות נשוא מכרז זה; וכן ( 3עימות-לאומית/קו
-ממספר העובדים הכולל של המציע ו _____שמבוצע על ידי אותם קבלני משנה וספקים מהווה 

אחוזים ממרכיב העבודה המבוצע במפעל המייצר את הטובין באזור עדיפות לאומית/קו  ____
נשוא מכרז זה. ההצהרה של אותם קבלני משנה וספקים בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים  3עימות

שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לנתונים שנכללו בגין אותם קבלנים 
 .  4מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים וספקי משנה,

  
הנתונים הכספיים האמורים  ,4אחרים חשבון רואי של הדוחות ועל ביקורתנו על בהתבססלדעתנו, 

הרישומים ברשומות , מכל הבחינות המהותיות, את 5נאותבאופן  יםמשקפהצהרה הנ"ל ב
  והאסמכתאות עליהם הם מתבססים.

  
 בכבוד רב,  תאריך:__________

   
 רואי חשבון  שם העיר:_________

  

  הערות: 

נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר נקבע על ידי ועדה משותפת של היחידה לבקרת רכש במשרד  •

  .2014ספטמבר  –הביטחון וללשכת רואי חשבון בישראל 

  יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.  •
_______________________  

  ות משפטית אחרת יש לבצע שינויים בהתאם.הינו יש הזוכהאם  1
  בחר את האפשרות הרלוונטית. 2
  בחר את האזור המתאים. 3
    כאשר אין הסתמכות על רואה חשבון אחר.  החלק הנ"ל ימחק  4
בדבר דוח רואה חשבון המבקר הכולל  72במידת הצורך יש להסתייג בנוסח חוות הדעת בהתאם להוראות תקן ביקורת  5

  וסח האחיד.  שינוי מהנ
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