
 2019למאי,  91מסומן בעקבות שאלות הבהרה נוסח מעודכן 

 חתימה וחותמת המציע : ______________

 הסכם

 2019לחודש ______,  ____ שנערך ונחתם ביום

 (המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )מכון וינגייט בין:
 , נתניההמכוןדואר  –שכתובתו 

 ;מצד אחד        ("המכון") 
 

 __________ :ובין
 ע.מ. ______________ח.פ./  

 ________ –שכתובתו 
 .מצד שני                    "(רואה החשבון)" 

 

, יבצע המכוןחשבון אשר ישמש כרואה חשבון מבקר של בקש להתקשר עם משרד רואי מ והמכון :הואיל
 , בקרהבנושאי חשבונאות ויעוץ שוטףדוחות מס שנתיים , עריכת דוחות כספיים, שירותי ביקורת

  ;ומיסים

 להסכם זהנספח א כ ם, המצורףשירותילמתן הלקבלת הצעות פרסם הזמנה להציע הצעות והמכון   והואיל
 ;  "(ההזמנה)"

להסכם זה נספח ב , המצורפת כרואה החשבוןבהצעת ולאחר הליך ההזמנה, בחרה ועדת המכרזים  והואיל 
 "(;ההצעה)"

הסכים לספק את השירותים האמורים באמצעות חברי הצוות אותם הציע בהצעתו  ורואה החשבון  והואיל
 ;למכרז, והוא רשאי להתקשר בחוזה זה על פי כל דין או חוזה

בקשר עם  ותוברצון הצדדים להסדיר את תנאי ההתקשרות ביניהם, חובותיהם וזכויותיהם ההדדי והואיל
 .באמצעות הסכם זההשירותים 

 הוסכם הותנה בין הצדדים כדלקמן: ,אשר על כן הוצהר

 

 ונספחים , פרשנותמבוא  .1

 –המצורפים, המוזכרים או שיצורפו בעתיד בהסכמת הצדדים  –המבוא להסכם זה ונספחיו  .1.1
 "(.ההסכםהם חלק בלתי נפרד ממנו )"

  ו.ם מובאות לנוחות הקורא בלבד, ואין לעשות בהן כל שימוש בפרשנותהסככותרות ה .1.2

, או כפי שהוגדרו למונחים המפורטים להלן המשמעות המיוחסת להם לצדםבהסכם זה תהא  .1.3
 .בהזמנה, אם הוגדרו

כל האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך, כל האמור במין זכר אף במין נקבה  .1.4
 במשמע וכן להיפך.

 בהזמנה, לאחרבכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם זה לבין האמור בנספחיו, יגבר האמור  .1.5
  מכן בהסכם, לאחר מכן בהצעה, ולאחר מכן ביתר הנספחים, לפי הסדר הנ"ל.

מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, מובהר בזה כי ההפניה בהסכם זה לנספח כלשהו משמעה  .1.6
הפנייה לנוסח המעודכן ביותר של הנספח כפי שיהיה קיים באותו מועד. כל שינוי ועדכון 

ב של הצדדים, אלא אם נאמר אחרת בהסכם זה או לנספחים יהא כפוף לאישורם מראש ובכת
 בנספח הרלבנטי.
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 חתימה וחותמת המציע : ______________

 

 

 הגדרות .2

 בחוזה זה, תהא לביטויים הבאים המשמעות שלצידם:

 להלן. 5השירותים המפורטים בסעיף  –" השירותים" .2.1

ברואה , שותף או בעל מניות רואה החשבוןמי שמתקיימים יחסי עבודה בינו לבין  –" עובד" .2.2
 .עצמו רואה החשבוןאו  החשבון

למכרז או ראש/חבר צוות מחליף שמונה  בהצעהשהוצע כראש/חבר צוות  –" ראש/חבר צוות" .2.3
 הרלוונטים בהסכם זה.  בהתאם לסעיפים

 המכון או מי מטעמו ת/חשב –" נציג המכון" .2.4

 ותוקפו  תקופת ההסכם .3

 (36)שלושים ושישה ויישאר בתוקף למשך הסכם זה ייכנס לתוקפו ביום חתימתו על ידי המכון,  .3.1
האופציה להאריך את ההסכם בפרק ניתנת . למכון "(המקורית ההתקשרות תקופת)" חודשים

, עובר לתום יום מראש לרואה החשבון 30חודשים, בכפוף להודעה של  24זמן נוסף של עד 
 .תקופת ההתקשרות המקורית

לפי הסכם זה או לפי כל דין, בקרות אחד או יותר מן  ,המכוןמבלי לגרוע מכל זכות אחרת של  .3.2
 :באופן מיידי לבטל את ההסכם רשאי המכון יהא ,המקרים הבאים

  הסכם הפרה יסודית.את ההפר  שרואה החשבון או חבר הצוותבכל מקרה  .3.2.1

הסכם הפרה שאיננה הפרה את ההפר  שרואה החשבון או חבר הצוותבכל מקרה  .3.2.2
 לעשות כן. המכוןבו נדרש בידי  ימים מהמועד  14בתוך  ,את ההפרה ןיסודית ולא תיק

 הואשם בביצוע עבירה פלילית. שרואה החשבון או חבר הצוות .3.2.3

על פי  מכוןלא תבוא במקום כל סעד אחר המגיע ל ,המכוןעל ידי  ,הפסקת ההתקשרות כאמור .3.3
 דין.לפי ההסכם או 

בטרם הגיעה לסיומה, תוך  המכון יהיה רשאי לסיים את תקופת ההתקשרות עם רואה החשבון .3.4
יום מראש לרואה החשבון, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי  30מתן הודעה מוקדמת בכתב של 

 ובלי צורך לנמק.

 רואה החשבוןהצהרות והתחייבויות  .4

 מצהיר ומתחייב בפני המכון כדלקמן: רואה החשבוןמבלי לגרוע מהצהרות והתחייבויות בהסכם זה, 

נכון ומדויק לאורך כל תקופת ההתקשרות על  רוא נכון ומדויק, ויישאכי כל האמור בהצעה ה .4.1
 פי הסכם זה, לרבות בתקופת ההארכה.

 . כי הוא וחברי הצוות מטעמו מורשים על פי כל דין לבצע את השירותים מושא חוזה זה .4.2

כי , כי יש לו את הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות והכישורים הדרושים לביצוע השירותים .4.3
עומדים לרשותו כל האמצעים הדרושים לכך וכי הוא בעל כושר ויכולת מתאימים מכל הבחינות 

 .   למילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, במלואן ובמועדן
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הקשורים לביצוע חוזה זה וכי כל הצרכים והדרישות האלו  וודרישותי המכוןבין את צרכי כי ה .4.4
 . דוניתנים להשגה באמצעות ההצעה שהוגשה על י

ועל ההבהרות  ההזמנה על נספחיהכי הוא חתם על חוזה זה לאחר שבחן היטב את נוסח על  .4.5
את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו לגיבוש  המכוןשניתנו לו, הבין אותם, קיבל מנציגי 

בקשר עם אי גילוי מספיק  המכוןהצעתו והתחייבויותיו על פי חוזה זה, ואין לו כל טענה כלפי 
 .חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות במתן השירות או גילוי

כי הוא מודע לכך שעיקר העבודה על הדוח הכספי השנתי תידרש במהלך החודשים דצמבר עד  .4.6
מרץ וכי הוא מתחייב לזמינות מלאה של חברי הצוות בחודשים אלה ובפרט במהלך כל תקופת 

 . העבודה על הדוח השנתי

שלא לאפשר  המכון רשאיכך שככל שתוארך תקופת ההתקשרות המקורית, כי הוא מודע ל .4.7
או לחברי הצוות מטעמו להשתתף במכרז עתידי להתקשרות עם רואה חשבון  לרואה החשבון

 מבקר, בשנתיים שלאחר תום תקופת ההתקשרות

 . שההתקשרות הינה התקשרות שיש בה יחסי אמון מיוחדים בין הצדדיםכי ידוע לו  .4.8

עמו על בסיס הצעתו, על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו בהצעתו ובחוזה זה, המכון התקשר  כי .4.9

 .לעיל ולהלן

כי ככל שרישיונו שלו ו/או של אחד מחברי הצוות יבוטל או יותלה במהלך תקופת ההתקשרות,  .4.10
תהיה הזכות לסיים  למכון. מובהר כי וויפעל בהתאם להנחיותי למכוןהוא יודע על כך מיידית 

לא תהיה כל טענה או תביעה  ולרואה החשבוןבמקרה שכזה  רואה החשבוןאת ההתקשרות עם 
 .בגין שימוש שעשה בזכותה זו המכוןכנגד 

  השירותים .5

"(, בהתאם להנחיות השירותיםאת השירותים כמפורט בפרק ד להזמנה )" יספק למכון רואה החשבון
 , לרבות:המכון

  ים כולל דוחות מאוחדים:שנתי םייכספ ותדוחעריכת  ביקורת ו

הכספיים השנתיים של  וביקורת לדוחותיעריכה ו, מדי שנה, שירותי למכוןיספק  רואה החשבון .5.1
הכנת הדוחות השנתיים החלים על המכון כספי הדיווח ההערוכים בהתאם לתקני  המכון

 .המוגשים לרשות המיסים

המכון עם רואה על הדוח הכספי השנתי, יתאם נציג  המכוןמדי שנה, לקראת תחילת עבודת  .5.2
רואה מחובתו של  .את לוח הזמנים לעריכת הביקורת לדוח הכספי של אותה השנה החשבון
 .המכוןלעמוד בזמנים שנקבעו על ידי נציג להיערך באופן ראוי על מנת  החשבון

 שירותים נוספים

שירותי  מכוןל רואה החשבוןדרש לעריכת דוחות כספיים רבעוניים, יעניק יי שהמכוןככל  .5.3
  .לצורך הכנת דוחות אלה סקירה ועריכה

, שירותים שוטפים בנושא מיסוי ובנושאים חשבונאיים ו, לפי דרישתלמכוןיספק  רואה החשבון .5.4
 .שונים, לרבות טיפול מול רשויות המס בכפוף לכל דין

 האנגלית. דוחות כספיים שנתיים בשפה .5.5

 הכנת אישורים מיוחדים לפי דרישה. .5.6

 ייצוג שוטף בפני הרשויות לרבות מס הכנסה וביטוח לאומי. .5.7
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 השתתפות בדיונים הפנימיים והחיצוניים של המכון, לרבות בישיבות מועצה וועדותיה. .5.8

 אופן ביצוע השירותים .6

 .תולפי דריש למכוןיעניק, באמצעות חברי הצוות, את השירותים  רואה החשבון .6.1

בצע את השירותים מושא חוזה זה במקצועיות, ביעילות ובדייקנות, לפי רואה החשבון י .6.2
 .ובתיאום עימו המכוןהשיטות המקובלות במקצוע, על פי הנחיותיו של נציג 

יפעל בהתאם לדין ובהתאם להנחיות והתקנים המקצועיים החלים על רואי רואה החשבון  .6.3
 .רואי החשבון בישראל חשבון מבקרים המפורסמים על ידי לשכת

יעשה כל דבר נדרש וסביר שרואה חשבון מבקר היה עושה לשם מתן השירותים רואה החשבון  .6.4
 .מושא חוזה זה

 .או מי מטעמם המכוןיפעל בשיתוף פעולה עם נציגי  רואה החשבון .6.5

באופן שוטף אודות הממצאים המתקבלים במסגרת מתן  המכוןידווח לנציג רואה החשבון  .6.6
 .השירותים ויעדכנו בקשר להתקדמות ביצוע השירותים

, מסמכים, הסברים וכל מידע או תוצאות חלקיות בקשר לשירותים למכוןימסור רואה החשבון  .6.7
 המכון.מתכונת ובאופן שיידרש לכך על ידי במועד, ב

עשה במשרדי י, תהמכוןעשות במשרדי יידרש לההעבודה על הדוח הכספי השנתי, תבמקרה ש .6.8
 המכון בכתובת שבכותרת.

 חברי הצוות .7

רואה ישמשו כנציגי  ("הצוות חברי") רואה החשבוןראש הצוות וחבר הצוות שהוצעו בהצעת  .7.1
 . המכוןאל מול  החשבון

 .בכל נושא הנובע והכרוך בביצועו של חוזה זה המכוןחברי הצוות יהיו אחראים לקשר עם  .7.2
בכל שעות העבודה, בכל ימי  המכוןמתחייב כי חברי הצוות יהיו זמינים לפניות  ה החשבוןרוא

 .העבודה

מתחייב שהשירות מושא החוזה יתבצע רק על ידי חברי הצוות המפורטים  רואה החשבון .7.3
עזר ברואי חשבון נוספים ו/או במתמחים שהם יחברי הצוות יהיו רשאים להבהצעתו למכרז. 

 ., מראש ובכתב, לגבי כל עובדהמכוןבכפוף לאישור  החשבוןרואה עובדי 

 .באופן מיידי על הפסקת עבודתו של אחד מחברי הצוות למכוןיודיע  רואה החשבון .7.4

, בכל של המכון הבלעדי וחבר צוות מחליף, לפי שיקול דעת המכוןיא לאישור יב רואה החשבון .7.5
 : אחד מהמקרים המפורטים להלן

יהיה כשיר יותר לשמש כרואה חשבון בהתאם לחוק רואי אחד מחבר הצוות לא  .7.5.1

 .1955-חשבון, התשט"ו

מחמת סיבה  ,אחד מחברי הצוות לא יוכל לבצע את השירות, בדרך קבע או באופן ארעי .7.5.2
  .למנוע בידוושאין  ברואה החשבוןשאינה תלויה 

 רואה החשבון.חבר הצוות חדל להיות עובד של  .7.5.3

ללא דיחוי רואה  רואה החשבוןלהציע חבר צוות מחליף, יציע  דרש המכון מרואה החשבון .7.6
חבר )"חשבון מבקר מחליף מקרב עובדיו, העומד בתנאים ובדרישות לפי המכרז ולפי חוזה זה 

. הסכמה זו המכוןחבר צוות מחליף מותנה בהסכמה, מראש ובכתב, של  מינוי. "(צוות מחליף
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 שהמכון, ככל המכוןהצלחה ראיון שערך לו נציג תינתן, בין היתר, בכפוף לכך שהמועמד עבר ב

ללא דיחוי מועמד אחר  רואה החשבוןיציע  ,את המועמד המכוןחליט לעשות כן. לא אישר י
בעניין אישור  ועל החלטת המכון ידוע. המכוןמקרב עובדיו עד אשר יוצע מועמד המקובל על 

אישור המכון גם את המועד  לא .יום מהמועד שבו הוצגה המועמדות 30-המועמד לא יאוחר מ
 הנוסף, יהיה רשאי המכון להביא בהסכם זה לידי ביטול. 

   התמורה .8

לפי הסכם זה ולפי  רואה החשבוןההתחייבויות בהתאם למלוא  ,תמורת ביצוע השירותים .8.1
 תמורה חודשית על סך לרואה החשבון, ישלם המכון לשביעות רצונו המלאה של המכון ההצעה

בשיעורו כדין  בתוספת מע"מ, [יושלם לפי ההצעה הזוכה]₪ של ____________ 
 "(.התמורה)"

שיוזמנו נספח ד' להזמנה, ב המפורטיםעבור שירותים שאינם נכללים במסגרת השירותים  .8.2
תמורה ובהתאם להחלטת המכון, ישלם המכון לרואה החשבון בהזמנה בכתב  מרואה החשבון

 "(.התמורה השעתיתבשיעורו כדין )" בתוספת מע"מלשעה ₪ על סך של ____________ 
 רואה החשבון יהיה חייב לבצע את השירותים על פי הזמנה זו, ובהתאם לתעריף שצוין בהצעה. 

יובהר כי התמורה והתמורה השעתית כמפורט לעיל כוללת את כלל התמורה שזכאי לה רואה  .8.3
יהיה זכאי לתמורה החשבון עבור השירותים שיספק למכון ולמלון הספורט. רואה החשבון לא 

 נוספת או נפרדת עבור השירותים שיעניק למלון הספורט.

רואה החשבון יגיש למכון חשבון מידי חודש ובו פירוט שעות מתן השירותים. התמורה  .8.4
ימים מיום אישור החשבון על ידי המכון.  30תוך  לרואה החשבוןוהתמורה השעתית תשולם 

 .כחוקרואה החשבון ימציא  למכון חשבונית מס 

רואה קיום כל התחייבויותיו של  תמורתוהסופי  מלאהיא המחיר ה והתמורה השעתית התמורה .8.5
באופן מלא ושלם, בהתאם לכל הוראות  השירותיםזה, ביצוע  ובכללעל פי הסכם זה, החשבון 

מעבר  ףנוס שלוםכל ת רואה החשבוןלשולם ילא  ההסכם והיא לא תשתנה משום סיבה שהיא.
בגין ביצוע  ושא בכל ההוצאות והתשלומים שיהיו ליי ורואה החשבון, למפורט בסעיף זה לעיל

 מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה.

הוצאה, ידועים בעת החתימה על הסכם זה או לא, בקשר עם קיום או  כל פעולה, עלות .8.6
מפורש, בהסכם זה, כי על פי הסכם זה, שלא נקבע לגביהם, ברואה החשבון של התחייבויותיו 

הוצאה הנובעים או פעולה, עלות, כל . בכלל זה, רואה החשבוןיישא בהם, יהיו על חשבון  המכון
 משינויים בדין או מהצורך לשתף פעולה עם חברות או ספקים אחרים. 

ימסור למכון  שרואה החשבוןמותנה בכך  לרואה החשבון והתמורה השעתית תשלום התמורה .8.7
אישור תקף של רשות המיסים על ניהול ספרים כחוק ואישור על פטור מביצוע ניכוי מס במקור 

מהתשלומים את סכומי המס על פי  המכוןאו על שיעור הניכוי. לא יומצא אישור כאמור, ינכה 
 הדין.

 הנחיה ופיקוח .9

 המכון.ת על ידי נציג יבצע את השירותים בהתאם להנחיות שיינתנו לו מעת לע רואה החשבון .9.1

מתן או אי מתן הנחיות כאמור ומימושה או אי מימושה של זכות הפיקוח כאמור, לא יטילו  .9.2

 .רואה החשבוןולא יגרעו מאחריותו של  המכוןאו על נציג  המכוןאחריות על 

 , שיפוי ופיצויאחריות .10
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די או עקב ביצוע יהיה אחראי לתוצאות כל פגיעה, אובדן או נזק, שיגרמו תוך כ רואה החשבון .10.1
או של מי מטעמו,  רואה החשבוןהשירותים וכתוצאה ישירה או עקיפה ממעשה או מחדל של 

  .לרבות עובדיו ומועסקיו

 .ינקוט את כל האמצעים הדרושים על מנת למנוע כל פגיעה, אובדן או נזק רואה החשבון .10.2

שייגרם , בכל תשלום, הוצאה, אובדן או נזק מכל סוג לא ישאו המכון, עובדיו והבאים מכוחו .10.3
, או בחוזה זה במפורש המכון, למעט אם חובה כאמור מוטלת על לרואה החשבון או לעובדיו

 .הנזק נגרם כתוצאה ממעשה בזדון או רשלנות חמורה של המכון או מי מטעמו אם

בגין נזקים והוצאות  ("הזכאים")וכל מי מטעמם  המכון, נציג המכוןיפצה את  רואה החשבון .10.4
אחראי להם כאמור, וישפה אותם  שרואה החשבוןשיגרמו להם כתוצאה מפגיעה, אובדן או נזק 

בגין כל סכום ששילמו או חויבו לשלם בגין פגיעה, אובדן או נזק כאמור, לרבות הוצאות משפט 

 .ושכ"ט עו"ד

 :מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .10.5

צד לכל תביעה שתוגש נגד הזכאים בגין פגיעה, אובדן המכון יצרף את רואה החשבון כ .10.5.1
או נזק שרואה החשבון אחראי להם כאמור, וכן יהא רשאי בהתאם לשיקול דעתו 

היה י המכוןלייפות את בא כוח רואה החשבון לייצג בתביעה האמורה את הזכאים
דן כצד לכל תביעה שתוגש נגד הזכאים בגין פגיעה, אוב רואה החשבוןרשאי לצרף את 

לייצג  רואה החשבוןאחראי להם כאמור, או לייפות את בא כוח  שרואה החשבוןאו נזק 

 .בתביעה האמורה את הזכאים

בקשר לכל תביעה שתוגש כנגד הזכאים בגין  המכוןישתף פעולה עם  רואה החשבון .10.5.2
כל  למכוןאחראי לו כאמור, ובכלל זה ימציא  שרואה החשבוןפגיעה, אובדן או נזק 

 .המכוןנתון או מסמך הרלוונטיים לתביעה או שיתבקשו על ידי 

 ביטוח .11

 לערוך רואה החשבון מתחייב, זה הסכםעל פי דין ו/או על פי  רואה החשבוןמבלי לגרוע מאחריות 
להסכם זה  ' המצורףג כנספח המסומן הביטוח בנספח כמפורט ההוראות ויתר הביטוחים את ולקיים

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  

 

  סודיות .12

עביר בכל דרך שהיא, לא יעניק בתמורה או יכי ישמור בסוד, וכי לא  מתחייב רואה החשבון .12.1
שלא בתמורה ולא ימסור, יפרסם, יגלה, יעתיק או ישתמש שלא בהקשר לקיום התחייבויותיו 
לפי הסכם זה, וכן שלא יביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה, חומר וכל מידע אחר שהגיע או שיגיע 

זה, בין בטרם ביצוע ההסכם, בין עם הסכם עם מכון וינגייט או אליו במלואו או בחלקו בקשר 
 שרואה החשבוןהתחייבות זו לא תחול על מידע  ."(המידע הסודי)" במהלכו ובין לאחר ביצועו

   לדין.חייב להעביר או לגלות בהתאם 

וכל מי מטעמו יקיימו סדרי אבטחת המידע הנדרשים לצורך הגנה על שלמות  רואה החשבון .12.2
 בפני חשיפה ושימוש או העתקה ללא רשות.  הסודימידע ה, הגנה על הסודי המידע
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בביצוע השירותים, או גורמים נוספים להעסיק עובדים  לרואה החשבוןאם המכון יאשר  .12.3
או מי מטעמו בביצוע  רואה החשבוןהוראות סעיף זה יחולו אף על מי שמועסק על ידי 

בר ועניין כאילו לכל ד רואה החשבוןהשירותים, ופעולתו בניגוד להוראות סעיף זה תחייב את 
 עצמו.  רואה החשבוןנעשתה על ידי 

 מעביד-לקוח; אי תחולת יחסי עובד-יחסי קבלן .13

בהתקשרות בהסכם זה פועל כל צד כ"קבלן עצמאי" לכל דבר ועניין, ומשכך אין באמור בהסכם  .13.1
 רואה החשבון או חברי הצוות,מעביד בין המכון או מי מטעמו לבין -זה כדי ליצור יחסי עובד

 או מי מעובדיו או מי מהפועלים מטעמו ומכוחו.

לעיל, ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי המכון  13.113.1אם על אף האמור בסעיף  .13.2
רואה , מתחייב םאו מי מטעמ חברי הצוות, רואה החשבוןידם של או מי מטעמו הוא מעב

לשפות את המכון או מי מטעמו בגין כל הוצאה או נזק )לרבות בגין הוצאות שכ"ט  החשבון
ובלבד כי נפסקו בפסק דין שביצועו לא עוכב. המכון יודיע , עם דרישתו הראשונהעו"ד(, מיד 

מתובע כלשהו וייתן לרואה החשבון הזדמנות להתגונן. לרואה החשבון אודות כל תביעה שיקבל 
המכון לא יתפשר בהליך כאמור ללא הסכמת רואה החשבון, שלא תימנע אלא מטעמים 

  .סבירים

חברי יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי לתשלום שכרם ותנאיהם הסוציאליים של  רואה החשבון .13.3
מתחייב על פי דין, בהתאם ובכפוף לכל עובדיו או נותני שירותיו וכן כל תשלום אחר ההצוות, 

 הסכם, חוזה עבודה אישי, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או דין אחר.

 ניגוד עניינים .14

כי ימנע מלפעול בניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים מושא חוזה זה,  מתחייברואה החשבון  .14.1
חתימה בו, את בעל ללא דיחוי על כל עניין העלול להעמיד אותו, את מורשי ה למכוןוכי יודיע 

השליטה בו או שותף בו, או מי מעובדיו, לרבות עובד שלא מועסק בביצוע השירות, במצב של 
 . חשש לניגוד עניינים כאמור

על כל שינוי במצבו שעלול לעורר חשש לניגוד עניינים תוך שלושה מכון ידווח ל רואה החשבון .14.2

 .ימים מיום שנודע לו על שינוי כאמור

 החומרזכויות על  .15

הינו  "(החומר)"בקשר לחוזה זה  רואה החשבוןכל חומר או מסמך שיוכן או ייאסף על ידי  .15.1
, אשר רשאי לעשות המכוןבנאמנות עבור  רואה החשבוןוהוא מוחזק על ידי  המכוןשל  וקניינ

 ., במגבלות הדיןובמידע זה כרצונ

רת בחומר, והוא אינו רשאי או לעובד מטעמו אין כל זכות קניין או כל זכות אח לרואה החשבון .15.2
לעשות בו שימוש שאינו קשור בביצוע מטלותיו על פי החוזה, אלא באישור מראש ובכתב של 

 .המכוןנציג 

להעביר חומר, כמשמעותו  לרואה החשבוןמשך כל תקופת ההתקשרות ולאחריה, אסור ל .15.3
ניתנה על כך,  לרשותו של גורם שאינו קשור ישירות בביצוע חוזה זה, אלא אם כן ,בסעיף זה

 .המכוןהמפורשת והכתובה של  והסכמת ,מראש

ישמור על החומר בהתאם להוראות הדין, ובלבד שהחומר יישמר באופן שניתן  רואה החשבון .15.4
 שבע שנים לאחריה.להגן עליו, למשך כל תקופת ההתקשרות, ובמהלך 
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באופן  אה החשבוןרו, יעביר המכוןעל אף האמור לעיל, על פי דרישה מפורשת ובכתב של נציג  .15.5
, ולא ישמור ברשותו עותק, גיבוי או חלקים מן המכוןמיידי את כל החומר שברשותו לרשות 

 .המכוןהחומר, אלא אם ניתן על כך אישור מפורש ובכתב של נציג 

בדבר תיעוד ביקורת, שפורסם על ידי  101הינו בכפוף להוראות תקן ביקורת  זההאמור בסעיף  .15.6
 לשכת רואי החשבון בישראל

 שונות .16

על פי הסכם זה אלא בהסכמת  והתחייבויותי או להסב רשאי להמחות ואינ רואה החשבון .16.1
  , אשר תינתן מראש ובכתב.המכון

לא תהיה מכוח הסכם זה זכות עיכבון מכל סוג ומין שהם ומכל סיבה שהיא,  לרואה החשבון .16.2
 לרבות על המסמכים, כולם או מקצתם.  

 לקזז מהתמורה שעליה לשלם לו על פי המכון רשאימסכים ומצהיר בזאת כי  רואה החשבון .16.3
ואה כל חוזה אחר בין המכון לרחוזה זה כל סכום המגיע לה מרואה החשבון על פי חוזה זה, 

 , או הדין.כל חוזה אחרהחשבון או בין מלון הספורט לרואה החשבון

יפו על פי -אביב-של העיר תלהמוסמכים כל עניין הנובע מהסכם זה ידון אך ורק בבתי המשפט  .16.4
 הדין הנוהג בישראל אך מבלי ליתן תוקף ומבלי להחיל את כללי ברירת הדין שבו. 

אין משמעותה ויתור על זכויות כאמור או על הזכות אכיפה של צד להסכם זה את זכויותיו -אי .16.5
לתבוע תרופות בגין הפרתן, והיא לא תמנע אכיפה של הוראות הסכם זה לבקשת אותו צד 
במועד מאוחר יותר בגין אותה הפרה או בגין הפרה אחרת של ההסכם, ולא תשמע כלפי צד 

 המבקש לאכוף זכויותיו כאמור טענת שיהוי או מניעות.

  ידי כל הצדדים להסכם זה.-להסכם זה או שינויו יעשו בכתב, חתום על כל תיקון .16.6

אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים בהסכם זה או חלקי סעיף או סעיפים אין להם  .16.7
תוקף או שהם בטלים או שלא ניתן לאכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי הסכם זה, אשר 

  ועניין.יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר 

הסכם זה לא ייחשב להסכם שנעשה לטובתו של צד שלישי כלשהו ולאף צד שלישי לא תהיה  .16.8
 זכות תביעה מכוחו או מכוח איזה מסעיפיו או הוראותיו כנגד מי מהצדדים לו.

כל הודעה לפי הסכם זה תהיה בכתב ותימסר לנמען במסירה אישית, או תישלח לו בדואר רשום  .16.9
שעות מעת מסירתה  48סכם, שאז תחשב כאילו הגיעה ליעדה בתוך לפי הכתובות במבוא לה

למשלוח, או שתועבר בפקסימיליה, עם אישור קבלה, שאז תחשב כאילו הגיעה ליעדה בתום 
 שאז תחשב שנתקבלה, במועד מסירתה.  –היום שבו הועברה כאמור, או במסירה אישית 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

_______________ _______________ 

 המכון רואה החשבון
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 חתימה וחותמת המציע : ______________

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 נספח א
 ההזמנה
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 חתימה וחותמת המציע : ______________

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח ב
 ההצעה

  



 2019למאי,  91הבהרה נוסח מעודכן מסומן בעקבות שאלות 

11 

 חתימה וחותמת המציע : ______________

 

 ביטוח -נספח ג 
 אישור עריכת ביטוחים

 

 תאריך:_____________

 לכבוד
 ו/או חברות בנות המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

 "(המכון": )להלן יקראו יחדיו
 כתובת: .....................................

 

 א.ג.נ,

 

רואה .................................... )להלן: "ע"ש  יםאישור עריכת ביטוח הנדון:

כרואה חשבון מבקר של המכון, "(, בין היתר בקשר למתן שירותים החשבון

כספיים, דוחות מס שנתיים ויעוץ שוטף שירותי ביקורת, עריכת דוחות 

יעניק למכון שירותים בנושא מיסוי כן ו בנושאי חשבונאות, בקרה ומיסים

ובהתאם למכרז   ולרבות שירותים נלווים ובנושאים חשבונאיים

: )להלן בהתאמה......................  -מיום ..............................

 "(השירותים"

 

בקשר עם מתן  , בין היתראת הביטוחים המפורטים להלןע"ש רואה החשבון את כי ערכנו הננו מאשרים בז

תקופת השירותים, החל מיום .............................. ועד )וכולל( ליום .............................. )להלן: "

פי נוסח -ף הכיסוי הניתן עלפי הביטוחים כאמור אינו נופל מהיק-"(, כאשר היקף הכיסוי הניתן עלהביטוח

למעט פוליסה לביטוח אחריות מקצועית, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט ביט,  -הפוליסות הידוע כ

 ובכפוף למפורט להלן: ____________  או כל נוסח שיחליף אותו, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל

 .............................., פוליסה מס' ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1
לגופו ו/או לרכושו של העלולים להיגרם פי דין, בגין פגיעה ו/או נזק -על רואה החשבוןחבות  המבטח את

בגבול אחריות  ,המשתתפים( ו/או המכון לרבות)במפורש  בקשר עם מתן השירותים כלשהואדם ו/או גוף 

הגבלה כל אינו כפוף ל כאמורביטוח הביטוח. הלאירוע ובסה"כ לתקופת  ₪ 1,000,000 א יפחת מסך שלשל

מתקנים בעלי חיים, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, עשן, אש,  -בדבר חבות הנובעת מ

בגין וכלפי  , חבותשביתות והשבתותפרעות, משקה, סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או 

 .מצד המוסד לביטוח לאומיתחלוף תביעות  וכן קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם
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 חתימה וחותמת המציע : ______________

 

מעשי ו/או מחדלי עקב  והעלולה להיות מוטלת עליבגין אחריות  המכוןאת  לשפותורחב מ הביטוח כאמור

ו נערך חשב הביטוח כאילנלפיו  "אחריות צולבתבדבר "וזאת בכפוף לסעיף  ,ו/או מי מטעמו רואה החשבון

 . בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

היה ולרואה החשבון אין ביטוח נפרד המכסה את אחריותו המקצועית מוסכם בזאת כי החריג בדבר 

 אחריות מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף.

 

 .............................., פוליסה מס' ביטוח חבות מעבידים .2
פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, -על רואה החשבוןחבות  המבטח את

עובדיו, בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי  , כלפי1980-תש"ם

לאירוע ובסה"כ לנפגע, ₪  20,000,000 א יפחת מסך של, בגבול אחריות שלועקב עבודתם במתן השירותים

עבודות  ,כל הגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנה ועובדיהםכאמור אינו כפוף להביטוח ח. ביטוהלתקופת 

 המכוןאת  לשפותורחב מ כאמור הביטוח עבודה והעסקת נוער.בגובה ובעומק, פיתיונות ורעלים, שעות 

 ןבחובות מעביד כלשה א נושאוהכי  לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי, היה ונטען

  .רואה החשבון כלפי מי מעובדי

 

 ..............................פוליסה מס'  ביטוח אחריות מקצועית, .3
בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת  ,פי דין-על רואה החשבוןחבות את המבטח 

, השירותים מתן בקשר עם ,ו/או מי מטעמו רואה החשבוןבגין מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד  ,הביטוח

רחב מוכאמור . הביטוח ובסה"כ לתקופת הביטוחלאירוע ₪  4,000,000 שלא יפחת מסך שלבגבול אחריות 

מעשי ו/או עקב מהם  מיהעלולה להיות מוטלת על בגין אחריות ו/או עובדיו /ואו מנהליו  המכוןלשפות את 

מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו בגין ו/או  רואה החשבוןמחדלי 

 נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

אבדן שימוש, עיכוב ו/או השהייה בעקבות מקרה ביטוח, אבדן  –הביטוח כאמור אינו כפוף להגבלה בדבר 

נזקים כיסוי כולל גם  בתום לב. למען הסר ספק ה חריגה מסמכותוכן  ושחזור מסמכים, אי יושר עובדים

 .טהורים שנגרמו לצד ג' כלשהופיננסיים 

 מתאריךשאינו מאוחר מיום .................... ובכל מקרה לא יאוחר  למפרע תאריך כולל כאמור הביטוח

 כולל הביטוחכן, -(. כמוללא זיקה למועד תחילת הביטוח או מועד חתימת ההסכםמתן השירותים ) תחילת

 מעניק אשר חלופי ביטוח רואה החשבון ערך אם אלא ,הביטוח תוקף מתום חודשים 6 בת גילוי תקופת

 .זה בסעיף מהאמור מקביל כמתחייב כיסוי
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 חתימה וחותמת המציע : ______________

 

 :החלות על כל הפוליסות כלליותהוראות  .4
 

קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י המכון  לפיו הינםמפורש  כוללים תנאיביטוחים המפורטים לעיל ה .א
 .ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המכון אנו מוותרים על כל דרישהו

 חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת. .ב

הביטוחים המפורטים לעיל כוללים סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי המכון ו/או מי  .ג
אדם שגרם -מטעמה ו/או המשתתפים; ואולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת בן

 לנזק בזדון.

הביטוח, אלא אם במשך תקופת  ישונו לרעהאנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .ד
 יום מראש. 30תימסר לידי המכון הודעה על כך, שתישלח בדואר רשום, לפחות 

ידי רואה החשבון ו/או בגין מי מטעמו, לא -אי קיום בתום לב של תנאי הפוליסות והתנאותיהן על .ה
 ת שיפוי על פי מי מהפוליסות הנ"ל.יגרע מזכות המכון לקבל

רואה החשבון בלבד יהיה אחראי לתשלום דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות לעיל ולתשלום  .ו
 פיהן.-ההשתתפויות העצמיות החלות על

 

פי האמור באישור זה -אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על

 לעיל.

 

 

        

 

 ,בכבוד רב

 

 

 

____________   _____________     __________      _____________ 

 )תפקיד החותם(        )שם החותם(      )חתימת המבטח(     (המכון)חותמת 

 
 

 

 


