
 
 

 

 ( )ע"ר לשכת סוכני ביטוח בישראל
 580013365  .ר .ע

 תן שירותי ת למצעו יע ההזמנה להצ

 ואה חשבון מבקרר
בישראל   ביטוח  סוכני  להלן תכהגדר)לשכת  המפורטים   ( ה  הסף  תנאי  על  העונים  מציעים  בזאת    מזמינה 

 . לשכת סוכני ביטוח בישראלרואה חשבון מבקר של  , להציע הצעות לשמש הודעה זו ב

 מזמיני השירות  ים הגופ

סוכני    5,000  -של סוכני הביטוח בישראל. מאגדת כ   י המקצוע   האיגוד הינה  )ע"ר(  לשכת סוכני ביטוח בישראל  

י הביטוח וליזום  ביטוח מורשים ברחבי המדינה. מטרת הלשכה הינה לקדם ולשמור על האינטרסים של סוכנ

לשכת   ת מעמדם הציבורי.סמתמיד בתפי פורשי  מהלכים שיקדמו את סוכני הביטוח לטובת אזרחי המדינה תוך

בע"מ, ח.פ.    18ליסוב גרוזנברג    :, לרבות מצעות חברות בנות שלהגם באפועלת    )ע"ר( סוכני ביטוח בישראל  

)  -ליסוב  ;  511383226 לביטוח  ח.פ.  1993סוכנות  בע"מ,  סוכני  ;  511868820(  התאחדות  מועדוני  חברת 

לשכת  )להלן ולעיל: "   לשכהה   יד-רת שתוקם עלאו כל חברה אח/; ו 520025511ח.פ.  ביטוח בישראל בע"מ,  

 (. " הלשכהאו "  " סוכני ביטוח בישראל
 

 מהות ההתקשרות 

של הלשכה   מבקר  חשבון  כרואה  ישמש  אשר  חשבון,  רואה  עם  להתקשר  בקורות  לשכהה  מבקשת  יבצע   ,

ה ייעוץ בנושא  לשכק ל עני וי   ; הכנסה  המוגשים למסשל הלשכה  לדוחות הכספיים השנתיים ולדוחות השנתיים  

יובהר כי, העבודה  , ככל שיהיה בכך צורך.  טיפול מול רשויות המס :  לרבות   , מיסוי ובנושאים חשבונאיים שונים

לה  ניתן    . תל אביבב  לשכהתעשה במשרדי ה   , לשכהעשות במשרדי היעל הדוח הכספי השנתי אשר תידרש 

ה שפרסמה  מדו"חות  של    לשכה להתרשם  האינטרנט  באתר  שיידרשו    . כהלשה בעבר  העבודה  שעות  היקף 

או   שירותהעבור   להתרחב  ו  עשוי  לנסיבות  בהתאם  או    הלשכהלהצטמצם  מינימלי  להיקף  מתחייבת  אינה 

 . כלשהו  מקסימלי 
 

 תקופת ההתקשרות 

חתימת   מיום  לשנה  הינה  ההתקשרות  שיי עם  חוזה  תקופת  "   חר בהמציע    "(. המקורית   ההתקשרות)להלן: 

  , וזאת;  של שנה כל פעם מחדשקשרות בפרקי זמן נוספים  ת תקופת ההת ך אאריעומדת האופציה לה   לשכה ל

 ( שנים בסך הכל )כולל ההתקשרות המקורית(. 7) שבעלתקופה מצטברת של   עד
 

 הזמנים   לוחות 

להגשת   המועד הוא  האחרון  ליום   הצעה  דוא"ל  ,16:00בשעה    28.2.2023  עד  :  לכתובת 

llishka@insurance.org.i  .  לצרף טר  להצעהיש  שכר  המסמכים  כל  את  ו   משרדהפרופיל    ,הח הצעת 

את  יש לוודא טלפונית  .  בתנאי הסף   מציע כדי להוכיח את עמידת ה   ושיש ב  ךמסמ כל  , לרבות  הרלוונטיים

 . אנה קריימן('  ב ג)  03-6366501באמצעות טלפון שמספרו:   דואר אלקטרוניהודעת הקבלת 
 

 

 

mailto:lishka@insurance.org.il


 
 

 

 תנאי סף 

.  הבאים להלן   מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל התנאים  ה זו זמנגרת הלהציע הצעות במסרשאים  

 הצעה שאינה עומדת בכל תנאי הסף תיפסל. 

רואי חשבון שהוא עוסק מורשה, חברת רואי חשבון או    על המציע להיות במועד הגשת ההצעה משרד  .1
 . בוןחשרואי   שותפות של

 לשכה. לשמש כרואה חשבון מבקר של העניינים  חשש לניגוד ו/או  תלות המציע אינו נמצא במצב של   .2
  ;אל חשבון בישרהכת רואי  רואי חשבון או לשבמועצת    –  עתהמשמ;  הפלילי  בתחום  הרשעות   עדר ה .3

 . העבודה  יחסיאו  ו/
לפחות  .4 ההצעה,  הגשת  במועד  מעסיק,  )   המציע  ר 5חמישה  שהם  עובדים  חשבון  (  רואי  יון  יש בעלי 

 . ראל שבון בישחה אהחברי לשכת רו שהם ו שבון חאה  רו
(  10)  עשרהוא בעל ותק של  ת רואה החשבון שיעמוד בראש צוות הביקורת,  בו, לרמשרדה  –  המציע .5

ייספרו    שנות הניסיון רואה החשבון שיעמוד בראש צוות הביקורת,  לגבי  חשבון.    בראייתשנים לפחות  
ה קבלת  ממועד  במקצ החל  לעסוק  החשבון   וע רישיון  חשבון,    ראיית  רואי  לחוק  בהתאם  בישראל, 

 .הרישיון בוטל או הותלה ט תקופות בהןולמע; 1955-התשט"ו
ההצעה, כרואה    למועד הגשת ועד    2018  לפחות, בין שנתרצופות  : הוא בעל ניסיון של שנתיים  ניסיון .6

 : חד מאלהכל א  של חשבון מבקר 
 ; דשים שקלים ח ( 10,000,000) מיליון  עשרה  גופים שמחזוריהם מעל .6.1
מחזור  בעלות  או  /ו  חברות בנותבמחזיקות  לעמותות ש  יתרון)  העמות   של ורת חשבונאית  ביק  .6.2

 . (כספי משמעותי 
ולתקופהגבולות אחריות    עם פוליסת אחריות מקצועית   .7 )   שני   של בגובה    למקרה  (  2,000,000מיליון 

 . שקלים חדשים
 

 רים באותה מידה. יא מכוונת לנשים וגבאך הודעה מנוסחת בלשון זכר לשון המ •

זכ  הלשכה • על  הערכת  שומרת  לבצע  ה ע  םעייהמצ ותה  מטעם  מקצועי  גורם  ידי  באמצעות    לשכהל 

 מבדקי מיון, וכן שומרת על זכותה לפנות לקבלת המלצות ואימות פרטים. 

לר  • ואין  "מכרז",  בגדר  אינו  זה  הליך  כי  בקיומו  מובהר  להתקשר  אות  הלשכה  של  התחייבות  משום 

שלב   בכל  רשאית,  והיא  מהמציעים,  מי  עם  העסקה  הבהסכם  ביטול  על  להחליט  או  ו/  ליך השהוא, 

 . לפנות למועמדים נוספים שלא יגישו מועמדות באופן יזום

 


