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פונה בזאת לקבלת הצעות לאספקת שירותי ביקורת פנים )להלן "( המל"ג" -מועצה להשכלה גבוהה )להלן ה
 -)להלן  זהלהלן ובמסמכים המצורפים למכרז  הכל בהתאם לתנאים ודרישות המפורטים"( השירותים" -
            . "(המכרז"

  פירוט השירותים .1

 רותים הבאים: את השי)אך לא רק( גם יכללו השירותים המבוקשים 

תהליכי על  עריכת ביקורת: לרבות ,של המל"ג שוטףוההתקין עריכת ביקורת על הניהול  .1.1
 , עלבמל"ג שקשורים לפעילות םשוני נושאים כספייםעל  ,הקיימים במל"ג העבודה

 פעילותהו נהלי העבודהכל הקשור בההחלטות המתקבלות במל"ג, על  תהליכי קבלת
  על ניהול הנכסים וההתחייבויות של המל"ג; ,המל"גהכוללת של 

והצעת תכנית ביקורת לוועדת הביקורת  עריכת סקר סיכונים: מיפוי הסיכונים הקיימים .1.2
              ;של המל"ג

המתחייבים מכוח הוראות הדין ובכלל זה מכוח הוראות חוק  קידים ונושאים נוספיםתפ .1.3
 ;"(חוק הביקורת הפנימית" -)להלן  1992-הביקורת הפנימית, תשנ"ב

ידי ועדת הביקורת של -ו/או על ידי המל"ג-משימות ונושאים נוספים ככל שידרשו על .1.4
 . ובהתאם לצרכיה המל"ג

 ל בביקורת פנים בגופים הדומים למל"ג.הינו כמקוב היקף שעות העבודה .1.5

 תקופת ההתקשרות  .2

המציע החל מיום החתימה על ההסכם עם חודשים  24למשך תקופת ההתקשרות היא  2.1
 . "(הראשונה ההתקשרות תקופת" -)להלן  הזוכה

תקופה למל"ג תהא שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז ל 2.2
)כולל תקופת ההתקשרות הכוללת שתקופת ההתקשרות תקופות נוספות ובלבד או 

   שנים.  5 ( לא תעלה עלהראשונה

 האמור כפוף להוראות ההסכם בכל הנוגע לתקופת ההתקשרות ולסיומה. 2.3

 

  ת הצעה שדרישות סף להג .3

עונה על כל תנאי הסף במצטבר, או תאגיד, שמציע היחיד, להציע הצעה למכרז זה רשאי  3.1
. במקרה שהמציע "(המבקר המוצע" -מטעמו עבור המל"ג )להלן  יחיד יבצע את השירותים

הן את כל תנאי הסף את תנאי הסף המתייחסים לתאגיד והן הוא תאגיד, עליו לקיים 
 . המוצעלמבקר במצטבר המתייחסים 

 :דרישות הסף להלן בכלעמוד , יהמבקר המוצעאו  יחידהוא ש מציעה 3.2

 הוא תושב ישראל; 3.2.1

 ש עימה קלון;הוא לא הורשע בעבירה שי 3.2.2

בוהה ג להשכלהלימוד מוכר ע"י המועצה וא בעל תואר אקדמי מאת מוסד ה 3.2.3
בעל תואר ממוסד שהוכר ע"י הגורם המוסמך במדינה בה הוא בישראל או 
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פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם הגף להערכת 
בעל רישיון  או שהוא עורך דין או רואה חשבון ,תארים במשרד החינוך בארץ

 ;מתאים בתוקף

הוא בעל תעודת מבקר פנים מגוף מוסמך או בעל תעודת הסכמה בלימודי  3.2.4
ביקורת פנימית וציבורית ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, או בעל 
תעודת סיום השתלמות מקצועית בביקורת פנימית שאישרה ועדה לענייני 

)יחיד הפנימית(. מציע ( לחוק הביקורת 5)א()3השתלמויות )כמפורט בסעיף 
 . בתנאי סף זהשהוא רואה חשבון פטור או המבקר המוצע( 

כמבקר פנים )בין כשכיר ובין כנותן שירותים חיצוני( הוא בעל ניסיון מוכח  3.2.5
שקדמו למועד  השנים האחרונות 7מתוך לפחות רצופות שנים  5במשך 

ותי שנים אלו הוא ביצע שיר 5, ובמהלך האחרון להגשת הצעות למכרז
לקוחות  5 -ל לפחותהדומים לשירותים הנדרשים לפי מכרז זה, ביקורת פנים 

 השייכים למגזר הציבורי.

רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, משמעו בסעיף זה, "המגזר הציבורי" 
 .וחברות ממשלתיות יחידות סמך ,משרדי ממשלה תאגידים סטטוטוריים,

ם ו/או במצב של חשש לניגוד עניינים, מצוי במצב של ניגוד ענייניאינו  הוא  3.2.6
    .2ו'כנספח  בנוסח המצורף למסמכי המכרזכמפורט 

, יהא לעיל, במקרה בו מדובר במציע שהינו תאגיד 3.2כאמור בסעיף בנוסף לדרישות הסף  3.3
 :לעמוד גם בדרישות הסף הבאות)התאגיד(  על המציע 

 רצופות שנים 5משך המציע בעל ניסיון מוכח במתן שירותים נשוא מכרז זה ב 3.3.1
השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות  7לפחות מתוך 

שנים אלו הוא ביצע שירותי ביקורת פנים הדומים  5למכרז, ובמהלך 
לקוחות השייכים למגזר  5 -לשירותים הנדרשים לפי מכרז זה, לפחות ל

 , כהגדרתו לעיל.הציבורי

עד האחרון להגשת הצעות במכרז, החודשים שקדמו למו 12-בהמציע מעסיק  3.3.2
ים שירותאנשי מקצוע המתמחים בביצוע שלושה צוות קבוע המונה לפחות 

 דומים לשירותים נושא מכרז זה;

מצוי במצב של ניגוד עניינים ו/או במצב של חשש לניגוד עניינים, אינו המציע  3.3.3
   .1ו'כנספח  בנוסח המצורף למסמכי המכרזכמפורט 

 ההצעל מסמכים אותם יש לצרף .4

 ;המשרד המציעמבנה ארגוני של תיאור  -לגבי מציע שהוא תאגיד  4.1

  ;ו/או של המציע )אם מדובר במציע שהינו יחיד( המבקר המוצעשל  קורות חיים 4.2

ישורים עדכניים ותקפים על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה וכל אישור אחר, א 4.3
הול חשבונות ותשלום חובות מס(, הנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ני

 ;1976-התשל"ו

דומים לשירותים נושא שירותים במתן  המבקר המוצע של ניסיון/או ו ירוט ניסיון המציעפ 4.4
 ;ה'כנספח  נוסח המצורף למסמכי המכרזבהתאם ל, מכרז זה

לרבות לצורך בחינת העמידה של המציע בתנאי הסף בסעיף  של המציע שימת לקוחותר 4.5
דומים לשירותים נושא  םהמקבלים שירותי לרבות לקוחות ,)לפי העניין( 3.3.1ו/או  3.2.5

 ;מספרי טלפוןשמות של אנשי קשר ורשימה זו תכלול  ;מכרז זה

 ;למכרז ג'כנספח בנוסח המצורף  הסכם חתום 4.6
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כל מסמכי המכרז, לרבות כל עדכון או הבהרה או קובץ תשובות הבהרה )ככל שיהיו(,  4.7
 ;בכל עמודחתומים בראשי תיבות 

כל נספחי המכרז, מלאים וחתומים בהתאם להוראות בכל נספח, לרבות מאושרים על ידי  4.8
   ;עו"ד או רו"ח במקום שזה נדרש

, להגיש אישור 1992–ב"נם, התשהמכרזילחוק חובת ב 2סעיף על מציע העונה על דרישות  4.9
תיקון לחוק ", בהתאם להגדרות המופיעות בבשליטת אישה"עסק ותצהיר לפיו העסק הוא 

 האמור. 

כל מסמך נוסף שיידרש על ידי המל"ג, כשהוא חתום בכל עמוד על ידי המציע בראשי  4.10
 תיבות. 

 . אי צירוף המסמכים כאמור עלול לפסול את ההצעה

 

 נוהל העבודה עם המציע הזוכה .5

 כלהלן:בהתאם להוראות ההסכם ונוהל העבודה בין המל"ג לבין הספק הזוכה יתבצע 
 

שנה וכן את השעות כל תקבע אילו ביקורות יבוצעו ע"י הספק הזוכה ב רת ועדת הביקו 5.1
 המקסימליות לביצוען. 

הספק הזוכה יעבוד מול מנכ"ל המל"ג ומול רכז/ת ועדת הביקורת ויעדכן אותם באופן  5.2
 ו.ישוטף בדבר פעולות הביקורת המבוצעות על יד

 התמורה .6

 ₪ 298סך של י הליך זה תהיה התמורה שתשולם לספק הזוכה בגין מתן השירותים לפ .6.1
 יבצע בפועל. הספק הזוכה בתוספת מע"מ כדין לכל שעת עבודה ש

ביטול הוצאות חניה, כוללת הוצאות נסיעה,  סופית ומוחלטת והיא התמורה הנזכרת לעיל .6.2
, כל הוצאה נוספת אחרת הכרוכה במתן השירותיםכן זמן בנסיעה, הוצאות משרדיות ו

מעבר לכך לא ישולמו כל תשלומים  .המצורף למכרז זה והכל בהתאם למפורט בהסכם
 נוספים.

 הליך הבחירה .7

 כללי .7.1

 

 רקלעיל.  3תיבדק עמידת ההצעות בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף  - ראשון שלב 7.1.1
 .השני בשלב לבחינה תעבורנה הסף תנאי בכל שתעמודנה הצעות

 ו:, שיורכב משני אלמהניקוד %100 -בחינת איכות ההצעה  - שני שלב 7.1.2

, כמפורט המבקר המוצעאו  ניקוד המציע - איכות נקודות 60עד 
 ;להלן 7.2בסעיף 

 המשוקלל האיכות ניקוד את תקבלנה םשהצעותיה המציעים חמשת
במקרה שבו ההצעה החמישית . לשלב הראיון וזמנויביותר  הגבוה

יוזמנו  -והשישית )או יותר( תזכינה בניקוד איכות משוקלל זהה 
במקרה שבו יהיו פחות . אמור )או יותר( לראיוןששת המציעים כ

  .כל המציעים יוזמנו לשלב הריאיון –מחמש הצעות כשרות 
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 - המבקר המוצעאו ו/ראיון עם המציע  - נקודות איכות 40עד 
 להלן. 7.3בסעיף  בהתאם לפירוט הניקוד

 .7.3-ו 7.2בהתאם לניקוד הצעותיהם לפי סעיפים  דירוג המציעים -שלישי שלב  7.1.3

 בדיקת איכות ההצעה  .7.2

 
 נקודות  60עד  - ניסיון המציע  7.2.1

 בהתייחס למציע עצמו:

 ציבורי מגזר הל ביקורת פניםבגין ניסיון המציע במתן שירותי   7.2.1.1
     נקודות 15עד  –3.2.5לניסיון שנקבע בתנאי הסף בסעיף מעבר  
 רצופה נוספת על חמש  שיוענקו באופן הבא: בגין כל שנת ניסיון 
  15 של ועד למקסימום  תינתן נקודה אחת השנים כאמור שם, 
  נקודות. 

 
 בגין ניסיון המציע במתן שירותי ביקורת פנים לתאגיד   7.2.1.2

 ינתן י  . במסגרת זו,השנים האחרונות 5סטטוטורי במהלך  
 תאגידים הסטטוטוריים יתרון למידת הרלוונטיות של ה 
 תחום מורכבותם, המבוקרים מבחינת: היקף הפעילות שלהם,  
 .נקודות 10עד  - עיסוקם וכדומה 

 

 :)אם הוא יחיד( או למבקר המוצע )אם המציע תאגיד(בהתייחס למציע 

 מבקר השל או )אם המציע יחיד( ניסיון ספציפי של המציע   7.2.1.3
  המוצע   

 לתחום פעילותה של רלוונטים בתחומים )אם המציע תאגיד(  
 הבאים: ביצוע ביקורות על ניהול תקין מועצה כגון בתחומים  
 על  והתנהלות שוטפת, על ניהול כספים, נכסים והתחייבויות, 
 על נהלי ותהליכי עבודה ויישומם  תהליכי קבלת החלטות 
 סקרי וסיכונים ניהול ), יםבגופים ציבוריים/ארגונים/תאגיד 
  -)ו( עריכת ביקורת במערכות מידע 6)משמעותיים  סיכונים 
 .נקודות 25   בסה"כ עד 
 
 

 לקוחות מהמגזר הציבורי, כהגדרת מונח זה  3חוות דעת של   7.2.1.4
 נקודות 10עד  -במכרז  

 . 

הניקוד בגין סעיף זה יהיה בהתאם לנספח יא' )שאלון שביעות 
ות(, כאשר הניקוד המקסימלי שיכול לצבור כל חקורצון של ל

 נקודות איכות 10-שהן שוות ערך לנקודות,  50שאלון הוא 
 8-נקודות בשאלון שווה ערך ל 40)בהתאם ולדוגמה, ניקוד של 

זה  7.2.1.4הניקוד הסופי של סעיף . , וכן הלאה(נקודות איכות
ל שאלונים, בכפוף לשיקול הדעת ש 3יהיה לפי ממוצע של 

 המל"ג כמפורט להלן.

המל"ג רשאית ליצור  -מובהר כי לעניין התרשמות מההמלצות 
קשר עם מי מבין הממליצים במכתבי ההמלצה ו/או אנשי 

לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות הקשר 
לפנות גם שומרת לעצמה הזכות  המל"גיודגש כי  .רצונם ממנו

המלצה ה וכן כי בגין לאנשי קשר/ממליצים שלא צוינו בהצע
 יינתן ניקוד שלילי.אפשר ש -חוסר שביעות רצון שלילית או 

את הזכות למלא את יודגש, כי המועצה שומרת לעצמה 
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השאלון לגבי עצמה )כאחד הלקוחות( לגבי מציעים שאיתם 
 .הייתה למל"ג התקשרות קודמת

 נקודות 40עד  - המבקר המוצעאו המציע ו/ראיון עם   7.2.2

לאחר  ,ברחוב ז'בוטינסקי בירושלים המל"גנות יתקיימו במשרדי הראיו
)אם המציע יחיד( לראיון יצטרך להתייצב המציע . המציע תיאום טלפוני

אחרת המועצה תהיה  -מטעמו )אם המציע תאגיד(  המבקר המוצעאו 
 רשאית לפסול את הצעתו.

 ת:ניקוד הריאיון יינתן תוך התחשבות בקריטריונים ובמשקלות הבאו

 המרואיין: התרשמות מרמתו המקצועית של .  7.2.2.1 

 לרבות מתן תשובות לענין ניסיונו הספציפי        

 בתחומים הרלוונטים לתחומי פעילותה של        

 המועצה, התמודדות עם סוגיות מקצועיות, ידע        

  –מקצועי רלוונטי למכרז זה בתחום הביקורת         

 .ודותנק 20עד         

התרשמות מיכולת המרואיין  להיות זמין למתן  7.2.2.2
 .נקודות 10עד  –השירותים 

מהמרואיין והתאמתו למתן אישית התרשמות  7.2.2.3
  נקודות. 10עד  - השירותים שבהם מדובר

  

ההצעות  שתיהגבוה ביותר תוכרז כזוכה במכרז, ועד  האיכותההצעה שתזכה לניקוד  .7.3
 ידורגו ככשירים במכרז. – שדורגו אחריה בהתאם לניקוד הסופי שלהן

 

 ריכוז מועדים קובעים להליך זה .8

 

  2016באפריל,  15יום שישי,  פרסום המודעה בעיתון ובאתר האינטרנט

  2016במאי ,   03, שלישייום  מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה

  2016במאי ,  17יום שלישי,  ג לשאלות ההבהרה"מועד אחרון למענה המל

עד  2016, במאי 26-יום חמישי ה גשת הצעותמועד אחרון לה
 12:00השעה 

יום מהמועד האחרון להגשת  180 תוקף ההצעה
 הצעות

התאמה בין התאריכים המפורטים בטבלה זו ובין מועדים אחרים -במקרה של אי
קובעים התאריכים המפורטים בטבלה  -המפורטים בגוף מסמכי  המכרז או בנספחיו 

 התאמה. . חוסר לא ייחשב לאיזו
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 מבנה ההצעה והמסמכים המצורפים לה .9

 הצעה בהליך זה תוגש באופן הבא:

לאספקת   02/2016עליה יירשם "מכרז פומבי ללא סימני זיהוי של המציע, מעטפה אחת  .9.1
שתכלול את כל המסמכים שהגשתם  שירותי ביקורת פנים עבור המועצה להשכלה גבוהה"

 לעיל. 7.2.1.5 -ו 4פורטים בסעיף המסמכים המ נדרשת במכרז, ולרבות

ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות בהתאם לדרישות הזמנה זו, במדויק. כל חסרון במסמך,  .9.2
שינוי או תוספת שייעשו במסמכי ההזמנה המצורפים בזה או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי 

שבון בעת הדיון על תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בח
 ההצעה ואף עלולים לגרום לפסילתה.

 

 אופן הגשת הצעה ומועדים שונים .10

 דםמסמכי ההליך וביצוע רישום מוק קבלת .10.1
 

: מתפרסמים באתר האינטרנט של המל"ג בכתובת, מכרז זה על נספחיו מסמכי
lwww.che.org.i . 

לבצע רישום מוקדם בדרך של  ,מאתר האינטרנט הפניהאת מסמכי  מציע המוריד על חובה
לכתובת הדוא"ל:  למסמכי ההליך כנספח א'ומסומן  המצורףפרטי המציע טופס  שלוחמ

mechrazim@che.org.il.  המציעים הפוטנציאליים מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור
 ס אלא לוודא קבלת המייל באמצעות "אישור קריאה".קבלת הטופ

 מציע  -רישום מוקדם כאמור לעיל אינו מהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה בהליך זה ואולם 
, אשר ימסרו למשתתפים ועדכונים הודעותלא יוכל לקבל  -בצע רישום מוקדם כנדרש שלא י

יך, בהעדר הפרטים הנחוצים, , דבר העלול לגרוע מיכולתו לזכות בהלבדבר ההליך האחרים,
בשל אי עמידה בתנאים נוספים שידרשו, ככל שידרשו. מציע  -או אף להביא לפסילת הצעתו 

או שימלא פרטים שגויים או לא שלא ישלח טופס פרטי מציע כנדרש במסמכי הליך זה, 
 בעניין זה. המל"גלא יוכל להעלות כל טענה כנגד מעודכנים או לא מדויקים, 

 

 ושינוייםהבהרות  .10.2

לעיל  8ניתן להגיש שאלות/הבהרות בכתב עד למועד האחרון הנקוב בסעיף  .10.2.1
 בלבד.  mechrazim@che.org.ilלכתובת דואר אלקטרוני: 

באחריות הפונים  .02-5094596, או 02-5094584יש לוודא קבלת המייל בטלפון 
 לוודא קבלת השאלות.

 באופן הבא: WORDשאלות יוגשו בפורמט של קובץ ה .10.2.2

הסעיף במכרז לגביו נשאלת  מס"ד
 השאלה

 השאלה

1   

2   

 

 היא מתייחסת. ואליבמכרז על כל שאלה לציין את מספר הסעיף  .10.2.3

http://www.che.org.il/
http://www.che.org.il/
mailto:mechrazim@che.org.il
mailto:mechrazim@che.org.il
mailto:mechrazim@che.org.il
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יפורסמו באתר האינטרנט של ועדכונים למכרז התשובות לשאלות/הבהרות  .10.2.4
ועדכונים ר כי רק תשובות בכתב , ללא ציון פרטי הזיהוי של הפונה.. יובההמל"ג

תהיה רשאית לפרסם באתר  המל"ג. המל"גשיפורסמו באתר תחייבנה את 
באחריותם  , אם תראה בכך צורך.ועדכונים האינטרנט יותר מקובץ הבהרות אחד

הבלעדית של המציעים לעקוב אחר פרסומי התשובות והעדכונים באתר בכל שלב 
 שת הצעות.משלבי המכרז ועד למועד האחרון להג

לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד  המל"גמובהר, כי התשובות שיפורסמו באתר  .10.2.5
ממסמכי ההליך. כל מציע יצרף להצעתו תדפיס של כל קובץ הבהרות שפורסם 

 כאמור, כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה של המציע בראשי תיבות.

ס שינויים רשאית, בכל עת, קודם למועד אחרון להגשת הצעות, להכני המל"ג .10.2.6
ותיקונים במסמכי ההליך, ביוזמתה או בתשובה לשאלות. השינויים והתיקונים 
כאמור יפורסמו באתר האינטרנט ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך. 

 באחריותם הבלעדית של המציעים לעקוב אחר פרסומי המל"ג באתר.

ובץ הבהרות מובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין מסמכי ההליך או נספחיו לבין ק .10.2.7
ו/או תיקונים כאמור בסעיף זה על תתי סעיפיו, יגבר האמור בקובץ 
ההבהרות/התיקונים לפי העניין. היה ופורסם יותר מקובץ הבהרות/תיקונים אחד 

 ויש ביניהם סתירה, יגבר הקובץ שפורסם במועד המאוחר.

 

 הגשת ההצעה .10.3
בת המכרזים של המועצה, לתוך תי ולהכניסאת מעטפת ההצעה, כשהיא סגורה, יש להגיש 

בירושלים, לא יאוחר  43הנמצאת במשרדי המועצה להשכלה גבוהה ברחוב ז'בוטינסקי 
תיבת המכרזים נכון למועד זה  בתוך מהמועד האחרון להגשת הצעות. הימצאות ההצעה

 היא באחריות המציע בלבד. 

' עד ה' בין השעות המועד האחרון להגשת הצעות, בימים א לפניניתן להכניס הצעות לתיבה, 
 )למעט ערבי חג, חגים וימי חול המועד(.  16:00עד  8:00

 

 תוקף ההצעה .11

ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות. היה  180הצעה שהוגשה במסגרת הליך זה תעמוד בתוקפה 
יאריך המציע את תוקף הצעתו, עד לקבלת החלטה סופית בדבר המציע הזוכה  -ותבקש זאת המועצה 

 בהליך זה. 

 

 ניגוד עניינים .12

ולגבי מציע שיוגדר כזוכה בהליך זה, יצטרך להצהיר כי הוא ) המבקר המוצעאו ו/מובהר, כי מציע 
בכל מקרה של זכייה  אחר כל התנאים הבאיםימלא לרבות השותפים/הבעלים שלו(,  -שהוא תאגיד 

 :במכרז
 

פנימי  תפקידו כמבקר ם עםנילא ימלא מחוץ למל"ג תפקיד היוצר או העלול ליצור ניגוד עניי .12.1
 במל"ג.

 ו/או של מוסדות אחריםבישראל להשכלה גבוהה  מוכרלמוסד י ביקורת פנים שירות ייתןלא  .12.2
שירותים  ןנות הואכל עוד  בישראל מוכריםהפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה 

 .תום ההתקשרות כאמורלאחר ועוד שישה חדשים  כאמור למל"ג

להשכלה מוכר של מוסד  ף,ישיר או עקי ,חלקי או מלאעלים באופן ב םינאו/או עובדיו  המציע .12.3
הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה  ו/או של מוסדות אחרים בישראל גבוהה

 בישראל.מוכרים 

בישראל ו/או  להשכלה גבוהה מוכר במוסדעובדים בעלי תפקיד או  ו/או עובדיו אינם המציע .12.4
בתפקיד  למעטחד או ליד מוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, במוסדות אחרים הפועלים בי
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אינם חברים במוסדות המנהלים של מוסד מוכר של הוראה אקדמית במוסד כאמור, והם 
 .להשכלה גבוהה בישראל או בהנהלתו

לעמוד  העלולהקרובה, כל עניין כלכלי או אחר  םאו לבני משפחתו/או לעובדיו  אין למציע .12.5
, או ליצור חשש הליך זההשירותים נשוא מתן בחשש לניגוד עניינים עם בניגוד עניינים או 

ניגוד עניינים כאמור,  מי מהם לידיעת יובאמתן השירותים אם במהלך  .כאמורלניגוד עניינים 
 ללא דיחוי. המל"גליועצת המשפטית של  כך ודיע עליש להאו ליצור חשש לניגוד עניינים כזה, 

ל פעולה או עובדה חדשה שיש בה כדי להקים חשש לניגוד על המציע לדווח בכתב, על כ .12.6
עניינים או לעניין אישי כמפורט לעיל ושהתעוררה לאחר הגשת ההצעות, וזאת עד לקבלת 

( ימים 3החלטת המל"ג בדבר זהותו של הזוכה במכרז. יש למסור את ההודעה תוך שלושה )
 ממועד גילוי פעולה או עובדה כאמור.

 ע מהדין הכללי החל בכל הנוגע לניגוד עניינים.אין באמור כדי לגרו .12.7

 

 ההצעה והעיון במסמכי ההליך סודיות .13

 
 חלקיםה" :הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים )להלן מציע

 קשו,, במידה ויתב"(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום ההליךסודייםה
 ינהג כדלקמן:

 משמעי.-יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים באופן ברור וחד .13.1

 יסמן את החלקים הסודיים. .13.2

 יחשב כחלק סודי.ילא  -זה הליך פירוט ניסיונו של המציע, כנדרש בתנאי כי יודגש,  .13.3

יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון  ייםשלא סימן חלקים בהצעתו כסוד מציע .13.4
 .בהליך זהם אחרים, אם יוכרז כזוכה מציעי

מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  ייםחלקים בהצעה כסוד סימון .13.5
בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים 

 האחרים. םאלה של הצעות המציעי

של ים הינו של ועדת המכרזים שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעכי , יודגש .13.6
בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות המועצה 

 רשות מנהלית.

ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם  החליטה .13.7
ניה בתוך ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על כך בפ כךכסודיים, תיתן על 

 פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.

המכרזים למציע הזוכה  תועדת המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועד החליטה .13.8
 בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

 
 ביטוחים .14

  מציע שהוא תאגיד מצהיר כי  .ביטוח אחריות מקצועיתב הוא מבוטחהמציע מצהיר כי  14.1

ביטוח אחריות מעבידים. מובהר, כי הצהרה כאמור מהווה תנאי ערך ביטוח צד ג' וגם הוא 
 לחתימת המל"ג על ההסכם עם המציע הזוכה.

 המציע מצהיר כי כל הביטוחים יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם, לרבות בתקופות  14.2

 ההארכה, במידה ותהיינה. 

 הן כל המציע מתחייב למלא את כל דרישות המבטחים, הן אלה הנקובות בפוליסות ו 14.3

 דרישה אחרת, לרבות תשלום הפרמיות במועדן.
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 המציע ינקוט בכל הצעדים המתחייבים ובכל פעולה שתידרש כדי לממש את זכויותיו  14.4

 על פי תנאי הפוליסות במקרה קרות מקרה ביטוח. המל"גוזכויות 

 

 כללי היררכיה פרשנית בין מסמכים .15

 

פי תנאיו. מודגש ומובהר, כי הוראות  להליך זה ועל הנספחההתקשרות הינה באמצעות ההסכם  .15.1
 הליך זה מצורפות כנספח להסכם ובהתאם לכך מהוות חלק בלתי נפרד ממנו.

 את זה משליםה אחד כמסמך( נספחיו על) לו ףהמצור ההסכם ואתנוסח ההליך  את לראות יש .15.2
 .זה

 ישנ בין ליישב מאמץ יעשהההסכם,  נוסח לביןהליך זה  נוסח בין סתירה של מקרה בכל .15.3
ים נוסחה בין ליישב ניתן לא שבהן בנסיבותמובהר כי חוסר לא ייחשב כסתירה. . הנוסחים

 .המיטיב עם המועצה נוסחה יגברכי אז  כאמור,

 

 יםכלליתנאים  .16

 
מציע שיגיש מספר הצעות במישרין או בעקיפין, כל כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.   .16.1

 ההצעות שהגיש כאמור, תיפסלנה.

 הגיש הצעה משותפת למספר מציעים. לא ניתן ל .16.2

 .ביותר ו/או בהצעה כלשהי האיכותיתלבחור בהצעה  תמתחייב האינ ג"המל .16.3

 כשירים. שניג תהיה רשאית לבחור בזוכה ועד עוד "המל .16.4

ג שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההתקשרות באם המציע הזוכה לא סיפק את "המל .16.5
או לא עמד בלוחות הזמנים כפי שנדרש, ואז תהיה , לשביעות רצונה השירותים, כולם או חלקם

המל"ג רשאית )אך לא חייבת( להציע את מתן השירותים לכשיר הראשון, ואם התקשרות 
ג לבדה תקבע באם עמד המציע "מודגש, כי המל .לכשיר השני -אמור לא תתאפשר כ

 ית.ג תהיה סופ"זה על נספחיו. החלטתה של המל בהתחייבויותיו על פי תנאי הליך

ג שומרת על זכותה לבטל הליך זה או לוותר על ביצוע חלק השירותים המפורטים בו בכל "המל .16.6
 עת, לרבות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. 

ג תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע בדרישה להמציא הבהרות ו/או "המל .16.7
 ןכל מסמך, אישור, היתר או רישיוהסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו, לרבות בעניין המצאת 

, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה ןכנדרש לפי תנאי הליך זה, ובלבד שכל מסמך, רישיו
והתקנות  1992-למועד האחרון להגשת ההצעות, כפוף לכללי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב

 שתוקנו מכוחו.

ך זה בכדי לסיים את הליכי הבחירה למען הסר ספק, מובהר כי אין בהודעה על מציע זוכה בהלי .16.8
ג והמציע הזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם "או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המל

ג רשאית לבטל או לשנות את החלטתה על פי "ג על הסכם ההתקשרות בין הצדדים, המל"המל
 שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

השונים  הזמנהו אי התאמות כלשהן בין מסמכי השימצא אי בהירויות ו/או סתירות ו/אמציע  .16.9
ו/או בין הוראות שונות מהוראותיהם ו/או כל אי התאמה ו/או פגם אחר בהם, יפרטם בכתב לא 

ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות, אחרת הוא יהא מנוע מלהעלות בעתיד כל  7-יאוחר מ
כאמור. למען הסר ספק, הפרשנות  טענה בדבר סתירות ו/או אי התאמות ו/או כל פגמים אחרים

ידי -קבע עליהסופית והמחייבת לגבי אי בהירויות ו/או סתירות ו/או אי התאמות כאמור ת
לכל  ג"המלידי -יודגש כי רק תשובות ו/או הבהרות ו/או החלטות אשר תשלחנה על .ג"המל

 .המציעים בכתב, תחייבנה
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ג תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, וכתנאי "בכל מקרה שבו המציע הזוכה יהיה תאגיד, כי אז המל .16.10
לביצוע ההתקשרות עם התאגיד כאמור, לדרוש כי שניים מבעלי העניין בתאגיד יהיו ערבים 

 אישית להתחייבויות המציע לפי ההסכם נושא ההזמנה.

וזאת גם לאחר תהא רשאית לדרוש מהמציע ראיות ומסמכים נוספים לשביעות רצונה ג "המל .16.11
 .ל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיפתיחת ההצעות והכ

 על פי כל דין.המועצה כדי לגרוע מזכויות הזמנה זו, על נספחיה, אין בסעיפי  .16.12

הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנוגע להליך זה תהא נתונה לבית המשפט  .16.13
 המוסמך לדון בו מבחינת העניין בירושלים.

 

 לשון הפניה .17

נרשמה  מופנית לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחות בלבד כרז זהמההזמנה להציע הצעות על פי מסמכי 
 זכר.הפניה בלשון 

 

 

 רשימת הנספחים

 טופס פרטי מציע –נספח א' 

 טופס הגשת הצעה – נספח ב'

 הסכם ההתקשרות -נספח ג'

 בדבר מורשי חתימה תצהיר – נספח ד'

 המבקר המוצעהמציע או ניסיון תצהיר בדבר  – נספח ה'

 של מציע שהוא תאגיד חייבות בדבר היעדר ניגוד ענייניםהת -'1נספח ו

 המבקר המוצעאו  התחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים של המציע –' 2נספח ו

 סודיות במסגרת מתן שירותים ה עלשמיר התחייבות בדבר - נספח ז'

 מינימום שכר ותשלום כדין זרים עובדים העסקת בדבר תצהיר -' ח נספח

 ן שביעות רצון שאלו -' טנספח 

 

 

 

 

 בכבוד רב,    

 

 דוד-ליזי בן       

  מנהלת חוזים והתקשרויות  

 

 

 

 טופס פרטי מציע -נספח א' 
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 : _________ תאריך
  לכבוד

 
 המועצה להשכלה גבוהה 

 
 mechrazim@che.org.il :ל"בדוא

 
 

ת שירותי ביקורת פנים לאספק 02/2016מכרז פומבי מס' מסמכי מצויים בידינו מצהירים כי  מ/י הח"אנו

ומבקשים לשלוח לנו כל   כפי שפורסמו באתר האינטרנט של המועצה, עבור המועצה להשכלה גבוהה,

 ההליך האמור לכתובת הבאה: בדברהודעה 

 
 המציע ושם איש הקשר לצורך הליך זה  _____________________________________ שם

 ____________________________________________  /עוסק מורשהשותפות/תאגידת"ז/' מס

 מספר טלפון של המשרד וטלפון נייד של איש הקשר ________________________________

 _______________________________________________ פקסימיליה של המשרד מספר

 ____אלקטרוני _______________________________________________-כתובת דואר

 
בדבר ההליך,  ועדכוניםמלשלוח לנו הודעות  הפטורהמועצה תהיה   - זהלנו כי במידה ולא נשלח טופס  ברור

שהמועצה עשויה והבהרות  נוספיםעלולים למצוא את עצמנו פסולים בגלל אי עמידה בתנאים  אז נהיהו

 .לאחר פרסום ההליךלפרסם 

 

טופס אלא לוודא קבלת המייל באמצעות "אישור הנכם מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת ה

 .קריאה"

 

 מלא : _____________________ שם   

  

 וחותמת _________________ חתימה 

 

ומדובר בתאגיד: במידה  

 

 _________________: __ החותם שם

                 

 ____________________: __ תפקיד

 

 
 

 טופס הגשת הצעה -נספח ב'  
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 לכבוד

 מועצה להשכלה גבוההה

 

 

 לאספקת שירותי ביקורת פנים עבור המועצה להשכלה גבוהה 02/2016מכרז פומבי מס' 

 

מועצה להשכלה מציע בזה להחתום מטה באמצעות מורשי החתימה מטעמו,  ..............................,המציע, 
, היה ויזכה המועצהעבור פנים  ביקורתלמתן שירותי  בהסכם הלהתקשר עימ "(המועצה" –גבוהה )להלן 

 ו.ובמסמכים המצורפים ל זההליך בנוסח הכלול במסמכי בהליך זה, 

 המציע ____________________________________________________________ שם

 שותפות ________________________________________/תאגידת"ז/עוסק מורשה/' מס

 _________________________ שותפות )אם רלוונטי( /אגידהת רישוםעוסק מורשה/ תאריך

 שם ות"ז המבקר המוצע )אם רלבנטי( __________________________________________

 כתובת  המשרד _________________________________________________________

 _____________מספר טלפון של המשרד ______________________________________

 _______________________________________________ פקסימיליה של המשרד מספר

 אלקטרוני ואתר אינטרנט ________________________________________-כתובת דואר

את תוכן מסמכי המכרז, את תנאי המכרז,  נווהב נובעיון, בח נולאחר שקראהצעתינו זו ניתנת  .1
את כל  נוזמן מספיק לבדוק את נושא המכרז, ולאחר שקיבל נו, ולאחר שניתן לוההסכם המצורף

אנו מצהירים כי אנו מקבלים את כל התנאים  .לשם הגשת הצעה נוהפרטים שהיו נחוצים ל
 המפורטים במסמכי המכרז, על נספחיו, ללא סייג.

בות ההסכם ההליך, לרכל המסמכים הנדרשים, בהתאם למפורט במסמכי מצורפים להצעה זו  .2
כשהוא חתום על ידי המציע באמצעות מורשי החתימה שלו, וקובץ מסמכי ההליך כשכל אחד 

 מעמודיו חתום על ידי הנ"ל בראשי תיבות.

 180 תום ועד ממועד מסירתה החל בתוקף תעמוד ונספחיה חלקיה, מרכיביה, פרטיה כל על, זו הצעה .3
 של לתקופה יוארך תוקפה, בתנאי המכרז כקבוע למכרז ההצעה להגשת האחרון המועד מן הימים

 לפי הודעתה של המועצה, ככל שתבחר המועצה להאריך את תוקפה כאמור.

 או חובותינו את לאחר להעביר אנו מצהירים בזה, כי ידוע לנו ואנו מסכימים כי, לא נהיה רשאים .4
 מקצתן. או כולן שייחתם עמנו, באם נבחר כמציע זוכה, ההסכם על פי זכויותינו

אנו מגישים הצעה זו מבלי שערכנו תיאום כלשהו, במישרין או בעקיפין, באופן מלא או חלקי, עם  .5
המשתתפים האחרים או משתתפים פוטנציאליים או מי מטעמם במכרז זה לגבי איזה מן הפרטים 

 ידינו.-המפורטים בו ואשר מוצעים על

ועם חתימת  המועצהש על ידי בתאריך שיידרההסכם לחתום על  יםמתחייב אנו תתקבל נואם הצעת .6
 .להוראות הליך זהפוליסת ביטוח בהתאם  המועצהשל  להנחת דעתהצרף לההסכם 

 

 אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי כל האמור לעיל נכון לפי מיטב ידיעתנו.
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       ______________________  

 חתימת המציע

 

       ______________________  

 שם ותפקיד

 

 ______ ________:____תאריך       
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 ביקורת פנים למתן שירותי הסכם –נספח ג' 

 

 לחודש _________ בשנת ______ ביום _____ בירושלים שנערך ונחתם

 

 בין:

 המועצה להשכלה גבוהה

 , ירושלים43רחוב ז'בוטינסקי 

 "(המועצה"להלן: )

 מצד אחד

 לבין:

 שם ___________________________

 ישום __________________________מס' ר

 _____________________________ כתובת

 "(מבקר הפנים"להלן: )

 מצד שני 

 

 מעוניינת למנות מבקר פנים למועצה;  והמועצה הואיל 
 

לאספקת שירותי ביקורת פנים עבור המועצה להשכלה  02/2016פומבי מס' מכרז ערכה  והמועצה והואיל
 ;נבחרה הצעתו של מבקר הפנים כהצעה הזוכה, ובעקבותיו "(זהמכר" -גבוהה )להלן 

 
קיבל מהמועצה הסבר מפורט בדבר שמעוניין לספק למועצה את השירותים לאחר מבקר הפנים ו והואיל

  מהותם ואופיים, הצהיר כי יש לו את כל הידע, הניסיון, הכישורים והמומחיות הדרושים לכך;
 

  - ר(או לחילופין )יש למחוק את המיות
 

, לאחר ................... מטעמומבקר הפנים מעוניין לספק למועצה את השירותים באמצעות ו והואיל
קיבל מהמועצה הסבר מפורט בדבר מהותם ואופיים, הצהיר כי יש לו את כל הידע, ................... ש

 הניסיון, הכישורים והמומחיות הדרושים לכך;
 

שותפות או שליחות ו/או י התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי והצדדים מסכימים כ והואיל
 .ביניהם סיקמעועובד יחסי 

 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 
 
 והנספחים להסכם המבוא .1
 

להסכם זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנו, והוא משמש בסיס והנספחים המבוא  1.1
            .להתקשרות הצדדים לפיו

 

 הנספחים להסכם זה: 1.2
 

 המכרז.מסמכי  - 1נספח 
 מסמכי ההצעה הזוכה של מבקר הפנים. - 2נספח 
  התחייבות לשמירה על סודיות. - 3נספח 
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מבקר להיא הכוונה  ",מבקר הפנים"בכל מקום שנרשם  -לגבי מבקר פנים שהוא תאגיד  1.3

 .משתמע מהקשר הדברים אחרת , למעט אםמטעמו ..................באמצעות הפנים 
 

 
 התקשרות הצדדים .2
 

מבקר הפנים את השירותים כהגדרתם ממבקר הפנים יספק למועצה, והמועצה תקבל  2.1
 . בהסכם זהבמסמכי המכרז ו

 
את התמורה  המועצהלו לפי הסכם זה, תשלם מבקר הפנים בתמורה למילוי התחייבויות  2.2

 של הסכם זה להלן. 6כמפורט בסעיף 
 

  השירותים .3
 

לחוק למסמכי המכרז, מבקר הפנים מתחייב ליתן למועצה שירותי ביקורת פנים בהתאם  3.1
"(, לחוק העמותות, חוק הביקורת הפנימית" -)להלן  1992-הביקורת הפנימית, התשנ"ב

 וכל דין, ובין היתר: 1980-התש"ם
 

של המועצה הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, המנכ"ל להגיש לאישור  3.1.1
  עדת הביקורת של המועצה בחנה אותה;לאחר שוו

של המועצה או המנכ"ל לערוך ביקורת פנימית, נוסף על תכנית העבודה, לבקשת  3.1.2
ספציפית יו"ר ועדת הביקורת של המועצה, בעניינים שבהם יתעורר צורך לבדיקה 

 דחופה;ו/או 

מירה על החוק והתנהלות שה ן של פעולות המועצה מבחינתתלבדוק את תקינו 3.1.3
  תקינה;

להגיש דין וחשבון על ממצאיו למנכ"ל המועצה וליו"ר ועדת הביקורת של  3.1.4
 המועצה; 

 לערוך את הביקורת הפנימית על פי תקנים מקצועיים מקובלים;  3.1.5

ככל שיתבקש, ימלא את תפקיד הממונה על תלונות הציבור או הממונה על  3.1.6
 תלונות העובדים במועצה;

 אחרת, ככל שיידרש; להשתתף בישיבות ועדת הביקורת או כל ישיבה 3.1.7

 השירותים; מתן לשם עושה היה פנים שמבקר וסבירה פעולה נדרשת כל 3.1.8

 כל שירות נוסף כפי שיתבקש מעת לעת במסגרת תפקידו. 3.1.9

 
 ".השירותים" -השירותים שפורטו לעיל יקראו להלן יחד ולחוד 

 

מנכ"ל  בהתאם להנחיות ולהוראותבביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה, יפעל מבקר הפנים  3.2
מובהר, כי אין במתן הנחיות כאמור . המועצה או ועדת הביקורת של המועצה )לפי העניין(

כדי ליצור יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים והם נועדו לצורך פיקוח ובקרה, בלבד. עם זאת, 
על  הפיקוח זכות של מימושה אי או ומימושה כאמור הנחיות מתן אי או יודגש כי מתן

מאחריות מבקר הפנים  יגרעו המועצה ולא על אחריות יטילו לא -נים שירותי מבקר הפ
 לפי הסכם זה והדין.
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 יווהצהרות מבקר הפניםהתחייבויות  .4
 

  מבקר הפנים מצהיר בזאת, מתחייב ומאשר כי:
 

 בהתאם פנים כמבקר לשמש השירותים וכי הוא כשיר את לבצע דין כל פי על מורשה הוא 4.1
 .הפנימית הביקורת חוק להוראות

 

ליתן למועצה את והיכולת  , הניסיון, המיומנות, הכישוריםהמקצועי הידעכל א בעל וה 4.2
 . השירותים וכי עומדים לרשותו כל האמצעים הדרושים לשם כך

 
 זה. הסכם לביצוע הקשורים ודרישותיה המועצה צרכי את הבין הוא 4.3

 
המועצה, למעט  נוסף אחר תפקיד בכל ישמש ולא המועצה של כעובד לשמש יוכל הוא לא 4.4

כממונה על תלונות הציבור או ממונה על תלונות העובדים במועצה, ככל שיתבקש לכך 
 במפורש.

 
בהסכם זה, ולא קיימת כל מניעה בדין ו/או על פי  המועצהא רשאי להתקשר עם וה 4.5

עם  והתחייבות כלפי צד שלישי ו/או כל מניעה אחרת מכל מין וסוג שהוא להתקשרות
 כם זה.בהסהמועצה 

 
לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא הסכם  4.6

 .זה

 

ברציפות, בחריצות, ביעילות,  מתן השירותים לפי הסכם זה הוא יתן את השירותיםב 4.7
 .ברמה מקצועית נאותהובנאמנות 

 
סמכים שכל הנתונים, החומר, התוצאות, המחקרים, המסקנות, המ ומאשר כי ידוע ל הוא 4.8

או  וו על ידעובדאו שי ורישומים וכיוצא בזה תוצר אחר, ללא יוצא מהכלל, שיוכנו על ידי
, וכל זכויות המועצה, יהיו לקניינה המוחלט והבלעדי של ועל סמך עבודתהמועצה על ידי 

ולמבקר הפנים לא תהא  בלבד יוצרים או זכויות אחרות בחומר הנ"ל יהיו שייכים למועצה
 .רישה בקשר לכךכל טענה או ד

 
 קופת ההסכםת .5
 

יום מ החלחודשים  24 -לתהיה לפי הסכם זה  ההתקשרות בין הצדדיםתקופת  5.1
 "(. הראשונה ההתקשרותתקופת " -)להלן  ...............ועד ליום  ........................

 

רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לשביעות רצונה מקבלת מועצה תהא ה 5.2
תקופות תקופה או ללהאריך את תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז לים, השירות

נוספות ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת )כולל תקופת ההתקשרות הראשונה( לא 
  . שנים 5תעלה על 

 
כל הארכה כאמור תהיה תקפה רק אם נערכה בכתב, נחתמה על ידי מורשי החתימה של 

 ת של ההארכה ומועד סיומה. המועצה וצוין בה מועד תחילת ההתקשרו

 

מוסכם, כי הגעת תקופת ההתקשרות )על הארכותיה, ככל שתהיינה( לסיומה תהווה את  5.3
)א( 12הסכמת מבקר הפנים לכך שההתקשרות הסתיימה בהסכמתו, לעניין דרישת סעיף 

 לחוק הביקורת הפנימית.
 

קשרות או המועצה תהיה רשאית להביא התקשרות זו לידי סיום, במהלך תקופת ההת 5.4
ימים  30לפחות הארכותיה )ככל שתהיינה( בהסכמת מבקר הפנים, בהתראה כתובה של 

. בהיעדר הסכמתו של מבקר הפנים לסיום ההתקשרות לסיומה וידי-לפני המועד שנקבע על
 )ב( לחוק הביקורת הפנימית.12קטן זה, תפעל המועצה בהתאם לדרישות סעיף -לפי סעיף
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או הארכותיה )ככל שתהיינה(  ההתקשרותהביא את תקופת ליהיה רשאי  מבקר הפנים 5.5

ימים לפני  60לפחות למועצה, מסור על כך יא ושהכתובה לידי סיום בכל עת, וזאת בהודעה 
 לסיומה. וידי-המועד שנקבע על

 

מבקר  ההתקשרות עםעל אף האמור בהסכם זה לעיל, תהיה המועצה רשאית להפסיק את  5.6
, וזאת בהתקיים וללא הסכמתו מוקדמת התראהללא כל לפי הסכם זה בכל עת והפנים 

 אחד או יותר מאלה:
 

קבע. דרך קבע משמעו, מניעה  בדרך השירותים את לבצע יוכל הפנים לא  מבקר 5.6.1
ימים רצופים, תהא הסיבה לכך  30מלספק את השירותים לתקופה העולה על 

 אשר תהא;

הביקורת  חוק לפי פנים כמבקר לשמש יותר כשיר יהיה לא מבקר הפנים  5.6.2
, ולרבות אם מבקר הפנים חדל להיות תושב הפנימית או כל דין רלבנטי אחר

 ישראל או הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שיש עמה קלון;

את ההפרה אף לאחר ן הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקמבקר הפנים  5.6.3
-לע וידי המועצה ו/או מטעמה התראה בכתב וניתנה ל-בקשר לכך על ושנמסרה ל

 ידיה ארכה סבירה לעשות כן;

התגלה חשש לניגוד עניינים במתן השירותים על ידי מבקר הפנים, כמפורט בסעיף  5.6.4
 להלן.  8.3

 להלן.  8.3נוצרה קרבה משפחתית, כמפורט בסעיף  5.6.5

יחול הן לגבי מבקר פנים יחיד והן לגבי מבקר פנים שהוא  5.6האמור בסעיף  5.6.6
ת מי מטעמו, כפי שהוצג בהליכי תאגיד, המספק שירותים למועצה באמצעו

 המכרז.

, כפי שהוצע במסגרת מבקר הפניםכאשר השירותים ניתנים על ידי אדם מטעם  5.6.7
המועצה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם מבקר הפנים  - הליכי המכרז

אין באמור לעיל כדי  .מבקר הפניםחדל להיות מועסק על ידי אם אותו אדם 
לפי שיקול דעתה, לאפשר למבקר הפנים להחליף את  לגרוע מזכותה של המועצה,

באישורה של  אותו אדם באחר מטעמו לאספקת השירותים מטעמו למועצה
  . המועצה ובלבד שהמבקר המוצע החליף עמד בתנאי הסף שנקבעו במכרז

חובה יה לא תהיה עלמכל סיבה שהיא, , המועצהידי -בכל מקרה של ביטול ההסכם על 5.7
 התמורה הקבועה תשלום מכל סוג ומין, למעט לואו לשלם  יםאת מבקר הפנ לפצות

 .עד לביטול ההסכםבפועל  שסופקועבור השירותים  בהסכם

 

מבקר בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה,  5.8
שנבע ממתן או  למועצהאת כל החומר שברשותו והשייך  למועצה מחויב להעביר הפנים

מבקר כי  ,עד להפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהרה עבורם השירותי
אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע הפנים 

 .לו
 
 התמורה .6

 
 המועצה תמורה כלהלן:לו תשלם לפי הסכם זה,  מבקר הפניםבתמורה למילוי כל התחייבויות 

 

 )בתוספת מע"מ כחוק(.בפועל עבודה  לכל שעת ₪ 298סך של  6.1
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 .שעות בשנה 400כ ובסה" שעות בממוצע ברבעון 100מכסת השעות לא תעלה על  6.2
 

 שעות. 800חודשים  24 -כ מכסת השעות לסה"  6.3
 

המועצה תהיה רשאית להחליט על הרחבת מכסת השעות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  6.4
 ולאחר שהתקבל אישור של ועדת הביקורת להרחבה.

 

ידי מבקר הפנים שבו -עלבכתב דיווח  בכפוף להגשת התשלום כאמור יבוצע אחת לחודש,  6.5
 בחודש שחלף. ומה הפעולות שבוצעו השעות בהן סיפק שירותים למועצה יפורטו 

 
מבקר לאחר וככל שיאושרו שעות ביצוע השירותים בפועל בדיווח של מבקר הפנים, יגיש  6.6

 קבלת חשבונית מס כדין.למועצה חשבון לתשלום, כנגד  הפנים
 

 . 30החשבון ישולם על ידי המועצה בתנאי תשלום של שוטף +  6.7
 

יישא בכל ההוצאות לפי כל דין הכרוכות ו/או קשורות ו/או נובעות ממתן מבקר הפנים  6.8
 השירותים למועצה לפי הסכם זה.

 
 לא יהיהשהיא סופית ומוחלטת, זה,  6סעיף ב תהמפורט לתמורהמוסכם בזאת כי פרט  6.9

מענקים ו/או הטבות  לכל תשלומים ו/או זכויות ו/או תוספות ו/או מבקר הפניםזכאי 
זכאי להחזר  המבקר הפנים לא יהי בכלל זה,ם מהמועצה לפי הסכם זה, וכלשהנוספים 

 .בגין הוצאות נסיעה וביטול זמן
 

, וככל שלא מבקר הפניםתשלום התמורה ייעשה כפוף להמצאת טופס ניכוי מס במקור של  6.10
מבקר המועצה תנכה את שיעור המס המירבי ול -יומצא למועצה טופס בתוקף כאמור 

 לא תהיה כל טענה כלפי המועצה בשל כך.הפנים 
 

ביטוח , לרבות: מבקר הפניםהחלים על עצמאי יחולו על  מסהתשלומי מובהר כי כל  6.11
ב מתחייב לשאת בכל התשלומים בהם ח והואוכיוצא באלו,  הכנסה, מע"מ מסלאומי, 

 . בהתאם לדין
 
 שמירת סודיות  .7
 

מבקר הפנים מתחייב לשמור בסודיות ולא לגלות ו/או להראות ו/או למסור לכל גורם  7.1
שלישי ו/או לעשות כל שימוש אחר שלא לצורך מתן השירותים לפי הסכם זה, בין אם 
במשך תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה ובין אם לאחריה )וזאת ללא הגבלת זמן(, כל 

ל המועצה ו/או אודותיה, הקשור אליה ו/או לפעילויותיה ו/או לעסקיה ו/או מידע ש
לענייניה ו/או ללקוחותיה, במישרין או בעקיפין, בתמורה או שלא בתמורה בין אם המידע 

 מהווה סוד מסחרי ובין אם לאו.  
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, התחייבות מבקר הפנים כאמור לעיל חלה גם )אך לא  
רק( על תנאי הסכמים שהמועצה קשורה בהם, מזכרים ומסמכים פנימיים, תכניות עבודה, 
תכניות אסטרטגיות, נתונים מחקריים, זכיות במענקים, שיטות עבודה, מחירים שאינם 

 -ידועים לכלל, תמחירים, תחשיבים וכל מסמך פנימי או ידע אחר השייך למועצה )להלן 
 הפנים בגין הסכם זה ו/או בקשר אליו."( אשר הגיע לידי מבקר המידע"

 
)ובלבד שהמידע לא הפך לנחלת  האמור בסעיף זה לא יחול על מידע שהוא נחלת הכלל 

ו/או על מידע שהמועצה התירה  הכלל בשל הפרת התחייבות מבקר הפנים לפי הסכם זה(
 .למבקר הפנים במפורש ובכתב לעשות בו שימוש כאמור לצורך מתן השירותים על ידיו

 
 להוראות הסכם זה והדין, הקשור בהסכם זה בהתאם המידע על הפנים ישמור מבקר 7.2

 תקופת כל למשך עליו, להגן באופן שניתן כאמור יישמר  שמידע והוא יקפיד על כך 
 ההתקשרות וכן לאחר סיומה. 
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מבקר הפנים יחתום על נספח התחייבות לשמירה על סודיות שיהווה חלק בלתי נפרד  7.3
 שהפרת הוראותיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.מהסכם זה, 

 
 
 
 

 משפחתית וקרבה עניינים ניגוד .8

 

 תפקידו עם עניינים ניגוד ליצור העלול תפקיד למועצה כל מחוץ ימלא מבקר הפנים לא 8.1
 או המבקר וכן מאלה אחד כל של קרוב עניין במועצה, בעל כמבקר הפנים במועצה, לרבות

לא , ובהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית בפרט. כן, הוא מי מטעמו, לפי כל דין בכלל
כנגד גורם נוסף כלשהו המועצה ניגוד עניינים כלפי חשש לבשום מצב של ו עמיד עצמי

  לפי הסכם זה. מתן השירותיםבכל הקשור ל המועצה כלפי ואחר חובת נאמנות וימלא

 

 ועדת למנכ"ל וליו"רית, ליועצת המשפטוללא דיחוי  בכתב להודיע מבקר הפנים מתחייב 8.2
 שלא עובד , לרבותו האחריםמי מעובדי או אותו להעמיד העלול עניין כל על הביקורת

  תקופתעניינים כאמור במהלך  לניגוד חשש של במצב השירותים, ישירות בביצוע מועסק
 ההתקשרות.

 

הצדקה  יש כי תסבור מבקר הפנים אם עם ההתקשרות את לבטל רשאי המועצה תהיה 8.3
 קרבה של קיומה עקב או מבקר הפנים אצל עניינים של חשש לניגוד קיומו לאור ךלכ

 המועצה. מעובדי מי לבין אליו הקשורים מהגורמים מי ו/או מבקר הפנים משפחתית בין
 

 האמור חל בנוסף להוראות המכרז בנוגע לניגוד עניינים. 8.4
 

 
 יחסי מזמין ונותן שירותים .9
 

, כי אם יחסים שבין מזמין סיקיחסי עובד ומעביניהם  הצדדים מצהירים כי לא מתקיימים 9.1
 שירות ונותן שירות בלבד.  

 
מוסכם בין הצדדים כי אם בית משפט או גורם מוסמך יחליט למרות כוונת הצדדים  9.2

כי , המועצהכנגד מבקר הפנים המפורשת, עקב תביעה ו/או נקיטת הליך משפטי על ידי 
כי אז מבקר הפנים ו/או , המועצההינו עובד מטעמו או נותן שירותי הביקורת מבקר הפנים 
על כל הוצאה ו/או נזק , יחד ולחוד, ו את המועצהפשיורת מטעמו הביק נותן שירותי

 , יחד ולחודו/או נותן שירותי הביקורת מטעמו מבקר הפניםשיגרמו לה עקב כך. 
הראשונה  ה, מיד עם דרישתהמועצהבאופן בלתי חוזר לשפות ו/או לפצות את  יםמתחייב

, לרבות שכ"ט עו"ד ליה כאמורלשלם עקב כל חיוב שיוטל ע המועצהבכל סכום שיהא על 
והוצאות משפט, ושיסודו נעוץ בקביעה כי המצב העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר 

 בסעיף זה. 
 

זה יחולו במשך כל תקופת  9הצדדים מצהירים ומסכימים מפורשות כי הוראות סעיף  9.3
 ה.ההסכם ולאחרי

 
 קיזוז .10

 
לקזז  תהא רשאית המועצה לכל תרופה ו/או סעד על פי כל דין, המועצהמבלי לגרוע מזכות 

מבקר הפנים מלמועצה כל סכום המגיע  -פי הסכם זה -על למבקר הפניםלשלם  יהמהתמורה שעל
 פי הסכם זה. -על
 

 נזיקיןביטוח ו .11
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 לכיסוי לרבות קשרותהת של זה בסוג המקובלים הביטוחים כל אתיערוך  מבקר הפנים 11.1
  .זה הסכם פי המקצועית על מלוא אחריותו

 
המועצה לרכוש יישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו  מבקר הפנים 11.2

 או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה
 .ב ו/או בזדון של מבקר הפניםשנבעה מהתנהגות או מחדל רשלניים ו/או שלא בתום ל

 

ישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא תלא  המועצהמוסכם בין הצדדים כי  11.3
או מי מטעמו או לגופו או רכושו של כל אדם  מבקר הפניםשייגרמו לגופו או רכושו של 

 אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

 

מכל  השייגרמו ל על כל נזק, תשלום או הוצאה עצההמומתחייב לשפות את  מבקר הפנים 11.4
ישירה או עקיפה  כתוצאה מבקר הפניםסיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של 

המועצה, ובלבד שניתנה למבקר מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת 
מור בסעיף כא נזק, תשלום או הוצאההפנים הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בעניין ה

 .זה
 

 איסור הסבה וביצוע עצמי .12
 

ו ו/או חובותי ולהעביר ו/או להסב ו/או לשעבד את זכויותילא יהיה רשאי  מבקר הפנים 12.1
ובכלל  ובכתב מראש המועצה הסכמת את לכך קבל אם אלאלפי הסכם  וו/או התחייבויותי

 ו/אוו או חובותיו/ וזה הוא גם לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב ו/או לשעבד את זכויותי
אלא אם קבל לכך את הסכמת  -מטעמו אחר גורם גם לא ל -לפי הסכם  והתחייבויותי

  .המועצה מראש ובכתב
 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של מבקר הפנים להיעזר בעובדים אחרים )בכפוף  12.2
ת להכפפתם להתחייבות לשמירה על סודיות לפי הסכם זה(, ובלבד שהאחריות הסופי

 לביצוע השירותים תהיה של מבקר הפנים. 
 

 שונות .13
 

. בקשר למתן השירותיםסכם זה מכיל וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים ה 13.1
שום הסכמות ו/או הבטחות ו/או ערובות ו/או מצגים, בין בכתב ובין בע"פ, בין במישרין 

דם לכריתתו בקשר עם ובין בעקיפין, שניתנו או נעשו על ידי מי מהצדדים להסכם זה קו
האמור בו, אין בהם כדי להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות איזה מהחיובים ו/או הזכויות לפי 

 הסכם זה. 
 

ל שינוי של הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה או ויתור על זכות כלשהי מהזכויות כ 13.2
על ידי הקבועות בו או הנובעות ממנו יהיו משוללי כל תוקף, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו 

 שני הצדדים.
 

ידי מי מהצדדים -הסמכות המקומית הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה שתוגש על  13.3
להסכם זה בכל עניין הקשור בו ו/או בפרשנותו, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך 

 , בלבד. ירושליםמבחינת העניין בעיר 
 

עם הפרתו, תחשב כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו בקשר עם הסכם זה ו/או בקשר  13.4
שעות משעת מסירתה במשרד הדואר לשם משלוח  72 כאילו הגיעה לתעודתה בתום

 בדואר רשום ו/או משעת מסירתה במסירה אישית עם אישור מסירה בכתובות שלעיל.
  

 
 : באמצעות מורשי חתימתם ולראיה באו הצדדים על החתום
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_____________________   ____________________ 

  
 מבקר הפנים     המועצה            
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 תצהיר בדבר מורשי חתימה -נספח ד' 

 ]למציע שהוא תאגיד[

 לכבוד
 המועצה להשכלה גבוהה

 
 

 למתן שירותי ביקורת פנים עבור המועצה להשכלה גבוהה 02/2016מכרז פומבי מס' הנדון: 
 
 
 

............... עו"ד/רו"ח )שם מלא(, מאשר את הפרטים הבאים לגבי אני ....................................................
 הגוף המציע למכרז זה.

                             
 שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי: ...................................................... .1

 .......................................................................סוג התארגנות : ............................ .2

 תאריך הרישום : ................................................................................................. .3

 .................................................: ....................................................  מספר מזהה .4

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת"ז שלהם ודרישות נוספות כמו תוספת  .5

 ..........................................................................................חותמת, אם קיימות ...............

 

 בכבוד רב,

 

 _______________  _____________  , רו"ח/עו"ד_____________

 חתימה וחותמת    תאריך    שם מלא

 

_____________________________________ 

 כתובת וטלפון
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 )אם המציע יחיד( המציע ניסיון תצהיר בדבר  -' הנספח 

 תאגיד()אם המציע  המבקר המוצעאו                          

 

)מחק את המיותר(: )אם המציע הוא תאגיד(  המבקר המוצעלצורך הוכחת עמידת המציע/
למתן שירותי ביקורת פנים עבור המועצה להשכלה   02/2016במכרז  . בתנאי הסף.............................

 , להלן פרטים אודותיו: גבוהה
 
 :המבקר המוצעהמציע/ .1

 ירה שיש עמה קלון;הורשע בעב 
 לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון. 

 

 הוא: המבקר המוצעהמציע/ .2
 משנת .............. .............................................בעל תואר אקדמי ב............... 
 דין משנת ............-עורך 
 חשבון משנת ............-רואה 

 
 על השכלתו זו.המעידה * על המציע לצרף העתק התעודה 

 
 :הוא המבקר המוצעהמציע/ .3

  סמך;ומגוף מ תעודת מבקר פנים 
 ;תעודת הסמכה בלימודי ביקורת פנימית וציבורית ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל 
 ;למסמכי המכרז( 3.2.4)כמפורט בסעיף תעודת סיום השתלמות מקצועית בביקורת פנימית  
 חשבון.-הוא רואה המבקר המוצעהמציע/ 

 
 * על המציע לצרף העתק התעודה המעידה על השכלתו זו.

 
 ............ עד ............/היום., במהלך השנים: .שנות ותק מקצועי כמבקר פנים: ...............

 
פים בהתאם למפורט בסעי תחומי עיסוק עיקריים

 למסמכי ההליך   7.2.1.3 ףוכן בסעי 1.3עד  1.1
הסיווג של 

 הלקוח*
תקופת 

ההתקשרות עם 
הלקוח )חודש/שנה 

 עד חודש שנה(

, לרבות שם הלקוח
איש קשר ומספר 
 טלפון להתקשרות
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אחר: חברת ממשלתית//רשות מקומית/תאגיד עירוני/תאגיד סטטוטורי/משרד ממשלתי/יחידת סמך* 

........ 
 
 

אני, ........................... ת"ז ......................... המוסמך לחייב את המציע בחתימתי, מצהיר כי כל האמור 
 לעיל הוא נכון ומדויק.

 

 .............. תאריך ......................חתימה ...........

 
 

 אישור חתימת המצהיר
 
 

ולאחר שהזהרתיו כי  "ז .......................בעל ת ......................... הופיע בפני ..............הנני מאשר כי ביום 
, אישר את נכונות הצהרתו עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן

 בפני על התצהיר דלעיל.הנ"ל וחתם 
 

                                                                                                           
 חתימת עוה"ד  חותמת ומספר רישיון עו"ד  תאריך
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 ל המציעש בדבר העדר ניגוד עניינים התחייבות - 1'ונספח 

 ]למילוי על ידי מציע שהוא תאגיד[

 

 

במידה והמציע בו הנני  כדלקמן , מתחייב בזאתהח"מ, _______________, ת"ז  ____________   יאנ

 :למתן שירותי ביקורת פנים עבור המועצה להשכלה גבוהה 02/2016מועסק יוכרז כזוכה במכרז פומבי מס' 

 

פנימי  ם עם תפקידי כמבקרניהעלול ליצור ניגוד עניי לא אמלא מחוץ למל"ג תפקיד היוצר או .1

 במל"ג.

 ו/או של מוסדות אחריםבישראל לא אתן שירותי ביקורת פנים למוסד מוכר להשכלה גבוהה  .2

כל עוד אני נותן שירותים כאמור  הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה מוכרים בישראל

 ת כאמור.למל"ג ועוד שישה חדשים לאחר תום ההתקשרו

אינם בעלים באופן חלקי או מלא, ישיר או עקיף, של מוסד מוכר להשכלה גבוהה  אני ו/או עובדי .3

 בישראל ו/או של מוסדות אחרים הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה מוכרים בישראל.

 המציע ו/או עובדיו אינם בעלי תפקיד או עובדים במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל ו/או .4

במוסדות אחרים הפועלים ביחד או ליד מוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, למעט בתפקיד של 

הוראה אקדמית במוסד כאמור, והם אינם חברים במוסדות המנהלים של מוסד מוכר להשכלה 

 גבוהה בישראל או בהנהלתו.

וד בניגוד עניינים או לבני משפחתם הקרובה, כל עניין כלכלי או אחר העלול לעמלי ו/או לעובדי אין  .5

או בחשש לניגוד עניינים עם מתן השירותים נשוא הליך זה, או ליצור חשש לניגוד עניינים כאמור. 

מי מהם ניגוד עניינים כאמור, או ליצור חשש לניגוד  יאם במהלך מתן השירותים יובא לידיעת

 עניינים כזה, יש להודיע על כך ליועצת המשפטית של המל"ג ללא דיחוי.

על כל פעולה או עובדה חדשה שיש בה כדי להקים חשש לניגוד עניינים או לעניין אישי  וח בכתבאדו .6

כמפורט לעיל ושהתעוררה לאחר הגשת ההצעות, וזאת עד לקבלת החלטת המל"ג בדבר זהותו של 

 ( ימים ממועד גילוי פעולה או עובדה כאמור.3תוך שלושה ) את ההודעה אמסורהזוכה במכרז. 

, בכל הקשור בהתאם להליך זה שאני ממלא התפקידימוש, מלבד השימוש במסגרת אעשה ש לא .7

על כל חלקיהם נספחיהם ומרכיביהם  השירותים, בתוצרי םלמתן השירותים וכל הקשור עימ

שיעשה בהם שימוש לצורך ביצוע השירותים.  והעזריםלרבות כל מדיה אלקטרונית וכל המסמכים 

 ללא הגבלת זמן.ההתקשרות סיום  שלאחרפה התחייבותי זאת מתייחסת גם לתקו

 

 על החתום: באתי ולראייה

 

___________       __________________            ________________ 

 המצהיר/ה חתימת    המצהיר/ה שם     תאריך



 27 

 

 של המציע בדבר העדר ניגוד עניינים התחייבות - 2'ונספח 

 [המבקר המוצעיחיד או ]למילוי על ידי מציע שהוא 

 

במידה והמציע בו הנני  כדלקמן , מתחייב בזאתהח"מ, _______________, ת"ז  ____________   יאנ

 :למתן שירותי ביקורת פנים עבור המועצה להשכלה גבוהה  02/2016מועסק יוכרז כזוכה במכרז פומבי מס' 

פנימי  ם תפקידי כמבקרם ענילא אמלא מחוץ למל"ג תפקיד היוצר או העלול ליצור ניגוד עניי .1

 במל"ג.

 ו/או של מוסדות אחריםבישראל לא אתן שירותי ביקורת פנים למוסד מוכר להשכלה גבוהה  .2

כל עוד אני נותן שירותים כאמור  הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה מוכרים בישראל

 למל"ג ועוד שישה חדשים לאחר תום ההתקשרות כאמור.

לקי או מלא, ישיר או עקיף, של מוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל ו/או של בעלים באופן ח אינני .3

 מוסדות אחרים הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה מוכרים בישראל.

בעל תפקיד או עובדים במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל ו/או במוסדות אחרים הפועלים  אינני .4

שראל, למעט בתפקיד של הוראה אקדמית במוסד ביחד או ליד מוסד מוכר להשכלה גבוהה בי

 במוסדות המנהלים של מוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל או בהנהלתו. ואינני חברכאמור, 

הקרובה, כל עניין כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש  יאו לבני משפחתלי ו/אין  .5

ליצור חשש לניגוד עניינים כאמור. אם במהלך לניגוד עניינים עם מתן השירותים נשוא הליך זה, או 

על כך  אודיעניגוד עניינים כאמור, או חשש לניגוד עניינים כזה,  לידיעתימתן השירותים יובא 

 ליועצת המשפטית של המל"ג ללא דיחוי.

על כל פעולה או עובדה חדשה שיש בה כדי להקים חשש לניגוד עניינים או לעניין אישי  אדווח בכתב .6

לעיל ושהתעוררה לאחר הגשת ההצעות, וזאת עד לקבלת החלטת המל"ג בדבר זהותו של  כמפורט

 ( ימים ממועד גילוי פעולה או עובדה כאמור.3תוך שלושה ) את ההודעה אמסורהזוכה במכרז. 

, בכל הקשור בהתאם להליך זה שאני ממלא התפקידאעשה שימוש, מלבד השימוש במסגרת  לא .7

על כל חלקיהם נספחיהם ומרכיביהם  השירותים, בתוצרי םעימ למתן השירותים וכל הקשור

שיעשה בהם שימוש לצורך ביצוע השירותים.  והעזריםלרבות כל מדיה אלקטרונית וכל המסמכים 

 ללא הגבלת זמן.ההתקשרות סיום  שלאחרהתחייבותי זאת מתייחסת גם לתקופה 

 

 על החתום: באתי ולראייה

 

___________       __________________            ________________ 

 המצהיר/ה חתימת    המצהיר/ה שם     תאריך
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 סודיות במסגרת מתן שירותים ה עלשמיר התחייבות בדבר –נספח ז' 

 (המבקר המוצעוכן על ידי  מורשי החתימה של המציע למציע שהוא תאגיד המציע, )לחתימה על ידי
 א.

 כללי
 

)להלן: "חוק העונשין"( קובע הוראות בדבר החובות  1977 –חוק העונשין, תשל"ז  .1
הקשורות בשמירת סודות רשמיים ובשמירת ידיעות המגיעות לידיעתו של אזרח 
בכלל ושל אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעו בחוק מבקר 

 )נוסח משולב( בפרט. 1958המדינה, תשי"ח 

 
, קובע כי המל"ג תהא גוף 1958 –גבוהה, תשי"ח להשכלה  המועצהב' לחוק  3סעיף  .2

 . לב[נוסח משו] 1958( לחוק מבקר המדינה, תשי"ח 6)9מבוקר כמשמעו בסעיף 

 
לחוק העונשין, משמעות מיוחדת לגבי אדם שהינו בעל חוזה עם המדינה  118לסעיף  .3

ת או עם גוף מבוקר כמל"ג, מאחר והוא קובע הוראות בדבר מסירת ידיעות רשמיו
שהגיעו לבעל החוזה בתוקף תפקידו וההתקשרות עם המל"ג, ו/או התרשלות 

 ים על הוראות אלה.רבשמירתן ובהחזקתו, והוא מטיל עונשים חמורים על העוב

 
 )א( לחוק העונשין קובע: 118סעיף  .4

 
 

היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר  (א)
, ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד [נוסח משולב] 1958 –המדינה, תשי"ח 

ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר, ללא סמכות כדין, ידיעה 
 כאמור לאדם שלא היה מסומך לקבלה, דינו מאסר שנה אחת.

לרבות מי שהועסק כעבוד או נותן שירותים, לשם  –בסעיף זה "בעל החוזה"  (ב)
הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ביצוע החוזה; ואולם תהא זו 

 התחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב".
 ב.

 "ידיעה":
 

 ככוללת:העונשין לחוק  119סעיף ב"ידיעה" מוגדרת  .5

 
לרבות ידיעה שאינה נכונה, וכל תיאור, תבנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ  – ""ידיעה 

 המכילים ידיעה או עשויים לשמש מקור לידיעה;או חלק מהם 

 
 

איסור מסירת "ידיעה" שהגיעה לבעל החוזה עקב ביצוע החוזה, אינו חל איפוא על 
וקא, ואפילו לא רק על ידיעה חשובה. האיסור חל על מסירת כל ידיעה וידיעה סודית ד

 שבעל החוזה קיבל עקב ביצוע החוזה, מאיזה סוג שהוא כמוגדר לעיל.
 .ג

 סמכות למסירת ידיעה:
 

בעל חוזה רשאי למסור ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע החוזה רק אם הוסמך כדין  .7
למסור אותה, ובתנאי נוסף שהוא מוסר אותה לאדם המוסמך לקבלה. הוראה זו חלה 

 על בעל החוזה גם לאחר תום החוזה.
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או עובד  –מיכה המל"ג סמכות למסור ידיעה יכולה להינתן במפורש או מכללא, הס .8

במפורש בעל חוזה למסור ידיעה מסויימת או ידיעות מסוג מסויים, הרי אין  –בשמה 
עבירה בעצם מסירת הידיעה. כמו כן, גוררת על פי רוב עצם הטלת התפקיד על בעל 

ה המקבל זהחוזה גם סמכות למסור ידיעות. כגון סמכותו של דובר המל"ג או בעל חו
ינים עליו למסרם לעובדים אחרים ייו בתוקף תפקידו ושמטבע הענידיעות שהגיעו אל

ור. במסגרת זו מותרת גם מסירת ידיעה על הוראה חדשה על ידי בעל בבמל"ג או לצי
החוזה  שקבע אותה. כן מוסמך בעל החוזה למסור ידיעות לעובדי המל"ג שהוכפפו לו 

סמור ידיעות כנ"ל והמוסמכים למסור ידיעות לעובדי מל"ג אחרים. כל סמכות ל
 קיימת מכללא אלא אם נשללה במפורש.

 ד.
 סמכות לקבלת ידיעה:

 
בעל חוזה שיש לו "סמכות כדין" למסור ידיעה, אינו רשאי למסרה לכל אדם. החוק  .9

מתיר למסור ידיעה רק לאדם המוסמך לקבלה. כאן יש להבדיל בין מסירת ידיעות 
וסמך לקבל כל ידיעה הדרושה לצרכי בפנים ובין מסירתן החוצה. עובד מל"ג מ

ובין  משרדד מל"ג אחר, בין באותו בעבודתו ולמילוי תפקידו. אין למסור ידיעה לעו
עה לצרכי עבודתו יאחר אם אין אותו עובד מוסמך או חייב לקבל את היד משרדב

 ומילוי תפקידו. 

 ישנן. ידיעות לקבל המוסמכים האנשים מספר קטן המדינה לשירות או ג"למל מחוץ .10 
 הקשורה ידיעה כל כגון, לציבור שתימסרנה כדי נוצרו ברייתן שמטבע ידיעות כמובן
 אדם בני סוג או מסוים שאדם ידיעות ישנן כן כמו. הרחב לציבור כללי שירות במתן

 מוגדר שירותים לנותן המוסמכים האנשים מספר אז אולם, שירותים לנותן זכאים
 .בהוראות לכל בדרך נקבע והוא, ומוגבל

 
מכל הנאמר לעיל מסתבר כי הסמכות למסור ידיעה שונה ממקרה למקרה, ובעל חוזה  .11

אשר עומד בפני הצורך למסור ידיעה, חייב לשקול בזהירות רבה אם אמנם הוא 
מוסמך למסור את הידיעה, ואם האדם לו הוא עומד למסור אותה אמנם מוסמך 

בר במסירת ידיעה מחוץ למל"ג ו/או מחוץ לקבלה, ומשנה זהירות דרושה כאשר מדו
 לשירות המדינה.

 
 מאשר יותר ידיעות לקבל מוסמך אינו, עיתונאי היותו בתוקף, עיתונאי כי להדגיש יש

 לכך הוסמכו לעיתונאי ידיעות מסירת לצורך. שירותים לנותן זכאי הרחב הציבור
 .המל"ג ל"מנכ ידי על עובדים ג"במל

 

 

 י, וכי נהירות לי חובותיעילאתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט לבזה כי קר מתחייבאני 
 . 1977 -התשל"ז ,לחוק העונשין 118מכוח סעיף 

 
_______________ 

 תאריך
_______________ 

 חתימת המצהיר
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 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ותצהיר  -' חנספח 
 

......... ת"ז ............................... לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה אני הח"מ ................
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 
הנני נותן תצהיר זה בשם .................................... שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המועצה  .1

והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה . .........................."(.  אני מכהן כ הגוף" -)להלן  להשכלה גבוהה
 בשם הגוף.

 

 (.במשבצת הנכונה Xלמילוי ולסימון )  .2
 

ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 2הגוף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף  
)להלן  1976שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו חשבונות תשלום חובות מס, 

"( לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה בעל זיקה" -
 .1987 -או חוק שכר מינימום, בתשמ"ז  1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 
ורשע בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי חוק  הגוף או בעל זיקה אליו ה 

או חוק שכר  1991עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
 .1987 -מינימום, התשמ"ז 

 
הורשעו בפסק דין חלוט ביותר  במשבצת הנכונה, במקרה שהגוף או בעל זיקה X)למילוי ולסימון  .3

 -ות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א משתי עביר
 .1987 -או חוק שכר מינימום , התשמ"ז  1991

 
 -בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק )להלן  הההרשעה האחרונה לא היית 

 "(.ההתקשרות מועד"
 

 בשנה שקדמה למועד ההתקשרות. הרונה הייתהרשעה האחה 
 

ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה פסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה  .4
 (.2002באוקטובר  31בחשוון התשס"ג )

 

ידי הגוף עובדים זרים -לצורך ביצוע השירותים נשוא ההליך, הריני מתחייב כי לא יועסקו על .5
 פין.במישרין או בעקי

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6
 
 

         
 המצהיר

 
 אישור חתימת המצהיר

 
 

, ולאחר ........................ז "בעל ת............................  הופיע בפני, עו"ד  ...........הנני מאשר כי ביום 
ונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן, אישר את שהזהרתיו כי עליו  להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לע

 בפני על התצהיר דלעיל.נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם 
 

                                                                                                           
 חתימת עוה"ד  חותמת ומספר רישיון עורך דין  תאריך
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 שאלון שביעות רצון של לקוחות המציע -' טנספח 

 נועד למילוי על ידי המציע אלא לשימוש המל"ג לצורך ניקוד האיכות[ לא]שאלון זה 

 מועד ביצוע השיחה )יום ושעה(: ................

 שם הלקוח: .........................

וטורי/משרד ממשלתי/יחידת רשות מקומית/תאגיד עירוני/תאגיד סטטסיווג המגזר אליו שייך הלקוח: 
 /אחר: ........סמך

 המשתתפים בשיחה מטעם המל"ג: ..................

 המשתתפים בשיחה מטעם הלקוח: ................

 לכל התשובות בשאלון יהא משקל זהה וציון של כל שאלון יהיה ממוצע הציונים שניתנו לכל שאלה.

ן על ידי המבקר עמד בדרישות ההתקשרות עמו האם השירות שנית -עמידה בתנאי ההתקשרות  .1
 )לרבות עמידה בנהלי עבודה שהוגדרו לו, ככל שהוגדרו(:

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה כלל לא

 

 נים: האם המבקר עמד בלוחות הזמנים שנקבעו במסגרת ההתקשרות?מעמידה בלוחות ז .2

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית ה מועטהבמיד כלל לא

 

 איכות תוצרי העבודה: האם אתה שבע רצון מאיכות תוצרי העבודה שהכין המבקר? .3

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה כלל לא

 

 מקצועיות: האם המבקר הפגין מקצועיות וידע במסגרת מתן השירותים? .4

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה כלל לא

 

פתרון בעיות או תקלות: האם המבקר נתן מענה לבעיות שהתעוררו במסגרת ההתקשרות עמו  .5
באופן יעיל? האם המציע הציע פתרונות יצירתיים ומקוריים לבעיות שהתעוררו במסגרת 

 ההתקשרות עמו?

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית מועטה במידה כלל לא
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שניתן ללקוח )מיידיות במענה לפניות הלקוח(? האם  זמינות: האם המבקר הפגין זמינות בשירות .6
 המענה שניתן לפניותיך? מזמינותאתה שבע רצון 

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה כלל לא

 

לית, מודעות שירות ללקוח: האם המציע הפגין יחס נעים ואדיב? האם יש למבקר תרבות ניהו .7
 מודעות לחשיבותה של איכות השירות שהוא מעניק ללקוחותיו?

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה כלל לא

 

ו במהלך ההתקשרות שיתוף פעולה עם הלקוח: האם המבקר היה קשוב לצרכים שונים שהתעורר .8
)לדוגמה: בקשות לשיפורים, שינויים, הסברים או דיווחים(? האם המציע נענה לצרכים אלו באופן 

 יעיל ומספק?

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה כלל לא

 

 עצמאות המבקר: עד כמה היו שירותי הביקורת ענייניים ונטולי פניות? .9

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה כלל לא

 

 מבקר פנים?כהאם היית ממליץ להתקשר עם המציע  .10

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה כלל לא

 


