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ביקורת פונה בזאת לקבלת הצעות לאספקת שירותי "( המל"ג" - מועצה להשכלה גבוהה )להלןה

הכל בהתאם לתנאים ודרישות המפורטים להלן ובמסמכים המצורפים "( השירותים" - 2פנים )להלן

            . "(מסמכי המכרז" - )להלן זהלמכרז 

  פירוט השירותים .1

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

-הביקורת הפנימית, התשנ"בשירותי ביקורת פנים בהתאם למסמכי המכרז, לחוק  1.1
וכל דין,  1980-"(, לחוק העמותות, התש"םחוק הביקורת הפנימית" -)להלן  1992

 ובין היתר:
 

 ג הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית,"מלהלהגיש לאישור מנכ"ל  1.1.1
  .עדת הביקורתובו בסופו של דבראשר תאושר 

ג או "מנכ"ל המל לערוך ביקורת פנימית, נוסף על תכנית העבודה, לבקשת 1.1.2
ג, בעניינים שבהם יתעורר צורך לבדיקה ספציפית "ועדת הביקורת של המל

 דחופה.ו/או 

מירה על החוק שה ג מבחינת"ן של פעולות המלתלבדוק את תקינו 1.1.3
 והתנהלות תקינה.

ועדת הביקורת של   וולג "להגיש דין וחשבון על ממצאיו למנכ"ל המל 1.1.4
 .ג"המל

על הניהול התקין והשוטף של המל"ג, לרבות: עריכת פנימית עריכת ביקורת  1.1.5
ביקורת על תהליכי העבודה הקיימים במל"ג, על נושאים כספיים שונים 
שקשורים לפעילות במל"ג, על תהליכי קבלת ההחלטות המתקבלות במל"ג, 

ל על כל הקשור בנהלי העבודה והפעילות הכוללת של המל"ג, על ניהו
 "ג.הנכסים וההתחייבויות של המל

לרבות הגשת דוח מסכם  עריכת סקר סיכונים: מיפוי הסיכונים הקיימים 1.1.6
              .הממפה ומדרג את הסיכונים

תפקידים ונושאים נוספים המתחייבים מכוח הוראות הדין ובכלל זה מכוח  1.1.7
ביקורת פנימית תפעולית וניהולית, כגון:  הוראות חוק הביקורת הפנימית

איתור הונאה ומעילות וביקורת טכנולוגיות ביקורת חקירתית, ביקורת 
 מידע/ מערכות ממוחשבות.

  ית על פי תקנים מקצועיים מקובלים.לערוך את הביקורת הפנימ 1.1.8

 .להשתתף בישיבות ועדת הביקורת או כל ישיבה אחרת, ככל שיידרש 1.1.9

 .השירותים מתן לשם עושה היה שמבקר הפנים וסבירה פעולה נדרשת כל 1.1.10

 .יתבקש מעת לעת במסגרת השירותיםל שירות נוסף כפי שכ 1.1.11
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 מנהלה .2

 מועדיםטבלת ריכוז  .2.1

 להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז:

 המועדים הפעילויות

 16/09/2022 מועד פרסום המכרז

המועד האחרון להגשת 

 שאלות הבהרה

  12:00עד השעה  15/11/2022

המועד האחרון לפרסום 

 תשובות הבהרה

27/11/2022 

המועד האחרון להגשת 

 הצעות

 14:00בשעה   12/12/2022

 חודשים מיום פרסום המכרז 6 מועד תוקף ההצעה

אחרים המופיעים במכרז,  מועדיםאלה לבין  מועדיםבמקרה של אי התאמה בין  .2.2

 בטבלה זו בלבד. המועדיםייקבעו 

שומרת לעצמה את שיקול הדעת לשנות כל אחד מן המועדים המנויים לעיל,  מל"גה .2.3

המועד  ובכלל זה לדחות את המועד האחרון לפרסום תשובות שאלות הבהרה או את 

להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר דחיה כאמור תפורסם באתר 

אתר האינטרנט של " -)להלן  www.che.org.ilשכתובתו: ל"ג האינטרנט של המ

, לגבי מל"גלהתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של ה ים"(. באחריות המציעל"גהמ

דחיות מועדים ו/או עדכונים ו/או שינויים ו/או הודעות ו/או הבהרות שיחולו 

במסגרת ההליך לרבות שינוי בתנאי הסף. מציעים לא יישמעו בכל טענה הנוגעת 

ידיעה של דחיות במועדים, עדכונים, שינויים לרבות בתנאי הסף והודעות -לאי

 שפורסמו באתר האינטרנט כאמור. 
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 קבלת מסמכי המכרז .3

על מציע להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט, לשלוח לכתובת הדוא"ל  .3.1

Mechrazim@che.org.il  ,)את פרטיו המלאים בטופס פרטי המציע )בקובץ וורד

למסמכי המכרז. הטפסים, המתקבלים בדואר  כנספח א'המצורף ומסומן 

ידי הגורמים הרלבנטיים, שיעדכנו את המציעים -האלקטרוני, מועברים לטיפול על

הפוטנציאליים בדבר ענייני המכרז, אם יש בכך צורך. המציעים הפוטנציאליים 

מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לוודא קבלת הדוא"ל 

 קריאה". באמצעות "אישור

מציע, שלא ישלח את הפרטים כאמור, לא יקבל הודעות ועדכונים בדבר המכרז, ולא  .3.2

 בעניין זה. ל"גיוכל להעלות כל טענה כנגד המ

 אף המין השני במשמע. -מובהר בזאת כי בכל המכרז כל האמור בלשון זכר או בלשון נקבה  .4

 תקופת ההתקשרות  .5

החל מיום החתימה על ההסכם עם חודשים  12למשך תקופת ההתקשרות היא  .5.1

 . "(תקופת ההתקשרות" -)להלן  הזוכההמציע 

למל"ג תהא שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז 

)כולל תקופת הכוללת תקופות נוספות ובלבד שתקופת ההתקשרות תקופה או ל

כי  דגשוי"(. תקופת ההארכה" -)להלן  שנים 5 ( לא תעלה עלהראשונהההתקשרות 

החלטה שלא לממש את האופציה של המל"ג לתקופת ההארכה תחשב סיום 

ללא צורך בקבלת הסכמת בין הצדדים בתום תקופת ההתקשרות וההתקשרות 

חוק הביקורת הפנימית, ב 12לסעיף בהתאם לאי מימוש האופציה מבקר הפנים 

  .1992-תשנ"ב

יודגש כי הארכת ההתקשרות במסגרת האופציה תעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי  .5.2

במשך  תנאי המכרזנותן השירותים יעמוד ב בכך כי  ,בין היתר ,של המל"ג ומותנית

 .תקופת ההתקשרותכל 

 האמור כפוף להוראות ההסכם בכל הנוגע לתקופת ההתקשרות ולסיומה. .5.3

הזוכה יוכל להתחיל במתן השירותים בפועל ובאופן מלא, בכפוף לחתימת המציע  .5.4

כשהוא חתום בחתימה מלאה ומחייבת על והסכם ע"י מורשי החתימה של המל"ג ה

 ידי כל הצדדים.

   שתתפות במכרזסף לה תנאי .6

עונה על כל תנאי הסף במצטבר, או תאגיד, היחיד, להציע הצעה למכרז זה רשאי  .6.1

. "(המבקר המוצע" -מטעמו עבור המל"ג )להלן שמציע יחיד יבצע את השירותים 

הן את תנאי הסף המתייחסים לתאגיד והן במקרה שהמציע הוא תאגיד, עליו לקיים 

 . המוצעלמבקר את כל תנאי הסף במצטבר המתייחסים 

 :דרישות הסף להלן בכלעמוד , יהמבקר המוצעאו  יחידהוא ש מציע .6.2

mailto:Mechrazim@che.org.il
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 הוא תושב ישראל; 6.2.1

 הוא לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון; 6.2.2

להשכלה מוכר ע"י המועצה  אקדמיהוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד  6.2.3

שהוכר ע"י הגורם אקדמי בעל תואר ממוסד גבוהה בישראל או 

התואר  המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגבי

ף להערכת וו נתקבל אישור שקילות מטעם הגהאקדמי שהוא נושא ב

 או שהוא עורך דין או רואה חשבון ,בישראלתארים במשרד החינוך 

 ;מתאים בתוקףישראלי בעל רישיון 

כה בלימודי ביקורת פנימית וציבורית ממוסד מבעל תעודת הסהוא  6.2.4

למות מוכר להשכלה גבוהה בישראל, או בעל תעודת סיום השת

מקצועית בביקורת פנימית שאישרה ועדה לענייני השתלמויות 

)יחיד או ( לחוק הביקורת הפנימית(. מציע 5)א()3)כמפורט בסעיף 

פטור בעל רישיון ישראלי בתוקף שהוא רואה חשבון המבקר המוצע( 

 . תנאי סף זהמ

ובין כנותן שירותים  כעובדכמבקר פנים )בין הוא בעל ניסיון מוכח  6.2.5

שקדמו למועד  השנים האחרונות 7מתוך שנים לפחות  5חיצוני( במשך 

שנים אלו הוא ביצע שירותי  5, ובמהלך האחרון להגשת הצעות למכרז

 5 -ל לפחותהדומים לשירותים הנדרשים לפי מכרז זה, ביקורת פנים 

 לקוחות השייכים למגזר הציבורי.

משמעו רשויות מקומיות, תאגידים  "המגזר הציבוריזה, " מכרז ב

עירוניים, תאגידים סטטוטוריים, משרדי ממשלה, יחידות סמך 

, מוסדות מתוקצבים להשכלה גבוהה, וכן כל גוף וחברות ממשלתיות

בעל מאפיינים ציבוריים שהמציע פנה אל המועצה מראש עד למועד 

האחרון להגשת שאלות הבהרה בבקשה לאשרו כמגזר ציבורי לצרכי 

 מכרז זה. ההחלטה בעניין תהא לפי שיקול דעתה המוחלט של המל"ג.

תאגידים המופיע ברשימת  –תאגיד סטוטורי לצרכי מכרז זה" "

 י' כנספחשל משרד האוצר, המצורפת  2021אוגוסט  יםסטטוטורי

 זה. זלמכר

מצוי במצב של ניגוד עניינים ו/או במצב של חשש לניגוד אינו הוא  6.2.6

  .2ו'כנספח  בנוסח המצורף למסמכי המכרזכמפורט עניינים, 

לעיל, במקרה בו מדובר במציע שהינו  6.2כאמור בסעיף בנוסף לדרישות הסף  .6.3

 :לעמוד גם בדרישות הסף הבאות)התאגיד(   על המציע, יהא תאגיד
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המציע הוא תאגיד ישראלי רשום כדין בישראל או עוסק מורשה  6.3.1

 בישראל.

דומים לשירותים בעל ניסיון מוכח במתן שירותים )התאגיד( המציע  6.3.2

השנים האחרונות שקדמו  7לפחות מתוך  שנים 5נשוא מכרז זה במשך 

סיפק שנים אלו  5למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ובמהלך 

שירותי ביקורת פנים הדומים לשירותים הנדרשים לפי מכרז זה, 

 ;כהגדרתו לעיל, לקוחות השייכים למגזר הציבורי 4 -לפחות ל

במקרה שבו המציע, כאישיות משפטית עצמאית, אינו עומד בתנאי הסף 

לעיל,  ושבעברו של המציע התרחש שינוי ארגוני )לדוגמה  6.3.2המפורט בסעיף 

התאגדות מציע מעוסק מורשה לחברה, רכישת פעילות, התאגדות כחברה, 

ילות הרלוונטית ארגון או איחוד של חברות בדרך אחרת(, באופן בו הפע-רה

לצורך עמידה בתנאי הסף השתלבה אצל המציע, יוכל המציע לצרף לנתוניו 

את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי הארגוני. החלטה בדבר 

 הכרה בפעילות כאמור תהיה בכפוף לשיקול דעת המל"ג.

למציע האישורים הנדרשים בהתאם לחוק עסקאות גופים  6.3.3

 כדלקמן: 1976-ציבוריים,התשל"ו

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח כי המציע מנהל את פנקסי  6.3.3.1

החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה )נוסח 

או שהוא פטור  1975-חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

מלנהלם, וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח 

 לפי חוק מס ערך מוסף; למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס

אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס  6.3.3.2

 הכנסה )נוסח חדש(.

מצוי במצב של ניגוד עניינים ו/או במצב של חשש אינו )התאגיד( המציע  6.3.4

 .ו'כנספח  בנוסח המצורף למסמכי המכרזכמפורט לניגוד עניינים, 

 ההצעמסמכים אותם יש לצרף ל .7

 ;וצוות המשרד תיאור מבנה המשרד המציע -לגבי מציע שהוא תאגיד  7.1

  ;ו/או של המציע )אם מדובר במציע שהינו יחיד( המבקר המוצעשל  קורות חיים 7.2

ישורים עדכניים ותקפים על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה וכל אישור א 7.3

חשבונות ותשלום אחר, הנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 

 ;1976-חובות מס(, התשל"ו
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דומים שירותים במתן  המבקר המוצע של ניסיוןאו /ו ירוט ניסיון המציעפ 7.4

 ;'1הכנספח  נוסח המצורף למסמכי המכרזבהתאם ל, מכרז זהלשירותים נושא 

במתן שירותים  ניסיון המציע )תאגיד( ואנשי צוות בתאגיד המתמתחיםירוט פ 7.5

כנספח דומים לשירותים נושא מכרז זה, בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז 

 ;'2ה

לרבות לצורך בחינת העמידה של המציע בתנאי הסף  של המציע שימת לקוחותר 7.6

המקבלים שירותים דומים  לרבות לקוחות ,)לפי העניין( 6.3.2ו/או  6.2.5בסעיף 

 ;מספרי טלפוןשמות של אנשי קשר ורשימה זו תכלול  ;מכרז זהלשירותים נושא 

 ;למכרז ג'כנספח בנוסח המצורף  ומיםחת ונספחיו הסכם 7.7

כל מסמכי המכרז, לרבות כל עדכון או הבהרה או קובץ תשובות הבהרה )ככל  7.8

 ;חתומים בראשי תיבות בכל עמודשיהיו(, 

לרבות מאושרים כל נספחי המכרז, מלאים וחתומים בהתאם להוראות בכל נספח,  7.9

   ;על ידי עו"ד או רו"ח במקום שזה נדרש

, להגיש 1992–ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2על מציע העונה על דרישות סעיף  7.10

אישור ותצהיר לפיו העסק הוא "עסק בשליטת אישה", בהתאם להגדרות המופיעות 

 בתיקון לחוק האמור. 

בכל עמוד על ידי המציע בראשי כל מסמך נוסף שיידרש על ידי המל"ג, כשהוא חתום  7.11

 תיבות. 

 . אי צירוף המסמכים כאמור עלול לפסול את ההצעה

 נוהל העבודה עם המציע הזוכה .8

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

 

שנה וכן את כל הזוכה ב המציעועדת הביקורת תקבע אילו ביקורות יבוצעו ע"י  8.1

 השעות המקסימלי לביצוען. היקף 

הזוכה יעבוד מול מנכ"ל המל"ג ומול רכז/ת ועדת הביקורת ויעדכן אותם  המציע 8.2

 ו.יבאופן שוטף בדבר פעולות הביקורת המבוצעות על יד

ולתכנית מודגש ומובהר, כי השירותים יינתנו על פי דרישה ובהתאם לצרכי המל"ג  8.3

 מין את כל השירותים או חלקם. וכי המל"ג אינו מתחייב להזהעבודה המאושרת 

 התמורה .9



 

 מסמכי מכרז מעודכנים לאחר מענה לשאלות הבהרה

 

8 

 סך של בתמורה שתשולם לספק הזוכה בגין מתן השירותים לפי הליך זה תהיה ה .9.1

 בתוספת מע"מ כדין לכל שעה של מתן שירות בפועל.  ₪ 299

הינה תמורה שלמה מלאה  לא ישולמו הוצאות כלשהן, והתמורה הנזכרת לעיל .9.2

ביטול זמן בנסיעה, הוצאות חניה, הוצאות נסיעה,  , בין היתר,כוללתוסופית ו

, והכל כל הוצאה נוספת אחרת הכרוכה במתן השירותיםכן הוצאות משרדיות ו

 .בהתאם למפורט בהסכם המצורף למכרז זה

 

 של המציע הזוכה הליך הבחירה .10

 כללי .10.1

 

תיבדק עמידת ההצעות בכל תנאי הסף המפורטים  - שלב ראשון 10.1.1

לעיל. רק הצעות שתעמודנה בכל תנאי הסף תעבורנה  6בסעיף 

 לבחינה בשלב השני.

, שיורכב מהניקוד 100% -בחינת איכות ההצעה   - שלב שני 10.1.2

 משני אלו:

, כמפורט המבקר המוצעאו  ניקוד המציע - איכות נקודות 60עד 

 .להלן 10.2בסעיף 

ניקוד האיכות לא יתבצע באופן יחסי )בין המציעים, האחד 

 לשני(.

שהצעותיהם תקבלנה את ניקוד האיכות  המציעים שלושת

וזמנו לשלב הראיון. במקרה שבו יהמשוקלל הגבוה ביותר 

)או יותר( תזכינה בניקוד איכות  הרביעית השלישית וההצעה 

המציעים כאמור )או יותר(  ארבעתיוזמנו  -משוקלל זהה 

כל  -הצעות כשרות  משלושבמקרה שבו יהיו פחות לראיון. 

  .המציעים יוזמנו לשלב הריאיון

 - המבקר המוצעאו ו/ראיון עם המציע  -ראיוןנקודות  40עד 

 להלן. 10.2.2בסעיף  בהתאם לפירוט הניקוד

בהתאם לניקוד הצעותיהם  דירוג המציעים  - שלישישלב  10.1.3

 .10.3-ו 210.לפי סעיפים 

  איכות ההצעה בדיקת .10.2

 נקודות  60עד  - ניסיון המציע 10.2.1
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 למציע עצמו: בהתייחס

מגזר ל ביקורת פניםבגין ניסיון המציע במתן שירותי  .10.2.1.1

 - 2.56.לניסיון שנקבע בתנאי הסף בסעיף  מעבר ציבוריה

בגין כל שנת נקודות  2: שיוענקו באופן הבא נקודות 15עד 

עד לעשר שנות   נוספת על חמש השנים כאמור שם, ניסיון

נקודות(, חמש נקודות נוספות שיוענקו  10ניסיון )סה"כ 

 שנים.  10למציע בגין ניסיון מעל 

לתאגיד בגין ניסיון המציע במתן שירותי ביקורת פנים  .10.2.1.2

ינתן י  . במסגרת זו,השנים האחרונות 5במהלך  סטטוטורי

תאגידים הסטטוטוריים יתרון למידת הרלוונטיות של ה

מורכבותם, ינת: היקף הפעילות שלהם, המבוקרים מבח

 נקודות. 10עד  - תחום עיסוקם וכדומה

)אם הוא יחיד( או למבקר המוצע )אם בהתייחס למציע 

 :המציע תאגיד(

מבקר השל או )אם המציע יחיד( ניסיון ספציפי של המציע  .10.2.1.3

הבאים: ביצוע בתחומים )אם המציע תאגיד( המוצע 

שוטפת, על ניהול ביקורות על ניהול תקין והתנהלות 

 על תהליכי קבלת החלטות כספים, נכסים והתחייבויות,

על נהלי ותהליכי עבודה בגופים  ויישומם

סקרי וסיכונים ניהול , ציבוריים/ארגונים/תאגידים

 -ועריכת ביקורת במערכות מידע משמעותיים  סיכונים

 .נקודות 25   בסה"כ עד

 . נקודות 10עד  - מהמגזר הציבוריות לקוח 2חוות דעת של  .10.2.1.4

)שאלון ט' לנספח הניקוד בגין סעיף זה יהיה בהתאם 

ות(, כאשר הניקוד המקסימלי חשביעות רצון של לקו

-שהן שוות ערך לנקודות,  50שיכול לצבור כל שאלון הוא 

נקודות  40)בהתאם ולדוגמה, ניקוד של  נקודות איכות 10

הניקוד . , וכן הלאה(נקודות איכות 8-בשאלון שווה ערך ל

 2יהיה לפי ממוצע של זה  10.2.1.4הסופי של סעיף 

 שאלונים.

המל"ג רשאית  -מובהר כי לעניין התרשמות מההמלצות 

ליצור קשר עם מי מבין הממליצים ו/או אנשי הקשר לשם 

קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם 

שומרת לעצמה הזכות גם לפנות  ממנו. יודגש כי המל"ג
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לאנשי קשר/ממליצים שלא צוינו בהצעה וכן כי בגין 

אפשר שיינתן  -המלצה שלילית או חוסר שביעות רצון 

את שומרת לעצמה  המל"גיודגש, כי עוד ניקוד שלילי. 

הזכות למלא את השאלון לגבי עצמה )כאחד הלקוחות( 

דומה  ג התקשרותלגבי מציעים שאיתם הייתה למל"

 .קודמת

 

 נקודות 40עד  - המבקר המוצעאו המציע ו/ראיון עם  .10.2.2

הראיונות יתקיימו במשרדי המל"ג ברחוב ז'בוטינסקי בירושלים, לאחר 

)אם המציע יחיד( לראיון יצטרך להתייצב המציע המציע. עם  תיאום טלפוני

תהיה רשאית   המל"גאחרת  -מטעמו )אם המציע תאגיד(  המבקר המוצעאו 

 לפסול את הצעתו.

 תוך התחשבות בקריטריונים ובמשקלות הבאות: ניקוד הריאיון יינתן

לרבות : המרואייןהתרשמות מרמתו המקצועית של  .10.2.2.1

רלוונטי ידע מקצועי במגזר הציבורי הספציפי סיונו ינ

 .נקודות  15עד -הפנימית בתחום הביקורת למכרז זה 

שיוצגו למרואיין במהלך התמודדות עם סוגיות מקצועיות   .10.2.2.2

 .נקודות 15עד  -השאלון 

מהמרואיין והתאמתו למתן השירותים התרשמות אישית  .10.2.2.3

 . נקודות 10עד  - לרבות זמינותו שבהם מדובר

בכפוף לדין החל ולזכויות ועדת המכרזים לפי מכרז זה, . בחירת ההצעה הזוכה .10.3

המל"ג תהא הגבוה ביותר תוכרז כזוכה במכרז, ו האיכותההצעה שתזכה לניקוד 

ההצעה שדורגה אחריה ככשיר שני, ולפי שיקול דעתה גם על רשאית להכריז על 

 כשיר שלישי בנוסף. 

  

( שניים עשר) 12, תעמוד הצעתו בתוקפה למשך )ושלישי( ככל שיוכרז על כשיר שני .10.4

חודשים נוספים לאחר מתן החלטה בדבר ההצעה הזוכה במכרז, וזאת למקרה שבו 

התקשרות החוזית עם בעל בעל ההצעה הזוכה במכרז יחזור בו מהצעתו או שה

ההצעה הזוכה תסתיים טרם זמנה מכל סיבה שהיא. בנסיבות אלו תהא רשאית 

 להלן. 10.5ועדת המכרזים לפעול בהתאם לאמור בסעיף 

 

 בוטלה זכיית בעל ההצעה הזוכה ו/או בוטל ההסכם שנחתם עמו מכל סיבה שהיא .10.5

רשאית להכריז על הכשיר השני  ל"ג, תהא המו/או לא נכנס לתוקף מכל סיבה שהיא
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כעל זוכה חלופי, ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ימשיכו להתקיים בכשיר השני 

 ובהצעתו תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז.

הוכרז הכשיר השני ככשיר חלופי, יחולו עליו כל ההוראות החלות על בעל ההצעה  .10.6

 הזוכה.

 דרישות והנחיות למגיש ההצעה .11

הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמתו לכל תנאי המכרז, וכי הייתה לו   11.1

הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על 

בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו. מציע שהגיש הצעה 

א היה מודע לפרט במכרז יהיה מנוע מלטעון טענות כנגד תנאי המכרז, או כי ל

 כלשהו הקשור למכרז ו/או לתנאיו.

על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז, את היקף ומאפייני  11.2

השירות, וכן כל נתון ופרט משפטי, כלכלי, עסקי או אחר, הרלוונטי, לדעתו של 

 פי מסמכי-המציע, להליך המכרז, למתן השירות ולכלל התחייבויותיו של המציע על

 המכרז.

כל טענה בדבר טעות, אי הבנת מסמכי המכרז ו/או אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור  11.3

 ידי המציע.-במתן השירותים מושא המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או הנובעות  11.4

למניעת ספק, המציעים לא  מהכנת ההצעה והגשתה, תחולנה על המציעים בלבד.

 יהיו זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור.

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, אשר תהא בשם המציע בלבד וללא כל  11.5

 הסכם, קשר או תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות למכרז.

חד ובשמו ידי מציע א-אין להגיש הצעה משותפת למספר גופים. ההצעה תוגש על 11.6

בלבד, ללא כל הסכם, תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים 

הצעות למכרז זה. גופים אשר יש להם קשר עסקי/משפטי )הגם שלכל אחד מהם 

מספר ח.פ נפרד(, היוצר ו/או עלול ליצור ניגוד עניינים ו/או לפגוע בתחרות בין שני 

לה או היעדר תחרות, לא יגישו שתי הצעות הגופים, לרבות הסכם לגבי שיתוף פעו

תהא רשאית לפסול הצעות של מציעים אשר קיים ביניהם  מל"גנפרדות למכרז זה. ה

קשר של בעל עניין ו/או חברת בת ו/או חברה מסונפת ו/או חברה קשורה, כהגדרתם 

 . 1968 –בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 הבהרה שאלות  .12

שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, בכל הנושאים, יש להפנות באמצעות דואר  .12.1

)שאלות שיופנו בדרכים אחרות לא ייענו(, עד   Mechrazim@che.org.il  אלקטרוני 

דא לעיל באחריות הפונה לוו .2.1לתאריך המופיע בטבלת ריכוז התאריכים בסעיף 

 קבלת הפנייה באמצעות קבלת מענה חוזר.

mailto:Mechrazim@che.org.il
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, בשפה העברית בלבד, תוך Wordהפונים מתבקשים להגיש שאלות באמצעות קובץ  .12.2

הפרדה בין שאלות המתייחסות למסמכי המכרז, על נספחיו, לבין שאלות 

 המתייחסות להסכם, על נספחיו ובפורמט שלהלן:

סידורי של  מס

 השאלה

הסעיף במסמכי  מסמך

המכרז/ 

בנספח]אם הסכם/ב

השאלה מתייחסת 

לנספח כלשהו, יש 

לציין את שם הנספח 

 ואת מספר הסעיף בו[

 השאלה

1.    המכרז מסמכי 

2.    להסכם X  נספח 

 

למתן שירותי  03/2022מכרז פומבי מספר  –שאלות הבהרה על גבי הפנייה יש לציין " .12.3

המציע, שם  וכן, יש לציין את שם ".עבור המועצה להשכלה גבוהה ביקורת פנימית

איש הקשר מטעמו לצורך קבלת תשובה, מספרי הטלפון שלו )קווי ונייד( וכתובת 

 דואר אלקטרוני. 

ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול דעתה הבלעדי  .12.4

 . ל"ג, ובכל מקרה יובהר, כי רק מענה בכתב יחייב את המל"גשל המ

אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק  ל"ג המ .12.5

שאלות שלא נענו יראו אותן מהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות. 

רשאית לפרסם יותר מקובץ הבהרות אחד, אם יהיה  המל"גכשאלות שנענו בשלילה. 

 בכך צורך.

להשיב לשאלות או לבקשות הבהרה או לבצע תיקון  המל"גבכל מקרה שבו תחליט  .12.6

כלשהו מסמכי המכרז, בין ביוזמתה ובין בתגובה לשאלה, המציעים יידרשו לצרף את 

ידיהם ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי -המסמך האמור להצעתם, כשהוא חתום על

המכרז. בכל מקרה תשובות ותיקונים כאמור לתנאי המכרז, יהיו תקפים כלפי כל 

 מציעים ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, לכל דבר ועניין.ה

באחריות המציעים לבדוק ולהתעדכן בדבר פרסום תשובות הבהרה ועדכונים למכרז  .12.7

זה, והם מוותרים מראש על כל טענה בגין הודעה ו/או עדכון למכרז שפורסמו באתר 

למועד האחרון ואשר לא ידעו עליו, אף אם פורסמו בסמוך  המל"גהאינטרנט של 

 להגשת הצעות.

מובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או נספחיו לבין קובץ הבהרות  .12.8

סעיפיו, יגבר האמור בקובץ ההבהרות או -או תיקונים, כאמור בסעיף זה על תת

התיקונים לפי העניין. אם פורסם יותר מקובץ הבהרות או תיקונים אחד ויש ביניהם 
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ץ, שפורסם במועד המאוחר יותר. בכל מקרה של סתירה בין נוסח סתירה, יגבר הקוב

המכרז, על נספחיו, לבין נוסח ההסכם, יעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. 

בנסיבות, שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם, יגבר הנוסח שהוא 

 . יובהר, כי חסר לא ייחשב כסתירה.המל"גלטובת 

מקרה של פגם או חסר במכרז או במסמכיו, חובה על המציע ליתן  מובהר כי בכל .12.9

ידיו ועל פי המפורט לעיל, שאם -הודעה בכתב בדבר האמור מיד עם גילויה על ל"ג למ

 לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.

 

 הגשת ההצעהאופן   .13

, בהתאם ניידעותק נוסף בהחסן עותק + מקור ו –עותקים זהים  ניההצעה תוגש בש .13.1

 להוראות הבאות:

 מקורי של טופס ההצעה בראשי תיבותהמציע יחתום על כל עמוד בעותק ה .13.1.1

 .מורשי החתימה של המציע ובחותמת המציע

העמוד הראשון של כל אחד מהעותקים יוחתם בחותמת מקורית )לא צילום(  .13.1.2

 של המציע ובחתימה מקורית )לא צילום( של המציע.

 האמור בעותק המקורי ייקבע.  –במקרה של סתירה בין העותקים  .13.1.3

יש להקפיד על סימון העותק המקורי של מסמכי המכרז במילה "מקור"  .13.1.4

 מסמכי המכרז במילה "העתק". העותק שלוסימון 

 . ת ההצעהאת ההחסן הנייד יש להכניס לתוך מעטפ .13.1.5

 
לתוך תיבת המכרזים של  ולהכניסאת מעטפת ההצעה, כשהיא סגורה, יש להגיש  .13.2

בירושלים, לא יאוחר מהמועד  43ברחוב ז'בוטינסקי  המל"ג, הנמצאת במשרדי המל"ג

תיבת המכרזים נכון למועד זה היא  בתוך האחרון להגשת הצעות. הימצאות ההצעה

 באחריות המציע בלבד. 

בין  המועד האחרון להגשת הצעות, בימים א' עד ה' לפניניתן להכניס הצעות לתיבה,  .13.3

 )למעט ערבי חג, חגים וימי חול המועד(.  16:00עד  8:00השעות 

יובהר, כי הצעה שתתקבל לאחר המועד הנקוב לעיל תוחזר למגיש ההצעה, ותיפתח,  .13.4

 במידת הצורך, רק לצורך זיהוי פרטי המציע הרלוונטי במטרה להחזירה.

 בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס. .13.5
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 תוקף ההצעה .14

שהוגשה במסגרת  הצעהלעיל,  10.4מבלי לגרוע מהוראות בעניין כשיר שני )ושלישי( בסעיף 

 המל"גמהמועד האחרון להגשת הצעות. היה ותבקש זאת  חודשים 6הליך זה תעמוד בתוקפה 

 יאריך המציע את תוקף הצעתו, עד לקבלת החלטה סופית בדבר המציע הזוכה בהליך זה.  -

 

 ענייניםניגוד  .15

ולגבי שיוגדר כזוכה בהליך זה, יצטרך להצהיר כי הוא ) המבקר המוצעאו ו/מובהר, כי מציע 

בכל מקרה  אחר כל התנאים הבאיםימלא לרבות השותפים/הבעלים שלו(,  -מציע שהוא תאגיד 

 :של זכייה במכרז

תפקיד היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר  ימלא מחוץ למל"ג לא 15.1

 פנימי במל"ג.

להשכלה גבוהה בישראל ו/או של מוסדות  מוכרלמוסד י ביקורת פנים שירות ייתןלא  15.2

 הואבישראל כל עוד  מוכריםאחרים הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה 

 .תום ההתקשרות כאמורלאחר ועוד שישה חדשים  שירותים כאמור למל"ג ןנות

המציע ו/או עובדיו אינם בעלים באופן חלקי או מלא, ישיר או עקיף, של מוסד מוכר  15.3

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

 בישראל.מוכרים להשכלה גבוהה 

ה גבוהה בישראל המציע ו/או עובדיו אינם בעלי תפקיד או עובדים במוסד מוכר להשכל 15.4

ו/או במוסדות אחרים הפועלים ביחד או ליד מוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, 

בתפקיד של הוראה אקדמית במוסד כאמור, והם אינם חברים במוסדות  למעט

 המנהלים של מוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל או בהנהלתו.

כלכלי או אחר העלול  אין למציע ו/או לעובדיו או לבני משפחתם הקרובה, כל עניין 15.5

לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם מתן השירותים נשוא הליך זה, או 

ליצור חשש לניגוד עניינים כאמור. אם במהלך מתן השירותים יובא לידיעת מי מהם 

ניגוד עניינים כאמור, או ליצור חשש לניגוד עניינים כזה, יש להודיע על כך ליועצת 

 ללא דיחוי. המל"גל המשפטית ש

על המציע לדווח בכתב, על כל פעולה או עובדה חדשה שיש בה כדי להקים חשש לניגוד  15.6

עניינים או לעניין אישי כמפורט לעיל ושהתעוררה לאחר הגשת ההצעות, וזאת עד 

לקבלת החלטת המל"ג בדבר זהותו של הזוכה במכרז. יש למסור את ההודעה תוך 

 לוי פעולה או עובדה כאמור.( ימים ממועד גי3שלושה )

 אין באמור כדי לגרוע מהדין הכללי החל בכל הנוגע לניגוד עניינים. 15.7
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 סודיות ההצעה והעיון במסמכי ההליך .16

תקנות " - )להלן 1993-המציע מצהיר כי ידוע לו  שעל פי תקנות חובת המכרזים התשנ"ג 16.1

"( יתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים שלא זכו במכרז, לראות חובות המכרזים

את הצעתו אם זכה. כמו כן, מצהיר המציע כי אין לו התנגדות לכך ואין צורך לבקש 

 ממנו רשות להראות את הצעתו, בכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו. 

אלו חלקים מציע רשאי לציין מראש, על גבי נספח נפרד ומנומק שיצרף להצעתו ,  16.2

בהצעתו יש בהם לדעתו סוד מסחרי או סוד מקצועי. מציע שלא סימן חלקים בהצעתו 

כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים. לתשומת 

לב המציע, מציע שלא יציין על גבי נספח נפרד כאמור לעיל, נימוקים מפורטים מדוע 

כאמור ו/או שוועדת המכרזים תסבור שהנימוקים  מדובר בסוד מסחרי ו/או מקצועי

אותם ציין המציע בהודעתו הינם נימוקים לאקוניים שאין בהם כדי להעיד על סודיות 

החלק/ים בהצעת המציע, יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים 

 אחרים.

לקים אלו לתשומת לב המציע, סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודעה בכך שח 16.3

בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים. ומכאן שהמציע מוותר מראש 

על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים וזאת ללא קשר לעמדתה 

 של ועדת המכרזים בשאלה האם מדובר בחלקים סודיים.

דת המכרזים יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של וע 16.4

ושל ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים, לדיני העיון 

 ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית.

 ביטוח .17

הצעתו תתקבל )יבחר כזוכה  אםהמציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי   17.1

 כל ללא במכרז הנדרש כפי ביטוחים קיום ואישור הפוליסות את''ג מלבמכרז( ימציא ל

 .המכרז הגשת בטרם אחר הליך או הבהרה שאלות בהליך אושר אם אלא בתוכנם שינוי

ידי המציע, והמציע  הזוכה -על המציע לצרף להצעתו את אישור קיום הביטוחים חתום על

 ידי המבטח בהתאם לתנאי ההסכם והמכרז.-ימציא  את אישור קיום הביטוחים חתום על

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל  17.2

חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות  אצלחשבונו 

 .במכרז הביטוחשל התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות 

כל דרישות הביטוח  אין אפשרות להוציא לפועל אתשמאחר  –לב המציע  לתשומת 17.3

''ג תמצית מלבאמצעות "אישור קיום ביטוחים", יהיה על המציע הזוכה למסור ל

פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים 

מהמציע הזוכה. מוסכם כי מתמצית הפוליסות  שיימסרו יימחק כל מידע מסחרי ו/או 

 .יטוח הנדרשיםעסקי שאינו רלבנטי להסדרי הב
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 למען הסר ספק מובהר בזאת: 17.4

מסרבת  מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו או חברת ביטוח 17.4.1

להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז או כי עלויות התאמת כיסוי 

 במכרז לא נלקחו בחשבון בהצעתו. הביטוחהביטוח שלו לדרישות 

 הביטוחמציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסוי הביטוח שלו לדרישות  17.4.2

, לנקוט נגדו בכל דרך תהבלעדי ה''ג הזכות, לפי שיקול דעתלבמכרז, שמורה למ

מעצם אי  הלדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו ל החוקית העומדת לרשות

 .העמידת המציע בהתחייבות זו כלפי

 בנוסח שיתבקשו לשינויים להסכים בלעדי דעת שיקול יהיה''ג למל כי בזאת מובהר 17.5

''ג שיקול דעת בלעדי ללהסכם.  מובהר, כי למ (4 כנספח) המצורף  ביטוחים קיום אישור

שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח 

 .זכייתו לביטול תביא''ג המלהמדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי 

 זכויות המל"ג .18

ידי המציע -לוועדת המכרזים שמורה הזכות לאמת ולבדוק את הפרטים שנמסרו על 18.1

 במסגרת הצעתו לפי שיקול דעתה.

המל"ג שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציעים לצורך קבלת הבהרות על הצעתם.  18.2

 ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.

בלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, לאחר קבלת ההצעות, המל"ג תהיה רשאית )אך  18.3

לא חייבת( לדרוש הסברים ו/או הבהרות ו/או השלמות ו/או מסמכים מן המציעים 

כולם או אחדים מהם, לרבות לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי הסף, וכן 

ינם רשומים בה, לפנות אל הממליצים הרשומים בהצעתם לרבות ממליצים שא

 לקבלת חוות דעת מקצועית.

המציע מתחייב להמציא למל"ג, מיד עם דרישתה, כל מידע ו/או אישור ו/או הבהרה  18.4

 כאמור לעיל.

ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם   18.5

משרתת  אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשיווין בין המציעים, או כי החלטה זו

 באופן המרבי את טובת המל"ג כעורך המכרז ואת תכליתו של מכרז זה.

בלי לגרוע מהתחייבויות המציע בהצעתו, מתחייב המציע לעדכן את המל"ג, ללא  18.6

דיחוי, לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר למל"ג, בפרק הזמן אשר 

לטת ועדת המכרזים בדבר יחלוף ממועד הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום הח

עד לחתימה על ההסכם  –ההצעה הזוכה במכרז, ואם נקבע, כבעל ההצעה הזוכה 

 עמו.

המל"ג רשאית לבטל מכרז זה או לדחות את ביצועו וזאת על פי שיקול הבלעדי,  18.7

ללא צורך במתן הסבר למציעים או לשפותם או לפצותם, לרבות לאחר המועד 

 האחרון להגשת הצעות. 
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ביותר או כל הצעה  בעלת הניקוד הגבוה ינה מתחייבת לקבל את ההצעה המל"ג א 18.8

תהיה רשאית להתקשר בהסכם על כל חלקיו ונספחיו  ל"גשהיא, בכפוף לדין, המ

 תחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי. ל"געם כל מי שהמ

חוסר  לרבות בשלהמל"ג  שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב כלל בהצעה  18.9

סעיף מסעיפי המכרז, שלדעת המל"ג  מונע הערכת ההצעה התייחסות מפורטת ל

 כדבעי. 

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכויות המל"ג  על פי כל דין ו/או לוועדת מכרזים על  18.10

 או התקנות על פיו. 1993-פי חוק חובת מכרזים, התשנ"ג

 שינויים והסתייגות 17

המציע במסמכי המכרז ידי -בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על 19.1

"(, אשר לא הסתייגויות"  - ו/או כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך וצורה שהיא )להלן

לפי  מל"גבמסגרת יתר הוראות המכרז, רשאית ה מל"גידי ה-הותרו במפורש על

  שיקול דעתה הבלעדי לפעול לפי אחת מהאפשרויות שלהלן:

 לפסול את הצעת המציע למכרז. 19.1.1

 כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן. לראות בהסתייגויות 19.1.2

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד. 19.1.3

 בעלות על המכרז והשימוש בו 18

, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין ל"גהמכרז הוא קניינה הרוחני של  המ

 לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה. 

 הצעות זהות 19

את ההצעה הזוכה  ל"גזהה,  תבחר המ ניקוד איכות אם תהיינה מספר הצעות בעלות  21.1

דהיינו: תיבחר ההצעה שזכתה לניקוד הגבוה  .ןלפי הציון שהמציעים קיבלו בראיו

 ביותר בריאיון.

ב. לחוק חובת המכרזים, בדבר מתן עדיפות לעסק 2האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 

תהיינה בשליטת אישה, כהגדרתו בחוק האמור, דהיינו: אם שתי הצעות או יותר 

ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה )כפי שהוכח בעלות ניקוד איכות זהה, 

, אמורה כהצעה הזוכה במכרזב. הנ"ל(, תיבחר ההצעה ה2מהמסמכים כנדרש בסעיף 

שור של רואה חשבון כי בעסק של המציע אישה מחזיקה איובלבד שצורף להצעה 

 בשליטה.
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 רשימת הנספחים 20

 טופס פרטי מציע –נספח א' 

 טופס הגשת הצעה – נספח ב'

 הסכם ההתקשרות -נספח ג'

 מסמכי המכרז – 1נספח 

 מסמכי ההצעה הזוכה  -2נספח 

 התחייבות לשמירה על סודיות -3נספח 

 אישור קיום ביטוחים -4נספח 

 בדבר מורשי חתימה תצהיר – נספח ד'

 המבקר המוצעהמציע או ניסיון תצהיר בדבר   -' 1נספח ה

 תצהיר למציע שהינו תאגיד. –' 2נספח ה

 של מציע שהוא תאגיד התחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים -'1נספח ו

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

 רה על הסודיות במסגרת  מתן השירותיםהתחייבות בדבר שמי - נספח ז'

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו - - 'חנספח 

 שאלון שביעות רצון  -' טנספח 

 של משרד האוצר. יםרשימת תאגידים סטטוטורי -נספח י'

 

 

 

 

 בכבוד רב,    

 דוד-ליזי בן           

 ממונה לחוזים והתקשרויות 
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 רשימת מסמכים להגשה
על המציע להגיש עם הצעתו את המסמכים המפורטים להלן. מובהר כי רשימה זו באה להקל על המציע 

בלבד ואין בה כדי להסיר אחריות מהמציע לקריאת מסמכי המכרז בשלמותם ולהגשת הצעה ערוכה כנדרש 
 ובהתאם לתנאי המכרז. 

 .מכרזבמקרה של סתירה בין רשימה זו למסמכי המכרז, גובר האמור במסמכי ה
 

 סגורה וחתומה – 1מעטפה 

נוסח  מסמך מס"ד
 בנספח

 צורף

   טופס פרטי מציע  – נספח א'  .1
    טופס הגשת הצעה  – נספח ב'  .2

3.  
חתום בראשי תיבות ע"י מורשי החתימה מטעמו בכל   -הסכם ההתקשרות   - נספח ג'

 .עמוד ובחתימה מלאה וחותמת התאגיד במקום המיועד לכך בסוף ההסכם
  

   למציע שהוא תאגיד. תצהיר בדבר מורשי חתימה  – נספח ד'  .4
   תצהיר בדבר ניסיון המציע או המבקר המוצע.  – '1נספח ה  .5
   תצהיר המציע שהינו תאגיד. -2נספח ה'  .6
   תיאור מבנה המשרד המציע וצוות המשרד –למציע שהוא תאגיד   .7
   מדובר במציע שהינו יחיד(קורות חיים של המבקר המוצע ו/או של המציע )אם   .8

   התחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים של מציע שהוא תאגיד -'1נספח ו  .9

   .התחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים של המציע או המבקר המוצע –' 2ו נספח  .10

   ם.התחייבות בדבר שמירה על הסודיות במסגרת  מתן השירותי - נספח ז'  .11

   .1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  - נספח ח'  .12

   חתום בתחתית העמוד ע"י המציע. שאלון שביעות רצון  -נספח ט'   .13

14.  
חתום בתחתית   של משרד האוצר יםרשימת תאגידים סטטוטורי -נספח י'

 העמוד ע"י המציע.

  

   אישור קיום ביטוחים. - 4נספח   .15

16.  
 תעודת רישום במרשם המתנהל עפ"י כל דין לגבי תאגידים מסוגו של המציע 

 )יש לצרף העתק, כשהוא מאושר כמתאים למקור(.
  

17.  
 נסח חברה עדכני מרשם החברות המכיל מידע גם על שעבודים. 

 את הנסח ניתן להפיק באתר האינטרנט של רשות התאגידים.
  

   השתעודת עוסק מור  .18
   .שיעור ניכוי מס במקוראישור תקף על   .19
   .אישור תקף על ניהול ספרים כדין  .20

21.  
ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק  בדבראישור מרואה חשבון או מפקיד שומה 

 1976-עסקאות גופים  ציבוריים, התשל"ו
  

22.  
ב לחוק חובת 2אישור ותצהיר כנדרש בסעיף  -במקרה של עסק בשליטת אישה 

 המכרזים
  

   בתחתית כל עמוד ע"י המציע מסמכי המכרז חתומים   .23
   מסמכי הבהרות חתומים בתחתית כל עמוד ע"י המציע )ככל ויפורסמו(.  .24
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 טופס פרטי מציע -נספח א' 

 תאריך : _________
 לכבוד 

 
 המל"ג 

 
 mechrazim@che.org.ilבדוא"ל: 

 
 

 לאספקת שירותי ביקורת פנים 03/2022מכרז פומבי מס' מסמכי אנו/י הח"מ מצהירים כי מצויים בידינו 

ומבקשים לשלוח לנו כל הודעה   של המל"ג, האינטרנטכפי שפורסמו באתר  המועצה להשכל גבוהה עבור 

 בדבר ההליך האמור לכתובת הבאה:

 

 שם המציע ושם איש הקשר לצורך הליך זה  _____________________________________

 ת"ז/תאגיד/שותפות/עוסק מורשה  ____________________________________________מס' 

 מספר טלפון של המשרד וטלפון נייד של איש הקשר ________________________________

 מספר פקסימיליה של המשרד _______________________________________________

 ___________________________________________________אלקטרוני -כתובת דואר

 

המל"ג תהיה פטורה מלשלוח לנו הודעות ועדכונים בדבר ההליך,   -ברור לנו כי במידה ולא נשלח טופס זה 

ואז נהיה עלולים למצוא את עצמנו פסולים בגלל אי עמידה בתנאים נוספים והבהרות שהמל"ג עשויה לפרסם 

 .לאחר פרסום ההליך

 

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

 .קריאה"

 

 שם מלא : _____________________   
  

 חתימה וחותמת _________________ 
 
 במידה ומדובר בתאגיד:
 

 שם החותם : ___________________
                 

 ______________________תפקיד : 
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 טופס הגשת הצעה -נספח ב'  

 לכבוד

 המל"ג

 המועצה להשכלה גבוההשירותי ביקורת פנים עבור  לאספקת 03/2022פומבי מס' מכרז 

 

המציע, .............................., החתום מטה באמצעות מורשי החתימה מטעמו, מציע בזה למועצה להשכלה 

, היה ויזכה בהליך למתן שירותי ביקורת פנים עבור המל"ג "( להתקשר עימה בהסכםהמל"ג" –גבוהה )להלן 

 זה, בנוסח הכלול במסמכי הליך זה ובמסמכים המצורפים לו.

 שם המציע ____________________________________________________________

 _________________מס' ת"ז/עוסק מורשה/תאגיד/שותפות _______________________

 תאריך עוסק מורשה/רישום התאגיד/שותפות )אם רלוונטי(  _________________________

 ( ____________________________המציע הוא תאגידשם ות"ז המבקר המוצע )אם 

 כתובת  המשרד _________________________________________________________

 ___________________________________________________מספר טלפון של המשרד 

 מספר פקסימיליה של המשרד _______________________________________________

 אלקטרוני ואתר אינטרנט ________________________________________-כתובת דואר

כי המכרז, את תנאי המכרז, הצעתינו זו ניתנת לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבנו את תוכן מסמ .1

וההסכם המצורף, ולאחר שניתן לנו זמן מספיק לבדוק את נושא המכרז, ולאחר שקיבלנו את כל 

הפרטים שהיו נחוצים לנו לשם הגשת הצעה. אנו מצהירים כי אנו מקבלים את כל התנאים המפורטים 

 במסמכי המכרז, על נספחיו, ללא סייג.

הנדרשים, בהתאם למפורט במסמכי ההליך, לרבות ההסכם כשהוא מצורפים להצעה זו כל המסמכים  .2

חתום על ידי המציע באמצעות מורשי החתימה שלו, וקובץ מסמכי ההליך כשכל אחד מעמודיו חתום 

 על ידי הנ"ל בראשי תיבות.

 180הצעה זו, על כל פרטיה, מרכיביה, חלקיה ונספחיה תעמוד בתוקף החל ממועד מסירתה ועד תום  .3

ן המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז כקבוע בתנאי המכרז, תוקפה יוארך לתקופה של לפי הימים מ

 הודעתה של המל"ג ככל שתבחר המל"ג 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 באם נבחר כמציע זוכה,שייחתם עמנו,  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
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מתחייבים לחתום על ההסכם בתאריך שיידרש על ידי המל"ג ועם חתימת אם הצעתנו תתקבל אנו  .6

 ההסכם לצרף להנחת דעתה של המל"ג פוליסת ביטוח בהתאם להוראות הליך זה.

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

       

       ______________________  

 חתימת המציע

 

       ______________________  

 שם ותפקיד

 

 תאריך:__________________        
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 הסכם למתן שירותי ביקורת פנים –נספח ג' 

 

 שנערך ונחתם בירושלים ביום _____ לחודש _________ בשנת ______

 

 בין:

 המועצה להשכלה  גבוהה

 , ירושלים43רחוב ז'בוטינסקי 

 "( המל"ג " -)להלן 

 מצד אחד

 לבין:

 שם ___________________________

 מס' רישום __________________________

 _____________________________כתובת 

 "(מבקר הפנים" -)להלן 

 מצד שני 

 
 והמל"ג מעוניינת למנות מבקר הפנים;   הואיל 

 
המועצה לאספקת שירותי ביקורת פנים עבור   03/2022מכרז פומבי מס' המל"ג ערכה   והואיל

"(, ובעקבותיו נבחרה הצעתו של מבקר  הפנים כהצעה המכרז" -)להלן  להשכלה גבוהה
 הזוכה;

 
ומבקר הפנים מעוניין לספק למל"ג את השירותים לאחר שקיבל מהמל"ג הסבר מפורט  והואיל

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

 
  -או לחילופין )יש למחוק את המיותר( 

 
ומבקר הפנים מעוניין לספק  למל"ג את השירותים באמצעות ................... מטעמו, לאחר  והואיל

ש................... קיבל מ מהמל"ג הסבר מפורט בדבר מהותם ואופיים, הצהיר כי יש לו את 
 ניסיון, הכישורים והמומחיות הדרושים לכך;כל הידע, ה

 
והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי שותפות או   והואיל

 שליחות ו/או יחסי עובד ומעסיק ביניהם.
 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 
 
 והנספחים להסכם המבוא .2
 

מהווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנו, והוא משמש בסיס המבוא והנספחים להסכם זה  2.1
            להתקשרות הצדדים לפיו.
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 הנספחים להסכם זה: 2.2
 

 מסמכי המכרז. - 1נספח 
 מסמכי ההצעה הזוכה של מבקר הפנים. - 2נספח 
  התחייבות לשמירה על סודיות. - 3נספח 
 אישור קיום ביטוחים -4נספח 

 
בכל מקום שנרשם "מבקר הפנים", הכוונה היא למבקר  -לגבי מבקר הפנים שהוא תאגיד  2.3

מטעמו, למעט אם משתמע מהקשר  ________ת"ז ...........הפנים באמצעות .................. 

 הדברים אחרת.

הסכם זה ונספחיו הוא ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו. כל המצגים,  2.4

וההבטחות שקדמו להסכם בטלים ומבוטלים למעט המסמכים שאומצו במפורש  המסמכים

 בהסכם זה.

במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי במסמכי המכרז )לרבות ההסכם( לבין הוראה כלשהי  2.5

תכריע ההוראה שבמסמכי המכרז. במקרה של סתירה בין מסמך מאוחר לבין  –בהצעה 

הסכם(, יגבר המסמך המאוחר. במקרים מסמך מוקדם מקרב מסמכי המכרז )לרבות ה

אחרים של סתירה בין מסמכי המכרז )לרבות ההסכם(, תכריע ההוראה שמיטיבה עם המל"ג 

ו/או הפרשנות שמיטיבה עם המל"ג, לפי שיקול דעת המל"ג. מובהר, כי חסר לא ייחשב 

 כסתירה.

ן לתת להם כל חלוקת ההסכם ונספחיו לסעיפים נועדה לצורכי נוחות והתמצאות בלבד ואי 2.6

 משמעות פרשנית.

 

 התקשרות הצדדים .3

 

מבקר הפנים יספק למל"ג, והמל"ג תקבל ממבקר הפנים את השירותים כהגדרתם במסמכי  3.1

 המכרז ובהסכם זה. 

בתמורה למילוי התחייבויות מבקר הפנים לפי הסכם זה, תשלם לו  המל"ג את התמורה  3.2

 של הסכם זה להלן. 7כמפורט בסעיף 

 

 השירותים  .4

 

מבקר הפנים מתחייב ליתן  למל"ג שירותי ביקורת פנים בהתאם למסמכי המכרז, לחוק  4.1
"(, לחוק העמותות, חוק הביקורת הפנימית" -)להלן  1992-הביקורת הפנימית, התשנ"ב

 וכל דין, ובין היתר: 1980-התש"ם
 

להגיש לאישור המנכ"ל של  המל"ג הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית,  4.1.1
 דת הביקורת של   המל"ג בחנה אותה; לאחר שווע

לערוך ביקורת פנימית, נוסף על תכנית העבודה, לבקשת המנכ"ל של  המל"ג או  4.1.2
יו"ר ועדת הביקורת של   המל"ג, בעניינים שבהם יתעורר צורך לבדיקה ספציפית 

 ו/או דחופה;
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לבדוק את תקינותן של פעולות  המל"ג מבחינת השמירה על החוק והתנהלות  4.1.3
 ; תקינה

 להגיש דין וחשבון על ממצאיו למנכ"ל   המל"ג וליו"ר ועדת הביקורת של   המל"ג;  4.1.4

עריכת ביקורת על הניהול התקין והשוטף של המל"ג, לרבות: עריכת ביקורת על  4.1.5
תהליכי העבודה הקיימים במל"ג, על נושאים כספיים שונים שקשורים לפעילות 

במל"ג, על כל הקשור בנהלי במל"ג, על תהליכי קבלת ההחלטות המתקבלות 
 העבודה והפעילות הכוללת של המל"ג, על ניהול הנכסים וההתחייבויות של המל"ג; 

לרבות הגשת דוח מסכם  עריכת סקר סיכונים: מיפוי הסיכונים הקיימים 4.1.6
והצעת תכנית ביקורת לוועדת הביקורת של  הממפה ומדרג את הסיכונים

 המל"ג;             

נוספים המתחייבים מכוח הוראות הדין ובכלל זה מכוח  תפקידים ונושאים 4.1.7
 "(:חוק הביקורת הפנימית" -)להלן  1992-הוראות חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב

ביקורת פנימית תפעולית וניהולית, ביקורת חקירתית, ביקורת איתור הונאה 
 ומעילות וביקורת טכנולוגיות מידע/ מערכות ממוחשבות.

 נימית על פי תקנים מקצועיים מקובלים; לערוך את הביקורת הפ 4.1.8

 להשתתף בישיבות ועדת הביקורת או כל ישיבה אחרת, ככל שיידרש; 4.1.9

 השירותים; מתן לשם עושה היה פנים שמבקר הפנים וסבירה פעולה נדרשת כל 4.1.10

 כל שירות נוסף כפי שיתבקש מעת לעת במסגרת תפקידו. 4.1.11

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

בביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה, יפעל  מבקר  הפנים בהתאם להנחיות ולהוראות מנכ"ל   4.2
המל"ג או ועדת הביקורת של  המל"ג )לפי העניין(. מובהר, כי אין במתן הנחיות כאמור כדי 

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

מאחריות  מבקר  הפנים לפי הסכם  יגרעו המל"ג ולא  על אחריות יטילו לא -מבקר  הפנים 
 זה והדין.

 
 התחייבויות  מבקר  הפנים והצהרותיו .5
 

  מבקר  הפנים מצהיר בזאת, מתחייב ומאשר כי: 
 

מבקר הפנים מצהיר ומאשר בזה כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את מסמכי  5.1
המכרז וההסכם, הבינם היטב וקיבל מנציגי המל"ג את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו 
שנדרשו על ידו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פיו ועל פי הסכם זה ולא תהא לו כל טענה 

גילוי מספק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לאספקת -כלפי המל"ג בקשר עם אי
השירותים בהתאם להסכם זה. כן מצהיר בזה מבקר הפנים כי השירותים עומדים ויעמדו 

 בכל תנאי המכרז על נספחיו השונים.
מבקר הפנים מצהיר כי הינו בעל ניסיון מקצועי מתאים המאפשר לו לספק את השירותים  5.2

ז והוראות הסכם זה, וכי יש בידיו הכלים, הידע, כוח האדם, על פי הנדרש במסמכי המכר
האמצעים והכישורים המאפשרים לו לספק את השירותים כמפורט במפרט ובהסכם זה, 
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ואלה ימשיכו להיות ברשותו עד מילוי מלא של כל התחייבויותיו על פי  הסכם זה במשך כל 
 תקופת ההתקשרות לפיו.

תאם למענה מבקר הפנים למכרז. מבקר הפנים מתחייב השירותים נושא המכרז יינתנו בה 5.3
למלא באופן מדויק את הדרישות שבמסמכי המכרז ובהסכם זה על כל נספחיו. מבקר הפנים 

ידי מי מעובדיו, במומחיות -מתחייב לפעול בכל הקשור בביצוע הסכם זה, אם בעצמו ואם על
 ובמקצועיות הגבוהים ביותר. 

רך תקופת ההתקשרות יהיו ברשותו כל האישורים מבקר הפנים מצהיר כי לכל או 5.4
 והרישיונות הנדרשים על פי מסמכי מכרז זה ועל פי כל דין.

מבקר הפנים מתחייב להביא לידיעת המל"ג כל מידע בדבר תביעה שתוגש נגדו ו/או מי  5.5
מטעמו, אשר עשויה להשפיע באופן מהותי על ביצוע התחייבויותיו, בעילת רשלנות מקצועית 

התלויה ועומדת נגדו או נגד מי מטעמו ו/או הרשעה בעבירה  לפי חוק שכר המינימום ו/או 
, וזאת במהלך כל תקופת  1991ו/או לפי חוק עובדים זרים התשנ"א   1987 –התשמ"ז 

 ההתקשרות עמו על פי הסכם זה מיד עם היוודע לו עליהם. 
השירותים, וזאת הן מבחינת כי אין כל מניעה חוקית או חוזית שהוא יבצע עבור המל"ג את  5.6

התקשרויותיו הקודמות או הקיימות כיום, והן מבחינת העדר ניגודי עניינים בין עיסוקיו 
האחרים הקיימים או העתידיים לבין התחייבויותיו למל"ג כמפורט להלן בהסכם זה 

 ובמכרז. 
רז כי ידוע לו שהמל"ג התקשרה עמו על בסיס הצהרותיו והתחייבויותיו בהצעתו במכ 5.7

ובהסכם זה, לעיל ולהלן. על כן, מבקר הפנים מתחייב  לדווח למל"ג, לאלתר, על כל שינוי 
 שיחול אצלו שיש בו כדי להשפיע על עמידתו בתנאי הסכם זה והמכרז.

כי ימסור למל"ג דין וחשבון שוטף על השירותים שהוא מעניק, וכן למסור מיד בתום כל שלב  5.8
גרוע מהאמור, מבקר הפנים ידווח למל"ג מיידית אם דו"ח המסכם את אותו שלב. מבלי ל

 נודע לו על אירוע חריג או על כל חשש לפיגור בלוחות הזמנים.
 

 פנים כמבקר הפנים לשמש השירותים וכי הוא כשיר את לבצע דין כל פי על מורשה הוא 5.9
 הפנימית. הביקורת חוק להוראות בהתאם

הוא בעל כל הידע המקצועי, הכישורים, הניסיון, המיומנות והיכולת ליתן  למל"ג את  5.10
 השירותים וכי עומדים לרשותו כל האמצעים הדרושים לשם כך. 

 זה. הסכם לביצוע הקשורים המל"ג ודרישותיה  צרכי את ביןה הוא 5.11
למעט  המל"ג,  נוסף אחר תפקיד בכל ישמש המל"ג ולא  של כעובד לשמש וכל הוא לא 5.12

כממונה על תלונות הציבור או ממונה על תלונות העובדים  במל"ג, ככל שיתבקש לכך 
 במפורש.

 ת השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה.אלספק  5.13
במתן שירותים לפי הסכם זה הוא יתן את השירותים בחריצות, ביעילות, ברציפות, בנאמנות  5.14

 נאותה. וברמה מקצועית
הוא מאשר כי ידוע לו שכל הנתונים, החומר, התוצאות, המחקרים, המסקנות, המסמכים  5.15

רישומים וכיוצא בזה תוצר אחר, ללא יוצא מהכלל, שיוכנו על ידיו או שיעובדו על ידו או על 
, וכל זכויות יוצרים ידי  המל"ג על סמך עבודתו, יהיו לקניינה המוחלט והבלעדי של   המל"ג

או זכויות אחרות בחומר הנ"ל יהיו שייכים למל"ג  בלבד ולמבקר  הפנים לא תהא כל טענה 
 או דרישה בקשר לכך.

 
 תקופת ההתקשרות .6
 

חודשים החל מיום החתימה על ההסכם עם המציע הזוכה  12תקופת ההתקשרות היא למשך  6.1
 "(. תקופת ההתקשרות" -)להלן 
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 מבקר הפניםתהא שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות עם  למל"ג
לתקופה או תקופות נוספות ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת )כולל תקופת 

כי  דגשוי"(. תקופת ההארכה" -שנים )להלן  5ההתקשרות הראשונה( לא תעלה על 
לתקופת ההארכה תחשב סיום  החלטה שלא לממש את האופציה של המל"ג

ללא צורך בקבלת הסכמת בין הצדדים בתום תקופת ההתקשרות וההתקשרות 
חוק הביקורת הפנימית, ב 12לסעיף בהתאם לאי מימוש האופציה  מבקר הפנים

  .1992-תשנ"ב

כל הארכה כאמור תהיה תקפה רק אם נערכה בכתב, נחתמה על ידי מורשי החתימה של  6.3
 עד תחילת ההתקשרות של ההארכה ומועד סיומה. המל"ג וצוין בה מו

יודגש כי הארכת ההתקשרות במסגרת האופציה תעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי  .6.4
יעמוד בתנאי המכרז במשך  מבקר הפנים  בכך כי  ,בין היתר ,של המל"ג ומותנית

 כל תקופת ההתקשרות.

יוכל להתחיל במתן השירותים בפועל ובאופן מלא, בכפוף לחתימת  מבקר הפנים .6.5
ההסכם ע"י מורשי החתימה של המל"ג וכשהוא חתום בחתימה מלאה ומחייבת על 

 ידי כל הצדדים.

מבקר הפנים יהיה רשאי להביא את תקופת ההתקשרות או הארכותיה )ככל שתהיינה( לידי  6.4
ימים לפני המועד  60ר על כך  למל"ג, לפחות סיום בכל עת, וזאת בהודעה כתובה שהוא ימסו

 ידיו לסיומה.-שנקבע על
על אף האמור בהסכם זה לעיל, תהיה  המל"ג רשאית להפסיק את ההתקשרות עם  מבקר   6.5

הפנים לפי הסכם זה בכל עת וללא כל התראה מוקדמת וללא הסכמתו, וזאת בהתקיים אחד 
 או יותר מאלה:

 
קבע. דרך קבע משמעו, מניעה  בדרך השירותים את לבצע יוכל לא  מבקר הפנים 6.5.1

ימים רצופים, תהא הסיבה לכך אשר  30מלספק את השירותים לתקופה העולה על 
 תהא;

הביקורת  חוק לפי פנים כמבקר הפנים לשמש יותר כשיר יהיה לא מבקר הפנים 6.5.2
הפנימית או כל דין רלבנטי אחר, ולרבות אם מבקר הפנים חדל להיות תושב ישראל 

 ורשע בפסק דין חלוט בעבירה שיש עמה קלון;או ה

מבקר הפנים הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה אף לאחר  6.5.3
-ידי  המל"ג ו/או מטעמה התראה בכתב וניתנה לו על-שנמסרה לו בקשר לכך על

 ידיה ארכה סבירה לעשות כן;

פורט בסעיף התגלה חשש לניגוד עניינים במתן השירותים על ידי מבקר הפנים, כמ 6.5.4
 להלן.  9

 להלן.  9נוצרה קרבה משפחתית, כמפורט בסעיף  6.5.5

יחול הן לגבי מבקר הפנים פנים יחיד והן לגבי מבקר הפנים  6.5 האמור בסעיף  6.5.6
פנים שהוא תאגיד, המספק שירותים למל"ג באמצעות מי מטעמו, כפי שהוצג 

 בהליכי המכרז.

נים, כפי שהוצע במסגרת כאשר השירותים ניתנים על ידי אדם מטעם מבקר הפ 6.5.7
המל"ג תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם מבקר הפנים   -הליכי המכרז 

אם אותו אדם חדל להיות מועסק על ידי מבקר הפנים. אין באמור לעיל כדי לגרוע 
מזכותה של  המל"ג, לפי שיקול דעתה, לאפשר למבקר הפנים להחליף את אותו 
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מטעמו למועצה באישורה של המל"ג  אדם באחר מטעמו לאספקת השירותים
 ובלבד שמבקר הפנים המוצע החליף עמד בתנאי הסף שנקבעו במכרז.  

הוטל עיקול )או בוצעה כל פעולת הוצאה לפועל אחרת( על רוב נכסי מבקר הפנים  6.5.8
או על נכסים מהותיים של מבקר הפנים ו/או נכסים הדרושים למבקר הפנים לצורך 

)שלושים( ימים מיום  30שהעיקול האמור לא הוסר תוך מתן השירותים, ובלבד 
 הטלתו.

במקרה שימונה למבקר הפנים כונס נכסים זמני / קבוע  מפרק סופי / זמני לעסקי  6.5.9
או רכוש מבקר הפנים. על מבקר הפנים להודיע  מיידית למל"ג על מינוי כונס 

 הנכסים/המפרק כאמור לעיל.

ו/או העביר בדרך אחרת את ההסכם  מבקר הפנים המחה ו/או הסב ו/או שיעבד 6.5.10
ו/או את זכויותיו על פי ההסכם, במלואן או בחלקן, ללא אישור המל"ג מראש 

 ובכתב. 

 מבקר הפנים בא בדברים עם נושיו לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעון. 6.5.11

 במקרה שמבקר הפנים הורשע בפלילים בעבירה שיש עימה קלון. 6.5.12

ם למבקר הפנים. על מבקר הפנים להודיע מיידית למל"ג אם יינתן צו הקפאת הליכי 6.5.13
 בדבר מתן הצו כאמור.

 אם מבקר הפנים הסתלק מביצוע ההסכם.   6.5.14

 אם מבקר הפנים הוכרז כתאגיד מפר. 6.5.15

אם מבקר הפנים ו/או גורם אחר מטעמו מצוי במצב של ניגוד עניינים בקשר עם  6.5.16
 מתן השירותים.

מבקר הפנים נקלע למצב המונע ממנו אם מבקר הפנים חדל לנהל עסקיו  או אם  6.5.17
 .במסגרת הסכם זה להמשיך בפעילות סדירה

ידי המל"ג, מכל סיבה שהיא, לא תהיה עליה חובה לפצות -בכל מקרה של ביטול ההסכם על 6.6
את מבקר הפנים או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור 

 כם.השירותים שסופקו בפועל עד לביטול ההס
מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, מבקר  6.7

הפנים מחויב להעביר למל"ג את כל החומר שברשותו והשייך למל"ג או שנבע ממתן 
השירותים עבורה עד להפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר, כי מבקר הפנים 

 מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו. אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו
 
 התמורה .7

 
 בתמורה למילוי כל התחייבויות מבקר הפנים לפי הסכם זה, תשלם לו המל"ג תמורה כלהלן:

 
 לכל שעת עבודה בפועל )בתוספת מע"מ כחוק(.₪  299סך  7.1
 שעות בשנה. 400מכסת השעות לא תעלה על  7.2
תהיה רשאית להחליט על הרחבת מכסת השעות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  המל"ג 7.3

 ., ובכפוף לדיני המכרזיםולאחר שהתקבל אישור של ועדת הביקורת להרחבה
 התמורה תשולם בתוספת מע"מ כדין וכנגד המצאת חשבונית מס כדין לידי המל"ג. 7.4
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עות העבודה שבוצעו בחודש בכל חודש יגיש הספק חשבון בגין החודש שחלף בצירוף ש 5-עד ל 7.5
 שחלף. 

המל"ג לא תהיה חייבת לשאת ולא תישא בכל תשלום על פי הסכם זה או הנובע ממנו, אלא  7.6
אם הסכימה והתחייבה לכך במפורש במסגרת הזמנה מפורטת מטעם המל"ג, למעט 

 הצמדה.
המל"ג תשלם את התמורה המגיעה למבקר הפנים לפי מכרז זה כנגד חשבוניות. החשבון  7.7

 ימים מיום קבלת חשבונית במל"ג. 30ייבדק וישולם בכפוף לבדיקה בתוך 
למבקר הפנים לא תהיינה כל דרישות וטענות כלפי המל"ג בגלל עיכובים בתשלום התמורה  7.8

 כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום.
 .מבקר הפנים מתחייב להחזיר למל"ג מיד כל סכום עודף שיקבל מהמל"ג 7.9

תשלום התמורה מותנה בהצגת אישורים תקפים לפי תקנות עסקאות גופים ציבוריים  7.10
פי כל -, וכן כל אישור שיידרש על1976-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 פי נהלי המל"ג, כפי שיהיו מעת לעת. -דין ועל
מכל תשלום למבקר למען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום סופי, המל"ג תנכה במקור  7.11

פי כל דין, אלא אם -הפנים, כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על
ימציא מבקר הפנים, זמן סביר לפני ביצוע התשלום, אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס או 

 חייב בניכוי מס לפי שיעור אחר.
מובהר כי כל תשלומי המס החלים על עצמאי יחולו על מבקר הפנים, לרבות: ביטוח לאומי,  7.12

 מס הכנסה, מע"מ וכיוצא באלו, והוא מתחייב לשאת בכל התשלומים בהם חב בהתאם לדין. 
 
 שמירת סודיות  .8
 

מבקר הפנים מתחייב לשמור בסודיות ולא לגלות ו/או להראות ו/או למסור לכל גורם שלישי  8.1
ו לעשות כל שימוש אחר שלא לצורך מתן השירותים לפי הסכם זה, בין אם במשך תקופת ו/א

ההתקשרות לפי הסכם זה ובין אם לאחריה )וזאת ללא הגבלת זמן(, כל מידע של המל"גו/או 
אודותיה, הקשור אליה ו/או לפעילויותיה ו/או לעסקיה ו/או לענייניה ו/או ללקוחותיה, 

ורה או שלא בתמורה בין אם המידע מהווה סוד מסחרי ובין אם במישרין או בעקיפין, בתמ
 לאו.  

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, התחייבות מבקר הפנים כאמור לעיל חלה גם )אך לא רק(  
על תנאי הסכמים ש המל"ג קשורה בהם, מזכרים ומסמכים פנימיים, תכניות עבודה, 

מענקים, שיטות עבודה, מחירים שאינם תכניות אסטרטגיות, נתונים מחקריים, זכיות ב
 -ידועים לכלל, תמחירים, תחשיבים וכל מסמך פנימי או ידע אחר השייך למל"ג )להלן 

 "( אשר הגיע לידי מבקר הפנים בגין הסכם זה ו/או בקשר אליו.המידע"
האמור בסעיף זה לא יחול על מידע שהוא נחלת הכלל )ובלבד שהמידע לא הפך לנחלת הכלל  

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

והוא  להוראות הסכם זה והדין, הקשור בהסכם זה בהתאם המידע על מבקר הפנים ישמור 8.2
ההתקשרות  תקופת כל למשך עליו, להגן ןבאופן שנית כאמור יישמר  שמידע יקפיד על כך 

 וכן לאחר סיומה. 
מבקר הפנים יחתום על נספח התחייבות לשמירה על סודיות שיהווה חלק בלתי נפרד  8.3

 מהסכם זה, שהפרת הוראותיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
מכות כמו כן, האמור בסעיף זה לא יחול על מידע שהיועץ נדרש לגלותו על ידי רשויות המוס 8.4

לפי הדין לדרוש את הגילוי או שהגילוי מתחייב על פי חוק, ובלבד שטרם מסירת מידע כאמור 
 לפי סעיף קטן זה, יודיע על כך מבקר הפנים למל"ג. 

 
 משפחתית וקרבה עניינים ניגוד .9

 
כמבקר  תפקידו עם עניינים ניגוד ליצור העלול תפקיד למל"ג כל מחוץ ימלא מבקר הפנים לא 9.1

מי  או מבקר הפנים וכן מאלה אחד כל של קרוב עניין במל"ג, בעל במל"ג, לרבותהפנים  
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מטעמו, לפי כל דין בכלל, ובהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית בפרט. כן, הוא לא 
יעמיד עצמו בשום מצב של חשש לניגוד עניינים כלפי המל"ג כנגד גורם נוסף כלשהו וימלא 

 כל הקשור למתן השירותים לפי הסכם זה. אחר חובת נאמנותו כלפי המל"ג ב
 ועדת וללא דיחוי ליועצת המשפטית, למנכ"ל וליו"ר בכתב להודיע מבקר הפנים מתחייב 9.2

 מועסק שלא עובד מי מעובדיו האחרים, לרבות או אותו להעמיד העלול עניין כל על הביקורת
  תקופת עניינים כאמור במהלך לניגוד חשש של במצב השירותים, ישירות בביצוע

 ההתקשרות.
 הצדקה לכך יש כי תסבור מבקר הפנים אם עם ההתקשרות את לבטל רשאית  המל"ג תהיה 9.3

משפחתית  קרבה של קיומה עקב או מבקר הפנים אצל עניינים של חשש לניגוד קיומו לאור
 המל"ג. מעובדי מי לבין אליו הקשורים מהגורמים מי ו/או מבקר הפנים בין

 להוראות המכרז בנוגע לניגוד עניינים.האמור חל בנוסף  9.4
 

 יחסי הצדדים .10
 

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה אינם יוצרים אלא יחס  10.1
שבין מזמין לנותן שירותים , וכי רק על מבקר הפנים תחול האחריות לכל אובדן או נזק 

אים מכוחו או מטעמו לספק שייגרם למישהו, לרבות עובדיו  המועסקים על ידיו או הב
 שירותים.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למל"ג לפקח,  10.2
להדריך, או להורות למבקר הפנים או לעובדיו או למי מטעמו, אלא אמצעי להבטיח  את 

זכויות  ידיו לא תהיינה-קיום הוראות הסכם זה במלואן, ולמבקר הפנים ולמועסקים על
כלשהן של עובד המל"ג, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצויים או הטבות אחרות בקשר 
הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה, או הפסקת מתן 

 השירותים על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא.
טעמו במסגרת הסכם זה את מבקר הפנים מתחייב להביא לידיעת עובדיו וכל מי שפועל מ 10.3

 האמור בסעיף זה.
ידיו בביצוע הסכם זה את -מבקר הפנים מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על 10.4

כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין, או על פי הוראות ההסכמים 
ות, או כל הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדר

הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי 
הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלומי מס 
הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי 

 נימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכיוצ"ב. חופשה שנתית, שכר מי
לעיל, בגין מי  10.4חויבה המל"ג לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים בסעיף  10.5

ידי מבקר הפנים בביצוע הסכם זה, ישפה מבקר הפנים את המל"ג עם -מהמועסקים על
בלבד שהמל"ג מתחייבת קבלת דרישה ראשונה, בגין כל סכום, שחויב לשלם כאמור, ו

להודיע בהקדם למבקר הפנים אודות כל תביעה ו/או דרישה כאמור תוך זמן סביר לאחר 
-שנודע למל"ג ולאפשר למבקר הפנים להתגונן מפניה, והכל מבלי לגרוע מזכויות המל"ג על

 פי כל דין לכל תרופה ו/או סעד אחרים.-פי הסכם זה ו/או על
 

 קיזוז .11
 

המל"ג לכל תרופה ו/או סעד על פי כל דין, המל"ג תהא רשאית לקזז מהתמורה מבלי לגרוע מזכות 
פי הסכם -כל סכום המגיע למל"ג ממבקר הפנים על -פי הסכם זה -שעליה לשלם למבקר הפנים על

 זה. 
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 ביטוח  .12
פי כל -ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על מבקר הפניםבלי לגרוע מהתחייבויות מ 12.1

מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם זה. עלות הביטוחים  מבקר הפניםדין והסכם זה, 
בלבד. כל דרישות הביטוח הרשומות בהסכם  מבקר הפניםוההשתתפויות העצמיות יחולו על 
 ן הצדדים. לפני ההתקשרות בי מבקר הפניםזה ייושמו בפוליסות הביטוח של 

יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם  מבקר הפנים 12.2
מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי   מבקר הפניםזה. 

המל''ג  בגין כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל 
 תביעות תחלוף מחברות ביטוח.סוג לרבות 

הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום  12.3
)להלן: "אישור קיום ביטוחים"( אשר מהווה חלק בלתי נפרד  4ביטוחים המצורף כנספח 

להיקף וגודל  ה"ג או מי מטעמהמלמהסכם זה, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של 
יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר  מבקר הפניםן העומד לביטוח. על הסיכו

 "ג ולצד שלישי.למלוכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, 
לא נועד לצמצם את התחייבויות   בהסכם זה םמובהר בזה כי "אישור קיום ביטוחים" הרשו 12.4

התמציתי של אישור קיום ביטוחים הינו אך ורק כדי לאפשר  התוכןעל פי ההסכם, ו
 למבטחים לעמוד בהנחיות הפיקוח על הביטוח לגבי נוסח אישור קיום ביטוחים. 

את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות  מבקר הפניםהפר  12.5
באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה אחראי לנזקים שייגרמו למל''ג   מבקר הפנים יההמל''ג, יה

, והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי המל''ג  הלו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפי
 כל טענה כאמור.

לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת  מבקר הפנים 12.6
 לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

לפני החתימה על הסכם זה וכתנאי לחתימת המל''ג על הסכם זה, ימציא  ימי עבודה 14 12.7
למל''ג את אישור קיום ביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים כפי  מבקר הפנים

ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל -הנדרש על פי הסכם זה כשהם חתומים על
 לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים.

ה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים ו/או בפוליסות, ימי עבוד 14 12.8
 למל''ג  אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת. מבקר הפניםימציא  

מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום  12.9
על פי דין, בין אם חברת הביטוח על פי הסכם זה ו/או  למבקר הפניםמתן פטור כלשהו 

התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לידי המל''ג  כאמור לעיל, אין 
 בה כדי להטיל על המל''ג  אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.

ביטוחים הלבדוק את אישור קיום  תהיה רשאיתמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המל''ג   12.10
, בדיקתם או אי ספקלעשות כך . למען הסר  תהיה חייבתהפוליסות אך לא  ציתתמו/או 

מאחריות על פי דין או  מבקר הפניםאינה פוטרת את  הבדיקתם על ידי המל''ג  או מי מטעמ
 אחריות על פי הסכם זה.

לשנות או לתקן  מבקר הפניםלבקש מ תהיה רשאיתמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המל''ג   12.11
ות ו/או את אישור קיום ביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי את הפוליס

ההסכם. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום ביטוחים ו/או 
 הפוליסות ולא תחול עקב כך על המל''ג   אחריות כל שהיא.

טי לדרישות יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונ מבקר הפנים 12.12
המל''ג, לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי 

 "ב.וכיו
מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי ההסכם  12.13

על פי דין בכל הוצאה או  מבקר הפניםשא יעקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, י
 גרם עקב העיכוב כאמור.נזק שי

לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים  מבקר הפנים 12.14
 בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה. 
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מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המל''ג ו/או  מבקר הפנים 12.15
בגין נזק שהיא זכאי לשיפוי ) או שהייה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה ( עפ"י  ההבאים מטעמ

הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק 
למבקר כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון 

 .הפנים
לו: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. ביטוח אחריות הפוליסות ואישור קיום ביטוחים יכל 12.16

 מעבידים. ביטוח אחריות מקצועית.
כל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על  12.17

, ה.  סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המל''ג  והבאים מטעממבקר הפנים
. סעיף לפיו המבטח מבקר הפניםי שביצע נזק בזדון כלפי הוויתור כאמור לא יחול כלפי מ

הינו ראשוני  מבקר הפניםלא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המל''ג  והביטוח של 
רשלנות רבתי אולם אין בביטול החריג  ביטול חריגוקודם לכל ביטוח שנערך על ידי המל''ג . 

ל פי הדין. כיסוי זיהום פתאומי תאונתי בכדי לפגוע בזכויות המבטח ו/או בחובות המבוטח ע
צפוי.. סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא -ובלתי

יום מראש. סעיף  60אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המל''ג לכל הפחות 
 לקבלת שיפוי.  בתום לב לא תפגע בזכויות המל''ג מבקר הפניםלפיו מעשה או מחדל של 

 מרמהבפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין: זיהום פתאומי.  12.18
אי יושר של עובדים. חריגה מסמכות בתום לב. דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע. פגיעה ו

בפרטיות. אובדן השימוש ועיכוב עקב נזק מכוסה. אחריות בגין קבלני משנה. אובדן מידע 
 ם. ומסמכי

 בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו: 12.19
". מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי לא רטרואקטיביתסעיף "תקופת ביטוח  12.19.1

 .מבקר הפניםיהיה מאוחר מיום ההתקשרות בין המל''ג   לבין 

חודשים לאחר ביטול או  6סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת". תקופת גילוי של  12.19.2
, ובתנאי מבקר הפניםאי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י 

באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה   מבקר הפניםשאין ביטוח אחר המכסה את חבות 
 שפקעה.

הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין: תביעות שיבוב של  12.20
למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו.  לאומי לביטוח המוסד

שימוש ברכב שאינו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כל רכב מנועי. פגיעה בכל 
 לות המל''ג. שימוש במכשירי הרמה.רכוש כולל רכוש בבע

הפוליסות )מלבד אחריות מקצועית( תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט' או נוסח אחר  12.21
 הדומה לו בכיסוי הביטוחי.

 הרחבי שיפוי: 12.22

הפוליסות צד שלישי ואחריות מקצועית, תכלולנה הרחבת שיפוי לטובת המל''ג  12.22.1
סעיף  ותכלולנה מבקר הפנים למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של הבגין אחריות

"אחריות צולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד 
מיחידי המבוטח בנפרד. פוליסות אחריות מקצועית לא תכלול כיסוי בגין תביעות 

 כלפי המל''ג. מבקר הפנים

של עובדי  החשב כמעבידתביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את המל''ג באם  12.22.2
 .בקר הפניםמ

גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח וכדלקמן:  12.23
 של הפוליסהביטוח אחריות מעבידים, כפי ₪.  1,000,000 –ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

 ₪. 4,000,000 -. ביטוח אחריות מקצועית מבקר הפנים
ו/או לערוך  מבקר הפניםקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי  מבקר הפניםככל שלדעת  12.24

את הביטוח הנוסף ו/או המשלים  מבקר הפניםביטוחים נוספים ו/או משלימים, יערוך 
 כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל.
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 אחריות על פי כל דין.  למבקר הפנים קייםביטוח אחריות מקצועית יהיה בתוקף, כל עוד  12.25
וע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה, ולאורך כל תקופת ההסכם, מתחייב מבלי לגר 12.26

מבקר למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. על  מבקר הפנים
חלה החובה על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו  הפנים

 ח לאומי על כל צוויו ותקנותיו.אף הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטו
 מבקר הפניםהוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי  12.27

לפי הסכם זה, או כדי להטיל על המל''ג חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת 
מל''ג  שלא במפורש, כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי ה

היו קיימות כלפיו, אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט 
 המל''ג ( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.

 .הפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם 12.28
 

 זכויות יוצרים .13
 

מוסכם על הצדדים כי כל החומרים, חומרי הגלם, המסמכים, התוכניות, העבודות, ההצעות,  13.1
"התוצרים"(, שיכין מבקר הפנים   -ניירות העבודה, הסקיצות, וכיוצ"ב )להלן בסעיף זה 

ו/או כל גורם אחר מטעמו לצורך ו/או כתוצאה מהסכם זה, כמו גם כל הזכויות, לרבות 
בין שהן רשומות ובין אם לאו  -הרוחני בתוצרים או בקשר לתוצרים זכויות הקניין והקניין 

לרבות זכות יוצרים, זכויות מבצעים, מוניטין, זכויות שימוש, אמצאות, פיתוחים  -
"הזכויות"( , וכן  -מסחריים או טכניים, או כל זכות אחרת בקשר לתוצרים )להלן בסעיף זה 

נים ו/או כל גורם אחר מטעמו במסגרת ביצוע כל המידע והנתונים שיאספו על ידי מבקר הפ
התחייבויותיו של מבקר הפנים על פי הסכם זה למעט מידע ונתונים אשר היו בידי ו/או 

"המידע"(, שייכים בלעדית   -בבעלות מבקר הפנים בטרם חתימת הסכם זה )להלן בסעיף זה 
שימוש באיזה למל"ג . מבקר הפנים אינו רשאי לעשות, או להתיר לאחר לעשות, כל 

 מהתוצרים ו/או הזכויות ו/או המידע ללא אישור מראש ובכתב מאת המל"ג, 
מבקר הפנים מתחייב להשתמש אך ורק ברכיבים ובתכנים חוקיים אשר אינם פוגעים  13.2

בזכויות צד ג' כלשהו. מבקר הפנים מצהיר ומתחייב כי אין ולא יהיה במתן השירותים למל"ג 
ד שלישי כלשהו, לרבות זכויות קניין רוחני ו/או זכויות לפי הפרה של זכויות כלשהן של צ

דיני הגנת הפרטיות ו/או סוד מסחרי ו/או זכויות פרסום לפי כל דין, וכי אין כל מניעה או 
 הגבלה שחלה על המפעל בהקשר זה.

למען הסר בפק, מבקר הפנים וכל גורם מטעמו מוותרים בזאת על כל סעד ו/או עיכוב ו/או  13.3
או טענה ביחס לזכויות יוצרים ו/או לזכויות מוסריות ו/או לכל זכות קניין רוחני תביעה ו/

 אחרת בתוצרים ו/או בקשר לביצוע הסכם זה.
מבקר הפנים יספק למל"ג הגנה משפטית, על חשבון מבקר הפנים, מפני כל תביעה או דרישה  13.4

שימוש לצורך בה נטען כי רכיב כלשהו )תוכנה, תמונה וכיו"ב( שמבקר הפנים עשה בו 
השירותים מפרה זכויות כלשהן של צד שלישי, ובלבד שהמל"ג הודיעה למבקר הפנים על 
דבר הגשת תביעה או קבלת הדרישה כאמור בסמוך לאחר הגשתה ואפשר למבקר הפנים 
לנהל את ההגנה על חשבונו ועל אחריותו. כמו כן, מבקר הפנים ישפה את המל"ג בגין כל 

"ג ועל כל נזק והוצאה שייגרמו למל"ג ו/או למי מטעמה, לרבות תביעה שתוגש כנגד המל
הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, שעילתה הפרת זכויות צד ג', וזאת מיד עם דרישתה הראשונה 

 של המל"ג.
בלי לגרוע מהתחייבויותיו של מבקר הפנים על פי ההסכם בקשר עם זכויות של צדדים  13.5

יתברר כי תוצר כלשהו כולל רכיב המפר זכות שלישיים בתוצרים ו/או במידע, הרי שככל ש
כלשהי של צד שלישי )להלן: "הרכיב המפר"(, יחליף מבקר הפנים את הרכיב המפר ברכיב 
שאינו מפר כל זכות של צד שלישי כלשהו והעומד בדרישות המפרט, וזאת על חשבונו. על 

מל"ג את התוצר מבקר הפנים לקבל אישור מראש ובכתב מהמל"ג לרכיב החלופי, ולספק  ל
ימים מדרישת המל"ג. אי קבלת אישור המל"ג  14הרלבנטי לאחר ההחלפה האמורה תוך 

ימים כאמור,  14לרכיב החלופי ו/או אי אספקת התוצר שבו בוצעה ההחלפה כנדרש תוך 
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מכל טעם שהוא, יהוו הפרה יסודית של ההסכם, למעט במקרה שבו מבקר הפנים הוכיח 
 ידי המל"ג.-המעשה ו/או המחדל נגרם על באמצעות ראיות בכתב כי

 איסור הסבה וביצוע עצמי .14
 

לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב ו/או לשעבד את זכויותיו ו/או חובותיו ו/או  מבקר הפנים 14.1
התחייבויותיו לפי הסכם אלא אם קבל לכך את הסכמת המל"ג מראש ובכתב ובכלל זה הוא 

לשעבד את זכויותיו ו/או חובותיו ו/או  גם לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב ו/או
אלא אם קבל לכך את הסכמת המל"ג  -גם לא לגורם אחר מטעמו  -התחייבויותיו לפי הסכם 

 . מראש ובכתב
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של מבקר הפנים להיעזר בעובדים אחרים )בכפוף  14.2

בלבד שהאחריות הסופית לביצוע להכפפתם להתחייבות לשמירה על סודיות לפי הסכם זה(, ו
 השירותים תהיה של מבקר הפנים. 

 
 שונות .15

 
הסכם זה מכיל וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים בקשר למתן השירותים.   15.1

שום הסכמות ו/או הבטחות ו/או ערובות ו/או מצגים, בין בכתב ובין בע"פ, בין במישרין 
ובין בעקיפין, שניתנו או נעשו על ידי מי מהצדדים להסכם זה קודם לכריתתו בקשר עם 

ו/או לגרוע ו/או לשנות איזה מהחיובים ו/או הזכויות לפי  האמור בו, אין בהם כדי להוסיף
 הסכם זה. 

כל שינוי של הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה או ויתור על זכות כלשהי מהזכויות   15.2
הקבועות בו או הנובעות ממנו יהיו משוללי כל תוקף, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי 

 שני הצדדים.
ידי מי מהצדדים -לעדית לדון בכל תביעה שתוגש על הסמכות המקומית הייחודית והב  15.3

להסכם זה בכל עניין הקשור בו ו/או בפרשנותו, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך מבחינת 
 העניין בעיר ירושלים, בלבד. 

כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו בקשר עם הסכם זה ו/או בקשר עם הפרתו, תחשב   15.4
משעת מסירתה במשרד הדואר לשם משלוח בדואר  שעות 72כאילו הגיעה לתעודתה בתום 

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

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי חתימתם:

 
 

_____________________     ____________________ 
  

 מבקר הפנים        המל"ג            
 

 
 )תאגיד(אישור חתימת 

 
 

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

 התצהיר דלעיל.הצהרתו הנ"ל וחתם בפני על 
 

                                                                                                           
 חתימת עוה"ד  חותמת ומספר רישיון עו"ד  תאריך
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 תצהיר בדבר מורשי חתימה -נספח ד' 

 ]למציע שהוא תאגיד[

 
 לכבוד
 המל"ג

 
 

 המועצה להשכלה גבוההלמתן שירותי ביקורת פנים עבור  03/2022מס' מכרז פומבי הנדון: 
 
 
 

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

                             
 המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי: ......................................................שם הגוף  .1
 סוג התארגנות : ................................................................................................... .2
 ................................................................תאריך הרישום : ................................. .3
 : .....................................................................................................  מספר מזהה .4
כמו תוספת שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת"ז שלהם ודרישות נוספות  .5

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

 בכבוד רב,
 

 _______________  _____________  , רו"ח/עו"ד_____________
 

 חתימה וחותמת    תאריך    שם מלא
 
 
 

_____________________________________ 
 כתובת וטלפון
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 תצהיר בדבר ניסיון המציע )אם המציע יחיד(  -' 1נספח ה

 או המבקר המוצע )אם המציע תאגיד(              

 

לצורך הוכחת עמידת המציע/המבקר המוצע )אם המציע הוא תאגיד( )מחק את המיותר(: 
המועצה למתן שירותי ביקורת פנים עבור  03/2022פומבי מס' במכרז .............................. בתנאי הסף 

 , להלן פרטים אודותיו: להשכלה גבוהה
 

 המציע/המבקר המוצע הוא: .1
 בעל תואר אקדמי ב.............................................................. משנת ............ 
 ....דין משנת ........-עורך 
 חשבון משנת ............-רואה 

 
 * על המציע לצרף העתק התעודה המעידה על השכלתו זו.

 
 המציע/המבקר המוצע הוא: .2

 
 ימודי ביקורת פנימית וציבורית ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל;תעודת הסמכה בל 
 6תעודת סיום השתלמות מקצועית בביקורת פנימית )כמפורט בסעיף  

 למסמכי המכרז(; 2.4.
 .ו/או עורך דין חשבון-המציע/המבקר המוצע הוא רואה 

 
 על המציע לצרף העתק התעודה המעידה על השכלתו זו.* 
 

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

וכן  1.1בהתאם למפורט בסעיפים  תחומי עיסוק עיקריים
 למסמכי ההליך  10.2.1בסעיף 

הסיווג של 
 הלקוח*

תקופת 
ההתקשרות עם 

הלקוח 
)חודש/שנה עד 

 חודש שנה(

שם הלקוח, 
 לרבות איש 
קשר ומספר 

טלפון 
 להתקשרות

 ביצוע ביקורות על ניהול תקין והתנהלות שוטפת 
 

 על ניהול כספים, נכסים והתחייבויותביצוע ביקורות   
 

על  על תהליכי קבלת החלטות ויישומםביצוע ביקורות   
 .ציבוריים/ארגונים/תאגידים גופיםנהלי ותהליכי עבודה ב

 
 .ניהול סיכונים וסקרי סיכונים משמעותיים 

 
 עריכת ביקורת במערכות מידע 

 
 _______אחר:________________________________

 
_____________________________________________ 
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וכן  1.1בהתאם למפורט בסעיפים  תחומי עיסוק עיקריים
 למסמכי ההליך  10.2.1בסעיף 

הסיווג של 
 הלקוח*

תקופת 
ההתקשרות עם 

הלקוח 
)חודש/שנה עד 

 חודש שנה(

 
 
 

שם הלקוח, 
לרבות איש 
קשר ומספר 

טלפון 
 להתקשרות

 
 ביצוע ביקורות על ניהול תקין והתנהלות שוטפת 

 
 על ניהול כספים, נכסים והתחייבויותביצוע ביקורות   

 
על  על תהליכי קבלת החלטות ויישומםביצוע ביקורות   

 .ציבוריים/ארגונים/תאגידים נהלי ותהליכי עבודה בגופים
 

 .ניהול סיכונים וסקרי סיכונים משמעותיים 
 

 עריכת ביקורת במערכות מידע 
 

 אחר:________________________________
 

______________________________________ 
 

   

 
 ביצוע ביקורות על ניהול תקין והתנהלות שוטפת 

 
 על ניהול כספים, נכסים והתחייבויותביצוע ביקורות   

 
על  על תהליכי קבלת החלטות ויישומםביצוע ביקורות   

 .ציבוריים/ארגונים/תאגידים נהלי ותהליכי עבודה בגופים
 

 .ניהול סיכונים וסקרי סיכונים משמעותיים 
 

 עריכת ביקורת במערכות מידע 
 

 אחר:________________________________
 

_______________________________________ 
 

   

 
 ביצוע ביקורות על ניהול תקין והתנהלות שוטפת 

 
 על ניהול כספים, נכסים והתחייבויותביצוע ביקורות   

 
על  על תהליכי קבלת החלטות ויישומםביצוע ביקורות   

 .ציבוריים/ארגונים/תאגידים נהלי ותהליכי עבודה בגופים
 

 .י סיכונים משמעותייםניהול סיכונים וסקר 
 

 עריכת ביקורת במערכות מידע 
 

 אחר:________________________________
 

______________________________________ 
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וכן  1.1בהתאם למפורט בסעיפים  עיקריים תחומי עיסוק
 למסמכי ההליך  10.2.1בסעיף 

הסיווג של 
 הלקוח*

תקופת 
ההתקשרות עם 

הלקוח 
)חודש/שנה עד 

 חודש שנה(

שם הלקוח, 
לרבות איש 
קשר ומספר 

טלפון 
 להתקשרות

 
 צוע ביקורות על ניהול תקין והתנהלות שוטפתבי 

 
 על ניהול כספים, נכסים והתחייבויותביצוע ביקורות   

 
על  על תהליכי קבלת החלטות ויישומםביצוע ביקורות   

 .ציבוריים/ארגונים/תאגידים נהלי ותהליכי עבודה בגופים
 

 .ניהול סיכונים וסקרי סיכונים משמעותיים 
 

 עריכת ביקורת במערכות מידע 
 

 אחר:________________________________
 

______________________________________ 
 

   

 
 ביצוע ביקורות על ניהול תקין והתנהלות שוטפת 

 
 על ניהול כספים, נכסים והתחייבויותביצוע ביקורות   

 
על  על תהליכי קבלת החלטות ויישומםביצוע ביקורות   

 .ציבוריים/ארגונים/תאגידים נהלי ותהליכי עבודה בגופים
 

 .ניהול סיכונים וסקרי סיכונים משמעותיים 
 

 עריכת ביקורת במערכות מידע 
 

 אחר:________________________________
 

_______________________________________ 
 

   

 
 ביצוע ביקורות על ניהול תקין והתנהלות שוטפת 

 
 על ניהול כספים, נכסים והתחייבויותביצוע ביקורות   

 
על  על תהליכי קבלת החלטות ויישומםביצוע ביקורות   

 .ציבוריים/ארגונים/תאגידים נהלי ותהליכי עבודה בגופים
 

 .י סיכונים משמעותייםניהול סיכונים וסקר 
 

 עריכת ביקורת במערכות מידע 
 

 אחר:________________________________
 

______________________________________ 
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רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, תאגידים סטטוטוריים, משרדי ממשלה, יחידות  -סיווג הלקוח  *

 .אפיינים ציבוריים, מוסדות מתוקצבים להשכלה גבוהה, וכן כל גוף בעל מסמך וחברות ממשלתיות

 

 

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

 

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

 
 
 
 

 אישור חתימת המצהיר
 
 

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

 הצהרתו הנ"ל וחתם בפני על התצהיר דלעיל.
 
 
 
 

                                                                                                           
 חתימת עוה"ד  ומספר רישיון עו"דחותמת   תאריך
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 (תאגידתצהיר בדבר ניסיון המציע )אם המציע  -' 2נספח ה

 

 )באם המציע תאגיד( בנוסף לדרישות הסף למבקר הפנים המוצע מטעמו  לצורך הוכחת עמידת המציע
, להלן המועצה להשכלה גבוההלמתן שירותי ביקורת פנים עבור  03/2022פומבי מס' במכרז בתנאי הסף 

 פרטים אודותיו: 
 

שנים  5המציע ) התאגיד( בעל ניסיון מוכח במתן שירותים דומים לשירותים נשוא מכרז זה במשך  .1
שנים או  5השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ובמהלך  7לפחות מתוך 

לקוחות  4 -סיפק שירותי ביקורת פנים הדומים לשירותים הנדרשים לפי מכרז זה, לפחות ל
 למגזר הציבורי*. השייכים

 
 

וכן  1.1בהתאם למפורט בסעיפים  תחומי עיסוק עיקריים
 למסמכי ההליך  10.2.1בסעיף 

הסיווג של 
 הלקוח

תקופת 
ההתקשרות עם 

הלקוח 
)חודש/שנה עד 

 חודש שנה(

שם הלקוח, 
 לרבות איש 
קשר ומספר 

טלפון 
 להתקשרות

 ביצוע ביקורות על ניהול תקין והתנהלות שוטפת 
 

 על ניהול כספים, נכסים והתחייבויותביצוע ביקורות   
 

על  על תהליכי קבלת החלטות ויישומםביצוע ביקורות   
 .ציבוריים/ארגונים/תאגידים גופיםנהלי ותהליכי עבודה ב

 
 .ניהול סיכונים וסקרי סיכונים משמעותיים 

 
 עריכת ביקורת במערכות מידע 

 
 אחר:_______________________________________

 
_____________________________________________ 

 

   

 
 ביצוע ביקורות על ניהול תקין והתנהלות שוטפת 

 
 על ניהול כספים, נכסים והתחייבויותביצוע ביקורות   

 
על  על תהליכי קבלת החלטות ויישומםביצוע ביקורות   

 .ציבוריים/ארגונים/תאגידים נהלי ותהליכי עבודה בגופים
 

 .י סיכונים משמעותייםניהול סיכונים וסקר 
 

 עריכת ביקורת במערכות מידע 
 

 אחר:________________________________
 

______________________________________ 
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וכן  1.1בהתאם למפורט בסעיפים  עיסוק עיקרייםתחומי 
 למסמכי ההליך  10.2.1בסעיף 

הסיווג של 
 הלקוח*

תקופת 
ההתקשרות עם 

הלקוח 
)חודש/שנה עד 

 חודש שנה(

שם הלקוח, 
לרבות איש 
קשר ומספר 

טלפון 
 להתקשרות

 
 ביצוע ביקורות על ניהול תקין והתנהלות שוטפת 

 
 על ניהול כספים, נכסים והתחייבויותביצוע ביקורות   

 
על  על תהליכי קבלת החלטות ויישומםביצוע ביקורות   

 .ציבוריים/ארגונים/תאגידים נהלי ותהליכי עבודה בגופים
 

 .י סיכונים משמעותייםניהול סיכונים וסקר 
 

 עריכת ביקורת במערכות מידע 
 

 אחר:________________________________
 

_______________________________________ 
 

   
 
 

 
 ביצוע ביקורות על ניהול תקין והתנהלות שוטפת 

 
 על ניהול כספים, נכסים והתחייבויותביצוע ביקורות   

 
על  על תהליכי קבלת החלטות ויישומםביצוע ביקורות   

 .ציבוריים/ארגונים/תאגידים גופיםנהלי ותהליכי עבודה ב
 

 .ניהול סיכונים וסקרי סיכונים משמעותיים 
 

 עריכת ביקורת במערכות מידע 
 

 אחר:________________________________
 

______________________________________ 
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וכן  1.1בהתאם למפורט בסעיפים  תחומי עיסוק עיקריים
 למסמכי ההליך  10.2.1בסעיף 

הסיווג של 
 הלקוח*

תקופת 
ההתקשרות עם 

הלקוח 
)חודש/שנה עד 

 שנה(חודש 

שם הלקוח, 
לרבות איש 
קשר ומספר 

טלפון 
 להתקשרות

 
 ביצוע ביקורות על ניהול תקין והתנהלות שוטפת 

 
 על ניהול כספים, נכסים והתחייבויותביצוע ביקורות   

 
על  על תהליכי קבלת החלטות ויישומםביצוע ביקורות   

 .ציבוריים/ארגונים/תאגידים נהלי ותהליכי עבודה בגופים
 

 .ניהול סיכונים וסקרי סיכונים משמעותיים 
 

 עריכת ביקורת במערכות מידע 
 

 אחר:________________________________
 

______________________________________ 
 

   

 
 ביצוע ביקורות על ניהול תקין והתנהלות שוטפת 

 
 על ניהול כספים, נכסים והתחייבויותביצוע ביקורות   

 
על  על תהליכי קבלת החלטות ויישומםביצוע ביקורות   

 .ציבוריים/ארגונים/תאגידים נהלי ותהליכי עבודה בגופים
 

 .ניהול סיכונים וסקרי סיכונים משמעותיים 
 

 עריכת ביקורת במערכות מידע 
 

 אחר:________________________________
 

_______________________________________ 
 

   

 
 ביצוע ביקורות על ניהול תקין והתנהלות שוטפת 

 
 על ניהול כספים, נכסים והתחייבויותביצוע ביקורות   

 
על  על תהליכי קבלת החלטות ויישומםביצוע ביקורות   

 .ציבוריים/ארגונים/תאגידים נהלי ותהליכי עבודה בגופים
 

 .י סיכונים משמעותייםניהול סיכונים וסקר 
 

 עריכת ביקורת במערכות מידע 
 

 אחר:________________________________
 

______________________________________ 
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רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, תאגידים סטטוטוריים, משרדי ממשלה, יחידות  - הציבורימגזר  *

 .אפיינים ציבוריים, מוסדות מתוקצבים להשכלה גבוהה, וכן כל גוף בעל מסמך וחברות ממשלתיות

 

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

 

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

 
 
 
 

 אישור חתימת המצהיר
 
 

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

 הצהרתו הנ"ל וחתם בפני על התצהיר דלעיל.
 
 

                                                                                                           
 חתימת עוה"ד  רישיון עו"דחותמת ומספר   תאריך
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 התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים של המציע - 1נספח ו'

 ]למילוי על ידי מציע שהוא תאגיד[

 

אני הח"מ, _______________, ת"ז  ____________  , מתחייב בזאת כדלקמן במידה והמציע בו הנני 
המועצה להשכלה למתן שירותי ביקורת פנים עבור  03/2022במכרז פומבי מס' מועסק יוכרז כזוכה 

 :גבוהה

 
 לא אמלא מחוץ למל"ג תפקיד היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כמבקר פנימי במל"ג. .1
לא אתן שירותי ביקורת פנים למוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל ו/או של מוסדות אחרים  .2

הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה מוכרים בישראל כל עוד אני נותן שירותים כאמור 
 למל"ג ועוד שישה חדשים לאחר תום ההתקשרות כאמור.

יר או עקיף, של מוסד מוכר להשכלה גבוהה אני ו/או עובדי אינם בעלים באופן חלקי או מלא, יש .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
ה בישראל, למעט בתפקיד של במוסדות אחרים הפועלים ביחד או ליד מוסד מוכר להשכלה גבוה

הוראה אקדמית במוסד כאמור, והם אינם חברים במוסדות המנהלים של מוסד מוכר להשכלה 
 גבוהה בישראל או בהנהלתו.

אין לי ו/או לעובדי או לבני משפחתם הקרובה, כל עניין כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים  .5
נשוא הליך זה, או ליצור חשש לניגוד עניינים כאמור.  או בחשש לניגוד עניינים עם מתן השירותים

אם במהלך מתן השירותים יובא לידיעתי מי מהם ניגוד עניינים כאמור, או ליצור חשש לניגוד עניינים 
 כזה, יש להודיע על כך ליועצת המשפטית של המל"ג ללא דיחוי.

ניגוד עניינים או לעניין אישי אדווח בכתב על כל פעולה או עובדה חדשה שיש בה כדי להקים חשש ל .6
כמפורט לעיל ושהתעוררה לאחר הגשת ההצעות, וזאת עד לקבלת החלטת המל"ג בדבר זהותו של 

 ( ימים ממועד גילוי פעולה או עובדה כאמור.3הזוכה במכרז. את ההודעה אמסור תוך שלושה )
זה, בכל הקשור לא אעשה שימוש, מלבד השימוש במסגרת התפקיד שאני ממלא בהתאם להליך  .7

למתן השירותים וכל הקשור עימם, בתוצרי השירותים על כל חלקיהם נספחיהם ומרכיביהם לרבות 
כל מדיה אלקטרונית וכל המסמכים והעזרים שיעשה בהם שימוש לצורך ביצוע השירותים. 

 התחייבותי זאת מתייחסת גם לתקופה שלאחר סיום ההתקשרות ללא הגבלת זמן.
 

 החתום: ולראייה באתי על
 

___________       __________________            ________________ 
 חתימת המצהיר/ה    שם המצהיר/ה    תאריך 
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 התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים של המציע - 2נספח ו'

 ]למילוי על ידי מציע שהוא יחיד או המבקר המוצע[

 

אני הח"מ, _______________, ת"ז  ____________  , מתחייב בזאת כדלקמן במידה והמציע בו הנני 
המועצה להשכלה למתן שירותי ביקורת פנים עבור  03/2022במכרז פומבי מס' מועסק יוכרז כזוכה 

 גבוהה:

 פנימי במל"ג.לא אמלא מחוץ למל"ג תפקיד היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כמבקר  .1
לא אתן שירותי ביקורת פנים למוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל ו/או של מוסדות אחרים  .2

הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה מוכרים בישראל כל עוד אני נותן שירותים כאמור 
 למל"ג ועוד שישה חדשים לאחר תום ההתקשרות כאמור.

ר או עקיף, של מוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל ו/או של אינני בעלים באופן חלקי או מלא, ישי .3
 מוסדות אחרים הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה מוכרים בישראל.

אינני בעל תפקיד או עובדים במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל ו/או במוסדות אחרים הפועלים  .4
יד של הוראה אקדמית במוסד כאמור, ביחד או ליד מוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, למעט בתפק

 ואינני חבר במוסדות המנהלים של מוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל או בהנהלתו.
אין לי ו/או לבני משפחתי הקרובה, כל עניין כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש  .5

ד עניינים כאמור. אם במהלך לניגוד עניינים עם מתן השירותים נשוא הליך זה, או ליצור חשש לניגו
מתן השירותים יובא לידיעתי ניגוד עניינים כאמור, או חשש לניגוד עניינים כזה, אודיע על כך ליועצת 

 המשפטית של המל"ג ללא דיחוי.
אדווח בכתב על כל פעולה או עובדה חדשה שיש בה כדי להקים חשש לניגוד עניינים או לעניין אישי  .6

לאחר הגשת ההצעות, וזאת עד לקבלת החלטת המל"ג בדבר זהותו של  כמפורט לעיל ושהתעוררה
 ( ימים ממועד גילוי פעולה או עובדה כאמור.3הזוכה במכרז. את ההודעה אמסור תוך שלושה )

לא אעשה שימוש, מלבד השימוש במסגרת התפקיד שאני ממלא בהתאם להליך זה, בכל הקשור  .7
שירותים על כל חלקיהם נספחיהם ומרכיביהם לרבות למתן השירותים וכל הקשור עימם, בתוצרי ה

כל מדיה אלקטרונית וכל המסמכים והעזרים שיעשה בהם שימוש לצורך ביצוע השירותים. 
 התחייבותי זאת מתייחסת גם לתקופה שלאחר סיום ההתקשרות ללא הגבלת זמן.

 

 ולראייה באתי על החתום:
 

___________       __________________            ________________ 
 חתימת המצהיר/ה    שם המצהיר/ה    תאריך 
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 התחייבות בדבר שמירה על סודיות במסגרת מתן שירותים –נספח ז' 

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

 כללי
 

"חוק העונשין"( קובע הוראות בדבר החובות  -)להלן  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  ב' לחוק המועצה להשכלה 3סעיף  .2

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

לחוק העונשין, משמעות מיוחדת לגבי אדם שהינו בעל חוזה עם המדינה  118לסעיף  .3
, מאחר והוא קובע הוראות בדבר מסירת ידיעות רשמיות או עם גוף מבוקר כמל"ג

שהגיעו לבעל החוזה בתוקף תפקידו וההתקשרות עם המל"ג, ו/או התרשלות 
 בשמירתן ובהחזקתו, והוא מטיל עונשים חמורים על העוברים על הוראות אלה.

 
 )א( לחוק העונשין קובע: 118סעיף  .4

 
 

ף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גו (א)
]נוסח משולב[, ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד  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.

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

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

 "ידיעה":
 

 לחוק העונשין ככוללת: 119"ידיעה" מוגדרת בסעיף  .5
 

לרבות ידיעה שאינה נכונה, וכל תיאור, תבנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ  –"ידיעה"  
 או חלק מהם המכילים ידיעה או עשויים לשמש מקור לידיעה;

 
 

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

 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
נאי נוסף שהוא מוסר אותה לאדם המוסמך לקבלה. הוראה זו חלה למסור אותה, ובת

 על בעל החוזה גם לאחר תום החוזה.
 

או עובד  –סמכות למסור ידיעה יכולה להינתן במפורש או מכללא, הסמיכה המל"ג  .8
, הרי אין במפורש בעל חוזה למסור ידיעה מסויימת או ידיעות מסוג מסויים –בשמה 

עבירה בעצם מסירת הידיעה. כמו כן, גוררת על פי רוב עצם הטלת התפקיד על בעל 
החוזה גם סמכות למסור ידיעות. כגון סמכותו של דובר המל"ג או בעל חוזה המקבל 
ידיעות שהגיעו אליו בתוקף תפקידו ושמטבע העניינים עליו למסרם לעובדים אחרים 

ותרת גם מסירת ידיעה על הוראה חדשה על ידי בעל במל"ג או לציבור. במסגרת זו מ
החוזה  שקבע אותה. כן מוסמך בעל החוזה למסור ידיעות לעובדי המל"ג שהוכפפו לו 

והמוסמכים למסור ידיעות לעובדי מל"ג אחרים. כל סמכות לסמור ידיעות כנ"ל 
 קיימת מכללא אלא אם נשללה במפורש.
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 ד.
 סמכות לקבלת ידיעה:

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

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

, בין באותו משרד ובין עבודתו ולמילוי תפקידו. אין למסור ידיעה לעובד מל"ג אחר
במשרד אחר אם אין אותו עובד מוסמך או חייב לקבל את הידיעה לצרכי עבודתו 

 ומילוי תפקידו. 

מחוץ למל"ג או לשירות המדינה קטן מספר האנשים המוסמכים לקבל ידיעות. ישנן  .10 
ה כמובן ידיעות שמטבע ברייתן נוצרו כדי שתימסרנה לציבור, כגון כל ידיעה הקשור

במתן שירות כללי לציבור הרחב. כמו כן ישנן ידיעות שאדם מסוים או סוג בני אדם 
זכאים לנותן שירותים, אולם אז מספר האנשים המוסמכים לנותן שירותים מוגדר 

 ומוגבל, והוא נקבע בדרך כלל בהוראות.
 

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 
חוץ למל"ג ו/או מחוץ לקבלה, ומשנה זהירות דרושה כאשר מדובר במסירת ידיעה מ

 לשירות המדינה.
 

יש להדגיש כי עיתונאי, בתוקף היותו עיתונאי, אינו מוסמך לקבל ידיעות יותר מאשר 
הציבור הרחב זכאי לנותן שירותים. לצורך מסירת ידיעות לעיתונאי הוסמכו לכך 

 במל"ג עובדים על ידי מנכ"ל המל"ג.
 

 

אני מתחייב בזה כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט לעיל, וכי נהירות לי חובותיי מכוח 
 . 1977 -לחוק העונשין, התשל"ז 118סעיף 

 
_______________ 

 תאריך
_______________ 

 חתימת המצהיר
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 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו -נספח ח' 
 

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

 
הנני נותן תצהיר זה בשם .................................... שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המל"ג )להלן  .1

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

 (.במשבצת הנכונה Xלמילוי ולסימון )  .2
 

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

וט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור "( לא הורשעו בפסק דין חלבעל זיקה" -)להלן 
או חוק שכר מינימום,  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 .1987 -בתשמ"ז 
 

הגוף או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי  
או  1991חוק  עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 .1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז 
 
במשבצת הנכונה, במקרה שהגוף או בעל זיקה הורשעו בפסק דין חלוט ביותר  Xסימון )למילוי ול .3

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

 
 -ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק )להלן  

 "(.ההתקשרות מועד"
 

 ההרשעה האחרונה הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות. 
 

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

 במישרין או בעקיפין.
 

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

         
 המצהיר

 
 אישור חתימת המצהיר

 
 

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

 נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם בפני על התצהיר דלעיל.
 

___________  ______________________  ________________ 
 חתימת עוה"ד  חותמת ומספר רישיון עורך דין  תאריך
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 שאלון שביעות רצון של לקוחות המציע -נספח ט' 

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

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

 שם הלקוח: .........................

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

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

 שתתפים בשיחה מטעם הלקוח: ................המ

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

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

1 2 3 4 5 

במידה רבה  במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה כלל לא
 מאוד

 

 עמידה בלוחות זמנים: האם המבקר עמד בלוחות הזמנים שנקבעו במסגרת ההתקשרות? .2

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה כלל לא

 

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

1 2 3 4 5 

במידה רבה  במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה כלל לא
 מאוד

 

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

1 2 3 4 5 

במידה רבה  במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה כלל לא
 מאוד

 

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

 ההתקשרות עמו?

1 2 3 4 5 
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במידה רבה  במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה כלל לא
 מאוד

 

בשירות שניתן ללקוח )מיידיות במענה לפניות הלקוח(? האם זמינות: האם המבקר הפגין זמינות  .6
 אתה שבע רצון מזמינות המענה שניתן לפניותיך?

1 2 3 4 5 

במידה רבה  במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה כלל לא
 מאוד

 

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

1 2 3 4 5 

במידה רבה  במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה כלל לא
 מאוד

 

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

 יעיל ומספק?

1 2 3 4 5 

במידה רבה  במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה כלל לא
 מאוד

 

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

1 2 3 4 5 

במידה רבה  במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה כלל לא
 מאוד

 

 ממליץ להתקשר עם המציע כמבקר פנים?האם היית  .10

1 2 3 4 5 

במידה רבה  במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה כלל לא
 מאוד
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 של משרד האוצר  םרשימת תאגידים סטטוטוריי – נספח י'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מסמכי מכרז מעודכנים לאחר מענה לשאלות הבהרה

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מסמכי מכרז מעודכנים לאחר מענה לשאלות הבהרה

 

53 

 

 

 אישור קיום ביטוחים  - 4נספח 

 

 

תאריך הנפקת  קיום ביטוחיםאישור 
האישור__________  

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. 
הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין  המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי

נאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט התנאים שמפורטים באישור זה לבין הת
במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.  

מבקש האישורמ מבוטחה  מעמד מבקש האישורמ אופי העסקה   

שם:  המועצה להשכלה 
 גבוהה 

 שם: 
 

מזמין שירותים☒ פנים מתן שירותי ביקורת  
 

 ת.ז./ח.פ.
500500798 

 ת.ז./ח.פ. 
 

, 43מען : ז'בוטינסקי 
 ירושלים

 מען

 סוג הביטוח
חלוקה לפי 

גבולות 
אחריות או 
 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף  

יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום
 בהתאם לנספח ד'

אחריות צולבת  – 302 ₪ 1,000,000   ביט  צד ג'  
ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור
כיסוי לתביעות  – 315

 מל''ל
מבוטח נוסף בגין  – 321

מעשי או מחדלי 
מבקש  -המבוטח 

 האישור
ראשוניות – 328  
רכוש מבקש  – 329

האישור ייחשב כצד ג'  
אחריות 
 מעבידים

על תחלוף  ויתור - 309 ₪    ביט 
 לטובת מבקש האישור

מבוטח נוסף היה  -319
וייחשב כמעבידם של מי 

 מעובדי המבוטח
ראשוניות – 328  

אחריות 
 מקצועית

אובדן מסמכים – 301 ₪ 4,000,000      
דיבה, השמצה  - 303

 והוצאת לשון הרע
ויתור על תחלוף - 309  

לטובת מבקש האישור   
מבוטח נוסף בגין  – 321

מחדלי מעשי או 
מבקש  -המבוטח 

 האישור
מרמה ואי יושר  – 325

 עובדים
פגיעה בפרטיות - 326  
שיהוי עקב \עיכוב – 327

 מקרה הביטוח
ראשוניות – 328  
 6תקופת גילוי  – 332

 חודשים
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פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד 
 כפי המצוין בנספח ג'(:השירות המתאים 

 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי  - 007

 ביטול/שינוי הפוליסה 
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 בדבר השינוי או הביטול

 חתימת האישור
 המבטח:


