
 

 

 

הזמנה להציע הצעות במסגרת מכרז פומבי 

עבור  ואה חשבון מבקרשירותי רלמתן 

 7ג "תשפ -המכללה האקדמית בית ברל 

  

 

. המידע המופיע ברל-מהמכללה האקדמית ביתבכתב  אישורלקבל אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי  ©
כל הקורא מסמך זה, כולו או מקצתו, ואינו מורשה לצפות במידע המופיע בו, חשוף  ברל-המכללה האקדמית ביתבמסמך זה הנו רכושו הבלעדי של 

 ,ברל-המכללה האקדמית ביתלתביעה משפטית. המוצא מסמך זה מתבקש להעבירו לידי 
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 ראשי פרקים

שירותי הזמנה להציע הצעות במסגרת מכרז פומבי למתן  מנהלה
 -עבור המכללה האקדמית בית ברל   ואה חשבון מבקרר

 7ג "תשפ
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 ואה חשבון מבקרשירותי רמכוח מכרז פומבי למתן הסכם  סכםה
 7ג "תשפ -עבור המכללה האקדמית בית ברל  
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 21 הצעת מחיר נותן השרות נספח א'    

 22 תיאור השירותים המבוקשים נספח ב'

 24 מציעתצהיר ה נספח ג' 

 26 על קיום ביטוחים אישור נספח ד'

 28 ות לשמירת סודיותהתחייב נספח ה'

 29 הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד עניינים נספח ו'
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 המכללה האקדמית בית ברל )ע.ר.(

 "(המכללה)להלן: "

 לכבוד

 א.ג.נ.,

עבור המכללה  ואה חשבון מבקררמכרז פומבי למתן שירותי הזמנה להציע הצעות במסגרת  הנדון: 

 7ג "תשפ -אקדמית בית ברל ה

הינך מוזמן בזאת להגיש הצעה למכללה לאספקת שירותים כוללים )בהתאם לנספח א' להסכם(  .1

 ., לרבות שירותי ביקורת חשבונאית ובדיקת דוחות כספייםחשבוןה אייתרבתחום 

הועדה לתכנון ותקצוב של של ב משרד החינוך לתקצושל מתקצוב  עברההמכללה מאחר שהערה:  .2

מועד הגשת הדו"חות הכספיים הינו בהתאם לכללים  ,המועצה השכלה הגבוהה )ות"ת / מל"ג(

 בכל שנה(. 30.09 -הנהוגים בות"ת )הגשת דו"חות כספיים מעודכנים ב

  ".השירותיםהשירותים המפורטים לעיל יכונו להלן: " .3

 כללי

 מפורט להלן.תים ובחירת ההצעה הזוכה הוא כנוהל הגשת ההצעה למתן השירו .4

"(, וכן ההסכם על ההסכם המצורף להזמנה זו )להלן: " מציעההצעה תוגש בדרך של חתימת ה .5

כמפורט  מציעהבהשלמת כל הנתונים אשר יש להשלימם כמפורט להלן. ההסכם אשר ייחתם ע"י 

 "(.ההצעה)להלן: " מציעהחוזרת של -ו הבלתילהלן, לאחר שמולאו בו כל הפרטים יהווה את הצעת

למען הסר ספק, הסכם אשר לא ייחתם או אשר לא ימולאו בו כל הנתונים כנדרש, יגרום לפסילת  .6

 , אלא אם תקבע המכללה אחרת, מטעמים ענייניים.מציעההצעת 

 על כל מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ולהלן.  .7

אמור לעיל, תהיה המכללה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי מבלי לגרוע מכלליות ה .8

 והבלתי מסויג, להרשות למציע כלשהו להשלים פרטים כלשהם בקשר להצעה, בכל מועד. 

המכללה ו/או מי מטעמה, לרבות עורכי דינה, לא ישאו באחריות כלשהי לנכונות הפרטים שימסרו  .9

 על ידם, במסגרת ההזמנה ונספחיה.

לערוך, על חשבונו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע הדרוש לו להכרת  מציעהל ע .10

כמי  מציעהההזמנה, דרישותיה וכל הקשור בה ולהכנת הצעתו והגשתה. עם הגשת ההצעה, ייראה 

שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי שערך כל בדיקה שהיתה נחוצה לשם הכנת 

כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או פגם כלשהו  מציעההצעה והגשתה, ולא תישמע מצידו של ה

ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל ענין הקשור בהזמנה זו על נספחיה ו/או המופיע בה ו/או 

 שאינו מופיע בה. 

 . מציעהת להצעה יצורף כחלק בלתי נפרד ממנה, עותק מהזמנה זו, המאושר בסופו בחתימ .11

 מילוי התנאים המפורטים בבקשה זו מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. .12

  מילוי פרטי ההצעה

 להשלים בכתב, בהסכם, את כל פרטיו במבוא להסכם. מציעהעל  .13

".  רותינותן הש"הצעת מחיר  -כמפורט בנספח א' להסכם  תמורהלהשלים את פרטי ה מציעהעל  .14

 ."(ההצעה)להלן : "
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סכום המבוקש לכתמורה יפורט בש"ח. למען הסר ספק, מובהר כי  מציעההסכום המבוקש ע"י  .15

 . מע"מ כדין ףיתווסכאמור 

ההסכם וההצעה, בצירוף ההשלמות שיעשו בהם כאמור לעיל, יהוו את  נוסח ההסכם המחייב את  .16

ההסכם או ההצעה ובין במסמך , וכל שינוי ו/או תיקון ו/או הסתייגות שיעשו בהם, בין בגוף מציעה

נפרד, למעט השלמת הפרטים כאמור לעיל, אינם מהווים חלק מנוסח ההסכם המחייב ועלולים 

 להביא לפסילת ההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה.

לחתום את חתימתו, בראשי תיבות, בתחתית כל עמוד של נוסח ההסכם ושל נספחי  מציעהעל  .17

הינו תאגיד, יבצע מורשה החתימה  מציעהל סעיף שיושלם בכתב יד. במידה וההסכם, וכן ליד כ

 חתימה מלאה )חתימה+חותמת התאגיד( בכל מקום כאמור.

לחתום את חתימתו המלאה )חתימה+חותמת(, בסוף ההסכם, במקום המיועד לכך, וכן  מציעהעל  .18

 בהצהרה שבשולי הזמנה זו. 

כם וכן בטופס ההצהרה שבשולי הזמנה זו, תאומת ותאושר על ידי בנוסח ההס מציעהחתימתו של  .19

 .מציעהעורך דין, כמחייבת את 

 איש קשר

איש הזוכה ימנה איש קשר יחיד מטעמו לצורך קיום התחייבויותיו מכוח ההסכם )להלן: " מציעה .20

 "(. הקשר

 : פרטי איש הקשר

 ________ __________פון____מספר הטל               שם ___________________  

  דואל':   ______________________                תפקיד ___________________  

 להגשת הצעה במסגרת המכרז תנאי סף

. לאימות סעיפים המפורטים להלן בתנאים)ולא באמצעות קבלני משנה( לעמוד  ועצמ המציעעל  .21

 –' גבנוסח נספח  המציעהצהרה חתומה על ידי מורשה חתימה מטעם  להלן, יש לצרף 21.5 – 21.1

 ים כנדרש.אישורעו"ד/רו"ח לאימות החתימה, וכן מסמכים ו אישור", בצירוף המציע"תצהיר 

 תנאי סף. . משרד רואי חשבון פעיל. לא יתאפשר איחוד משרדים והינ המציע 21.1

ביקורת דוחו"ת ו חשבונאות פיננסיתשנות בתחום  10פחות ניסיון מקצועי של ל בעל המציע 21.2

 . תנאי סף כספיים.

לפחות מוסד אקדמי  עבורבביצוע ביקורת על דו"חות כספיים  מקצועיניסיון  בעל המציע 21.3

 המכרז לפרסום שקדמושלוש השנים  מהלךב משרד החינוך /הות"ת ידי על מתוקצבהאחד 

(2020-2022). 

יש לצרף רשימת לקוחות להם מעניק המציע את  ,הסעיףעמידת המציע בדרישות לצורך הוכחת 

את הפרטים  , ובכלל זה יש לפרטהמציעתצהיר  –' גבנספח  מפורטכ, המבוקשים השירותים

בליווי ביקורות של משרדי ממשלה, בקשות , פירוט הניסיון במתן שירותי מוסדהשם הבאים: 

, איש קשר ותפקיד , תקופת ההתקשרות,לתמיכה / תקצוב ממשרדי ממשלה ובפרט ממשרד החינוך

 . פון זמין להתקשרותטל

רואי חשבון בעלי רישיון רואה )עשרה(  10)במשרה מלאה( לפחות  וכעובדי מעסיק המציע 21.4

חשבון בתוקף מטעם מועצת רואי החשבון בישראל, ובעלי ניסיון מקצועי בראיית חשבון 

 תנאי סף. ים.תישל לפחות שנ
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 הביקורת מבצע"להלן: ) למכללה בפועליעניק את שירותיי הביקורת  אשרראש הצוות  21.5

 :הבאות הדרישות את מקיים המציע מטעם ("בפועל

בעל ורואה חשבון בעל רישיון בתוקף מטעם מועצת רואי חשבון בישראל  הוא 21.5.1

)יש לצרף  כספייםדוחות ל עשנים בביצוע ביקורת  5מקצועי של לפחות ניסיון 

  תנאי סף.. תעודות וקו"ח מפורטים(

לפחות מוסד  שלבביצוע ביקורת על דו"חות כספיים  מקצועיבעל ניסיון הוא  21.5.2

השנים  שלושמהלך בוזאת  ,משרד החינוך /הות"תעל ידי  מתוקצבהאקדמי אחד 

ניסיון בליווי ביקורות  בעל הואוכן  (,2020-2022) שקדמו למועד פרסום המכרז

  .סף תנאי .של משרדי ממשלה לתקצובו בקשות לתמיכהו

' גבנספח המתאימה  בטבלה פרטיש להמציע בדרישות סעיף קטן זה  עמידתלצורך הוכחת 

 כי להוכיח מנת על, בפועל הביקורת למבצע ביחס הנדרשיםאת הפרטים , המציעתצהיר  –

 .לעיל המפורטות המקצועי הניסיון דרישות את מקיים הוא

 –ים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו אישורכל הב מחזיק המציע 21.6

 תנאי סף.. 1976

 מסמכים נוספים

, שנות ותק, כמות ו, תחומי התמחותיעהמצעל המציע לצרף להצעתו תיאור מבנה  - המציעפרופיל  .22

עמידתו אשר לדעת המציע יכול להעיד על נוסף וכל מידע  ותיאור לקוחותי ,וותחומי התמחות עובדי

 .המציעניסיון רלבנטי ומקצועיות ף, בתנאי הס

 .בעלי מאפיינים דומים למכללההמלצות מגופים  שלושעל המציע לצרף להצעתו  - צירוף המלצות .23

מובהר כי המכללה תהא רשאית לפנות  לצרף פרטי אנשי קשר, אליהם תוכל המכללה לפנות. יש

ללקוחות אלו כדי לקבל חוות דעת בדבר המציע וכן ללקוחות אחרים שלא צוינו כממליצים על ידי 

 המציע. 

להחתים את חברת הביטוח של המציע  איןיובהר, כי בשלב הגשת ההצעה  -קיום ביטוחים  אישור .24

 מסמכי כל י"עפ המכללה ידי על ותאושר, תתקבל שהצעתו מציע. קיום הביטוחים אישורעל 

י קיום אישור, הזכייה הודעת קבלת ממועד ימים 10 בתוך, למכללה להמציא יידרש, המכרז

להסכם. המכללה שומרת לעצמה  'ד נספחידי חברת ביטוח מורשית, בנוסח -ביטוחים, חתומים על

 י קיום ביטוחים. אישורת של מציעים אשר ביצעו שינויים באת הזכות לפסול הצעו

 צירוף מסמכים והגשת ההצעה

יש את כל המסמכים המפורטים להלן בשתי מעטפות, כמפורט מטה, לתיבת המכרזים גי המציע .25

ולא  עד מבנה רכש ותפעול ,438’ המיועדת לכך בבניין ההנהלה של המכללה, אזור דקל, בית מס

.  אין לשלוח את ההצעה בדואר. אם המעטפה 12:00 בשעה  202320.04. -ה  חמישייאוחר מיום 

 . בעלי התפקיד היושבים במבנהגדולה מדי עבור תיבת המכרזים, יש למוסרה לידי 

עבור  שירותי רואה חשבון מבקר מכרז פומבי למתן - 1מעטפה מספר במעטפה אשר תסומן " .26

ו כל המסמכים המפורטים מטה )מלבד נספח א' יוגש -" 7ג "תשפ - המכללה האקדמית בית ברל

לוודא באופן מוחלט כי במעטפה זו לא  המציעלחוזה: "הצעת מחיר נותן השירותים"(. באחריות 

 . המציעיימצאו פרטים או נתונים על הצעת המחיר של 

עותקים חתומים של החוזה וההזמנה להציע הצעות + נספחים ממולאים  2 26.1

 ט לעיל )כולל אימות חתימה(.  וחתומים כמפור

 

  לעיל. 20כאמור בסעיף מטעם המציע, פרטי איש קשר  26.2
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עו"ד/רו"ח לאימות חתימת  אישור" בצירוף המציע"תצהיר  -' גנספח  26.3

המצהיר, לרבות צירוף מסמכים נדרשים )פרופיל חברה, קו"ח ותעודות 

 כמפורט לעיל(. מכתבי המלצה, ,, רישיונותהשכלה

   תנאי סף

חתימה על התחייבות לשמירת סודיות על ידי מורשי החתימה, וכל  -' הנספח  26.4

 אחד מבין חברי הצוות המוצעים.

 

  .חתימה על הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד עניינים –' ונספח  26.5

 ים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים:אישור 26.6

 רך מע"מ.  עוסק מורשה לצו אישור 26.7

על ניהול ספרי חשבונות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים  אישור 26.8

 . 1976-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 תנאי סף  

  .המציעעו"ד המפרט את מורשי החתימה מטעם  אישור 26.9

  לעיל. 22כאמור בסעיף המציע, צירוף פרופיל  26.10

  לעיל. 23ור בסעיף כאמ ,צירוף המלצות 26.11

עבור שירותי רואה חשבון מבקר מכרז פומבי למתן  - 2מעטפה מספר  במעטפה אשר תסומן " .27

", יוגש נספח א' לחוזה: "הצעת מחיר נותן השירותים" 7ג "תשפ -המכללה האקדמית בית ברל 

 כשהוא חתום בשני עותקים מקוריים. 

שצורף להצעה וחתימתה על ההסכם, החליטה המכללה לקבל הצעה כלשהי, תחתום על ההסכם  .28

והיא בלבד, תיחשב כקיבול של ההצעה. רק ממועד חתימתה של המכללה על ההסכם כאמור ובכפוף 

טחונות עפ"י ההסכם, יכנס ההסכם לתוקף, ויהווה הסכם מחייב לגבי המכללה לכל ילמסירת הב

ה בלתי חוזרת מצד דבר ועניין. כל עוד לא נחתם ההסכם על ידי המכללה, תחשב ההצעה להצע

, עד למועד שבו היא תתקבל ע"י המכללה כמפורט לעיל, או עד למועד שבו תודיע המכללה המציע

 כי הצעתו לא התקבלה, כאמור להלן.  חברהל

ביותר או כל הצעה שהיא זולה ההצעה הכי הזמנה זו אינה מהווה הצעה. המכללה אינה מתחייבת  .29

כולם או אחדים מהם,  מציעים, הש הבהרות והסברים מן תתקבל. המכללה תהיה רשאית לדרו

לפצל את ההתקשרות בין מספר  לקבל הצעה אחת או מספר הצעות מתוך כל ההצעות שהוצעו,

 ובהתאם להוראות כל דין , והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג של המכללהמציעים

 (.להלן המכרז במסמכי כמפורט" שכר"בודק  ישירות לקבלת הנוגע בכל ובמיוחד)לרבות 

רק הצעות אשר תעמודנה בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, תיבדקנה מבחינת איכות  29.1

 מקצועית בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן.

( אשר עמדו בתנאי הסף יוזמנו לראיון אישי מציעים)אך לא בהכרח כלל המציעים רק  29.2

 וכל יתר חברי הצוות המוצע למתן השירותים. מטעם המציעראש הצוות הכולל את 

פי המידע המוגש והן על סמך התרשמות המכללה -יתבצע הן על מציעיםהניתוח הצעות  29.3

 .מציעיםהעם נציגי  בעת הראיונות המקצועיים

לשריין מועד על המציעים . 30.04.2023 -ה ,ראשוןיום מועד משוער לביצוע הראיונות הינו  29.4

 המכללה שומרת על זכותה לעדכן מועד זה.זה. 
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 המכרזגרת שתוגשנה במסהצעות הבחינת הליך  .30

 מציעיםעמידתם של האת המכללה הוועדה המקצועית מטעם תבחן  -בשלב הראשון  30.1

עבור לשלב ת הצעת מציע המקיימת את תנאי הסףלהשתתפות במכרז. שנקבעו בתנאי הסף 

 הבא.

וזאת עמדו בתנאי הסף ר שא צעות המציעיםהיקבע ניקוד האיכות של י –בשלב השני  30.2

 בטבלה שלהלן: יםמפורטהקריטריונים ל בהתאם

 :ההצעה של מקצועית איכות לבחינת קריטריונים

 אחוז קריטריון סעיף
 הניקוד יינתן בהתאם לסולם הבא: - וותק שנות - המציע ניסיון 1

שנות  20נות ניסיון )כולל( ועד ש 15)מלוא הנקודות( ;  10%שנות ניסיון יקבלו ניקוד של   20מעל 
; עשר 6%שנות ניסיון )כולל( יקבל ניקוד של  14שנות ניסיון )כולל( ועד   11; 8%ניסיון )כולל( יקבל  

 .4%( יקבל ניקוד של 21.2שנות ניסיון )תנאי סף סעיף 
 לעיל. 21תצהיר המציע, כמבוקש בסעיף  -' להסכם גנספח האמור בהנתונים יתבססו על 

 

10% 

 הניקוד יינתן בהתאם לסולם הבא:  - המציעידי -על המועסקיםעובדים מקצועיים  כמות 2
עובדים יקבל  11-15)מלוא הנקודות(;  10%עובדים ומעלה )עובדים שכירים במשרה מלאה( יקבל  16

 (; 21.2)תנאי סף סעיף  5%ניקוד של  עובדים יקבל 10; 8%ניקוד של 
 לעיל. 21תצהיר המציע, כמבוקש בסעיף  -' להסכםגהנתונים יתבססו על נספח 

 

10% 

ביצוע עדיפות לתוענק ) למכללה דומיםה מוסדותלהמבוקשים  שירותיםהבמתן  המציע ניסיון 3
ל  הדוחות הכספיים במוסדות להשכלה גבוהה ובעמותות, בהתאם לכללים וההוראות של עיקורת ב

רשם העמותות, החשב הכללי ומשרדי הממשלה, וכן ניסיון בליווי ביקורות של משרדי ממשלה, 
הניקוד יינתן בהתאם  -ניסיון עבודה מול הות"ת( וכן  בקשות לתמיכה / תקצוב ממשרד החינוך

 :לסולם הבא
ארגונים / מוסדות ומעלה, הדומים לנדרש על ידי המכללה יקבל ניקוד בטווח  3 -ניסיון עבודה ב

מוסדות הדומים לנדרש על ידי המכלל יקבל  2 -בהתאם לנימוקי הועדה. ניסיון ב 25%עד  17%שבין 
רש )כולל( בהתאם לנימוקי הועדה. ניסיון במוסד אחד הדומה לנד 16%עד  9%ניקוד בטווח שבין 

. העדר ניסיון במוסדות אקדמיים או מוסדות 8%ועד  1%על ידי המכללה יקבל ניקוד בטווח שבין 
 .3% -בעלי אופי דומה לנדרש על ידי המכללה יזכה בדרוג הנמוך מ

בהתאם לעיל,  21כמבוקש בסעיף  ,תצהיר המציע -' להסכם גהנתונים יתבססו על האמור בנספח 
 שיחות עם ממליצים.לתאם וכן בהלחומרים שיצרף המציע 

 

25% 

בהתאם להוראות החוק להגברת האכיפה של דיני  ,מוסמך שכר כבודק שירותים במתן ניסיון 4
  .2011 -העבודה, תשע"ב 

 לעיל. 21תצהיר המציע, כמבוקש בסעיף  -' להסכםגנספח האמור בהנתונים יתבססו על 

10% 

בעדיפות ) למכללה דומיםה מוסדותל הנדרשים תיםשירוהבפועל, במתן  ביקורתה מבצע ניסיון 5
בהתאם לכללים  ,ביקורת של הדוחות הכספיים במוסדות להשכלה גבוהה ובעמותותלביצוע 

וההוראות של רשם העמותות, החשב הכללי ומשרדי הממשלה, בעל ניסיון בליווי ביקורות של משרד 
הניקוד יינתן  -ניסיון עבודה מול הות"ת(  וכןהחינוך, בקשות לתמיכה / תקצוב ממשרד החינוך 

 בהתאם לסולם הבא:
ארגונים / מוסדות ומעלה, הדומים לנדרש על ידי  3 -בשל מבצע הביקורת בפועל  ניסיון עבודה

מוסדות  2 -בהתאם לנימוקי הועדה. ניסיון ב ,30%עד  21%המכללה, יקבל ניקוד בטווח שבין 
בהתאם לנימוקי הועדה.  ,20%עד  11%ניקוד בטווח שבין  הדומים לנדרש על ידי המכללה יקבל

 . העדר ניסיון10%עד  0%ניסיון במוסד אחד הדומה לנדרש על ידי המכללה, יקבל ניקוד בטווח שבין 
במוסדות אקדמיים או מוסדות בעלי אופי דומה לנדרש על ידי המכללה  של מבצע הביקורת בפועל

 .5%יזכה דרוג הנמוך מ 
לעיל, וכן בהתאם לשיחות עם  21תצהיר המציע, כמבוקש בסעיף  -' גססו על נספח הנתונים יתב

 ממליצים. 

30% 

 : הניקוד יינתן בהתאם לסולם הבא – בפועל הביקורת מבצע של ניסיון שנות 6
 .12%. עשר שנות ניסיון יקבל ניקוד של 15%מעל עשר שנות ניסיון יקבל ניקוד של 

 .8%שמונה שנות ניסיון יקבל ניקוד של  10%של  תשע שנות ניסיון יקבל ניקוד
 .6%. שש שנות ניסיון יקבל ניקוד של 7%שבע שנות ניסיון יקבל ניקוד של 
 ( 21.5.1. )תנאי סף סעיף 5%חמש שנות ניסיון יקבל ניקוד של 

 לעיל. 21.5.1תצהיר המציע, כמבוקש בסעיף  - ם' להסכגנספח האמור בהנתונים יתבססו על 

15% 
 

 100% סה"כ  
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יקבלו את הניקוד האיכותי הגבוה ביותר מבין המציעים אשר  שלושת –בשלב השלישי  30.3

מטעם המוצע ועי המקצהצוות חברי  כלאשר בו ישתתפו יזומנו לראיון אישי  ,המציעים

 . למכללה למתן השירותים

המכללה, באמצעות  .של המציע לקוחותיבוצעו שיחות עם ממליצים / במסגרת שלב זה,  30.4

את הזכות לפנות ללקוחות של ועדת המכרזים והועדה המקצועית מטעמה, שומרת לעצמה 

המציע, לבצע בירור טלפוני בכל שלבי המכרז, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, ובכלל זה 

להביא בחשבון שירותים שהעניק המציע בעבר למכללה ו/או לגופים דומים, לרבות לקוחות 

המציע השירותים על ידי יבחנו אופן מתן במסגרת בדיקה זו, שלא הוצגו על ידי המציע. 

 הצוות המקצועי ממתן השירותים, מקצועיותהלקוחות שביעות רצון ללקוחותיו, 

  תיבחן הרלוונטיות של ההמלצות לאופי וסוג השירותים הנדרשים למכללה.וכן  םזמינותו

כן הניקוד האיכותי של ההצעות שעברו לשלב השלישי עודי ,איוןיהרשלב לאחר קיום  30.5

 :להלןבלה שבטבהתאם לקריטריונים המפורטים 

 50% לפי הטבלה מעלה. – הריאיון טרוםשל ההצעה איכות  ציון

נציגי הצוות המקצועי ייערך עם שראיון בהתאם ל – התרשמות כללית על פי פרזנטציה

המציע להציג את ניסיונו וניסיון ר מטעם הבכינציג היידרש  ,במהלך הריאיון. מטעם המציע

פי  עלבגין קריטריון זה ייקבע  הציון .וכן לענות על שאלות מקצועיות הצוות המוצע,

וזאת בכל הנוגע  מטעם המציע בפועל העבודה מבצעי הנם אשר מהמועמדים התרשמות

 במוסדות בודהעוהכרות ספציפיים ורלבנטיים לתחומים הנדרשים למכללה, ניסיון  ניסיוןל

 וכד'. כללית התרשמות, למכללה זהים

30% 

  מוניטין והמלצות

ידי המציע ושיחות עם ממליצים וחוות דעתם. תיבחן -סמך מכתבי המלצה שיסופקו עלעל 

 הרלוונטיות של ההמלצות לאופי וסוג השירותים הנדרשים למכללה.

שומרת לעצמה את הזכות המכללה, באמצעות ועדת המכרזים והועדה המקצועית מטעמה, 

או בכל דרך אחרת בכל שלבי המכרז, לפנות ללקוחות של המציע, לבצע בירור טלפוני 

שתמצא לנכון, ובכלל זה להביא בחשבון שירותים שהעניק המציע בעבר למכללה ו/או 

 לגופים דומים, לרבות לקוחות שלא הוצגו על ידי המציע.

20% 

 

 100% סה"כ

המציעים אשר דורגו במקומות הגבוהים  שלושתשל יפתחו הצעות המחיר  –י רביעבשלב ה 30.6

ל פי הצעתם כך שההצעה הנמוכה ביותר המציעים ידורגו עאיון. הצעות יועברו את שלב הר

  הכוללת :

 .ביקורת  לדוחות הכספיים השנתיים שירותימתן ת עבור חד פעמיתמורה 

  .יעוץ שעות 100כוללת עבור תמורה + 

 .המחירהצעת  –הנכלל בנספח א' עוץ יילשעת עריף )בהתאם לת    

  .שירותים של "בודק שכר"מתן ת עבור חד פעמיתמורה  +
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 וכל יתר ההצעות ידורגו באופן יחסי להצעה הזולה. 100%קבל ניקוד של תתדורג כהצעה הטובה ביותר ו

 40%לפי יחס של של כל הצעה, מחיר הות ואיכשל ציוני היבוצע שקלול  –בשלב החמישי  30.7

 לציון האיכות המקצועית. 60% לציון הצעת מחיר ו

מובהר ומודגש, כי במסגרת הצעת המחיר יש להגדיר מחירים ריאליים, בהתאם למקובל  30.8

בשוק, בכל מרכיבי העלות. במידה וועדת המכרזים של המכללה תתרשם כי הצעת המציע 

יים, ועדת המכרזים תהא רשאית לראות בכך כסיבה איננה מורכבת ממחירים ריאל

המכללה שומרת מבלי לפגוע בכלליות האמור, מספקת לפסילת הצעת המציע על הסף. 

לעצמה את הזכות לפסול הצעות אשר יחרגו מאומדן המכללה )כלפי מעלה או כלפי מטה(, 

 ומעלה. 25%בשיעור של 

 הצהרה על סודות מסחריים או עסקיים  .31

המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או עסקיים )להלן: ככל שלדעת  31.1

"( שלדעתו אין לאפשר למציעים אחרים לעיין בהם, יצרף המציע להצעתו חלקים סודיים"

 נספח המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם.

ל המציעים האחרים אם מציע שלא צירף נספח כאמור, יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון ש  31.2

 זכה בתהליך.

ציון של חלקים סודיים בנספח המצורף, מהווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים בהצעות  31.3

האחרים, יחשבו סודיים, היינו, שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלו בהצעות 

 של אחרים. 

במסמכי הבקשה נתונה יודגש, כי שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה הסופית בכל ענייני עיון  31.4

לוועדת המכרזים של המכללה. כל מציע המשתתף בתהליך מביע בכך את הסכמתו לאמור 

 בסעיף זה.

 הצהרה בדבר אישה המחזיקה בשליטה בעסק .32

ב בחוק חובת 2עסק הנמצא בשליטת אישה, המעוניין ליהנות מההעדפה הקבועה בסעיף  32.1

-יר של המחזיקה בשליטה, מאושר עלותצה אישור, יצרף להצעתו 1992 -המכרזים, תשנ"ב 

 ידי רואה חשבון.

במקרה זה, כאשר שתי הצעות או יותר שהוגשו במסגרת התהליך קיבלו תוצאה משוקללת  32.2

זהה, שהיא התוצאה הגבוהה יותר, תיבחר הצעה של מציע אשר נמצא בשליטת אישה, 

 ותצהיר, כאמור לעיל. אישורובלבד שצורף להצעה, בעת הגשתה, 

 רת שאלות ובירורים יהיה כדלקמן:נוהל העב .33

 , בנושא המפרט ובנושא חוזה ההתקשרות, תוגשנה בכתב )דוארעיםימצשאלות ה 33.1

, חמישייאוחר מיום  ולאעד להלן,  38 כמפורט בסעיף ,או פקס( לנציג המכללה אלקטרוני

 . ועד בכלל 12:00בשעה  202303.23. -ה

 השאלה.סעיף מתייחסת מסמך ועל השואל לציין בברור לאיזה  33.2

 .23.03.2023המכללה אינה מתחייבת ולהגיב על שאלות מכל סוג שתתקבלנה לאחר  33.3

בכל מקום שבו מופיעה במסמכים )אם מופיעה( המילה "מכרז", הכוונה למכתב הזמנה זה להציע  .34

הצעות במסגרת מכרז פומבי, ובכל מקום שבו מופיעות במסמכים )אם מופיעות( המילים "משתתף 

 למציעים שיציעו הצעות לפי מכתב הזמנה זה להציע הצעות במסגרת התהליך.במכרז", הכוונה 
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 קבלת הצעתו. -המכללה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה, על אי .35

 המכללה לא תשלם דמי תווך כלשהם. .36

 לא יתקיים מפגש מציעים. .37

המכרז השתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום. על כל מציע המעוניין להגיש הצעה במסגרת  .38

, באמצעות אשת הקשר הרשומה מטה. מובהר בזאת, 16:00בשעה  202323.03.להירשם עד ליום 

 כי מענה לשאלות מציעים יופץ במרוכז למציעים הרשומים בלבד.

-09 מנהלת הרכש והתפעול טל / פקס –אשת הקשר מטעם המכללה הינה הגב' פלדמן שגב נעה  .39

 .noaf@beitberl.ac.il  מייל 7476409

 טבלת לוח זמנים מרוכזת:  .40

 הערות מועד פעילות
מועד משוער ליציאה למכרז 

 פומבי
14.03.2023  

מועד אחרון לשליחת 
 ורישום למכרז שאלות

עד ולא יאוחר 
 -ה חמישימיום 

23.03.2023 
 16:00בשעה 

או  פקס   noaf@beitberl.ac.ilיבוצע באמצעות מייל 
09-7476409 

אחריות המציעים לוודא קבלת המענה לשאלות ולצרפם  28.03.2023 מועד משוער למתן תשובות 
 למסמכי המכרז חתומים.

מועד אחרון להגשת 
 הצעות לתיבת המכרזים

עד ולא יאוחר 
 -ה חמישימיום 

20.04.2023 
 12:00בשעה 

כרזים הממוקמת בבניין ההנהלה בדקל תיבת המ
 .אגף רכש ותפעול, 438

מועד משוער לסבב 
 ראיונות

 יש לשריין מועד זה. 30.04.2023
של שלושת המצעים אשר ידורגו  זימון הראיונות

 .בתום השלב השני מות גבוהים ביותרבמקו
מועד משוער לקביעת מציע 

 זוכה
  2023יוני 

מועד משוער לתחילת 
 העבודה

01.07.2023  

 

  

mailto:noaf@beitberl.ac.il
mailto:noaf@beitberl.ac.il
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 הצהרת המציע

קראתי והבנתי היטב את כל פרטי ההזמנה להציע הצעות כאמור לעיל, וחתימתי על נוסח הנני מאשר ש

 ההסכם המצ"ב נעשתה בהסתמך על האמור לעיל.

 _______________             ____________________         _________________________ 

 חתימת המציע                   ם מלא של המציע             ש           תאריך            

 

 

 

 אימות חתימה/ות

 

 אם המציע הוא תאגיד

אני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח, מרחוב _________________________, מאשר כי ה"ה 

______________________________ חתמו על נוסח ההסכם המצ"ב בשם התאגיד הנ"ל, וכי 

 חתימתם מחייבת את התאגיד.

_ ____________ _________________________ 

 )שם פרטי ושם משפחה( עו"ד/רו"ח תאריך               

 

 

                 חתימת מציע פרטי

_______________           ____________ 

 חתימה                  שם                 

 __________________, מאשר כיאני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח, מרחוב _______

חתימות הנ"ל הנן חתימותיהם של ה"ה _____________________________________, שזהותם ה

 הוכחה בפני להנחת דעתי.

 _______________ __________________________  

 )שם פרטי ושם משפחה( עו"ד/רו"ח                       תאריך           



12 

______________________________________                                                  _____ 
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מכללה ל ואה חשבון מבקררמכרז פומבי למתן שירותי מכוח הסכם 

 7ג "תשפ -האקדמית בית ברל 

 2023__________ ביום ____ בחודש ב_____________ שנערך ונחתם 

 

 580029429בית ברל, עמותה מספר האקדמית  המכללה    בין:

 44905דואר בית ברל,  -בית ברל    

 ___טל: ______ פקס: _____   

 "(המכללה)להלן: "

 מצד אחד:

  ___________________________________  לבין: 

 ______________________________: ח.פ 

 כתובת: _____________________________

 "( נותן השירותים)להלן: "   

 מצד שני:

 

תאם להוראות חוק בה, רואה חשבון מבקרינת בקבלת שירותי יוהמכללה מעונ :  הואיל
, הנחיות משרד החינוך והמועצה , הנחיות רשם העמותות1980 –העמותות, תש"ם 

לרבות ביקורת חשבונאית ובדיקה של דוחות חוקת המכללה, כן ו להשכלה גבוהה
 .כספיים

וכח  היכולת המקצועית ,סיוןיונותן השירותים הצהיר בפני המכללה כי הוא בעל הנ :  והואיל
המאפשרים לו לקבל על עצמו ולבצע את המשימות המוגדרות במסגרת  האדם המתאים

 הנ"ל בהתאם לתנאי חוזה זה;

והצדדים מסכימים כי השירותים יבוצעו שלא במסגרת של יחסי עבודה הנהוגים בין  :  והואיל
 עובד ומעביד, אלא על בסיס חוזה קבלני של נותן השירותים; 

ניעה משפטית או על פי דין או מכל טעם אחר והצדדים מצהירים כי אין כל מ והואיל:
 .להתקשרותם בהסכם זה

 וברצון הצדדים להסדיר את יחסיהם המשפטיים, כמפורט בתנאי הסכם זה להלן. :והואיל

 

 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא

 האמור במבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1

ומתן הכותרות לסעיפים, נעשו לשם נוחות בלבד ואין לייחס להם כל חלוקת ההסכם לסעיפים,  .2

 משמעות בפרשנות ההסכם.

 :הנספחים להסכם זה הינם כדלקמן .3
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 הצעת מחיר נותן השרות - נספח א' 

 תיאור השירותים המבוקשים - נספח ב' 

 המציעתצהיר  - נספח ג'  

 על קיום ביטוחים אישור - נספח ד' 

 התחייבות לשמירת סודיות - נספח ה' 

 הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד עניינים - נספח ו' 

  

 ההתקשרות

העניק , ונותן השירותים מתחייב בזה לאת השירותיםהמכללה מזמינה בזה אצל נותן השירותים  .4
 "(.השירותיםלהלן: "להלן ) 6מפורט בסעיף בין היתר, כ , במלואם ובמועדם,השירותיםלה את 

 נותן השירותיםהצהרות והתחייבויות 

 מצהיר בזאת כדלקמן: נותן השירותים .5

מתן ידע, ניסיון, הכשרה מקצועית מתאימה ומומחיות ב בעלופעיל  משרד רואה חשבוןהוא  5.1
 ;המכללההנדרשים במוסדות דוגמת  ראיית החשבוןשירותי 

סיון, האמצעים והיכולת הטכנית ברשותו כוח האדם, הציוד, המכשירים, הידע, הני 5.2
והכלכלית הדרושים על מנת לקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה, במלואן ובמועדן, 

 בהתאם לדרישות כל דין וברמה מקצועית גבוהה.

אין מניעה חוקית, חוזית או אחרת ו/או כל זכויות צד ג' שהוא אשר עלולים למנוע או  5.3
 וראות הסכם זה.להפריע לקיום התחייבויותיו ע"פ ה

בחן את אופי הפעילות של המכללה, צרכיה וכל שאר הנתונים, לרבות, אך מבלי לגרוע הוא  5.4
מכלליות האמור, תנאי העבודה העלולים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו בהתאם להסכם 
זה, ומצא אותם מתאימים על מנת לאפשר לו לבצע את כל התחייבויותיו על פי ההסכם, 

 ביותר. על הצד הטוב

בכל  קומחזי בהתאם להוראות החוק כרואה חשבוןכשירות לשמש  אישורהוא בעל  5.5
 .פי דין למתן השירותים-וההיתרים הנדרשים על , הרישיונותיםאישורה

 מתחייב בזאת כדלקמן: נותן השירותים

 ובמהימנות.פי הסכם זה, במומחיות, בנאמנות -התחייבויותיו עלמלוא לקיים את  5.6

לה את שירותי הייעוץ בשקידה, בנאמנות, במיומנות ובמומחיות גבוהה, תוך להעניק למכל 5.7
השקעת מירב המאמצים והכישורים ותוך ניצול כל הידע לביצועם והכל תוך מילוי דייקני 
 של הוראות הסכם זה וההוראות שינתנו לו מעת לעת על ידי המכללה ו/או ע"י מי מטעמה.

חר כללי והוראות כל דין רלוונטי החל על ביצוע לספק את השירותים תוך הקפדה מלאה א 5.8
בכלל זה, כל  השירותים, או כל חלק מהם, ובהתאם לשינויים שיחולו בהם במידה ויחולו.

העובדים מטעמו אשר יעניקו את השירותים למכללה יהיו רואי חשבון בעלי רישיון תקף 
 .1955 –התשט"ו לעסוק במקצוע ראיית החשבון בישראל, בהתאם לחוק רואי החשבון, 

פי כל -כי יהיה אחראי אחריות בלעדית להשגת כל רשיון, הרשאה או היתר הנדרשים על 5.9
דין לשם הענקת שירותי הייעוץ ומילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, וזאת קודם להתחלת 

לא יהיה  נותן השירותים. םשירותיהוכל עוד הוא מעניק למכללה את  םשירותיההענקת 
תוקפו של כל  פקע ו/או בוטל ו/או הושההפי הסכם זה החל ממועד שבו -ות עלזכאי לכל זכ

 רישיון או היתר הנדרשים כאמור.
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 השירותים

תיאור ) ב' נספחבכמפורט  ,נותן השירותים מתחייב בזה להעניק למכללה את השירותים .6
 ., וכן שירותים נלווים, ככל שיידרש(, במלואם ובמועדםהשירותים

ה של המכללה אישורשיבצע נותן השירותים במסגרת מתן השירותים למכללה יהיו בכל הפעולות  .7
 ויתואמו עמה מראש.  

 :בלבד להלןכמפורט מבצע הביקורת בפועל, אשר פרטיו הם ידי -השירותים יוענקו למכללה על .8

 טלפון ת.ז שם מלא 

    מבצע הביקורת בפועל

 .במשרדממנה את רו"ח מר ___________________ כמרכז התיק של המכללה נותן השירותים  .9

מראש אלא לאחר מתן הודעה ועל מבצע הביקורת בפנותן השירותים לא יהיה רשאי להחליף את  .10
ותן לנציג החדש אשר נ ,מראש ובכתב ,המכללה אישוריום בכתב על כך למכללה וקבלת  30 תב

 השירותים מעוניין למנות למכללה במקום הנציג/ ים הקודמים.

 התמורה

להענקת השירותים ומילוי כל התנאים המוגדרים בהסכם זה, במלואם ובמועדם, תשלם  בתמורה .11
 בהתאם, רות"י"הצעת מחיר נותן הש – נספח א'ב ההנקוב התמורה אתהמכללה לנותן השירותים 

 , כמפורט להלן:"(מורההת)להלן: " שיוענק השירות לסוג

חשבוניות בהתאם למועדים  2יגיש למכללה בכל הנוגע לשירותי גוף מבקר, נותן השירותים  11.1
מותנה בהשלמת כל העבודה הנדרשת על הדו"חות  -הבאים: סוף ינואר וסוף יולי בכל שנה 

 .להסכם הכספיים, כמפורט בנספח ב'

שבונית מס ובהתאם לדו"ח פעילות, המפרט את הפעולות שביצע התשלום יבוצע כנגד ח
  נותן השירותים במהלך החציון החולף.

תשולם לנותן השירותים תמורה בהתאם לתעריף שעת בגין מתן שירותי ייעוץ שוטפים  11.2
א' להסכם, במכפלת שעות הייעוץ שהוענקו בפועל על ידי נותן ייעוץ המפורט בנספח 

 השירותים.

ותים תמורה בהתאם למפורט , תשולם לנותן השירירותי "בודק שכר מוסמך"בגין מתן ש 11.3
 .המכללה על קבלת השירותים לשביעות רצונה אישורבנספח א' להסכם, בהתאם ל

את כל ההוצאות בהן יישא נותן  יםלנותן השירותים כוללמים השונים מובהר ומוסכם, כי התשלו .12
יעה, הוצאות צילומים, שכפולים, השירותים בגין מתן השירותים למכללה, לרבות הוצאות נס

 הדפסות, הוצאות משרדיות אחרות וכד'. 

כאי ז ההילא י נותן השירותיםלעיל,  11 ףבסעי המפורטים מיםבזאת, כי מלבד התשלומוסכם  .13
 לתשלום נוסף כלשהו מהמכללה.

ממועד קבלת  םיו 30בתנאי תשלום של שוטף +  ויבוצעלנותן השירותים השונים  מיםהתשלו .14
 .חשבונית מנותן השירותים

 תקופת ההסכם

)להלן:  30.06.2027ועד ליום  01.07.2023החל מיום  ארבע שניםלמשך הסכם זה יהיה בתוקף  .15
  (."תקופת ההסכם"

כמפורט בנספח ב' אם נותן השירותים לא ישלים התחייבויותיו כלפי המכללה מובהר בזאת כי  .16
מתן למועד עד ך תוקף ההתקשרות יואר ,ההתקשרות דיווח כספי במהלך תקופתשנת  לכל ביחס

 אשר יונפק על ידי המכללה. ,סיום העבודהבדבר  אישור
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 שלושעד למכללה נתונה האופציה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך תוקפו של הסכם זה ל .17
יום לפני  30עד  ,לנותן השירותיםהמכללה שתיתן בכתב תקופות נוספות בנות שנה אחת, בהודעה 

 ן. יכם או תקופה נוספת, לפי העניתום תקופת ההס

 ביטול ההסכם

, ובלבד וללא צורך לנמק החלטתה לבטל תוקפו של ההסכם, מכל טעם שהואהמכללה רשאית  .18
 יום.   90ובכתב, בת מראש  ,הודעה נותן השירותיםל נהשנת

באופן מיידי, המכללה תהא רשאית, אך לא חייבת, לבטל הסכם זה ולהביאו לידי סיום מוקדם  .19
יום או אם תוגש לביהמ"ש  30מידה ונותן השירותים יפסיק לנהל עסקיו למשך תקופה רצופה של ב

המוסמך בקשה להכריז על פירוקו של נותן השירותים ו/או למינוי כונס נכסים על נכסיו, לרבות 
נכסים המשמשים אותו בביצוע התחייבויותיו ע"פ הסכם זה, ובלבד שבקשה כאמור לא הוסרה או 

 יום ממועד הגשתה. 60תוך בוטלה 

)ארבעה עשר( יום מיום שתודיע  14מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יבוא הסכם זה לסיומו תוך  .20
המכללה לנותן השירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, על הפסקת ההתקשרות, וזאת בקרות אחד 

לכל פיצוי או תשלום מן המקרים הבאים, וספק השירות ו/או כל מי שבא בנעליו, לא יהיו זכאים 
 עקב בואו של ההסכם לסיומו:

 אם ימצא כי הצהרות נותן השירותים בהסכם זה אינן נכונות; 20.1

אם נוכחה המכללה שאין בכוונת נותן השירותים או אין ביכולתו למלא אחר התחייבויותיו  20.2
 פי הסכם זה;-על

כולן או חלקן,  פי הסכם זה,-אם נותן השירותים העביר או התיימר להעביר זכויותיו על 20.3
 בניגוד לתנאי הסכם זה;

אם הסתלק נותן השירותים מביצוע ההסכם, או התנער מביצועו, או הפר אותו הפרה  20.4
 יסודית;

 פי הסכם זה;-אם התרשל ספק השירות, לדעת המכללה, בביצוע התחייבויותיו על 20.5

טעמו, עשה נותן השירותים ו/או מי מעובדיו ו/או מי מ-אם מעשה או מחדל שעשה או לא 20.6
 הסבו נזק למכללה;

למען הסר ספק, מובהר בזה, כי )א( ביטול ההסכם בהתאם לאמור לעיל, לא יהיה בו כדי להביא  .21
להתקיים על אף הביטול.  כומשיילהסכם זה אשר  29עד  24פים עיסשל  םאו בטלות םלידי ביטול

כדי לגרוע מזכותו של נותן השירותים וכן )ב( אין בביטול או בסיום הסכם זה, מסיבה כלשהי, ב
 לתמורה בגין ששירותים שסופקו על ידו בפועל עד למועד סיום או ביטול הסכם זה )על פי העניין(.

 מעמדו של נותן השירותים

 מוסכם ומוצהר כי נותן השירותים הוא קבלן עצמאי למתן השירותים למכללה.  .22

 מעביד. -לבין המכללה כל יחסי עובדאין ולא יהיו בין נותן השירותים ו/או עובדיו  .23

 שמירת סודיות

נותן השירותים, מנהליו, עובדיו, חברות קשורות ו/או מי מטעמו ישמרו בסודיות מוחלטת כל מידע  .24
בכתב, בע"פ או בכל צורה אחרת, לרבות תכנים, מידע, ידיעה, מסמך, נתונים, שיטות עבודה ונהלי 

עים למכללה, עסקיה, לקוחותיה, הסטודנטים הלומדים עבודה, תוכנה וחפץ מכל סוג ומין הנוג
"(, אשר הגיע לידיעתם, במישרין או בעקיפין, ולא המידעאצלה, ידע מקצועי שלה וכיו"ב )להלן: "

יעשו בו שימוש כלשהו זולת לצורכי ביצוע התחייבויותיהם על פי הסכם זה. כמו כן, מתחייב נותן 
את המידע, במישרין או בעקיפין לצד שלישי כלשהו השירותים לא לפרסם, להעביר או לחשוף 

 ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר כלשהו.
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נותן השירותים מצהיר ומתחייב שכל המידע יישמר אצלו בבטחה ויינקטו כל האמצעים הדרושים  .25
 לשם שמירתו.

ות ביניהם, מכל סיבה שהיא, או על נותן השירותים מתחייב להחזיר למכללה, עם סיום ההתקשר .26
פי דרישתה הראשונה של המכללה, לפי המוקדם, כל מידע, מסמך, צילום, דיסקט של מחשב וכל 
דבר אחר הקשור או מתייחס למידע, מבלי להשאיר בידיו ו/או בידי מי מטעמו כל העתק או תמצית 

 או רישום או עותק שלהם.

ום חתימת הסכם זה ללא הגבלה בזמן והיא תהא בתוקף התחייבות זו לסודיות תעמוד בתוקפה מי .27
 גם לאחר תום תוקפו של הסכם זה ו/או ההתקשרות ו/או המגעים שבין הצדדים.

מוסכם בזאת, כי המכללה, באמצעות הנציג/ה שנקבע/ה כאיש/ת הקשר מטעמה, יאשרו מראש  .28
מתן השירותים ידי נותן השירותים לצדדים שלישיים במסגרת -ובכתב כל מידע שיועבר על

כאמור ינקה את נותן השירותים מאחריותו לנכונות המידע או לכל נזק אשר  אישורלמכללה. מתן 
 יגרם למכללה או לצד שלישי בגין העברת המידע. 

רותים פוטר בזאת את המכללה והבאים מטעמה, מכל חבות בגין אובדן או נזק לרכושו  ינותן הש .29
ובלבד שלא יחול לטובת אדם שגרם  ,ו במסגרת הסכם זהו/או רכוש הבאים מטעמו ו/או המשמש

  לנזק בזדון.

 ביטוחאחריות ו

נותן השירותים ישא באחריות הבלעדית לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או פגיעה ו/או הפסד מכל סוג  .30
"( שייגרם, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף ובכלל זה למכללה ו/או הנזקשהוא )להלן: "

ידה ו/או לכל צד ג', לרבות עובדי נותן השירותים שיהיו מעורבים -או למועסקים עללעובדיה ו/
  במתן השירותים למכללה, עקב ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל של נותן השירותים.

עצמאי,  נותן שירותיםפי הסכם זה, הוא פועל כ-נותן השירותים מצהיר, כי בביצוע התחייבויותיו על .31
חריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, וכי עליו בלבד תחול הא

מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לו או לעובדיו או לכל מי מטעמו, ובלבד שלא ייגרמו כתוצאה 
 ממעשה או מחדל של המכללה. 

נותן השירותים מתחייב לשפות ו/או לפצות את המכללה במלוא הסכום אשר תידרש המכללה  .32
פי פסק דין חלוט ו/או להוציא בכל דרך שהיא, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שנגרם או -ם עללשל

קיום התחייבות כלשהי החלה על נותן -נעשה ע"י נותן השירותים ו/או כתוצאה מהפרה ו/או מאי
דין ו/או רשות -קיום התחייבות של כל הוראה על פי-פי הסכם זה ו/או הפרה ו/או אי-השירותים על

ו/או כתוצאה מדרישה ו/או תביעה בגין נזק או חבות שנותן השירותים אחראי לגביהם מוסמכת 
פי כל דין. הפיצוי ו/או השיפוי האמורים יחולו גם על שכ"ט עו"ד והוצאות -על פי הסכם זה ו/או על

 משפט, ככל שיהיו סבירים, שיוצאו ע"י המכללה בנסיבות הנ"ל.

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו ו/או אחריותו של נותן השירותים על פי הסכם זה ו/או על פי דין,  .33
מתחייב נותן השירותים לערוך ולקיים, על חשבונו, אצל חברת ביטוח מורשית כדין לעריכת 
ביטוחים בישראל, ביטוחים שיקבעו על ידו ועל פי שיקול דעתו של נותן השירותים, לרבות בקשר 

 אישורכם ו/או השירותים, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים ומהתנאים המפורטים בטופס עם ההס
 אישור, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "'דנספח על קיום ביטוחים המצורף להסכם זה כ

"(, ומהביטוחים והתנאים המפורטים להלן )כל הביטוחים יחדיו קיום ביטוחי נותן השירותים
"(. ביטוחי נותן השירותים יהיו בתוקף במשך כל תקופת חי נותן השירותיםביטוייקראו להלן: "

ההסכם ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס תביעה כל עוד יכולה להיות קיימת כלפי נותן 
 השירותים אחריות על פי דין ו/או על פי ההסכם:  

הנזיקין ]נוסח  ביטוח אחריותו של נותן השירותים, על פי פקודת–ביטוח אחריות מעבידים  33.1
, כלפי עובדיו, בגין מוות ו/או נזק 1980-חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם

גוף ו/או נזק שכלי ו/או נזק נפשי ו/או מחלה מקצועית תוך כדי ו/או עקב עבודתם, בגבולות 
מקרה אחד ובסה"כ לתקופת ל עובדל₪  20,000,000אחריות אשר לא יפחתו מסך של 



17 

______________________________________                                                  _____ 

 נותן השירותים       המכללה האקדמית בית ברל                                                                      

אם  הו/או מנהלי ההביטוח מורחב לכלול כמבוטח נוסף את המכללה ו/או עובדיהביטוח. 
נושא  כי מי מהם נקבע מי מהם ייחשב כמעביד של מי מעובדי נותן השירותים ו/או

 עובדיו.  כלפי נותן השירותים חבות לעניין שילוחית באחריות

ם לערוך ביטוח חבות במידה ונותן השירותים אינו מעסיק עובדים לא יידרש נותן השירותי
מעבידים בהתאם לנדרש לעיל. נותן השירותים מתחייב כי במידה ויעסיק עובדים, הוא 

קיום ביטוחי נותן השירותים כאשר  אישוריערוך ביטוח חבות מעבידים כנדרש וימציא את 
הוא כולל ביטוח חבות מעבידים. מוסכם ומובהר, כי אי קיום ביטוח חבות מעבידים אינה 

את נותן השירותים מחבותו כלפי עובדים שיועסקו על ידו ו/או מי מטעמו ואינה פוטרת 
 מטילה על המכללה ו/או מי מטעמו חבות כלשהי.

ביטוח אחריותו של נותן השירותים, על פי דין, בגין נזק  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  33.2
לא יפחתו מסך של לגוף ו/או רכוש לצד שלישי כלשהו, בגבולות אחריות אשר ו/או אובדן 

למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לכלול כמבוטח נוסף ₪  2,000,000
 הוכן הביטוח מורחב לשפות את המכללה ו/או עובדי הו/או מנהלי האת המכללה ו/או עובדי

בגין אחריות מי מהם עקב מעשי ו/או מחדלי נותן השירותים  הו/או מי מטעמ הו/או מנהלי
יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד  מטעמו. הביטוח ו/או מי

 עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

לכיסוי אחריותו של נותן השירותים, על פי דין בגין מעשה ו/או -ביטוח אחריות מקצועית   33.3
מחדל מקצועי מצד נותן השירותים ו/או מי מטעמו לרבות רשלנות ו/או טעות ו/או 

אחד ובסה"כ  למקרה₪  10,000,000מסך של שמטה, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו ה
לתקופת הביטוח. הביטוח יכלול, בין היתר, את ההרחבות הבאות: מרמה ואי יושר עובדים, 

פגיעה  חריגה מסמכות בתום לב, אובדן השימוש, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח,
הביטוח מורחב השמצה ו/או לשון הרע, הפרת סודיות. בפרטיות, אובדן מסמכים, דיבה, 

בגין אחריות מי מהם עקב  הו/או מי מטעמ הו/או מנהלי הלשפות את המכללה ו/או עובדי
מעשי ו/או מחדלי נותן השירותים ו/או מי מטעמו. הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו 

בוטח, מבלי לגרוע מביטוח ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המ
 6 -חבותו של נותן השירותים כלפי המכללה. הביטוח יכלול תקופת גילוי אשר לא תפחת מ

חודשים. התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה יהיה לא מאוחר מהמועד בו החל נותן 
 השירותים ו/או מי מטעמו בביצוע השירותים לראשונה. 

 מפורשים כדלקמן:כל ביטוחי נותן השירותים כוללים תנאים  .34

היקף הכיסוי בביטוחים, למעט ביטוח אחריות מקצועית, אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי  34.1
 נוסח הפוליסות הידוע כפוליסת "ביט" של חברת כלל או נוסח מקביל לו.

בפוליסות לא קיים/מבוטל חריג רשלנות רבתי, אולם אין בביטול החריג כאמור בכדי לגרוע  34.2
 . 1981 -בות נותן השירותים על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א מזכויות המבטח וחו

הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפוליסות על ידי מי מיחידי המבוטח לא תפגע  34.3
 בזכויות לקבלת שיפוי על פי הפוליסות כאמור לעיל.

הביטוחים הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על ידי המכללה ו/או הבאים  34.4
, ומבטחו של נותן השירותים מוותר על כל זכות ו/או הו/או עובדי האו מנהלי/ו המטעמ

 טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף בביטוחי המכללה והנ"ל. 

התחלוף כלפי המכללה ו/או מי הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות  34.5
וויתור על זכות , ובלבד שהאמור בדבר ההו/או תלמידי הו/או עובדי הו/או מנהלי המטעמ

 התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  בזדון.

המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוחים ו/או לשנותם לרעה, אלא אם כן שלח המבטח  34.6
יום לפני כניסתו של ביטול הביטוח  60למכללה הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 

 ו/או שינוי לרעה של הכיסוי הביטוחי.
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מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נותן השירותים  .35
, בגין נזק ו/או אובדן הו/או תלמידי הו/או עובדי הו/או מנהלי הכנגד המכללה ו/או מי מטעמ

שייגרם לכל רכוש אשר יובא על ידי נותן השירותים ו/או מי מטעמו ו/או עבורו למקום מתן 
ו/או סביבתם ו/או כל רכוש אשר ישמש בקשר עם מתן השירותים המכללה  ו/או לשטחהשירותים 

ולרבות כל נזק אובדן תוצאתי עקב נזק ו/או אבדן לרכוש כאמור לעיל ו/או מניעת גישה למקום 
מתן השירותים )בין אם הנזק ו/או האובדן מבוטחים ובין אם לאו(, וכי הוא פוטר את הנ"ל 

 יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  מאחריות לנזק כאמור, הפטור לא

קיום  אישורללא צורך בכל דרישה מצד המכללה, נותן השירותים מתחייב להמציא למכללה  .36
 7 -ביטוחי נותן השירותים, חתום על ידי מבטחו, עם חתימת הסכם זה ובכל מקרה לא יאוחר מ

יטוח וכל עוד ההסכם ולהמציאו שוב מידי תום תקופת הב מתן השירותיםימים לפני מועד תחילת 
לעיל(, ולא יאוחר ממועד תום תקופת הביטוח  32 בתוקף )או לתקופה מאוחרת יותר כאמור בסעיף

. למען הסר ספק, נותן וכתנאי מוקדם לכל תשלום על חשבון התמורה ,אישורכמצוין על ה
י הביטוח בהתאם להוראות הפיקוח על הביטוח או כל רשות אישורהשירותים ימציא את 

שלתית אחרת, אך אין באמור כדי לגרוע מהתחייבות נותן השירותים לעריכת הביטוחים על פי ממ
הסכם זה. על פי דרישה מאת המכללה, ימציא נותן השירותים העתק פוליסות ביטוחי נותן 

 ימי עסקים מיום הבקשה. 5השירותים בהתאם להתחייבויותיו על פי הסכם זה וזאת תוך 

קיום ביטוחי נותן השירותים ו/או פוליסות  אישורלא החובה, לבדוק את  למכללה תהיה הזכות, אך .37
ביטוחי נותן השירותים, שיומצאו על ידי נותן השירותים כאמור לעיל, ועל נותן השירותים לבצע 
כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי נותן השירותים 

קיום  אישורעל פי הסכם זה. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בלהתחייבויות נותן השירותים 
ביטוחי נותן השירותים ו/או בפוליסות שהמציא נותן השירותים לבין האמור בהסכם זה, מתחייב 

 7 -נותן השירותים לגרום לשינויי הביטוחים ולהמציאם בחוזר מתוקנים לפי העניין ולא יאוחר מ
 מנת להתאימם להוראות הסכם זה. ימים מדרישת המכללה, וזאת על 

בכל פעם שמבטח נותן השירותים יודיע למכללה, כי מי מביטוחי נותן השירותים עומד להיות  .38
קיום ביטוחי נותן השירותים ו/או בפוליסות  אישורמבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור ב

קיום  אישורח מחדש ולהמציא ביטוחי נותן השירותים, על נותן השירותים לערוך את אותו הביטו
 ביטוחים חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור. 

 נותן השירותים מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות ביטוחי נותן השירותים.  .39

נותן השירותים אחראי לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות בקשר לביטוחים  .40
 שלעיל. 

הר כי הביטוחים הנדרשים וכן גבולות האחריות המפורטים בהסכם זה, הינם בבחינת דרישה מוב .41
מזערית המוטלת על נותן השירותים שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו ו/או אחריותו לפי הסכם 
זה ו/או על פי דין ולנותן השירותים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המכללה ו/או 

 בקשר למהות הביטוחים הנדרשים ו/או היקפם.  הממי מטע

קיום ביטוחי נותן השירותים ו/או פוליסות  אישוראין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת  .42
ביטוחי נותן השירותים ו/או בדרישת מי מהם על ידי המכללה ו/או הבאים מטעמו ו/או בדרישה 

פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או להטיל  לשינוים כדי לגרוע מאחריותו של נותן השירותים על
 . האחריות כלשהי על המכללה ו/או על הבאים מטעמ

או חלק  השירותיםמבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו  .43
מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם נותן השירותים, ומבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים ו/או 

ייבויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, נותן השירותים מתחייב להביא לידיעת כל קבלני התח
, את האמור בכל סעיפי הביטוח להסכם זה, ולקבל בכתב את לשירותיםהמשנה מטעמו בקשר 

הסכמתם לאמור בסעיפים אלו ואת התחייבותם לפעול על פי הוראות סעיפים אלו )לרבות במפורש 
 עריכת ביטוחים(. אישורוהמצאת  לעיל 34בסעיף כלליות האמור, הפטור ומבלי לגרוע מ
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לא מילא נותן השירותים אחת ו/או יותר מהתחייבויותיו בקשר לסעיף זה, לרבות לא הציג את  .44
קיום ביטוחי נותן השירותים בחתימת המבטח, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה,  אישור

ן השירותים מהתחייבות כלשהי בקשר עם הביטוחים הנ"ל. על אולם לא  יהיה בכך לפטור את נות
הביטוח בתום תקופת הביטוח לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם  אישוראף האמור, אי המצאת 

 כאמור בנספח זה. אישורימים מהמועד שנקבע להמצאת  10חלפו 

 הסבה, המחאה והעברה

או להמחות ו/או לשעבד את חיוביו, חובותיו ו/או /להעביר ו/או להסב ו ירשא ואיננותן השירותים  .45
 , מראש ובכתב. המכללהזכויותיו ע"פ הסכם זה לצד שלישי כלשהו אלא במידה ונתנה לכך הסכמת 

העברה ו/או המחאה ו/או הסבה ו/או שעבוד שנעשו בניגוד לאמור בסעיף זה הינם בטלים  .46
ותים בהתאם להסכם זה או מכל זכות או ומבוטלים ואין בהם כדי לגרוע מהתחייבויות נותן השיר

 פי דין.-תרופה העומדת למכללה על

 הפרות וסעדים

אין בכל תרופה וסעד הנקובים במפורש בהסכם זה כדי ליתר או לגרוע מזכות כל צד לכל תרופה  .47
 וסעד אחרים הנתונים לו על פי הסכם זה או על כל דין.

תיו על פי ההסכם במקרה מסוים לא יהווה ויתור צד כלשהו להסכם זה או מי מטעמו על זכויו .48
עמידה על זכויות צד כלשהו להסכם זה לא תהווה וויתור -וויתור על זכות זו בכל מקרה אחר. אי

מצידו על זכות זו. כל וויתור על כל זכות וכל שינוי אחר בתנאי ההסכם יחייבו רק אם נחתמו בכתב 
 ע"י שני הצדדים.

)ג( לחוק 7ם זה אינו ניתן להפרדה לחלקים במובן סעיף הצדדים מסכימים ומאשרים כי הסכ .49
 .1970-החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א

 , 24-27, 21 ,11 ,10, 9, 8, 7, 6, 5, 4: הפרת הסעיפים הבאים, תיחשב הפרה יסודית של הסכם זה .50
 .45-ו  40, 39, 38, 36, 35, 34, 33, 32

סכם זה, שעל פי היקפה, אופייה ו/או נסיבותיה בעת ההפרה ניתן כמו כן, כל הפרה אחרת של ה .51
)ארבעה  14לראותה כהפרה יסודית, תיחשב ככזו ובלבד שניתנה למפר התראה מוקדמת בכתב של 

 עשר( יום והוא לא מילא אחריה ו/או לא תיקן את ההפרה.

חר, באים הם כל סעד או זכות הניתנים לצד להסכם זה בקשר עם הפרת ההסכם בידי הצד הא .52
להוסיף על כל סעד אחר המוענק לאותו הצד על פי הסכם זה או על פי הדין ולא לגרוע מהם. הצדדים 
מצהירים כי כוונתם בהסכם זה היא לאפשר לכל צד להפעיל, בכל מקרה של הפרה, את מירב 

דעתו, הסעדים הנתונים על פי הדין או ההסכם, במקביל, במצטבר או לחילופין והכל לפי שיקול 
 וכל עוד לא נאמר בהסכם במפורש אחרת.

 שונות

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה  .53
 ופירושו הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו.

לנשוא הסכם הסכם זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים בקשר  .54
פה, לרבות הוראות ההסכם הראשון, התחייבות -זה. כל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או ובעל

או מצגים שניתנו או נעשו ע"י הצדדים לפני כריתת הסכם ואשר לא באו לידי ביטוי במפורש בו, 
ם או אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בהסכם או נובעים ממנו, לגרוע מה

 לשנותם והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל מתאריך ההסכם.

שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיו ע"פ ההסכם או ע"פ כל דין,  .55
או כויתור או הסכמה מצידו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי שהוא, אלה אם הויתור, ההסכמה, 

 נעשו מפורשות ובכתב.הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת 
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כל שינוי או תוספת להסכם זה לא יהא להם תוקף אלא אם נעשו בכתב וייחתמו ע"י כל הצדדים  .56
 לו.

כל ההודעות במסגרת הסכם זה תהיינה בכתב, ותימסרנה ביד או תשלחנה בפקסימיליה או בדואר  .57
( שעות 72ים )רשום לפי הכתובות המופיעות להלן, ותחשבנה כנמסרות לנמען תוך שבעים ושתי

( שעות מהמסירה ביד או באמצעות פקסימיליה המלווה 4מהמשלוח בדואר רשום או כעבור ארבע )
מסירה  אישורבהודעה טלפונית על משלוח הפקסימיליה )ובלבד שלמסירה בפקסימיליה יהיה 

 מודפס ממכשיר הפקסימיליה(.

 בוא לחוזה זה.כתובת הצדדים ומספרי הפקסימילה שלהם לצורך חוזה הן כנקוב במ .58

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
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 יםרותינותן השמטעם הצעת מחיר  - נספח א'

ש למלא את הצעת המחיר במלואה, עפ"י המפורט להלן. הצעת המחיר המפורטת להלן הינה י

רים בש"ח וכוללת את כל הוצאות המציע, לרבות הוצאות ישירות ועקיפות וכן מיסים ישי

 .ועקיפים

 .והייעוץ השוטף רתוקידת הבוהצעת המחיר הינה על בסיס קבלני בלבד ותכלול את כל עב

 "(.תקופת ההסכםלהלן: ") 30.06.2027ועד ליום  01.07.2023מיום התקשרות היא תקופת ה

 התמורה

ובמועדם, לשביעות רצונה המלא של המכללה,  לואםבגין אספקת השירותים למכללה, במ
 :]נא להשלים[ התמורה הבאהשולם לנותן השירותים ת

)במילים ___________________₪ בסך  של  חד פעמי וללכ תעריף שנתי •
___________________________________ שקלים חדשים(, בתוספת מע"מ כדין, 

 300 -)משוער כ הדו"חות אישורלתקופת  ,בפועלמתן שירותי רואה חשבון מבקר בגין 
 .(שנתיות שעות

)במילים  ______₪ ___ שלבסך  לפי שעה תעריף יעוץ •
  בתוספת מע"מ כדין ,(_________________________________ שקלים חדשים

לצורך הערכת ניקוד הצעת המחיר של המציע יבוצע מובהר כי  .שעות( 100 -)משוער כ
    שנתיות. ייעוץשעות  100 תחשיב לפי 

  שירותי בודק שכר מוסמך - אופציה •

להזמין מהספק שירותים של "בודק שכר", בהתאם מכללה שומרת לעצמה את הזכות ה
החוק להגברת )להלן: " 2011 -להוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 

שמירה קבלני המשנה )ניקיון, "(, לשם בדיקת ההתקשרויות של המכללה עם האכיפה
 הסעדה(. ו

ים יעד פעמ ",בודק שכרידי "-ת הרלבנטיות עלה של ההתקשרויוהשרות יכלול בדיק
 .בשנה

דיני העבודה, של מלאה ודקדקנית אכיפה מקיפה לשם כי השרות כולל בדיקה  ,מובהר
צווי הרחבה אשר פורסמו ויפורסמו כן תקנות ולהגברת האכיפה, החוק לרבות הוראות 

 תקופת ההתקשרות.במהלך 

  של כוללתות בעל מתן שירותי "בודק השכר", –המציע  הצעת
)במילים ___________________________________ __________________₪ 

  .כדין"מ מע בתוספת(, שנתי חדשים שקלים
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 תיאור השירותים - נספח ב'

 

 :1, סעיף 1955-חשבון תשט"ו-רת מקצוע ראיית החשבון בישראל לפי חוק רואיהגד

ם של כל מאזן, חשבון ריווח והפסד, חשבון הכנסות אישורבדיקתם, בקרתם או  -" פירושו ראיית חשבון"

והוצאות, חשבון תקבולים ותשלומים וכל חשבון כיוצא בהם, ומילוי כל תפקיד אחר שנתייחד או שיתייחד 

 ;"ק לרואה חשבון, להוציא ניהול חשבונותבחיקו

 מי שבידו רישיון בר תוקף שניתן לפי חוק זה. -" רואה חשבון"

 ".המבקר" :יכונה זה מסמך לצורך השירותים נותן נציג

 

  השירותיםאופן מתן 

 עבודת המבקר תבוצע בפועל במכללה האקדמית בית ברל, באגף הכספים. (1)

חבר הנאמנים של המכללה למינוי המשרד כרואה חשבון  אישורההתקשרות תיכנס לתוקף רק לאחר  (2)

 .בהתאם להגדרות חוק העמותות ,מבקר

, הנחיות משרד עבודת המבקר תבוצע בהתאם להוראות חוק העמותות, כללי המינהל התקין לעמותות (3)

 מעת לעת. המכללההנחיות ובהתאם  החינוך והמועצה להשכלה גבוהה

גישה  בעל כסא ומחשב ,עמדה הכוללת שולחןלרשות המבקר  המכללהמיד תע ,השירותיםמתן לצורך  (4)

 .למערכות הכספיות של המכללה

 אישורלא יוצאו משטח המכללה ללא  ,דוחותולרבות מסמכים, קלסרים שיועבר לידי המבקר, חומר כל  (5)

 מנהל אגף כספים או חשב המכללה.

 לדאוג לשמירת שלמות המסמכים.מבקר על ה (6)

לשם קבלת מידע ו/או מסמכים,  מבקראליו פנה הבמכללה סר היענות של גורם כלשהו בכל מקרה של חו (7)

 בעניין. וויידע המכללה לחשב מבקריפנה ה

בישיבות צוות וישיבות עדכון עם נציגי המכללה במועדים ובמקומות בפועל מבקר להשתתף החובה על  (8)

 ועדי הישיבות יתואמו מראש.מ .המכללהאם וככל שתידרש נוכחותו על ידי  ,שיקבעו ע"י המכללה

 ,נוכח בכל ישיבות הועד המנהל, חבר הנאמנים וישיבות מכינות לדיונים אלוחובה על המבקר להיות  (9)

 .מכללהבו יידרש להופיע ע"י מוסדות האחר הדוחות הכספיים ובכל דיון  אישורבכל הנוגע לתהליך 

 מכללה.של החבר הנאמנים  אישורההתקשרות עם נותן השירותים כפופה ל (10)

 .להנחיות המכללהבהתאם המבקר יפעל  (11)

 

 ים הינם כדלקמן:ראיית החשבון הנדרששירותי 

  ותחומים נוספים. החשבונאית ביקורתה, מימוןה, מסיםה, חשבונאותה בתחומי שוטפים ייעוץ שירותי .1

 בהתאם להוראות ,המל"ג / ות"ת / ממשרד החינוךות והקצבות תמיכלבקשות הכנת הבליווי ויעוץ  .2

לכל  ימי עבודה 3המבקר מתחייב למענה של עד  .באוצר משרד החינוך והוראות החשב הכלליוהנחיות 

 .פנייה של המכללה בנושא זה

 יקורות חיצוניות.וגע לבכל הנליווי ויעוץ ב .3

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA_(%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA)
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נקבעו שהערוכים לפי הכללים החשבונאים המקובלים  – בדיקת דוחות כספיים וביקורת על המאזן .4

 בתקנים חשבונאיים, גילוי דעת, חוקים ותקנות.

, כולל לוח זמנים בדיקת הדוחות הכספיים והביקורת על המאזןיכין תוכנית עבודה ל נותן השירותים .5

 החשבות עד סוף דצמבר לכל שנה. אישורל ורט לביצוע, שתוגשמפ

חבר והועד המנהל ועדת הכספים, הצגת הדוחות הכספים בפני מוסדות העמותה: הנהלת המכללה,  .6

  .הנאמנים

התהליך  .של המכללה או ועדת הביקורת/ו בהתאם להנחיות הגוף המבקרהכספיים תיקון הדוחות  .7

 להוראות המחייבות. מוסדות העמותה בהתאםסופי מ אישוריימשך עד קבלת 

ידי נותן השירותים למכללה בהתאם להוראות -מובהר בזאת, כי שירותי ראיית החשבון שיוענקו על .8

 -הסכם זה, לרבות השירותים המפורטים לעיל, יוענקו בהתאם להוראות חוק רואי החשבון, תשט"ו 

מעת לעת על ידי  והתקנות שהותקנו מכוחו; בהתאם לתקנים, להוראות ולהנחיות שיפורסמו 1955

 לשכת רואי החשבון בישראל; וכן בהתאם להוראת כל דין אחר החל על מתן השירותים.

 

 

 אופציה: שירותי בודק שכר מוסמך:

מהמבקר, לצורך בדיקת  "בודק שכר מוסמךהזמין שירותי "המכללה שומרת לעצמה את הזכות ל

, או כל תחום רלבנטי והסעדהשמירה , ניקיוןבתחום ה) התקשרויות המכללה עם נותני שירותים שונים

 . 2011 -, והכל בהתאם להוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב (אחר
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 המציעתצהיר  -' גנספח 

במסגרת מכרז פומבי לאספקת שירותי ראיית חשבון למכללה האקדמית בית , אשר הגשתי הצעה אני הח"מ

 , מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:"(מכרזה)להלן: "  7ג "תשפ –ברל 

)להלן:  _______________________________תצהיר זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת  .1

 מכרז.ה"( המוגשת במסגרת המציע"

הנני משמש/ת בתפקיד __________________________ במציע ומוסמך/ת ליתן תצהיר זה  .2

 בשמו.

 רד רואי חשבון פעיל. מש והינ המציע .3

בתחום שנים(  10לפחות  - תנאי סף_____________ שנים )ניסיון מקצועי של  בעל המציע .4

  ביקורת דוחו"ת כספיים.ו חשבונאות פיננסית

לפחות מוסד אקדמי אחד  עבורבביצוע ביקורת על דו"חות כספיים  מקצועיניסיון  בעל המציע .5

 .(2020-2022) המכרז לפרסום שקדמושלוש השנים  מהלךב משרד החינוך /הות"ת ידי על מתוקצבה

 

לקוחות להם מעניק המציע להלן מפורטים הפרטים של זה, סעיף עמידת המציע בלצורך הוכחת 

  :המבוקשים את השירותים

 

 

 

רואי חשבון בעלי  עשרה(לפחות  - תנאי סף) ___________ )במשרה מלאה( וכעובדי מעסיק המציע .6
רישיון רואה חשבון בתוקף מטעם מועצת רואי החשבון בישראל, ובעלי ניסיון מקצועי בראיית 

 .יםתיחשבון של לפחות שנ

 
 

יעניק את שירותיי ואשר צוות ראש האשר ישמש כ את בעל התפקיד הבאלהעמיד  תחייבמ המציע .7
 :מטעם המציע ("בפועל הביקורת מבצע"להלן: ) למכללה בפועלהביקורת 

 ___________________שם מלא: _____________________ ת.ז: 
 מקיים את הדרישות הבאות: מבצע הביקורת בפועל

פירוט הניסיון  שם מוסד
במתן שירותי 

בליווי ביקורות 
של משרדי 

ממשלה, בקשות 
לתמיכה / 

תקצוב ממשרדי 
ממשלה ובפרט 
 ממשרד החינוך

תקופת 
 ההתקשרות

איש קשר 
 ותפקיד

טלפון זמין 
 תלהתקשרו

     

     

     



25 

______________________________________                                                  _____ 

 נותן השירותים       המכללה האקדמית בית ברל                                                                      

החל   מקצועיבעל ניסיון ורואה חשבון בעל רישיון בתוקף מטעם מועצת רואי חשבון בישראל הוא  .א

ביקורת של הדוחות הכספיים )יש  בביצוע( שנים 5 לפחות -סף  תנאי______________ ) משנת

 לצרף תעודות וקו"ח מפורטים(. 

 מתוקצבהלפחות מוסד אקדמי אחד  שלבביצוע ביקורת על דו"חות כספיים  מקצועיבעל ניסיון הוא  .ב

 (,2020-2022) שקדמו למועד פרסום המכרזהשנים  שלושמהלך בוזאת  ,משרד החינוך /הות"תעל ידי 

  .סף תנאי .של משרדי ממשלה לתקצובו בקשות לתמיכהוניסיון בליווי ביקורות  בעל הואוכן 

 

הפרטים הנדרשים לגבי מבצע מפורטים בטבלה שלהלן זה, סעיף עמידת המציע בתנאי צורך הוכחת ל

 : הביקורת בפועל

איש קשר  משנה עד שנה תחום התמחות שם מוסד

 ותפקיד

טלפון זמין 

 להתקשרות

     

     

     

 יש לצרף תעודות וקורות חיים מפורטים. ניתן לפרט את הניסיון במסמך נילווה. •

 

 
 .1976 –קאות גופים ציבוריים, התשל"ו ים הנדרשים לפי חוק עסאישורהמציע מחזיק בכל ה .8

 
 וכן תצהירי לעיל אמת.כי זה שמי, זו חתימתי ות ה/הנני מצהיר .9

 

 

_______________     _______________________ 

 ת המצהירחתימ                     ת א ר י ך          

 

 עו"ד / רו"ח אישור

אני הח"מ, עו"ד /  רו"ח ____________, מ.ר. ______________ מרחוב______________, מאשר/ת 
מר/גב'___________________, נושא/ת תעודת זהות מספר  יבפנהופיע ביום __________ בזה כי 

חייבות ה /כי כל הצהרותיו ה/ולאחר שהוזהר באופן אישי לי ת/המוכר______________________/ 
קבועים לעונשים ה ה/יהיה צפוית/חייבת להיות אמת שאם לא כן  ה/להיות אמת לאמיתה וכי הצהרתו

 .בפני עליה ה/םאת נכונות ההצהרה וחת ה/בחוק, אישר

    
               

 ___________________ ___________________ 

 חתימת עו"ד + חותמת תאריך            
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 קיום ביטוחים בדבר וראיש - 'דנספח 
הנפקת תאריך  קיום ביטוחים אישור

 אישורה
(DD/MM/YYYY) 

זה אינו כולל  אישור, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בבתוקף ביטוח פוליסתביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  אישור
זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח  אישוראים שמפורטים בבמקרה של סתירה בין התנוחריגיה. יחד עם זאת,  הפוליסהאת כל תנאי 

 .אישורזה מיטיב עם מבקש ה אישוריגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי ב
גורמים נוספים הקשורים  הראשי אישורמבקש ה

וייחשבו  אישורלמבקש ה
 אישורכמבקש ה

והעיסוק  העסקה אופי מבוטחה
 המבוטח

 ישוראה מבקש מעמד

 שם
המכללה האקדמית בית ברל 

 ו/או עובדיה ו/או מנהליה

 שם
 

 אופי העסקה: שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 ראייתשירותי אחר: ☒
 ביקורת לרבות, חשבון

 של ובדיקה חשבונאית
וכל  כספיים דוחות

 שירות נלווה בקשר
 לאמור.

 
 :המבוטח העיסוק

 
_____________ 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 .ז./ח.פ.ת
580029429 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען
 44905דואר בית ברל, 

 מען מען

 

 

 כיסויים

סוג 
 הביטוח
 חלוקה
לפי 

 גבולות
אחריות 

 סכומיאו 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 

 יסההפול

תאריך 
 תחילה

)ניתן להזין 
תאריך 

רטרואקטיבי
) 

תאריך 
 סיום
)ניתן 
להזין 

תאריך 
רטרואקט

 יבי(

 פעילות לכללאחריות  גבול
 סכום ביטוח  /המבוטח

הש
תת
 פות
עצמ
 ית

 אין)
חוב
 ה

להצ
 יג

 נתון
 (זה

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים מטבע
  חריגים

 למקרה* לתקופה 

של  ביט  צד ג'
לל חברת כ

או נוסח 
 מקביל לו
 מהדורה
_____ 

)למעט בגין  אחריות צולבת – 302 ₪   2,000,000 2,000,000  
אחריותו המקצועית של מבקש 

 (אישורה
 מעשי בגין הרחב שיפוי – 304

מוצרי/עבודות/פעילות /מחדליו
 המבוטח

' ג צד כלפי חבות –הרחבת צד ג' -307
במסגרת הכיסוי המכוסה בפוליסה 

 ם וקבלני משנהקבלני בגין
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  – 309

למעט בגין מי שגרם לנזק  ,אישורה
 .בזדון

 "להמלכיסוי לתביעות  – 315
מבוטח נוסף בגין מעשי או  – 321

 רואישהמבקש  –מחדלי המבוטח 
מוגדר כצד ג'  אישורמבקש ה-322

 בפרק זה
)המבטח מוותר על  ראשוניות – 328

ח של דרישה או טענה מכל מבט
 (אישורמבקש ה

אחריות 
 מעבידים

של  ביט 
חברת כלל 

או נוסח 
 מקביל לו
 מהדורה
_____ 

 מעשי בגין הרחב שיפוי – 304 ₪   20,000,000 20,000,000  
מוצרי/עבודות/פעילות /ומחדלי

 המבוטח
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  – 309

למעט בגין מי שגרם לנזק  ,אישורה
 .בזדון

היה וייחשב -מבוטח נוסף – 319
 של מי מעובדי המבוטח םמעבידכ

)המבטח מוותר על  ראשוניות – 328
דרישה או טענה מכל מבטח של 

 (אישורמבקש ה
הרחבת חבות כלפי קבלנים -350

וקבלני משנה בביטוח חבות 
יחשב  אישורמעבידים היה ומבקש ה

 כמעבידם
אחריות 

 מקצועית
   

 
 

_____ 
 תאריך 
 רטרו:

 אובדן מסמכים – 301 ₪   10,000,000 10,000,000 
)למעט בגין  בתאחריות צול – 302

אחריותו המקצועית של מבקש 
 (אישורה

לשון והוצאת דיבה, השמצה,  – 303
במסגרת כיסוי אחריות  הרע

 מקצועית
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 כיסויים

 מעשי בגין הרחב שיפוי-304
מוצרי/עבודות/פעילות /ומחדלי

 המבוטח
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  – 309

עט בגין מי שגרם לנזק למ ,אישורה
 .בזדון

מבוטח נוסף בגין מעשי או  – 321
 אישורמבקש ה –מחדלי המבוטח 

 מרמה ואי יושר עובדים – 325
במסגרת  פגיעה בפרטיות – 326

 כיסוי אחריות מקצועית
עקב מקרה   עיכוב/שיהוי – 327

 ביטוח
)המבטח מוותר על  ראשוניות – 328

כל דרישה או טענה מכל מבטח של 
 (אישורקש המב

 חודשים 12תקופת גילוי  – 332
 

פוליסה 
 אחרת

         

 

, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת אישור)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש הפירוט השירותים 
 (*:וסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורהניתן להציג בנ. כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ג'בנספח 

 , ומיסוי חשבון ראיית, חשבונאיתביקורת -007

 
 ביטול/שינוי הפוליסה *

 אישורה למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או אישורה מבקש לרעת שינוי
 בדבר השינוי או הביטול.

 
 אישורחתימת ה
 המבטח:
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 תחייבות לשמירת סודיותה -' ה נספח
 מבוא 

המכללה "( לבין נותן השירותים" ____________ )להלן:______________בין  הסכם ונחתם  הואיל
)להלן:  ,2023_______בחודש_______ שנת  ביום  "(מכללהה)להלן: " האקדמית בית ברל

 – מכללה האקדמית בית ברללמבקר  רואה חשבוןירותי למתן ש"( מכוח מכרז פומבי ההסכם"

 ;("השירותים")להלן:  7תשפ"ג 
, כעובד או כקבלן, בין השאר, לשם אספקת השירותים נותן השירותיםידי -ואני מועסק על והואיל

  מכללה;ל
ות עובדיו, לרב ,נותן השירותיםכפוף לכך שלהתקשר עם נותן השירותים ב מהוהמכללה הסכי והואיל

קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות 
התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות נותן השירותים לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות 

 כהגדרתו להלן; המידע
לידיעתי  גיעבל לחזקתי או יאו בקשר אליה יתכן כי אק והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי והואיל

לרבות בקשר עם המכללה, עובדיה, ( כלשהם, (Know- How (, או ידעInformation)מידע 
לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, תוכנית, מסמך, רישום, שרטוט, הסטודנטים הלומדים בה, וכן 

וגים שונים, מס 1977 -לחוק העונשין, תשל"ז 91כהגדרתה בסעיף  ,ידיעהסוד מסחרי/עסקי או 
שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע לידיעתי עקב או בקשר להסכם או מידע שידיעתו 

לרבות "קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב,  -תשמש ל 
, לרבות אך בין ישיר ובין עקיףבתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע 

 ;"המידע"( להלן:)מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות 
והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או  והואיל

נציג המכללה  אישורגוף כלשהם מלבד לנציגי המכללה המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת 
ראש ובכתב עלול לגרום למכללה או לצדדים נזק מרובה  ומהווה עבירה פלילית לפי המוסמך מ

  ;1977 -לחוק העונשין, תשל"ז 118סעיף 
 כדלקמן:  האקדמית בית ברל מכללההאי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי 

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.  .1

ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממתן  לשמור על סודיות גמורהאני מתחייב בזאת  .2
  .השירותים

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן אני מתחייב בזאת  .3
לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר או לנצלו לא להשתמש במידע בכפוף לאמור לעיל, השירותים, ו

או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את , וכן לא לגרום שלא בהתאם לאמור לעיל
 המידע. 

ידי נותן -מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על .4
לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין השירותים  או לאחר מכן לא 

לא יע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להוד
וציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל לה

 שהוא. 

לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות  .5
מבחינה ן השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לרבות שמירת על סודיות המידע, בי זו

 . בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת

להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו של  .6
 שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. 

                                                              
 שם מלא: ___________________________
 ת.ז: _______________________________
 חתימה: ____________________________
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______________________________________                                                  _____ 

 נותן השירותים       המכללה האקדמית בית ברל                                                                      

 מניעת ניגוד ענייניםהתחייבות להצהרה בדבר  -' ו נספח
 מבוא 

המכללה "( לבין םנותן השירותי" ____________ )להלן:______________בין  הסכם ונחתם  הואיל
מכוח מכרז  ,2023_______בחודש_______ שנת  ביום  "(מכללהה)להלן: " האקדמית בית ברל

 מכללה האקדמית בית ברללחשבון איית למתן שירותי ר ,"(ההסכם)להלן: " 7ג "תשפפומבי 
 ;("השירותים")להלן: 

או כקבלן, בין השאר, לשם  , כעובדנותן השירותיםידי -מועסק עלהנני נותן השירותים או ו והואיל
  מכללה.אספקת השירותים ל

לרבות  ,נותן השירותיםכפוף לכך שלהתקשר עם נותן השירותים ב מההמכללה הסכיידוע לי כי ו והואיל
לא ימצאו במצב של ניגוד עניינים עם מתן השירותים  עובדיו, קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו
  תקופה של שנה לאחריה;לכל אורך תקופת ההתקשרות ואף במהלך 

   ;עלול לגרום למכללה נזק מרובההימצאותי במצב של ניגוד עניינים והוסבר לי וידוע לי כי  והואיל
 

 כדלקמן:  האקדמית בית ברל מכללההמתחייב כלפי מצהיר ואי לזאת, אני הח"מ 
העלול לגרום לי  אני מתצהיר כי במועד חתימתי על התחייבות זו לא ידוע לי על כל עניין או עיסוק .1

 שירותים למכללה.הלהימצא במצב של חשש לניגוד עניינים עם התחייבותי לאספקת 
אני מתחייב שלא לעסוק, לטפל או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של  .2

 ניגוד עניינים עם מתן השירותים כאמור לעיל, במישרין או בעקיפין.
לאלתר, בכתב, על כל תיק או עניין שבטיפולי אשר עלול להעמיד אותי אני מתחייב להודיע למכללה,  .3

 במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, ולפעול על פי הוראותיה של המכללה. 
 " בהתחייבות זו מתייחס:ניגוד עניינים" .4

-ים עללענייני; עניינו של קרוב משפחתי בדרגה ראשונה; לענייניהם האישיים של כל מי שמועסק
ידי לצורך מתן השירותים למכללה; לעניינו של לקוח שאני או מעסיקי או שותפי -ידי ו/או נשכרו על

או עובדי, מיצגים או מייעצים או מבקרים; לעניינו של תאגיד אשר לי או לקרוב משפחה שלי מדרגה 
או עובד בו,  חבר בו, מנהל אותו –ראשונה, או למי מהעובדים אצל נותן השירותים יש קשר עימו 

או יש לו חלק בו או בהון מניותיו, או זכות לקבל רווחים, או בעל שליטה בו, כהגדרתן בחוק ניירות 
 ערך.

 בן זוג, הורה, אח, צאצא, ובני זוגם של כל אחד מאלה. –" משמעותו בן משפחה ממדרגה ראשונה"
ה ותהא תקפה לכל התחייבותי זו תהא תקפה עד לתום שנה לאחר סיום מתן השירותים למכלל .5

ככל  .העובדים אצל נותן השירותים ו/או כל גורם אחר מטעמו המעורב במתן השירותים למכללה
למען הסר  –ידי נותן השירותים עצמו ו/או מורשה החתימה מטעמו -שהתחייבות זו ממולאת על

ידי ו/או -ספק, אין בהתחייבות כללית זו כדי לגרוע מהתחייבותי והתחייבותם של כל המועסקים על
ידי -הפועלים מטעמי, להימנע ממצב של ניגוד עניינים קונקרטי באשר לכל עניין אשר יטופל על

  במסגרת מתן השירותים למכללה.  
 

 ולראיה באתי על החתום:
 

 שם מלא: ______________________ת.ז/ח.פ.: ____________________________
 

 ____________________________חותמת:  חתימה: ______________________
 

 )במקרה של תאגיד(: ידי עו"ד-חתימה על אישור
אני הח"מ ________________ עו"ד _________________ ת.ז. _________________ מאשר 
בזאת כי ____________________________ הינו תאגיד הרשום כדין בישראל וכי ה"ה 

________ אשר חתמו על התחייבות זו בפניי מוסמכים _____________ -________________ ו
 לעשות זאת בשמו.

 תאריך: ______________     חתימה: _________________  חותמת: ______________
 

 )במקרה של אדם פרטי(: ידי עו"ד-חתימה על אישור
אשר אני הח"מ ________________ עו"ד _________________ ת.ז. _________________ מ

בזאת כי מר _________________ נושא ת.ז. ___________________, אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. 
ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו להצהיר את אמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, 

 אישר את נכונות הצהרתו והתחייבותו לעיל וחתם עליה.
 מה: _________________  חותמת: ______________תאריך: ______________     חתי


