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 המכללה האקדמית בית ברל )ע.ר.(

 "(המכללה)להלן: "

 לכבוד

 כל המעוניין

 א.ג.נ.,

קר פנים מכרז פומבי לקבלת שירותי מבהזמנה להציע הצעות במסגרת הנדון: 

 6ב "תשפ -

ביקורת  לאספקת שירותיהאקדמית בית ברל )להלן המכללה( הינך מוזמן בזאת להגיש הצעה למכללה 

 .פנים

, חוק הביקורת הפנימית ,1980 –, תש"ם חוק העמותותבהתאם להוראות יוענקו למכללה  הביקורת שירותי

רת הפנימית במכללה ( ונוהל הביקוההתקשרות להסכם 'זחוקת המכללה )נספח הוראות  , 1992 –תשנ"ב 

 .("השירותיםלהלן: ") כמפורט במסמכי מכרז זהו ,כפי שיעודכנו מעת לעת' להסכם ההתקשרות(, ח)נספח 

 נוהל הגשת ההצעה למתן השירותים ובחירת ההצעה הזוכה הוא כדלקמן:

 כללי

"(, וכן סכםהה ההצעה תוגש בדרך של חתימת המציע על ההסכם המצורף להזמנה זו )להלן: " .1

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

 "(.ההצעהחוזרת של המציע )להלן: "-להלן, לאחר שמולאו בו כל הפרטים יהווה את הצעתו הבלתי

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

 הצעת המציע, אלא אם תקבע המכללה אחרת, מטעמים ענייניים.

 על כל מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ולהלן.  .2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה המכללה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי  .3

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

המכללה ו/או מי מטעמה, לרבות עורכי דינה, לא ישאו באחריות כלשהי לנכונות הפרטים שימסרו  .4

 על ידם, במסגרת ההזמנה ונספחיה.

על המציע לערוך, על חשבונו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע הדרוש לו להכרת  .5

גשתה. עם הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי ההזמנה, דרישותיה וכל הקשור בה ולהכנת הצעתו וה

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

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

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

 שאינו מופיע בה. 

 להצעה יצורף כחלק בלתי נפרד ממנה, עותק מהזמנה זו, המאושר בסופו בחתימת המציע.  .6

  מילוי פרטי ההצעה

 על המציע להשלים בכתב, בהסכם, את כל פרטיו במבוא להסכם. .7

" )להלן : נותן השרותמחיר "הצעת  -על המציע להשלים את פרטי העלות כמפורט בנספח א' להסכם  .8

 .  , לסכום יתווסף מע"מ כדיןהסכום המבוקש ע"י המציע כתמורה יפורט בש"ח "(.ההצעה"
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אשר כ 1'גנספח וכן להגיש את  תצהיר המציע - נספח ג'בעל המציע למלא את הנתונים הנדרשים  .9

 וכן של המציע לצרף פרופילמטעמו,  יםעבור כל אחד מחברי הצוות המוצעהוא מלא וחתום כנדרש 

 חתימת המציע באמצעות עורך דין.אמת את . יש ליםהמוצע אנשי הצוותתעודות השכלה וקו"ח של 

וסח ההסכם המחייב את נההסכם וההצעה, בצירוף ההשלמות שיעשו בהם כאמור לעיל, יהוו את  .10

ין במסמך המציע, וכל שינוי ו/או תיקון ו/או הסתייגות שיעשו בהם, בין בגוף ההסכם או ההצעה וב

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

 להביא לפסילת ההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה.

על המציע לחתום את חתימתו, בראשי תיבות, בתחתית כל עמוד של נוסח ההסכם ושל נספחי  .11

. במידה והמציע הינו תאגיד, יבצע מורשה החתימה ההסכם, וכן ליד כל סעיף שיושלם בכתב יד

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

על המציע לחתום את חתימתו המלאה )חתימה+חותמת(, בסוף ההסכם, במקום המיועד לכך, וכן  .12

 בהצהרה שבשולי הזמנה זו. 

זו, תאומת ותאושר על ידי חתימתו של המציע בנוסח ההסכם וכן בטופס ההצהרה שבשולי הזמנה  .13

 עורך דין, כמחייבת את המציע.

 איש קשר

איש המציע הזוכה ימנה איש קשר יחיד מטעמו לצורך קיום התחייבויותיו מכוח ההסכם )להלן: " .14

 "(. הקשר

 : פרטי איש הקשר

 ______________________תפקיד                  שם ___________________  

 מספר הטלפון______________________   _____דואל' ____________

   

 תנאי סף להגשת הצעה במסגרת המכרז

. לאימות המפורטים להלן הסף תנאי כלבעל המציע עצמו )ולא באמצעות קבלני משנה( לעמוד  .15

, )עבור כל אחד מחברי הצוות המוצעים( להסכם 1'ג -את נספחים ג' ו, יש לצרף 15.1-15.3סעיפים 

בצירוף אישור עו"ד/רו"ח לאימות החתימה, וכן מסמכים ואישורים  ים כנדרש,כאשר הם חתומ

 כנדרש.

 

במהלך שלושת לפחות,  שנים 3בעל ניסיון מקצועי של , תאגיד / עוסק מורשההינו המציע  15.1

 ארבעה גופים למתן שירותי ביקורת פנים ב ,(2018-2021השנים שקדמו לתקופת המכרז )

גופים ממשלתיים  ,ים, עמותות, חברות לתועלת הציבורציבוריים כגון מוסדות אקדמי

כל  ₪מיליון  30 -בעלי מחזור כספי שנתי הגבוה מרשויות מקומיות או תאגידים עסקיים, ו

 תנאי סף .אחד

, קרוב של מכללהנושא משרה ב מכללה,טעמו אינו בעל עניין באנשי הצוות מהמציע או מי מ 15.2

 תנאי סף ון המבקר של המכללה או מי מטעמו.כל אחד מאלה וכן אינו מכהן כרואה החשב

באופן ומדים ע המציע לשם מתן השירותים למכללה אנשי הצוות שימונו מטעםכל אחד מ 15.3
 :, כדלקמן1992-חוק הביקורת הפנימית, תשנ"בבבתנאי הכשירות שנקבעו מלא 

 הוא יחיד;   (1)

 הוא תושב ישראל;   (2)

 ן;הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלו   (3)
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הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה     (4)

בחוץ לארץ שהכיר בו לענין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עורך דין או 

 רואה חשבון;

 .פנים עבודת ביקורתבעל ניסיון של שנתיים לפחות בביצוע הוא    (5)

 

זה יחתום כל אחד מחברי הצוות המוצעים על ידי המציע  עמידת המציע בתנאי סףלהוכחת 

יצרף בצירוף אישור עו"ד/רו"ח לאימות החתימה, וכן  ,"תצהיר חבר צוות" – 1'גנספח על 

 תנאי סף מסמכים ואישורים כנדרש.

. 1976 –מציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ה 15.4

 .תנאי סף

 .תנאי סף.  29כמפורט בסעיף יונות השתתפות ברא 15.5

 מסמכים נוספים להגשה במסגרת ההצעה

סוג עבודת על המציע לצרף להצעתו תאור מבנה החברה, תחומי התמחותה,  - מציעפרופיל ה .16

שנות ותק, כמות ותחומי התמחות עובדיה, תיאור לקוחותיה הביקורת המבוצעת על ידי המציע, 

 העיד על ניסיון ומקצועיות החברה.וכל מידע אשר לדעת המציע יכול ל

חתומים על , 1'ד -' וד יםעל המציע לצרף להצעתו נספח ביטוח ואישור קיום ביטוחים, נספח - ביטוח .17

(, יומצא על 1'ד. אישור קיום ביטוחים חתום, על ידי חברת ביטוח מורשית )בנוסח נספח ידו בלבד

נאים ולמועדים המפורטים בנספח ידי המציע הזוכה, לאחר קבלת הודעת הזכיה, בהתאם לת

' להסכם. יובהר כי בשלב הגשת ההצעה אין להחתים את חברת הביטוח של המציע דהביטוח נספח 

 על אישור קיום הביטוחים.

 התחייבות לשמירת סודיות". -' העל המציע לחתום על "נספח  .18

 נים". הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד עניי -' ועל המציע לחתום על  "נספח  .19

 הגשת ההצעהאופן 

המציע יגיש את כל המסמכים המפורטים להלן בשתי מעטפות כמפורט מטה, לתיבת המכרזים  .20

עד ולא יאוחר מיום , 421’ , אזור דקל, בית מסבמכללה המיועדת לכך מחוץ למבנה רכש ותפעול

מדי  הולגד ה. אין לשלוח את ההצעה בדואר. אם המעטפ12:00, בשעה 03.202231. -, ה חמישי

 בעלי התפקיד היושבים במבנה.עבור תיבת המכרזים, יש למוסרן לידי 

." יוגשו 6ב "תשפ -מכרז פומבי לקבלת שירותי מבקר פנים  - 1במעטפה אשר תסומן "מעטפה מספר  .21

"(.  באחריות נותן השירותים כל המסמכים המפורטים מטה )מלבד נספח א' לחוזה: "הצעת מחיר

חלט כי במעטפה זו לא יימצאו פרטים או נתונים על הצעת המחיר של המציע לוודא באופן מו

 המציע. 

העתקים חתומים של החוזה וההזמנה להציע הצעות + נספחים ממולאים  2 21.1

 וחתומים כמפורט לעיל )כולל אימות חתימה(.  

 

  לעיל. 14פרטי איש קשר כאמור בסעיף  21.2

 תנאי סף לאימות החתימה " בצירוף אישור עו"ד/רו"חמציע"תצהיר ה –' גנספח  21.3

תצהיר אנשי הצוות )בגין כך אחד מאנשי הצוות המוצעים מטעם  – 1נספח ג' 21.4
 המציע(

העתק נאמן למקור של קורות חיים של איש הצוות וכן תצהיר ש לצרף לי
 תקף. ןתעודות השכלה ו / או רישיו

 

 אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים: 21.5

 ע"מ.  אישור עוסק מורשה לצורך מ •

 תנאי סף
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אישור על ניהול ספרי חשבונות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים  •
 . 1976-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

  לעיל. 16כמפורט בסעיף  המציעצירוף פרופיל  21.6

  . נספח ואישור קיום ביטוחים-  1'ד-' ודעל "נספח  המציע בלבדחתימת  21.7

  ".תחייבות לשמירת סודיותה - 'ה נספחחתימה על " 21.8

  מניעת ניגוד עניינים".התחייבות להצהרה בדבר  -' ו נספחחתימה על " 21.9

  אישור עו"ד המפרט את מורשי החתימה בשמו, אם הוא תאגיד 21.10

, יוגש "6ב "תשפ -מכרז פומבי לקבלת שירותי מבקר פנים  - 2במעטפה אשר תסומן "מעטפה מספר  .22

" כשהוא חתום בשני העתקים מקוריים כמפורט נותן השירותים ירנספח א' לחוזה: "הצעת מח

 בנספח א'.

מובהר בזאת, כי התנאים לעיל אשר הוגדרו כתנאי סף הינם בגדר חובת הגשה בהתאם להוראות  .23

ולהנחיות לעיל. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף הצעה אשר לא יהיו בה כל 

ב פתיחת המעטפות, והיא לא תועבר לשלב  ניתוח ההצעות. המסמכים המוגדרים כתנאי סף, בשל

למכללה שמורה הזכות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לאפשר למציעים לבצע השלמות ו/או 

 הבהרות למסמכים הנדרשים להוכיח את עמידת המציעים בתנאי הסף במכרז זה.

 .החליטה המכללה לקבל הצעה כלשהי, תחתום על ההסכם שצורף להצעה .24

של  הוועד המנהלר ומוסכם בזאת, כי ההתקשרות עם נותן השירותים כפופה לאישור מובה .25

לאחר קבלת אישור זה  ורק , לאחר קבלת הסכמת ועדת הביקורת של המכללה לזהותו,המכללה

תחתום המכללה על ההסכם והוא יכנס לתוקף, ויהווה הסכם מחייב לגבי המכללה לכל דבר ועניין. 

ההסכם על ידי המכללה ומוסדותיה כאמור, תחשב ההצעה להצעה בלתי כל עוד לא אושר ונחתם 

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

 המכללה למציע כי הצעתו לא התקבלה, כאמור להלן. 

ר או כל הצעה שהיא ביותזולה ההצעה הכי הזמנה זו אינה מהווה הצעה. המכללה אינה מתחייבת  .26

תתקבל. המכללה תהיה רשאית לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים כולם או אחדים מהם, לקבל 

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

 .ובהתאם להוראות כל דין והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג של המכללה

 ה על סודות מסחריים או עסקיים הצהר .27

חלקים ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או עסקיים )להלן:" 27.1

"( שלדעתו אין לאפשר למציעים אחרים לעיין בהם, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את סודיים

 החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם.

ח כאמור, יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של המציעים האחרים אם זכה מציע שלא צירף נספ  27.2

 .בתהליך

ציון של חלקים סודיים בנספח המצורף, מהווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים בהצעות  27.3

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

 אחרים. 

נתונה לועדת הבקשה הבלעדי וההכרעה הסופית בכל ענייני עיון במסמכי  יודגש, כי שיקול הדעת 27.4

 מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה. תהליך. כל מציע המשתתף בשל המכללה מכרזיםה
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 הצהרה בדבר אישה המחזיקה בשליטה בעסק .28

ים, ב בחוק חובת המכרז2עסק הנמצא בשליטת אישה, המעוניין ליהנות מההעדפה הקבועה בסעיף  28.1

 ידי רואה חשבון.-, יצרף להצעתו אישור ותצהיר של המחזיקה בשליטה, מאושר על1992  -תשנ"ב 

קיבלו תוצאה משוקללת זהה,  תהליךבמקרה זה, כאשר שתי הצעות או יותר שהוגשו במסגרת ה 28.2

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

 הגשתה, אישור ותצהיר, כאמור לעיל.להצעה, בעת 

 המכרז.שיוגשו במסגרת הצעות הבחינת אופן  .29

 קביעת ניקוד האיכות של ההצעות

רק הצעות אשר תעמודנה בתנאי הסף כמפורט במסמכי המכרז, תעבורנה לשלב קביעת ניקוד  29.1

 האיכות של ההצעה, בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן. 

שלב הראיון הינו חלק בלתי נפרד . יובהר כי ף יוזמנו לראיון אישימציעים אשר עמדו בכל תנאי הס 29.2
המוצע אשר יעניק את צוות . נוכחות הוקביעת ניקוד האיכות שלהן ניתוח ההצעותמשלב 

 .חובההשירותים בפועל מטעם המציע, במהלך הראיון, הינה 

אגף יעים באמצעות )יתואם מול המצ 04-06.04.2022 -מועד משוער לביצוע הראיונות הינו בין ה
הראיונות בטווח תאריכים זה מועד . על המציעים להיות גמישים בכל הנוגע לתיאום רכש ותפעול

 או בסמוך אליו(.

פי המידע המוגש -יתבצע הן עלוקביעת ניקוד האיכות של ההצעות ניתוח ההצעות מטעם המציעים  29.3
 עם נציגי המציעקצועיים והן על סמך התרשמות המכללה במהלך הראיונות המבמסגרת ההצעה 

 ידי הוועדה המקצועית מטעם המכללה. -שיבוצעו על

 :להלן יפורטו אמות המידה לקביעת ניקוד האיכות של ההצעות 29.4

 אחוז קריטריון
  והצוות המוצע ניסיון המציע

בביצוע ביקורות ביקורת פנים,  התרשמות הועדה המקצועית מניסיון המציע במתן שירותי
מוסדות למתן שירותים נשוא המכרז לתוך מתן עדיפות רגונים וחברות, מוסדות, אולווי 

 .בהיקף ובגודל הדומה למכללה השכלה גבוהה
, ועל מפגשי מציע"תצהיר המציע", פרופיל ה -' גהנתונים יתבססו על האמור בנספח 

הראיונות של נציגי המציעים עם הוועדה המקצועית מטעם המכללה, אשר תיבחן את 
 ההצעות.

60% 
 
 

  ושל אנשי הצוות מטעמושל המציע  מוניטין והמלצות
כל מציע בנספח ג', לשם הוכחת  שיספקלקוחות שיחות עם ממליצים )מתוך רשימת העל סמך 

שירותים וחוות דעתם. תיבחן הרלוונטיות של ה אי הסף לעניין ניסיון מקצועי(נעמידתו בת
 .םוכן ואיכות תים הנדרשים למכללהלאופי וסוג השירושהוענקו על ידי המציע לממליצים 

המכללה באמצעות ועדת המכרזים והועדה המקצועית מטעמה שומרת לעצמה את הזכות 
, לבצע בירור )לרבות לקוחות שלא הוצגו על ידי המציע בנספח ג'( לפנות ללקוחות של המציע

על ידי קו טלפוני או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, ובכלל זה להביא בחשבון שירותים שהוענ
  בעבר למכללה עצמה. המציע 

40% 

 
 סה"כ 

100% 

ומעלה בדירוג המקצועי יעברו לשלב ב' בו תיבחן  80%של איכות רק מציעים אשר יקבלו ציון 
הצעת המחיר בשקלול עם הציון האיכותי. מציעים אשר הציון האיכותי של הצעתם יהיה פחות 

 ן האיכות והצעת המחיר.ייפסלו והצעתם לא תיבחן בשקלול ציו 80% -מ

 

   בחינת הצעות המחיר
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משוערת )התעריף השעתי המוצע על  פי עלות כוללת שנתית-הצעות המחיר ידורגו באופן יחסי על 29.5
, כאשר המציע הזול ביותר יקבל את הניקוד המקסימלי שעות( 450ידי המציע בנספח א' כפול 

 וייתר המציעים יקבלו ציון יחסי בהתאם.

 של המכללה רשאית לפסול הצעות הסוטות באופן משמעותי מאומדן המכרז. ועדת המכרזים 29.6

  הצעת המחירמרכיב שקלול מרכיב האיכות עם 

-לציון האיכות המקצועית ו 60%תבצע בהתאם לשקלול של תקביעת הניקוד הכולל של כל הצעה  29.7
 לציון הצעת מחיר. 40%

וצע התמחרות נוספת בין המציעים בתשתי הצעות )או יותר( תקבלנה ציון כולל זהה, במידה ו 29.8
 הסופיים.שקיבלו את 

לתקנות חובת המכרזים  27כי המכרז הנו מכרז עם בחינה דו שלבית, כאמור בתקנה  ,מובהר בזאת 29.9
 . "(התקנות)להלן: " 2012 –)התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע 

 נוהל העברת שאלות ובירורים .30

חוזה ההתקשרות, תוגשנה בכתב )דואר אלקטרוני או  שאלות הספקים, בנושא המפרט ובנושא 30.1
 ועד בכלל.  14:00בשעה  20.03.2022להלן,  עד ליום  33פקס( לנציג המכללה, כמפורט בסעיף 

 על השואל לציין בברור לאיזה סעיף במפרט מתייחסת השאלה. 30.2

 .20.03.2022 – המכללה אינה מתחייבת ולהגיב על שאלות מכל סוג שתתקבלנה לאחר ה 30.3

השתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום. על כל מציע המעוניין להגיש הצעה במסגרת המכרז  .31

באמצעות אשת הקשר הרשומה מטה. מובהר בזאת, כי מענה  03.202220. ליום עדלהירשם 

 לשאלות מציעים יופץ במרוכז למציעים הרשומים בלבד.

 המכללה לא תשלם דמי תווך כלשהם. .32

הנוגע למכרז: הגב' נעה פלדמן שגב מנהלת הרכש והתפעול.  טלפון  אשת הקשר מטעם המכללה בכל .33

. כתובת: המכללה האקדמית בית ברל, דואר בית noaf@beitberl.ac.il, מייל 09-7476409פקס:  /

 .44905ברל, 

 הערות מועד פעילות

תחילת מועד משוער 
 התהליך

07.03.2022  

מועד אחרון לשליחת 
 ורישום למכרז שאלות

20.03.2022 
 14:00עד השעה 

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

אחריות המציעים לוודא קבלת המענה לשאלות ולצרפם  22.03.2022 מועד משוער למתן תשובות 
 למסמכי המכרז חתומים.

מועד אחרון להגשת הצעות 
 כרזיםלתיבת המ

 המיועדת לכך מחוץ למבנה רכש ותפעוללתיבת המכרזים  31.03.2022
 .421’ , אזור דקל, בית מסבמכללה

 ים וליש לשריין את המועד 04-06.04.2022 מועד משוער לסבב ראיונות
מועד משוער לקביעת מציע 

 זוכה
25.04.2022  

מועד תחילת עבודה )לאחר 
אישור ועד מנהל בהסכמת 

 רת(ועדת הביקו

01.05.2022  

 

 

mailto:noaf@beitberl.ac.il
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 הצהרת המציע

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

 ההסכם המצ"ב נעשתה בהסתמך על האמור לעיל.

 _______________             ____________________         _________________________ 

 ם מלא של המציע                                חתימת המציעש           ריך תא           

 

 אימות חתימה/ות

 

 אם המציע הוא תאגיד

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

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

 חתימתם מחייבת את התאגיד.

 _____________ _________________________ 

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

 

 

                 חתימת מציע פרטי

_______________           ____________ 

 חתימה                  שם                 

_______________  _____________ 

 חתימהשם                                    

 אישור

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

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

 הוכחה בפני להנחת דעתי.

_____ __________ __________________________  

 )שם פרטי ושם משפחה( עו"ד/רו"ח                       תאריך           
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 6ב "תשפ -מכרז פומבי לקבלת שירותי מבקר פנים מכוח הסכם 

 עבור המכללה האקדמית בית ברל
 2022שנערך ונחתם ביום ____ בחודש ______________ 

 

 )ע.ר.( האקדמית בית ברלהמכללה     בין:

 580029429עמותה מספר 
 44905דואר בית ברל,  -בית ברל    
 טל: ______ פקס: ________   

 "(המכללה)להלן: "

 מצד אחד:

  ________________________  לבין: 

 טל: ______ פקס: ________

 "( נותן השירותים)להלן: "   

 מצד שני:

בחוק  א30, בהתאם להוראות סעיף ביקורת פניםלת שירותי ינת בקביוהמכללה מעונ :  הואיל
והוראות חוק נוספות המחייבות "( חוק העמותות)להלן: " 1980 –העמותות, תש"ם 

וחוק החברות,  1992 –אותה, לרבות הוראות מסוימות בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב 
הביקורת הפנימית  להסכם( ונוהלז' )נספח   המכללהחוקת הוראות כן ו, 1999 -תשנ"ט 

, הכל כמפורט בהסכם זה הנוגע לפעילות העמותהבכל וזאת  להסכם(, ח'במכללה )נספח 
 .להלןונספחיו 

סיון והיכולת המקצועית יונותן השירותים הצהיר בפני המכללה כי הוא בעל הנ :  והואיל
המאפשרים לו לקבל על עצמו ולבצע את המשימות המוגדרות במסגרת הנ"ל בהתאם 

 נאי חוזה זה;לת

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

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

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

 

 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא

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

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

 נות ההסכם.משמעות בפרש

 :הנספחים להסכם זה הינם כדלקמן .3

 הצעת מחיר נותן השרות נספח א'    

 תיאור השירותים נספח ב' 
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 תצהיר המציע 'גנספח 

 תצהיר אנשי הצוות 1נספח ג'

 אישור על קיום ביטוחים 'דנספח 

 התחייבות לשמירת סודיות 'הנספח 

 הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד עניינים ' ונספח 

 חוקת המכללה 'זספח נ

 נוהל הביקורת הפנימית ' חנספח 

 ההתקשרות

המכללה מזמינה בזה אצל נותן השירותים בכפוף לתנאים הכפופים בחוזה זה, ונותן השירותים  .4
 "(.השירותים)להלן: " נספח ב' להסכםב יםמתחייב בזה לבצע עבורה את השירותים המפורט

של המכללה הועד המנהל ת בקבלת אישור כניסתו של הסכם זה לתוקף מותנימובהר כי  .5
 ., לאחר קבלת הסכמת ועת הביקורת של המכללה לזהותו של נותן השירותיםלהתקשרות

 נותן השירותיםהצהרות והתחייבויות 

 מצהיר בזאת כדלקמן: נותן השירותים .6

פנים לגופים ציבוריים ו/או גופים ביקורת מספק שירותי פעיל ה תאגיד / עוסק מורשההוא  6.1
הנדרשים לצורך מתן ידע, ניסיון, הכשרה מקצועית מתאימה ומומחיות הינו בעל וקיים עס

 ;השירותים

, הציוד, המכשירים, הידע, הניסיון, האמצעים והיכולת מיומן ומקצועי ברשותו כוח אדם 6.2
הטכנית והכלכלית הדרושים על מנת לקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה, במלואן 

 רישות כל דין וברמה מקצועית גבוהה.ובמועדן, בהתאם לד

 ירותשכעומדים בכל תנאי הלמכללה אנשי הצוות אשר יעניקו מטעמו את השירותים  6.3
 .1992 –)א( לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב 3הקבועים בסעיף 

הוא לא בעל עניין במכללה, נושא משרה במכללה, קרוב של כל אחד מאלה וכן אינו מכהן  6.4
 של המכלה או מי מטעמו.כרואה החשבון המבקר 

אין מניעה חוקית, חוזית או אחרת ו/או כל זכויות צד ג' שהוא אשר עלולים למנוע או להפריע  6.5
 לקיום התחייבויותיו ע"פ הוראות הסכם זה.

כי בחן את אופי הפעילות של המכללה, צרכיה וכל שאר הנתונים, לרבות, אך מבלי לגרוע  6.6
ם להשפיע על ביצוע התחייבויותיו בהתאם להסכם זה, מכלליות האמור, תנאי העבודה העלולי

ומצא אותם מתאימים על מנת לאפשר לו לבצע את כל התחייבויותיו על פי ההסכם, על הצד 
 הטוב ביותר.

 .פי דין למתן השירותים-בכל האישורים וההיתרים הנדרשים על קמחזיהוא  6.7

, לאחר של המכללה המנהל הוועדידוע לו כי כניסתו של הסכם זה לתוקף מותנית באישור  6.8
 .קבלת הסכמת ועדת הביקורת לזהותו של נותן השירותים

 מתחייב בזאת כדלקמן: נותן השירותים .7

 פי הסכם זה, במומחיות, בנאמנות  ובמהימנות.-לקיים את התחייבויותיו על 7.1

בשקידה, בנאמנות, במיומנות ובמומחיות גבוהה, תוך השקעת  םשירותיהלהעניק למכללה את  7.2
המאמצים והכישורים ותוך ניצול כל הידע לביצועם והכל תוך מילוי דייקני של הוראות  מירב

 הסכם זה וההוראות שינתנו לו מעת לעת על ידי המכללה ו/או ע"י מי מטעמה.
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לספק את השירותים תוך הקפדה מלאה אחר כללי והוראות כל דין רלוונטי החל על ביצוע  7.3
 שינויים שיחולו בהם במידה ויחולו.השירותים, או כל חלק מהם, ובהתאם ל

פי כל דין -שיון, הרשאה או היתר הנדרשים עליכי יהיה אחראי אחריות בלעדית להשגת כל ר 7.4
פי הסכם זה, וזאת קודם להתחלת הענקת -ומילוי התחייבויותיו על םשירותיהלשם הענקת 

יה זכאי לכל לא יה נותן השירותים. םשירותיהוכל עוד הוא מעניק למכללה את  םשירותיה
תוקפו של כל רישיון או  פקע ו/או בוטל ו/או הושההפי הסכם זה החל ממועד שבו -זכות על

 היתר הנדרשים כאמור.

הוא יעניק את שירותי הביקורת בהתאם להוראות כל החוקים והתקנות החלים על התפקיד,  7.5
והוראות חוק  1999 –, חוק החברות, תשנ"ט 1980 –ובכלל זה הוראות חוק העמותות, תש"ם 

( וכן בהתאם להוראות חוקת המכללה ונוהל הביקורת 1992 –הביקורת הפנימית, תשנ"ב 
 הפנימית במכללה, המצורפים כנספחים להסכם זה.

 הוא יעניק את שירותי הביקורת על פי תקנים מקצועיים מקובלים.  7.6

דו כמבקר פנים היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקילא ימלא תפקיד מחוץ למכללה  7.7
  עבור המכללה.

 השירותים

תיאור )להסכם  "ב" בנספחכמפורט נותן השירותים מתחייב בזה להעניק למכללה את השירותים  .8
 .(, במלואם ובמועדםהשירותים

חוקת לצורך מתן השירותים מתחייב נותן השירותים לפעול בהתאם להוראות חוק העמותות,  .9
 וכן בהתאם להוראות כל דין. לה )כפי שיעודכן מעת לעת(, נוהל הביקורת הפנימית במכלהמכללה

 הממונה הארגוני על נותן השירותים בתפקידו כמבקר הפנים של המכללה יהיה יו"ר הוועד המנהל .10
 .ולמנכ"ל המכללה ה/והוא יגיש את ממצאי בדיקותיו לוועד המנהל, לועדת הביקורת, לנשיא

השירותים למכללה יהיו באישורה של המכללה  כל הפעולות שיבצע נותן השירותים במסגרת מתן .11
 ויתואמו עמה מראש.  

סדר עבודתו ותכנית העבודה השנתית של נותן השירותים יאושרו על ידי הוועד המנהל של המכללה,  .12
 .אותםואישרה לאחר שועדת הביקורת בחנה 

 1ג' -ו ג' יםחנספכמפורט ב הצוות המוצע מטעם נותן השירותים,ידי -השירותים יוענקו למכללה על .13
 .הסכםל

 תבמראש אלא לאחר מתן הודעה  השירותיםנותן השירותים לא יהיה רשאי להחליף את נציגי נותן  .14
נציג החדש אשר נותן בדבר זהותו של היום בכתב על כך למכללה וקבלת אישור המכללה  30

 השירותים מעוניין למנות למכללה במקום הנציג/ ים הקודמים.

  התמורה

 –בהתאם לנספח א' תשלום תשלם המכללה לנותן השירותים  מבקר פניםן שירותי בתמורה למת .15
 הצעת מחיר נותן השירותים.

המנהל של המכללה, ועדת הביקורת וועד ההתשלום יבוצע לפי שעת עבודה מאושרת מראש על ידי  .16
 . שאושרה מראש וכנית עבודה שנתיתתלפי  ,מנכ"ל המכללהו

כולל במסגרת אספקת השירותים למכללה, נותן השירותים  בה ישאסכום זה כולל כל הוצאה  .17
  .נסיעה וכיוב' הדפסות דמי צילומים, הוצאות

בהתאם עבודת ביקורת בנושא מסוים, לאחר סיום כל  נותן השירותים יגיש למכללה חשבונית .18
 חודש קלנדרי.ל)תשעה(  9-הד ע ,מאושרתהשנתית העבודה הלתוכנית 

דו"ח פעילות, המפרט את הפעולות שביצע מס ובהתאם לדו"ח נית יבוצע כנגד חשבוהתשלום  .19
 החולף.  חודשבמהלך ה
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 יום. 30יבוצע בתנאי תשלום של שוטף + לנותן השירותים התשלום  .20

 תקופת ההסכם

  (."תקופת ההסכם". )להלן: 2023.04.30ועד ליום   .2022.501החל מיום הסכם זה יהיה בתוקף  .21

 5  - יקול דעתה הבלעדי, להאריך תוקפו של הסכם זה ללמכללה נתונה האופציה, בהתאם לש .22

, בהודעה שתיתן לנותן השירותים עד "(תקופות האופציה)להלן: " תקופות נוספות בנות שנה אחת

 ן. ייום לפני תום תקופת ההסכם או תקופה נוספת, לפי העני 30

תקופת המינוי של חודשים( תוגדר כ 12מובהר בזאת, כי תקופת ההסכם או תקופת האופציה )בת  .23

למכללה תהא שמורה הזכות, בהתאם לשיקול  מבקר הפנים, בהתאם להוראות חוקת המכללה.

דעתה, שלא לחדש את תקופת המינוי של נותן השירותים כמבקר פנים, בסיומה של כל תקופת 

 התקשרות כאמור.

שירותי  למכללה נתונה הזכות, בהתאם לשיקול דעתה, להגדיל את מסגרת השעות השנתית של .24

והועד המנהל. התמורה בגין הגדלת השעות   ועדת הביקורת, בהתאם להחלטות הביקורת הפנימית 

 מטעם נותן השירותים עבודה כמפורט בהצעת המחירהשעת  תעריףתהיה לכל היותר בהתאם ל

)נספח א'(. מובהר, כי בעת מימוש אופציה זו תהא שמורה למכללה הזכות לנהל משא ומתן עם נותן 

ירותים לשם התאמת המחיר להיקפי הפעילות המעודכנים. מוסכם כי בכל מקרה המחיר הש

 המעודכן לא יעלה על המחיר הקבוע בהצעת המחיר שהגיש נותן השירותים )נספח א'(.

כמפורט בנספח ב' אם נותן השירותים לא ישלים התחייבויותיו כלפי המכללה כי  ,מובהר בזאת .25
מתן אישור סיום העבודה אשר יונפק למועד עד ההתקשרות  וקף יוארך ת, במסגרת תקופת ההסכם

 על ידי המכללה.

 ביטול ההסכם

בכפוף , לפני תום תקופת ההתקשרות זה הסכםאת ההתקשרות מכוח לבטל רשאית תהא המכללה  .26
קבלת אישור הוועד המנהל של המכללה, לאחר קבלת עמדת ועדת הביקורת ולאחר שניתנה לנותן ל

 .  ת לשאת בפני הוועד המנהל את דבריו בענייןאפשרוהשירותים 

נושאית  ביקורתנותן השירותים רשאי לבטל תוקפו של הסכם זה ובתנאי שהביטול איננו במהלך  .27
מראש מוקדמת תן הודעה נש ובלבד ,כבר החלההעבודה עליה  השנתית אשר במסגרת תוכנית עבודה

 יום. 90 למכללה בת

ביטול ההסכם בהתאם לאמור לעיל, לא יהיה בו כדי להביא  למען הסר ספק, מובהר בזה, כי )א( .28
אשר תמשיך להתקיים על אף הביטול. וכן  ,להסכם זה 34לידי ביטולה או בטלותה של הוראת סעיף 

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

 מעמדו של נותן השירותים

שלוחיו, אינם ולא יחשבו לכל דבר וענין ווכן כל מי מטעמו, לרבות מנהליו, עובדיו נותן השירותים  .29
או  המכללה, ולא יחולו כל יחסי עובד ומעביד בין עצמאי בלבד נותן שירותיםאלא כ המכללהכעובדי 
 ן.יאו מי מטעמו, לשום דבר ועני נותן השירותיםובין  העממי מט

נותן השירותים מאשר כי עובדיו מועסקים על ידו בלבד וכי בעבודתם על פי הסכם זה אין משום  .30
קשירת יחסי עובד ומעביד בין עובדיו ובין המכללה. נותן השירותים מתחייב לשלם לעובדיו את 

 מלוא זכויותיהם, על פי כל דין.

ו/או בגינם, לפי  ולשלם לעובדינותן השירותים לעיל, מתחייב  30לפגוע בכלליות האמור בסעיף מבלי  .31
ין, שכר, משכורת, דמי בטוח לאומי, דמי הבראה, שכר שעות נוספות, תשלום לקרן פיצויים, יהענ
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דמי מחלה ודמי לידה, לרבות הפרשות סוציאליות בהתאם לחוק ו/או צווי  נסיעות, דמי חופשה,
פי הוראות כל דין ו/או הסכם ו/או -א חייב בתשלומו עלובה, וכל תשלום לעובד או בגינו שההרח

 הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי בענף זה.

בין נותן קשר החויב בו בגין תבגין כל תשלום ש מכללהמתחייב לשפות את ה נותן השירותים .32
רכאה שיפוטית מוסמכת ו/או בגין , חרף האמור ברישא לסעיף זה, על ידי עועובדילבין  השירותים

 חרף האמור ברישא לסעיף זה. כללהכל תשלום שישולם על ידי המ

-כן מוצהר ומוסכם בזה, כי אם יפסק בעתיד, על ידי בית משפט מוסמך, כי מתקיימים יחסי עובד .33
מעביד בין המכללה לבין מי מעובדי נותן השירותים, יחושבו זכויותיו של העובד כאמור על בסיס 
"שכר מינימום", כפי שהוא נקבע מעת לעת, ונותן השירותים יהיה חייב להשיב למכללה כל סכום 

 ששולם לו ביתר.

 שמירת סודיות

נותן השירותים, מנהליו, עובדיו, חברות קשורות ו/או מי מטעמו ישמרו בסודיות מוחלטת כל מידע  .34
מך, נתונים, שיטות עבודה ונהלי בכתב, בע"פ או בכל צורה אחרת, לרבות תכנים, מידע, ידיעה, מס

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

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

 ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר כלשהו.

ים נותן השירותים מצהיר ומתחייב שכל המידע יישמר אצלו בבטחה ויינקטו כל האמצעים הדרוש .35
 לשם שמירתו.

נותן השירותים מתחייב להחזיר למכללה, עם סיום ההתקשרות ביניהם, מכל סיבה שהיא, או על פי  .36
דרישתה הראשונה של המכללה, לפי המוקדם, כל מידע, מסמך, צילום, דיסקט של מחשב וכל דבר 

תמצית או  אחר הקשור או מתייחס למידע, מבלי להשאיר בידיו ו/או בידי מי מטעמו כל העתק או
 רישום או עותק שלהם.

התחייבות זו לסודיות תעמוד בתוקפה מיום חתימת הסכם זה ללא הגבלה בזמן והיא תהא בתוקף  .37
 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 .38
ידי נותן השירותים לצדדים שלישיים במסגרת מתן השירותים למכללה. -ובכתב כל מידע שיועבר על

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

ל חבות בגין אובדן או נזק לרכושו  רותים פוטר בזאת את המכללה והבאים מטעמה, מכינותן הש .39
  ו/או רכוש הבאים מטעמו  במסגרת הסכם זה. ובלבד שלא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 אחריות וביטוח

נותן השירותים ישא באחריות הבלעדית לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או פגיעה ו/או הפסד מכל סוג  .40
יפין, לכל אדם ו/או גוף ובכלל זה למכללה ו/או "( שייגרם, במישרין או בעקהנזקשהוא )להלן: "

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

עצמאי,  נותן שירותיםה, הוא פועל כפי הסכם ז-נותן השירותים מצהיר, כי בביצוע התחייבויותיו על .41
וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, 
מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לו או לעובדיו או לכל מי מטעמו, ובלבד שלא ייגרמו כתוצאה 

 ממעשה או מחדל של המכללה. 

ו/או לפצות את המכללה במלוא הסכום אשר תידרש המכללה  נותן השירותים מתחייב לשפות .42
פי פסק דין חלוט ו/או להוציא בכל דרך שהיא, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שנגרם או -לשלם על
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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

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

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

 נותן השירותיםועל פי דין, מתחייב  זהעל פי הסכם  נותן השירותיםשל  ולגרוע מאחריות מבלי .43
 באישורובעלת מוניטין, ביטוחים כמפורט  כדין, בחברת ביטוח מורשית ולערוך ולקיים, על חשבונ

 זה כחלק בלתי נפרד הימנו. להסכם "ד" נספחכ המצורףעריכת הביטוחים 

להמציא לידי המכללה, לא יאוחר  נותן השירותיםצורך בכל דרישה מצד המכללה, מתחייב  ללא .44
( כשהוא "1ד'"עריכת הביטוחים )נספח  אישורההסכם, את  פע" יםממועד תחילת מתן השירות

אישור עריכת ביטוחים כאמור לעיל  שהמצאת ומצהיר כי ידוע ל נותן השירותים. וחתום בידי מבטח
 נותן השירותיםלמנוע מ תהיה רשאית והמכללה, יםומקדמי לתחילת מתן השירותהנה תנאי מתלה 

 .לעיל, היה והאישור כאמור לא הומצא כנדרש יםביצוע השירות

להפקיד בידי המכללה  נותן השירותים, מתחייב הביטוחיום לפני תום תקופת  14 -יאוחר מ לא .45
 נותן השירותיםתוקפו לשנה נוספת. בגין הארכת  ל"הנ "1ד'"אישור עריכת ביטוח בנוסח נספח 

הביטוחים במועד הנקוב מידי שנת ביטוח וכל עוד  עריכתמתחייב לחזור ולהפקיד את אישור 
 ההסכם בתוקף.

ו/או משלימים לביטוחים הנזכרים  נוספיםיש צורך בעריכת ביטוחים  נותן השירותיםולדעת  היה .46
לערוך ביטוחים אלה כנדרש. בכל  ירותיםנותן הש(, מתחייב "ה"באישור קיום הביטוחים )נספח 

ויתור על זכות התחלוף כלפי המכללה  בדברביטוח רכוש נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל סעיף 
 ההמבוטח לכלול את המכללה בגין אחריות שם. לעניין ביטוחי חבויות, יורחב הוהבאים מטעמ

 קיומו של סעיף אחריות צולבת.ל בכפוףוזאת  נותן השירותים ו/או מי מטעמולמעשי ו/או מחדלי 

למען הסר כל ספק יובהר, כי לא תהיה לנותן השירותים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין  .47
גבולות האחריות ומובהר בזאת כי גבולות האחריות המצוינים בהסכם זה כמפורט לעיל, הינם 

לבחון את חשיפתו  תיםהמוטלת על נותן השירותים וכי על נותן השירובבחינת דרישה מזערית 
 לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. 

 אולנזק אשר ה אחריותמכל ו/או הבאים מטעמה פוטר בזאת במפורש את המכללה  נותן השירותים .48
               העצמית הנקובה  ההשתתפותזכאית לשיפוי בגינו )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא 

                            כל טענה ו/או ול תהיה, ולא "ד"לנספח  1רך כאמור בסעיף פי הביטוח הנע-פוליסה( עלב
                           לא יחול לטובת אדם שגרם  מאחריותבגין נזק כאמור. האמור בדבר פטור  לרישה כלפי הנ"ד
 נזק מתוך כוונת זדון.ל

ככתבו וכלשונו, לשלם את דמי  יסההפולמתחייב למלא אחר כל תנאי מתנאי  נותן השירותים .49
הביטוח תהיינה בתוקף במשך כל תקופת  פוליסותהביטוח במלואם ובמועדם, ולדאוג לוודא כי 

שיש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף  מעשהלמנוע כל  נותן השירותיםההסכם. כמו כן מתחייב 
שמירה על  , ככל שיידרש, לשםהמטעמהביטוחים, וכן לשתף פעולה עם המכללה והבאים 

לה על קרות אירוע העלול לשמש בסיס  היוודעזכויותיהם, ובכלל זה להודיע בכתב למבטח מיד עם 
 לתביעה על פי הביטוחים.

 הסבה, המחאה והעברה

להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד את חיוביו, חובותיו ו/או  ירשא ואיננותן השירותים  .50
 , מראש ובכתב. המכללהתנה לכך הסכמת יכלשהו אלא במידה ונזכויותיו ע"פ הסכם זה לצד שלישי 

העברה ו/או המחאה ו/או הסבה ו/או שעבוד שנעשו בניגוד לאמור בסעיף זה הינם בטלים ומבוטלים  .51
ואין בהם כדי לגרוע מהתחייבויות נותן השירותים בהתאם להסכם זה או מכל זכות או תרופה 

 פי דין.-העומדת למכללה על

 יםהפרות וסעד
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אין בכל תרופה וסעד הנקובים במפורש בהסכם זה כדי ליתר או לגרוע מזכות כל צד לכל תרופה  .52
 וסעד אחרים הנתונים לו על פי הסכם זה או על כל דין.

לא יהווה ויתור צד כלשהו להסכם זה או מי מטעמו על זכויותיו על פי ההסכם במקרה מסוים  .53
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 7במובן סעיף  הצדדים מסכימים ומאשרים כי הסכם זה אינו ניתן להפרדה לחלקים .54
 .1970-החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א

, 34, 31, 30, 29 , 15, 14, 9, 8, 7, 6.3, 4 שב הפרה יסודית של הסכם זה:הפרת הסעיפים הבאים, תיח .55
 .50-ו 45, 43, 42, 40 ,35

הפרה ניתן כמו כן, כל הפרה אחרת של הסכם זה, שעל פי היקפה, אופייה ו/או נסיבותיה בעת ה .56
)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.

כל סעד או זכות הניתנים לצד להסכם זה בקשר עם הפרת ההסכם בידי הצד האחר, באים הם  .57
ד על פי הסכם זה או על פי הדין ולא לגרוע מהם. להוסיף על כל סעד אחר המוענק לאותו הצ

הצדדים מצהירים כי כוונתם בהסכם זה היא לאפשר לכל צד להפעיל, בכל מקרה של הפרה, את 
מירב הסעדים הנתונים על פי הדין או ההסכם, במקביל, במצטבר או לחילופין והכל לפי שיקול 

 דעתו, וכל עוד לא נאמר בהסכם במפורש אחרת.

 שונות

ל הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ע .58
 ופירושו הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו.

הסכם זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים בקשר לנשוא הסכם  .59
פה, לרבות הוראות ההסכם הראשון, התחייבות -ובעל זה. כל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או

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

 ך ההסכם.והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל מתארי

שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיו ע"פ ההסכם או ע"פ כל דין,  .60
או כויתור או הסכמה מצידו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי שהוא, אלה אם הויתור, ההסכמה, 

 הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.

 א יהא להם תוקף אלא אם נעשו בכתב וייחתמו ע"י כל הצדדים לו.כל שינוי או תוספת להסכם זה ל .61

כל ההודעות במסגרת הסכם זה תהיינה בכתב, ותימסרנה ביד או תשלחנה בפקסימיליה או בדואר  .62
( שעות 72רשום לפי הכתובות המופיעות להלן, ותחשבנה כנמסרות לנמען תוך שבעים ושתיים )

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

 מודפס ממכשיר הפקסימיליה(.

 כתובת הצדדים ומספרי הפקסימילה שלהם לצורך חוזה הן כנקוב במבוא לחוזה זה. .63

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
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  הצעת מחיר נותן השרות -א' נספח

  ]2יש להפקיד במעטפה מספר [

  המכללה האקדמית בית ברל

  

לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה   _____________________________________ אנו הח"מ
  , מצהירים ומתחייבים בזה כלהלן:")מכרזה(להלן: " מכרזהאת כל מסמכי 

והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אני מסכימים  מכרזבמסמכי האנו מצהירים כי הבנו את כל האמור  . 1
וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי  מכרזלכל האמור במסמכי ה

  הבנה, ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
  
עונה על כל  , כי הצעתנו זומכרזאנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים ב . 2

וכי אנו מקבלים על עצמנו לספק את השירותים המבוקשים בהתאם  מכרזהדרישות שבמסמכי ה
 .מכרזמפרט וליתר התנאים שבמסמכי האמור בנספח ב' ל

  
יום לאחר המועד  90חוזרת ואינה ניתנת לביטול או שינוי, ותהא תקפה במשך -הצעתנו זו הינה בלתי . 3

 האחרון להגשת הצעות.
 

על החוזה תהווה התקשרות באמצעות גורמיה המוסמכים כי רק חתימה של המכללה  ידוע לנו . 4
 מחייבת עם המכללה. 

  
 סכום הצעתנו הינו כמפורט להלן.  . 5
   

בהתאם למסגרת שעות העבודה שאושרו  ,נושאיתת ביקורת לאחר השלמת כל עבודהתשלום יבוצע  . 6
, וכן לאחר השלמת כל מאושרת לפי תוכנית עבודה שנתית ,המכללההמנהל של ועד המראש ע"י 

ו/או ועדת הביקורת מטלה נוספת שתוטל על נותן השירותים ע"י חבר הנאמנים ו/או הוועד המנהל 
 ו/או מנכ"ל המכללה.

  
  עבור שעת עבודה הינו: סכום התמורה המבוקש (לא כולל מע"מ) 

  
  שקלים חדשים). (במילים: _____________________________________ ₪  

  
  .בשנהשעות  450 עדהמשוער היקף שעות הביקורת השנתיות ה"כ ס
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 תיאור השירותים -נספח ב' 

" של המכללה המבקר הפנימישל המכללה, ישמש נותן השירותים כ"הוועד המנהל בכפוף לקבלת אישור 
ת הרלבנטיות ההוראובחוק העמותות,  א30, בהתאם להוראות סעיף שירותי ביקורת שוניםלמכללה ויעניק 

ונוהל המכללה  חוקתהוראות וכן  1999 -וחוק החברות, תשנ"ט  1992 –בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב 
 ", הכל כמפורט להלן.המבקר הפנימי"וסמכויותיו של תפקידו ביחס להביקורת הפנימית במכללה, 

 מבקר".ה" :ו נותן השירותים ונציגיולצורך מסמך זה יכונ
 

 למכללה מבקרההשירותים שיעניק 
 שעות(. 100כ  ,)בהיקף של ביקורת אחת מבקר סקר סיכונים מקיף לארגוןהיבצע  תפקידבעת כניסתו ל .א

 ,בתחומים שוניםנושאיות ( ביקורות 4ארבע )כיבוצעו של המכללה  פניםהכמבקר במסגרת תפקידו  .ב
ום המלצות יופקו דוחות מעקב וייש ,בנוסף בשנה. ,תשעות כל אח 100של  ממוצע בהיקף משוער

חבר נאמנים, הוועד  –של גופי העמותה ב משימות והחלטות קיבוצע מעקודמים, ביקורת מדוחות 
 שעות בשנה. 50בהיקף משוער של  ,המנהל וועדת הביקורת

בלבד ומתבססת והערכה הנה לצרכי מידע עבודת הביקורת השנתית המפורטת לעיל כי מסגרת  ,מודגש .ג
 ,שנים האחרונות. להנהלת המכללהמהלך הבבמכללה הפנימית  שירותי הביקורתוהיקף על אופי 

להוסיף  ,לקבוע היקפים שונים ,לועדת הביקורת ולוועד המנהל שמורה הזכות לשנות מתכונת זו
בדיקות נוספות, לעכב ביצוע ביקורות מסוימות, להורות על ביצוען של בדיקות דחופות, לדחות מועד 

 .גורמים אלההכול בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של  מסוימות וכד', ביצוען של ביקורות

 נושאים הבאים:הבחינה של  , בין היתר,יכללושיבוצעו על ידי המבקר הביקורות פעולות  .ד

 אם מקוימות ההוראות המחייבות את המכללה. (1)

 ;בדיקת תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה (2)

 ;ותה ביעילות ובחסכוןבדיקת השגת יעדי העמ (3)

תקינות, מבחינת  הושל נושאי משרה וממלאי תפקידים ב מכללהאם הפעולות של הבדיקה ה (4)
סכון והיעילות, ואם הן מועילות יהשמירה על החוק, על הניהול התקין, על טוהר המידות ועל הח

 להשגת היעדים שנקבעו להן; 

 ים;פי נהלים תקינ-בדיקה האם ההחלטות במכללה נתקבלו על (5)

 ;מעקב אחר ביצוע החלטות חבר הנאמנים והועד (6)

 ;הגשת הצעות לוועד המנהל לתיקון ליקויים בניהול העמותה (7)

אופן שמירת הרכוש והחזקת הכספים מכללה, הנכסים וההתחייבויות של הבדיקת אופן ניהול  (8)
 והשקעתם;

י השכר בה, ותשלומהנהלת החשבונות  ,פנקסי החשבונות ,של המכללה בדיקת ענייניה הכספיים (9)
 ;לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה

 ; מכללהאם מקוימות ההוראות המחייבות את הבדיקה  (10)

 1( להגדרת המונח ,גוף ציבורי" בסעיף 3( או )1כל עוד המכללה הינה "גוף מבוקר" כאמור בפסקה ) (11)
 לחוק הביקורת הפנימית, את תיקון הליקויים שעליהם הצביע מבקר המדינה.

 והפקולטות,נהלי העבודה במכללה להמליץ על הוספת נהלים ובחינת פעילות גופי המטה  בדיקת (12)
 בהתאם לנהלים הקיימים ולהחלטות הנהלת המכללה.

 הכנת דוח ביקורת שנתי אשר יוגש לוועד המנהל ולחבר הנאמנים באסיפה השנתית של העמותה. (13)

לצותיו לעניין אישור דו"חות בדיקת הדו"ח המילולי והדוחות הכספיים של העמותה והגשת המ (14)
 אלה לוועד המנהל ולחבר הנאמנים. 

, בהתאם להנחיות שתתקבלנה בדיקת כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה, כפי שיידרש (15)
 .מנכ"ל המכללההנהלת המכללה אשר תיוצג על ידי ו/או הוועד המנהל ו/או מועדת הביקורת 
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ת המבוקר / הנהלת המכללה בכלל זה הדוח יכלול כל דוח ביקורת יכלול המלצות ליישום תגוב (16)
המלצות לשיפור תהליכים, לשיפור יעילות הפעילות בנושא הנבדק וערך מוסף ארגוני שיומץ בכל 

 ביקורת כל זאת מעבר לעמידה בנהלים המחייבים

  אופן מתן השירותים

ידו ותובא -תוכן עלשירותי הביקורת שיעניק המבקר למכללה יבוצעו בהתאם לתכנית עבודה שנתית ש .1
להנחיית  בהתאםכן יבצע המבקר עבודות ביקורת נוספות,  הוועד המנהל.וועדת הביקורת לאישור 

 הוק או לפי בקשה מיוחדת.-המכללה, בהתאם לצורך נקודתי אד מנכ"ל

 מכללה, בהתאם לצורך.המבקר ובמשרדי המבקר תבוצע בפועל במשרדי העבודת  .2

את פעילות הביקורת בפועל להשתתף בפועל בישיבות צוות וישיבות  יםמבקר המבצענציגי החובה על  .3
במועדים  , בישיבות ועדת הביקורת וכן, בהתאם לצורך, בישיבות הועד המנהל,עדכון עם נציגי המכללה

על ידי המכללה. מועדי של המבקר ובמקומות שיקבעו ע"י המכללה, אם וככל שתידרש נוכחותו 
 הישיבות יתואמו מראש.

הצורך ישתתף גם "ראש הצוות" מטעם נותן השירותים בישיבות צוות וישיבות עדכון עם נציגי במידת  .4
 המכללה במועדים ובמקומות שיקבעו ע"י המכללה, אם וככל שתידרש נוכחותו על ידי המכללה. 

הועד המנהל, חבר הנאמנים ועדת הביקורת, יהיה נוכח בכל ישיבות מטעם נותן השירותים  ראש הצוות  .5
, הצגת של המכללהבכל הנוגע לתהליך אישור הדוחות הכספיים , בין היתר יבות מכינות לדיונים אלוויש

בכל דיון בו יידרש להופיע ע"י וכן של המבקר, והצגת תכנית העבודה השונים ממצאי דוחות הביקורת 
 מנכ"ל המכללה. ו/או מוסדות העמותה, נשיאת המכללה

מכללה וכל הוראת חוק רלבנטית אחרת, ככל תקנון הותות, להוראות חוק העממבקר יפעל בהתאם ה .6
 .שהיא נוגעת למתן השירותים למכללה

 שעות מפניית נציג מוסמך מטעם המכללה. 24 -מבקר יגיב לפניות המכללה עד ולא יאוחר מה  .7

 כל פעולת ביקורת תלווה בדוח ביקורת רלוונטי בהתאם לכללים המקובלים בתחום.  .8

 איסוף חומרים  ת ושיחות הבהרה עם המבוקרים ועם גורמים משיקים בכל נושא,הביקורת תכלול פגישו .9
ניתוח ותיאור התהליכים והנהלים הקיימים בתחום  מחשב וכל חומר מתועד אחר, קבצי כתובים,

 המבוקר והשוואת הפעילות ביחס לנהלים ולכללים הנהוגים בגוף המבוקר. 

יניים להתייחסות ולהערות המבוקר ובמידת הצורך הפקת דוח ב ועריכת דו"ח הביקורת יכלל ישלב .10
הדוח בהתאם לשיקול דעת לאחר מכן יתוקן  קיום דיון ביניים להבהרת הנתונים ועמדת המבוקר.

 דוח סופי. יופקו ווצוות מבקרה

 :כמפורט להלןלהתחייב להעמיד צוות עבודה נותן השירותים על  .11

בהתאם להוראות  פניםביקורת שירותי  שנים במתן 3ניסיון של לפחות  יביקורת בעלצוות  11.1
בגופים ציבוריים, ובכלל , ובכלל זה ביצוע ביקורות 1992 –חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב 

בעמותות ציבוריות ו/או מוסדות ציבוריים וממשלתיים )עדיפות לניסיון במוסדות זה 
מכה כמפורט , כאשר חברי הצוות הינם בעלי הכשרה והסאו גופים עסקיים להשכלה גבוהה(

 מטה )בעל התפקיד יכול להופיע במספר תחומים בהתאם לניסיון והכשרה(: 

ידי צוות ביקורת שיכלול רו"ח -ביצוע ביקורות בנושאים כספיים ייערכו על 11.1.1
  וכלכלנים מוסמכים.

יבוצעו ע"י מבקר ענ"א מוסמך  –ביצוע ביקורות בתחום הענ"א / מערכות מידע  11.1.2

 Certified Informationמידע. רצוי הסמכה  בעל רקע וידע בתחום מערכות

Systems Auditor (CISA). 

יבוצעו על ידי מבקר בעל ידע בתקשורת  –ביצוע ביקורות בתחום אבטחת מידע  11.1.3
נתונים וידע טכני רב בתחום אבטחת מידע במערכת מידע וברשתות תקשורת 
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 Certified Information Systems Auditorונתונים. רצוי הסמכה מסוג  

(CISA)  אוCertified Information Systems Security Professional (CISSP) 

 - נספח ג' לכך בהתאם לההצעת המציע ב מובהר כי הביקורות יבוצעו על ידי בעלי התפקיד המיועדים .12
 .תצהיר המציע

 מובהר כי השירותים לא יוענקו באמצעות מתמחים.  .13

הנזכרות ורם המקצועי המבצע את הביקורות המקצועיות המבקר יעביר להנהלת המכללה את פרטי הג .14
 לפני תחילת כל ביקורת. לאישור מוקדם ,לעיל

 חוות דעת מקצועיות ייערכו ככול הניתן על ידי גורם בעל ניסיון והכרות בנושא המבוקר.  .15
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 'גנספח 

 מציעתצהיר ה

 

______ לאחר שהוזהרתי כי אני הח"מ _________________________________ ת.ז _________________

 עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

 "( המוגשת במסגרת מציע)להלן: "ה _______________________תצהיר זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת  .1

 "(.המכרזהמכללה האקדמית בית ברל )להלן: " עבור 6תשפ"ב  -מכרז פומבי לקבלת שירותי מבקר פנים 

 ומוסמך/ת ליתן תצהיר זה בשמה. מציעהנני משמש/ת בתפקיד __________________________ ב .2

לפחות, במהלך שלושת השנים שקדמו  שנים 3בעל ניסיון מקצועי של המציע הינו תאגיד / עוסק מורשה,  .3

לארבעה גופים  ציבוריים כגון מוסדות אקדמיים, פנים  (, במתן שירותי ביקורת2018-2021לתקופת המכרז )

עמותות, חברות לתועלת הציבור וגופים ממשלתיים, רשויות מקומיות או תאגידים עסקיים, בעלי מחזור כספי 

  .כל אחד, ₪מיליון  30 -שנתי הגבוה מ

 :)לפחות ארבעה גופים/חברות( ה הבאהללהוכחת עמידת המציע בתנאי זה יש למלא את הטב

 גובה מחזור כספי שם המוסד / חברה

מיליון  30)מעל 
 ש"ח(

תקופת ביצוע 
 הביקורת

תחומי 
 הביקורת

איש קשר 
  ותפקיד

טלפון 
 זמין

      

      

      

      

      

 

המציע  או מי מטעמו אינו בעל עניין במכללה, נושא משרה במכללה, קרוב של כל אחד מאלה וכן אינו מכהן  .4

 ון המבקר של המכללה או מי מטעמו. כרואה החשב

כל אחד מאנשי הצוות שימונו מטעם המציע לשם מתן השירותים למכללה )ראש צוות ולפחות שני עובדים  .5

)כמפורט בתנאי  1992-חוק הביקורת הפנימית, תשנ"בנוספים( עומדים באופן מלא בתנאי הכשירות שנקבעו ב

 (.1'גהסף ובנספח 

 (:בעל תפקיד יכול להופיע ביותר מקטגוריה אחת)  מוצע מטעם המציעלהלן פרטי צוות הביקורת ה .6

 טלפון ת.ז שם מלא נדרשים ניסיוןוכישורים   

הובלת שנים לפחות ב 3ניסיון של   ראש צוות

צוותים המעניקים שירותי 

לגופים  ציבוריים יקורת פנים ב

כגון מוסדות אקדמיים, עמותות, 
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חברות לתועלת הציבור וגופים 

תיים, רשויות מקומיות או ממשל

)עדיפות  תאגידים עיסקיים

לניסיון במוסדות להשכלה 

, בעלי מחזור כספי שנתי גבוהה(

וזאת , ₪מיליון  30 -הגבוה מ

להוראות חוק הביקורת בהתאם 

  1992 –הפנימית, תשנ"ב 

ביקורות בנושאים כספיים לרבות  רו"ח 
 ביקורת שכר, תשלומים, ספקים

   

ביקורות 
חום בת

 הענ"א

מבקר ענ"א מוסמך בעל רקע 
וידע בתחום מערכות מידע. רצוי 

 Certifiedהסמכה מסוג 

Information Systems Auditor 

(CISA) 

   

ביקורות 
בתחום 

 אבטחת מידע

מבקר בעל ידע בתקשורת נתונים 
אבטחת מידע , במערכת מידע 

וברשתות תקשורת ונתונים. רצוי 
 Certifiedהסמכה מסוג  

Information Systems Auditor 

(CISA)  אוCertified 

Information Systems 

Security Professional 

(CISSP) 

   

 

 . 1976 –מציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ה .7

 הנני מצהיר/ה כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .8

 

 

_______________     _______________________ 

 ת המצהירחתימ                     ת א ר י ך          

 

 אישור עו"ד / רו"ח

אני הח"מ, עו"ד /  רו"ח ____________, מ.ר. ______________ מרחוב______________, מאשר/ת 
ות מספר מר/גב'___________________, נושא/ת תעודת זה בפניהופיע 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/את נכונות ההצהרה וחתם ה/בחוק, אישר

    
               

__________ _________ ___________________ 

 חתימת עו"ד + חותמת תאריך            
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 תצהיר אנשי הצוות - '1גנספח 
 , לרבות ראש הצוות[מטעם המציע צוות המוצעיםאנשי הימולא עבור כל אחד מ]

אני הח"מ _________________________________ ת.ז _______________________ לאחר 

לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה  שהוזהרתי כי עלי

 בזה בכתב כדלקמן:

 : הבא )נא לסמן( מועמד/ת למתן שירותים בתחוםאני  .1

o ראש הצוות מטעם המציע 

o רו"ח 

o  מערכות מידעביקורות בתחום 

o ביקורות בתחום אבטחת מידע 

 , כדלקמן:1992-לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב)א( 3 הקבועים בסעיףתנאי כשירות כל אני מקיים את  .2

 יחיד; אני(   א)

 תושב ישראל;אני (   ב)

 בעבירה שיש עמה קלון; תילא הורשע (   ג)

בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ  אני(   ד)
 עורך דין או רואה חשבון; שהכיר בו לענין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או

 עבודת ביקורת.לפחות בביצוע שנתיים של ניסיון אני בעל (  ה)

, נושא משרה במכללה, קרוב של כל אחד מאלה וכן אינני משמש כרואה אני לא בעל עניין במכללה .3

 החשבון המבקר של המכללה או מי מטעמו.

יש להשלים את הטבלה הבאה ולצרף ל, לעי 3 -ו 2עמידת המצהיר בתנאים המפורטים בסעיפים להוכחת 

 את האישורים/תעודות הנדרשים.קורות חיים וכן 

 

 הכשרה / השכלה
 אישורים(/)יש לצרף תעודות

בביצוע עבודת שנות ניסיון 
 ביקורת

שנות ניסיון 
במסגרת עבודה עם 

 המציע
   

 

 הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .4

__________________   ___________________ 

 חתימה               תאריך            

 ידי עו"ד-אישור חתימה על

אני הח"מ ________________ עו"ד,  מספר רישיון _________________ מאשר בזאת כי מר 
_________________ נושא ת.ז. ___________________, אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. ולאחר שהזהרתי 

ותו כי עליו להצהיר את אמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות א
 הצהרתו והתחייבותו לעיל וחתם עליה.

 תאריך: ______________     חתימה: _________________  חותמת: ______________
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 נספח ביטוח -' דנספח 
, מתחייב הספק הסכם זה ו/או על פי דיןעל פי  הספקתו של ו/או אחריו מהתחייבויותיומבלי לגרוע  .1

 אצל חברת ביטוח מורשית כדין לעריכת ביטוחים בישראל, בידיו ועל חשבונו, ,לערוך ולקיים

ובלבד שלא יפחתו , הספקשל  על פי שיקול דעתוו ושיקבעו על יד ,המכללהלטובתו ולטובת ביטוחים 

, 1'ד כנספחאישור על קיום ביטוחים המצורף להסכם זה מהביטוחים ומהתנאים המפורטים בטופס 

(, ומהביטוחים והתנאים "הספקאישור קיום ביטוחי " :לןה)לוהמהווה חלק בלתי נפרד ממנו 

"(. ביטוחי הספק יהיו בתוקף הספק ביטוחיהמפורטים להלן )כל הביטוחים יחדיו ייקראו להלן: "

יות קיימת הל יכולהכל עוד ם על בסיס תביעה לעניין ביטוחים הנערכיוההסכם  משך כל תקופתב

 ו/או על פי ההסכם:   אחריות שבדין הספק כלפי

, על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או הספקאחריותו של  ביטוח– מעבידים אחריות ביטוח .1.1

, כלפי עובדיו, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק 1980-חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם

, בגבולות לשירותיםו נזק נפשי ו/או מחלה מקצועית תוך כדי ו/או עקב עבודתם, בקשר שכלי ו/א

 הביטוחלמקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. ₪  20,000,000אחריות אשר לא יפחתו מסך של 

 קבלני, קבלנים כלפיושעות עבודה, העסקת נוער, חבות  ימילא יכלול חריג ו/או הגבלה בקשר ל: 

ו/או  המכללההיה וייחשב המבוטח למעבידם. הביטוח מורחב לשפות את  ,ועובדיהם משנה

 נטען או/ו הספקנטען כי מי מהם נושא בחבות מעביד כלפי מי מעובדי  אם הו/או עובדי המנהלי

 . עובדיו כלפי הספק חבות לעניין שילוחית באחריות נושא מהם מי כי

, על פי דין, בגין נזק ו/או אובדן לגוף פקהסאחריותו של  ביטוח -אחריות כלפי צד שלישי  ביטוח .1.2

, בגבולות אחריות השירותים, בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב ביצוע כלשהוו/או רכוש לצד שלישי 

 יכלול לא הביטוחאחד ובסה"כ לתקופת הביטוח.  למקרה ₪ 2,000,000אשר לא יפחתו מסך של 

זיק במזון או במשקה, בהלה, חבות : אש, עשן, התפוצצות, כל דבר מל בקשר הגבלהאו /ו חריג

בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם, הרעלה, שביתות והשבתות, תביעות תחלוף מצד 

 את לכלול מורחב הביטוחיחשב לרכוש צד שלישי.  המכללההמוסד לביטוח לאומי. רכוש 

או /ו הו/או מנהלי המכללהמורחב לשפות את וכמו כן הביטוח  פתנוס תכמבוטח המכללה

ו/או מי מטעמו. הביטוח יכלול סעיף  הספקמהם עקב מעשי ו/או מחדלי מי  בגין אחריות העובדי

 אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

, על פי דין, בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי הספקאחריותו של  לכיסוי-ביטוח אחריות מקצועית  .1.3

למתן השירותים,  בקשר ,ו/או מי מטעמו לרבות רשלנות ו/או טעות ו/או השמטה הספקמצד 

אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח.  למקרה ₪ 4,000,000בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של 

בקשר ל: מרמה ואי יושר עובדים, חריגה מסמכות בתום לב,  הגבלה או חריג יכלול לא הביטוח

 מסמכים אובדן, בפרטיות פגיעהיכוב בעקבות מקרה ביטוח, אובדן השימוש, השהייה או ע

או /ו אובדן, הפרת סודיות, הרע לשוןאו /ו השמצה, דיבה, אלקטרוניתאו /ו מגנטית מדיה לרבות

אחריות  בגין הו/או עובדי הו/או מנהלי המכללה. הביטוח מורחב לשפות את רכוש או לגוף נזק

הביטוח יכלול סעיף אחריות  .או של הבאים מטעמוו/ הספקעקב מעשה ו/או מחדל של  מי מהם

צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, מבלי לגרוע 

. התאריך חודשים 12 בת גילוי תקופת כולל הביטוח. המכללהכלפי  הספקמביטוח חבותו של 

 בביצועאו מי מטעמו /ו הספקהרטרואקטיבי בפוליסה יהיה לא מאוחר מהמועד בו החל 

 השירותים לראשונה. 
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 כל ביטוחי הספק כוללים תנאים מפורשים כדלקמן: .2

אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח  ,מקצועית אחריות ביטוח למעטהיקף הכיסוי בביטוחים,  .2.1

בהתאמה לכיסוי הפוליסות הידוע כפוליסת "ביט", על כל ההרחבות הכלולות בפוליסות, 

 . לעיל הביטוח המפורט

חריג רשלנות רבתי ו/או כל חריג לעניין התנהגות המבוטח החורגת  מבוטל/לא קיים ותבפוליס .2.2

מסטנדרט של מבוטח סביר ו/או מלווה ביסוד נפשי של פזיזות או אי אכפתיות, אולם אין 

בביטול החריג כאמור בכדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות הספק על פי חוק חוזה ביטוח 

  .1981 -התשמ"א 

של תנאי הפוליסות ו/או החבות המוטלות על הספק לא תפגע  לב בתום קיום איאו /ו הפרה .2.3

 בזכויות להרחבי השיפוי כאמור לעיל. 

ו/או  הו/או מנהלי המכללההינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על ידי  הביטוחים .2.4

דבר שיתוף בביטוחי מוותר על הזכות ו/או טענה ו/או דרישה ב הספק, ומבטחו של העובדי

 "ל. והנ המכללה

 הספק לבדו יהיה אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי הספק.  .2.5

ו/או מי מטעמה  המכללהכלפי  התחלוףהביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות  .2.6

 לא התחלוף זכות לע הוויתור בדבר שהאמור ובלבד, התלמידיאו /ו הו/או עובדי הו/או מנהלי

 .זדון כוונת מתוך לנזק שגרם מי לטובת יחול

 למכללהאינו רשאי לבטל את הביטוחים ו/או לשנות לרעה, אלא אם כן שלח המבטח  המבטח .2.7

יום לפני כניסתו של ביטול הביטוח ו/או שינוי לרעה  60על כוונתו לעשות כן  רשום בדוארהודעה 

 של הכיסוי הביטוחי.

 כנגד תביעהאו /ו דרישהאו /ו טענהאו למי מטעמו כל /ולא תהיה לו  כי ייבומתחמצהיר  הספק .3

 כל בגיןו/או מי מטעם כל הנ"ל,  התלמידיאו /ו הו/או עובדי הו/או מנהליו/או מי מטעמה  המכללה

 מתן למקוםאו עבורו /ו מטעמו מי או/ו הספק ידי על יובא אשר רכוש לכל שייגרם אובדן או/ו נזק

 אובדן נזק כל ולרבות השירותים מתן עם בקשר ישמש אשררכוש  כלו/או  סביבתם או/ו השירותים

)בין אם הנזק ו/או האובדן מבוטחים ובין אם לאו(,  לעיל כאמור לרכושעקב נזק ו/או אבדן  תוצאתי

 למען. בזדון לנזק שגרם אדם כלפי יחול לא הפטורהוא פוטר את הנ"ל מאחריות לנזק כאמור,  וכי

טור זה בא להוסיף על כל פטור אחר הקיים, ככל וקיים בהסכם לטובת המכללה ולא הסר ספק, פ

 לגרוע ממנו. 

 רשאי, לעילו/או משלימים לביטוחים הנזכרים  נוספיםיש צורך בעריכת ביטוחים  הספקולדעת  היה .4

 בדברלערוך ביטוחים אלה כנדרש. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל סעיף  הספק

ו/או  התלמידיאו /ו הו/או עובדי הו/או מנהליו/או מי מטעמה  המכללהתור על זכות התחלוף כלפי וי

נוסף ו/או  חבות. בכל ביטוח בזדון לנזק שגרם אדם כלפיהויתור לא יחול  אךמי מטעם כל הנ"ל, 

י , בגין אחריות מהו/או עובדי האו מנהלי/ו המכללהמשלים כאמור, יורחב שם המבוטח לכלול את 

 , וזאת בכפוף לקיומו של סעיף אחריות צולבת.ו/או מי מטעמו מהם למעשי ו/או מחדלי הספק
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, קיום ביטוחי הספק אישור ללא צורך בכל דרישה מצד המכללה, הספק מתחייב להמציא למכללה .5

ימים לפני מועד תחילת מתן  7-חתום על ידי מבטחו, עם חתימת הסכם זה ובכל מקרה לא יאוחר מ

מידי תום תקופת הביטוח וכל עוד ההסכם בתוקף )או לתקופה מאוחרת שוב ולהמציאו  השירותים

וכתנאי  לעיל(, ולא יאוחר ממועד תום תקופת הביטוח כמצוין על האישור, 1יותר כאמור בסעיף 

ימציא את אישורי הביטוח בהתאם ספק הלמען הסר ספק, . מוקדם לכל תשלום על חשבון התמורה

הביטוח או כל רשות ממשלתית אחרת, אך אין באמור כדי לגרוע מהתחייבות  הפיקוח עללהוראות 

 ימציא הספק העתק פוליסות, המכללהמאת על פי דרישה  .זה הסכםהספק לעריכת הביטוחים על פי 

 .ימי עסקים מיום הבקשה 5על פי הסכם זה וזאת תוך  וי הספק בהתאם להתחייבויותיביטוח

קיום ביטוחי הספק ו/או פוליסות ביטוחי ובה, לבדוק את אישור הזכות, אך לא הח יהתהמכללה ל .6

שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, כל לבצע ספק כאמור לעיל, ועל ה ספק על ידי ה ו, שיומצאהספק

בכל מקרה של אי  על פי הסכם זה.ספק להתחייבויות הספק שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי ה

ביטוחי הספק ו/או בפוליסות שהמציא הספק לבין האמור בהסכם התאמה בגין האמור באישור קיום 

 3 -ולא יאוחר מ ולהמציאם בחוזר מתוקנים לפי הענייןלגרום לשינויי הביטוחים  הספקזה, מתחייב 

 , וזאת על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. המכללהימים מדרישת 

ד להיות מבוטל או עומד לחול בו , כי מי מביטוחי הספק עומלמכללהיודיע  הספקבכל פעם שמבטח  .7

קיום ביטוחי הספק ו/או בפוליסות ביטוחי הספק, על הספק לערוך את  אישורשינוי לרעה, כאמור ב

אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור קיום ביטוחים חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה 

 בביטוח כאמור. 

או /ו הו/או עובדי הו/או מנהלי המכללהדי יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על י הספק ביטוחי .8

 ה.תלמידי

  .י הספקמתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות ביטוחהספק  .9

 .קשר לביטוחי הספקאחראי לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות ב הספק .10

חינת דרישה מובהר כי הביטוחים הנדרשים וכן גבולות האחריות המפורטים בהסכם זה, הינם בב .11

 ולספק כל דין פי על או/ו זה הסכם לפי חבותו ממלוא אותו פוטרת מזערית המוטלת על הספק שאינה

לגבולות האחריות,  בקשר מטעמה מי או/ו המכללה כנגד דרישה או/ו תביעה או/ו טענה כל לא תהיה

 . ו/או היקפם הנדרשים הביטוחים למהות

 הספקו/או פוליסות ביטוחי  הספקקיום ביטוחי  ת אישוראין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצא .12

כדי לגרוע ו/או בדרישה לשינוים  האו הבאים מטעמ/ועל ידי המכללה  מי מהם ו/או בדרישת

על המכללה ו/או אחריות כלשהי טיל המאחריותו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או ל

 ה. מטעמ הבאיםעל 

חלק או מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים מבלי לגרוע מכל הוראה  .13

ספק, ומבלי לגרוע מאחריות הספק ו/או התחייבויותיו על פי מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם ה

הסכם זה ו/או על פי כל דין, הספק מתחייב להביא לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו בקשר 

הביטוח להסכם זה, ולקבל בכתב את הסכמתם לאמור בסעיפים  , את האמור בכל סעיפילשירותים

אלו ואת התחייבותם לפעול על פי הוראות סעיפים אלו )לרבות במפורש ומבלי לגרוע מכלליות 

 לעיל והמצאת אישור עריכת ביטוחים(.  3האמור, הפטור בסעיף 

קיום  אישורהציג את לא מילא הספק אחת ו/או יותר מהתחייבויותיו בקשר לסעיף זה, לרבות לא  .14

בחתימת המבטח, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה, אולם לא  יהיה בכך לפטור  הספקביטוחי 

 מהתחייבות כלשהי בקשר עם הביטוחים הנ"ל.    הספקאת 
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 אישור קיום ביטוחים – 1'דנספח 
 

 :הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

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

 באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי 
 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

  שם
המכללה האקדמית בית 

ו/או עובדיה  ברל )ע.ר.(
 ו/או מנהליה

  שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

יעוץ שירותי אחר: ☒
 לביקורת פנים 

לרבות  במכללה
פרסום וכל שירות 

 נלווה בקשר לאמור.
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐
 

 ת.ז./ח.פ.
580029429 

 ת.ז./ח.פ.

 מען
 44905דואר בית ברל 

 מען

 

 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
לפי  חלוקה

 גבולות
אחריות או 

 ביטוח סכומי

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

גבול האחריות/ סכום  תאריך סיום תאריך תחילה
 ביטוח

 נוספים כיסויים
 וביטול בתוקף

  חריגים
 כיסוי קוד לציין יש

 'ד לנספח בהתאם

 מטבע סכום

ביט   צד ג'
מהדורה 

_____ 

, 309, 304, 302 ש"ח 2,000,000  
315 ,321 ,322 ,
328 ,329    

אחריות 
 מעבידים

ביט  
מהדורה 

_____ 

, 319 , 309, 304 ש"ח 20,000,000  
328 

אחריות 
 מקצועית

, 303, 302, 301 ש"ח 4,000,000    
304 ,309 ,321 ,
325 ,326 ,327 ,
328 ,332- 12 

 חודשים, 
 

 )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(:פירוט השירותים 
 

019 ,038 ,082 ,084 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 תחייבות לשמירת סודיותה - 'ה נספח
 מבוא 

המכללה "( לבין נותן השירותים" ____________ )להלן:______________בין  הסכם ונחתם  הואיל
)להלן:  ,2022_______בחודש_______ שנת  ביום  "(מכללהה)להלן: " קדמית בית ברלהא

 ;("השירותים")להלן:  6תשפ"ב  -לקבלת שירותי מבקר פנים "( מכוח מכרז פומבי ההסכם"
, כעובד או כקבלן, בין השאר, לשם אספקת השירותים נותן השירותיםידי -ואני מועסק על והואיל

  מכללה;ל
לרבות עובדיו,  ,נותן השירותיםכפוף לכך שלהתקשר עם נותן השירותים ב מהכללה הסכיוהמ 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  גיעאו בקשר אליה יתכן כי אקבל לחזקתי או י והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי והואיל

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

מסוגים שונים,  1977 -לחוק העונשין, תשל"ז 91כהגדרתה בסעיף  ,ידיעהסחרי/עסקי או סוד מ
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 
בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע  בתעתיק,

 ;"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

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

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

 מהווה חלק בלתי נפרד הימנה. המבוא להתחייבות זו  .1

לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממתן אני 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

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

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

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

 שהוא. 

 ים את התחייבותי על פי התחייבות זולנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקי .5
מבחינה לרבות שמירת על סודיות המידע, בין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים 

 . בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת

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

 שם מלא: ___________________________
 ת.ז: _______________________________
 חתימה: ____________________________
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 'ו נספח
 מניעת ניגוד ענייניםהתחייבות ל

 מבוא 

 

כללה המ"( לבין נותן השירותים" ____________ )להלן:______________בין  הסכם ונחתם  הואיל
מכוח מכרז  ,2022_______בחודש_______ שנת  ביום  "(מכללהה)להלן: " האקדמית בית ברל

 ;("השירותים")להלן:  6תשפ"ב  -לקבלת שירותי מבקר פנים פומבי 

, כעובד או כקבלן, בין השאר, לשם נותן 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 הואילו
לא ימצאו במצב של ניגוד עניינים עם מתן השירותים  עובדיו, קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו

  לכל אורך תקופת ההתקשרות ואף במהלך תקופה של שנה לאחריה;

   ;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 

אני מתצהיר כי במועד חתימתי על התחייבות זו לא ידוע לי על כל עניין או עיסוק העלול לגרום לי  .1

 עם התחייבותי לאספקת השירותים למכללה.להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים 

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.

להעמיד אותי אני מתחייב להודיע למכללה, לאלתר, בכתב, על כל תיק או עניין שבטיפולי אשר עלול  .3

 במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, ולפעול על פי הוראותיה של המכללה. 

 " בהתחייבות זו מתייחס:ניגוד עניינים" .4

ידי -לענייני; עניינו של קרוב משפחתי בדרגה ראשונה; לענייניהם האישיים של כל מי שמועסקים על

ללה; לעניינו של לקוח שאני או מעסיקי או שותפי או ידי לצורך מתן השירותים למכ-ו/או נשכרו על

עובדי, מיצגים או מייעצים או מבקרים; לעניינו של תאגיד אשר לי או לקרוב משפחה שלי מדרגה 

חבר בו, מנהל אותו או עובד בו, או  –ראשונה, או למי מהעובדים אצל נותן השירותים יש קשר עימו 

כות לקבל רווחים, או בעל שליטה בו, כהגדרתן בחוק ניירות יש לו חלק בו או בהון מניותיו, או ז

 ערך.

 בן זוג, הורה, אח, צאצא, ובני זוגם של כל אחד מאלה. –" משמעותו בן משפחה ממדרגה ראשונה"

התחייבותי זו תהא תקפה עד לתום שנה לאחר סיום מתן השירותים למכללה ותהא תקפה לכל  .5

 .גורם אחר מטעמו המעורב במתן השירותים למכללההעובדים אצל נותן השירותים ו/או כל 
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למען  –ידי נותן השירותים עצמו ו/או מורשה החתימה מטעמו -ככל שהתחייבות זו ממולאת על .6

ידי -הסר ספק, אין בהתחייבות כללית זו כדי לגרוע מהתחייבותי והתחייבותם של כל המועסקים על

ידי -ינים קונקרטי באשר לכל עניין אשר יטופל עלו/או הפועלים מטעמי, להימנע ממצב של ניגוד עני

  במסגרת מתן השירותים למכללה.  

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 שם מלא: ___________________________

 ת.ז/ח.פ.: _______________________________

 

 חתימה: ____________________________

 

 חותמת: ____________________________

 

 

 

 )במקרה של תאגיד(: ידי עו"ד-אישור חתימה על

 

אני הח"מ ________________ עו"ד _________________ ת.ז. _________________ מאשר בזאת 
כי ____________________________ הינו תאגיד הרשום כדין בישראל וכי ה"ה 

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

 

 

 תאריך: ______________     חתימה: _________________  חותמת: ______________

 

 

 )במקרה של אדם פרטי(: ידי עו"ד-אישור חתימה על

 

אני הח"מ ________________ עו"ד _________________ ת.ז. _________________ מאשר בזאת 
_______ נושא ת.ז. ___________________, אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. ולאחר כי מר __________

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.

 

 

 חותמת: ______________תאריך: ______________     חתימה: _________________  
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 המכללה תקנון –' זנספח 
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1 

 

 1861  הוראות כלליות  
 

  בית ברלהמכללה האקדמית של  החוקה
 

 פרק כללי 
 
 

 "( ומקום מושבו הינו בבית ברל.המכללה" :בית ברל )להלןהמכללה האקדמית שם המוסד הינו:  .1

 .Beit Berl Collegeשם המוסד באנגלית הינו: 

המכללה הינה מוסד להשכלה גבוהה שהוכר כדין, שעיקר עיסוקו הכשרת עובדי חינוך והוראה,  .2
, והכל בכפוף לאישורי והתרבות ומטרתו לקיים ולפתח חינוך, הוראה ומחקר בכל שטחי המדע

 .המועצה להשכלה גבוהה, ובכפוף לכללי ות"ת, החלטותיה והנחיותיה

 .לרוח ערכי תנועת העבודהופועלת בזיקה  המכללה מבוססת על עקרון החופש האקדמי .3

כשרה לתבוע ולהיתבע, לרכוש ולהחזיק נכסים ולהוציאם מרשותה, ה עמותה נההיהמכללה  .4
 ולהיות צד בכל משא ומתן משפטי או אחר.להתקשר בחוזים 

 לשם וכן אקדמיים לימודים קיוםהמכללה מוסמכת לעסוק בהוראה, במחקר ובכל מעשה לשם  .5
 -קידום ההשכלה, החינוך, המדע והתרבות והפצתם, ובמיוחד 

להקים, לקיים ולנהל יחידות לימוד ומחקר, בין במסלולי השכלה גבוהה ובין אם לאו,  .א
, קתדרות, מעבדות, וחינוך מכונים, מכינות, מוסדות להכשרת עובדי הוראהביניהם: 

סדנאות אמנות, בתי הוצאה לאור, ספריות, אוספים ומוזיאונים, גנים בוטאניים וזואולוגיים 
 ומתקני ספורט, ולבצע כל פעולה חינוכית, מדעית, משקית או מינהלית הדרושה לכך.

ים, נאמנויות וקרנות, לשם ביצוע מטרותיה, לרבות להקים מכונים, תאגידים, מוסדות שונ .ב
תאגידים, מוסדות ויזמויות עסקיות ומסחריות, ולהשתתף בניהולם, אחזקתם, וקבלת שכר, 

 ., בכפוף לכללי ניהול תקיןדיבידנדים וכספים אחרים מהם

 .סטודנטיםלקבוע תכניות הוראה ומחקר, שיטות הוראה ולימוד, וכללים לקבלת  .ג

ף עם משרד החינוך לשם הגשמת מטרותיהם המשותפות של המכללה ושל לפעול במשות .ד
 .ופיתוחם המקצועי משרד החינוך בתחום הכשרת מחנכים ועובדי הוראה

להעסיק סגל עובדים, אקדמי ומינהלי, קבוע וזמני, לכונן משרות הוראה ומחקר ומשרות  .ה
המינהל ולקבוע את אחרות שיקבעו, למנות את נושאי המשרות, המורים, החוקרים ואנשי 

 דרגותיהם.

להעניק ציונים אקדמיים, דרגות אקדמיות, תארים אקדמיים, תעודות, דיפלומות  .ו
ואישורים, לכל מי שעבר מסכת לימודים מאושרת במכללה ו/או עמד בבחינות המכללה 

 ובדרישות ובתנאים שקבעה המכללה.

אחרים, בהתאם למסורות  להעניק תארי כבוד, פרסים, מענקים, מילגות וכיבודים והטבות .ז
 המוסד ולהחלטותיו.

 לשתף פעולה עם מוסדות אחרים להוראה ולמחקר, בארץ ובחו"ל. .ח

 לעודד ולארגן פעולות לשם הפצת השכלה ברבים. .ט

להקנות לתלמידי המכללה ולבאים בשעריה ערכי חינוך כלליים, לעודד ולהפיץ סובלנות  .י
 תרבותית, פוליטית, גזעית ודתית.

 והלוואות. תעיזבונומענקים, מתנות, תרומות,  לקבל הקצבות, .יא
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להשקיע את כספי המכללה בכל צורה שתראה על ידי רשויות המכללה המתאימות, לרבות  .יב
כנגד קבלת בטוחות מכל מין וסוג אשר יקבעו כמתאימות על ידי רשויות המכללה כאמור, 

  ואות, מענקים ותרומות.ווליתן הל

 , ציוד, ספרים וכל רכוש אחר.ים, מבנלרבות שטחים ,כסלרכוש ו/או להיות בעלים של כל נ .יג

, מדגמים, ויוצרים לרכוש ו/או להיות בעלים ו/או לרשום על שם המכללה, זכויות מחברים .יד
 פטנטים וכל קנין רוחני אחר, ולהחזיק ולהשתמש בהם בכל דרך שהמכללה תמצא לנכון.

מזנונים, מסעדות, וחנויות לצורכי להקים ולהפעיל מעונות מגורים, פנימיות, מועדונים,  .טו
 הסגל האקדמי והמנהלי ולצורכי תלמידי המכללה.

והסגל האקדמי והמנהלי, הן בין כתלי המכללה והן מחוץ  הסטודנטיםלפקח על משמעת  .טז
 להם, למען שמירת שמה הטוב של המכללה.

 שירות אחר.לגבות דמי לימוד ותשלומים אחרים עבור שירותי הוראה, הדרכה ומחקר או כל  .יז

 לערוך, להוציא לאור ולפרסם ספרים, מאמרים, מחקרים וספרי לימוד והוראה. .יח

לעודד פעולות תרבות, ספורט ונופש וכל פעולות אחרות לשם קידום בריאותם, רווחתם  .יט
 ושלומם של עובדיה ותלמידיה.

 לעשות כל פעולה הנדרשת לשם מילוי מטרות המכללה וקידומן. .כ

אדם, בלא הבדל דת, גזע, מין או לאום, ותמנע כל הפליה בין כתליה מן  המכללה תהיה פתוחה לכל .6
 הטעמים המנויים לעיל.

 המועצה האקדמית, הנשיא, נהלהוועד המ ועדת הביקורת,מוסדות המכללה הינם: חבר הנאמנים,  .7
 .המנכ"לו העליונה
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  חבר הנאמנים

 

 סמכויות חבר הנאמנים .8

מדיניותה הכללית של המכללה, ובמסגרת זו תהיינה סמכויותיו חבר הנאמנים ממונה על קביעת 
 כדלקמן:

 ;ועד המנהללפקח על הנהלת ענייניה, עסקיה ונכסיה של המכללה, באמצעות ה .א

ליזום פיתוח מקורות מימון להתוות את מדיניותה הכספית של המכללה, ובמסגרת זו  .ב
 ;חדשים לצורך הגשמת יעדי המכללה

 ולאשרם;ולי השנתי דו"ח המילבולדון בדו"חות הכספיים של המכללה  .ג

על להלן,  (3)ו()17המוגש על ידי נשיא המכללה, כאמור בסעיף שנתי הדו"ח את הלקבל  .ד
 ;לדון בו ולאשרוהפעולות האקדמיות של המכללה, 

 להשיג ולספק את הנכסים, המבנים והציוד הנדרשים לצרכי המכללה; .ה

וכן ביטולם או  מכוניםו, קתדראות, פקולטות כגון קדמיים חדשים, לאשר הקמת גופים א .ו
, ומבלי המנהל הועד ואישור העליונה שינויים, והכל לאחר קבלת המלצת המועצה האקדמית

 שיהיה בכך כדי לגרוע מסמכויות מקבילות של גופים אחרים של המכללה על פי חוקה זו;

  המכללה לבין גופים אחרים;בין משמעותיים לאשר הסדרים וקשרים אקדמיים  .ז

 ;למכללההקמת אגודות ידידים לאשר  .ח

 לקבוע את נהלי העבודה של חבר הנאמנים. .ט

 ;מבין החברים בחבר הנאמנים מקרב הציבור לבחור את יו"ר חבר הנאמנים .י

 ;נהלהמ לבחור אחד מחבריו כיו"ר הועד .יא

 מבין חברי חבר הנאמנים; המנהללמנות את חברי הועד  .יב

לום גמול לחברי הוועד המנהל או לחברי ועדת הביקורת, בהתאם לתקנות בדבר תשלהחליט  .יג
 הרלבנטיות ולקבוע נהלים בעניין החזר הוצאות לפי תקנות אלה.

 ;להלן)ב( 18 19כמפורט בסעיף  ,המנהל הועד המלצת קבלת לאחר, את הנשיא מנותל .יד.יג

 ;הידדו"חות אשר יוגשו על אישור הוכן לדון ב חברי ועדת הביקורתאת למנות  .טו.יד

 .בוע את שכרוולק של המכללההמבקר למנות את רואה החשבון  .טז.טו

 . כאמור בחוקה זו להלן , לרבות שינוי שם העמותה או מטרותיה,לתקן חוקה זו ולשנותה .יז.טז

 להחליט על פירוק העמותה ועל השימוש ברכושה ובנכסיה. .יח.יז

 הרכב חבר הנאמנים .9

והרכבו  לא יותר מחמישים חבריםאך חברים,  אחדשלושהלא פחות מעשרים וחבר הנאמנים ימנה 
 :יהיה כדלקמן

דירקטוריון  המלצתפי -, על"(המייסדים נציגי)להלן: " קרן ברל כצנלסון טעםחברים מ שני .א
 פוליטיקאים יהיוידה ולא -בקרן, לא יועסקו על רשמי תפקיד ימלאו לא הקרן נציגי. הקרן

 .הקרן לענייני הנוגעים בדיונים יצביעו ולא ישתתפו לא הקרן מטעם החברים. פעילים

 . , ביניהם נציגים מן הציבור הערבי בישראלציבורהאנשי חברים מקרב  .ב

 חבר בחבר הנאמנים מתוקף תפקידו. יהיה  הנשיא .ג
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 הנאמנים מתוקף תפקידו.בחבר חבר יהיה המנכ"ל  .ד

 שני סטודנטים הלומדים במכללה. .ה.ד

זה  9פי סעיף -על התקבלואו חברים שיבואו במקום חברים ש חדשיםחברים  קבלת .ו.ה
)להלן: , לפי המלצת ועדת מינוי המנהל הועדתפקע, תעשה בהחלטת רוב חברי  חברותםוש

יהיה או לפי המלצת חמישה חברים מחבר הנאמנים. הרכב ועדת המינוי "( ועדת המינוי"
כדלקמן: יו"ר חבר הנאמנים, יו"ר הועד המנהל, שני חברים מקרב הציבור בחבר הנאמנים 

גם למנות חבר נוסף מקרב הסגל האקדמי במוסד או מקרב נים ימנה והוא רשאי שחבר הנאמ
שלא לקבל המלצה למינוי רשאי וועד המנהל . הוועד המנהלהציבור; יו"ר הועדה יהיה יו"ר ה

 .ולבקש להגיש המלצה נוספת במקומה

מבין החברים בו מקרב  חבר הנאמנים יבחר בהחלטה ברוב קולות את יו"ר חבר הנאמנים .ז.ו
, ובלבד שלא יכהן שנים עם אפשרות להבחר מחדש ארבעשלוש שיכהן בתפקידו  ,הציבור

בחר כיו"ר חבר ילהם זכאי ולא יהיוהמנכ"ל . הנשיא בתפקידו יותר משלוש תקופות כהונה
 .הנאמנים

הנאמנים רשאי לשנות את מספר חבריו בהחלטה של לא פחות משני שליש מחבריו,  חבר .ח.ז
וכן בתנאי שמספר חברי חבר  להלן( )ט9)י(9 בסעיף הקבועה המגבלה שתשמרובלבד 

אדם המבקש להיות חבר בחבר  .50 על יעלה לאו 23 -לא יפחת מהשינוי  לאחרהנאמנים 
 בזו הלשון: זה דלעיל, יגיש בקשה 9הנאמנים כאמור בסעיף 

"אני _______________ ]שם, מען ותעודת זהות[ מבקש/ת להיות 
בית ברל. מטרות  המכללה האקדמיתחבר/ה בחבר הנאמנים של 

העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בחבר הנאמנים, אני 
 מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות חבר הנאמנים."

 מדינת אזרחי או תושבי יהיו מהם %5085 ולפחות ומעלה 25 בני יהיו מניםהנא חבר חברי .ט.ח
 .ישראל

 כל אחד.  20%" בחבר הנאמנים לא יעלה על הפנים גורמי" ו"החוץ גורמי" שיעור .י

  -תהא למונחים הבאים הפרשנות הרשומה בצדם , בחוקה זו .יא

 ותאגידים מוסדות, גופים מייצגיםשה גופים או אישיםל מתייחס -" חוץ גורמי"המונח 
או מומלצים על ידם, שיש להם עניין בפעילות המוסד, או נושאי משרה  למכללה חיצוניים

 רשויות :לרבותכאמור, או מי מטעמם, כדוגמתותאגידים  מוסדות, ועובדים בכירים בגופים
, ופרטיים ציבוריים תאגידים, מקצועיים איגודים, חינוך רשתות, וניציפאליותקומיותמ

, יזמי ומייסדי המכללה, תורם גבוהה להשכלה אחרים מוסדות, פרופסיונאליות התאגדויות
במישרין או משמעותי, וכן מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו, 

בעקיפין, או לתאגיד שהוא בעל שליטה בו או שהוא מייצג אותו, קשר עסקי או כספי עם 
 . 'וכד המוסד

וכן סגל אקדמי, טכני, מנהלי ואחר,  –עובדי המכללה מתייחס ל -" פנים גורמי" המונח
מובהר כי מי שסיים את לימודיו במכללה לא יחשב  .ועודהלומדים במכללהסטודנטים 

גם כגורם חיצוני רק בשל כגורם פנימי, ושעובד המכללה וסטודנט הלומד בה לא יחשבו 
  קשריהם אלה למכללה.

 . העמותה בבקשה לרישום העמותהמי שרשומים כחברי  -" מייסדים"

 נו גורם חיצוני או גורם פנימי, לרבות תורם שאינו תורם משמעותי.מי שאי – "מקרב הציבור"

מן התקציב השנתי  10%מי שתרם למכללה במהלך שנה סכום שעלה על  – "תורם משמעותי"
מינויו טרם בעין בשווי כאמור, וביום של המכללה בשנה שבה נתנה התרומה, או תרומה 

   חלפו שלוש שנים מיום מתן התרומה, לרבות אדם המייצג תורם כאמור.



   

\1002245_1SBGTW:1654327 

5 

 

   

 חבר הנאמניםבזכויות וחובות של חבר .     א9

חבר הנאמנים זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; בחבר  .א
 או לוועדות אחרות של חבר הנאמנים. נהלהוא זכאי לבחור ולהיבחר לוועד המ

חבר הנאמנים זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה, בהתאם לכללים בחבר  .ב
 שייקבעו על ידי האסיפה הכללית. 

 משך הכהונה של חברי חבר הנאמנים .10

שלוש תהיה לתקופה של )א( לעיל, 9של המכללה, כאמור בסעיף  המייסדים נציגיחברותם של  .א
כהונה  לתקופותרשאי להאריך תקופת כהונתם של חברים אלה  המנהל הועדנים. שארבע 

התנאים  של התקיימותםל בכפוף,  .הגבלה ללאשנים כל אחת,  ארבעשלוש של  נוספות
 צטברים הבאים:המ

 מכלל החברים; 20%לא יעלה על  חבר הנאמניםבהחברים המייסדים נציגי שיעור  .ב

מנהל( של העמותה, של הועד הוחבר הנאמנים שיעור הייצוג במוסדות המנהלים )לרבות  .ג
 ;40%מייסדים לא יעלה על נציגי הסה"כ נציגי "גורמי הפנים", "גורמי החוץ", ו

בדבר תקופות כהונה הקבועות בחוקה זו המייסדים תחולנה המגבלות נציגי יובהר, כי על  .ד
 ; מכללהל הבכל הנוגע לחברותם בוועד המנהל ש

יהיה לפחות מחצית נציגי הציבור  חבר הנאמניםהקוורום הנדרש לקבלת החלטות  .ה
 המכהנים;

, תותנה הרשאה זו בחתימה מכללהחתימה בההמייסדים הם בין מורשי נציגי ככל שייקבע כי  .ו
 המייסדים(;נציגי )שאינו מבין  מכללהשל נושא משרה באחת לפחות נוספת 

נציגי הוועד המנהל, וחברי ועדת הביקורת, לא יהיו מקרב , יו"ר חבר הנאמניםיו"ר  .ז
 המייסדים; 

לא יהיו חברים במוסדות המנהלים של המוסד ולא יועסקו במוסד כנושאי משרה, קרובי  .ח
 המלצת קבלת, לאחר המנהל הועדהיה רשאי יהמייסדים. על אף האמור,  נציגימשפחה של 

המייסדים, אם נציגי היתר מיוחד להעסקת קרובי משפחה של להעניק  ,ועדת הביקורת
שוכנע, כי למועמד נתונים המצביעים על כשירות מיוחדת בהשוואה ליתר המועמדים וכי 

וודא כי הליך קבלת העובד היה י ועד המנהל ההעסקה כאמור לא תפגע בטוהר המידות. 
יאשרו את תקינות ההליך  שוויוני ותחרותי. ראש המוסד והיועץ המשפטישקוף, פומבי, 

בן זוג, לרבות ידוע בציבור,  -" לעניין זה הוא קרוב משפחה" הפומבי והנימוקים לבחירה.
אחות, -אח, בן-אח, בת-הורה, הורה של הורה, בן, בת, אח, אחות,  גיס, גיסה, דוד, דודה, בן

פחה שנוצרה אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות קרבת מש-בת
 .עקב אימוץ או קרבת משפחה חורגת

 שנים. ארבעשלוש לתקופה של  תהיה (ב)9 -)א( ו9 ףפיםבסעי נזכריםההחברים של  חברותם .ב.ט
 כהונה תקופותל ישתשלושל אלה חברים של כהונתם תקופתרשאי להאריך  המנהל הועד

 .המינוי, ללא צורך בהמלצת ועדת שנים כל אחת שלושארבעבנות  נוספות רצופות

, ומינויים יפקע םחבר הנאמנים במשך כל זמן כהונתם בתפקידהיו חברים בהנשיא והמנכ"ל י .ג
 במועד פקיעת כהונתם בתפקידם.

, ובלבד במכללה הסטודנטים שימונו לחבר הנאמנים יכהנו לכל אורך תקופת לימודיהם .ד.י
 שתקופת הכהונה לא תעלה על ארבע שנים. 

 :מהמקרים הבאים דכל אחתפקע בחבר בחבר הנאמנים חברותו של  .ה.יא
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 72כזו תכנס לתוקפה בתוך פרישה הודעה בכתב. לפרש מחבר הנאמנים בהתאם ם א (1)
 .מסרה הודעה עליה למכללהשעות ממועד שנ

 אם נפטר.  (2)

    בהוצאתו מן העמותה.  (3)

, להחליט על הוצאת חבר מן המנהל אסיפת חבר הנאמנים רשאית, בהתאם להמלצת הועד .ו.יב
 ים הבאים:העמותה מאחד הטעמ

אם הורשע בהרשעה חלוטה בעבירה שיש עימה קלון, או הוכרז כפושט רגל או            (1)
 חבר הנאמניםיורה במועד אשר תפקע חברותו הוכרז כבלתי שפוי בדעתו. במקרה זה 

 .על הוצאתו מן העמותה

מושבי חבר נאמנים ברציפות, ולאחר שנמסרה לו  האם נמנע מלהופיע לארבע           (2)
 ראה בכתב, שב ונמנע מלהופיע למושב נוסף.הת

 .אם הוא פועל בניגוד למטרות העמותה          (3)

 .אם הוא לא מקיים את הוראות התקנון או החלטה של חבר הנאמנים          (4)

 כינוסים וסדרי עבודה .11

חודש מהלך למושבים קבועים לא פחות מאשר אחת לשנה, ב מכללהחבר הנאמנים יתכנס ב .א
 .מרץ

פי בקשה -מושב חבר הנאמנים שלא מן המניין יזומן ביוזמתו של יו"ר חבר הנאמנים או על .ב
 .ועדת הביקורתמחברי חבר הנאמנים, של הנשיא או של  עשיריתבכתב של הועד המנהל, של 

 21חבר הנאמנים שנדרשה כדין, תוך ה שלא מן המניין של אסיפכינס יו"ר חבר הנאמנים לא 
הדרישה כאמור בסעיף זה לעיל, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם, ימים מהמועד שהוגשה 

ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור; האסיפה 
 .ע"י יו"ר חבר הנאמניםתכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות 

 םחבריהישלח לכל אשר  סדר היום של כל מושב של חבר הנאמנים ייקבע על ידי יושב הראש, .ג
( יום לפני פתיחת כל מושב של חבר הנאמנים, הודעה על 20חבר הנאמנים, לפחות עשרים )ב

להעלות כל  חבר הנאמנים רשאי לבקש, בכתב, בחבר  מועד המושב, מקום כינוסו וסדר יומו.
ימים לפחות לפני המועד  14ובלבד שבקשה כאמור הוגשה למכללה , על סדר היוםנושא נוסף 

  שנקבע לאותו מושב.

ובכלל זה לפחות  ממספר חבריו 60%ין החוקי לקיום מושב של חבר הנאמנים יהיה יהמנ .ד
 תוך. בכל מקרה בו לא יהיה מנין חוקי מחצית מהחברים מקרב הציבור המכהנים באותה עת

המועד שנקבע  חרלאלפחות  שבועפתיחת המושב, יתקיים מושב נדחה ל שנקבעמועד המ שעה
ובלבד  פתיחת המושב, והמושב הנדחה יהיה חוקי בכל מנין אשר ימנה שני אנשים לפחותל

לא נתכנס המניין האמור גם בישיבה זו, יראו  .פחות מחציתם יהיו חברים מקרב הציבורשל
, ללא צורך בהזמנה נפרדת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, הכנדח מושבאת ה

 יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה. הז הנדח מושבוב

החלטות חבר הנאמנים, פרט לתיקון ושינוי חוקה זו ולעניינים אחרים הנקובים בה במפורש,  .ה
יוכרעו ברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה. בכל מקרה של שוויון קולות בהצבעה, יכריע 

 יושב הראש.

 ם.ישל הרמת ידי ההצבעה תהיה גלויה ותתנהל באופן

ובהצבעה בנושא שיש לו בו עניין אישי, לרבות עניין לא ישתתף בדיון  חבר הנאמניםחבר  .ו
 אישי של קרובו ושל גוף שהוא מייצג או שהוא עובד בו או נושא משרה בו או בעל עניין בו.
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אחות וכן צאצא, אח, צאצא, , הורה הורהזוג, אח, אחות, הורה,  בת/בן –" קרוב", ן זהילעני
 זןגן של כל אחד מאלה. בת/הזוג, ובן בת/והורה של בן

בכל מקרה בו יסברו לפחות עשרה מבין חברי חבר הנאמנים או יו"ר חבר הנאמנים, כי נושא  .ז.ו
העומד על סדר היום של חבר הנאמנים הינו בעל השפעה על נושאים המצויים בסמכות 

הנאמנים החלטה בנושא כלשהו , או שעתידה להתקבל ע"י חבר העליונה המועצה האקדמית
מסר הודעה על כך למועצה האקדמית י, תהעליונה בניגוד לעמדת המועצה האקדמית

תשגר לאסיפת חבר העליונה לעיל, והמועצה האקדמית  )ג(11באופן הנקוב בסעיף העליונה 
ש את עמדת המועצה ואשר יפר העליונה את יו"ר המועצה האקדמיתהנאמנים הנדונה 

 בנושא הנדון.יונה העלהאקדמית 

 חבר הנאמנים יקבעו על ידי חבר הנאמנים עצמו מעת לעת.ה נוספים של נוהלי עבוד .ח.ז

 יחתום ואףשל חבר הנאמנים  אסיפה כל"ר חבר הנאמנים ידאג לרישום פרוטוקול של יו .ט.ח
 .עליו

 ועדות של חבר הנאמנים .12

, ובלבד מזמן לזמןעדות שיקבע ויבחר מתוכו וחבר הנאמנים רשאי להאציל מסמכויותיו לו .א
 .שיוחדו בחוק העמותות לחבר הנאמניםשלא תואצלנה סמכויות 

הועדות יוכלו לכלול גם חברים ומשקיפים, שאינם חברי חבר הנאמנים. החברים  .ב
עדות, שאינם חברי חבר הנאמנים, יהיו זכאים להשתתף בדיוני חבר ווהמשקיפים בו

 א זכות הצבעה במושבי חבר הנאמנים., אך ללתםהםה שלועדוהנאמנים בנושאים הנוגעים ל

 הרכב הועדות ויושבי הראש שלהן יקבעו על ידי חבר הנאמנים. .ג

החלטות הועדות יהיו ברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה ויהיו טעונות אישור חבר  .ד
 הנאמנים.
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   נהלהועד המ

 נהלהועד המסמכויות  .13

תהיה כל סמכות בקשר עם ניהול העמותה שלא נתייחדה  ("הועד")להלן:  נהלהמ בידי הועד .א
למוסד המועצה להשכלה גבוהה ובהנחיות  1980 - בחוק העמותות, התש"םאו  ,בחוקה זו

, לרבות קבלת החלטות בכל העניינים המנהליים, הכספיים, אחר ממוסדות העמותה
 . הנכסיים והמשפטיים של המכללה

 הסמכויות הבאות:המנהל ועד ו, יהיו מוקנות לא()13מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק  .ב

 עת תכניות הפעולה של המכללה, עקרונות למימונן וסדרי עדיפויות ביניהן.קבי (1

 קביעת דרכי הפעולה לביצוע מטרות המכללה. (2

 קביעת המבנה הארגוני של המכללה, בכפוף לאמור בחוקה. (3

לאישור חבר הנאמנים והגשתם והדו"ח המילולי שנתיים הכספיים הדו"חות ההכנת  (4(1
 במושבו השנתי.

 , קודם להגשתם לחבר הנאמנים.והדו"ח המילולי הדו"חות הכספייםאישור  (5(2

קביעת  השינויים בו.החלטה על ידי הנשיא, ו-תקציב המכללה, אשר יוגש לו עלאישור  (6(3
, ובלבד שמסגרת האשראי תהיה כפי מסגרת האשראי שהמכללה רשאית ליטול

 .(ות"ת)תקצוב הועדה לתכנון ולשתאשר 

, בתיאום עם שלא מן המניין של חבר הנאמניםמן המניין ועל כינוס מושב החלטה  (7(4
 .יו"ר חבר הנאמנים ובכפוף לכל דין

, לפי לחתום בשם המכללה, להופיע בשמה ולחייבהוהסמכתם רשי החתימה ווממינוי  (8(5
סוג עניינים והתחייבויות והיקפם הכספי ובהתאם לנדרש בהנחיות ניהול תקין 

עובדי המכללה בשכר או רשי החתימה יהיו וומ .מעת לעתשיפרסם רשם העמותות 
חברי הוועד המנהל שאינם גורמים חיצוניים. הנשיא יהיה אחד מבעלי זכויות 

  .המבין חברי העמותה או בעלי תפקיד בהחתימה במכללה

אי לרבות נוש ,שיש להן השלכות כספיותהעליונה המועצה האקדמית החלטות  אישור (9
הוועד המנהל קבלת אישור הנשיא.  לאחרתקן ותנאי העסקה של הסגל האקדמי, 

וב ולדון בהחלטות שאינו תואמות את לבקש את המועצה האקדמית לשרשאי 
 מדיניות המוסד או תקציבו.

ות אקדמיות תתקבל רק לאחר קבלת חוות לכללה השהחלטה של הוועד המנהל שיש  (10(6
 .ושל הנשיאהעליונה דעתם של המועצה האקדמית 

 להוראות בהתאם, כהונתם תקופת והארכת לעמותה חדשים חברים קבלת אישור (11(7
 .זו חוקה

 .ולהארכת כהונתו מינוי הנשיאבאשר להמלצה לחבר הנאמנים  (12(8

 .בהתאם להמלצת הנשיא, מינוי המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים/רקטור (13

 פי המלצת הנשיא.-אישור מינויו של היועץ המשפטי של המכללה, על (14(9

ופעילויות שגרתיות להסדרת ענייני המכללה ונהלים תקנות אישור  (15(10
, וזאת בכפוף לאמור בחוקה, והכל םןאו לשנות םןוכן לבטלמשמעותיות במכללה 

לתוקף בכפוף להמלצת למעט תקנות בעניינים אקדמיים גרידא אשר תיכנסנה 
 המועצה האקדמית העליונה.

 .להלן)א( 25למכללה, בהתאם לאמור בסעיף  מימבקר פני מינוי (16(11
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, בהתאם להמלצת וראש מינהל כספים מנכ"ל ,לנשיאמינוי סגנים אישור  (17(12
 .הנשיא

ותנאי העסקתם, בכפוף להנחיות בכירים נוספים אישור כללים למינוי נושאי משרה  (18
 ולתקצוב )הות"ת(.הועדה לתכנון 

 חבר הנאמנים ושל חברי הוועד המנהל.פנקס חברים של ניהול  (19(13

 נהלהמ הרכב הועד .14

 ,.חבריםעשר  אחדחמישה ולא יותר מאשר  תשעהשבעהימנה לא פחות מאשר  המנהלהועד  .א

 חברי הוועד המנהל ימונו בידי חבר הנאמנים. .ב

לעיל, או שהרכבה  )ו(9עד המנהל ימונו לפי המלצת ועדת המינוי הנזכרת בסעיף כל חברי הוו .ג.א
לעיל, או לפי המלצת חמישה חברים מחבר  )ו(9כהרכב ועדת המינוי האמורה בסעיף 

כי ניתן להמליץ גם על מי שאינו חבר בחבר הנאמנים של המכללה באותה  ,יובהר הנאמנים.
חבר הנאמנים רשאי  וא יתקבל גם כחבר העמותה.עת, ואם חבר הנאמנים יחליט למנותו ה

 בהתאם ימונו אשר ינוי ולבקש להגיש המלצה נוספת במקומה.שלא לקבל המלצה למ
 .הנאמנים חבר חברי מתוך הנאמנים חבר להחלטת

ויהיה חבר גם בחבר , יהיה חבר מקרב הציבור הנאמנים חבר"י ע יבחר המנהל הועד"ר יו .ד.ב
 .חבר הנאמנים הנאמנים, אך לא יכהן כיו"ר

 .המנהל ועדהעל אף האמור בסעיף א' לעיל, יו"ר חבר הנאמנים לא יוכל לכהן כחבר ה .ג

( טיא)9בסעיף  זהים אלה מונח כהגדרת]" הפנים גורמי"ו ,החוץ" גורמי"הכולל של  מספר .ה
 .)כל אחד בנפרד( המנהלמכלל חברי הועד  20%יעלה על  לאהמנהל  בוועד [,לעיל

 .)יא( לעיל9כהגדרת המונח בסעיף  ,המנהל "גורמי פנים"לא ימונו לוועד  .ו

יתר חברי הוועד המנהל יהיו אישים מקרב הציבור; אחד לפחות מהם יהיה בעל מומחיות  .ז.ד
 .1999 –תשנ"ט לחוק החברות,  240חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה בסעיף 

 .ישראל מדינת תושביאו /ו אזרחי יהיו המנהל הועד חברימ כל 85%לפחות  .ח.ה

 :המנהל בוועד כחבר יכהן לא .ט.ו

קיפין, או מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו, במישרין או בע (1
לתאגיד שהוא בעל שליטה בו או שהוא מייצג אותו, קשר עסקי או כספי עם המכללה; 

כאמור, וגורמים פנימיים לא יחשבו מובהר כי תורם משמעותי יחשב כמי שיש לו קשר 
 שיש להם קשר כאמור רק בשל היותם גורמים פנימיים.כמי 

שעיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כחבר הוועד מי  (2
 המנהל, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן כחבר הוועד המנהל.

 שר, סגן שר וחבר כנסת. (3

 עילות המכללה.ראש רשות מקומית וסגן ראש רשות מקומית שלה נגיעה לפ (4

המפורסמות מי שאינו רשאי לכהן לפי החקיקה הרלבנטית או לפי הנחיות ניהול תקין  (5
 ידי רשם העמותות.-על

 .המכללה של וועדת הביקורתב חבר (6(1

 .בעמותה חבר שאינו מי (7(2

 .המנהל הוועד כחבר שלא בשכר לעמותה שירותים שנותן מי (8(3

 .רגל פושט או דין כפסול שהוכרז מי או קטין (9(4
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  .קלון עימה שיש בעבירה סופי דין בפסד שהורשע מי (10

 

 

 משך הכהונה .15

שנים. למען הסר ספק מובהר  שלושארבע ועד במשך היכהנו כחברי המנהל כל חברי הועד  .א
ת כחבר ונוספ הותשכהונתו הסתיימה ימונה לכהונהמנהל ועד הכי אין מניעה כי חבר  ,בזאת

 12-, ובלבד שלא יכהן יותר מבחוקה זועל ידי חבר הנאמנים באופן הקבוע המנהל ועד ה
 לכל ,שלוש תקופות כהונהארבעהמנהל ועד היוכל לכהן כחבר המנהל חבר הועד  ..שנים

  .היותר

 יחדל מלכהן בתפקידו מכל אחת מן הסיבות הבאות:המנהל ועד החבר  .ב

אם הועבר מתפקידו על ידי חבר הנאמנים, באמצעות הודעה בכתב. מקום בו העביר  (1
מתפקידם, לא יכנסו הפיטורין לתוקפם אלא המנהל חבר הנאמנים את כל חברי הועד 

 חדש.מנהל אם בחר חבר הנאמנים ועד 

שעות ממועד  72אם התפטר בהודעה בכתב. התפטרות כזו תכנס לתוקפה בתוך  (2
 שניתנה.

 בחבר הנאמנים. חברותוהפסקת מיד עם  (3

אם הורשע בהרשעה חלוטה בעבירה שיש עימה קלון, או הוכרז כפושט רגל או הוכרז  (4
במועד אשר המנהל  ועדהכבלתי שפוי בדעתו. במקרה זה יחדל החבר מלכהן כחבר 

 .המנהל הועדיקבע ע"י 

בכתב, אם נמנע מלהופיע לארבע ישיבות ועד ברציפות, ולאחר שנמסרה לו התראה  (5
 .שב ונמנע מלהופיע לישיבה נוספת

 אם נפטר. (6

לכהן בתפקידו, למעט אם חדל לכהן עקב האמור המנהל ועד הבכל מקרה בו חדל חבר  .ג
( לעיל, ומקומו לא התמלא מכוח מינויו של חבר ועד חדש, ימשיך 5)או ( 2(, )1ב' ) 15בסעיפים 

, וזאת עד למינויו המנהל בר הועדויהיו לו כל הסמכויות הנתונות לחהמנהל ועד הלכהן כחבר 
 של חבר ועד במקומו.

 כינוסים וסדרי עבודה .16

  .פעמים בשנה שמונהלא פחות מאשר לפחות אחת לחודשייםיתכנס לישיבות המנהל הועד  .א

פי בקשה בכתב אשר -עלאו ביוזמתו המנהל יזומנו על ידי יו"ר הועד המנהל ישיבות הועד  .ב
שתשלח , בהודעה בכתב או יותרהמנהל ועד השני חברי ידי -עלהמנהל ועד יו"ר ההוגשה ל

לא פחות מאשר שבעה ימים מראש, אשר תפרט את מועד הכינוס, מקומו המנהל לחברי הועד 
 וסדר היום שנקבע לו.

שני שלישים מן ממספר חברי הוועד המנהל %60לפחות ין החוקי לפתיחת ישיבה הינו יהמנ .ג
ם מנין כאמור, תתקיים ישיבה נדחית שעה אחת . בכל מקרה בו לא יתקייהחברים, בעצמם

 .חוקי מניין ייבלאחר המועד שנקבע לישיבה, והישיבה הנדחית תח

יתקבלו ברוב רגיל של משתתפים בהצבעה גלויה. בכל מקרה של שוויון המנהל החלטות הועד  .ד
 .המנהל קולות, יכריע יו"ר הועד

הוועד המנהל רשאי במקרים דחופים וחריגים )א( לעיל, 16מהאמור בסעיף מבלי לגרוע  .ה
לרבות שיחת ועידה טלפונית לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, 

ובלבד שכל החברים המשתתפים יכולים לשמוע זה , ותקשורת שמע באמצעות האינטרנט
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 בזמן. הוועד המנהל רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכלאת זה בו 
הובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס החברים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין ש

יתן לקיים נ, ובאישור יו"ר הוועד המנהל בלבד ודחופים חריגים במקריםלדיון באותו עניין.
לשמוע זה את המנהל חברי הועד דרך כל אמצעי תקשורת המאפשר לועד המנהל ישיבה של ה

 .ונית ותקשורת שמע באמצעות האינטרנטלרבות שיחת ועידה טלפ זה,

כל חבר בוועד המנהל מחויב להימנע מניגוד עניינים וככל שיהיה צורך בכך יקבעו הוראות  .ו
ועץ המשפטי של המוסד. חבר המתייחסות לנושאים ולגורמים מסוימים, לפי הנחיות הי

לרבות עניין אישי של בוועד המנהל לא ישתתף בדיון ובהצבעה בנושא שיש לו בו עניין אישי, 
  או נושא משרה בו או בעל עניין בו.  קרובו ושל גוף שהוא מייצג או שהוא עובד בו

הנשיא יוזמן דרך קבע לישיבות הועד המנהל כמשתתף קבוע, אלא אם כן החליט הועד  .ז.ו
 המנהל אחרת לגבי דיון מסוים.

מכויותיו ולקבוע את הוק, לאצול להן מס-הועד המנהל רשאי למנות ועדות, קבועות או אד .ח.ז
 .בלבד המנהל הועד מנציגי תורכבנה ועדות שאותן ובלבד, נהלי עבודתן

 .עליו יחתום ואף המנהל הוועד של ישיבה כל של פרוטוקול לרישום ידאג המנהל הוועד"ר יו .ט.ח
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  נשיאה

 סמכויות הנשיא .17

 פרופסור.בראש המוסד יעמוד נשיא, שהינו איש אקדמיה בכיר בדרגת  .א

העליונה ישא באחריות כוללת לביצוע החלטות חבר הנאמנים, המועצה האקדמית יהנשיא  .ב
 .המנהל הועדו

 .העליונה במועצה האקדמיתובחבר הנאמנים היה חבר יהנשיא  .ג

חבר הנאמנים וכן בכל ישיבות הוועד המנהל וידווח לו על הנשיא ישתתף בכל ישיבות  .ד.ג
 תיו.ופעול

הנשיא ינהל את כל ענייני המכללה בהתאם לחוקה ולהחלטות הרשויות המוסמכות של  .ה
והוא יהיה נתון  וכפוף להנחיותיו המנהל הועדבמסגרת המדיניות שקבע לרבות המכללה, 

 לפיקוחו של הוועד המנהל.

 יהיה מוסמך:במסגרת זו והנשיא , ( לעילה)17מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .ו.ד

לפי  ,הפעולות הנדרשותו, להכין, להביא לאישור ולרכז את ביצוע התכניות ליזום (1
 תקציבי מימון לרבות, שקול דעתו, לשם ניהולה, פיתוחה וקידומה של המכללה

 אלה תכניות ולהביא, פיזי ופיתוח אקדמי תכנון, עבורה אמצעים גיוס, המכללה
 .הנאמנים וחבר המנהל הוועד לאישור

 .מנהל(העד ווחבר הנאמנים וה) ויות המוסמכות של המכללהלבצע את החלטות הרש (2

לחבר הנאמנים ולוועד המנהל דוחות תקופתיים ושנתיים על פעילות המוסד להגיש  (3
יו ותכניותיו, וכן דיווחים בנושאים, במועדים והתקדמותו במימוש מטרותיו, יעד

החלק הרלוונטי על המנהל ועד ולחבר הנאמנים וללדווח ובהיקף שיקבע הוועד המנהל.
 בפעילויותיו, וזאת מעת לעת או על פי דרישת כל מוסד כאמור.

המכללה, את התקציב השנתי  ראש אגף הכספים שלוהמנכ"ל להכין, בהתייעצות עם  (4
, ולפעול לביצועו התקין ולהשגת הוועד המנהלשל המכללה, לפעול לאישורו על ידי 

  מקורותיו הכספים.

טכני של המכללה ועל שרותי המכללה ופעילויותיה, לפקח על המנגנון המנהלי וה (5
 ולהבטיח את עבודתם התקינה והשוטפת.

המנהל  הועדוהעליונה לשמש כמקשר ומתאם בין חבר הנאמנים, המועצה האקדמית  (6
 של המכללה.

 לעמוד בראש מינהל המכללה, לייצג את המכללה כלפי חוץ ובטכסים רשמיים. (7

 .של המכללה.להמליץ בפני חבר הנאמנים על מינוי רואה החשבון  (8

 מנהל וראש משפטי יועץ, המכללה מינוי סגניו, מנכ"ל עלהמנהל  הוועדבפני  מליץלה (9
 להביא וכן, ותפקידיהם סמכויותיהם ואת, אחרים בכירים משרה ונושאי הכספים
 מהסמכויות להם להאציל בדעתו שיש הסמכויות את המנהל הוועד לאישור

 של הגופים המתקצבים.  ההעסקה תנאי להנחיות בכפוף והכל, לו המוענקות

ותנאי  סמכויותיהם את ולקבוע במכללה נוספים בכירים משרה נושאי למנות (10
ידי הוועד המנהל ובכפוף להנחיות -על שייקבעו ההעסקה לתנאי בכפוף, העסקתם

  הגופים המתקצבים.
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את חברי המועצה כן ימנה הנשיא  ..העליונה למנות את יו"ר המועצה האקדמית (11
  .העליונה יו"ר המועצה האקדמיתבלאחר שנועץ , העליונה האקדמית

, על פעולת כל הגופים האקדמיים העליונה לפקח, יחד עם המועצה האקדמית (12
 במכללה.

, על קיום רמה נאותה ומתאימה של העליונה לפקח, יחד עם המועצה האקדמית (13
 בחינות, אקרדיטציה ומשמעת אקדמית. הוראה, חינוך, מחקר,

, להקמת גופים אקדמיים חדשים, כולל העליונה לפעול, יחד עם המועצה האקדמית (14
 יחידות לימוד ומחקר וקתדראות, לשינויים ו/או לסגירתם.

, לקביעת זכויות וחובות חברי סגל אקדמי העליונה לפעול, יחד עם המועצה האקדמית (15
 דון.וליצירת הליכים משמעתיים בנ

 עבודה חברי סגל אקדמי לפי כללים שייקבע הוועד המנהל.לקבל ל (16(15

, לקביעת זכויות וחובות סטודנטים, העליונה לפעול, יחד עם המועצה האקדמית (17(16
 ויצירת הליכים משמעתיים בנדון.

 , ,ש להן השלכות כספיותישהעליונה  המועצה האקדמיתהחלטות לאשר  (18(17
 . המנהל ולהביאן לאישור הועד

 .שאושרו המועצה האקדמית העליונהלפעול לביצוע החלטות  (19

 .כספיות השלכות להן שישהחלטות ועדת המינויים המוסדית,  לאשר (20(18

 .לאשר מתן קביעות לנושאי משרות ניהוליות (21(19

 .המנהל , באישור הועדאת מנכ"ל המכללהולפטר למנות  (22(20

לתפקידו כנשיא, גם כיו"ר אם הנשיא הינו פרופסור מן המניין, הוא יוכל לכהן, בנוסף  .ז.ה
המועצה האקדמית העליונה או כיו"ר ועדת המינויים. אם הנשיא אינו פרופסור מן המניין, 

 הוא יוכל לכהן כיו"ר המועצה האקדמית העליונה אך לא יוכל לכהן כיו"ר ועדת המינויים.

 מינוי הנשיאכשירות הנשיא ואופן מינויו .18

פרופסור, רצוי פרופסור מן המניין, אשר יש לו כשיר להתמנות לנשיא המכללה מי שהוא  .א
הנשיא יועסק כעובד המכללה במשרה מלאה, והמכללה תהא מקום  ניסיון ניהולי מתאים.

 עבודתו היחיד. 

תהיה לפי הנשיא ימונה בידי חבר הנאמנים לפי הצעת הוועד המנהל. הצעת הוועד המנהל  .ב.א
על מועמד או  המנהל הועדפני , אשר תפקידה להמליץ ב חיפושאיתורועדת המלצה של 

מועמדים למשרת הנשיא, תוקם ככל האפשר לא יאוחר מאשר ארבעה חודשים קודם למועד 
 המיועד למינוי הנשיא החדש.

 בעהישהשמאשר תמנה לא יותר תוקם על ידי יו"ר חבר הנאמנים ו חיפושאיתורועדת ה .ג.ב
 חברים אשר ימונו על ידי יו"ר חבר הנאמנים כדלקמן:

 הוועד המנהל, אשר יכהן כיו"ר הוועדה.יו"ר  (1

 .עצמו או מי שימונה על ידו, ואשר יכהן כיו"ר ועדת החיפוש יו"ר חבר הנאמנים (2(1

 מהמוסד או מחוצה לו שימנה חבר הנאמנים.בכיר דמי חברי סגל אק 2-1 (3

חברים נוספים אשר  שלושהשני אנשים מקרב הציבור שעליהם ימליץ הוועד המנהל. (4(2
 חבר הנאמנים.ימונו מקרב חברי 

, ובלבד שהם העליונה שני חברים נוספים אשר ימונו מקרב חברי המועצה האקדמית (0
 .חברי הסגל האקדמי של המכללה
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 חבר נוסף אשר ימונה מקרב עובדי המכללה שאינם חברי הסגל האקדמי. (0

המומלצים למשרת הנשיא מועמדים הרשימת את תקבע ברוב קולות  חיפושאיתורועדת ה .ד.ה
 .יותר מאשר שלושה מועמדים אשר תמנה לא

שנקבעה על ידה, לידיעת כל המומלצים תביא את רשימת המועמדים  חיפושאיתורועדת ה .ה.ו
ימים לפני מועד ישיבת חבר הנאמנים עשרים ואחד , וזאת לפחות המנהל הועדאחד מחברי 

עדת האיתור הוועד המנהל רשאי שלא לקבל המלצה של ו אשר תתכנס לדון בבחירת הנשיא.
 קשה להגיש המלצה נוספת במקומה.ולב

 הנשיא יבחר על ידי חבר הנאמנים ברוב קולות. .ו.ז

 משך כהונתו של הנשיא .19

 הנשיא יבחר לתקופת כהונה של חמש שנים, ועם תום תקופת כהונתו יוכל להיבחר מחדש .א
יעודכנו מעת , אשר הלןל )ג(19, בכפוף לסייגים הנקובים בסעיף לתקופה או לתקופות נוספות

הארכת תקופת כהונה רצופה כאמור תהיה  .מועצה להשכלה גבוההה בהתאם להחלטותלעת 
 .מינויה המלצה של ועדת הבהחלטה של חבר הנאמנים לפי הצעת הוועד המנהל ואינה טעונ

הסמכות להפסיק את כהונתו של הנשיא,  על אף האמור לעיל תהיה מוקנית לחבר הנאמנים .ב
לכהן בתפקידו, וזאת בהודעה שתמסר לו ותיכנס אם נמצא הנשיא בלתי מתאים להוסיף 

סק לפני תום התקופה לה ופוכהונתו של הנשיא לא ת ימים ממועד קבלתה. 30לתוקפה בתוך 
, אלא אם כן הוחלט על כך בוועד המנהל ובחבר הנאמנים, לאחר שניתנה לו הזדמנות מונה

ימים ממועד  30בתוך ההודעה בדבר הפסקת הכהונה תכנס לתוקף  להשמיע את טיעוניו.
 קבלתה.

, רצופות , אף אם אינן( שנים12) העשר תיםשהנשיא לא יוכל לכהן בתפקידו יותר מאשר  .ג
מנע מלשרת בתפקיד במשך תקופה אשר לא תפחת מתקופת כהונה יולאחר מכן יהיה עליו לה

 .אותה משרהללעיל, וזאת כתנאי לבחירתו מחדש  )א(19מלאה אחת כאמור בסעיף 

, ימנה לו יו"ר חבר הנאמנים ממלא מקום פני הזמן כהונת הנשיא מכל סיבה שהיאהתפנתה ל .ד
תפקידו, מהנשיא למלא את  נבצר או ., לאחר היוועצות בוועד המנהלעד למינוי נשיא חדש

ימנה הוועד המנהל ממלא מקום לנשיא מבין מי שכפוף במישרין לנשיא, ובלבד שהוא 
 שלא יעלו במצטבר על ששה חודשים.פרופסור, וזאת לתקופה או לתקופות 

ן, בתוך זמן שלא יפחת משלושה יכנס מושב חבר הנאמנים שלא מן המניי יו"ר חבר הנאמנים
חודשים ולא יעלה על שמונה חודשים ממועד התפנות התפקיד כאמור, על מנת לבחור נשיא 

 חדש.

 

  לעניינים אקדמיים נשיאסגן 

 סמכויות ומינוי .20

נשיא לעניינים במכללה סגן  כהןי ,סטודנטים 6,000-יותר מכל עוד לומדים במכללה  .א
 אקדמיים. 

יהיו כפי שיקבע הנשיא, באישור לעניינים אקדמיים נשיא סגן הסמכויותיו ותפקידיו של  .ב
 הוועד המנהל. 

ימונה בידי הוועד המנהל, לפי הצעת הנשיא ובהיוועצות עם לעניינים אקדמיים סגן הנשיא  .ג
 ה. המועצה האקדמית העליונ



   

\1002245_1SBGTW:1654327 

15 

 

פרופסור, רצוי פרופסור מן המניין, שיש לו לעניינים אקדמיים נשיא סגן כשיר להתמנות כ .ד
ן ניהולי מתאים. משנה לנשיא יועסק כעובד המכללה במשרה מלאה, והמכללה תהא ניסיו

 מקום עבודתו היחיד.

 אקדמייםנשיא לעניינים סגן סטודנטים, ניתן יהיה למנות  6,000-אם ילמדו במכללה פחות מ .ה
 זה. 20ויחולו לגביו הוראות סעיף 

 תקופת כהונה .21

שנים והוועד המנהל  5קדמיים ימונה לתקופת כהונה שלא תעלה על נשיא לעניינים אסגן  .א
לתקופות  רשאי להאריכה, לפי הצעת הנשיא ובהיוועצות עם המועצה האקדמית העליונה,

 שנים על אחת. 5נוספות של עד 

תופסק לפני תום התקופה שלה מונה, אלא אם  לעניינים אקדמיים לאנשיא סגן כהונתו של  .ב
, לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע התאם להמלצת הנשיאכן הוחלט על כך בוועד המנהל, ב

 טענותיו.

 

 כ"להל הכללי ונושאי משרה אחריםהמנ

 מנכ"ל המכללה .22

יהיו כפי שייקבע במכללה יכהן מנהל כללי, אשר יהיה כפוף לנשיא וסמכויותיו ותפקידיו  .א
באישור הועד המנהל. בין היתר, יהיה המנכ"ל מוסמך לקבל  הנשיאבחוקה זו או כפי שיקבע 

 עובדים למכללה שאינם סגל אקדמי, לפי כללים שייקבע הוועד המנהל.

 ., בכפוף לאישור הועד המנהלע"י נשיא המכללהויפוטר מונה ימנכ"ל המכללה  

ענייניה השוטפים של המכללה ולהוציא לפועל את סמכויות המנכ"ל תהיינה לנהל את  .ב
 החלטות מוסדות המכללה.

 המנכ"ל יהיה חבר בחבר הנאמנים. .ג

 , בהסכמת הנשיא.המנהל הכללי ימונה בידי הוועד המנהל .ד

המנהל הכללי ימונה לתקופת כהונה קצובה של עד חמש שנים, והוועד המנהל רשאי  .ה
 עד חמש שנים כל אחת.אריכה בהסכמת הנשיא, לתקופות נוספות של לה

הוועד המנהל רשאי להחליט על סיום כהונתו של המנהל הכללי לפני תום התקופה שלה מונה  .ו
או תקופת ההארכה, לפי העניין, לאחר שנתן למנהל הכללי הזדמנות להשמיע את טענותיו 

 ושמע את עמדת הנשיא.

 סגני נשיא ונושאי משרה אחרים .23

גני נשיא שאינם סגני נשיא לעניינים מנהליים. סמכויותיהם של סגני ס הנשיא רשאי למנות .א
  אלה יקבעו בידי הוועד המנהל לפי המלצת הנשיא.נשיא 

 סגני הנשיא יפעלו במסגרת סמכויותיהם לפי הנחיות הנשיא והוראותיו. .ב

ראש מנהל הכספים יועסק כעובד המכללה בשכר, בכפיפות למנכ"ל, והמכללה תהא מקום  .ג
 שירותים למוסדות להשכלה גבוהה אחרים.יתן יעבודתו העיקרי. ראש מנהל הכספים לא 

הוועד המנהל רשאי למנות בעלי תפקידים נוספים, ובלבד שסמכויותיהם לא תגרענה  .ד
 מסמכויות נושאי משרה בכירים במכללה.

 

 



   

\1002245_1SBGTW:1654327 

16 

 

 

 

  העליונה המועצה האקדמית

 המכללה של האקדמי הניהול ..2420

המועצה האקדמית היא הרשות האקדמית העליונה של המכללה. דיוני המועצה האקדמית  .א
והחלטותיה האקדמיות יהיו עצמאיים, בכפוף להחלטות המועצה להשכלה גבוהה, העליונה 

 והחלטותיה אלה יחייבו את כל הגופים האקדמיים של המכללה.

ידי המועצה -על יוכן, אשר יגדיר את הניהול האקדמי של המכללה, מפורט אקדמי תקנון .ב
של  הנחיותיהלו להחלטותיה בהתאם והכלהאקדמית העליונה ויובא לאישור הוועד המנהל, 

 .גבוהה להשכלה המועצה

 

 המנכ"ל

 מנכ"ל המכללה .1

 .המנהל אישור הועדל, בכפוף ע"י נשיא המכללהויפוטר מונה ימנכ"ל המכללה  .א.

סמכויות המנכ"ל תהיינה לנהל את ענייניה השוטפים של המכללה ולהוציא לפועל את  .א.
 החלטות מוסדות המכללה.

 .המנכ"ל יהיה חבר בחבר הנאמנים .א.

 

 ועדת הביקורת

 הוסמכויותי ועדת הביקורתתפקידי  ..2522

 :הם כדלקמןפי דין, ובכלל זה-יהיו על ועדת הביקורתתפקידי 

העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה לבדוק את תקינות פעולות  .א
 למטרותיה.

 לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחסכון. .ב

 הועד.ולעקוב אחר ביצוע החלטות חבר הנאמנים  .ג

 העמותה של הפנימי המבקר עם היוועצות תוך השאר בין, העמותה בניהול ליקויים על לעמוד .ד
 .לתיקונם דרכים לוועד ולהציע, החשבון רואה או

לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר  .ה
 בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה.

 לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה. .ו

 ואם, הפנימי המבקר של תפקודו ואת העמותה של הפנימית הביקורת מערך את לבחון .ז
, וכן לבחון את תכנית תפקידו מילוי לצורך לו הנחוצים והכלים המשאבים לרשותו עומדים

העבודה של המבקר הפנימי לפי הגשתה לאישור הועד, ולהציע שינויים בה, והכל בשים לב, 
 .וגודלה העמותהבין השאר, לצרכיה המיוחדים של 

 שקובע מי ניבפ המלצותיה אתאת היקף עבודתו של רואה החשבון ואת שכרו, ולהביא  לבחון .ח
 .שכרו את
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לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי העמותה בקשר לליקויים בניהול  .ט
 ענייניה ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור.

לאור בדיקה כאמור בסעיף  האת מסקנותיוהנשיא המנהל הועד  ,להביא לפני חבר הנאמנים .י
 לעניין אישור הדוחות הכספיים של העמותה. הואת המלצותי זה

, במקרים מיוחדים בהם התגלו ממצאים חריגים וחמורים במסגרת וועדת הביקורת רשאית .יא.י
לצורך הבאת  חבר הנאמנים,לדרוש כינוס של הוועד המנהל או  ביצוע עבודת הביקורת,

 נסה בעצמה.מסקנותיה לפניהם, ואם לא כונסה ישיבת הוועד המנהל או חבר הנאמנים, לכ

 םותקופת כהונת , מינוי חבריה ועדת הביקורתהרכב  ..2623

שלושה חברים מבין חברי חבר לכל הפחות בחר ת אסיפה השנתית של חבר הנאמניםה .א
גורמים חיצוניים וגורמים פנימיים של המכללה. הנאמנים אשר יכהנו כחברי ועדת הביקורת 

 לא יהיו חברים בוועדת הביקורת.

 ידי חבר הנאמנים.-יבחר עליו"ר ועדת הביקורת י .ב

, אלא אם כן שלאחריהעד האסיפה הכללית השנתית  חברי ועדת הביקורת יכהנו בתפקידם  .ג
 .מתפקידומי מהם החליט חבר הנאמנים להעביר 

, בכפוף להוראות תקנות ם של חברי ועדת הביקורתאסיפת חבר הנאמנים תקבע שכר .ד
 .2009 -ועדת ביקורת בעמותה(, תשס"ט העמותות )גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד ולחבר 

 יחדל מלכהן בתפקידו מכל אחת מהסיבות הבאות:ועדת הביקורת חבר  .ה

אם הועבר מתפקידו על ידי חבר הנאמנים, באמצעות הודעה בכתב. מקום בו העביר  (1
מתפקידם, לא יכנסו הפיטורין לתוקפם ועדת הביקורת חבר הנאמנים את כל חברי 

 .חברים חדשים לוועדהחבר הנאמנים מינה אלא אם 

שעות ממועד  72אם התפטר בהודעה בכתב. התפטרות כזו תכנס לתוקפה בתוך  (2
 שניתנה.

 בחבר הנאמנים. חברותומיד עם הפסקת  (3

אם הורשע בהרשעה חלוטה בעבירה שיש עימה קלון, או הוכרז כפושט רגל או הוכרז  (4
במועד אשר ועדת הביקורת בר כבלתי שפוי בדעתו. במקרה זה יחדל החבר מלכהן כח

 .חבר הנאמניםיקבע ע"י 

ישיבות ועד ברציפות, ולאחר שנמסרה לו התראה בכתב, שב  שתיאם נמנע מלהופיע ל (5
 ., בכפוף להחלטת חבר הנאמניםונמנע מלהופיע לישיבה נוספת

 אם נפטר. (6

 תכונסבכל מקרה בו יחדל מי מחברי ועדת הביקורת לכהן בתפקידו, מכל סיבה שהיא,  .ו
 .וועדה במקומולחבר חדש לשם מינוי  חבר הנאמנים תאסיפ

המכללה תהא רשאית, בהתאם לרצונה או בהתאם להוראות הדין, בכפוף לאישור חבר  .ז
  .הנאמנים, למנות "גוף מבקר" במקום ועדת ביקורת, והכל בהתאם להוראות חוק העמותות

 כינוסים וסדרי עבודה ..2724

 בשנה. ועדת הביקורת תתכנס לישיבה לפחות פעם .א

פי בקשה בכתב אשר -ידי יו"ר הועדה, ביוזמתו או על-ישיבות ועדת הביקורת יזומנו על .ב
פי בקשה בכתב מטעם המבקר -ידי חבר בוועדת הביקורת, או על-הוגשה ליו"ר הוועדה על

הפנימי של המכללה, וזאת בהודעה בכתב שתשלח לחברי ועדת הביקורת לא פחות מאשר 
 ט את מועד הכינוס, מקומו וסדר היום שנקבע לו.שבעה ימים מראש, אשר תפר



   

\1002245_1SBGTW:1654327 

18 

 

המניין החוקי לפתיחת ישיבה של ועדת הביקורת הינו שני שלישים מן החברים בוועדה,  .ג
בעצמם. בכל מקרה בו לא יתקיים מניין כאמור, תתקיים ישיבה נדחית שעה אחת לאחר 

 המועד שנקבע לישיבה, והישיבה הנדחית תחייב מניין חוקי.

ועדת הביקורת יתקבלו ברוב רגיל של משתתפים בהצבעה גלויה. בכל מקרה של  החלטות של .ד
 שוויון קולות, יכריע יו"ר ועדת הביקורת.

במקרים חריגים ודחופים בלבד ובאישור יו"ר ועדת הביקורת, ניתן לקיים ישיבה של ועדת  .ה
שיחת הביקורת דרך כל אמצעי תקשורת המאפשר לחברי הוועדה לשמוע זה את זה, לרבות 

 ועידה טלפונית ותקשורת שמע באמצעות האינטרנט.

  זומן דרך קבע לישיבות הוועדה כמשתתף קבוע.המבקר הפנימי של המכללה י .ו

הודעה על קיום ישיבת ועדה שבה עולה לדיון נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים של  .ז
 בה. המכללה, תומצא לרואה החשבון של המכללה שיהיה רשאי להשתתף באותה ישי

   יו"ר ועדת הביקורת ידאג לרישום פרוטוקול של כל ישיבה של הוועדה ואף יחתום עליו.  .ח

 

 הפנימי המבקר

 וסמכויותיו הפנימי המבקר תפקידי ..2825

אשר ימונה ויפעל כאמור בסעיף , פנימי מבקרפנימית באמצעות  ביקורת תקיים המכללה .א
חקיקה הרלבנטית, להוראות הבהתאם ו 1958 - תשי"חא לחוק המועצה להשכלה גבוהה, 15

 -הפנימית, תשנ"ב  הביקורת חוק והוראות העמותות חוקהוראות והכל בהתאם לובכלל זה 
1992. 

  -הפנימי יבדוק, בין היתר  המבקר .ב

 מבחינת, תקינות הינן הושל נושאי משרה וממלאי תפקידים ב מכללהה של הפעולות םא (1
 הן ואם, והיעילות חסכוןה ועל המידות טוהר על, התקין הניהול על, החוק על השמירה
 .םלה שנקבעו היעדים להשגת מועילות

 .מכללהה את המחייבות ההוראות מקוימות אם (2

, השל החשבונות הנהלת את זה ובכלל, מכללהאת ניהול הנכסים וההתחייבויות של ה (3
 .והשקעתם הכספים והחזקת, הרכוש שמירת דרכי את וכן

 .תקינים נהלים פי-על נתקבלובמכללה  שנתקבלוההחלטות  םא (4

 "ציבורי גוף"( להגדרת 3( או )1כאמור בפסקה ) "מבוקר וף"ג הינה המכללה עוד כל (5
 .המדינה מבקר הצביע שעליהם הליקויים תיקון את - הביקורת לחוק 1 סעיףשב

 .מקובלים מקצועיים תקנים פי על הביקורת את יערוך הפנימי מבקרה .ג

 בדיקותיו ממצאי את יגיש והוא המנהל הוועד יהיה במכללה הפנימי המבקר על הממונה .ד
 .המכללה"ל ולמנכ לנשיא ,ועדת הביקורתול, המנהל לוועד

המנהל,  הוועדידי -על יאושרוהמבקר הפנימי  שלהעבודה השנתית  ותכניתעבודתו  סדרי .ה
 .העמותות חוקבהתחשב בהוראות  והכל, אותם נהבחועדת הביקורת וש לאחר

 כהונתו ותקופת הפנימי המבקר מינוי ..2926

 יקבעו ,לזהותו ועדת הביקורת הסכמת קבלת לאחר, הפנימי המבקר את ימנה המנהל הוועד .א
בכל מקרה בו לא יגיעו הוועד המנהל וועדת הביקורת להסכמה בדבר  .כהונתו תקופת את

 .יכריע חבר הנאמניםזהותו של המבקר הפנימי, 

 .העמותותימונה לתפקיד המבקר הפנימי אדם אשר אינו עומד בתנאים המפורטים בחוק  לא .ב

 .הפנימי המבקרשל  שכרו את קבעי המנהל הוועד .ג
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 חדשפנימי  מבקרלשם מינוי  המנהל הוועד יכונס, הפנימי מבקרה של משרתו התפנתה .ד
 .לעיל)א( 25 סעיף להוראות בהתאם והכל, לעמותה

 נתמנה לה אשר ופהתקה תום לפני בהסכמתו שלא פנימיה מבקרהתופסק כהונתו של  אל .ה
ועדת  עמדת קבלת לאחר, המנהל וועדה כך על החליט כן אם אלא מתפקידו יושעה לא והוא

 .ןיבעני וידבר אתהמנהל  וועדה לפני לשאת אפשרות הפנימי למבקר שניתנה לאחר ,הביקורת

 

 רואה חשבון מבקר

 ימונה ויפעל בהתאם להוראות חוק העמותות.המכללה חייבת במינוי רואה חשבון מבקר, אשר  ..3027

 

  תיקון החוקה

חבר הנאמנים רשאי לשנות חוקה זו, לגרוע ממנה או להוסיף עליה, בהחלטה של שני שליש  ..3128
ממספר חברים הנוכחים באסיפה שכונסה כדין והמהווים מנין חוקי לאסיפה, ובלבד שהצעת 

בדבר  וועד המנהלהוגשה לאסיפה חוות דעת ה ,היתה כלולה על סדר יומה של האסיפה התיקון
 .המוצעים לתיקונים גבוהה להשכלה המועצה של אישורה ונתקבל התיקון המוצע

בסדר היום של  -לשם עיון מחדש  -תיקון שיתקבל במושב שלא מן המניין של חבר הנאמנים ייכלל 
 תיקון כאמור.הלא יגרע מתקפותו המיידית של  המושב הקבוע הבא. עיון מחדש זה

 

 יעוד ההכנסות והרכוש 

המכללה לא תחלק כל רווחים לכל אדם וגוף, וכל הכנסותיה ורווחיה יוקדשו במלואם לשם  ..3229
 הגשמת וקידום מטרותיה של המכללה.

ולאחר שנפרעו בכל מקרה של פרוק וחיסול הישות המשפטית והפיזית של המכללה על פי דין,  ..3330
 מוסדלידי לשיהיו בבעלותה באותה עת אלה  הםיועברו נכסיבותיה במלואם ונשארו נכסים, חו

, לפי החלטת ( לפקודת מס הכנסה2)9שהינו מוסד ציבורי, כמשמעותו בסעיף  גבוהה להשכלה
 לפי, ולתקצוב לתכנון הועדהידי -על המתוקצב אחרהות"ת, ולא יחולקו בין חבריו או מייסדיו.

 .הועדה החלטת

 

  הוראות כלליות

 הנוסח העברי של חוקה זו ייחשב לנוסח הקובע. ..3431

נושאי המשרות האקדמיות והמנהליות ישתמשו בסמכויות הנתונות להם מתוך שיתוף פעולה  ..3532
 הדדי.

בכל מקרה שאדם נבחר לכהונה לפרק זמן מוגדר לפי חוקה זו, ימשיך לכהן בתפקידו אף מעבר  ..3633
 הכהונהתקופת  בדבר, והכל בהתאם למגבלות מחליף כדיןכל עוד לא נבחר לו  -לאותו פרק זמן 

 .זו בחוקה הקבועות

נבחר אדם לכהונה לפי חוקה זו, יהיה הגוף שבחר בו רשאי לבטל או להשעות את כהונתו, אם  ..3734
הוחלט ברוב של שני שלישים של המשתתפים בהצבעה כי קיימות סיבות יוצאות דופן המצדיקות 

 זאת.
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להשכלה גבוהה יהיה מוסמך לפרש חוקה זו והחלטותיו בנדון יחייבו  היועץ המשפטי של המועצה
 את כל מוסדות המכללה ונושאי התפקידים בה.

שעות  72בתוך מתקבלת כל הודעה שיש למוסרה על פי חוקה זו, תמסר בדואר רשום ותחשב כ ..3835
מתקבלת מעת שנמסרה למשלוח כאמור, או תמסר ביד בימי ושעות העסקים הרגילים ותחשב כ

שעות מעת שנמסרה למשלוח כאמור, והכל לפי הכתובות שימסור כל אדם למשרדי  24בתוך 
 .המכללהלפי הכתובת כפי שאותרה על ידי  -המכללה, ואם לא מסר כתובתו כאמור 

 כל הודעה למכללה תמסר במשרדה הראשי בבית ברל.

חבר הנאמנים, הנשיא, חברי " משמעו: נושא משרהלהלן, המונח " 43 39עד  41 37סעיפים לעניין  ..3936
כפוף במישרין למנהל הכללי אף אם משנה/סגן לנשיא, חברי הועד המנהל, המנהל הכללי וכל מי ש

, וכן כל בעל תפקיד אחר במכללה אשר הועד המנהל קבע לגביו, לצרכי שיפוי ו/או תוארו שונה
פרק נטי לעניין ובלבד שאם במועד הרלב ביטוח, כי יש לראות בו כ"נושא משרה" לצורך פרק זה;

אין זהות בין ההגדרה דלעיל של המונח  "נושא המשרה" לבין ההגדרה הקבועה אותה עת בחוק  זה
המתאימה אזי תבוא ההגדרה  -למונח זה, לעניין ביטוח ושיפוי או בהנחיות המחייבות הרלבנטיות 

יל כאילו חלו במקום ההגדרה דלעיל או לפי העניין תקרא ההגדרה דלעאו בהנחיות כאמור שבחוק 
כפי שהינה או בהנחיות, שבחוק המתאימה בה השינויים הדרושים על מנת להתאימה להגדרה 

 אותה עת לעניין ביטוח ושיפוי .

לשפות נושא  התחייבות מראשתת ל בכפוף להוראות כל חוק או הנחיה מחייבת, רשאית העמותה ..4037
שהוציא, עקב פעולה שעשה בתוקף בשל חובת או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו או משרה בה, 

 היותו נושא משרה בה:

חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי  פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה  .א
רועים שלדעת יאו פסק בורר שאושר בידי בית משפט, ובלבד שההתחייבות תוגבל לסוגי א

כן ת מתן ההתחייבות לשיפוי, ו, בעלאור פעילות העמותה בפועל ניתן לצפותםחבר הנאמנים 
או לאמת מידה שחבר הנאמנים קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין ושבהתחייבות סכום ל

לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת חבר הנאמנים הינם צפויים לאור פעילות העמותה בפועל 
בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר חבר הנאמנים קבע כי הם סבירים 

 בנסיבות העניין.

 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא .ב
 ליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכתהנושא משרה עקב חקירה או ה

 לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו
 ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים

 תב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליךלא הגשת כב
 פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; 

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה, או שחויב בהן  .ג
או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום  עמותהבידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי ה

י שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פליל
 פלילית.

 .בדיעבדבכפוף להוראות כל חוק או הנחיה מחייבת, רשאית העמותה לשפות נושא משרה בה  ..4138

להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו רשאית העמותה , או הנחיה מחייבת חוקכל כפוף להוראות ב ..4239
חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל  של נושא משרה בה, בשל

 אחד מאלה:

 ;, למעט אם נעשתה בכוונה או בפזיזותאו כלפי אדם אחר עמותההפרת חובה זהירות כלפי ה .א



   

\1002245_1SBGTW:1654327 

21 

 

ה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר העמות הפרת חובת אמונים כלפי .ב
 ;עמותהה להניח שהפעולה לא תפגע בטובת

 וטל עליו לטובת אדם אחר.תחבות כספית ש .ג
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 נוהל הביקורת הפנימית במכללה

  תקציר .1

הגדרה ובהסדרה של פעילות הביקורת במכללה האקדמית בית ברל בעוסק זה נוהל  1.1
 (. "העמותהאו " "המכללה)להלן: "

)ועדת הביקורת גדיר את הגופים המטפלים בתחום הביקורת במכללה מהנוהל  1.2
, הוועד בר הנאמניםחיחסי העבודה ויחסי הגומלין בין מגדיר את  והמבקר הפנימי(;

וכן  בנושאי ביקורת פנים המבקר הפנימי והנהלת המכללה ,המנהל, וועדת הביקורת
הנושאים  קביעתמשלב , גופי הביקורת תעבוד תהליכיסק בהגדרה וגיבוש של וע

 ,חבר הנאמניםתם לדיון באלתוכנית העבודה, אישורם, בדיקתם, אופן הצגתם והעל
  ., בהתאם למקרהועדת הביקורתובוועד המנהל וב

לחוק העמותות  14בכלל זה תיקון והנוהל מותאם להוראות החוק הרלוונטיות  1.3
 .נתהמעודכ המכללהחוקת ובהתאמה ל

: בכל מקרה בו קיימת סתירה בין הוראות חוק הביקורת הפנימית או חוק הבהרה 1.4
 אלה על האמור בנוהל זה.ובתקנות חוקים ב ו ההוראותיגברלנוהל זה, העמותות 

 ת הנוהלמטר .2

 :מטרתו של נוהל זה להסדיר את הנושאים הבאים

 .מכללההבסיס המקצועי לעבודת הביקורת הפנימית ב 2.1

 , תכליתה, היקף פעולתה ותפקידיה.מכללהבמהות הביקורת הפנימית  2.2

תהליכי העבודה של וועדת הביקורת ויחסי הגומלין בינה לבין חבר הנאמנים,  2.3
 פנימי.הוועד המנהל, הנהלת המכללה והמבקר ה

 תלותו, סמכויותיו וחובותיו.-כללים למינוי המבקר הפנימי, כפיפותו, מעמדו, אי 2.4

 .מכללהבכללים להפעלת הביקורת הפנימית  2.5

 יחסי הגומלין בין הביקורת הפנימית לבין היחידות המבוקרות. 2.6

 סדרי הדיווח על פעולות הביקורת הפנימית, ממצאיה, מסקנותיה והמלצותיה. 2.7

 אחריות ותחולה .3

הביקורת, הנהלת  תחברי הוועד המנהל, חברי וועדחריות לביצוע הנוהל חלה על הא
הנוהל חל על מערך הביקורת . המבקר הפנימיוהמכללה ונושאי התפקידים במכללה 

 .במכללה על כלל מרכיביו הפנימית

 הגדרות .4

 :הרשומה בצידם נחים המפורטים להלן תהא המשמעותמול

 , לביצוע הערכה בלתי תלויה של פעולותרגוניפנים אאמצעי  - הביקורת הפנימית 4.1
וטוהר המידות. הביקורת הפנימית פועלת  מבחינת הניהול התקין, היעילות הארגון
 ,הנהלת המכללהל, מנהלהועד , לוחבר הנאמניםלבמגמה לסייע  המכללהלמען 

 למלא את תפקידם.ולמבקר הפנימי עדת הביקורת ולו

 .חבר הנאמניםע"י  נבחרו, שחברים לפחות 3 ובה ביקורתועדת  - ביקורתה ועדת 4.2
: לאחר שהביע הסכמתו לכך )להלן ועדת הביקורת ליו"ר בחראחד מחברי הוועדה י

 (."ועדת הביקורתאו " "הועדה"
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גורם חיצוני אשר ממונה ומופעל על ידי הוועד המנהל, אשר  – המבקר הפנימי 4.3
ולה על סכום מסוים ע השמחזור המטרתו להוות מנגנון בקרה פנימי נוסף, בעמות

 הקבוע בחוק העמותות, להבטחת התנהלותה החוקית והראויה של העמותה.  

ידו, ואשר בידיו נתונות -על נבחרהרכב של חברי חבר הנאמנים ה – הוועד המנהל 4.4
יחדו בחוקת המכללה או בחוק יכל הסמכויות בקשר עם ניהול העמותה שלא נת

ות קבלת החלטות בכל העניינים העמותות למוסד אחר ממוסדות המכללה, לרב
 המנהליים, הכספיים, הנכסיים והמשפטיים של המכללה. 

 .ונושאי תפקידים שייקבעו על ידם נשיאת המכללה והמנכ"ל – הנהלת המכללה 4.5

 במכללההבסיס החוקי והמקצועי לעבודת הביקורת הפנימית  .5

והנחיות בנושא  הוראות נוהל זה מבוססות על חוקי מדינת ישראל ועל תקנים מקצועיים
 כמפורט להלן: , בין היתר,ביקורת הפנימיתה

 .1992-תשנ"ב ,חוק הביקורת הפנימית 5.1

לחוק, אשר נכנס לתוקף ביום  14בכלל זה תיקון ו ,1980-תש"ם  העמותות,חוק  5.2
, לראשונה, מינויו של מבקר פנים בעמותות אשר מחזורן עולה אשר חייבו 6.2.2015

 ה של ועדת הביקורת/הגוף המבקר.לצד פעילות₪, מיליון  10על 

, ככל שהן חלות על מכללות והות"ת והנחיות של המועצה להשכלה גבוהההוראות  5.3
 .העמותה וחוקתהוראות רשם העמותות ,  ןהנמצאות תחת פיקוח

הבינלאומיים ובשינויים   IIA כללים מקצועיים המקובלים בכללי התקנים ו 5.4
 המתחייבים.

 ה, ייעודה, היקף פעילותה ותפקידיה מהות הביקורת הפנימית במכלל .6

הביקורת הפנימית הינה פעילות בלתי תלויה ואובייקטיבית של השוואה, הערכה  6.1
ויעוץ, אשר מיועדת להוסיף ערך ולשפר את פעולות המכללה. היא מסייעת למכללה 
להשיג את מטרותיה בהבאת גישה שיטתית וממוסדת, לשם הערכה ושיפור 

 ניהול סיכונים, בקרה, פיקוח ושליטה.האפקטיביות של תהליכי 

תחומי הפעילות של המכללה, על יחידותיה פעולת הביקורת הפנימית חלה על כל  6.2
 , וזאת לשם תכניים בתחום האקדמי, אולם היא לא תעסוק בנושאים השונות

והיבטים כספיים ומנהליים במערך  םלהבדיל מתהליכי) שמירה על החופש האקדמי
 .האקדמי(

יקורת הפנימית במכללה הם לקיים מערכת ביקורת שיטתית ולבדוק, תפקידי הב 6.3
 בין היתר:

הינן  ההאם הפעולות של המכללה ושל נושאי המשרה וממלאי התפקידים ב 6.3.1
תקינות מבחינת השמירה על החוק, על הניהול התקין, על טוהר המידות, על 

ילות החסכון והיעילות, על תקנות וצווים, על נוהלי המכללה ואם הן מוע
 להשגת המטרות והיעדים שנקבעו.

 אם מקוימות ההוראות המחייבות את המכללה. 6.3.2

את ניהול הנכסים וההתחייבויות של המכללה ובכלל זה את ניהול הכספים,  6.3.3
 את דרכי שמירת הרכוש ואת ניהול עסקי המכללה.

 אם החלטות המכללה מתקבלות על פי תקנון המכללה ונהלי העבודה. 6.3.4

 כללה, הממצאים וההמלצות.יקון הליקויים במת 6.3.5
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את המהימנות והשלמות של מידע פיננסי ותפעולי ואת האמצעים בהם  6.3.6
 משתמשים כדי לזהות, למדוד, לסווג ולדווח מידע כזה.

את המערכות שנקבעו כדי לוודא ביצוע המדיניות, התכניות, הנהלים  6.3.7
 .של מוסדות המכללה וההחלטות

לצמצום החשיפה לסיכונים  את ניהול הסיכונים במכללה ואת היערכותו 6.3.8
 פיננסיים ותפעוליים.

תהיה  םולבאים מכוח"( גופי הביקורתלוועדת הביקורת ולמבקר הפנימי )להלן: " 6.4
, נתוניה, נכסיה המכללהגישה חופשית, מתמדת ובלתי אמצעית לכל רשומות 

וזאת  ,ומתקניה ולמערכות המידע שלה הדרושים לפעילות הביקורת הפנימית
לשמירה על סודיות ופרטיות כחלק של גופי הביקורת  םותבכפוף למחויב

 . פעילותםמ

יהיה חייב  מי מגופי הביקורתגורם במכללה אשר מתבקש למסור מידע או מסמך ל 6.5
 .גוף הביקורתלמלא אחר הדרישה תוך התקופה שנקבעה לכך ע"י 

 עבודת הביקורת והכנת דוחות ביקורת -כללי  .7

תקנים חוקת המכללה, ור בהוראות כל דין, פי האמ-על בוצעביקורת הפנימית תה 7.1
וכללי האתיקה  מקובלים, הנחיות המועצה להשכלה גבוהה והות"ת בינלאומיים

 המקובלים, תוך שימת דגש על איכות הבקרות הפנימיות.

הביקורת מתבצעת בצורת סקרים, בדיקות פתע, בדיקות דגימה, ניתוחים, הערכות  7.2
 והמלצות.

יקף הדרושים על פי הנסיבות, תוך שמירה על הביקורת תיערך בעומק ובה 7.3
 אובייקטיביות וגישה קונסטרוקטיבית.

או מי מאנשיו למנהלי היחידות גוף הביקורת בסמוך לביצוע הביקורת, יודיע  7.4
ביצוע הביקורת ונושאיה, למעט מקרים בהם אודות המבוקרות הנוגעים בדבר 

 דרושות ביקורות פתע.

טיוטת דוח ביקורת. הטיוטה תוגש ליחידה )או  עם השלמת הביקורת יוציא המבקר 7.5
 15 תגובת המבוקרים תועבר למבקר תוךהיחידות( המבוקרת/ות ולממונים עליהן. 

 .הדו"ח תהגשת טיוטימי עבודה ממועד 

 תכלול:לטיוטת דו"ח הביקורת תגובת המבוקר  7.6

, לרבות בכל הנוגע להבהרת נתונים ותהליכי תגובת המבוקר על הליקויים 7.6.1
  עבודה

 לתיקון הליקויים.מוצעת דרך  7.6.2

 לביצוע התיקונים.משוער  לוח זמנים 7.6.3

עם מנהלי  ,ככל שיידרשו ,או דיוניםאו הבאים מכוחו יקיימו דיון גוף הביקורת  7.7
הממצאים וההמלצות בטרם לשם הבהרת הנתונים וכן אודות היחידה המבוקרת 

לצות השנויות ח הביקורת. אם לאחר הדיונים יוותרו מסקנות או המ"יסכמו את דו
 ח הביקורת."במחלוקת, יקבלו השגות המבוקרים ביטוי בדו

ח, ישולבו התגובות בטיוטת "לדוהיחידה המבוקרת לאחר קבלת ההתייחסות  7.8
 על ממצאי הדוח והמלצותיו.בראשות מנכ"ל המכללה ח ויתקיים דיון פנימי "הדו

החלטות האת  לאחר הדיון הפנימי יערך דוח הביקורת הסופי שיכלול, בין היתר, 7.9
  .לביצועם לגבי דרך תיקון הליקויים תוך קביעת לוח זמנים
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הביקורת גופי  והאחריות המנהלית והמקצועית לתיקון ליקויים עליהם הצביע 7.10
 למניעת הישנותם וליישום המלצות הביקורת חלה על ראש היחידה המבוקרת. ו

כללה אשר ידה להנהלת המ-ועדת הביקורת יופץ על מטעםסופי ביקורת דו"ח  7.11
הועד המנהל ותדאג להביא הדו"ח לאישורו של ם של המבקר הפנימי ותעבירו לעיונ

 .באסיפה השנתית שלו חבר הנאמנים של המכללה

ידו ליו"ר הוועד המנהל, -גש עלהמבקר הפנימי יומטעם סופי ביקורת דו"ח  7.12
להנהלת המכללה וליו"ר ועדת הביקורת. ממצאי הביקורת בעניין אשר הצריך 

ורם שהזמין את גלגם קה דחופה, מחוץ לתכנית העבודה שאושרה מראש, יוגשו בדי
 .או הנהלת המכללה יו"ר הועד המנהל או יו"ר ועדת הביקורת –הבדיקה 

על עבודות  לוועד המנהל ולחבר הנאמנים , ידווח יו"ר ועדת הביקורתאחת לשנה 7.13
מבקר הת ושל ועדת הביקור הביקורתדוחות ועיקר ממצאי  הביקורת הפנימית

 .הפנימי

 ועדת הביקורת .8

 לליכ 8.1

וועדת על  ,הנחיות רשם העמותותולחוק העמותות  14בהתאם לתיקון  8.1.1
המבקר הביקורת של הביקורת לקיים פעילות ביקורת נפרדת לפעילות 

 , כמפורט להלן.הפנימי

 ועדת הביקורתתפקידי  8.2

 :יהיו, בין היתרתפקידי ועדת הביקורת          

עולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות לבדוק את תקינות פ 8.2.1
 העמותה למטרותיה.

 לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחסכון. 8.2.2
 בקרה ומעקב אחר יישום החלטות חבר הנאמנים והוועד המנהל. ,בחינה 8.2.3

 המבקר עם היוועצות תוך השאר בין, העמותה בניהול ליקויים על לעמוד 8.2.4
 דרכיםהמנהל  לוועד ולהציע, וןהחשב רואה או העמותה של הפנימי

 .לתיקונם
לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת  8.2.5

 תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה.
דוחות בבכלל זה דיון של המכללה, ובחינה ובקרה על פעילות ועדת הכספים  8.2.6

 .התקציב השנתי בחינת תהליך אישורוואישורם הכספיים 
מעקב ובקרה אחר יישום המלצות דוחות הביקורת על ידי הוועד המנהל  8.2.7

 והנהלת המכללה. 

 המבקר של תפקודו ואת העמותה של הפנימית הביקורת מערך את לבחון 8.2.8
 מילוי לצורך לו הנחוצים והכלים המשאבים לרשותו עומדים אםהו, הפנימי
 .תפקידו

 י הגשתה לאישור הועדנהפנימי לפלבחון את תכנית העבודה של המבקר  8.2.9
, ולהציע שינויים בה, והכל בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים המנהל

 .וגודלה העמותהשל 
 אתואת שכרו, ולהביא המבקר את היקף עבודתו של רואה החשבון  לבחון 8.2.10

 .שכרו את שקובע מי בפני המלצותיה
עמותה בקשר לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי ה 8.2.11

 לליקויים בניהול ענייניה ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור.
 את מסקנות הלת המכללהלהביא לפני חבר הנאמנים, הועד המנהל והנ 8.2.12

ואת המלצותיה לעניין אישור הדוחות הכספיים של  דוחות הביקורת
 העמותה.
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 הרכב ועדת הביקורת, מינוי חבריה ותקופת כהונתם 8.3

שלושה חברים מבין לכל הפחות השנתית של חבר הנאמנים תבחר האסיפה  8.3.1
 חברי חבר הנאמנים אשר יכהנו כחברי ועדת הביקורת של המכללה. 

 ידי חבר הנאמנים.-יו"ר ועדת הביקורת ייבחר על 8.3.2

חברי ועדת הביקורת יכהנו בתפקידם עד האסיפה הכללית השנתית  8.3.3
 מי מהם מתפקידו.שלאחריה, אלא אם כן החליט חבר הנאמנים להעביר 

 אסיפת חבר הנאמנים תקבע שכרם של חברי ועדת הביקורת. 8.3.4

 יחדל מלכהן בתפקידו מכל אחת מהסיבות הבאות:ועדת הביקורת חבר  8.3.5

אם הועבר מתפקידו על ידי חבר הנאמנים, באמצעות הודעה בכתב.  .א
מתפקידם, ועדת הביקורת מקום בו העביר חבר הנאמנים את כל חברי 

חברים חבר הנאמנים מינה ין לתוקפם אלא אם לא יכנסו הפיטור
 .חדשים לוועדה

שעות  72אם התפטר בהודעה בכתב. התפטרות כזו תכנס לתוקפה בתוך  .ב
 ממועד שניתנה.

 בחבר הנאמנים. חברותומיד עם הפסקת  .ג

אם הורשע בהרשעה חלוטה בעבירה שיש עימה קלון, או הוכרז כפושט  .ד
רגל או הוכרז כבלתי שפוי בדעתו. במקרה זה יחדל החבר מלכהן כחבר 

 .חבר הנאמניםבמועד אשר יקבע ע"י ועדת הביקורת 

ישיבות ועד ברציפות, ולאחר שנמסרה לו  שתיאם נמנע מלהופיע ל .ה
 ה נוספת.התראה בכתב, שב ונמנע מלהופיע לישיב

 אם נפטר. .ו

בכל מקרה בו יחדל מי מחברי ועדת הביקורת לכהן בתפקידו, מכל סיבה  8.3.6
 חבר חדש לוועדה במקומו באסיפת חבר הנאמנים הקרובה. יבחרישהיא, 

המכללה תהא רשאית, בהתאם לרצונה או בהתאם להוראות הדין, בכפוף  8.3.7
והכל  לאישור חבר הנאמנים, למנות "גוף מבקר" במקום ועדת ביקורת,

  .בהתאם להוראות חוק העמותות

 כינוסים וסדרי עבודה 8.4

בהתאם לצורך לדון בדוחות הביקורת, יכונסו ועדת הביקורת ישיבות  8.4.1
בדרך כלל שלושה מפגשים בזיקה למועדים הקשורים בדיווח ובביקורת, 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  בשנה. מייםפחות פעלכל הובשנה 
דון בתכנית העבודה השנתית בזמן סביר לפני תתכנס וועדת הביקורת ל

לצורך הכנת תכנית העבודה  ת חבר הנאמנים השנתית,מועד כינוס אסיפ
השנתית, אישור הדוחות הכספיים והמלצה על בעלי התפקידים אשר 

 מבקר הפנימי(.והבסמכותה להמליץ לאשר )רו"ח מבקר 

לוועד הועדה  עבר פרוטוקול מסכם של דיוןהוועדה, יושל  ןדיוכל בתום  8.4.2
  .על ידי יו"ר ועדת הביקורת המנהל

הוועד המנהל יידון בדוחות הביקורת ובהמלצות ועדת הביקורת בישיבת  8.4.3
יו"ר  נויזומלדיונים אלה  הוועד המנהל הקרובה לאחר העברת ההמלצות.

 לשם הצגת המלצות הביקורת.והמבקר הפנימי ועדת הביקורת 
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פי בקשה -יו"ר הועדה, ביוזמתו או על ידי-ישיבות ועדת הביקורת יזומנו על 8.4.4
פי -ידי חבר בוועדת הביקורת, או על-בכתב אשר הוגשה ליו"ר הוועדה על

בקשה בכתב מטעם המבקר הפנימי של המכללה, וזאת בהודעה בכתב 
שתשלח לחברי ועדת הביקורת לא פחות מאשר שבעה ימים מראש, אשר 

  לו.תפרט את מועד הכינוס, מקומו וסדר היום שנקבע 

המניין החוקי לפתיחת ישיבה של ועדת הביקורת הינו שני שלישים מן  8.4.5
החברים בוועדה, בעצמם. בכל מקרה בו לא יתקיים מניין כאמור, תתקיים 
ישיבה נדחית שעה אחת לאחר המועד שנקבע לישיבה, והישיבה הנדחית 

 .( חברים לפחות2של שני ) תחייב מניין חוקי

משתתפים בהצבעה הקבלו ברוב רגיל של החלטות של ועדת הביקורת ית 8.4.6
 גלויה. בכל מקרה של שוויון קולות, יכריע יו"ר ועדת הביקורת.

במקרים חריגים ודחופים בלבד ובאישור יו"ר ועדת הביקורת, ניתן לקיים  8.4.7
ישיבה של ועדת הביקורת דרך כל אמצעי תקשורת המאפשר לחברי הוועדה 

נית ותקשורת שמע באמצעות לשמוע זה את זה, לרבות שיחת ועידה טלפו
 האינטרנט.

ועדת הביקורת רשאית לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל  8.4.8
חברי הועדה הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה 
הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין. התקבלו החלטות כאמור, ייערך 

התכנס, וייחתם בידי יושב פרוטוקול ההחלטות, לרבות ההחלטה שלא ל
 ראש הועדה.

 נויזומ , המנכ"ל, הסמנכ"ל והיועץ המשפטי של המכללההמבקר הפנימי 8.4.9
משתתפים נוספים יזומנו  .יםקבוע פיםדרך קבע לישיבות הוועדה כמשתת

 ע"י יו"ר ועדת הביקורת בהתאם לשיקול דעתו לפי הנושא והצורך.

  סמנכ"ל המכללה ישמש כמזכיר הוועדה. 8.4.10

על קיום ישיבת ועדה שבה עולה לדיון נושא הנוגע לביקורת הדוחות  הודעה 8.4.11
של המכללה שיהיה המבקר הכספיים של המכללה, תומצא לרואה החשבון 

 רשאי להשתתף באותה ישיבה. 

יו"ר ועדת הביקורת ידאג לרישום פרוטוקול של כל ישיבה של הוועדה ואף  8.4.12
 יחתום עליו.   

 דרכי הפעולה של ועדת הביקורת 8.5

צורך יישום פעולותיה תוכל וועדת הביקורת להשתמש במשאבי המבקר ל 8.5.1
הפנימי ו/או לקבל הקצאת משאבים מתאימה מהנהלת המכללה לביצוע 

 בהתאם לשיקול דעתה המקצועי.  ,פעולותיה

וועדת הביקורת תכין דוח פעילות שנתי אשר יוצג באסיפה הכללית השנתית  8.5.2
ועדת הביקורת תפעל בהתאם מדי שנה על ידי יו"ר וועדת הביקורת. ו

 המכללה. חוקת להוראות החוק הרלוונטיות, הוראות רשם העמותות ו

המנגנון  ,כמו כן .ידי היועץ המשפטי של המכללה-פעילות הוועדה תלווה על 8.5.3
המנהלי של המכללה יספק שירותים לוועדת הביקורת ולוועדה ימונה מזכיר 

  .לעיל 8.4.10, כאמור בסעיף מטעם מטה המכללה

 טיפול בליקויים מהותיים ו/או דחופים 8.6

שהוא ליקוי  לעיל, 8.2.4, כאמור בסעיף מצאה הועדה ליקוי בניהול העמותה 8.6.1
תקיים "( ליקוי מהותי)להלן: " ליקוי הדורש טיפול דחוףאו ו/מהותי 
ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון בלא נוכחות של נושאי הועדה 
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חות המבקר הפנימי או רואה החשבון משרה בעמותה, וככל הניתן בנוכ
 .שלה, לפי העניין

מועד כינוסה של הועדה לשם דיון בליקוי מהותי יותאם לדחיפות הנושא,  8.6.2
  , בהתאם לצורך.8.4.8 -ו 8.4.7ויחולו בעניין זה הוראות סעיפים 

, הועדה תיתן הזדמנות לגורם מבוקר לעיל 8.6.1בסעיף  על אף האמור 8.6.3
וכן רשאי נושא משרה להיות נוכח בישיבה כאמור להביא את עמדתו בפניה 

 לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו, אם ביקשה זאת הועדה. 

חבר ועד העמותה, המנכ"ל, משנה  –" נושא משרהזה, " 8.6.3לעניין סעיף  8.6.4
למנכ"ל, סמנכ"ל, כל מנהל הכפוף במישרין למנכ"ל וכל ממלא תפקיד 

 כאמור בעמותה אף אם תוארו שונה.

סיכום דיון הועדה בנושא הליקוי המהותי, לרבות המלצות הועדה בדבר  8.6.5
תיקון הליקוי יועבר לעיון יו"ר הועד המנהל והנהלת המכללה, לשם יישום 

 ההמלצות באופן מיידי.

 המבקר הפנימי  .9

 לליכ 9.1

לצד פעילותה של ועדת הביקורת, מחויבת המכללה, בהתאם להוראות חוק  9.1.1
 .פנימי מבקרפנימית באמצעות  ביקורת קיים(, ל14העמותות )תיקון 

על  המבקר הפנימי יהיה כפוף ליו"ר הועד המנהל ויופעל באופן שוטף על ידי 9.1.2
בהתאם לתכנית עבודה שנתית אשר תאושר על ידי  ,ידי מנכ"ל המכללה

לא תמנע של המבקר . כפיפותו האמורה וועדת הביקורת והוועד המנהל
ועד ועדת הביקורת ולויווח עליה לוביצוע ביקורת פנימית בלתי תלויה וד

 המנהל.

יכולים או הנהלת המכללה יו"ר הוועד המנהל או יו"ר ועדת הביקורת  9.1.3
 ,ביצוע בדיקות ספציפיות אד הוקצורך להפעיל את המבקר הפנימי ל

בכל מקרה שלא תהיה  .ולאחר תיאום ביניהם ,בהתאם לשיקול דעתם
 . מכללהשל ההסכמה יכריע בסוגיה יו"ר חבר הנאמנים 

 המבקר ועובדיו הינם בלתי תלויים בביצוע תפקידם. 9.1.4

המבקר אינו נושא באחריות ובסמכות ביצועית כל שהיא לגבי הפעולות  9.1.5
המבוקרות על ידו או ע"י חבר עובדיו ואין הוא מתיימר להחליף כל תפקיד 

  .מכללהניהולי ב

 וסמכויותיו הפנימי המבקר תפקידי 9.2

  -, בין היתר הפנימי יבדוק המבקר          

 הינן הושל נושאי משרה וממלאי תפקידים ב מכללהה של הפעולות םא 9.2.1
 טוהר על, התקין הניהול על, החוק על השמירה מבחינת, תקינות
 היעדים להשגת מועילות הן ואם, והיעילות חסכוןה ועל המידות
 .םלה שנקבעו

 .מכללהה את המחייבות ההוראות מקוימות אם 9.2.2

 הנהלת את זה ובכלל, מכללהחייבויות של האת ניהול הנכסים וההת 9.2.3
 הכספים והחזקת, הרכוש שמירת דרכי את וכן, השל החשבונות
 .והשקעתם

 .תקינים נהלים פי-על נתקבלובמכללה  שנתקבלוההחלטות  םא 9.2.4
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( להגדרת 3( או )1כאמור בפסקה ) "מבוקר וף"ג הינה המכללה עוד כל 9.2.5
 שעליהם הליקויים קוןתי את - הביקורת לחוק 1 סעיףשב "ציבורי גוף"

 .המדינה מבקר הצביע

 כהונתו ותקופת הפנימי המבקר מינוי 9.3

ועדת  הסכמת קבלת לאחר, הפנימי המבקר את ימנה המנהל הוועד 9.3.1
 .כהונתו תקופת את יקבע, ולזהותו הביקורת

ימונה לתפקיד המבקר הפנימי אדם אשר אינו עומד בתנאים  לא 9.3.2
ות הוראות חוק החברות, , לרבהעמותותחוק א ל30סעיף המפורטים ב

 .שם יםהנזכר 1992 - תשנ"ב, חוק הביקורת הפנימיתו  1999 -תשנ"ט 

 .הפנימי המבקרשל  שכרו את יקבע המנהל הוועד 9.3.3

לשם מינוי  המנהל הוועד יכונס, הפנימי המבקר של משרתו התפנתה 9.3.4
 .לעמותה חדשפנימי  מבקר

 וםת לפני בהסכמתו שלא פנימיה מבקרהתופסק כהונתו של  אל 9.3.5
 החליט כן אם אלא מתפקידו יושעה לא והוא נתמנה לה אשר ופהתקה

 שניתנה לאחר ,ועדת הביקורת עמדת קבלת לאחר, המנהל וועדה כך על
 .ןיבעני וידבר אתהמנהל  וועדה לפני לשאת אפשרות הפנימי למבקר

 דרכי עבודת המבקר הפנימי 9.4

של  המנהל דהוועיו"ר  יהיה במכללה הפנימי המבקר על הממונה         9.4.1
ועדת ול, המנהל לוועד בדיקותיו ממצאי את יגיש והוא המכללה

 .המכללה ולהנהלת הביקורת

גיש הצעה לתכנית עבודה שנתית בתיאום עם יו"ר יהמבקר הפנימי  9.4.2
העבודה השנתית  ותכניתעבודתו  סדרי .והנהלת המכללההועד המנהל 

עדת ושו לאחרהמנהל,  הוועדידי -על יאושרוהמבקר הפנימי  של
 .העמותות חוקבהתחשב בהוראות  והכל, אותם נהבחהביקורת 

-תיגזר מתוכנית עבודה רבשל המבקר הפנימי תכנית העבודה השנתית  9.4.3
צרכים בהתאם לוכן  סקר סיכונים ליעדי ביקורתשנתית המבוססת על 

 .נקודתיים מדי שנה

והנהלת יושב ראש הועד המנהל, יו"ר ועדת הביקורת מעבר לכך,  9.4.4
ביחס  רשאים להטיל על המבקר הפנימי לערוך ביקורת פנימיתהמכללה 

, בעניינים שבהם השנתית כנית העבודהלנושאים שאינם נכללים בת
 יתעורר צורך לבדיקה נוספת או דחופה.

סגל עובדים ברמה מקצועית נאותה בתחום פעיל ימבקר הפנימי ה 9.4.5
התאמה בהביקורת הפנימית, בעלי ידע וניסיון בתחומי העבודה השונים 

ובעלי תכונות אישיות  מכללההשל לנושאי הביקורת הנבדקים 
 מתאימות.

פעיל באמצעות סגל עובדיו מערכת ביקורת פנימית יהמבקר הפנימי  9.4.6
שיטתית, בהתאם לתקנים מקצועיים מקובלים. הביקורת כוללת בין 
היתר ביקורות תפעוליות, ניהוליות, פיננסיות, הנדסיות וביקורות של 

 ע ממוחשבות.מערכות מיד

במידת הצורך המבקר הפנימי יוכל להיעזר בשירותיו של היועץ  9.4.7
 המשפטי של המכללה.

 הדיווח והטיפול בממצאי הביקורת 9.5
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המבקר ידווח מידית, לפי שיקול דעתו, ליו"ר הועד המנהל, ליו"ר ועדת  9.5.1
על ממצאי ביקורת מיוחדים או על אירועים  להנהלת המכללההביקורת ו

 חריגים.

קר הפנימי על עניין של המכללה שנתגלו בו לכאורה פגיעה בחוק נודע למב 9.5.2
או בטוהר המידות או ליקוי חמור וכיוצא באלה שלא טופל כראוי לדעתו 

מכללה יביא את העניין ללא דיחוי גורם/ים שאחראי/ים לנושא בע"י 
 .והנהלת המכללהלידיעת יו"ר הועד המנהל, יו"ר ועדת הביקורת 

 מיתסודיות הביקורת הפני .10

הינם חומר חסוי ואסור לערוך מהם צילומים  הםוסקירותיגופי הביקורת דוחות  10.1
קבלת אישורם המוקדם של או למסור את תוכנם למי שאינו מוסמך לכך ללא 

 ויו"ר ועדת הביקורת. , המנכ"להמבקר הפנימי

הביקורת חייבים לשמור בסודיות גמורה, לא למסור לאחרים ולא לעשות כל גופי  10.2
ורך עצמי או לצרכים אחרים למעט לצרכי הביקורת, בכל מידע הנוגע שימוש לצ

, לרבות כל עיבוד של מידע כאמור, בקשר עם ביצוע הםשנחשפו אליחומרים ל
באמצעי אבטחת מידע הולמים במשרדים  וינקטגופי הביקורת התפקיד. 

 .יםמשתמש םובמערכות המחשב בהן ה

 אישור הנוהל .10

לו יאושר על ידי יו"ר וועדת שיבוצע הפנימית לרבות כל שינוי ועדכון  נוהל הביקורת           
בכל מקרה של מחלוקת  .לאחר דיון בוועדת הביקורת ולאחר דיון בוועד המנהל הביקורת

 .חבר הנאמניםיו"ר הנושא יוכרע על ידי 

 
 

 מאשרים:
 

 יו"ר ועדת הביקורת ___________________ בתאריך__________
 
 
 
 

 עד המנהל ____________________ בתאריך__________יו"ר הוו
 
 
 

 כניסתו לתוקף של הנוהל מיום אישורו.
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