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 שירותי ביקורת פנימית. מתןלהצעות  מזמין בזה (המכון - )להלן מכון טכנולוגי חולון

 

 לוח זמנים למכרז

 

 מכון טכנולוגי חולון כרטיס ביקור HIT -רקע

HIT  שואף לאיכות ולמצוינות בהוראה ובמחקר עדכני ומתקדם, וחותר להימצא בחזית

ההתפתחות והחדשנות הטכנולוגית. המכון שוקד על יצירת ידע ברמה אקדמית גבוהה, זיהוי 

 תחומיים מתהווים וטכנולוגיות הוראה חדשניות.-תחומי ידע חדשים, מקצועות בין

לקטואלי והמקצועי של הסטודנטים שלו ולהכינם המכון שואף למצות את הפוטנציאל האינט

מדעית -לקריירה בעולם הטכנולוגי המשתנה בתדירות גבוהה. הענקת השכלה טכנולוגית

מכשירה בוגרים לתפקידי מפתח במגזר הפרטי והציבורי, ולמנהיגות מקצועית וניהולית ברמה 

 הגבוהה ביותר.

הה ודורש מהם רמת לימודים גבוהה. בד המכון מציע לסטודנטים לימודים אקדמיים ברמה גבו

בבד, המכון מפעיל יחידה מיוחדת להכוון לימודי, נותן לסטודנטים טיפול פרטני ויחס אישי, 

ומעודד אותם להגיע להישגים, בעזרת מלגות ופרסי הצטיינות והוקרה, מלגות סיוע ושיעורי 

 תגבור מרוכזים בתחום המדעים וההנדסה.

לה עם התעשיות עתירות הידע והטכנולוגיה העילית בישראל לפיתוח המכון פועל בשיתוף פעו

תחומי לימוד חדשניים. המכון מדגיש את ההיבט היישומי של הלימודים האקדמיים, ועל כן 

שוקד על חיבורים ייחודיים בין התחומים השונים בהנדסה, טכנולוגיה, ניהול, עיצוב וחברה. 

וקתי ומדי שנה מתקיימים מפגשי תעסוקה המכון מפעיל יחידה מיוחדת להכוון תעס

 בהשתתפות חברות מובילות במשק.

המכון מחויב לקהילה ולחברה בישראל, ודוגל במתן הזדמנויות ובהרחבת הנגישות להשכלה 

גבוהה. המכון מפעיל תכניות מיוחדות שמאפשרות לסטודנטים מהפריפריה ולעולים חדשים 

והה. כל סטודנט הזוכה במלגה בעת לימודיו במכון, לרכוש השכלה אקדמית טכנולוגית ברמה גב

תורם בחזרה לקהילה במסגרת פעילותו למעורבות חברתית למען הקהילה. בנוסף, המכון מציע 

 מסלול לימודים גמיש ייחודי, המיועד לסטודנטים עובדים.

 

 תאריך פעילות

 24/11/2015 מועד פרסום המכרז

 1/12/2015 מועד אחרון לשאלות הבהרה

 15/12/2015 מועדי תשלום עבור השתתפות במכרז

 15:00עד השעה  15/12/2015 מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים

 15/03/2016 מועד התוקף של ההצעה
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השכלה תחומי, ייחודי בנוף ה-טכנולוגי רב-חזון המכון הוא להיות מוסד אקדמי מצטיין, מדעי

הגבוהה בישראל, המשלב הוראה אקדמית דינמית לצד מחקר ופיתוח ישומיים בשיתוף פעולה 

 הדוק ולמען התעשייה וכלל מגזרי החברה בישראל. 

הגשמת החזון תאפשר לבוגרי המכון להשתלב בתעשייה, במשק ובחברה, ותמתג את העיר חולון 

 לאומי.-כעיר אקדמית בקנה מידה בין

 אר ראשון ושני במסגרת הפקולטות הבאות:המכון מעניק תו

 .(M.Sc. / B.Scהנדסת חשמל ואלקטרוניקה  ) –הפקולטה להנדסה  א.

 .((B.Sc.((, מתמטיקה שימושית B.Scמדעי המחשב   -הפקולטה למדעים  ב.

 .((M.Sc. / B.Scניהול טכנולוגיה  –הפקולטה לניהול טכנולוגיה  ג.

 .(B.Aלמידה )המחלקה לטכנולוגיות למערכות  ד.

  ( בתחומי העיצוב הבאים: B. Designהפקולטה מעניקה תואר ) -הפקולטה לעיצוב ה.

 המחלקה לעיצוב תעשייתי, המחלקה לעיצוב פנים והמחלקה לעיצוב תקשורת חזותית,             

 (.M. Design)  ותואר שני בעיצוב משולב           

 . www.hit.ac.ilהרחבה אודות המכון ניתן לקרוא באתר המכון  

 

 ידי הזוכה תנאי מתן שירותי הביקורת על .1

מתחייב לתת את השירותים נשוא מכרז זה  הזוכה( -)להלן  הזוכה במכרז .1.1

ים והנחיות טבמומחיות, במקצועיות ובמיומנות, בהתאם לתקנים, סטנדר

ואשר  כת המבקרים הפנימייםלש שקבעהכללי האתיקה על פי מקצועיות ו

 .ועל פי כל דין מתפרסמים מפעם לפעם

על ידי  מפעם לפעםנושאי הביקורת, שלבי הביקורת ולוחות זמנים לביצועה ייקבעו  .1.2

 על המבקר הפנימי במכון. הממונה

כל שירותי הביקורת, לרבות הדפסת טיוטות דוחות הביקורת ודוחות הביקורת  .1.3

ידי הזוכה  עלל והכ, הממונהיקבע שכפי פי המתכונת  יבוצעו על, תיקונםוהסופיים 

 ועל חשבונו.

מפעם הזוכה  על הממונהשירותי הביקורת יכללו את כל עבודות הביקורת שיטיל  .1.4

 .הממונהדרישת  לפייחיד או צוות, הכול  על ידיתבצע י מתן השירות .לפעם

לזוכה הזמנת  הממונהיעביר  ,ביקורת על הזוכהמטלה בתחום הלפני הטלת כל  .1.5

. הזמנת העבודה תכלול הגדרה של מכוןבידי המורשים מטעם ה חתומהעבודה 

אנשי הצוות המקצועי הנדרשים לביצוע המטלה פירוט של נושא הביקורת והיקפה, 

 לביצוע. רביוהיקף השעות המ הזוכהידי  מתוך הצוות המקצועי שהוצע על

 ם יתחיל בעבודה. בטר הממונה לאישור המקצועיצוות ההזוכה יציג את  .1.6
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 הזמנת העבודה.יקבל את הזוכה לא יחל בביצוע העבודה בטרם  .1.7

נתן לכך הממונה אלא אם  הזמנה,י שנקבע ברבהזוכה לא יחרוג מהיקף השעות המ .1.8

 להזמנת העבודה. בכתב בצירוף תיקון ועדכוןמראש אישור 

 .מיום קבלת הזמנת העבודהקלנדריים ימים  14יחל בעבודה בתוך  הזוכה .1.9

אחד או יותר מחברי לדרוש את החלפת  הממונהל שלב משלבי הביקורת יכול בכ .1.10

צוות הביקורת באחר, היה והוא סבור כי הדבר נדרש לצורך ביצוע העבודה 

 במיומנות ובמקצועיות.

חור בלוח הזמנים י. כל אהזמנת העבודהבהזוכה יחויב לעמוד בלוח זמנים שייקבע  .1.11

ה את כ  שבועות יז   שישהעל בהגשת הדוח הסופי של עבודת הביקורת אשר יעלה 

חור, אלא ילכל שבוע א ש"ח 500בתשלום פיצויים מוסכמים וקבועים בסך  מכוןה

רשאי לקזז את סכום  מכוןה חור מראש ובכתב.יהא הממונה את שריאם כן א

המצורף  רותים בהתאם להסכםהפיצוי המוסכם מהתמורה שתשולם לנותן השי

 .ההסכם( -)להלן  1למכרז זה כנספח 

יעשה יבממצאי עבודתו. העדכון  הממונהיעדכן הזוכה את  מתן השירותיםבמהלך  .1.12

הוק כפי -כל ארבעה שבועות מתחילת הביקורת ועד סיומה ואדבבאופן קבוע 

 .דיבאופן מיי הממונהממצא חריג יעדכן הזוכה את אם יתגלה . הממונהשיבקש 

בסעיף  להלן הגדרתוכ המבקר הפנימי או מנהל הפרויקט -מבקר פנימי ראשי )להלן  .1.13

)בלי לגרוע שא באחריות ישירה וכוללת יר מטעם הזוכה ויה איש הקשייה - (4.5.1

 מכוןוהוא שיחתום על דוחות הביקורת שיוגשו ל ,מכוןהכלפי ( מאחריות הזוכה

 לעניינים האלה:לכל הנוגע  ,בין היתרויהיה אחראי, 

 השירותים המבוקשיםפיקוח וניהול איכות  (א)

 עמידה בלוחות הזמנים (ב)

 קביעה ותיאום פגישות עם המבוקרים (ג)

 בשטח המציע והצוות המקצועיתפקוד  (ד)

 הממונהנוכחות בשטח בהתאם לדרישות  (ה)

 איכות כתיבת טיוטות הדוח והדוח הסופי (ו)

 דיווח שעות עבודה וחשבונות (ז)

 נטייםווהסופי ככל שיידרש בפורומים הרלהצגת עבודת הביקורת והדוח  (ח)

 במכון.

מסודר את כל החומר לממונה באופן בסיום כל עבודת ביקורת יעביר הזוכה  .1.14

ובכלל זה מסמכים, ניירות עבודה, קלטות,  ,המקורי ששימש לצורכי העבודה

חמרה או תכנה אשר נרכשו  כגון צילומים וכל חומר אחר שנצבר במהלך העבודה

במסגרת מתן השירותים, בטווח זמן  ועל פי דרישתו מכוןהאו פותחו בשיתוף 

 תוך הבטחת רציפות הפעילות. הממונהשיקבע 

 בוטל. .1.15

 הזוכה ייתן את השירותים בעצמו ולא תתאפשר קבלת שירותים מקבלן משנה. .1.16

 

 תקופת ההתקשרות והיקפה .2
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 .מכוןהחלטת ה על פימיד עם גמר הליכי המכרז או יחל  רות על ידי הזוכהישהמתן  .2.1

 בוטל. .2.2

 -בלבד  מכוןל -לשנה אחת, עם אופציה  אתקופת ההתקשרות עם הזוכה הי .2.3

 .מכוןלהארכה בחמש שנים נוספות, שנה בכל פעם, בכפוף לצורכי ה

 

 מכוןפיקוח ה .3

פעולותיו, לפקח על  את או מי שבא מטעמו לבקר לממונהתחייב לאפשר מ הזוכה .3.1

 כרז זה ועל הוראות ההסכם.מ השירותים נשוא ביצוע

למתן בכל העניינים הקשורים  הממונהתחייב להישמע להוראות מ הזוכה .3.2

 מפורט במפרט המכרז ובהסכם שייחתם בעקבותיו.השירותים כ

 

  תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז )תנאי סף( .4

, 1976-על המציע לצרף להצעתו אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .4.1

והתיקונים לו של פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, או אישור ממוחשב 

מאתר האינטרנט של רשות המסים המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי 

, או שהוא פטור 1975-פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

מלנהלם ונוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על 

 .עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף

עבור הפקת  ₪ 500ההשתתפות במכרז מותנית בהצגת שובר תשלום בסך של  .4.2

כון טכנולוגי המכרז. התשלום יעשה במזומן או בשיק שזמן פרעונו מיידי לפקודת מ

, טל'  201, חדר  5חולון. את התשלום ניתן לבצע במדור שכ"ל  במכון , בניין 

. השובר אינו ניתן להעברה והתשלום לא יוחזר למציע. יש לציין 5026574לתיאום  

 על גבי השובר שם המכרז ומספרו.

 צורת התאגדות המציע .4.3

לפי פקודת  חברה שהתאגדה בישראל או שותפות רשומהעל המציע להיות .4.3.1

 .1975-השותפויות ]נוסח חדש[, תשל"ה

למציע אין חובות אגרה שנתית )לרשם החברות או לרשם השותפויות( בגין .4.3.2

נדרש  -השנים שקדמו לשנה שבה מוגשת ההצעה. לגבי מציע שהוא חברה 

א לחוק החברות, 362שהמציע אינו רשום כחברה מפרה כמשמעה בסעיף 

תן לה התראה על כוונתו לרשמה כחברה או כחברה שהרשם נ 1999-תשנ"ט

 מפרה. 

 . ניסיון קודם של המציע .4.4

  השנים שקדמו למועד  בחמשעל המציע להיות בעל ניסיון קודם רציף ומוכח  .4.4.1

 האחרון להגשת הצעות למכרז זה בעריכת ביקורת פנימית בגופים ציבוריים        

 גופים  -)להלן  1992-כהגדרתם בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב       

 ציבוריים(.       

 בוטל. .4.4.2
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 שיפרטו את על המציע להוכיח את כשירותו לפי סעיף זה באמצעות מסמכים .4.4.3

 או  ות לעבודותלפי שנים וחודשים, המלצות בכתב ודוגמא ניסיונו הרלוונטי      

  ניסיון -1דלמלא כנדרש את נספח "ו בשנים הרלוונטיות,דוחות שביצע       

 .המציע"      

  כוח אדם .4.5

 פרויקטהמנהל .4.5.1

 העומד המציע יעמיד לצורך ביצוע העבודה נשוא מכרז זה מנהל פרויקט                   

 דרישות הניסיון וההשכלה המפורטות להלן )במצטבר(:ב                

צוות ביקורת פנימית של שלושה בעל ניסיון מוכח בניהול יחיד תושב ישראל,  (א)

אנשים הכפופים לו, בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות 

 .שעות בכל שנה 600-למכרז זה, בהיקף שלא יפחת מ

שקדמו למועד  השנים בחמשניסיון מוכח בעריכת ביקורת פנימית בעל  (ב)

 . בגופים ציבוריים, האחרון להגשת הצעות למכרז זה

: האלהבאחד או יותר מהתחומים או שני ראשון בעל תואר אקדמי  (ג)

 ., ביקורת פנימית וציבוריתחשבונאות, משפטים

במרשם הפלילי המתנהל לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות עדר רישום יה (ד)

 חוק המרשם הפלילי(. -)להלן  1981-התשמ"א ,השבים

 

 הצוות המקצועי .4.5.2

או  עובדים במשרה מלאה שניל צוות ש יעמיד המציענוסף על מנהל הפרויקט 

 .השירותים נשוא מכרז זה למתן שיהיה זמין לפי הצורך

דרישות הניסיון וההשכלה המפורטות להלן לעמוד בחברי הצוות על כל אחד מ

 )במצטבר(:

שלוש שנים של ניסיון מוכח בעריכת ביקורת פנימית יחיד תושב ישראל, בעל  (א)

 -השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה )להלן  חמשמתוך 

 המועד האחרון להגשת ההצעה(.

 בגופים ציבוריים.ביקורת פנימית  ניסיון מוכח בעריכת (ב)

: האלהבאחד או יותר מהתחומים  או שני בעל תואר אקדמי ראשון (ג)

 ביקורת פנימית וציבורית. ,, משפטיםחשבונאות

 בוטל. (ד)

בעריכת  שעות לפחות 600וות ניסיון נוסף של לפחות לאחד מחברי הצ (ה)

שקדמו למועד האחרון  בכל שנה בשנתייםשנצבר , כרו"ח ביקורת חשבונאית

 .יש לצרף תצלום תעודת רו"ח בתוקף .להגשת ההצעה

 בוטל. (ו)

 :הערות (ז)

מוכר כמשמעו בחוק תואר אקדמי בסעיף זה הוא תואר שהעניק מוסד  (1)

מוסד מוכר( וכן תואר  -)להלן  1958-המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח

על פי אישור הגף להערכת  -שווה ערך שהעניק מוסד אקדמי בחו"ל 

 החינוך. מכוןבתארים 
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 המציע לצרף להצעתו קורות חיים של חברי הצוות ומנהל הפרויקטעל  (2)

 לפי סעיף זהכנדרש  םלהוכיח את כשירות לפי שנים וחודשים,

 םשיפרטו את ניסיונ , תעודות והמלצות בכתבבאמצעות מסמכים

חברי הצוות ומנהל ניסיון  - 2ד'למלא כנדרש את נספח "ו ,הרלוונטי

 לתנאי הסף. 2'דכנספח ומסומן המצ"ב  "הפרויקט

ההחלטה  סעיפי המשנה שלהם,לעיל, על כל  4.5-ו 4.4 לעניין סעיפים (3)

 הניסיון תובדריש יםעומדמנהל הפרויקט או חברי הצוות  ,אם המציע

הצביע המציע  הניסיון שעליו ובכלל זה ההחלטה האםל לעי המפורטות

 אהפרויקט הוא ניסיון כנדרש לעיל הי ו/או חברי הצוות ו/או מנהל

 .ועדת המכרזים בשיקול דעתה של

  בוטל. (4)

במרשם הפלילי  עדר רישוםיה -בעבור כל אחד מחברי הצוות המוצעים  (5)

בתוספת בעניין עברה שמנויה הפלילי  המתנהל לפי חוק המרשם

 השנייה לחוק ואי קיומה של חקירה או משפט בקשר לעברה כאמור.

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף .5

על המציע לצרף תעודת רישום תאגיד )חברה או שותפות( ואישור של עורך דין או  .5.1

 רואה חשבון לגבי זכויות החותמים בשם התאגיד ולגבי סמכותם לחייב את

 .התאגיד בחתימתם

על המציע לצרף נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים, הניתן להצגה  .5.2

 .taagidim.justice.gov.ilולהפקה דרך אתר האינטרנט של הרשות שכתובתו 

העסקת עובדים זרים כדין ותשלום על המציע לצרף תצהיר חתום ומאומת כדין על  .5.3

בנוסח המצ"ב  ,1976-התשל"ו ,יםמינימום לפי חוק עסקאות גופים ציבורי שכר

 .בכנספח 

כמתחייב  ובדיועכי שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל  ההצהרעל המציע לצרף  .5.4

וההסכמים האישיים החלים  חוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוצייםמ

קרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים מחלים עליו, ובכל  אםליו, ע

במהלך כל תקופת ההתקשרות  כאמור לעילישלם הצהרה כי וציאליים כנדרש, סו

 תנאי הסף.הוכחת עמידתו בל ב בנוסח המצ"ב כנספח

 לעמוד בכל הדרישות שבמפרט ללא והתחייבות את מסמך המעגןעל המציע לצרף  .5.5

 .בהכלל, בנוסח המצ"ב כנספח  מן תיוצא

 בוטל. .5.6

 מנהל לגביי פלילבמרשם על המציע לצרף הצהרה המעידה על היעדר רישום  .5.7

 לתנאי הסף. והפרויקט וכל אחד מחברי הצוות המוצעים בנוסח המצ"ב כנספח 

לתנאי  זהצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים בנוסח המצ"ב כנספח על המציע לצרף  .5.8

 הסף.

 בוטל. .5.9

 בדיקת ההצעות והערכתן .6
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ייבדקו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות,  -שלב ראשון  .6.1

ביחס לעמידתן בתנאי הסף המוקדמים, המנהליים והמקצועיים. רק פניה אשר 

 עמדה בכל תנאי הסף הנדרשים תעבור להיבדק בשלב הבא. 

 מהציון הסופי(  55%בדיקת איכות ההצעה ) -שלב שני  .6.2

המוצע על ידי  הצוותקנה בהתאם לטיב ההצעה, כישורי בשלב השני, ההצעות תיבד .6.3

המציע, ניסיון ומיומנות. בדיקת האיכות תבוצע בהתאם לפרמטרים המופיעים 

 בטבלה להלן: 

 לפיהן ייקבע הציון במרכיב האיכות ומשקלותיהן שמידה האמות  .6.4

 

 פרמטר איכות
 

 משקל 

 4.4סעיף -ציבורייםבמתן שירותי ביקורת בגופים  ציעניסיון מוכח של המ

 1בהתאם לפירוט בנספח ד

20% 

 10% 2בהתאם לפירוט בנספח ד 4.5.1סעיף , ראש הצוותניסיונו המקצועי של 

פרטים על צוות הביקורת המיועד לרבות קורות חיים .פירוט מלא של הניסיון 
המקצועי הידע וההשכלה הרלוונטי לעבודה יש לפרט את היקף העבודה 
ומספר שנות הניסיון. במסגרת זו יש לציין את חלקו היחסי של כל אחד 

 4.5.2סעיף מחברי הצוות בעבודה. 

15% 

)מקצועיות, זמינות,   ראש הצוותרואי החשבון ועל  עלאיכות המלצות 

 יחסי אנוש(.

10% 

 55% סה"כ

ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לגרוע נקודות לגבי מציע או אשר, עבד  .6.5

בעבר עם מכון או מי מטעמו כנותן שירותי ייעוץ ולא עמד בלוחות הזמנים ו/או 

בסטנדרטים של השירות הנדרש, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על 

 טיב העבודה שסיפק. 

 80%קת איכות ההצעה ניקוד העולה על רק מציעים אשר יקבלו במסגרת בדי .6.6

 מהציון בשלב השני, יעברו לשלב השלישי. 

במסגרת בדיקת איכות  80%עלה מספר ההצעות, אשר קיבלו ניקוד העולה על  .6.7

ההצעות אשר קיבלו את הציונים  6הצעות, יעברו לשלב השלישי רק  6ההצעה, על 

ו מציעים שקיבלו ציון הגובהים ביותר בשלב השני. במידה ובבדיקה האיכות יהי

 מציעים.  6דומה, המכון שומר על זכותו להזמין יותר מ 

 

 מהציון הסופי(  10%ראיון  ) -שלב שלישי  .6.8

בשלב השלישי על המציע, להציג בפני חברי צוות הבדיקה של המכון את פעילות  .6.9

המוצעים לביצוע העבודה המוצעת בפניה זו. לראיון  צוות היועציםהמציע ואת 

רק מציעים אשר הצעותיהם עלו לשלב השלישי וזאת בתאריך שייקבע  יוזמנו

בהודעה למציעים שהגיעו לשלב זה. בריאיון תיבחן, בין השאר, המתודולוגיה 

לביצוע העבודה על ידי המציע, לרבות המבנה המוצע של העבודה, כיווני חשיבה 

 ופירוט מקורות המידע שישמשו אותו בהכנת העבודה.
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  הצעת  הזוכה ההצעה וקביעת( מהציון הסופי 35%דירוג לפי מחיר ) - רביעי לבש .6.10

 המחיר של ההצעות שעלו לשלב הרביעי תחושב על פי הנוסחה הבאה:    

 לפי הנוסחה הבאה:  ,ושל חבר צוות  לשעה שכר עבודה של מנהל פרויקט                           
    

 ההצעה הנמוכה ביותר                                                                                                   
 ---------------------------     *     35    ציון מחיר =      
 מחיר ההצעה הנבדקת                       

 
 ההצעה הזוכה

והמחיר של כל ההצעות שעלו  האיכות, הראיון הציון הסופי של ההצעות יינתן לאחר שקלול ציוני

 לשלב הרביעי לפי הנוסחה הבאה:

 שלבהציון מחיר )+  (השלישישלב ה)ראיון ציון +  (השלב השניציון איכות )הציון המסכם =

 ( הרביעי

 תהיה ההצעה הזוכה. ,שתקבל את הציון המסכם הגבוה ביותרו זה לשלב שעלתה ההצעה

 

 הצעת המחיר .6.11

ש"ח בעד  250בעד שירותי הזוכה הם כדלקמן: התעריפים המרביים לתשלום .6.11.1

ש"ח בעד שעת עבודה של  200-( ומשעת עבודה של מנהל הפרויקט )לפני מע"

 התעריפים המרביים(. -( )להלן מחבר צוות )לפני מע"

הצעת המחיר תינתן באחוזי הנחה מהתעריפים המרביים. על המציע לציין .6.11.2

צעתו לאחוזי ההנחה את ה הבטופס הגשת הצעת המחיר המצ"ב כנספח 

 מהתעריפים המרביים. 

, כגון אש"ל של המציע התמורה לשעת עבודה כוללת את כל ההוצאות.6.11.3

 .משרדיותוהוצאות 

 

 

 

 חישוב ציון העלות .6.12

  ועדת המכרזים תחשב את המחירים המוצעים על פי אחוזי ההנחה  .6.12.1

 . המהתעריפים המרביים שיציינו המציעים בנספח         

 ממרכיב  20%משקלו של המחיר לשעת עבודה של מנהל הפרויקט יהיה  .6.12.2

 ממרכיב  80%המחיר ומשקלו המחיר לשעת עבודה של חבר צוות יהיה          

 המחיר.         

 חישוב הציון במרכיב העלות ייעשה בדרך הזאת: .6.12.3

 ./10020המחיר המוצע עבור שעת עבודה של מנהל הפרויקט כפול  (א)

 . /10080המחיר המוצע עבור שעת עבודה של חבר צוות כפול 

 סכום שתי המכפלות הנ"ל יהיה המחיר המשוקלל.

במרכיב  100המציע שיציע את המחיר המשוקלל הנמוך ביותר יזכה לציון  (ב)

 העלות. יתר המציעים יקבלו במרכיב העלות ציון יחסי לציון זה. 

 בוטל. .6.13

 ראיון המציע והצוות המוצע .6.14
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 .מכוןאיון בייע והצוות המוצע על ידו יזומנו לרהמצנציג 

נציג השתתפות -אי איון.יוצע להשתתף ברמיודגש כי על כל אחד מחברי הצוות ה

לגרום לניקוד  האיון עלולימנהל הפרויקט או מי מחברי הצוות המוצע בר ,המציע

 נמוך באמת מידה זו.

 שביעות רצון של לקוחות המציע מהשירותים שסיפק .6.15

שירותי ביקורת פנימית להם נתן אשר המציע ינקוב בשמות של עשרה לקוחות 

שירות שניתן, מועד מתן ההשנים האחרונות ויפרט את הנתונים שלהלן:  בחמש

 נייד. הטלפון המספר  וכןמספר הטלפון שלו  ,השירות, שם איש הקשר

על פי בחירתו על מנת לברר  - כולם או חלקם - יהיה רשאי לפנות ללקוחות מכוןה

את שביעות רצון הלקוח על פי אמות מידה קבועות ושוויוניות לגבי כל אחד 

גם ללקוחות שקיבלו שירותים שומר לעצמו את הזכות לפנות  מכוןהמהלקוחות. 

שצירף ובמקרה כזה גם תשובותיהם ישוקללו  1מן המציע ואינם מופיעים בנספח ד

  ו.בקביעת הניקוד באמת מידה ז

 התמורה .7

הוראות מכרז זה על פי השירותים  מתןהזוכה עבור  למציע מכוןהתמורה שישלם ה .7.1

 ,מכוןההיה לפי הצעת המציע, בכפוף לביצוע בפועל ולהחלטת תעל כל נספחיו 

 לרבות החלטת ועדת המכרזים.

 פי דיווח של הזוכה ועלהמתוארות להלן דרך האבני היו בהתאם להתשלום ימועדי  .7.2

 :להלןעות בפועל כמפורט על ביצוע ש

שהוקצה לפרויקט ועל פי דיווח השעות בפועל ישולמו מהסכום  15%עד  (א)

 .הממונההגשת סקר מוקדם ותכנית ביקורת לשביעות רצון  לזוכה לאחר

שהוקצה לפרויקט ועל פי דיווח השעות בפועל ישולמו מהסכום  40%עד  (ב)

עמידת המבקר הפנימי באבן הדרך "הגשת לאחר שאישר הממונה את לזוכה 

  ."טיוטת דוח ביקורת

ישולמו  שהוקצה לפרויקט ועל פי דיווח השעות בפועלמהסכום  45%עד  (ג)

הגשת לאחר שאישר הממונה את עמידת המבקר הפנימי באבן הדרך " לזוכה

 ."דוח ביקורת סופי

ר הגשת לאחטעונות אישור הממונה וישולמו  7.2דרישות התשלום על פי סעיף  .7.3

 :הללוחשבוניות, במועדים 

( 1-15במחצית הראשונה של כל חודש )בימים  מכוןחשבוניות שיוגשו ל (א)

 חודש העוקב.ב 15-ביום העסקים הראשון הבא לאחר ה ישולמו

כל חודש )כולל שני ימים ב 16-24בין התאריכים  מכוןחשבוניות שיוגשו ל (ב)

 חודש העוקב.ב 16-24שולמו בין התאריכים יאלו(: 

כל חודש )כולל שני ימים ב 25-31בין התאריכים  מכוןחשבוניות שיוגשו ל (ג)

 חודש העוקב.ב 24-אלו(: ישולמו ביום ה

 

 בין המכרז להסכם רכיהרייה .8

חלק בלתי נפרד ממסמכי  הואההסכם המצורף למפרט מכרז זה, על נספחיו,  .8.1

 .שלם הסכם המצורף לו )על נספחיו( מסמך אחדובמכרז בהמכרז. יש לראות 
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מאמץ ליישב  מכוןה יעשה ההסכם,נוסח לבכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז  .8.2

 בין שני הנוסחים.

יגבר נוסח  ההסכםנוסח להמכרז מפרט בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח  .8.3

 המיטיב עם המכון.

 

 בוטל. .9

 החלפת חברי צוות .10

השירותים  צוות ליתן חבר אם לא יוכללהחליף חבר צוות או זוכה יבקש ה אם .10.1

, יהא על בשל נסיבות מיוחדותבהתאם למסמכי המכרז, ההצעה וההסכם,  מכוןל

לו להחליף את חבר הצוות האמור לעיל בכתב בבקשה לאשר  מכוןלפנות ל זוכהה

. בקשת הזוכה תוגש חדש חבר צוות חבר הצוות המוחלף( ולמנות במקומו -)להלן 

יהא רשאי ליתן את  מכוןה מורה.מיד עם היוודע לו על הצורך בהחלפה הא מכוןל

 אישורו או להימנע מכך, לפי שיקול דעתו המוחלט.

 במכרז זה לחברי הצוות שנקבעויהא לעמוד בתנאי הסף  המוצעעל חבר הצוות  .10.2

 ההחלטה אם חבר הצוות עומדמחבר הצוות המוחלף.  בכישוריופול ילא יוהוא 

 .מכוןבשיקול דעתו המוחלט של ה אהי האמורותבדרישות 
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 הוראות כלליות .11

 מכרז.בשומר לעצמו את הזכות להחליט שלא לבחור זוכה כלשהו  מכוןה .11.1

 .מתחייב לסיים את הליכי המכרז ולקבוע זוכה תוך תקופה מסוימת אינו מכוןה .11.2

 בוטל. .11.3

או  כולם ,המציעיםהזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל  הרושמ מכוןל .11.4

בהירויות שעלולות -או להסיר איהצעתם  לעלקבל הבהרות  על מנת ,חלקם

 .להתעורר בבדיקת ההצעות

, ההצעות המפסידות מכוןל םלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקניב .11.5

יום נוספים לאחר סיום הליכי המכרז, וזאת למקרה שבו  180בתוקפן ו עמדי

או בכל מקרה  מכוןם ההמציע הזוכה יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות ע

הזוכה. בנסיבות מעין אלה תהיה ועדת המכרזים  שלא תמומש הזכייה עם המציע

להכריז על בעל ההצעה  ,פי שיקול דעתה הבלעדי על ,רשאית )אך לא חייבת(

 כזוכה במכרז. שתדורג במקום השני

 על פי כל דין. מכוןאין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות ה .11.6

 

 :הליך הבהרות

   עד ליום  evgeny@hit.ac.ilניתן להגיש שאלות הבהרה אך ורק לכתובת המייל הבאה:  א.

          1.12.15. 

 יש לבקש אישור בדוא"ל על הגעת שאלת ההבהרה ליעדה. באחריות המציע לבדוק כי    ב. 

 הנ"ל. התקבלה. המכון אינו מתחייב לענות לפניות שיומצאו אליו לאחר התאריך פנייתו            

 על המציע הפונה בשאלת הבהרה לציין את מספר המכרז, נושאו, שאלת ההבהרה, העמוד  ג.

 ממנו עולה שאלתו, שמו של המציע ופרטי הקשר עמו. במידה ולא ציין הפונה כתובת           

 דוא"ל, תשלח תשובה לדוא"ל ממנו נשלחה שאלת ההבהרה.          

 המכון אינו מתחייב לענות על שאלות שיופנו אליו והוא רשאי לענות על חלק מהשאלות  ד.

 או לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות.          

 המכון יפרסם תשובות לשאלות הבהרה הרלוונטיות לכלל המציעים, באתר האינטרנט של  ה.

 המכון, והם יהוו חלק ממסמכי המכרז.           

 בהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו ע"י המכון בקשר כל ה ו.

 עם המכרז, מיוזמתו או כמענה לשאלות משתתפים במכרז, יפורסמו באתר האינטרנט של            

 המכון ולמציע לא תהא כל טענה כלפי המכון בעניין אי קבלת המידע. כל שינוי או תוספת            

 למכרז, לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בין ביוזמת המכון ובין בעקבות שאלות         

 הבהרה של מציעים, ייעשה ע"י המכון, לפי שיקול דעתו, ויחייב את המציעים.        
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 המכון שומר לעצמו את הזכות להוציא תיקונים והבהרות מטעמו למסמכי המכרז, גם    ז.

 תשובות לשאלות ההבהרה, בין מיוזמתו ובין אם כמענה לפניות מהמציעים לאחר פרסום ה         

 הפוטנציאלים.        

 מובהר, כי העברת שאלות ומתן או אי מתן תשובות איננו דוחה את המועד האחרון   ח.

 המכון שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של השגה אם ימצא  להגשת הצעות.        

 מתן מענה להשגה עלול לסכל או לפגוע בהליך המכרז או בתכליתו.כי        

 

 הגשת ההצעה אופן .12

 בוטל. .12.1

לרבות מילוי  ,פי תנאי הסף כל המסמכים הנדרשים על על המציע לצרף להצעתו את .12.2

 .כנדרש וחתימה עליהם הנספחים לתנאי הסף

על המציע לחתום בראשי תיבות על כל אחד מעמודי ההסכם ובחתימה מלאה  .12.3

 בעמוד האחרון ולצרף את ההסכם להצעתו.

 .15:00עד השעה  15.12.15המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  .12.4

 ההצעה תוגש כך:  .12.5

 על המציע להגיש את הצעתו בשתי מעטפות סגורות; מעטפה אחת תכלול .12.5.1

  , מלבד טופס הגשת הצעת מחיר,עותקים שלושהאת המענה למפרט ב        

 למתן שירותי ביקורת פנימית  005/15נה למכרז מס' מעועליה יירשם: "        

 טופס הגשת הצעת את ומעטפה נוספת אשר תכלול  ,)ללא הצעת מחיר("       

 005/15מכרז מס'  -"הצעת מחיר מחיר ועליה יירשם: ה      

שאינה נושאת סימני זיהוי של  שלישית למעטפה את שתי המעטפות יש להכניס .12.6

יש . בלבד "למתן שירותי ביקורת פנימית 005/15מכרז מס' "המציע ולרשום עליה 

)לובי כניסה מרח' 1בבניין מס'  מכוןלתיבת המכרזים הנמצאת במעטפה זו לשלשל 

שומר לעצמו את הזכות לדחות את מועד הגשת ההצעות לפי  מכוןה(  52גולומב 

 שיקול דעתו המוחלט.

הצעת המחיר ש את לא הגיהמכרזים תפסול על הסף הצעת מציע אשר ועדת  .12.7

  במעטפה סגורה ונפרדת.

רק אם הוגשה הצעה יחידה במסגרת המכרז או אם לא יחול  12.7בסעיף האמור  .12.8

הצעה אחת בלבד מבין כל ההצעות שהוגשו במסגרת המכרז עומדת בכל תנאי 

 הסף המפורטים במכרז.

ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור  היאהגשת ההצעה חתומה  .12.9

המצורף לו על נספחיו, הבין את האמור במסמכים אלה  וההסכםבמסמכי המכרז 

 ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.

 

 

 

 

 המכרזעיון במסמכי  .13



 
 

14 

 ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז לעיין במסמכי המכרז.  .13.1

 המציע ער לכך כי אם יזכה במכרז תועמד הצעתו לעיונם של משתתפיו האחרים.  .13.2

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות מקצועיים 

, חלקים סודיים(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים -)להלן 

 יפעל כאמור להלן:

 וינמק את טענתו. דייםם החלקים הסוה יציין במפורש בהצעתו מה (א)

 משמעי.-יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד (ב)

 במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית. (ג)

ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת המציע בשל סוד מסחרי או  .13.3

 בהצעה.סוד מקצועי אם היא אינה מנומקת או אם היא מסומנת סימון גורף 

 בכל מקרה לא ייחשבו מחירי ההצעה סוד מסחרי או סוד מקצועי. .13.4

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה  .13.5

 כולה לעיון מציעים אחרים.

בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  הכרה הואסימון חלקים בהצעה כסודיים 

המציע מוותר מראש על זכות העיון בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן ש

 בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

של ועדת  ואבדבר היקף זכות העיון של המציעים ההסופי יודגש כי שיקול הדעת  .13.6

החליטה ועדת  .תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים  וכי היאהמכרזים בלבד, 

ם שהמציע הגדירם המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הג

פניה בתוך פרק לכסודיים, תיתן על כך התראה למציע ותאפשר לו להשיג על כך 

 זמן ההולם את נסיבות העניין.

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע, תודיע על כך למציע בטרם 

 מסירת החומר לעיונו של המבקש.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 בוטלנספח א 
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 נספח ב

 

 תנאי הסףעמידה ב הוכחתל 4.5 לעניין סעיףהצהרה והתחייבות 

 

ז "המציע(, נושא ת - מורשה חתימה מטעם המציע ______________ )להלן ,אני הח"מ

מצהיר בזאת כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה, בשנת ___________,  ,___________

לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים 

שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים  ככלהחלים עליו, 

ד בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן מתחייב לעמוכי הוא ו ,כנדרש

 לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות.

 

 

_____________            ____________   _______________  ___________ 

 חותמת   חתימה שם מורשה החתימה  תאריך

 

 

 

 

 תנאי הסףת עמידה בהוכחל התחייבות 

 

מורשה חתימה מטעם  ,ז מס' ______________"נושא ת ,______________ ,אני הח"מ

מתחייב בזאת בכתב לעמוד  ,המציע( - _______________ שמספרו ______________ )להלן

 מן הכלל. תכל הדרישות שבמפרט מכרז זה ללא יוצאב

   _______________  ________________________            ____________ 

 חותמת   חתימה שם מורשה החתימה  תאריך
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 בוטל ג נספח

 
 1דנספח 

 המציע פירוט ניסיון 

 :על המציע למלא את הנתונים הנדרשים להלן

 ___________________ שם המציע: 

 ___________________ רישום:המספר 

 ___________________ כתובת:ה

 פקס: ______________מס' ה ___________________ טלפון:מס' ה

 ___________________  קשר ותפקידו:השם איש 

 ___________________ איש הקשר:של טלפון מס' ה

 

 ן המציע בביקורת פנימיתפרטים בדבר ניסיו
 

מזמין שם 
או  ירותהש

 הפרויקט

פרטים בדבר 
מהות השירות 

 המציע/ שסיפק
בדבר פרטים 
או  השירות

 1הפרויקט

מתן מועד 
או  השירות
הפעלת 

 הפרויקט
את יש לציין )

טווח 
 התאריכים(

היקף 
שעות 
ביצוע 

הפרויקט 
 בשנה

פרטים 
בדבר אנשי 

 קשר
יש לציין )

שם, כתובת 
 (ומס' טלפון

שנות 
ניסיון 
במתן 

שירותי 
ביקורת 
פנימית 
בגופים 

 ציבוריים
      

      

      

      

      

      

      

      

 

 סמכים נוספים בדבר ניסיון המציע.ניתן להוסיף שורות לטבלה ו/או מ

 

 על החתום:

_____________________                                                   _____________________ 

 שם וחתימה        תאריך

                                                 
 .Yעל הליכי רכש של מערכת מחשוב מסוג  Xיש לפרט את התחום הספציפי של השירות, לדוגמה: ביקורת בגוף  1
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 2דנספח 

  חברי הצוות ומנהל הפרויקטפירוט ניסיון 

 

  .ן חברי הצוות ומנהל הפרויקט בביקורת הפנימיתבדבר ניסיו שלהלן פרטיםה למלא אתעל המציע 
 
 

 ________________ שם:
 
 מוצע: __________התפקיד ה
 

 : __________________ההשכל
 
 

שם מזמין 
השירות או 

 הפרויקט

פרטים בדבר 
מהות השירות 

שסיפק המציע/ 
פרטים בדבר 

השירות או 
 הפרויקט

מועד מתן 
השירות או 

הפעלת 
 הפרויקט

)יש לציין את 
טווח 

 התאריכים(

היקף 
שעות 
ביצוע 

הפרויקט 
 בשנה

שנות 
ניסיון 
במתן 

שירותי 
ביקורת 
פנימית 
בגופים 

 ציבוריים 

פרטים 
בדבר אנשי 

 קשר
יש לציין )

שם, כתובת 
 (טלפוןומס' 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 ניתן להוסיף שורות לטבלה או מסמכים נוספים בדבר ניסיון חברי הצוות ומנהל הפרויקט.

 
המועמד והעתקי אישורים בדבר לימודיו בעברית או חיים של הקורות את לצרף לטופס יש 

 מאושר בידי נוטריון.  האישורים, עליו להיותבאנגלית בלבד. אם יוגש תרגום של 

 .על המציע למלא את הטופס לגבי כל אדם שמועמד להיכלל בצוות
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 נספח ה

 צעת מחירגשת הטופס ה

 )במעטפה נפרדת וסגורה(

 לכבוד

 מכרזיםהועדת 

 טכנולוגי חולון מכון

 

 שירותי ביקורת פנימית מס' ____למתןלמכרז מחיר  תהצעהנדון: 

 ___________________                     שם המציע:  

 רישום:                   ___________________המספר 

 כתובת:                             ___________________ה

 פקס: ______________מס' טלפון:                       ___________________        מס' ה

 ___________________ קשר ותפקידו:   השם איש 

 איש הקשר:            ___________________של טלפון מס' ה

ז "נושא ת ,__________ -ו __, נושא ת"ז שמספרה____________,_________ ,אנו הח"מ

 ,הרשום אצל _____________ _מורשי חתימה מטעם _____________________,  פרהמסש

 ע(.המצי - שמספרו __________ )להלן

 ______________פוןטלמס' הכתובת __________________________ ה

 פקס _______________מס' ה

המציע מתחייב ליתן את כל השירותים הנדרשים  לאחר שעיינו היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו,

בהתאם להוראות ההסכם ול בהתאם להוראות מפרט מכרז זה על נספחיו ובמפרט מכרז זה, הכ

 מכרז על נספחיו.שצורף ל

 כדלקמן: הוא למכרז זה המחיר המוצע בידינו

מהתעריף המרבי בעד שעת עבודה של  אחוזים ( ___________:)במילים __הנחה בשיעור %___

 מנהל הפרויקט.

מהתעריף המרבי בעד שעת עבודה של  אחוזים___________  (:)במילים _____ הנחה בשיעור %

 חבר צוות.

 למפרט המכרז, ואלו הם: 6.4.1הרלוונטיים להצעתנו מוצגים בסעיף התעריפים המרביים 

 (.מש"ח בעד שעת עבודה של מנהל הפרויקט )לפני מע" 250

 (.מש"ח בעד שעת עבודה של חבר צוות )לפני מע" 200

 (:ממחיר השירותים המוצע בידינו לאחר ניכוי ההנחה המוצעת לעיל הוא )לא כולל מע"

 ודה של מנהל הפרויקט._______ ש"ח בעד שעת עב

 _______ ש"ח בעד שעת עבודה של חבר צוות. 

 

 על החתום:

__________________   ____________________ 

 תאריךה      חותמת התאגיד

_____________________  ___________   _______________ 

 שם מורשה החתימה    תאריךה   חתימההחתימת מורשה 

____________________  __________   _______________ 

 שם מורשה החתימה    תאריךה   חתימההחתימת מורשה 
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 כל אנשי הצוות המוצעלמלא עבור – להוכחת עמידה בתנאי הסף ונספח 

 

 

 פליליבמרשם העדר רישום יהצהרה על ה

 

מוצע בידי _________ ]שם  ,______________ פרהמסשז "נושא ת ,אני הח"מ __________

 מצהיר בזאת בכתב כדלקמן: ,חבר צוותאו  מנהל הפרויקט המציע[ לשמש

 

כל רישום במרשם הפלילי המתנהל לפי חוק  לגבייאין  הנני תושה ישראל וכי מצהיר בזאת כי אני

החוק(, בעניין עברה שמנויה בתוספת  -)להלן  1981-התשמ"א ,המרשם הפלילי ותקנת השבים

השנייה לחוק, וכי אין מתקיימים במועד חתימתי על הצהרה זו חקירה או משפט כלשהם בקשר 

 לעברה כאמור.

 

                                _____________                                        ______________ 

 תאריךהחתימת המצהיר                                                                                   

 

 

 

 להוכחת עמידה בתנאי הסף זנספח 

 

 עדר ניגוד ענייניםיהצהרה על ה

 

 

 מטעם חתימה מורשה ,______________ פרהמסש ז"ת נושא ,______________ ,מ"הח אני

 :כדלקמן בכתב בזאתמצהיר  ,(המציע - להלן______________ ) שמספרו_______________ 

 

המציע איננו ואין הוא עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, בניגוד עניינים בין  כי מצהיר נניה

 נשוא מכרז זה ועניין אחר שלו. ביצוע השירותים

 

שיש בו משום פגיעה בחובותיו בכל דרך שהיא בעיסוק או להתקשר שלא לעסוק המציע מתחייב 

או שבעטיו הוא עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של  מכוןשמכוח מתן השירותים ל

בין עניין ו ,מכוןהשירותים לניגוד עניינים, בין מילוי תפקידיו לפי המכרז או עיסוקיו במסגרת מתן 

 .עניין אחר( -)להלן אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו עניינו של המציע, ועניינו של בעל זיקה למציע 

 

בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שהמציע עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידיו או 

 שלו או עניין של בעל זיקה בו. בין עניין אחרו ,מכוןעיסוקיו במסגרת מתן השירותים ל
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  תוכן וכי חתימתי היא זה גיליון בשולי המופיעה החתימה כי________,  הוא שמי כי מצהיר הנני

 .אמת הצהרתי

 

 

_______________________           _________________ _______________ 

 תאריךה   תאגידה חותמת        וחתימתו חתימהה מורשה שם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1נספח 

 הסכם למתן שירותים

 

 בשנת _____ ___שנערך ונחתם ביום ___

 

 בין:

 מכון טכנולוגי חולון

 52רח' גולומב 

 חולון

 (המכון - להלן)

 מצד אחד

 

 בין:ו

 השם : _______________________

 ________________ כתובת:ה

 __________________רישום )עוסק מורשה, תאגיד(: המס' 

נושא ת"ז שמספרה  ________ -ו __________נושא ת"ז שמספרה  ___________באמצעות 

 _____________ המוסמכים לחתום בשמו.



 
 

 

 

 

23 
 
 

 נותן השירותים( - להלן)

 מצד שני

 

 

 מבוא

 

 המכרז(. -)להלן למתן שירותי ביקורת פנימית ________מכרז מס' -פרסם מכרז  מכוןהואיל וה

 והוא חלק בלתי נפרד מהסכם זה. להסכם זה א מצ"ב כנספחהעתק של המכרז 

 

זכה במכרז שפורסם בעניין הסכם זה בהתאם להחלטת ועדת המכרזים  ונותן השירותים והואיל

והתחייב לפעול וליתן את השירותים נשוא המכרז בהתאם __________  מיום מכוןשל ה

 .להוראות המכרז, הצעתו על כל נספחיה והצהרותיו

חלק בלתי  והיאלהסכם זה  ב כנספח תן השירותים למכרז על נספחיה מצ"בהעתק של הצעת נו

 ההצעה(; - נפרד מהסכם זה )להלן

 

את השירותים המפורטים  מכוןיבצע עבור הנותן השירותים והואיל והצדדים מעוניינים כי 

בהסכם ל כמפורט והכ -שנקבעו בהסכם  באופן, במועדים ובתנאים זה בהסכםובמכרז, בהצעה 

 ;השירותים( -)להלן  במכרז ובהצעה, לרבות זה

 

 מעבידווהואיל והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד 

שאינם הולמים התקשרות  ,, וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרותנותן השירותיםבין ו מכוןבין ה

 מעביד;ובמסגרת יחסי עובד 

 

 :הצדדים כדלקמןוסכם בין הוצהר והעל כן 

 

 חלק בלתי נפרד ממנו. ונספחיו הםהמבוא להסכם זה  .1

 .הז הסכםלפרשנות  ושמשיזה ניתנות לשם התמצאות והן לא  הסכםכותרות הסעיפים ל

 יקרא כיחידה אחת עמו.יוהמכרז חלק בלתי נפרד מ הוא הז הסכם .2

 במכרז.רוש והמשמעות המוקנים להם ייהיו למונחים המפורטים בו הפ הז הסכםב .3

 בוטל. .4

כדי לגרוע סכם ההאין בהוראות ו, המכרזבאות להוסיף על הוראות  סכם זההוראות ה .5

הסכם ולא ייחשב האמור במכרז, על פי ה מכוןלו זכאי האשר ומכל סעד מכרז מהוראות ה

 .מכרזויתור על הוראה מהוראות הוכהקלה או כ זה

אי חוזה זה, יהיו תנאי המכרז, אם התגלתה סתירה בין תנאי מתנאי המכרז ובין תנאי מתנ .6

 על הבהרותיו עדיפים, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
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 נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזה כלהלן: .7

וכי מתן  ,נותן השירותים מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים .7.1

רבות בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, ל מכוןהשירותים על ידו ל

 ין רוחני של צד ג' כלשהו.יבכל הקשור לזכויות בקנ

לרבות  ,עוד מצהיר נותן השירותים בזאת כי יש לו היכולת והאמצעים הדרושים .7.2

וכן הידע המקצועי, הניסיון  ,האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו

 לשם אספקת השירותים. ,והמומחיות הנדרשים

יב לבצע את השירות בעצמו ולא להעביר או למסור את נותן השירותים מצהיר ומתחי .7.3

ביצוע השירותים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במלואם ובין בחלקם, לצד שלישי 

 כלשהו, אלא אם הותר הדבר בכתב מראש על ידי הממונה.

נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים  .7.4

כל דין, לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות בהתאם להוראות 

 בכל עת שידרוש. מכוןהמוסמכות. נותן השירותים מתחייב להציגם ל

ובהר כי נכונותן של הצהרות נותן השירותים המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא מ .7.5

ה נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם ז-תנאי מהותי בהסכם זה. אי

 יחשב הפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן השירותים.ת ,ובין בכל מועד שלאחר מכן

מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו,  מכוןנותן השירותים מתחייב להודיע ל .7.6

לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים 

 על נספחיו.זה בהתאם להסכם 

מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר  נותן השירותים .7.7

 למתן השירותים נשוא הסכם זה.

 

 תקופת ההסכם .8

 .__________  ום ועד י __________תקופה שמיום לנחתם  זההסכם  .8.1

 בלבד שמורה האופציה להארכת תקופת ההסכם עד חמש שנים נוספות, שנה  מכוןל

דת שביעות הרצון משירותי הזוכה, להוראות כל , למימכוןבכל פעם, בכפוף לצורכי ה

, והתקנות שהותקנו מכוחו 1992-דין לרבות הוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב

 ולהוראות הסכם זה.

כולו או כל חלק ממנו תוך תקופת ההסכם  לבטל את ההסכםיהיה רשאי  מכוןה .8.2

 ימים מראש. 30בהתראה של 

ע ששל ההסכם מצד נותן השירותים או במקרה של ביצוע פ יסודיתבמקרה של הפרה  .8.3

 לבטל הסכם זה ללא התראה מוקדמת. רשאי מכוןעל ידו יהיה ה
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מובהר כי נותן השירותים אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו אלא בהסכמת  .8.4

בהתאם לשיקול דעתו  -כבכל עניין אחר  -יהיה רשאי לפעול בעניין זה  מכון, והמכוןה

 די.הבלע

נותן  בפיצוי חייב מכוןהיה הי, לא מכוןידי ה בכל מקרה של ביטול ההסכם על .8.5

, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים כלשהותשלום בהשירותים או 

 שסיפק עד  לביטול ההסכם.

ההסכם, נותן השירותים מחויב להעביר השירותים עקב ביטול בכל מקרה של הפסקת  .8.6

 מכוןאו את כל העבודה שעשה עבור ה מכוןאת כל החומר שברשותו והשייך ל מכוןל

ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי נותן השירותים אינו רשאי  ביטולעד ל

 לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.

זכויות יוצרים יחולו גם למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות ו .8.7

 לאחר הפסקת הסכם זה.

 

 

 

 

 נותן השירותים השירותים שיספק .9

שירותי ביקורת  מכוןבהסתמך על הצהרותיו של נותן השירותים, מזמין ממנו ה .9.1

 פנימית כמפורט בהסכם זה על נספחיו.

מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם, במכרז ובהצעה,  נותן השירותים .9.2

 , להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין.מכוןשות הבהתאם לדרי

 בוטל. .9.3

 בוטל. .9.4

ולבעלי  מכוןשום דבר בהסכם זה לא יתפרש כבא למעט מן הסמכויות הנתונות ל .9.5

 .התפקידים שבו

אינו מתחייב להזמין מנותן  מכוןלמען הסר כל ספק, מובהר ומודגש בזאת כי ה .9.6

ודה או שירות מנותן השירותים השירותים שירות או עבודה כלשהם. הזמנת עב

 .מכוןולפי שיקול דעתו המקצועי של ה מכוןתיעשה בהתאם לצורכי ה

 בוטל. .9.7

 את השירותים ברמה הגבוהה ביותר. תתנותן השירותים מתחייב ל .9.8

נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים נשוא הסכם זה באמצעות מנהל  .9.9

 מכוןיש לוועדת המכרזים של ההפרויקט וחברי הצוות שהוצעו על ידו בהצעה שהג

 ועדת המכרזים(. -)להלן 
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יהא רשאי לדרוש את החלפת מנהל  מכוןבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בזאת כי ה .9.10

 .מכוןהפרויקט או חבר הצוות, ונותן השירותים יהיה חייב להיענות לדרישות ה

 

 בוטל .10

 

 היעדר זכות ייצוג .11

השירותים איננו סוכן, שלוח או נציג של מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי נותן  .11.1

בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב  מכוןואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את ה מכוןה

 במהות השירותים נשוא הסכם זה.

נותן השירותים מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן, ויישא באחריות  .11.2

 יגוד לאמור בסעיף זה.או לצד שלישי הנובע ממצג בנ מכוןהבלעדית לכל נזק ל

, מראש מכוןלכל מטרה שהיא טעון הסמכה מפורשת לכך על ידי ה מכוןייצוג ה .11.3

 ובכתב.

 

 העסקת עובדים וקבלני משנה .12

המוצע אדם הח וכאת להעסיק  מתחייבנותן השירותים השירותים  מתןלשם  .12.1

 בהצעתו.

או לדרוש את החלפת אחד מטעם המכון בכל שלב משלבי הביקורת יכול הממונה  .12.2

יותר מחברי צוות הביקורת באחר, היה והוא סבור כי הדבר נדרש לצורך ביצוע 

פול ברמתו מהעובד המוחלף )על פי ילא יהעבודה במיומנות ובמקצועיות; עובד זה 

ויעמוד בדרישות המקצועיות הנדרשות מממלא  (מכוןחוות דעתו הבלעדית של ה

 התפקיד, כמוגדר במכרז.

שאי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, לא יהיה ר נותן השירותים .12.3

 לצורך ביצוע הסכם זה, בין כעובד ובין כקבלן משנה. ,1959-התשי"ט

העסיק נותן השירותים עובדים, הוא יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל חוקי  .12.4

 .1987-העבודה החלים על העובדים, ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז

סכמים קיבוציים והאחראי לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה היה נותן השירותים י .12.5

  החלים על העובדים.

 לכל דבר -חשב ית הרלוונטייםהרחבה הוצווי  העבודה מובהר כי הפרת הוראות חוקי .12.6

 כהפרה יסודית של  הסכם זה. -ועניין 

 

 שימוש בכלים ובחומרים .13

השירותים יירכשו על ידי נותן השירותים  מתןכל הכלים והחומרים הדרושים לשם  .13.1

 ועל חשבונו, אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב.
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השירותים יהיו מסוג  מתןנותן השירותים לצורך  ישתמשבהם שכל הכלים והחומרים  .13.2

 השירותים בהתאם להסכם זה. מתןיג ליהמתאים ללא ס

בזכויות צד ג' מובהר כי עשיית שימוש בכלים, חומרים או תכנות, שיש בה פגיעה  .13.3

 כהפרת הסכם זה. -לכל דבר ועניין  -חשב ית

 

 איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים .14

, ובלבד שלא מכוןנותן השירותים רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת ה .14.1

 יהיה בכך משום פגיעה בחובותיו לפי הסכם זה.

 -פן שיש בו על אף האמור, נותן השירותים אינו רשאי לספק שירותים לאחר, באו .14.2

 .לפי הסכם זה מכוןהשירותים ל מתןמשום פגיעה ב - מכוןלדעת ה

נותן השירותים מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל ניגוד עניינים  .14.3

בינו או בין התחייבויותיו על פי הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או 

ובין אם לאו, לרבות כל עסקה  האישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשהם

או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, וכי אין קשר כלשהו בינם ובין כל גורם אחר 

הנוגע לתחומים שבהם עוסקים השירותים, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך 

"ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד  ניגוד עניינים(. -)להלן ביצוע הסכם זה 

 ר.עניינים כאמו

היה ובכל זאת נוצר מצב של ניגוד עניינים, ידווח נותן השירותים על כך בכתב מיד  .14.4

 בנדון. מכוןלממונה וימלא את כל הנחיות ה

מודגש שהחובה שלא להיות במצב של ניגוד עניינים בקשר לנשוא הסכם זה חלה על  .14.5

 כל גורם שפועל מטעם נותן השירותים במסגרת ההסכם.

 התמורה .15

על פי תהיה על נספחיו השירותים לפי הסכם זה  מתןעבור  מכוןהתמורה שישלם ה .15.1

המציע  נתןשעליהם  במסמכי המכרזהתעריפים המרביים לשעת עבודה כמפורט 

 )להלן :"התעריף"(. הזוכה הנחה כפי שציין בהצעתו

 בוטל. .15.2

 

   דרך תשלום התמורה .16

 

תוכנית התמורה תבוצע בהתאם לשעות העבודה שבוצעו בועל ע"י המבקר על פי  .16.1

 מאושרת ע"י הממונה בהתאם לתעריף.

דרישות התשלום על פי סעיף זה טעונות אישור הממונה וישולמו לאחר  (ד)

התמורה  .החשבונית יום מתאריך קבלת 45בתנאי שוטף + הגשת חשבוניות, 

תחושב בהתאם לשעות העבודה שבוצעו בפועל ואושרו על ידי הממונה, 
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ינו עולה על היקף השעות המרבי ובלבד שהיקף שעות העבודה שבוצעו א

 שנקבע לביצוע העבודה מראש.

התשלומים המגיעים לנותן השירותים על פי סעיף זה ישולמו רק כנגד מסירת  .16.2

הדוח(, אשר  -חשבונות מפורטים מלווים בדוח על מתן השירותים על ידו )להלן 

 יאושרו על ידי הממונה.

. לא םאו בחלק םבמלוא הדוחלאשר את דרישת התשלום ואת  מכוןהרשות בידי ה .16.3

את דרישת התשלום במלואה, יחול המנגנון ליישוב מחלוקות, כמפורט  מכוןאישר ה

 להלן בהסכם זה.

איזה חלק  הדוח להודיע לנותן השירותים בתוך שלושים יום מיום קבלת מכוןעל ה .16.4

ומדרישת התשלום מקובל עליו, ולנמק מדוע לא קיבל את החלקים שאינם  ממנו

 מקובלים עליו.

 מכוןלאחר שאישר הממונה את דרישת התשלום על נותן השירותים להגיש ל .16.5

 חשבונית.

. נותן השירותים תמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דיןמה .16.6

החלים עליו מכוח הוראות כל דין או מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים 

 .הסכם במסגרת מתן השירותים

 ,בגלל עיכובים בתשלום התמורה מכוןכל דרישות וטענות ל יהיוהשירותים לא  לנותן .16.7

דרישת ום שכולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או מש

 התשלום או הדוח לא אושרו.

 .מכוןמיד כל סכום עודף שקיבל מה מכוןנותן השירותים מתחייב להחזיר ל .16.8

רעון כלשהו ילא יהא אחראי לכיסוי ג מכוןלמען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי ה .16.9

 שייגרם לנותן השירותים עקב מתן השירותים.

 סופית ומוחלטת -התמורה  .17

מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם לנותן השירותים 

שום תשלום אחר או נוסף פרט לא ישלם  מכוןהירותים כמפורט בהסכם. הש מתןעבור 

לתמורה עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים, לא במהלך תקופת 

 לא לנותן השירותים ולא לאדם אחר. ,הסכם זה ולא אחריה

  הפרת הסכם .18

בועות הוא בגדר הפרת ש שלושהמוסכם בין הצדדים כי איחור בלוח הזמנים אשר יעלה על 

ש"ח לכל שבוע איחור,  500זכאי לפיצויים מוסכמים וקבועים בסך  מכוןהסכם שבגינה יהא ה

רשאי לקזז את סכום הפיצוי  מכוןאלא אם כן אישר הממונה את האיחור מראש ובכתב. ה

 המוסכם מהתמורה שישלם לנותן השירותים בהתאם להסכם. 

 קיזוז .19

לשלם  מכוןיהא רשאי לקזז מהתמורה שעל ה מכוןר בזאת כי הנותן השירותים מסכים ומצהי

 מכוןכל סכום המגיע ל -ומכוח כל הסכם אחר פי הסכם זה על נספחיו  לנותן השירותים על
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ובתנאי שניתנה לנותן השירות  פי כל הסכם אחר פי הסכם זה או על מנותן השירותים על

 ימים הכוללת את סיבת הבקשה לקיזוז וזכות תגובה. 30התראה של 

 

 נזיקין .20

 ישיר או תוצאתי  שא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אבדן או נזק ינותן השירותים י. 20.1

כל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש מ שייגרמו

או לגופו או רכושו של כל אדם אחר  מכוןמטעמו, או לרכוש ה עובדיו או של העובדים 

 עקיפה מהפעלתו של הסכם זה. כתוצאה ישירה או 

  ישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיאילא  מכוןמוסכם בין הצדדים כי ה.   20.2

 שייגרמו לגופו או רכושו של נותן השירותים או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או     

 או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה  מכוןשל העובדים מטעמו או לרכוש ה    

 וכי אחריות זו תחול על נותן השירותים  ,ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה    

 בלבד.    

 על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו  מכוןשירותים מתחייב לשפות את הנותן ה.   20.3

 ו/ או הבאים מטעמו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של נותן השירותים     

 כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת    

 .מכוןה   

 חובת ביטוח .21

 נותן השירותים מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת .  21.1

 יהיה רשאי לקבל מדי פעם העתקים מפוליסות הביטוח כפי  מכון. המכון טכנולוגי חולון   

 ראות עיניו. על הביטוחים כאמור לכלול את הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר    

 מצוין להלן:גבולות האחריות לא יפחתו מה   

 ביטוח חבות מעבידים (א)

נותן השירותים יבטח בביטוח חבות מעבידים את אחריותו כלפי עובדיו בכל  (1)

 תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

דולר ארה"ב לעובד, למקרה  5,000,000גבולות האחריות לא יפחתו מסך  (2)

 ולתקופת הביטוח )שנה(.

, אם לעניין תאונת עבודה או חולוןמכון טכנולוגי הביטוח יורחב לשפות את  (3)

נושאים בחבות  מכוןמחלת מקצוע כלשהי תעלה הטענה שהמדינה או ה

 מעביד כלשהי כלפי מי מעובדי נותן השירותים.

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי (ב)

נותן השירותים יבטח את אחריותו החוקית כלפי צד שלישי )נזקי גוף  (1)

ת ישראל, בגין פעילותו בכל תחומי ורכוש( בביטוח אחריות על פי דיני מדינ

 מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

 דולר ארה"ב.1,500,000גבול האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ (2)
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 . Cross Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  (3)

ככל שייחשבו אחראים  מכון טכנולוגי חולוןהביטוח יורחב לשפות את  (4)

 ים והפועלים מטעמו.למעשי או מחדלי נותן השירות

 ביטוח אחריות מקצועית (ג)

 נותן השירותים יבטח את אחריותו בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית. (1)

הפוליסה תכסה כל נזק שייגרם בשל הפרת חובה מקצועית של נותן  (2)

השירותים, עובדיו וכל הפועלים מטעמו, ואשר נגרם בשל מעשה, רשלנות, 

מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו לרבות מחדל, טעות או השמטה, 

 .טכנולוגי חולון מכוןבתום לב, בכל הקשור למתן שירותי ביקורת פנימית ל

ככל שייחשבו אחראים  מכון טכנולוגי חולוןהביטוח יורחב לשפות את  (3)

 למעשי או מחדלי נותן השירותים והפועלים מטעמו.

 ולתקופה )שנה(.דולר ארה"ב למקרה  1,000,000גבול האחריות לא יפחת מ (4)

הביטוח יורחב לכסות גם בגין נזקים שנגרמו עקב אובדן מסמכים, נאמנות  (5)

 ולשון הרע, הוצאת דיבה ועיכוב עקב מקרה ביטוח מכוסה.

 חודשים מתום הביטוח. 6הפוליסה תכלול תקופת גילוי של לפחות  (6)

 

 כללי  21.2

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות ייכללו התנאים הללו: 

 או המקבילים להם. 2013לא יפחתו מהתנאים הידועים כתנאי ביט תנאי הביטוח 

 .מכון טכנולוגי חולוןלשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:  (א)

לצמצום או ביטול הביטוח על ידי נותן השירותים או המבטח לא יהיה כל תוקף  (ב)

יום לפחות במכתב רשום לחשב  60אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

 ;לוגי חולוןטכנו מכון

המבטח מוותר על כל זכות שיבוב או תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי  (ג)

ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת  טכנולוגי חולון מכוןמדינת ישראל, 

 אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.

נותן השירותים יהיה אחראי בלעדית לתשלום דמי הביטוח למבטח עבור כל  (ד)

 ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.הפוליסות 

ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה ופוליסה תחול בלעדית על נותן  (ה)

 השירותים.

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות  (ו)

המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הוא 

 חזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.ב
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  ימים ממשלוח ההודעה על הזכייה  15בתוך  טכנולוגי חולון מכוןנותן השירותים ימציא ל  21.3

 להסכם  האישור חתום על ידי המבטח על ביצוע הביטוחים בנוסח המצ"ב כנספח  

 )"אישור עריכת ביטוחים"(.  

  מכון טכנולוגי חולוןתקופת ההתקשרות החוזית עם  נותן השירותים מתחייב בכל  21.4

להחזיק את פוליסות הביטוח בתוקף. נותן השירותים מתחייב לחדש את כל הביטוחים  

 מכוןלכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא אישור עריכת ביטוחים חתום על ידי המבטח ל

 לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח. טכנולוגי חולון

  בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את נותן השירותים מכל חובה החלה עליו על אין   21.5

פי כל דין ועל פי הסכם זה, ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל על כל סעד 

 או זכות המוקנים לה על פי הדין ועל פי  ההסכם.

 זכויות יוצרים .22

נותן השירותים במסגרת הסכם זה ותוצאותיהם, כל השירותים שיסופקו על ידי  22.1

. נותן השירותים לא ישתמש מכוןללא יוצא מן הכלל, ייחשבו קניינו המוחלט של ה

במסמך כלשהו או בכל חלק מהשירותים, או תוצאותיהם, ללא אישור מראש 

יהיה זכאי לדרוש ולקבל מנותן השירותים במהלך מתן  מכון. המכוןובכתב של ה

לאחר מכן, כל תכנית, מסמך, או דבר הקשור למתן השירותים נשוא  השירותים או

 הסכם זה.

  חוות כויות היוצרים בכל השירותים שיסופקו למדינה כחלק מהסכם זה, לרבות ז    22.2

  דוחות, מחקרים וכל כיוצא באלה יהיו שייכות למדינה, והתמורה דלעיל דעת,    

 תהווה תמורה גם עבור זכויות אלה.   

  כחלק נותן השירותיםימסר לו על ידי ייהיה רשאי לפרסם כל חומר ש מכוןה    22.3

 או למי שיצר את החומר "הזכות  נותן השירותיםמהסכם זה, ובלבד שתישמר ל   

 המוסרית".   

 שמירת סודיות .23

נותן השירותים מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת  23.1

בעקיפין או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, כל אדם, במישרין, 

 -חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל  )להלן 

מידע סודי( שיגיעו לידי נותן השירותים, עובדיו או מי מטעמו, הנוגעים להסכם זה 

 .חר מכן, וזאת תוך תקופת הביצוע, לפניה או לאמכוןלביצועו ול

ותן השירותים מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי נ 23.2

 . מכוןשנמסר לו או שיגיעו אליו הנוגע להסכם זה לביצועו ול

רשאי להורות לנותן השירותים על הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות,  מכוןה 23.3

י עבודה מיוחדים, ונותן לרבות קביעת הסדרי ביטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהל

 בנדון. מכוןהשירותים מתחייב למלא את דרישות ה
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ותן השירותים מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע נ 23.4

 הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מאת הממונה.

מיד עם סיום מתן השירותים על פי הסכם זה  מכוןותן השירותים מתחייב למסור לנ 23.5

מידע הסודי שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים וכן כל מידע, מסמך או את כל ה

, ולא להשאיר בידיו מידע כלשהו שנאסף על ידו מכוןנכס שנמסרו לו על ידי ה

 במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה.

עברה על חוק  היאמצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל  ותן השירותיםנ 23.6

עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא יעמיד נותן השירותים לרשות  .1977-תשל"זהעונשין, ה

בצורה מלאה, מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות  מכוןה

, בכל מכוןאו לצד שלישי שימנה ה מכוןהמידע(. כל המידע יועבר ל -ולביצוע הסכם זה )להלן 

קובצי מחשב, בעל פה או כל אופן אחר(, בלוח זמנים שיקבע אופן שבו הוא קיים )בכתב, ב

, וללא כל תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע הוא קניינו מכוןה

 .מכוןהבלעדי של ה

כל מי שעובד אצלו ושעשוי להיחשף למידע  חתום ולהחתיםלמתחייב  ותן השירותיםנ 23.7

לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים", המצורף התחייבות ", ג נספחכאמור על 

 כנספח להסכם זה והוא חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 

 וטל.ב 23.8

 תניית שיפוט .24

 הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה בבתי המשפט   

 .יפו-בתל אביב המוסמכים 

 כתובות והודעות .25

 כמפורט בראש ההסכם. ןה מכוןוכתובת הכתובת נותן השירותים   25.1

ת דלעיל, תיחשב כאילו נמסרה וכתובשתישלח בדואר רשום לאחת הל הודעה כ  25.2

 לנמען.

על שינוי בכתובתו. הודעה לפי  מדי פעם בפעם מכוןנותן השירותים רשאי להודיע ל  25.3

 לממונה.סעיף זה תינתן 

 ביקורת .26

לקיים בכל עת, בין , יהיו רשאים ואו מי שמונה לכך על יד מכוןב סמנכ"ל הכספים  26.1

תמורה הכספית למתן השירות או בנוגע ל בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת

 .אצל נותן השירות נשוא הסכם זה

ל עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של נותן השירותים, וכלתביקורת כמתואר לעיל ב 26.2

הביקורת  יהיו מבצעים. בכלל זה תלרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתק

 לדרוש הוכחות לתשלום שכר כנדרש. םרשאי
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ולמסור למבצעי הביקורת כל  ביקורתביצוע האת ותן השירותים מתחייב לאפשר נ 26.3

 ם מבוקרים על ידיידרישתם, וכן דוחות כספי על פימידע או מסמך כמתואר לעיל 

. נותן השירותים מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות ברשותו יש אםרואה חשבון, 

 .מכוןסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי היאו ח

ביצוע אודות  עללמידע  הנוגעותן השירותים מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל נ 26.4

 מצוי בידי צד שלישי.הההסכם 

 

 שינוי בהסכם או בתנאים .27

נעשה  מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם 27.1

מוסכם כי הימנעות מתביעת  בכתב ונחתם על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים.

 חשב ויתור על אותה זכות.יזכות לא ת

ותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בעצמו ולא להעביר את הביצוע לצד נ 27.2

. זכויותיו וחובותיו של נותן מכוןשלישי כלשהו, אלא באישור מראש ובכתב של ה

להמחאה לצד שלישי כלשהו, אלא באישור  ותניתנ ןהשירותים על פי הסכם זה אינ

 .מכוןמראש ובכתב של ה

 ידי נותן השירותים מילוי חיוב על-אי .28

בלי לגרוע מכל סמכות  - מכוןהיה ולא מילא נותן השירותים חיוב מחיוביו, רשאי ה 28.1

את אחת הפעולות  לבצע - אחרת הקיימת לו בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה

 או כולן ביחד: שלהלן

בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו,  ,לבצע במקום נותן השירותים את החיוב (א)

ולקזז את ההוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים המגיעים לנותן השירותים 

 לפי הסכם זה.

 לבטל את ההסכם בהודעה בכתב. (ב)

את כל ההוצאות  מכוןהחזיר לבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירותים מתחייב ל 28.2

ידי נותן -מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו על-הישירות והעקיפות שהיו לו בגין אי

 בגין נזקים שנגרמו או שייגרמו עקב ביטול ההסכם. מכוןהשירותים, ולשפות את ה

לדרוש ביצוע בעין של הסכם זה על  מכוןין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של הא 28.3

פי כל דין  על מכוןין בכך כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית לוא ,נספחיו

 או הסכם.

 בוטל .29

 מיצוי זכויות .30

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות 

 הצדדים, והם מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.
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 ולראייה באו הצדדים על החתום                              

 

            ____________        __________ 

 נותן השירותים              מכון          

 

 יש לחתום בחתימת יד ובחותמת

 

 _______תאריך: ______

 יש להחתים את כל אנשי הצוות נספח ג להסכם

 

 התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

 

 מבוא

 - )להלן טכנולוגי חולון מכוןלבין  (נותן השירותים - ונחתם בין ____________ )להלן הואיל

השירותים  מתןההסכם( ל - שנת _______ )להלןביום _______בחודש_______ בהסכם  (מכוןה

 ;השירותים( - המפורטים בהסכם )להלן

השירותים מתן , כעובד או כקבלן, בין השאר, לשם נותן השירותיםידי  ואני מועסק על והואיל

 .מכוןל

לרבות עובדיו,  ,הסכים להתקשר עם נותן השירותים בתנאי כי נותן השירותים מכוןוה והואיל

ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות  ,קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו

ירותים לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות נותן הש

 כהגדרתו להלן; המידע

יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי יאו בקשר אליה  והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי והואיל

 ,נתונים, מסמכים ( כלשהם, לרבות(Know-How (, או ידעInformation)או יבוא לידיעתי מידע 

ידיעה , תכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או , תכתובת, חוות דעת, חומרדוחות

מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל  ,1977-תשל"זהלחוק העונשין,  91כהגדרתה בסעיף 

הסכם או מידע שידיעתו תשמש לקיצור דרך לשם בעקבות ההציבור או מידע שהגיע לידיעתי 

לרבות בתעתיק, בדיסק או בכל כלי ובין בכתב, הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו, בין בעל פה 

 ;המידע( - )להלןבין ישיר ובין עקיף ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע 

בכל צורה שהיא לכל  ובסוד או מסירת תושמיר-אי המידע, והוסבר לי וידוע לי כי גילוי והואיל

המוסמך  מכוןנציג ההמוסמכים לעניין ההסכם ללא קבלת אישור  מכוןאדם או גוף מלבד לנציגי ה

 118עברה פלילית לפי סעיף  הוא בגדראו לצדדים נזק מרובה ו מכוןמראש ובכתב עלול לגרום ל

 ;1977-תשל"זהלחוק העונשין, 

 

 כדלקמן: טכנולוגי חולון מכוןאי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי 

 חלק בלתי נפרד הימנה. הואהמבוא להתחייבות זו  .1
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 .מתן השירותיםעניין הנוגע ללשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע או כל  .2

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים,  .3

לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא או לנצלו לא להשתמש במידע בכפוף לאמור לעיל, ו

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

 

 

 

ידי נותן השירותים  מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על אניבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  .4

לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין או לאחר מכן לא 

וציא להלא בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן 

 כלשהו. לגורםמחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, 

פדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות לנקוט אמצעי זהירות ק .5

בחינה המ, לרבות שמירת סודיות המידע, בין השאר לנקוט את כל אמצעי הזהירות הנדרשים זו

 .או אחרת הארגוניתביטחונית, הבטיחותית, ה

לרבות חובה זו של  ,או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו ילהביא לידיעת עובדי .6

 מילוי החובה.-שמירת סודיות ואת העונש על אי

על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל  טכנולוגי חולון מכון להיות אחראי כלפי .7

או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה  מכוןלסוג אשר ייגרמו 

 ר ובין אם אהיה אחראי עם אחרים.אחראי לבדי בגין כל האמו

מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי  וולחזקת מכוןה להחזיר לידי .8

או שקיבלתי מכל אדם או  מתן השירותים שהגיע לחזקתי או לידי עקבאו  ואו השייך ל מכוןמה

לא לשמור אצלי עותק  ני מתחייבא. כמו כן מכוןה או חומר שהכנתי עבור מתן השירותיםגוף עקב 

 מידע.הכלשהו של חומר כאמור או של 

שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי כתב בכל דרך שהיא בעיסוק או להתקשר שלא לעסוק  .9

או שבעטיו אני עשוי להימצא, במישרין או  מכוןהתחייבות זה או שמכוח מתן השירותים ל

לבין  מכוןעיסוקי במסגרת מתן השירותים ל בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי או

עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייני, עניינו של קרובי או של גוף שאני או קרוב שלי חבר 

בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף שלי או לקרוב שלי חלק בו, בהון מניות, בזכות לקבלת 

, וכן גם עניינו של לקוח, שאני או מעסיקי או שותפי רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה

 עניין אחר(. -)להלן או עובד העובד עמי או בפיקוחי, מייצגים/מייעצים/מבקרים 

בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או עיסוקי  .10

או עניין של קרובי או עניין של גוף שאני או  שלי לבין עניין אחר מכוןבמסגרת מתן השירותים ל

 קרובי חבר בו.
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או  מכוןה הנמצא ברשות, מכוןלמידע כאמור השייך  הפרה של התחייבות זו, לרבות גילויבכל  .11

בגין הפרת חובת הסודיות  יזכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי מכון, תהיה לתולפעילו הנוגע

 שלעיל.

 ,מסירתו לאחרשלא בהתאם לכתב התחייבות זה, לרבות מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע  אני .12

וכי  1981-וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א ,1997-חוק עונשין, התשל"זל 118סעיף עברה לפי  הוא

 נהירות לי חובותיי מכוח החוקים האלה.

 .מכוןן הוביהתחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני  .13

 

 

מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב  .14

 התחייבות זה.

סמכות אחרת המוקנית סעד או מכל זכות או מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע  .15

 לרבות ההסכם. פי כל דין או הסכם על מכוןל

 

 ולראיה באתי על החתום

 

 שנת: ____בם: __ בחודש: ___ היו

 

 ת"ז:______________מס'  שם פרטי ומשפחה:__________________ 

 

 חתימה: _____________________
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 להסכם ד נספח

 להסכם דנספח 

 

 התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

 

 מבוא

 - )להלן מבקר המדינהלבין משרד  (נותן השירותים - ונחתם בין ____________ )להלן הואיל

 מתןההסכם( ל - שנת _______ )להלןביום _______בחודש_______ בהסכם  המשרד(

 ;השירותים( - השירותים המפורטים בהסכם )להלן

השירותים מתן , כעובד או כקבלן, בין השאר, לשם נותן השירותיםידי  ואני מועסק על והואיל

 .למשרד

לרבות עובדיו,  ,להתקשר עם נותן השירותים בתנאי כי נותן השירותיםוהמשרד הסכים  והואיל

ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות  ,קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו

התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות נותן השירותים לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות 

 כהגדרתו להלן; המידע

יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי יאו בקשר אליה  לי וידוע לי כי במהלך העסקתי והוסבר והואיל

 ,נתונים, מסמכים ( כלשהם, לרבות(Know-How (, או ידעInformation)או יבוא לידיעתי מידע 

ידיעה , תכתובת, חוות דעת, חומר, תכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או דוחות

מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל  ,1977-תשל"זהוק העונשין, לח 91כהגדרתה בסעיף 

הסכם או מידע שידיעתו תשמש לקיצור דרך לשם בעקבות ההציבור או מידע שהגיע לידיעתי 

לרבות בתעתיק, בדיסקט או בכל הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, 

 ;המידע( - )להלןין ישיר ובין עקיף בכלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע 

בכל צורה שהיא לכל  ובסוד או מסירת תושמיר-אי המידע, והוסבר לי וידוע לי כי גילוי והואיל

אדם או גוף מלבד לנציגי המשרד המוסמכים לעניין ההסכם ללא קבלת אישור נציג המשרד 

עברה פלילית לפי  בגדרהוא המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום למשרד או לצדדים נזק מרובה ו

 ;1977-תשל"זהלחוק העונשין,  118סעיף 

 

 כדלקמן: מבקר המדינה אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי משרד

 חלק בלתי נפרד הימנה. הואהמבוא להתחייבות זו  .1

 .מתן השירותיםעניין הנוגע לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע או כל ל .2

שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השתמש במידע אך ורק למטרה ל .3

לפרנסתי או לכל או לנצלו לא להשתמש במידע בכפוף לאמור לעיל, השירותים, ו

, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל

 לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע.

ידי  שך כל תקופת העסקתי עלמתחייב כי במ אנילי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ב .4

לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל נותן השירותים או לאחר מכן לא 

את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או 

וציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב להלא להביא לידיעת אדם או גוף וכן 

 כלשהו. לגורם, בין ישיר ובין עקיף, אחר או כל חפץ או דבר
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נקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי ל .5

, לרבות שמירת סודיות המידע, בין השאר לנקוט את כל אמצעי על פי התחייבות זו

 .או אחרת הארגוניתביטחונית, הבטיחותית, הבחינה המהזהירות הנדרשים 

 ,או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו ידילהביא לידיעת עוב .6

 מילוי החובה.-לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי

על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה  משרד מבקר המדינה להיות אחראי כלפי .7

או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת  למשרדאו תוצאה מכל סוג אשר ייגרמו 

התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה 

 אחראי עם אחרים.

מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ  וולחזקת המשרד להחזיר לידי .8

 מתן השירותים שהגיע לחזקתי או לידי עקבאו  ואו השייך ל מהמשרדשקיבלתי 

 או חומר שהכנתי עבור מתן השירותיםאו שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב 

לא לשמור אצלי עותק כלשהו של חומר כאמור או  ני מתחייבא. כמו כן המשרד

 מידע.השל 

שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי בכל דרך שהיא בעיסוק או להתקשר שלא לעסוק  .9

או שבעטיו אני עשוי  כתב התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים למשרד

להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי או 

עיסוקי במסגרת מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" 

ייחשבו ענייני, עניינו של קרובי או של גוף שאני או קרוב שלי חבר בו, מנהל אותו 

שלי או לקרוב שלי חלק בו, בהון מניות, בזכות לקבלת  או עובד אחראי בו, או גוף

רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם עניינו של לקוח, שאני או 

מעסיקי או שותפי או עובד העובד עמי או בפיקוחי, מייצגים/מייעצים/מבקרים 

 עניין אחר(. -)להלן 

אני עשוי לעמוד בו בין מילוי בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או ש .10

שלי או עניין  תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר

 של קרובי או עניין של גוף שאני או קרובי חבר בו.

הנמצא למשרד, מידע כאמור השייך  הפרה של התחייבות זו, לרבות גילויבכל  .11

כות תביעה נפרדת ועצמאית ז משרד, תהיה לתולפעילו הנוגעאו המשרד  ברשות

 בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל. יכלפי

שלא בהתאם לכתב התחייבות זה, לרבות מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע  אני .12

וחוק הגנת  ,1997-חוק עונשין, התשל"זל 118סעיף עברה לפי  הוא ,מסירתו לאחר

 לה.וכי נהירות לי חובותיי מכוח החוקים הא 1981-הפרטיות, התשמ"א

 .ובין המשרדהתחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני  .13

מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו  .14

 כל הוראות כתב התחייבות זה.
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סמכות סעד או מכל זכות או מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע  .15

 לרבות ההסכם. פי כל דין או הסכם המוקנית למשרד עלאחרת 

 

 ולראיה באתי על החתום

 

 שנת: ____בהיום: __ בחודש: ___ 

 

 ת"ז:______________מס'  שם פרטי ומשפחה:__________________ 

 

 חתימה: _____________________
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 נספח ה להסכם

 אישור עריכת ביטוחים

 

 לכבוד

 

 מכון טכנולוגי חולון

 

 א.ג.נ.,

 

 אישור עריכת ביטוחיםהנדון: 

 

נותן השירותים( לתקופת  -)להלן _______________הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו 

טכנולוגי  מכוןעבור  הביטוח מיום ______ עד יום _______ בגין "מתן שירותי ביקורת פנימית",

 , את הביטוחים המפורטים להלן:חולון

 

 מעבידיםביטוח חבות 

 אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. .1

 ולשנת ביטוח. מקרהעובד, ללדולר ארה"ב מיליון  5-מ בולות האחריות לא יפחתוג .2

, היה ונטען לעניין קרות תאונת מכון טכנולוגי חולוןהביטוח יורחב לשפות את  .3

בות מעביד כלשהי כלפי מי מעובדי נותן עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בח

 השירותים.

ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים,  .4

קבלני משנה ועובדיהם, )היה והמבטח יחשב כמעבידם(, פיתינות ורעלים וכן בדבר 

 העסקת נוער.

 

 יטוח אחריות מקצועיתב

 תים בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית.אחריותו המקצועית של נותן השירו .1

נותן השירותים, עובדיו וכל  הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של .2

לרבות מחדל, טעות או  ,הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות

למתן שירותי  הנוגעהשמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב בכל 

 .מובהתאם להסכם ע טכנולוגי חולון מכוןביקורת פנימית עבור 

 דולר ארה"ב.1,000,000לא יפחת מלמקרה ולתקופה )שנה( גבול האחריות  .3
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ככל שייחשבו אחראים  מכון טכנולוגי חולוןהכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכסות את  .4

 למעשיו או מחדליו של נותן השירותים והפועלים מטעמו.

הפוליסה אינה כוללת כל הגבלה בדבר, אי יושר עובדים, הוצאת דיבה, הפרת סודיות  .5
 ואובדן מסמכים, עיכוב עקב מקרה ביטוח מכוסה.

 הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת מתן השירותים, אף אם ניתן   
 בי(, בטרם נחתם ההסכם אך לא לפני התאריך _______ )להלן: "התאריך הרטרואקטי

 חודשים לפחות מתום תקופת הביטוח. 6וכולל תקופת גילוי מורחבת של 
 

 

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

, בגין נזקי גוף בביטוח אחריות כלפי צד שלישישל נותן השירותים  חריותו החוקיתא .1

ובכל , טכנולוגי חולון מכוןלמתן שירותי ביקורת פנימית עבור  ורכוש בכל הנוגע

והשטחים השירותים בכל תחומי מדינת ישראל  יספק אתבהם שהמקומות האחרים 

 .טכנולוגי חולון מכוןבהתאם להסכם עם  המוחזקים

 דולר 1,500,000לא יפחת מלמקרה ולתקופה )שנה( גבול האחריות בגין נזקי גוף ורכוש  .2

 .ארה"ב

חראים למעשיו או ככל שייחשבו א מכון טכנולוגי חולוןהביטוח יורחב לשפות את  .3

 מחדליו של נותן השירותים והפועלים מטעמו.

 . CROSS LIABILITבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת .4

ביטוח זה לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה,  .5
מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק 

ה, שביתה והשבתה, חבות כלפי ובגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם במאכל או משק
 וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.

 

 

 כללי

 בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הללו:

 

למעט פוליסה לביטוח אחריות מקצועית, הכיסוי על פי הפוליסות לא יפחת  .1

 להם(.)או המקבילים  2013מהתנאים הידועים כתנאי ביט 

לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: "מכון טכנולוגי חולון" היה וייתבעו בשל  .2

 מעשי ו/או מחדלי המבוטח ו/או הבאים מטעמו.

, לא יהיה להם מבטח ו/או המבוטח כל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח על ידיב .3

ם מראש שים יוילפחות שובדואר רשום תנה על כך הודעה בכתב יכל תוקף אלא אם נ

 לחשב המכון.
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כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות בלעדי ותן השירותים אחראי נ .4

 ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על נותן במקרה של נזק,  .5

 השירותים.

טין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מק .6

והביטוח הוא בחזקת מכון טכנולוגי חולון, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי 

 ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מכון טכנולוגי אנו מוותרים  .7

 ויתור לא יחול על אדם שגרם נזק מתוך כוונת זדון., ובלבד שהוועובדיו ,חולון

 בכפוף לתנאי הפוליסות וסייגיהן עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור זה.

 

 בכבוד רב,

 

_____________________________ 

 חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

 

 תאריך: _________
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