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 השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד והכוונה היא גם ללשון נקבה.

 

 מבוא .א

 נה להציע הצעותוהזמ רקע כללי .1

מוסד להשכלה  א"(, היהמזמינה" או "האוניברסיטה)להלן: " בר אילן  תאוניברסיט .1.1

 . 1958 –חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח בהתאם להוראות מוכר גבוהה 

 1.3האוניברסיטה מנהלת מחזור כספי בסך של  ,חנכון לשנה האקדמית תשע" .1.2

עובדים.   5,000– ם ומועסקים בה כאלף סטודנטי 17 –, לומדים בה כ ₪ מיליארד

 (.מעת לעת בלבד, ומטיבם צפויים להשתנותמידה -וקנהמדן ו)נתונים אלו ניתנים לצרכי א

רואי חשבון, כמשמעות מושג זה להלן, העומדים האוניברסיטה מזמינה בזאת  .1.3

שירותי עריכה וביקורת של הדוחות למתן  ההצעבדרישות שיפורטו להלן, להגיש 

שירותים חשבונאיים נוספים וייעוץ בתחום המסים ור האוניברסיטה, הכספיים עב

 .וובנספחיבמכרז זה וגדר מוהכול כ"(, השירותים)להלן יקראו ביחד: "

מינוי רואה חשבון באוניברסיטה נדרש על פי האוניברסיטה הינה עמותה רשומה ולכן  .1.4

כרוך לפיכך, על התנהלות האוניברסיטה בכל ה .1980-חוק העמותות, תש"ם

, בהתקשות עם רואה החשבון חלות הוראות חוק זה וכן הוראות תקנון האוניברסיטה

  . ובמקרה של ספק, הוראות אלה יגברו על האמור במכרז

" או נותן השירותים" או "הספקאו "" חשבון ירוא" או "רואה חשבוןבמכרז זה " .1.5

, חברת רואי שותפות של רואי חשבוןעוסק שהינו רואה חשבון, משמע,  –" המציע"

  .חשבון או כל התאגדות חוקית אחרת של רואי חשבון

של חבר הנאמנים  אישורמיום  ( חודשים12עשר )-שנים היא ההתקשרות תקופת .1.6

עניקה לאוניברסיטה את מירב מהאוניברסיטה את בחירת רואה החשבון שהצעתו 

 .1980-בהתאם להוראות חוק העמותות, התש"םהכל  -שכרו קביעת וכן  היתרונות

  חבר הנאמנים של האוניברסיטה מתכנס דרך כלל במהלך חודש מאי או חודש יוני.

אך  ה הזכות,שמור אוניברסיטהל: זכות ברירה לאוניברסיטה להארכת ההתקשרות .1.7

עשר -שניםבנות ת ונוספ תקופות ארבעביך את תקופת ההתקשרות להאר לא החובה,

חבר הנאמנים של אישור בכפוף ל ,, בתנאים זהים או מיטיביםכל אחת( חודשים 12)

 . שנים 5תקופת ההסכם יכול להיות עד על כן, משכה המירבי של . האוניברסיטה

   במתן השירותים:  המחייביםתאריכים הבאים, להלן מודגשים ה .1.8

  :  תתאפשר תחילת ביצוע הביקורת, החל ממועד זה.בינואר 1

  החשבון; רואהי : מסירת מאזן הבוחן של האוניברסיטה ליד בינואר 15

  וחות הכספיים והמאזן לאוניברסיטה;  הגשת טיוטת הד: בפברואר 10

: הגשת הדוחות הכספיים והמאזן לאוניברסיטה, דו"ח מפורט שנתי בפברואר 28

בכתב הכולל ממצאים מהותיים שנתגלו בביקורת וכן כל הנושאים הרלבנטיים 

  לאישור הדוח הכספי.
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 למכרז זמנים לוח .2
  :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן

 תאריך פעילות

 2020/2/4 מועד פרסום המכרז

 ( שבט תש"ףד "י) 2020/2/9  מועד אחרון לשאלות הבהרה
 12:00בשעה 

 ( שבט תש"ף כ"ב) 2020/2/17 מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים
 12:00בשעה 

 להלן( 13.3מועד קיום הראיון )בהתאם לסעיף 
  .דקות 45-60משכו 

 זימון אישי יימסר לזכאים לכך
 .מדוייקתאיון רשעת מועד ועם 

 )כולל( /202030/6 תוקף ההצעה 

 

 שינויים .3

 לערוך רשאית האוניברסיטהכל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת הצעות,  .3.1
, פיו על או במכרז שנקבעו השונים במועדיםבתנאי המכרז וכן  והתאמות שינויים

 המועד את לדחות וכן הבהרות למתן המועד את שנותל , מבלי למעט,זה ובכלל
 . ההצעות להגשת האחרון

או באתר  תפורסם באופן שפורסם המכרז כאמור ים והתאמותשינוי בדבר הודעה .3.2
 כל מציע האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה של האוניברסיטה. עלהאינטרנט של 

(, תחת www.biu.ac.ilשל האוניברסיטה ) האינטרנט אתר את לעת מעת לבדוק
 לשונית "מכרזים" ולשונית משנה "רשימת מכרזים" ואיתור מספר המכרז. 

כלשהי  הודעה אודות ידע לא או קיבל לא כי ותביעה טענה כל תהיה לא למציע .3.3
 . לעיל 3.2שפורסמה כאמור בסעיף 

 מורשי באמצעות יחתום המציע .המכרז מתנאי נפרד בלתי חלק תהוונה אלה הודעות .3.4
 .כרזהמ ממסמכי כחלק להצעתו ויצרפה כאמור הודעה כל על מטעמו חתימה

 נספחים .4

 :הם, ממנו נפרד בלתי חלק המהווים, זה למכרז הנספחים

 ;השירותים מפרט  –  1 נספח .4.1

 ;הסכם התקשרות  –  2 נספח .4.2

 ;הצעהה חוברת  –  3 נספח .4.3

 תצהירי חובה. –  (ה)4)א( עד 4ים נספח .4.4
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   הסף תנאי .ב

 כללי .5

 התנאים כל על ההצעה הגשת במועד העונים מציעים רק ףלהשתת רשאים במכרז .5.1

 תנאי הסף בכל עומדים שאינם הצעה או מציע. להלן זה בפרק המפורטיםהסף 

 .יפסלו –להלן  המפורטים

 סף תנאי קיום. עצמו במציע להתקיים צריכים למציע המתייחסים הסף תנאי .5.2

 כעמידה ייחשב לא, זולת המציע ,אחר גורם בכל אוו/ מניות בבעל, קשור בתאגיד

 .הסף בתנאי

 . במשותף גורמים מספר ידי על הצעה להגיש אין .5.3

  מציעה של המשפטי מעמדו .6

שותפות של רואי חשבון, חברת עוסק מורשה שהינו רואה חשבון, הוא המציע  .6.1

 .רואי חשבון או כל התאגדות חוקית אחרת של רואי חשבון

 גודל  .7

)שותפים או  רואי חשבון 25לפחות הגשת ההצעות האחרון להמציע מעסיק במועד  .7.1

 .שכירים(

, מיסוי: הבאות מחלקותכל הת ות ופועלובמבנה הארגוני של המציע קיימ .7.2

צוות עיבוד נתונים ממערכות כן , כלכלית עסקית וSOXביקורת, בקרה פנימית 

  .מידע ממוחשבות

  . המציע חבר ברשת בינלאומית לראיית חשבון .7.3

 ניסיון מקצועי .8

חודשים ה 48-בניסיון השותף המטפל בתיק ו/או ראש הצוות(  באמצעות) למציע .8.1

דוחות כספיים עריכה וביקורת הכנה, בלמועד האחרון להגשת ההצעות, שקדמו 

 ,סטודנטים 2,000לומדים בו לפחות אשר  בישראלמוסד להשכלה גבוהה של 

הוועדה לתכנון ולתקצוב  דוחותיו ערוכים על בסיס ההנחיות לדיווח כספי שקבעה

בדבר כללי  69או בהתאם לגילוי דעת מס' ו/ השל המועצה להשכלה גבוה)ות"ת( 

: תיקונים 5חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מס' 

 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים 69והבהרות לגילוי דעת מס' 

ים של מוסדות להשכלה דוחות כספי(: 2016)מעודכן  9ו/או תקן חשבונאות מספר 

  .    גבוהה

רשימת המוסדות להשכלה גבוהה מופיעה באתר המועצה להשכלה גבוהה, 

 http://che.org.ilבכתובת 

http://che.org.il/
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  1976-תשל"ו  ,בוריםיאישורים על פי חוק עסקאות גופים צ .9

 חוק לפי הנדרשים שוריםהאי להחזיק בכל המציע על במכרז, להשתתפות מוקדם כתנאי

  . 1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות

 

 הסף:בתנאי יצרף להצעתו את המסמכים הבאים, לצורך הוכחת עמידתו  מציעה

 להלן. 15-ו 14מסמכי המכרז וההצעה כשהם מלאים וחתומים כנדרש בסעיפים  .א

. המסים מרשות מורשה עוסק תעודת או, בדבר הנוגע ברשם תאגיד רישום תעודת העתק .ב
 מרשם בתוקף תקין ניהול אישור העתק בנוסף להעביר יש, עמותה והמציע הינו במידה

 .העמותות

, ייםציבור גופים עסקאות חוק לפי ורשומות חשבונות פנקסי ניהול על תקף אישור העתק .ג
 .1976-ו"התשל

 ל"כנ אישור להמציא ניתן. המסים רשות ידי על שניתן כפי, מס ניכוי בדבר תקף אישור .ד
 .מס מיועץ או חשבון מרואה, דין פי על" מורשה פקיד"מ

 המציג את המבנה הארגוני של המציע.בחתימת מורשי החתימה במציע, מסמך  .ה

)מפאת הקרבה לסיום שנה והשותף  תראיית חשבון של ראש הצוותקף לעסוק ב העתק רישיון .ו
קלנדרית, ניתן להציג לחלופין שובר משולם לחידוש רישיון ראיית החשבון ע"ש ראש 

 .(/שותףהצוות

הצהרה בדבר קיום/אי קיום קשרים עם האוניברסיטה ו/או עם נותני שירותים אחרים  .ז
 למכרז.  ('ג)4 לאוניברסיטה, בנוסח נספח

 (.ה)4-ו )ד(4, )ב(4)א(, 4פחים נסכנדרש במכרז זה, בתצהירים  .ח

 לדעת המציע לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף.לפי מכרז זה ו/או כל מסמך נוסף הנחוץ  .ט

 

  במכרז ההכרעה .ג

 בחינת ההצעות למכרז .10

 :על פי שלבים אלותתנהל  בחינת ההצעות במכרז

 הסף בתנאי המציעים של עמידתם האוניברסיטה את תבחן הראשון בשלב .10.1

 מציע שעמד בתנאי הסף, יעבור לשלב הבא.. במכרז להשתתפות

 %42)פרמטרים של איכות  פי על הסף בתנאי שעמדוהמציעים  ידורגו בשלב השני .10.2

 0 (, כמפורט בטבלת אמות המידה בסעיף100נקודות מתוך  24: מהציון הסופי

נקודות  18איכות של  מציע שקיבל ציון רק .ויינתנו להם ציונים מתאימים להלן

( מציעים או פחות, 3אולם, אם יגיעו לשלב זה שלושה ). ומעלה, יעבור לשלב הבא

 שלב הראיון. –יעברו כולם לשלב השלישי 

, האוניברסיטה תקיים, באמצעות צוות מטעמה בראשות סמנכ"ל בשלב השלישי .10.3

תקיים הראיון י .(100נקודות מתוך  26מהציון הסופי:  26%הכספים, ראיון )

שיהיה אחראי על  הביקורתשותף בהשתתפות גן, -ברמתבקמפוס האוניברסיטה 

 . במציעשיטפל בתיק  שותף המסיםהמוצע וכן  ראש צוות הביקורתהתיק, 

רק אולם אם  .עבור לשלב הבאנקודות ומעלה, י 20של רק מציע שיקבל ציון ראיון 

ו לשלב הרביעי שתי יעבר ,נקודות ומעלה 20ציון ראיון של הצעה אחת קיבלה 
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 נקודות. 20-ההצעות עם ציון ראיון הגבוה ביותר אף אם הוא נמוך מ

קצרה להציג מצגת נדרשים המציעים דק'.  60עד  דק' 45-משך כל ראיון יהיה כ

וכן יידרשו להשיב  מתודולוגיה המפרטת את תכנית העבודה שלהםדק'( עם  10-)כ

וד בראיון יינתן לפי התבחינים הניק. על שאלות מקצועיות לבחינת בקיאותם

  הבאים:

 10עד  - התרשמות מהשותף שינהל את התיק בתחום של ביקורת הדוחות הכספיים .א
 נקודות בהתאם לפרמטרים כדלקמן:

מוסדות להשכלה בביקורת ועריכת דו"חות כספיים של והבנה אישי ניסיון  - 
ם ציבוריים גופיחולים, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות וגבוהה, בתי 

 נק'. 3עד  –אחרים  גדולים

 - ידע וניסיון מקצועי בכללים החלים על דו"חות של מוסדות להשכלה גבוהה - 
   .'נק 5עד 

  .'נק 2עד  - התרשמות כללית - 

 עד - התרשמות מראש הצוות שיטפל בתיק בתחום של ביקורת הדו"חות הכספיים .ב
 נקודות בהתאם לפרמטרים כדלקמן: 10

מוסדות להשכלה בביקורת ועריכת דו"חות כספיים של והבנה אישי ן ניסיו - 
גופים ציבוריים גבוהה, בתי חולים, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות ו

 .נק' 3עד  –אחרים  גדולים

 - ידע וניסיון מקצועי בכללים החלים על דו"חות של מוסדות להשכלה גבוהה - 
   .'נק 5עד 

  .'קנ 2עד  - התרשמות כללית - 

נקודות בהתאם  4עד  - מחלקת המיסים של המציעחברי צוות מהתרשמות מ .ג
 לפרמטרים כדלקמן:

 2עד  -בתחומי המיסוי השונים מגוון התמחויות מקצועיות של הצוות ב  - 
 נקודות.

הקשורים עובדי צוות המיסוי של ידע וניסיון בתחומי המיסוי  מומחיות, - 
   .'קנ 2עד  - ומלכ"רים למוסדות ציבור

למתן שירות והשותף ד. התרשמות ממידת הזמינות והפניות של ראש הצוות 
 נקודות. 2עד  –לאוניברסיטה 

שניתנו לו על ידי כל אחד בנקודות הציון שיינתן למציע יהיה ממוצע הציונים  .10.4

 20של מציע שקיבל ציון  רקלעיל,  10.3בכפוף לאמור בסעיף . מהמראיינים בראיון

 יון יעבור לשלב הבא.נקודות ומעלה ברא

ייפתחו הצעות המחיר של המציעים שקיבלו את הציון הנחוץ בשלב  בשלב הרביעי .10.5

( ישוקלל עם 100נקודות מתוך  50: מהציון הסופי 50%, וציון המחיר )השלישי

 ציוני האיכות והראיון.

  הבאה: העל פי הנוסח לכל הצעה יחושב ציון מחיר

 50*   יותר(ב נמוכההצעת המחיר המינימאלית )ה
= 

ציון מחיר 

 הנבדקתהמחיר ההצעה            )בנקודות(
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הצעת המחיר הנבדקת והצעת המחיר המינימלית תחושבנה לפי המשקולות 

  (:  38הבאים )מתוך טופס הצעת המחיר בעמוד 

  90%      שנה:בש"ח לשם מתן כל השירותים לפי מכרז זה, ל הצעת מחיר  -    

  %5:    , לשנה6.1.1בזכות הברירה בסעיף בש"ח בגין השירותים  תוספת  -    

  %5, לשנה:    2.6.1בזכות הברירה בסעיף בש"ח בגין השירותים  תוספת  -    
 

 100%תקבל ציון של )לפי שקלול המשקולות לעיל( הזולה ביותר  מחירהת הצע

  ציונים ביחס אליה.   נקודות( ולשאר ההצעות יינתנו 50)

סכימת מס' הנקודות שקיבלה ההצעה בסעיפי  בסיס על יחושב ההצעות שקלול .10.6

, )השלב השלישי( ראיוןבעם מס' הנקודות שקיבלה ההצעה  ,)השלב השני( האיכות

  . )השלב הרביעי( בסעיף המחירעם מס' הנקודות שקיבלה ההצעה 

חבר הנאמנים של לאישור  ההצעה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר תועבר .10.7

לאחר אישור  ציע.חליט אם לאשר את ההתקשרות עם המיאשר  האוניברסיטה 

ידרש לחתום על יתחשב ההצעה שאושרה כ"הצעה זוכה" והמציע  חבר הנאמנים 

רואה החשבון הינה ההחלטה הסופית בדבר אשור  . יובהר כיהסכם התקשרות

את זכית המציע שקיבל את רשאי שלא לאשר  בסמכות חבר הנאמנים, אשר 

  ובמקרה כזה לא יהיו למציע זה כל דרישות וטענות.הציון הגבוה ביותר 

 קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הראשונה .10.8

ב לחוק חובת 2בדירוג ואחת מהן היא של עסק בשליטת אישה כמשמעותו בסעיף 

 אישור ותצהירהגשת ההצעה , והומצאו על כך בעת 1992-המכרזים, תשנ"ב

    ב הנ"ל, תבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז.2כנדרש בסעיף 

 במכרז לצאת או/ו המכרז את לבטל הזכות את לעצמה שומרת האוניברסיטה .10.9

 לשיקול בהתאם הזוכה עם הסכם על לחתום לא או/ו האמור למתן השירות אחר

 . ות, לאילוציה ו/או לצרכיה ו/או בקרות שינוי נסיבדעתה

 בשלב השני )איכות( ההצעות דירוג .11

 בתנאי העומדות ההצעות אתתדרג  מטעמה, באמצעות צוות מקצועי שימונה, האוניברסיטה

 : כדלקמן מידה אמות לפי"( הכשרות ההצעות)" הסף

 נקודות תיאור מס'

 

1. 
 גודל 

 נק'( 6)מקסימום 

( 25)מעסיק מעל עשרים וחמישה הבמועד הגשת ההצעות, מציע 

-( רואי50שים )נק'. מציע המעסיק מעל חמי 3אי חשבון יקבל רו

 להלן[ 1נק'. ]ראו הערה  6חשבון יקבל 

 6עד 

 נק'

 שותףה .2

 שיטפל בתיק

 נק'( 6)מקסימום 

בעל ניסיון בארבעים ושמונה החודשים הקלנדריים שקדמו למועד 

בביקורת של דוח כספי שנתי של אחד או האחרון להגשת הצעות, 

)מעבר לזה שהוצג לצורך עמידה וסדות להשכלה גבוהה מהמיותר 

ההנחיות לדיווח כספי שקבעה הוועדה על בסיס , בתנאי סף(

 6עד 

 נק'



                         

 אוניברסיטת בר אילן
עריכה וביקורת של דוחות  :1/20' מס מכרז

ל האוניברסיטה, שירותים חשבונאיים כספיים ש
 נוספים וייעוץ בתחום המסים

 

 8עמוד 
 

 המציע תחתימ
 חותמת התאגיד(בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

 

או בהתאם ו/ השל המועצה להשכלה גבוה)ות"ת( לתכנון ולתקצוב  

בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי  69לגילוי דעת מס' 

לגילוי דעת : תיקונים והבהרות 5מלכ"רים ותקן חשבונאות מס' 

ו/או  בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים 69מס' 

דוחות כספיים של (: 2016)מעודכן  9תקן חשבונאות מספר 

 .    מוסדות להשכלה גבוהה

( מוסדות לכל היותר. בגין כל מוסד 3עד שלושה )ניתן להציג 

נק', ובסה"כ ניתן  2העונה על התנאים הנ"ל יינתן ניקוד של 

 להלן[ 2]ראו הערה   .נק' נוספות 6צבור עד ל

רשימת המוסדות להשכלה גבוהה מופיעה באתר המועצה להשכלה 

 .http://che.org.ilגבוהה, בכתובת 

 

3. 

 ראש הצוות

 שיטפל בתיק

 נק'( 12)מקסימום 

 

ים שקדמו למועד בעל ניסיון בארבעים ושמונה החודשים הקלנדרי

יכה וביקורת של דוח כספי ערהכנה, האחרון להגשת הצעות, ב

)מעבר לזה מהמוסדות להשכלה גבוהה שנתי של אחד או יותר 

ההנחיות לדיווח כספי על בסיס , שהוצג לצורך עמידה בתנאי סף(

של המועצה להשכלה )ות"ת( שקבעה הוועדה לתכנון ולתקצוב 

בדבר כללי חשבונאות  69מס'  או בהתאם לגילוי דעתו/ הגבוה

: תיקונים 5ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מס' 

בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על  69והבהרות לגילוי דעת מס' 

דוחות (: 2016)מעודכן  9ו/או תקן חשבונאות מספר  ידי מלכ"רים

 .    כספיים של מוסדות להשכלה גבוהה

( מוסדות לכל היותר. בגין כל מוסד 3)עד שלושה ניתן להציג 

נק', ובסה"כ ניתן  2העונה על התנאים הנ"ל יינתן ניקוד של 

 להלן[ 2]ראו הערה   .נק' נוספות 6לצבור עד 

רשימת המוסדות להשכלה גבוהה מופיעה באתר המועצה להשכלה 

 .http://che.org.ilגבוהה, בכתובת 

 6עד 

 נק'

 

( החודשים הקלנדריים שקדמו 48בעל ניסיון בארבעים ושמונה )

ח עריכה וביקורת של דו"הכנה, למועד האחרון להגשת הצעות, ב

 כספי שנתי של אחד או יותר מהמוסדות הבאים: 

)א( בית חולים הרשום בפנקס בתי החולים המתנהל לפי תקנות 

; )ב( חברה הנמצאת 1966-בריאות העם )רישום בתי חולים(, תשכ"ו

תחת פיקוח רשות החברות הממשלתיות לפי סמכותה בחוק החברות 

; ו/או )ג( רשות מקומית שכפופה לפקודת 1975-הממשלתיות, תשל"ה

  [.המקומיות ]נוסח חדש המועצותהעיריות ]נוסח חדש[ ו/או לפקודת 

מוסדות לכל היותר )מסוגים שונים או ( 3)ניתן להציג עד שלושה 

 2סוג(. בגין כל מוסד העונה על התנאים הנ"ל יינתן ניקוד של מאותו 

 להלן[ 2]ראו הערה    נק' נוספות. 6נק', ובסה"כ ניתן לצבור עד 

 6עד 

 נק'

 

לעיל.  1.8כמפורט בסעיף  דחוקהבשל לו"ז ניתן : הניקוד העודף בתבחין זה 1הערה ]   ----    : "עד" משמע: עד בכלל.כללי
: הניקוד העודף בתבחין זה 2הערה ]  ----[    ול במציע שיוכל להתגייס לביצוע הנדרש בפרק הזמן הקצר.צוות רו"ח גדנחוץ 

לתת בידיו מכיר יותר אירועים שקרו וצוותו נובע מעמדת האוניברסיטה שככל שלמציע יש ניסיון בביקורת של יותר מוסדות, 
 .[פתרונות מקצועיים ומנוסים יותר

http://che.org.il/
http://che.org.il/
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 המכרז התנהלות אופן .ד

 המכרז מסמכי רכישת או/ו וןעי .12

אתר האינטרנט של האוניברסיטה, מאת מסמכי המכרז חינם  להורידבאפשרות המציעים 

משרדי באפשרי גם  המכרז במסמכי חינם עיוןלמכרז.  המענהלצורך עיון ו/או הגשת 

 השעות בין' ה עד' א בימים, 209-210 חדר, 408 בבניין, גן רמת, אילן בר אוניברסיטת

 (.03-7384323מראש בטלפון:  תאום)ב 09:00-13:00

  הבהרותה הליך .13

  .כל מציע יידרש להקצות איש קשר מטעמו, אשר ירכז את הטיפול במכרז .13.1

 12:00בשעה שבט תש"ף(  ד"י) 2020/2/9 ליום ועד המכרז פרסום מיום החל .13.2

 03-7384323 פקס באמצעות בכתב לאוניברסיטה לפנות מציע כל רשאיבצהריים 

, להבהרה בקשה כל ולהעלות michrazim.log@biu.ac.il אלקטרוני רבדוא או

לאחר  .בעקבותיו שתבוא בהתקשרות או במכרז הקשורה שאלה או הסתייגות

  תאריך זה לא ניתן להעלות הסתייגויות או שאלות נוספות. 

רטיו, את שם ומספר המכרז, את פרטי הסעיף בכל פניה כאמור, על המציע לציין פ .13.3

  ומהות ההסתייגות.

אין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות במסמכי המכרז ללא  .13.4

 .שעלול לגרום לפסילת ההצעה דבר, קבלת אישור מראש מהאוניברסיטה

 .התשובות במתןמלא  דעת שיקול יהיה לאוניברסיטה .13.5

)ומפגש  בעקבות הליך ההבהרות – הבהרה( )מענה לשאלות –תשובות מסמך  .13.6

, יוכן מסמך מסכם, אשר ירכז את הפניות, השאלות מציעים, ככל שיתקיים(

 .וכן נושאים ודגשים למציעים וההסתייגויות 

 מסמכי את שרכש מי לכל אלקטרוני בדואר אוו/ בפקס ישלחמסמך ההבהרות י .13.7

 את לחשוף מבלי אתוזוכן יפורסם באתר האינטרנט של האוניברסיטה  המכרז

 .הפניה תוכן לחשיפת באשר דעת שיקול יהיה לאוניברסיטה. הפונה זהות

  .התשובותמסמך לוודא את קבלת  יםבאחריות המציע .13.8

מציע, לרבות  כלמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל התשובות מסמך  .13.9

 מציע אשר לא לקח חלק בהליך ההבהרות, לצרפו, כשהוא חתום על ידי המציע

 לאות אישור קריאתו, לחוברת ההצעה.

 ההצעה הכנתהוראות לגבי  .14

את כתב המכרז )ההזמנה להציע הצעות(,  כוללתלמען הסר ספק, "ההצעה"  .14.1

, הסכם ההתקשרות, הנספחים לרבות הצעת המחיר( 3)נספח  חוברת ההצעה

והצרופות לכל אלה, ההבהרות שנשלחות מעת לעת למציעים על ידי 

כל מסמך נוסף שעל המציע להמציא, להגיש ולמסור לפי כל האוניברסיטה, וכן 

mailto:michrazim.log@biu.ac.il
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אלה לאוניברסיטה וכן כל מסמך הנחוץ לשם הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף 

 .והציון בחינת ההצעהאו לשם ניקודו בשלבי 

  .או האנגלית בלבד עבריתבשפה הבכתב יד קריא, תמולא  ההצעה .14.2

 ימה מלאה או בראשי תיבותבחת בכל עמוד ועמודתחתם על ידי המציע, ההצעה  .14.3

 .(חותמת התאגידבצירוף )ובתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

כל המקומות המיועדים למילוי במסמכי המכרז, תוך מתן דגש המציע ימלא את  .14.4

הצעת למילוי ו ( זה3למכרז )כנספח חוברת ההצעה המצורפת מיוחד למילוי 

יפורשו , המכרז גוף לבין ההצעה חוברת בין סתירה של במקרה .ןבמלוא המחיר,

 המסמכים באופן המקיים את מטרת המכרז.

, ההצעה, ו/או הסתייגותבמסמכי העדר נתון או העדר התייחסות לסעיף כלשהו  .14.5

 ים עלול –שפורסמו ההצעה כפי מסמכי ו/או חריגות מנוסח  שינויים, תוספות

 לגרום לפסילת ההצעה, לפי שיקול דעת האוניברסיטה 

ם, אף אם המציע יוסיף, יסתייג, יחרוג ו/או ישנה כאמור, מכל מקו .14.6

אזי יחייב   -והאוניברסיטה תחליט על פי שיקול דעתה שלא לפסול את ההצעה  

את הצדדים רק אשר התבקש בהצעה בהתעלם מאותם תוספות, הסתייגויות, 

 חריגות ושינויים. 

 . פי המכרזהנדרשים על  והתצהירים האישורים כל את להצעתו יצרף המציע .14.7

 ההצעה הגשת .15

למעט שם המכרז , חיצוני זיהוי ללא, שתי מעטפות סגורותב להגיש יש ההצעה את .15.1

 ומספר המכרז, כדלקמן:

   :שתכלול" תנאי סף ואיכותשתסומן "מעטפה אחת  .15.1.1
 

 , הצעת המחיר למעט) במקור ,ההצעה שיש להגישכל מסמכי  את )א(
  שתוגש במעטפה נפרדת(;     
 עותקים: אחד  שני)סה"כ  של כל המסמכים הנ"ל מיעותק צילו ()ב

    מקור ואחד מצולם(.       

   שתכלול:" הצעת מחירשתסומן "מעטפה שניה  .15.1.2
 

   ;במקורהצעת המחיר   )א( 
 עותקים:  שני)סה"כ של הצעת המחיר עותק צילומי ( )ב

  אחד מקור ואחד מצולם(.        

  2020/2/71יאוחר מיום  ולא הרותההב הליך סיום לאחרשתי המעטפות יוגשו  .15.2

 בבניין המוצבת מכרזיםה תיבתלבצהריים  12:00 בשעה תש"ף( ב שבט"כ)

  .209 חדר, 408 מס'מבנה , רכשה

 .שמו ואת המכרז מספר את לציין יש ותהמעטפ על .15.3
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ועדת המכרזים לא . יםהמציע אחריות על היא לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת .15.4

וך תיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות. תדון בהצעה אשר לא תמצא בת

 למועד האחרון להגשת הצעות.  מאוחר במועד הצעהלא תותר הגשת 

לצורך הגשת  לא תתאפשר כניסת מציעים לשטח האוניברסיטה באמצעות רכב .15.5

  .ההצעה

 .בפקס או אלקטרוני בדואר ותהצע להגיש אין מקרה בשום .15.6

 מסמכי כלל את קרא שהמציע ,לכך חלוטה ראיה מהווה חתומה הצעה הגשת .15.7

 .מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם האמור את הבין, המכרז

המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי ההזמנה ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלוונטי  .15.8

הקשור לביצוע ההתקשרות על פי הזמנה זו, לרבות הדינים והתקנים הרלוונטיים, 

ור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים כאמ

 טעות ו/או אי התאמה.

ולא ניתן יהיה  , בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול,כל הצעה שתוגש תהא סופית .15.9

אם ו/או  המכרז , אלא אם נכתב אחרת במסמכיו/או לתקנה לשנותה

ה כי נפלה טעות משמעותית במסמכים, והיא תחייב את האוניברסיטה אישר

 כמפורט בהצעה.ה המציע לתקופ

הצעות עם מציעים  ו/או חל איסור על המציעים ו/או מי מהם לתאם מחירים .15.10

אחרים ו/או מי מהם, ו/או לבוא בהסדרים עם מציע או מציעים פוטנציאלים 

כאמור בנוגע למניעת הצעת הגשה על ידם וכל כיו"ב. יודגש שכל פעולה בניגוד 

היתר בהיותה בגדר הסדר כובל. לאמור לעיל עלולה להוות עברה פלילית בין 

קיים  בה האוניברסיטה תהא רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט לפסול כל הצעה

 לדעתה חשש לתאום פסול כאמור. 

 תדחה על הסף. –הצעה שלא תעמוד בתנאי סף כלשהו  .15.11

 האוניברסיטה רשאית לדחות הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה. .15.12

א לקבל אף הצעה, או לקבל חלקים מהצעה, או האוניברסיטה רשאית להחליט של .15.13

של  , אילוציה וצרכיהלממשה בשלבים, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא

 החליטההאוניברסיטה, בכפוף להוראות מכרז זה ובכפוף להוראות כל דין. 

 תביעה כל למציעים ו/או למי מהם תהיה לעיל, לאלפעול כאמור  האוניברסיטה

 הפועל אחר גוף או/ו כלפי אדם או/ו האוניברסיטה לפיכ טענה או/ו דרישה או/ו

, ולחילופין, המציעים ו/או מי מהם מוותרים בהגשת ההצעה מטעמה או/ו בשמה

 על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור.

אין האוניברסיטה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא,  .15.14

ו/או ו/או להרחיב את היקף המכרז והיא תהיה רשאית לבטל ו/או לצמצם 

לפצל  וכן תהיה רשאית -לפרסם מכרז חדש ו/או לדחות את מועד ביצוע המכרז 

את המכרז ולבחור יותר מזוכה אחד לביצוע העבודות/מתן השירותים על פי מכרז 
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ת של האוניברסיטה, בכפוף להוראו והכל לפי שיקול דעתה, אילוציה וצרכיה –זה 

 לעיל, לאלפעול כאמור  האוניברסיטה החליטה. הוראות כל דיןמכרז זה ובכפוף ל

 כלפי טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כל למציעים ו/או למי מהם תהיה

, מטעמה או/ו בשמה הפועל אחר גוף או/ו כלפי אדם או/ו האוניברסיטה

ולחילופין, המציעים ו/או מי מהם מוותרים בהגשת ההצעה על כל טענה ו/או 

  תביעה כאמור.דרישה ו/או 

 ההצעה תוקף .16

נבחרה הצעה אחרת כהצעה  אם גם /202030/6עד ליום  בתוקפה תעמוד ההצעה .16.1

 או מהצעתו בו יחזור מכרזב שזכה מציעה שבו למקרה וזאת, הזוכה

של האוניברסיטה  חבר הנאמניםתאושר על ידי  לא איתו החוזית שההתקשרות

  . שהיא סיבה מכל זמנה םטר תסתיים או שהיא סיבה מכל לתוקף תכנסאו לא 

 אחריה המיטבית הבאה ההצעה בעלבחור בלועדת הקבע  רשאית אלה בנסיבות

הבא  במציע להתקיים ממשיכים ההכרזה שבמועד ובלבד, במכרז בתור כזוכה

כל תנאי המכרז יחולו  .במכרז להשתתפות סף תנאי שהיוו הכשירות בתור תנאי

ילוי התנאים המוקדמים המפורטים בחירה זו כפופה למעל בעל ההצעה הבאה. 

בעל ההצעה לא עמד המציע של האוניברסיטה.  ועדת הקבעשור יולא במכרז זה

, בהסכם על פי מכרז זה בתנאים הנדרשים או לא רצה להתקשרהמיטבית הבאה 

 בא אחריו וכן הלאה. מציע הלפנות ל רשאית ועדת הקבעתהיה 

יום  30 -הצעה הבאה בתור בלהאריך המועד לבחירת ה רשאית המכרזים ועדת .16.2

 קול דעתה. ינוספים לפי ש

 הסכםה על חתימה .17

 ימים 5 תוך למכרז המצורף הסכםה על לחתום הזוכה את תזמין האוניברסיטה .17.1

 על שייקבע אחר זמן תוך אוהחלטת חבר הנאמנים  מיום(, עבודה ימי חמישה)

  .ידה

 מציאלה הזוכה יידרש, האוניברסיטה ידי על הסכםה לחתימת כתנאי .17.2

, המסמכים כל את, הדרישה בהודעת שייקבע המועד בתוך, לאוניברסיטה

  .ביטוחים קיום על תקף ואישור, הסכםב המפורטים והאישורים ההתחייבויות

 לכך שהוקצב המועד בתוך הסכםה על חתימה אי או/ו המסמכים המצאת אי .17.3

 הכריזל רשאית המכרזים ועדת תהיה כזה במקרה. המכרז תנאי של הפרה מהווה

 המציע ידי על שצורפה הערבות את לחלט וכן, במכרז המציע של זכייתו ביטול על

 האוניברסיטה של מזכותה לגרוע מבלי זאת כל. )ככל שנדרשה ערבות כזו( להצעה

 .מההפרה כתוצאה לה שייגרם נוסף נזק כל בגין מהמציע להיפרע

 כללי .ה

 הבהרות או נוסף למידע דרישה .18

 או בכתב הבהרות המכרז של שלב בכל מציע מכל קשלב רשאית המכרזים ועדת .18.1

 המתייחסים אישורים או המלצות, חסר מידע השלמתאו  ,להצעה פה בעל

 וכן, המכרז בתנאי המציע של עמידתו בחינת לצורך, במכרז המפורטות לדרישות



                         

 אוניברסיטת בר אילן
עריכה וביקורת של דוחות  :1/20' מס מכרז

ל האוניברסיטה, שירותים חשבונאיים כספיים ש
 נוספים וייעוץ בתחום המסים

 

 13עמוד 
 

 המציע תחתימ
 חותמת התאגיד(בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

 

 לאפשר כדי בכך יהיה שלא ובלבד ההצעה לבחינת הדרושה אחרת פעולה כל לבצע

. אחרים מציעים על הוגן בלתי יתרון לו להעניק או הצעתו את לשנות למציע

 .מההצעה נפרד בלתי חלק יהיו ההבהרות

, הפגם על להבליג או בהצעה שנפל פגם תיקון על להורות רשאית המכרזים ועדת .18.2

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

 .זה מכרז של תכליתו את

 מותנית או ויגתמס הצעה .19

. המכרז דרישות עם אחד בקנה עולה שאינו באופן אותה יתנה או הצעתו את יסייג לא מציע

 או מהסייג להתעלם או מותנית או מסויגת הצעה לפסול רשאית תהיה האוניברסיטה

 .שיירשמו מטעמים, מהתנאי

 תכסיסנית הצעה .20

 היא כי עולה שלה תוחשמני הצעה או לב תום חוסר משום בה שיש או תכסיסנית הצעה

  .תיפסל – להסבירו שניתן ומוצק ברור כלכלי בסיס לה שאין או הפסדית

 פסילה בעקבות חוות דעת שלילית בכתב .21

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם 

ולא עמד בסטנדרטים של השירות הנדרש או שקיימת לגביו חוות דעת האוניברסיטה 

פה -מעין זה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל במקרה .שלילית בכתב על טיב עבודתו

לפי שיקול דעתה של האוניברסיטה לפני החלטתה הסופית בעניין. האוניברסיטה רואה 

  בהגשת הצעה על ידי המציע, הסכמה לתנאי זה.

 במסמכים האוניברסיטה קניין .22

ן של ה, להסכם למכרז זה המצורפים מכיםהמס כלהזכויות הקנייניות במכרז זה וב

אחרת מלבד עריכת  מטרה לשום במסמכים אלו להשתמש רשאי אינו המציעהאוניברסיטה. 

 .הצעה למכרז זה

 במסמכי המכרז עיון  .23

 ומציע במידהלכן,  .הזוכה ההצעה במסמכי עיון זכותלמציעים  יש ,לדין בהתאם .23.1

 עיון כל יתאפשר לא כי בקשמ הוא אשר בהצעתו חסויים חלקים ישנם כי סבור

עליו לפרטם במסגרת מסמכי ההצעה, וועדת המכרזים תשקול את בקשתו,  - בהם

על המציע לקחת בחשבון כי במידה ויציין סעיפים חסויים ואינה חייבת לקבלה. 

בהצעתו, יימנע ממנו, במסגרת זכות העיון לעיין בסעיפים המקבילים בהצעות 

   המתחרות.

  .חסוי פרט בגדרולא תהיה,  ,אינה המחיר הצעתל, למרות האמור לעי .23.2

 שיפוט סמכות .24

 המוסמכים המשפט לבתי נתונה זה במכרז שעלתה בתובענה לדון הבלעדית השיפוט סמכות

 . אביב תל במחוז
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 מפרט השירותים – 1נספח 

 הגדרות .1

עוסק מורשה שהינו רואה חשבון, שותפות של רואי חשבון, חברת רואי  – רואה חשבון .1.1

 בון או כל התאגדות חוקית אחרת של רואי חשבון.חש

       השירותים הנדרשים .2

 (, כשמרבית השעות מרוכזות בכחודש וחצי בשנהתשלום גלובלי - שעות 300,2-כ)

כולל, מכתב  )שנה אקדמית(. 30.9ליום ל הדוחות הכספיים שביקורת עריכה ו, הכנה .2.1

ח באנגלית לפי לוח הזמנים שניתן "המלצות לשיפור הבקרה הפנימית והחשבונאית וכן דו

 .במכרז

ח התאמה לצרכי מס ומתן חוות "כולל דו שנתי למס הכנסההדו"ח ה והגשה של ההכנ .2.2

 .של השנה העוקבת 30.6דעת בהתאם למתחייב על פי חוק עד 

טיפול בקבלת פטור שנתי מניכוי מס במקור, לרבות דמי שכירות וקופות גמל, ואישור לפי  .2.3

 "ה.לפקודת מ 46סעיף 

 שליד ותקצוב לתכנון וועדה לצורכי האוניברסיטה של הצמיתות הקרנות ואישור ביקורת .2.4

 מדי שנה. 31.3עד  (ת"ות) גבוהה להשכלה המועצה

בכל  31.5עד  המדינה מבקר של מנחים קווים לפי המדינה למבקר ותח"דו עריכתהכנה ו .2.5

 .שנה

ח ", דולמעט(: רשם ההקדשותהכנת דו"חות לפי דרישות רגולטוריות שונות, כגון )מבלי  .2.6

 .הנהלה וכלליות, חמשת מקבלי השכר

 המועצה שליד ותקצוב לתכנון לוועדה ודוחות אישוריםביקורת, הכנה וחתימה על  .2.7

  .העמותות ולרשם גבוהה להשכלה

 ממשרדי מענקים קבלת לשם השנה משךב שוטפים אישוריםעל  ביקורת, הכנה וחתימה .2.8

 של הביצוע דוחות אישור וכן ל"ובחו בארץ מקרנותות , לרבמגורמי חוץ שוניםו ממשלה

 .אלו מענקים

חתימה על אישורים לצורך הגדרה כלקוח כשיר, סיוע במילוי טפסים שונים בהקשר של  .2.9

 .FACTA-הלבנת כספים במסגרת ה

וחוות  יעוץ טיפול -, מעבר למפרט במקומות אחרים בנספח זה המס רשויות בפני ייצוג .2.10

 רים"מלכ מחלקת במישור הן העמותה לפעילות הקשורים ויהמיס נושאי בכלדעת 

, עובדים העסקת לסוגיות הקשורים הניכויים תיקי במישור והן הכנסה מס בנציבות

ומעבר לשנה שעות  150עד  .'וכד , מע"מ , ביטוח לאומיעודפות הוצאות, במקור ניכויים

בתסופת לשעה  ₪ 300 :חבר צוות ,מע"מבתוספת לשעה  ₪ 400 :לכך עלות שעות שותף

 .בנושא זהלזוכה אין בלעדיות   .מע"מ

 .תקופתיות עדכון פגישות .2.11
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ליווי מקצועי בפתרון סוגיות חשבונאיות שיעלו במבוקרים, לרבות הכנת חוות דעת  .2.12

 חשבונאיות וניירות עמדה, בהתאם לדרישת האוניברסיטה.

הנאמנים, ועדת  האוניברסיטה ומוסדותיה )כגון, חברישיבה של דיון והשתתפות בכל  .2.13

יוגשו מאזן, ועדת כספים, ועדת קבע, ביקורת וכד'(, בהם יידונו הדוחות הכספיים ו/או 

שידרשו כל הודעה והסבר , וכן מסירת חשבונות שביקר או שמסר עליהם דין וחשבוןבהם 

 בנוגע לאותם חשבונות. ו/או יהיו נחוצים 

 שנים.   3-פעם ב - USGAAP ועריכת דוחות כספיים לפי   ביקורת .2.14

 ביקורת הדוחות הכספיים .3

ותקני חשבונאות בישראל תהליך הביקורת יבוצע בהתאם לתקני ביקורת מקובלים  .3.1

בכללים שפורסמו על ידי לשכת רואי  ,, ובכללם אלה שנקבעו בחוקבישראל מקובלים

בהתאם להנחיות העדכניות של ו חשבון בישראל והמוסד לתקינה חשבונאית ממשלתית

 .מועצה להשכלה גבוההבת( "ון ולתקצוב )ותעדה לתכנוהו

רו"ח יבדוק את נכונות הרישומים בספרי המבוקרים ויחווה דעה האם הם משקפים  .3.2

באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, מכל הבחינות המהותיות, את תוצאות 

ואת רישום נכסיהם  30.9שנסתיימה ביום האקדמית הפעולות של המבוקרים לשנה 

 יבויותיהם ליום זה.והתחי

רו"ח יתכנן ויבצע את הביקורת על הדוחות הכספיים במטרה להשיג מידה סבירה  .3.3

 ומספקת של בטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה חסרה ומהותית או מוטעית מהותית.

 מקצועי של רו"ח, בהנחייתו ובאחריותו של ראש צוות צוותהביקורת תיערך על ידי  .3.4

 .ושותף

תפקידו בצורה נאותה מילוי ביצוע הביקורת לצורך בות נאותות צוות יקיים רשומה .3.5

 בקשר עם הביקורת. רשומות אלו ישמרו על יד רו"ח לתקופה הקבועה בחוק.

במידה ותתגלה על ידי רו"ח הצגה מוטעית מהותית ו/או חשובה במיוחד בדוחות  .3.6

ם הכספיים, רו"ח יביא לידיעת האוניברסיטה בהקדם את דבר הטעות ואת הצעדי

 הנדרשים מהאוניברסיטה על מנת להימנע מהצגה מוטעית כאמור.

במקרים בהם יעלה בפני רו"ח חשד כלשהו ו/או תובא לידיעתו קיומה של תרמית  .3.7

אפשרית, הונאה, מעילה, זיוף, הסתרה וכיו"ב העלולים להשפיע באופן מהותי על הדוחות 

 הכספיים, מחובתו להביא את הדבר לידיעת האוניברסיטה.

קרים בהם קיימת אי הסכמה מהותית בין רו"ח לבין האוניברסיטה באשר ליישום במ .3.8

כללי חשבונאות מקובלים ו/או כללים שנקבעו על פי חוק, יובא הנושא להכרעה בפני 

 האוניברסיטה.

במקרים בהם יחשוב רו"ח כי נמנעה ממנו נגישות מלאה לכל רישום, תיעוד ומידע אחר  .3.9

וע הביקורת, מחובתו להתריע בפני האוניברסיטה על מנת שהיה דרוש לדעתו בקשר לביצ

 להסיר את המניעה ולאפשר את השלמת הביקורת במועדה ולדווח על כך לאוניברסיטה.
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בתום הביקורת, רו"ח יאשר כי לפי דעתו הביקורת כללה בדיקה מדגמית במידה מספקת  .3.10

נה של כללי וסבירה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים, בחי

החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי האוניברסיטה וכן 

 הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה.

רו"ח ימסור לאוניברסיטה רשימת ממצאי הביקורת בגין ספרי המבוקרים לשנה  .3.11

 (.30.9האקדמית )

עומדת בקנה אחד עם לוח  במידה ורו"ח יגלה בשלב כלשהו כי השלמת הביקורת אינה .3.12

הזמנים שנקבע על ידי האוניברסיטה, מחובתו להודיע לאוניברסיטה בהקדם מהם 

הגורמים המעכבים או המונעים את השלמת הביקורת במועד הנדרש, על מנת שתוכל 

לפעול, ככל שהדבר בשליטתה, להסרת העיכוב או המניעה, ולאשר את השלמת הביקורת 

 במועדה.

 וניברסיטה על הנושאים הבאים:רו"ח ידווח לא .3.13

 דיווח על היקף הביקורת: .3.13.1

 .ושעות העבודה שנדרשו תיאור כללי של היקף הביקורת .3.13.1.1

תחומים בהם הועמקה הביקורת והסיבות שהניעו את רו"ח  .3.13.1.2

 להרחיב את הביקורת בתחומים אלה.

הערכת פעולות הביקורת הפנימית ותקינותה של מערכת הבקרה  .3.13.1.3

ל רו"ח מבקר עליהן לעניין קביעת הפנימית ומידת הסתמכותו ש

 היקף הביקורת.

במקרה בו הסתמך רו"ח בנושאים מהותיים על  –הסתמכות על מומחים  .3.13.2

מומחים אחרים )רואי חשבון, עורכי דין, שמאים, כלכלנים וכו'( עליו לעדכן את 

 האוניברסיטה באשר לשמותיהם והנושאים שלגביהם הסתמך רו"ח המבקר.

דוחות הכספיים של סיכונים וחשיפות משמעותיים ההשפעה האפשרית על ה .3.13.3

 כלשהם, כדוגמת תביעה משפטית, שנדרש לגלותם בדוחות הכספיים.

 שינויים צפויים מהנוסח האחיד בדוח רו"ח המבקר. .3.13.4

עניינים אחרים המחייבים תשומת לב של הגורמים המופקדים על הבקרה  .3.13.5

 והביקורת הפנימית באוניברסיטה.

 .טחת מידע בחצרותיודיווח על כל אירוע אב .3.13.6

 עריכת המאזן והדוחות הכספיים  .4

עביר לרו"ח מאזן בוחן ועל רו"ח להרכיב את כל הדו"ח הכספי תהאוניברסיטה  .4.1

 והביאורים על פי מאזן הבוחן.

 .ליונות העריכהי, לרבות גרו"ח ימסור לאוניברסיטה טיוטה של המאזן והדו"ח הכספי .4.2

 ית.המאזן יועבר לאוניברסיטה בעברית ובאנגל .4.3
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 לוחות זמנים לביצוע הביקורת ולעריכת הדו"חות הכספיים .5

 .בינואר 1ביום חל וכל לההביקורת על הדוחות הכספיים ת .5.1

בינואר, או סמוך  15מסירת מאזן הבוחן של האוניברסיטה לידי רואה החשבון תהא ביום  .5.2

 לכך.

כולל הגשת טיוטת הדוחות הכספיים והמאזן לאוניברסיטה, דוח מפורט שנתי בכתב ה .5.3

ממצאים מהותיים שנתגלו בביקורת וכן כל הנושאים הרלבנטיים לאישור הדוח הכספי 

 בפברואר. 10עד ליום 

 28הגשת דוחות כספיים סופיים לאחר אישור האוניברסיטה, עד לא יאוחר מיום  .5.4

 בפברואר.

  "(להרחבת השירותים זכותה)"השירותים האוניברסיטה להרחבת זכות  .6

רחיב את השירותים להנפרדות כדלקמן, זכויות ברירה תי ש ותלאוניברסיטה נתונ .6.1

 : רואה החשבוןשיינתנו על ידי 

  GAGASביקורת זכות ברירה של האוניברסיטה לדרוש מרואה החשבון לבצע  .6.1.1

(Generally Accepted Government Audit Standards שנתית לדרישת )

בהתאם כספיים הוהתאמת הדוחות  ,גופים פדראליים מממנים בארה"ב

 .לתוצאותיה

 OMBמתבססת על הדרישות העיקריות של סעיף  הביקורת .6.1.1.1

133-Circular A . לדרישות אלו נדרשת  אינהכיום האוניברסיטה 

 .של הסעיף

פיקוח  –הערכת הבקרה בסביבת הארגון  תכלול: GAGASביקורת  .6.1.1.2

ניהולי ותרבות הבקרה, זיהוי והערכת סיכונים, פעילויות בקרה 

(, פעילויות ניטור ITGC, מידע ותקשורת )כולל והפרדת תפקידים

בדיקת הבקרות הקיימות ברמת התהליכים ; וכן ותיקון ליקויים

 וברמת הפרויקטים.  

  במרץ. 1-תתחיל לכול המאוחר בתאריך ה GAGAS-ביקורת ה .6.1.1.3

 דוחות כספיים בתוספת חוות דעת לעניין עמידה בתנאי הגשת  .6.1.1.4

 30-ימה ביום התקציבית הקודמת שהסתיהלשנה  GAGAS-ה

 .אפרילב 30-מידי שנה עד לתאריך ה, בספטמבר

ח מפורט בכתב הכולל ממצאים "טיוטת חוות הדעת כאמור, דו .6.1.1.5

מהותיים וליקויים שנתגלו בביקורת וכן כל הנושאים הרלוונטיים 

 באפריל. 15-עד לתאריך היוגשו לאוניברסיטה לאישור חוות הדעת, 

עד לא יאוחר  האוניברסיטה אחר אישורחוות הדעת כאמור ולהגשת  .6.1.1.6

 באפריל. 30-מתאריך ה
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זכות ברירה של האוניברסיטה להרחיב את השירותים הניתנים על ידי רואה  .6.1.2

 –גם לגבי חברת הבת ( GAGASהחשבון בנספח השירותים )למעט ביקורת 

העוסקת בניהול ובמסחור הקניין הרוחני , למחקר ופיתוח בע"מ ביראד חברה

ילן והגנה עליו, מחקרים בעלי פוטנציאל יישומי של אוניברסיטת בר א

 .  ובהפעלת מרכז קורסים והשתלמויות

יחולו הוראות  –בשים לב לכך ובכפוף למימוש זכות הברירה למעשה  .6.1.2.1

ההתייחסות לשנה סעיפי נספח זה, בשינויים המחוייבים וכדלהלן: 

 (;31.12(, תוחלף בהתייחסות לשנה הקלנדרית )30.9האקדמית )

; סות לאוניברסיטה תוחלף בהתייחסות לחברת הבתההתייח

 ההתייחסות לעמותה תוחלף בהתייחסות לתאגיד.

, להפעיל איזו מבין שתי זכויות רשאית, ואינה חייבתמובהר בזה כי האוניברסיטה  .6.2

הברירה ולא תישמע כל טענה בעניין זה מצד מציע כלשהו )בין שהפעילה איזו מזכויות 

 עילה; ובין שהפעילה זכות ברירה אחת אך לא את השנייה(.  הברירה שלה, ובין שלא הפ
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 בע"ה

  הסכם

  ף___ תש"__ בחודש __________ביום ___ גן, –ברמת שנערך ונחתם 

 2020 ______ בחודש ____________ביום __         

 

 58-006-368-3 ע"ר: אוניברסיטת בר אילן  בין

 52900רמת גן, מיקוד                                                    

 ("האוניברסיטה")להלן:                                                    

 ;מצד אחד

  ______________________________  :ל ב י ן                                      

                                                   ______________________________ 

                                                   ______________________________ 

 "(הספק"–)להלן                                                    

 ;מצד שני

ורת )להלן: המכרז( לספק לאוניברסיטה שרותי עריכה וביק 1/20והספק, נבחר במכרז  הואיל:ו

וייעוץ בתחום של הדוחות הכספיים של האוניברסיטה ושירותים חשבונאיים נוספים 

כמפורט במכרזי המכרז, וכמו כן מונה על ידי חבר הנאמנים של האוניברסיטה המסים, 

 להיות רואה החשבון של האוניברסיטה;___________________ בישיבתו מיום 

    :פיכך הוסכם והותנה כדלקמןל

 כללי 1

וא להסכם זה וכל נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו לכל דבר ועניין )להלן המב 1.1

 "(.ההסכםכולם ביחד: "

לצורכי  הםחלוקתו של ההסכם לסעיפים, מתן כותרות הסעיפים וכן סדר הסעיפים,  1.2

נוחות בלבד, אין לייחס להם כל כוונה אחרת או להשתמש בהם לצורך פרשנות הסכם 

 זה.

מתנאי המכרז, ובמקרה של סתירה בין הוראותיו לבין הוראות הסכם זה מהווה חלק  1.3

 את תנאי המכרז.  תאחרות במכרז, יחולו אלו המקיימות בצורה המיטבי
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 :ההתקשרות 2

הספק יבצע את השירותים כמפורט במכרז ובמפרט השירותים המצורפים להסכם זה  2.1

 "(. ירותיםהשכחלק בלתי נפרד הימנו, ובמועדים הקבועים שם  )להלן יקראו: "

הספק מתחייב להעניק את השירותים במומחיות, במקצועיות ובמיומנות על פי  2.2

 הסטנדרטים המקובלים במקצוע ועל פי הוראות כל דין וכל  התקנים החלים עליו.

 הספק יחזיק בכל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי כל דין. 

 הסכם זה אינו מעניק לספק בלעדיות במתן השירותים. 2.3

מפורט בהצעת הספק המצורפת להסכם זה הצוות הרות יינתן באופן אישי על ידי השי 2.4

כחלק בלתי נפרד הימנו, והוא לא יהיה רשאי להעביר בצוע מטלות אלו לאחרים, בלי 

הסכמת האוניברסיטה מראש ובכתב. אין בכך כדי למנוע העסקת כוח עזר על ידי 

 צ"ב( על חשבונו. הספק ככל הנדרש )יועצים, מתמחים, מזכירות וכיו

 :אי קיום יחסי עובד מעסיק 3

הספק יבצע את השירות באופן עצמאי, במסגרת עסקו הפרטי, כרואה חשבון ולא  3.1

 כחלק מהמערך הארגוני של האוניברסיטה.

 האוניברסיטה.לבין בינו או בין  מי ממועסקיו  מעסיקלא יתקיימו יחסי עובד לפיכך,  3.2

או תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו עובדי הספק וכל הפועלים מטעמו יימצ 3.3

של הספק בלבד. הספק יישא וישלם בעצמו ועל חשבונו את שכרם של עובדיו ושל 

המועסקים על ידו, וכן את כל תשלומי החובה, ההפרשות וההוצאות הנלוות, לרבות 

 מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות ותשלומים אחרים כנדרש על פי כל דין.

חייב כי יקיים כלפי עובדיו את כל הוראות הדינים והצווים החלים עליהם על הספק מת 3.4

 פי כל דין.

הראשונה,  ה, מיד עם דרישתהאוניברסיטההספק מתחייב בזאת לשפות ולפצות את  3.5

, לרבות הוצאות משפטיות ושכר הבגין כל נזק, הוצאה ו/או חסרון כיס אשר יגרמו ל

על ידי הספק,  הה, טענה ו/או תביעה שתוגש כנגדטרחת עורכי דין, וזאת בגין כל דריש

מי מטעמו, עובד של הספק ו/או כל מי שמועסק על ידו בביצוע התחייבויותיו על פי 

עם האוניברסיטה או קיומן של חובות הסכם זה, אשר עילתן קיום יחסי עובד מעביד 

כל תרופה וזאת מבלי לגרוע מ ,כאמור אחרות של האוניברסיטה כלפי הדורש או התובע

 האוניברסיטה.ו/או זכות אחרת העומדת לזכות 

מוסכם כי עם קבלת תביעה בידיה, תודיע האוניברסיטה לספק על קבלת התביעה 

ותאפשר לו להצטרף להליך כצד מעונין וכמי שיתגונן בפני התביעה בשם עצמו ובשם 

 ר. האוניברסיטה. כל שיפוי ייעשה לאחר מתן פסק דין שאין אחריו זכות ערעו
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 :תקופת ההסכם 4

הסכם זה הינו לתקופה של שנה החל מיום _____________  ועד ליום   4.1

. _______________ 

בתום תקופת ההסכם יתבטל הסכם זה מאליו, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת  4.2

 כלשהי. 

האוניברסיטה  רשאית להאריך מראש ובכתב את תקופת ההתקשרות עד לארבע   4.3

 נה כל אחת.  בכפוף לאישור חבר הנאמנים של האוניברסיטה. תקופות נוספות בנות ש

ת האוניברסיטה להפסיק את ההתקשרות גם לעיל, רשאי 4.1 למרות האמור בסעיף 4.4

לפני תום תקופת ההתקשרות ובלבד שהודעה על הפסקת ההתקשרות תינתן לא יאוחר 

עבור  וישולמו לספק הסכומים המגיעים לו מראש לפני מועד ההפסקה ימים 90 -מ

 . ביטול כאמור לא יזכה את הצד השני בכל פיצוי שהוא.עבודתו עד למועד הביטול

בסיום ההסכם ימסור הספק לגורם לו האוניברסיטה תורה את כל המסמכים שנמסרו  4.5

מכל  מידע זה ימחק, או שהכין במסגרת ההתקשרות על פי הסכם זהו/לו על ידה 

והכל בכפוף להוראות הדין השונות  אמצעי המדיה שברשותו ו/או ברשות מי מטעמו

הממונה על אבטחת  -לאוניברסיטה באמצעות מערך התקשוב, ויציג החלות על הספק

המאמת ביצוע פעולות מחיקה,  הספקהחתימה של  התצהיר חתום על ידי מורש מידע

 . ביצוע ופירוט הסיבה-איו/או  ביעור והשמדה כאמור

 ם במתן השירותים:להלן מודגשים התאריכים הבאים, המחייבי 4.6

  :  תתאפשר תחילת ביצוע הביקורת, החל ממועד זה.בינואר 1

  : מסירת מאזן הבוחן של האוניברסיטה לידי רואה החשבון;בינואר 15

  : הגשת טיוטת הדוחות הכספיים והמאזן לאוניברסיטה;  בפברואר 10

שנתי בכתב  : הגשת הדוחות הכספיים והמאזן לאוניברסיטה, דו"ח מפורטבפברואר 28

הכולל ממצאים מהותיים שנתגלו בביקורת וכן כל הנושאים הרלבנטיים לאישור הדוח 

  הכספי.

 ניגוד עניינים: 5

הספק מצהיר כי בחתימת הסכם זה הוא אינו מצוי בניגוד עניינים עם גורם אחר  5.1

ומתחייב שלאורך כל תקופת ההסכם ולאחריה לא יהיה מצוי בניגוד עניינים עקב 

הסכם זה. בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים יידע את האוניברסיטה ויפעל לפי ביצוע 

 הוראותיה.

 .למכרז יעמוד בתוקפו ויחייב את הספק במשך כל תקופת השירותים )ג( 4נספח   5.2

 והגנת פרטיות  סודיות 6

והגנת פרטיות על סודיות )כולל עובדיו( במהלך ההסכם ולאחר סיומו ישמור הספק  6.1

 והגנת הפרטיות הרצ"ב.   לנספח הסודיות
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 :אישור מראש –הוצאות  7

האוניברסיטה לא תישא בכל הוצאה שתוצא ע"י הספק, אלא אם כן אושרו הוצאות אלו בכתב 

 ומראש ע"י האוניברסיטה.

 התמורה: 8

תמורת ביצוע השירות ומילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, תשולם לספק התמורה  8.1

 "(, סכום התמורהן: "כפי שננקבה בהצעת המחיר להל

כמקובל  30התשלום יבוצע כנגד חשבונית עבור החודש שחלף, בתנאי תשלום שוטף +  8.2

 באוניברסיטה, בכפוף לאישור האוניברסיטה שהבדיקה בוצעה לשביעות רצונה. 
 

 פיצוי מוסכם  9

מוסכם כי בגין הפרה יסודית של ההסכם או הפרה אחרת שלא תוקנה לאחר משלוח  9.1

 30,000הספק לאוניברסיטה פיצוי מוערך ומוסכם מראש, בסך התראה , ישלם 

ללא הוכחת נזק, בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים הכללי  ₪)שלושים אלף( 

לצרכן מיום חתימת ההסכם ועד לפירעון בפועל, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות של 

רם האוניברסיטה לתרופה כלשהיא לה תהא זכאית מכוח הדין או מכוח ההסכם. ט

 מימוש הפיצוי , תינתן לספק האפשרות לתקן את ההפרה, ככל שזו ניתנת לתיקון.   

 אחריות: 10

 הספק יהיה אחראי על פי כל דין לכל מעשה או מחלד שלו או מי מעובדיו או מטעמו, 10.1

כל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרמו בגין  אותהוישפה ויפצה  האוניברסיטה יגן על  הספק 

לרבות שכר טרחת עו"ד, הוצאות משפט וכן כל  חדל שלו ממעשה או מלה כתוצאה 

תחייבת להודיע מ האוניברסיטה סכום שייפסק על ידי גורם מוסמך, בכפוף לכך ש

להתגונן מפניה, וכן  ספק עם קבלת כל דרישה ו/או תביעה, כאמור, ולאפשר ללספק 

 ספק מתחייבת שלא להתפשר בתביעה או דרישה כאמור ללא הסכמת ההאוניברסיטה 

 בכתב ומראש.

  ביטוח 11

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייב הספק לערוך ולקיים,            

למשך כל תקופת ההסכם ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת התביעה, גם למשך 

חים בהתאם שלוש שנים נוספות לפחות מסיומו )להלן: "התקופה הנוספת"(, את הביטו

  לתנאים ולסכומים כמפורט להלן:

, המכסה את כל רכוש הספק המשמש לצורך ביצוע ההסכם, על בסיס ערך ביטוח רכוש 11.1

כינון, כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות כנגד רעידת אדמה ונזקי 

ל זכות (. הביטוח יכלול ויתור ע316-ו 314, 313סעיפים קוד טבע אחרים, גניבה ושוד )

שלא  הזכותספק ל(. למרות האמור, מוסכם כי 309סעיף קוד התחלוף לטובת המזמין )

לערוך ביטוח רכוש כאמור לעיל, במלואו או בחלקו ואולם, במקרה כזה, יחול הפטור 

 להלן כאילו נערך הביטוח במלואו.  4כאמור בסעיף 
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למקרה ובמצטבר  ₪ 4,000,000, בגבול אחריות בסך של ביטוח אחריות כלפי צד ג' 11.2

 לתקופת ביטוח שנתית. 
 הביטוח יכלול את הכיסויים / ההרחבות הבאות: 

 קוד הסעיף 

 320 המזמין -מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח 

 322 המזמין כצד ג'הגדרת 

 302 אחריות צולבת

 307 קבלנים וקבלני משנה

 315 כיסוי לתביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי

 305 1כלי ירייה

 

לעובד, למקרה ובמצטבר  ₪ 20,000,000, בגבול אחריות של ביטוח אחריות מעבידים 11.3

לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לכלול הרחב שיפוי לטובת המזמין היה וייחשב 

למעביד של מי מעובדי הספק או אם ייקבע כי למזמין אחריות שילוחית לעניין חבות 

 (.319סעיף קוד ספק )הספק כלפי מי מעובדי ה

 

למקרה ובמצטבר לתקופת  ₪ 4,000,000, בגבול אחריות של 2ביטוח אחריות מקצועית 11.4
 ביטוח שנתית. 

 הביטוח יכלול את הכיסויים / ההרחבות הבאות: 

 קוד הסעיף 

 301 אובדן מסמכים

 327 עיכוב / שיהוי עקב מקרה ביטוח

 303 דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע

 326 טיותפגיעה בפר

 325 מרמה ואי יושר עובדים

הרחב שיפוי לטובת המזמין, בגין אחריותו למעשי ו/או 
 מחדלי הספק

304 

 322 המזמין יוגדר כצד ג'

 332 חודשים 12 –תקופת גילוי 

  לא יאוחר ממועד מתן השירותים –תאריך רטרואקטיבי 

 

                                                           
 ככל שהספק מספק שירותי שמירה, אבטחה ו/או כל שירות אחר הקשור בשימוש בכלי נשק. 1
 ככל שהספק מספק שירותים מקצועיים במסגרת ההתקשרות. 2
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 כללי

 (.328סעיף וד קכל ביטוחי הספק יהיו ראשוניים לביטוחי המזמין ) 11.5

 
ככל והשירותים נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו בחו"ל, יכללו הביטוחים הנ"ל  11.6

 (. 306סעיף קוד הרחבה בגין נזק בעת שהות זמנית בחו"ל )
 

כל חריג אם קיים בביטוח הספק לעניין רשלנות רבתי, יבוטל. זאת מבלי לגרוע מחובת  11.7
 פי הפוליסה ו/או על פי דין. הזהירות של הספק ו/או מזכויות המבטח על

 
הספק להמציא לידי המזמין, לפני תחילת  עלללא צורך בכל דרישה מצד המזמין,  11.8

ביצוע ההסכם וכתנאי מוקדם להתקשרות, את אישור עריכת הביטוח, המצורף כנספח 
הספק להמציא  עלתום תקופת הביטוח, מיד ב, כשהוא חתום בידי מבטחי הספק. (2ב' )

אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת לידי המזמין 
ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף. מבלי לגרוע מהאמור 
לעיל, ובכל הנוגע לביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת התביעה, על הספק להציג 

 אישור ביטוח בגינם גם במשך התקופה הנוספת.
 

ק לערוך ולקיים  למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים הספ עלכן  11.9
וההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים לשם מתן השירותים לרבות, ומבלי לגרוע 

ביטוח חובה לכל כלי הרכב ככל שרלוונטי, מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי ו
. כן המזמיןהמשמשים לצורך מתן השירותים ו/או המובאים על ידי הספק לחצרי 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל כלי רכב כאמור, בגבולות ידי הספק -ייערך על
 למקרה. ₪ 600,000אחריות שלא יפחתו מסך של 

 

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק כמפורט באישור עריכת  12
טרת את הספק ממלוא שאינה פו הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק

כלפי  מצד הספק כל טענה . מוצהר ומוסכם בזאת כי לא תעלההחבות על פי הסכם זה
 בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור. ם המזמיןהמזמין ו/או מי מטע

למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי הספק  13
מי הביטוח, גבולות האחריות, ההרחבות והסייגים כאמור לעיל, במפורש לרבות סכו

תנאי  ההינבהתאם להוראות ההסכם אישור עריכת הביטוח המצאת המפורטים בו. 
לתחילת ביצוע השירותים ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על 

 מנת להתאים את הביטוחים להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.

מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש  עם המזמיןאת המזמין ו/או מי מטהספק פוטר  14
ל אובדן תוצאתי כהמובא לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך מתן השירותים, וכן בגין 

שייגרם עקב אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור, ולא תהיה לספק כל טענה ו/או דרישה ו/או 
ן אובדן ו/או נזק כאמור. האמור לעיל בדבר בגי ם המזמיןתביעה כלפי המזמין ו/או מי מטע

 פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים  15
נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם הספק, מתחייב הספק 

 משנה פוליסות ביטוח ההולמות את אופי והיקף ההתקשרות. לדאוג כי בידי קבלן ה

ו/או  המזמיןמובהר בזאת, כי "מבקש האישור", כהגדרתו באישור עריכת הביטוח, יהא  16
 . למזמין חברות בנות ו/או כל חברה ו/או ישות משפטית קשורה

 :דין ושיפוט 17

 מוסמך בתל אביב.על הסכם זה יחול הדין הישראלי, וסמכות השיפוט תהיה לבית המשפט ה
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 שונות: 18

הספק לא יהיה רשאי להעביר זכויות או חובותיו על פי הסכם זה, כולם או  18.1

 מקצתם, למישהו אחר, אלא בהסכמת האוניברסיטה. 

כל שינוי להסכם זה לא יהיה תקף אלא אם יעשה בכתב וייחתם על ידי שני  18.2

 הצדדים

 כתובות: 19

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו:

 .52900רמת גן , טת בר אילןאוניברסי 19.1

( רמת 402אוניברסיטת בר אילן , לשכת סמנכ"ל לכספים )בנין כתובת למשלוח דואר: 

 ..03-5354557פקס  03-5318515גן טלפון 

 

19.2    ___________________________________________________________ 

 

 48יראוה כנתקבלה כעבור  כל הודעה שתישלח מצד לרעהו לפי הכתובת הנ"ל, בדואר רשום,

 שעות מעת מסירתה לבית הדואר.

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

__________________ 

 הספק

       __________________ 

 האוניברסיטה
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 סודיות והגנת פרטיות: נספח

 סודיות:

ו/או  הרסיטה ו/או חברי"מידע", במסמך זה: כל חומר, מסמך ו/או מידע אחר הנוגע לפעילות האוניב .1

אשר אינו נחלת כלל הציבור )למעט אם הפך לכזה בשל מעשה/מחדל  הו/או עסקיה ו/או עובדי הלקוחותי

( לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מידע אודות משאבי האוניברסיטה; מידע בדבר הספקשל 

ידע המוגן מכוח חוק הגנת הפרטיות, סודות מסחריים ו/או מקצועיים, הזמנות והסכמים מכל סוג ו/או מ

)להלן: "החוק" או "חוק הגנת הפרטיות"( ו/או בהתאם לכל דין אחר החל או עשוי לחול  1981-התשמ"א

 על האוניברסיטה.

ידועה  ,גישה למידע כהגדרתו לעיל. כמו כן לומתן השירותים לאוניברסיטה, תהא הכי לצורך  לספקידוע  .2

ת של המידע והצורך בשמירה קפדנית על חסיונו ועל הנזק הכבד שעשוי רגישותו המיוחד לספקוברורה 

 להיגרם עקב חשיפתו על ידי או עשיית שימוש בו על כל המשתמע מכך. 

מתוקף מתן השירותים לאוניברסיטה או  ומתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע אשר יגיע אלי הספק .3

א לעשות כל שימוש, בכל מידע באשר הוא שלא ול ומתחייב שלא להחזיק ברשות הספקבדרך אחרת. 

מתחייב שלא לגלות מידע כזה או חלקו, במישרין או בעקיפין,  הספקלצורכי ביצוע מטרת ההתקשרות. 

 לכל אדם או גוף, אלא לצורך ביצוע השירותים לפי ההסכם ובכפוף להסכמת האוניברסיטה.

ם לאבטחת המידע, מניעת אובדנו ו/או הגעתו מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשי הספקבכלל זה  .4

לידי צד ג' כלשהו; להשיבו לאוניברסיטה מיד עם סיום מתן השירותים, בעת השלמת השירות ו/או סיום 

כל עותק ממסמכים אלה ו/או רישום ו/או תמצית ממנו, בכל  וההסכם )לפי העניין(, ולא להשאיר בידי

 פורמט שהוא.

תהא מוגבלת לעובדים אשר להם צורך של ממש בקבלת המידע לצורך  כי העברת מידע במתחיי הספק .5

על  הספקביצוע השירותים בלבד, ובלבד שהובהר לעובדים אלה כי מדובר במידע סודי, והם חתומים כלפי 

 .סודיות בנוסח דומה לכתב סודיות זהכתב 

ובטחו כך שלא בהתאם להסכם זה, יא ומתחייב לפעול כך שנתונים ומידע אשר יועברו אלי הספק .6

תתאפשר גישה, בין באופן אקטיבי ובין באופן פאסיבי, למידע ולנתונים אלו, לאיש מלבד המורשים לכך 

 החתומים על כתב התחייבות לשמירת סודיות כלפי האוניברסיטה. 

מיד לכשייוודע הממונה על אבטחת מידע  –באמצעות אגף התקשוב מתחייב להודיע לאוניברסיטה  הספק .7

 נזק שנגרם למידע של האוניברסיטה לרבות כל דליפה, שינוי או מחיקה של מידע.  על כל ול

כי  ת הספקמתחייב לקיים את הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו על פיו. הובא לידיע הספק .8

לפי ההסכם, או אי קיומן ם שירותיהבמסגרת מתן  ולפי מסמך זה ו/או התחייבויותי והפרת התחייבויותי

 118ואן, מהווה עבירה פלילית ועוולה אזרחית לפי חוק הגנת הפרטיות וכן עבירה פלילית לפי סעיף במל

 .1977-לחוק העונשין התשל"ז

 הספקתעמודנה בתוקפן גם לאחר תום מתן השירותים מטעם  1-8סעיפים לפי  הספק התחייבויות .9

ה, הסכם סודיות זה יחול ללא לאוניברסיטה, מכל סיבה שהיא. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ז

 מגבלת זמן לגבי מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות ולפי כל דין אחר.

בגין כל נזק שייגרם בעקבות הפרה של איזו  מהספקלפיצוי  תהא זכאיתידוע ומוסכם כי האוניברסיטה  .10

ל פי דין ובלבד לפי כתב התחייבות זה, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר המוקנה לה ע ומהתחייבויותי

 להתגונן כנגדה באופן עצמאי. ול העל התביעה ו/או הדרישה ואפשר ספקל השהאוניברסיטה הודיע

 לספקלאפשר  תאוניברסיטה נדרשהמצהיר כי לשם מתן השירותים אשר פורטו בהזמנת העבודה,  הספק .11

 ולעובדיו גישה למאגרי המידע ו/או למערכות המידע של אוניברסיטה;

 ,הנדרשים לצורך הכנת דוחות הכספיים לעבד רק את סוגי המידע הספקת העבודה, על במסגרת הזמנ .12

 וזאת למטרת ביצוע השירותים בלבד, כפי שהוגדרה בהזמנת העבודה )"מטרת השירות"(;
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באמצעות מדיה פיזית ו/או דיגיטלית מוצפנת ומאובטחת, לאוניברסיטה תתבצע  הספקהעברת מידע בין  .13

 טחות, התקנים ניידים מוצפנים או שהמידע בהם מוצפן, דוא"ל מוצפן וכיו"ב. בין היתר כספות מאוב

הנדרשות לצורך הכנת דוחות רשאי לגשת אך ורק למערכות המידע  הספק, מתן השירותיםבמסגרת  .14

 הכספיים.

לא יעביר וכן לא יאפשר גישה ו/או הרשאות צפייה ו/או הרשאות עיבוד כלשהן לגבי המידע  הספק .15

לאף גורם מבלי שקיבל את אישור אוניברסיטה מראש ובכתב. לשם כך, ולצורך ביצוע  12יף המפורט בסע

)במידה  להתקשר עם שותפי המשנה הבאים לספקאוניברסיטה תאשר ה, זה בהסכםהשירותים המפורטים 

 : שרלבנטי(

o ._____________ 

o ]...[ 

o ]...[ 

יו ו/או למי מטעמו בתוקף תפקידו כעובד, מתחייב כי לא הוא ו/או מי מטעמו יגלו מידע שהגיע אל הספק .16

כמנהל או כמחזיק של מאגר מידע, אלא לצורך מטרת השירות או לביצוע החוק או על פי צו בית משפט 

לתקנות  19לחוק הגנת הפרטיות והוראות סעיף  16בקשר להליך משפטי וכי ידועות לו הוראות סעיף 

הרשאה, מנהל, שותף משנה או מי מטעמו אשר ייחשף  כי כל עובד, בעל הספקאבטחת מידע. עוד מתחייב 

למידע ו/או ולמערכות המידע, יחתום על כתב סודיות והתחייבות ליישם את אמצעי האבטחה הקבועים 

 .ובתקנות אבטחת מידע בהסכם

מתחייב לאפשר לאוניברסיטה ביצוע מעקב ובקרה שוטפים על קיום הוראות חוק הגנת הפרטיות  הספק .17

בהתאם  הספקתקנו לפיו והוראות ההתקשרות וזאת על מנת לאפשר פיקוח על פעילותו של והתקנות שהו

 . וההסכם להוראות הדין

מתחייב להעביר דיווח מידי בכל מקרה של חשש לדליפת המידע מהמאגר או שימוש חורג  הספק .18

סיטה על מתחייב לדווח, אחת לשנה לפחות, לאוניבר הספקו/או למי מטעמו.  לספקמההרשאה שניתנה 

 אופן ביצוע חובותיו לפי תקנות אבטחת מידע ולפי הסכם זה.

בהתאם לחובות החלות עליו מכוח חוק הגנת  הספק ימנה אחראי לאבטחת מידע וסייבר .19

להבטיח שימוש נכון בזיהוי  , לפי העניין,אחראי אבטחת מידע וסייברהספק ו/או . על הפרטיות

בהגנת משאבי מערכות המחשב והמידע ומערכות המשתמש ובסיסמא, בהרשאות הגישה למידע ו

לאבטחה הפיזית ר, לפי העניין, יהיה אחראי אחראי אבטחת מידע וסייבהספק ו/או התקשורת. 

עריכת שינויים בכל צורה שהיא במידע -של המידע ומערכות המידע והתקשורת, לרבות לעניין אי

 .אשר במערכות

יבל במסגרת ההתקשרות, או להשתמש במידע הספק מתחייב לא להעביר לצד שלישי מידע שק .20

 שאליו נחשף אגב ביצוע ההתקשרות, לכל מטרה אחרת שלא קשורה לביצוע ההתקשרות.

האוניברסיטה על כל אירוע אבטחת מידע אשר  של הספק מתחייב לדווח למנהל אבטחת המידע .21

 שיבוש מידע, השמדת מידע, אובדן מידע של האוניברסיטה. גרם לחשיפת מידע,

 ובתקשורת מול גורמי חוץ. בחצרותיו ספק מתחייב לקיים הגנה נאותה בגלישה באינטרנטה .22

 הספק מתחייב ליישם הגנה פיזית ובקרת גישה למחשבים, לשרתים ולרכיבי התקשורת. .23

 TLS 1.2תקשורת הנתונים מול האוניברסיטה תהיה מוצפנת מקצה לקצה באמצעות פרוטוקול  .24

 אוניברסיטה.של האבטחת המידע  מנהלעל ידי  פרוטוקול אחר שיאושר ומעלה או

הגישה למערכות המחשוב המחזיקות מידע של האוניברסיטה תתאפשר רק תוך שימוש בזיהוי  .25

( User-IDובמקביל תיעוד מדויק של שם העובד המדויק בכל תקופה) בעלי ההרשאהחד ערכי של 

. מדיניות למשתמשים בלבדאישי ובסיסמאות אישיות וחסויות. הסיסמאות תהיינה ידועות רק 

 הסיסמאות תהא כדלקמן:
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 תווים. 7 –אורך סיסמא מינימלי  25.1

 שילוב של אותיות וספרות. –מורכבות סיסמא  25.2

 אכיפת החלפת סיסמא ראשונית. 25.3

 .יום לפחות 180סיסמאות כל  החלפת 25.4

כישלונות רצופים בהקשת הסיסמא. השחרור יוכל להתבצע  5משתמש יינעל אוטומטית לאחר  .26

 משתמש בעל הרשאות ניהול רשת או לאחר שעה.רק ע" 

ייושם מידור פנימי בשרת בגישה לספריות וקבצים של האוניברסיטה. הגישה לספריות וקבצים  .27

 אלה תתאפשר רק למי שעבודתם ותפקידם אצל הספק מחייבים זאת.

ודה תותקן תוכנת הגנה תקנית ומעודכנת כנגד נוזקות וקודים זדוניים במחשבים המיועדים לעב .28

 מול האוניברסיטה, ולעדכנה על פי דרישות היצרן. 

 הספק יגדיר תהליך להעברת מידע פיזי באופן מאובטח לאוניברסיטה וממנה. .29

גיבויים יבוצעו בצורה מסודרת וישמרו במקום סגור ונעול עם גישה לאחראי על הגיבויים בלבד.  .30

לוגים וגיבויים יבוי יומי ושמירת כמו כן, הספק יגדיר נוהל גיבויים אשר יכלול, לכל הפחות, ג

 חודשים לכל הפחות. 24באופן מאובטח, למשך ללוגים 

 הספק מתחייב לגרוס או להעביר לגריסה מאובטחת מסמכי נייר. .31

, 1981-הספק מצהיר כי הוא פועל כנדרש על פי הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א .32

, וכל הנחיה אחרת בקשר 2017-, התשע"זתקנותיו ובפרט תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(

להגנת הפרטיות כנוסחה מעת לעת, וכי הוא נוקט באמצעי אבטחה ובקרה כמתחייב על פי דין 

 לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, תיקוניו ותקנותיו כאמור.

הספק מתחייב להחתים את עובדיו ו/או נציגים מטעמו הבאים במגע עם מידע של האוניברסיטה  .33

הרת סודיות, הכוללת, בין היתר, התחייבות לשמירה מוחלטת על סודיות המידע של על הצ

האוניברסיטה, שימוש במידע רק לפי האמור בהסכם ויישום אמצעי אבטחת המידע הקבועים 

 בהסכם ההתקשרות.

 .ובתיאום מראש הספק מתחייב לאפשר לנציג האוניברסיטה לערוך ביקורת אבטחה בכל עת .34
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 נוסח ערבות ביצוע –' להסכם א 2נספח 

 במכרז זה לא נדרשת הגשת ערבות ביצוע
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 אישור קיום ביטוחים -ב' להסכם  2נספח 

תאריך הנפקת האישור:  אישור קיום ביטוחים

___/___/_______ 

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

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

  שם: שם:

 נדל"ן☐

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

 אחר: ______☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐
 

  

 מען: מען:

 
 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

השתתפות 
 עצמית

 כיסויים נוספים בתוקף

 יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום מטבע סכום

 רכוש  .א
 
 

 כיסוי רעידת אדמה 316        
 כיסוי בגין נזקי טבע 313
 כיסוי גניבה, פריצה ושוד 314
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 309
 ראשוניות 328

 קבלנים וקבלני משנה 307   ₪  4,000,000     צד ג' .ב
 כיסוי לתביעות המל"ל  315
 –מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח  321

 מבקש האישור
 מבקש האישור מוגדר כצד ג'  322
 אחריות צולבת 302
 ראשוניות 328

אחריות  .ג
מעבידי

 ם

    20,000,000  
 

מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם של מי  319   ₪
 מבקש האישור –ח מעובדי המבוט

 ראשוניות 328

אחריות  .ד
מקצועי

 ת

 אובדן מסמכים 301   ₪  4,000,000    
 עיכוב / שיהוי עקב מקרה ביטוח 327
 דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע 303
 מרמה ואי יושר עובדים 325
 פגיעה בפרטיות 326
הרחב שיפוי לטובת מבקש האישור בגין  304

 טחאחריותו למעשי ו/או מחדלי המבו
 מבקש האישור מוגדר כצד ג' 322
 אחריות צולבת 302
 ראשוניות 328
 חודשים 12 –תקופת גילוי  332

 תאריך רטרואקטיבי: ____________
 

          אחר .ה

 
 פירוט השירותים 

 
 

 

 
 פירוט הנכסים המבוטחים 

 תיאור הנכס  סוג הנכס 

  

 
 ביטול/שינוי הפוליסה 

יום לאחר משלוח הודעה למבקש  30ת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא שינוי או ביטול של פוליס
 האישור בדבר השינוי או הביטול.

 
 חתימת האישור

 המבטח:

     

  למילוי חברת הביטוח למילוי חברת הביטוח 

 לאחר הודעה על זכייהלאחר הודעה על זכייה
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 ההצעה  חוברת – למכרז 3 נספח

 

 :המסומנת "תנאי סף ואיכות"המסמכים שעל המציע לכלול במעטפה פירוט 

 

 מסמך

 אם צורף נא לסמן 

במקור וכן בעותק צילומי 

 )סה"כ שני עותקים(

  כשהם מלאים וחתומים כנדרש ,מסמכי המכרז וההצעה
  .(במעטפה נפרדתהצעת המחיר, שתוגש  למעט)

 מורשה עוסק תעודת או, בדבר הנוגע ברשם תאגיד רישום תעודת העתק
  . המסים מרשות

 בתוקף תקין ניהול אישור קהעת בנוסף להעביר יש, עמותה והמציע הינו במידה
 .העמותות מרשם

 

 עסקאות חוק לפי ורשומות חשבונות פנקסי ניהול על תקף אישור העתק
  .1976-ו"התשל, ציבוריים גופים

 להמציא ניתן. המסים רשות ידי על שניתן כפי, מס ניכוי בדבר תקף אישור
  .מס מיועץ או חשבון מרואה, דין פי על" מורשה פקיד"מ ל"כנ אישור

  למכרז.( ה)4)א( עד 4תצהירי חובה 

המציג את המבנה הארגוני של חתום על ידי מורשי החתימה במציע, מסמך 
  המציע.

ליתן את  יםהמועמדראש הצוות השותף ושל  רישיון ראיית חשבון תקף
)מפאת הקרבה לסיום שנה קלנדרית, ניתן להציג  השירותים לאוניברסיטה.

חידוש רישיון ראיית החשבון ע"ש ראש לחלופין שובר משולם ל
 (./השותףהצוות

 

ב לחוק חובת המכרזים, 2במקרה של עסק בשליטת אישה כמשמעותו בסעיף 
  ב הנ"ל.2: אישור ותצהיר כנדרש בסעיף 1992-תשנ"ב

כל מסמך נוסף הנחוץ לדעת המציע לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף או לשם 
 .ניקודו בשלבי בחינת ההצעה והציון

 

 

 

 :  "הצעת מחירהמסומנת "פירוט המסמכים שעל המציע לכלול במעטפה 

 

  מסמך

 אם צורף נא לסמן 

במקור וכן בעותק צילומי 

 )סה"כ שני עותקים(

  בלבד הצעת המחיר
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 : לבה תשומת

 זהה בכל יהיה( וכו' מורשה עוסק' מסברה, ח' מס) המזהה המספר כי לוודא המציע על      -

. ב"וכיו המס רשויות אישורי, ההתאגדות תעודת לרבות, מטעמו וגשיםהמ המסמכים

 הרשויות מטעם הסבר או אישור לצרף המציע על, המזהה במספר התאמה אין אם

 .ההתאמה אי בדבר לכך המוסמכות

 אלה על חלופיים או נוספים מסמכים המציעמ לדרוש רשאית המכרזים ועדת      -

 .במכרז הכרעה לשם לה דרוש הדבר כי סברה אם, לעיל המפורטים

 

 

 

 המציעהתחייבות 

בכפוף לזכייתו, המציע  .(מציעה__________________ )שם המציע: בשם מורשה חתימה הריני 

 .הסכםבמפרטים, ובמסמכי המכרז וה יםוהמתואר יםנדרשה השירותיםמתחייב לבצע את כל 

(, הינו כמפורט "התמורה"לן: המכרז )להמושא  מתן השירותעבור המציע המחיר המוצע על ידי 

 ,ומהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג המציע בהצעת

וכל דין,  הסכםההמציע על פי הכרוכות בביצועם, על פי תנאי המכרז ומהווה כיסוי מלא להתחייבות 

ים אחר , עלות והוצאהוכל אמצעי ,אספקת ציוד ואמצעים ואחזקתםהעסקת עובדים, ביחס ללרבות 

ביטוחים, מיסים, היטלים וכל  נשוא המכרז, השירותיםלביצוע תקין ומושלם של  ושיידרש ונוספים

 נשוא המכרז.   שירותיםדבר אחר הדרוש לביצוע ה

 

   

 מציעהחתימה וחותמת  מציעהשם מלא של החותם בשם  תאריך



                         

 אוניברסיטת בר אילן
עריכה וביקורת של דוחות  :1/20' מס מכרז

ל האוניברסיטה, שירותים חשבונאיים כספיים ש
 נוספים וייעוץ בתחום המסים

 

 33עמוד 
 

 המציע תחתימ
 חותמת התאגיד(בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

 

  מציעהפרטים על  .1

 
 המציע שם

  
 

 . / ז.ת מספר
 תאגיד מספר

 

 התאגדות סוג
 (שותפות/עוסק/חברה)

 

 כולל, מלאה כתובת
 מיקוד

 

  הקשר איש
 

 

 טלפון
 

 

 פקס
 

 

 אלקטרוני דואר
 

 

 

 

 מספר רואי החשבון המועסקים אצל המציע במועד האחרון להגשת ההצעות
 

 

 

 :במבנה הארגוני של המציע קיימת ופועלת

  מחלקת מיסוי .1

 מחלקת ביקורת  .2

 לקת בקרה פנימית מח .3

 עסקית-מחלקה כלכלית .4

 צוות עיבוד נתונים ממערכות מידע ממוחשבות .5
 (את המבנה הארגוני ציגיש לצרף מסמך המ)

 

 כן / לא
 כן / לא
 כן / לא
 כן / לא
 כן / לא

 

 המציע חבר ברשת בינלאומית לראיית חשבון:
 יש לציין את שם הרשת הבינלאומית: _____________________

 

 לאכן / 

 

 

 

 
  

   

 המציעחתימה וחותמת  המציעשם מלא של החותם בשם  תאריך



                         

 אוניברסיטת בר אילן
עריכה וביקורת של דוחות  :1/20' מס מכרז

ל האוניברסיטה, שירותים חשבונאיים כספיים ש
 נוספים וייעוץ בתחום המסים

 

 34עמוד 
 

 המציע תחתימ
 חותמת התאגיד(בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

 

  ניסיון המציע
 

 השותף שיטפל בתיק
 

 פרטי  .1
 שם מלא 

 
 

 מספר מזהה 
 

 

 תפקיד אצל המציע
 

 

 טלפון
 

 

 דואר אלקטרוני
 

 

 
 

     השכלה .2
 

 שנת סיום מוסד הלימוד מקצוע הלימודים מסגרת
   תואר ראשון

 
 

   תואר שני
 

 

   תואר שלישי
 

 

 תואר נוסף
 סוג: _______

  
 

 

 תואר נוסף
 סוג: _______

  
 

 

 
 

השתלמויות 
 מקצועיות

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 (רישיון ראיית חשבון)יש לצרף     רישיונות מקצועיים .3

 
שנת קבלת  מספר רישיון רישיון מקצועי

 הרישיון
הרישיון 

 תקף כיום?
 כן / לא   רואה חשבון

 כן / לא   _____________ אחר:

 
 המשך בעמוד הבא
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 של השותף ניסיון מקצועי  .4
 

 שם מלא של מזמין השירות 
לו ניתן המוסד בישראל )

 השירות(

 

מועד תחילת ההתקשרות 
 )חודש ושנה(

 

 

מועד תום ההתקשרות 
 )חודש ושנה(

 

 

 השירות למזמין כלל:  
 )ניתן לסמן מספר חלופות(

 

 מוסד להשכלה גבוההשנתי של ספי דו"ח כ ביקורת. 
       

        הועדה לתכנון לדיווח כספי שקבעה הנחיות לפי ההנ"ל בוצע 
 .מועצה להשכלה גבוההבת( "ולתקצוב )ות            

 
        בדבר כללי חשבונאות ודיווח  69לפי גילוי דעת מס' הנ"ל בוצע 

 : תיקונים 5נאות מס' כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבו            
 הנ"ל.  69והבהרות לגילוי דעת מס'             

 
        (: דוחות 2016)מעודכן  9לפי תקן חשבונאות מס' הנ"ל בוצע 

 כספיים של מוסדות להשכלה גבוהה.            
 
  סטודנטים 2,000עד  מוסד הנ"ללמדו בבמועד ביצוע הביקורת. 
 
  סטודנטים 2,000לפחות  מוסד הנ"ל דו בלמבמועד ביצוע הביקורת. 

התפקיד שמילאתי במתן 
 השירות

     שותף ראש צוות     חבר צוות     :אחר____________ 

 פרטי איש קשר אצל המזמין 
 

 שם מלא:
                                     

 טלפון: 
 

 דוא"ל:  
 

 

 ור[יש לצרף טבלה נפרדת כאמ –]לכל מזמין עבודה 
 

 הצהרת בעל התפקיד המיועד

 הנני מאשר את נכונות הפרטים הנ"ל
   

 חתימה שם תאריך
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  ראש הצוות
 

 פרטי  .5
 שם מלא 

 
 

 מספר מזהה 
 

 

 תפקיד אצל המציע
 

 

 טלפון
 

 

 דואר אלקטרוני
 

 

 
 

     השכלה .6
 

 שנת סיום מוסד הלימוד מקצוע הלימודים מסגרת
   תואר ראשון

 
 

   תואר שני
 

 

   תואר שלישי
 

 

 תואר נוסף
 סוג: _______

  
 

 

 תואר נוסף
 סוג: _______

  
 

 

 
 

השתלמויות 
 מקצועיות

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 (רישיון ראיית חשבון)יש לצרף     רישיונות מקצועיים .7

 
שנת קבלת  מספר רישיון רישיון מקצועי

 הרישיון
הרישיון 

 תקף כיום?
 כן / לא   רואה חשבון

 כן / לא   __________אחר: ___

 
 המשך בעמוד הבא
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 של ראש הצוותניסיון מקצועי  .8
 

 מזמין השירות מלא של שם 
לו ניתן המוסד בישראל )

 השירות(

 

מועד תחילת ההתקשרות 
 )חודש ושנה(

 

 

תום ההתקשרות מועד 
 )חודש ושנה(

 

 

 השירות למזמין כלל:  
 )ניתן לסמן מספר חלופות(

 

 מוסד להשכלה שנתי של דו"ח כספי  גם ביקורתעריכה והכנה ו 
 .גבוהה     

       
        הועדה לתכנון לדיווח כספי שקבעה הנחיות לפי ההנ"ל בוצע 

 .מועצה להשכלה גבוההבת( "ולתקצוב )ות            
 
        בדבר כללי חשבונאות ודיווח  69לפי גילוי דעת מס' הנ"ל בוצע 

 : תיקונים 5ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מס'  כספי על            
 הנ"ל.  69והבהרות לגילוי דעת מס'             

 
        (: דוחות 2016)מעודכן  9לפי תקן חשבונאות מס' הנ"ל בוצע 

 כספיים של מוסדות להשכלה גבוהה.            
 
  סטודנטים 2,000עד  מוסד הנ"ללמדו בבמועד ביצוע הביקורת. 
 
  סטודנטים 2,000לפחות  מוסד הנ"ל למדו בבמועד ביצוע הביקורת. 
 
 שנתי של דו"ח כספי  עריכה וגם ביקורתהכנה ו– 
 

         לפי תקנות  בית חולים הרשום בפנקס בתי החולים המתנהל 

 . 1966-תשכ"ובריאות העם )רישום בתי חולים(,               

          וח רשות החברות הממשלתיות לפי חברה הנמצאת תחת פיק  

 .1975-הממשלתיות, תשל"הסמכותה בחוק החברות               

           רשות מקומית שכפופה לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ ו/או 

  [.המקומיות ]נוסח חדש פקודת המועצותלפקודת               

התפקיד שמילאתי במתן 
 השירות

     שותף ראש צוות     חבר צוות     :אחר____________ 

 פרטי איש קשר אצל המזמין 
 

 :מלא שם
                                     

 טלפון: 
 

 דוא"ל:  
 

 

 יש לצרף טבלה נפרדת כאמור[ –]לכל מזמין עבודה 
 

 הצהרת בעל התפקיד המיועד

 הנני מאשר את נכונות הפרטים הנ"ל
   

 חתימה שם תאריך



                         

 אוניברסיטת בר אילן
עריכה וביקורת של דוחות  :1/20' מס מכרז

ל האוניברסיטה, שירותים חשבונאיים כספיים ש
 נוספים וייעוץ בתחום המסים

 

 38עמוד 
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 המחיר צעתה .9

מס ערך מוסף בשיעור החוקי . , שקלית ולא צמודהבש"ח ללא מע"מיש למלא הצעת מחיר  9.1

 .הצעת המחיר היא למתן כל השרותים, לשנה .שתשולם בצירוף לכל חשבונית יתווסף לתמורה

מילוי התחייבויותיו על המציע לכלול בחישוב הצעת המחיר את כל ההוצאות הנחוצות לצורך  9.2

רישיונות הנדרשים על פי חוק, חידוש , לרבות: ולפי כל דין רז ובהסכםבהתאם לנדרש במכ

, כלי עבודהביטוחים, נסיעות, הפעלת כוח האדם ותשלום שכרו וההוצאות הנלוות, העסקת ו

וכל הוצאה ועלות נוספות  מיסים, אגרות והיטלים וכו'קניין רוחני ורשיונות שימוש בו, 

האוניברסיטה לא תכסה שום הוצאה . שא מכרז זההכרוכות ונלוות לביצוע השירותים מו

ולא תישא בכל עלות ו/או  הכרוכה במסגרת מכרז זה, שלא במסגרת המחירים המוצעים

כוללת, הצעת המחיר הנקובה על ידי המציע הינה . הוצאה נוספת מעבר להצעת המחיר שלהלן

 .סופית ומוחלטת

עות זיכוי של חודש מאי, באמצבלבד, בשבוע הראשון  אחת לשנהתשלום התמורה ייעשה  9.3

וזאת בכפוף כמובן להעדר מניעה חוקית לעשות כן  –חשבון הבנק של הזוכה או בשיק לטובתו 

 מס על הזוכה להגיש לאוניברסיטה חשבונית . לצורך ביצוע התשלום)כגון צו עיקול(

  .1976 -ז"התשל מוסף ערך מס בחוק כמשמעותה

 

 הצעת המחיר

 

 מע"מ, שקלית  בש"ח, ללא הצעת מחיר
ולא צמודה לשם מתן השירותים לפי מכרז זה, 

 לשנה.
 

  

90% 

 

בש"ח, ללא מע"מ, שקלית ולא צמודה  תוספת
בזכות הברירה לשם מתן השירותים הנכללים 

 . לשנה(, GAGASביקורת ) 6.1.1בסעיף 
 (לו תמומש זכות הברירה ע"י האוניברסיטה)

  

5% 

 

א צמודה בש"ח, ללא מע"מ, שקלית ול תוספת
בזכות הברירה לשם מתן השירותים הנכללים 

השירותים, למעט ביקורת מתן כל ) 6.1.2בסעיף 

GAGAS , למחקר ופיתוח בע"מ רהביראד חבלגבי ,)
 (לו תמומש זכות הברירה ע"י האוניברסיטהלשנה. )

  

5% 

 

 
   

 המציעחתימה וחותמת  המציעשם מלא של החותם בשם  תאריך

לשקלול  ותמשקל
 –הצעת מחיר זו 

לצורך חישוב ציון 
 המחיר:
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 )א(4 נספח

 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב2 לסעיף בהתאם תצהיר

 
אני הח"מ _____________________  ת.ז. ________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: /ההאמת וכי אהיה צפוי

 25/19צורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו הנני נותן/נת תצהיר זה ל[במקרה של יחיד]

 )להלן: "המכרז"(. 

, בו הנני "הגוף"( –להלן )תצהיר זה בשם ________________________,  /נתהנני נותן [במקרה של תאגיד] 

 . אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זהמשמש/ת _______ ]למלא תפקיד[, המבקש להתקשר במכרז

 בשם הגוף.

ב לחוק 2"תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף -"הורשע" ו"עבירה", בתצהירי זה משמעות המונחים "בעל זיקה", 

. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני 1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 מבין/ה אותם.

 . הגוף הינו "תושב ישראל"

באוקטובר  31ביותר משתי עבירות אשר נעברו אחרי יום בפסק דין חלוט הורשעו  הגוף ו"בעל הזיקה" אליו לא

חוק עובדים זרים )איסור  ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאחד או יותר מהחוקים הבאים: לפי , 2002

 . 1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

 או

אחד או לפי  ,2002באוקטובר  31בירות אשר נעברו אחרי יום הגוף ו"בעל הזיקה" אליו הורשעו ביותר משתי ע

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זיותר מהחוקים הבאים: 

האחרון  אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד - 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

 .להגשת הצעות במכרז

 הלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.            זה שמי, ל

________________ 

                               ]שם וחתימה[

 

 אישור

 משרדי כי ביום __________ הופיע/ה בפני בבזה מאשר/ת  עו"ד, , ______אני הח"מ, ____________
מר/גב' _____________ שזיהה/תה ,  בישוב _________    __________________________בכתובת 

עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ / המוכר/ת לי באופן  אישי,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 
 בפני.עליה חתם/ה אישר את נכונות הצהרתו ווכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 

 

______    ____________________________________                 ______________________ 

 תאריך                      ותמת ומספר רישיון עורך דין                     ח                                החתימ
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  )ב(4 נספח

 1976 - ו"התשל, ( לחוק עסקאות גופים ציבוריים1ב)2תצהיר לפי סעיף 

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

 25/19הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו [במקרה של יחיד]
 רז"(.  )להלן: "המכ

, בו הנני "הגוף"( –להלן )תצהיר זה בשם ________________________,  /נתהנני נותן [במקרה של תאגיד] 
. אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת מכרזלהגיש הצעה למשמש/ת _____________ ]למלא תפקיד[, המבקש 

 תצהיר זה בשם הגוף.

  –הנני מצהיר כי 

 חוק שוויון זכויות(  –)להלן  1998-ויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חלחוק שוויון זכ 9הוראות סעיף  (1)

 אינן חלות עלי )במקרה של יחיד( / אינן חלות על הגוף )במקרה של תאגיד(;

 לחילופין

 לחוק שוויון זכויות חלות עלי / חלות על הגוף, ואני/הגוף מקיים אותן; 9הוראות סעיף    )א( (2)

ים לפחות אצלי/אצל הגוף: אני מצהיר בשמי )במקרה של יחיד( / בשם עובד 100במקרה שמועסקים    )ב(

הגוף )במקרה של תאגיד( על התחייבות לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 

 –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיי/חובות הגוף לפי סעיף 

ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי לשם קבלת הנחיות בקשר 

 )ה( לחוק שוויון זכויות;8כהגדרתו בסעיף 

ככל שפנה לפי הוראות פסקת משנה )ב( לעיל ונעשתה איתי/עם הגוף התקשרות שלגביה התחייב     )ג(

)במקרה של תאגיד( כי  אני מצהיר בשמי )במקרה של יחיד( /בשם הגוף –כאמור באותה פסקת משנה 

לחוק  9נעשתה פנייה כנדרש ממני/מן הגוף, ואם התקבלו הנחיות ליישום חובותיי/חובות הגוף לפי סעיף 

 שוויון זכויות, הרי שגם פעלתי/הגוף פעל ליישומן;

אני מצהיר על התחייבותי/התחייבות הגוף להעביר העתק מהתצהיר שנמסר לפי פסקה זו למנהל    )ד(

 ימים ממועד ההתקשרות. 30משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך הכללי של 

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.            

________________ 

                               ]שם וחתימה[      

 אישור

 משרדי ______ הופיע/ה בפני בכי ביום ____בזה מאשר/ת  עו"ד, , ______אני הח"מ, ____________
מר/גב' _____________ שזיהה/תה ,  בישוב _________    __________________________בכתובת 

עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ / המוכר/ת לי באופן  אישי,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 
 בפני.עליה חתם/ה אישר את נכונות הצהרתו ות/יעשה כן,  וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא

 
 

________________                 ____________________________    ____________________ 

 תאריך                  ותמת ומספר רישיון עורך דין                     ח                             החתימ



                         

 אוניברסיטת בר אילן
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 המציע תחתימ
 חותמת התאגיד(בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

 

 נספח 4)ג(

 הצהרה בדבר קיום/אי קיום קשרים עם האוניברסיטה ו/או עם נותני שירותים אחרים לאוניברסיטה

 נוסח לתאגיד:

אני, ________, מ.ז.____________, מצהיר בזה מטעם הספק ובשמו, כי למיטב ידיעתי הספק, בעלי מניות 

ה בו, או כל אדם או תאגיד הקשור בו )אם הוא חברה(, שותפיו )אם הוא שותפות(, בעל שליטה בו, נושא משר

אליו, במישרין או בעקיפין, לרבות חברה בת, חברה אם, חברה אחות: קשורים / אינם קשורים )נא למחוק את 

מועסק או בכל קשר אחר, במישרין או בעקיפין, עם -המיותר( בקשר עסקי, קשר משפחתי, קשרי מעסיק

ניגוד עניינים בקשר לקיום איזו   ליצור  יטה, באופן שעלולהאוניברסיטה או עם מי שנותן שירותים לאוניברס

   מהתחייבויות הספק על פי החוזה או על פי דין.

הספק יודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים כאמור. במקרה כזה יוכרע 

 הדבר על ידי  האוניברסיטה והספק יפעל בהתאם להחלטתה.

 זו תהיה תקפה ותחייב את הספק במהלך כל תקופת ההתקשרות עם האוניברסיטה.  התחייבותהצהרה ו

 נוסח לאדם פרטי:

אני, ________, מ.ז.____________, מצהיר כי אני קשור / איני קשור )נא למחוק את המיותר( בקשר עסקי, 

ניברסיטה או עם מי שנותן מועסק או בכל קשר אחר, במישרין או בעקיפין, עם האו-משפחתי, קשרי מעסיק

ניגוד עניינים בקשר לקיום איזו מהתחייבויותי על פי החוזה או   ליצור  שירותים לאוניברסיטה, באופן שעלול

   על פי דין.

כמו כן, אני מצהיר ומתחייב  שאני לא נמצא ולא אמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין מתן השירות 

לגופים אחרים ואודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אותי במצב לאוניברסיטה, ובין מתן השירות 

 של ניגוד עניינים כאמור. במקרה כזה יוכרע הדבר על ידי  האוניברסיטה והחלטתה תחייב אותי.

 זו תהיה תקפה ותחייב במהלך כל ההתקשרות החוזית.  הצהרה והתחייבות

 ה )במידה וישנם(:פירוט הגופים הנמצאים בקשרים עם האוניברסיט

 תיאור הפעילות המבוצעת מקבל השירות באוניברסיטה שם החברה ח.פ.

    

    

    

   

 נכון למועד הצהרה זו הספק נותן שירותים לגופים אחרים העלולים להעמיד במצב של ניגוד עניינים :

   

   

 

 מיידיאני מתחייב להודיע לאוניברסיטה על כל שינויי בהצהרתי זו, באופן 

 חתימה וחותמת הספק שם מלא של החותם בשם הספק תאריך
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 המציע תחתימ
 חותמת התאגיד(בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

 

 )ד(4 נספח

 (2016תשע"ו  25)תיקון מס'  1992-ו"התשנ חובת המכרזים, ג לחוק2 לסעיף תצהיר בהתאם

 עסק זעיר, קטן או בינוני

 

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

 25/19הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו [ במקרה של יחיד]
 )להלן: "המכרז"(. 

, בו הנני "הגוף"( –להלן ), תצהיר זה בשם ________________________ /נתהנני נותן [במקרה של תאגיד] 
. אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת משמש/ת _____________ ]למלא תפקיד[, המבקש להגיש הצעה למכרז

 תצהיר זה בשם הגוף.

 חובת "הגדרות" לחוק 1מס'  בסעיף כהגדרתם "בינוני או קטן, זעיר עסק"  המונחים משמעות זה בתצהירי
 .אותם ה/מבין אני וכי אלה מונחים של משמעותם לי הוסברה כי ת/מאשר אני .1992-ב"תשנ, המכרזים

 במקום המיועד( X)יש לסמן   –הנני מצהיר כי 

 מיליון 2 על עולה אינו שלי השנתי העסקאות שמחזור או עובדים חמישה עד מעסיק אני – "זעיר עסק"
 ;חדשים שקלים

 לחילופין

 מיליון 2 על עולה שלי השנתי העסקאות שמחזור או עובדים 20-ל שישה בין מעסיק אני – "קטן עסק"
 שבהגדרה התנאים אחד לגבי מתקיים ולא, חדשים שקלים מיליון 20 על עולה אינו אך חדשים שקלים

 ";זעיר עסק"

 לחילופין

מיליון  20עולה על  שלישמחזור העסקאות השנתי  אועובדים  100-ל 21מעסיק בין  אני – "עסק בינוני"
מיליון שקלים חדשים, ולא מתקיים לגבי אחד התנאים שבהגדרה  100אך אינו עולה על  שקלים חדשים

 ;"עסק זעיר" או "עסק קטן"

 לחילופין

 שקלים מיליון 100 על עולה שלי השנתי העסקאות שמחזור או עובדים 100מעל  מעסיק אני – "גדול עסק"
 ;ו "עסק קטן" או "עסק בינוני"ולא מתקיים לגבי אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר" אחדשים, 

  

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.            

______________ 

       ]שם וחתימה[      

 

 אישור

 משרדי כי ביום __________ הופיע/ה בפני בבזה מאשר/ת  עו"ד, , ______אני הח"מ, ____________
מר/גב' _____________ שזיהה/תה ,  בישוב _________    __________________________בכתובת 

עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ / המוכר/ת לי באופן  אישי,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 
 בפני.עליה חתם/ה אישר את נכונות הצהרתו ווכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 

 
 

_________________________                 ____________________________    ___________ 

 תאריך                  ותמת ומספר רישיון עורך דין                     ח                             החתימ



                         

 אוניברסיטת בר אילן
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 המציע תחתימ
 חותמת התאגיד(בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

 

 )ה(4 נספח

 2017-לתקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז 15לתקנה  בהתאםתצהיר 

 2017-אופן ביצוע חובות גורם החיצוני בעל גישה למאגרי מידע של האוניברסיטה לפי תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז
 

אני הח"מ _____________________  ת.ז. ________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

 ה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעש /ההאמת וכי אהיה צפוי

בהסכם למתן שירותים אוניברסיטת בר אילן  התקשרות עםהנני נותן/נת תצהיר זה לצורך [במקרה של יחיד]

 "(. ההסכם)להלן: "

, בו הנני "הגוף"( –להלן )תצהיר זה בשם ________________________,  /נתהנני נותן [במקרה של תאגיד] 

. אני מצהיר כי הנני עם האוניברסיטה בהסכםא תפקיד[, המבקש להתקשר ]למל ______משמש/ת _______

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

  –הנני מצהיר כי 

אני )במקרה של יחיד( / הגוף )במקרה של תאגיד( עומד בכל הוראות הדין המחויבות מכוח חוק הגנת  (1)

 2017-אבטחת מידע(, התשע"ז)להלן: "החוק"( ותקנות הגנת הפרטיות ) 1981–הפרטיות, התשמ"א

 )להלן: "תקנות אבטחת מידע"(. 

 :יש לסמן את החלופה המתאימה (2)

 ( מחזיק בלפחות חמישה )( מאגרי מידע ומיניתי 5אני )במקרה של יחיד( / הגוף )במקרה של תאגיד 

 לחוק.  17ממונה אבטחה על המאגרים בהתאם לסעיף         

  ( מאגרי מ5אינני מחזיק בחמישה ) ידע ולכן אינני מחויב במינוי ממונה אבטחה על המאגרים בהתאם 

 לחוק. 17לסעיף         

  ( מאגרי מידע ואולם מיניתי ממונה אבטחת מידע באופן וולונטרי.5אינני מחזיק בחמישה ) 

   .חלות עלי הוראות אחרות בגינן אני מחויב במינוי ממונה אבטחת מידע ומיניתי בפועל ממונה כאמור 

 27001ISOאני )במקרה של יחיד( / הגוף )במקרה של תאגיד( בעל הסכמה לתקן  - יש לסמן אם רלוונטי

 לתקן;  A)להלן: "התקן"(; מקיים את הוראותיו לרבות כל הבקרות הרלוונטיות המפורטות בנספח 

 – 03/2018עומד בכל הוראות תקנות אבטחת מידע שאין בגינן פטור בהתאם להנחיית רשם מאגרי המידע 

 . ISO/IEC 27001על ארגונים המוסמכים לתקן  2017-"תחולת תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.            

________________ 

                               ]שם וחתימה[      

 אישור

 משרדי כי ביום __________ הופיע/ה בפני בבזה מאשר/ת  עו"ד, , ______אני הח"מ, ____________
מר/גב' _____________ שזיהה/תה ,  בישוב _________    __________________________בכתובת 

עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ / המוכר/ת לי באופן  אישי,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 
 בפני.עליה חתם/ה אישר את נכונות הצהרתו וצפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן,  וכי ת/יהיה

 
________________                 ____________________________    ____________________ 

 תאריך                  ותמת ומספר רישיון עורך דין                     ח                             החתימ


