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 גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל

 

   יקורת פניםלמתן שירותי ב   0101/10מס' מכרז פומבי 

 
אגף השיקום במשרד ע"י קמה הו"( גשר)להלן: " גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל

 . הרווחה, כזרוע ביצועית לאבחון ושיקום תעסוקתי לאנשים עם מוגבלויות

 

, הכל בהתאם למפורט במסמכי למתן שירותי ביקורת פניםמתכבדת להזמין בזה הצעות  גשר

 המכרז.

 

את מסמכי המכרז לרבות נוסח חוזה עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת 

יפית פולטוב,  עו"דאצל  חולון, 1המצודה רח'  גשר)התשלום לא יוחזר( במשרדי  ₪ 011שלום של ת

. כמו כן, ניתן 0:22-10:22ה', בין השעות   –"(, בימים א' גשרמשרדי )להלן: " מחלקה משפטית

  .yafit@gesher-il.orgבאמצעות דואר אלקטרוני יפית פולטוב  ד"עואצל לקבל פרטים נוספים 

 

בתאום מראש או באתר  גשרן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי נית

 ..il.org-.gesherwwwבכתובת:   גשרהאינטרנט של 

 

את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בידי המציע בהתאם 

ואר( במעטפה סגורה עליה עותקים, יימסרו במסירה אישית בלבד )לא בד 0-לדרישות המכרז, ב

לא  10.20.0202  -' ה , עד יוםגשרמצוין שם ומספר המכרז ויופקדו בתיבת המכרזים, במשרדי 

 בדיוק. 10:22יאוחר מהשעה 

 

המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הינו מנהל ספרי חשבונות כחוק ולהוכיח כי יש לו 

 הניסיון והיכולות כדרישות המכרז. 

 

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. שרגאין 

 

 

 

 גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל
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 לגשר שירותי השיקום למתן שירותי ביקורת פנים   10/0101מס' מכרז פומבי 

  התעסוקתי של ישראל

 

 מסמכי המכרז     

 תנאים למשתתפים במכרז – נספח א'

 המציע.   הצעתהגשת טופס  – נספח ב'

 .סיוןיתצהיר על היקף נ- 0נספח ג'

 פרוט ממליצים. -0נספח ג'

 התקשרות. הסכם – נספח ד'

 .סודיותנספח שמירה על  - 'הנספח 

 .תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים – 'ונספח 

 .הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות – ז'נספח 

 .אישור עריכת ביטוחים –ח'נספח 

 .עדר ניגוד ענייניםהצהרה על ה -ט'נספח 
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 תנאים למשתתפים במכרז–נספח א' 

  רקע כללי  .1

 

בזה הצעות למתן שירותי  נהמזמי ("גשר")להלן:  גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל

 .והסכם המצורף להו הז מכרזמסמכי  על פי "(המציעפנים )להלן: "ביקורת 

 

   הביקורת הפנימית .2

 

יבות גדולה לביצוע ביקורת פנימית אפקטיבית מתוך מטרה , חשגשרכגוף ציבורי, רואה  .0.1

 .  באופן המיטבי עבור הנהנים משירותיה גשרלהבטיח פעילות 

 

 –המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר במסגרת השירותים נשוא מכרז זה,  .0.0

תקינות,  בגשרהתפקידים משרה וממלאי הושל נושאי  גשרל אם הפעולות ש (1)

, על הניהול התקין, על טוהר המידות ועל החסכון מבחינת השמירה על החוק

 להן;ו/או שנקבעו קבעו גת היעדים שוהיעילות, ואם הן מועילות להש

 ;גשראת המחייבות הדין הוראות אם מקוימות  (0)

, ובכלל זה גשרסים וההתחייבויות של ניהול הנכ, את גשרהניהול הכספי של את  (0)

כי שמירת הרכוש, והחזקת הכספים , וכן את דרהאת הנהלת החשבונות של

 והשקעתם;

 נתקבלו על פי נהלים תקינים; גשראם ההחלטות  (4)

או יו"ר חבר הנאמנים  יבקשו \( כל נושא או עניין אחר אשר יו"ר ועדת הביקורת ו5)

 "י המבקרת.את בדיקתו ע

( ביקורת פתע במרכזים ובמפעלים השונים ברחבי הארץ בהיקף שלא ייפחת 6)

 ביקורים בכל שנת ביקורת.משלושה 

 

בעמותות, הקדשים  המבקר הפנימי יערוך את הביקורת על פי תקנים מקצועיים מקובלים .0.0

 .1000 –הביקורת הפנימית, תשנ"ב ועל פי חוק  וחברות לתועלת הציבור

 

 והיקפה:ההתקשרות  תקופת  .3

 

החל מיום החתימה  לשנתייםהיא  "(הזוכההמציע )לעיל ולהלן: "תקופת ההתקשרות עם   .0.1

 שנתייםעוד להארכה ב -בלבד  לגשר -עם אופציה  עם הזוכה על הסכם ההתקשרות
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, למידת שביעות הרצון משירותי הזוכה, לאישור גשרנוספות, שנה בכל פעם, בכפוף לצורכי 

 התקציב בכל שנה, למגבלות התקציב, לתקנות שהותקנו מכוחו ולתנאי ההסכם.

זו גם בתום השנה לגשר שמורה הזכות לסיים התקשרות האמור לעיל, על אף מובהר כי  .0.0

 ימים לפחות 02הראשונה וזאת בהתראה מראש ובכתב של 

תקופת ההתקשרות עם המציע והחתימה על הסכם ההתקשרות ייכנסו לתוקף במועד  .0.0

 ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.   גשרשייקבע על ידי 

 בהסכמתו לפני תום התקופה אשר לה נתמנה כהונתו של מבקר פנימי לא תופסק שלא .0.4

בחוק הביקורת הפנימית,  10אלא אם כן נעשה הדבר בכפוף להוראות סעיף  )שנה בכל פעם(

, הקובע כי הפסקת כהונה של מבקר פנימי בנסיבות האמורות לעיל תעשה 1000 –התשנ"ב 

ו ההשעיה לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי הדירקטוריון שדבר הפסקת הכהונה א"

יידון באותה ישיבה, ובאישור הדירקטוריון ברוב של שני שלישים מחבריו, לאחר 

 ".יןישניתנה למבקר הפנימי אפשרות לשאת לפני הדירקטוריון את דברו בענ

 חבר נאמני גשר נושאי הביקורת והיקף השעות שיוקדשו לטובתם יקבעו מעת לעת על ידי .0.5

 .גשר

  תמורה בגין ההתקשרות .4

 

, לשעת עבודה מע"מ בתוספת₪  182 ואהמרבי לתשלום בעד שירותי הזוכה הף התערי .4.1

 "(.   התעריף המרבי)להלן: "

 

. על המציע לציין בטופס הגשת הצעת המרבי ףהתעריעל מחיר תינתן באחוז הנחה הצעת ה .4.0

 המרבי.  ףאת הצעתו לאחוז ההנחה מהתערי ב'כנספח המחיר המצ"ב 

 

לא רכיבי מתן השירותים, הזוכה  כוללת את כלת הזוכה התמורה הנקובה בהצע יובהר כי .4.0

לכל תשלום או הטבה אחרת בגין מתן השירותים לרבות תשלומים בגין הוצאות  ה זכאייהי

 נסיעות, אש"ל וכיוצא באלה הוצאות. ,טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס

 
שעות  01 -כינו במסגרת הסכם ההתקשרות עם המבקר הפנימי ה הינואומדן היקף העבודה  .4.4

 הערכה בלבד והיקף השעות בפועל עשוי להתרחב אולצורך . אומדן זה הינו בחודש

בכל מקרה, היקף שעות  .גשר וצרכי ובהתאם לדרישות להצטמצם בהתאם לנסיבות

הוק, מידי -אדיו"ר חבר הנאמנים ויו"ר ועדת הביקורת של גשר העבודה יוגדר על ידי 

לזוכה הזמנות עבודה לביצוע השירותים אשר יישלחו ביצוע  תקופת התקשרות, באמצעות

 וכיו"ב. גשר, לאילוצי תקציב לתוכניות העבודה של גשרבהתאם לצרכי 

 

 גשרשל  ההתאם לדרישתבהתמורה תשולם בהתאם לשעות העבודה אשר יינתנו בפועל, ו .4.5

של  ה, ורק לאחר שנתקבל אישורהעבודה, כפי שתהיינה, בהתאם לצרכילאספקת שעות 

והכל בכפוף להוראות ההסכם המצורף  להיקף השעות מראש, הו/או נציג מטעמ גשר

 .הז מכרזלכנספח ד' 
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 דרישות סף  .5

 

 רשאים להגיש הצעות מציעים העומדים בתנאי הסף במצטבר, כפי שמפורט להלן:

 

על המציע להוכיח את  .שנים לפחות 7של רישיון רו"ח או עו"ד על המציע להיות בעל  .5.1

שיפרטו את ניסיונו הרלוונטי של  ירותו לפי סעיף זה באמצעות מסמכים וקורות חייםכש

 . המלצות בכתבוהמציע, 

 על המציע להיות עוסק מורשה לצורך מע"מ. .5.0

בעבירה בטחונית, ו מנהליו ובעלי השליטה(, לא הורשע –המציע )ואם המציע הוא תאגיד  .5.0

ס, אי מתן , אי דיווח לרשויות המעבירה שנושאה פיסקאלי )כגון: אי העברת ניכויים

עד  080, 007עד  002בעבירות לפי סעיפים קבלות רשמיות וכיוצ"ב(. כמו כן הם לא הורשעו 

. (מכרזה למסמכי בנספח ז')כמפורט , 1077-לחוק העונשין, התשל"ז 408עד  414-ו 000

-זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים התשמ"א

1081 . 

המציע מנהל ספרים כחוק ובידיו אישורים תקפים בהתאם לחוק עסקאות גופים  .5.4

 .1076-ציבוריים, התשל"ו

התאגיד רשום כדין בישראל במרשם הרשמי הרלוונטי )רשם  -במידה והמציע הוא תאגיד  .5.5

 החברות/שותפיות(.

 .1000 –לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב  0בכל תנאי סעיף  המציע עומד .5.6

 להלן. 12יע צירף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים על פי סעיף המצ .5.7

 

 תשומר גשרעל הסף.  עשויה להידחותזה הצעה אשר לא תוגש בהתאם להוראות סעיף 

לעשות כן( לתקן פגמים טכניים שנפלו בהצעה על  תמחויב  האת הזכות )אך אינ הלעצמ

 .מכרזהמנת להתאימה לדרישות 

 

 הזוכה תנאי מתן השירותים על ידי .6

 

)ובמידה ומדובר במשרד המעסיק מספר עובדים על ידי השירותים יינתנו על ידי הזוכה  .6.1

 גשרובהתאם לצורכי ( לגשרהמבקר הפנימי שייבחר על ידי המציע להעניק את השירותים 

הצעה זו כולן ע"פ  יהא רשאי להעביר או להסב את זכויותיו . הזוכה  לאהולשביעות רצונ

 .או חלקן לצד שלישי

 

הזוכה ומי מטעמו מתחייבים להעניק את השירותים במומחיות, במקצועיות ובמיומנות על  .6.0

 האתיקה המקצועית המקובלים.הדין החל וכללי פי הסטנדרטים המקצועיים וכללי 
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או  גשרמובהר בזאת כי כל חומר ומידע שייאסף ע"י הזוכה במהלך עבודתו יועמד לרשות  .6.0

אם יידרש, ימסור הזוכה העתק מלא של תיק ניירות ללא תנאי. כמו כן, ב המי מטעמ

 ה. או מי מטעמ גשרהעבודה לידי 

 

ע"י נושאי הביקורת, שלבי הביקורת ולוחות זמנים לביצועה ייקבעו מפעם לפעם על ידי  .6.4

 . של חבר הנאמנים או יו"ר חבר הנאמנים\ו יו"ר ועדת הביקורת

 

או בתאריך אחר שייקבע  ההתקשרות על הסכם חל את העבודה ביום חתימההזוכה י .6.5

 .ועל פי שיקול דעתה הבלעדי גשר, בהתאם למועד שייקבע על ידי בהסכם

 
הזוכה מיד בתחילת עבודתו יספק  תוכנית ביקורת לשנה הקרובה וכן לוחות זמנים ברורים  .6.6

 להגשת  כלל דוחו"ת הביקורת לאותה שנה.

 

 בהליך זה:תהליך בחירת הזוכה ואמות המידה  .7

 

 יך בחירת הזוכה במכרז זה תבוצע בשלושה שלבים, כמפורט להלן:תהל

 

במכרז  , תבחן ועדת המכרזים האם המציע עומד בתנאי הסף להשתתפותבשלב הראשון 7.1

 ותפסול מציעים שאינם עומדים בתנאי הסף האמורים, אם קיימים כאלה.

 

ההצעות על  פי ותדרג את  שעמדו בתנאי הסףאת ההצעות  ועדת המכרזיםתבחן , בשלב השני 7.0

 מחיר ההצעה ואיכות ההצעה. במסגרת הדירוג, יינתן ביטוי לפרמטרים הבאים:

 
 .42%–מחיר ההצעה 

 .62%  –איכות ההצעה 

 
 המפורטות להלן: בהתאם לאמות המידה בדיקת ההצעות תבוצע   7.0

 

 משקל אמת מידה מס'

)הצעת המחיר הזולה  ת המחירהצע 1

 ביותר תקבל את הציון המרבי ושאר

ההצעות יקבלו ציון ביחס להצעה 

 הזולה ביותר(

42% 

 ניסיון המבקר המוצע בביקורת פנימית 0

)ניסיון וידע במלכ"רים יעניק  בכלל

 יתרון בציון בסעיף זה(

02% 

ניסיון המבקר המוצע בביקורת פנימית  0

)כהגדרתם בחוק  בגופים ציבוריים

02% 
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השנים  4במהלך  הביקורת הפנימית(

 האחרונות

 שצורפו למכרז התרשמות מהמלצות 4

 והתרשמות לאחר פניות לממליצים. 

02% 

 122%  סה"כ

 

 
יקבלו את הציון הגבוה ביותר בהתאם לאמות המידה ש( המציעים 0) , שלושתבשלב השלישי 7.4

 על המציע להתייצב לראיון יחד עם המבקר המוצע על ידו.לעיל, יזומנו לראיון.  המפורטות

זומנו לראיון. על המציעים ש 0באחד מבין  גשרבחרו חבר הנאמנים של לאחר קיום ראיון, י

המועמדים שעלו  0-חבר הנאמנים את הזכות שלא לבחור באחד מ לעצמו אף האמור, שומר

 לראיון ו/או לא לבחור באף מועמד מבין המציעים.

 

 ניגוד עניינים / סודיות / בעלות .8

 

לך תקופת ההתקשרות בין הצדדים, הזוכה יצהיר ויתחייב שאין ולא יהיה לו, במה 8.1

מבלי מתום תקופת ההתקשרות, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא.  חודשים 10ובמהלך 

לגרוע מכלליות האמור, הזוכה לא ייצג ולא יפעל, במהלך תקופת ההתקשרות, מטעם כל 

 .עשויה להיות רלוונטית לגביו גשרגורם אשר עבודת הזוכה עם 

 

חתום על התחייבות לשמירת סודיות ללא הסתייגות ולהתחייב כי כל הזוכה יידרש ל 8.0

הדיונים בהם ייטול חלק וכן כל הממצאים והנתונים הנוגעים לשירות שיינתן על ידו, 

לרבות תוצרי עבודתו, יישמרו בסוד לאורך תקופת ההתקשרות ולאחריה, אלא אם כן 

זולת אם נתונים כאמור להעברת הממצאים או ה גשרהתקבל אישור מראש ובכתב של 

 הגילוי נחוץ למילוי תפקידו כנדרש בחוק או אם הגילוי נדרש על פי כל דין.

 
ולא תהיה  גשרכל מסמך שיכין המציע במסגרת מתן השירותים יהיה קניינה הבלעדי של  8.0

למציע או למי מטעמו כל טענה או תביעה בנוגע לכך. בנוסף, הזוכה או מי מטעמו לא יעשו 

 ע שיגיע לידיעתם במסגרת השירותים.שימוש במיד

 
הזוכה לא יעשה שימוש במידע שיגיע לידיעתו במהלך תקופת ההתקשרות, למעט לצורך  8.4

 מילוי תפקידו.

 
, את תוצאות חבר הנאמנים והמנכ"להזוכה יתחייב כי לא יציג לאף גורם למעט לנציגי  8.5

מסמך שיכין  העבודה האמורה בתקופת ההתקשרות האמורה ולאחריה, ובכלל זה, כל

מחבר הנאמנים הזוכה במסגרת מתן השירותים, זולת אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב 

 מחייבות זאת.  העליו  ותו/או הוראות הדין החל
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עובד מטעמו לצורך הענקת השירותים. יובהר, כי לא יתאפשר  גשרהזוכה יעמיד לרשות  8.6

 מראש.  גשר/או אחרים ללא קבלת אישור עובדים נוספים ו גשרלזוכה להכניס למשרדי 

 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .9

ו/או עובדיו  המבקרבתנאי מתנאיו כדי ליצור בין  אין בתנאי מכרז זה לרבות נספחיו או .0.1

 .לגשרהשירותים יחסי עובד מעביד בכל הנוגע למתן  גשרו/או מי מטעמו לבין 

 ותים, והוא בלבד יהיה אחראי לכלמבקר הינו קבלן עצמאי לצורך ביצוע השיריובהר, ה .0.0

המבקר יהיה האחראי  כן לצורך ביצוע השירותים. כמו  תשלום הנוגע להעסקת עובדיו

אבדן, פיצוי, תשלום או נזק מכל סיבה שהיא שיגרמו לו, לעובדיו, סוכניו ו/או  לכלהבלעדי 

 לא ישא בכל תשלום בגין הנ"ל. גשרכל צד שלישי בעקבות ביצוע השירותים ו

מבקר יהיה אחראי לבדו לכל תביעה של עובד מעובדיו הנוגעת ליחסי העבודה שבינו ה .0.0

 ובינם או להעסקתם במתן השירותים. 

 

 תנאים כלליים .11

 

קבלת הבהרות או השלמות לפנות אל המציעים, או אל מי מהם, ל תרשאי גשר 12.1

לשביעות רצונה המלא ורשאית היא לעשות כן בכל עת גם לאחר פתיחת  להצעותיהם

ההצעות והכל על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי ותוכן הצעתו, 

 גשרוהמציע יהא חייב לספק את הפרטים בתוך המועד שנקבע, אם לא יעשה כן, רשאית 

 שלא לדון בהצעה של המציע.

 

בכל עת, בהודעה שתועבר בכתב, להקדים או לדחות את המועד האחרון  תרשאי גשר 12.0

 ה, על פי שיקול דעתהז למכרזצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים להגשת הה

 המוחלט.

 
אם אחד  לבחור בהצעה כלשהי, או להחליט שלא להתקשר כלל תמתחייב האינ גשר 12.0

 , מטעמים תקציביים או אחרים. המציעים

 
בחירה בכדי לסיים את הליכי ה הז מכרזבהר, כי אין בהודעה על זוכה בלמען הסר ספק מו 12.4

והזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם  גשראו כדי ליצור יחסים חוזיים בין 

על פי  הלבטל או לשנות את החלטת תרשאי גשרעל חוזה ההתקשרות בין הצדדים,  גשר

 הבלעדי והמוחלט. השיקול דעת

 
יובהר, כי תקופת ההתקשרות עם המציע, החתימה על הסכם ההתקשרות ותחילת ביצוע  12.5

ועל פי שיקול  גשררותים על ידי המציע, ייכנסו לתוקף רק במועד שייקבע על ידי השי

 דעתה הבלעדי.  
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 יום מהמועד להגשת ההצעות 102כל הצעה שתוגש למכרז זה תהיה בתוקף לתקופה של  12.6

 לשם גשריוארך תוקף ההצעה לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י  גשרבמכרז. לפי דרישת 

 . במכרז הזוכהבחירת 

 
ציע הסבור שחלקים מסוימים בהצעתו מהווים סוד מסחרי או מקצועי יציין זאת מ 12.7

על  תהיה רשאיתש לגשרבהצעתו למכרז. על אף האמור, ההחלטה הסופית בעניין מסורה 

 להתיר עיון במסמכים, בכפוף להוראות כל דין. הפי שיקול דעת

 

 מסמכים אשר יצורפו להצעותה .11

 

הקשורים למתן השירותים  יש את המסמכים הבאיםעל המציע להג ,ירמלבד הצעת המח

 המוצעים על ידו:

 

 :איכות לביצוע השירותים האמוריםו ניסיון מסמכים המעידים על 11.1

 

תצהיר לחתימת המציע המתייחס להיקף ניסיונו ועבודתו של  – 1ספח ג'נ .11.1.1

 המציע.  

תר )ניתן להגיש אף יו ממליצים 5 לפחות על המציע להגיש רשימה של -0ספח ג'נ .11.1.2

את תפקידו  עבור הממליץ, שבוצעה יציין המציע את סוג העבודהרשימה ב מכך(,

על המציע להוכיח את ו/או דרגתו של הממליץ וכן מספר טלפון בו ניתן להשיגו. 

מסמכים צירוף אסמכתאות, באמצעות  השכלתו וניסיונו בהתאם לתנאי הסף

 .המלצות בכתבופרטו את ניסיונו הרלוונטי של המציע, שי וקורות חיים

קורות חיים של עובדי המציע המיועדים להעניק את על המציע לצרף  .11.1.3

 . , במידה וישהשירותים

מובהר בזאת, כי באחריותו של המציע לוודא את נכונות מספרי הטלפון של  .11.1.4

 שניתנו על ידו. הממליצים  השונים 

 

 :להצעתונוספים שעל המציע לצרף  מסמכים .11.0

 

 משלטונות מע"מ. אישור עוסק מורשה 11.0.1

 אישור על רכישת מסמכי המכרז )על שם המציע(.  11.0.0

, מפקיד מורשה, רואה 1076 -אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  11.0.0

שומה ולמע"מ חשבון או יועץ מס כי המציע מנהל ספרים כחוק, ומדווח לפקיד ה

 כחוק }תנאי סף{.

העתק מתעודת רישום התאגיד במרשם הרשמי –אם המציע הוא תאגיד  11.0.4

 .אישור עו"ד בדבר מורשי החתימה בתאגידו הרלוונטי
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 טופס הצעת מחיר נספח ב' חתום על ידי המציע. 11.0.5

 חתום על ידי המציע. –שמירה על הסודיות  נספח – ה'נספח  11.0.6

, בנוסח המצורף כנספח 1076-בוריים, התשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים צי 11.0.7

 '.ו

  ז'.תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות בנוסח נספח  11.0.8

חתום על ידי המציע. במידה ולמציע יש עיסוקים נוספים שעלולים  - ט'נספח  11.0.0

בכדי  ט'להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים, עליו לציין זאת בגוף הנספח 

 ועדת המכרזים.להביא עובדה זו לידיעת חברי ו

 

 אופן הגשת ההצעות .12

 

וכנסו לתוך תבשני העתקים ו תוגש, במכרז זה כאמור הצעת המציע חתומה ולמלאה 10.1

על גבי המעטפה לא יהיה כל ציון וסימן מלבד ציון ברור של שם ומספר . מעטפה

 כדלקמן: 21/0202מכרז שהינו ה

 . לגשרלמתן שירותי ביקורת פנים  - 10/0101מכרז מס' 

 

אשר ממוקמים , גשרהצעות יש להגיש אך ורק לתיבת המכרזים המצויה במשרדי  10.0

במעטפות סגורות ואטומות כאמור ללא סימני זיהוי של  חולון, 1המצודה ברחוב 

 המציע.

 

הצעה  .10:22בשעה  , 10.20.0202 -'ה המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום

 שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון ותפסל על הסף.

 

 עותקים בצירוף כל המסמכים הרלבנטיים. 0 -את ההצעות יש להגיש ב 10.0

 

 ,יפית פולטובלעו"ד הבהרות בקשר לפנייה זו, רשאי לפנות בכתב  המבקשמציע  10.4

בשעה  07.20.0202 ה' ליוםפניות כאמור תתקבלנה עד  il.org-yafit@gesherבדוא"ל 

 -ה' , עד ליוםדוא"ל. מענה לשאלות ההבהרה יועבר לידי הפונים, באמצעות 10:22

 .גשרויובהר, רק תשובות בכתב תחייבנה את   25.20.0202

 
 

 חובת הזוכה במכרז 01

 
"( ותימסר לו הודעה בכתב הזוכהמציע שהצעתו תתקבל ותהיה הצעה זוכה )להלן " 10.1

כשהוא חתום  לגשריו לחתום על החוזה על כל נספחיו ולהחזירו על זכייתו, יהא על

 לגשר, וכן להמציא ובהתאם לשיקול דעתה גשרהמועד שייקבע על ידי כדין, תוך 
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באותו מועד את נספח הביטוח )נספח ח'( להלן חתום על ידי חברת הביטוח של 

 המציע.

 

לעיל, כולם  10.1. לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים בס 10.0

רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו במכרז,  גשראו  מקצתם, תהא 

על כל הפסד  גשרוכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על ידה, והזוכה יפצה את 

 שיגרם לה בגין כך.

 

 גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל בברכה,
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 הצעת המציעטופס  – ב'  נספח 

 וד לכב

 גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל

 

 פנים ביקורתהצעה למתן שירותי : הנדון

 

מגיש בזאת הצעתי לאספקת שירותי  ,כל מסמכי המכרזאני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון את 

 , בתנאים המפורטים במסמכים הנ"ל.פניםביקורת 

מבצע 

 העבודה

אחוז הנחה 

מוצע 

מהתעריף 

 המרבי 

מבקר 

 פנים 

_______% 

 

 והיטלים הכרוכים בביצוע  , נסיעותהתמורה הנ"ל כוללת את כל המיסים, אגרות

 , למעט מע"מ.השירותים, ככל שישנם

 מכרז זה, הדרישות הטכניות המפורטות בהתמורה כוללת את כל העבודות הנלוות ,

חוקים, תקנים ותקנות רלבנטיים ו/או מגבלות ואילוצים ו/או תנאי עבודה ודרישות 

 .   גשרדות של מיוח

 ( לכל תשלום יתווסף  נספחידוע לי, כי התשלום יבוצע בתנאים המפורטים בהסכם .)'ד

 מע"מ בשיעור החוקי התקף במועד ביצוע התשלום.

  כללי

ידוע לי כי לא תתקבל מגורם אחד יותר מהצעה אחת. לצורך זה שותפות נחשבת כגורם  .1

 אחד אך ורק אם מדובר בשותפות רשומה כחוק.

בהצעה זו ידועים לי ואני מקבלם ו במכרזמצהיר בזאת כי כל הפרטים המופיעים  אני .0

 במלואם ללא סייג.

הצעה זו מוצעת לאחר שבדקתי את כל התנאים הכרוכים במתן השירותים ומצאתים  .0

מתאימים וראויים, ואני מוותר בזאת על כל טענה של אי הבנה, פגם או אי התאמה 

 אחרת.
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י תזכה, אבצע את העבודות הנדרשות ברמה ובטיב הגבוהים הנני מצהיר כי אם הצעת .4

 . גשרשל  המלא הות לביצוע העבודות, לשביעות רצונביותר על פי כל ההוראות וההנחי

הנני מצהיר כי הנני בעל ניסיון, ידע ומומחיות בביצוע השירותים הנדרשים וכי ברשותי  .5

 .מכרזלכל דרישות ה ידע ואמצעים כנדרש לביצוע העבודות ברמה גבוהה ובהתאם

הצעה זו, על כל פרטיה, מרכיביה וחלקיה תעמוד בתוקפה ותחייבני החל ממועד  .6

ם נוספים אם יו 02הימים מן המועד האחרון להגשת ההצעה, וכן  62מסירתה ועד תום 

 בדבר הארכת תקופת ההצעה כאמור. גשרתימסר לי הודעת 

וכי במקרה של אי התאמה תתוקן ידוע לי כי שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים  .7

 הצעתי לפי העותק בו נקוב הסכום הנמוך ביותר.

להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או  תרשאי וועדת מכרזיםידוע לי כי  .8

 .לגשררה להבטיח את מירב היתרונות להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא והכל במט

נעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי לפסול כל הצעה ש תרשאי וועדת מכרזיםידוע לי כי  .0

 .הז מכרזהוראות 

וכי כל עוד לא  וועדת מכרזיםידוע לי כי בחירת ההצעה הזוכה טעונה החלטה בכתב של  .12

 כל מחויבות כלפי. גשרמור לא מוטלת על נמסרה לי הודעה בדבר החלטה כא

 ,אם אזכה, אני מתחייב בזאת כי אחתום על הסכם לביצוע השירותים בנוסח המצורף .11

. ידוע לי כי ביצוע פעולות אלו ועל פי שיקול דעתה הבלעדי גשרבמועד שייקבע על ידי 

 במועד הקצוב לכך מהווה תנאי לסיום הליכי ההתקשרות.

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף לעיל, כולן או  .10

  מקצתן, במועד הקצוב לעיל, אאבד את זכותי לקבל העבודה.

 , גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק במכרזידוע לי כי כל התחייבות המופיעה  .10

 זה, מחייבת את הצדדים.

הצעה זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת  .14

 בתוקפה ומחייבת אותי כאמור לעיל. 

 בכבוד רב,        

    __________ 

 החתימה מלא                 
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 שם מלא של המציע )באותיות דפוס(: _____________________________________

אדם / שותפות / חברה / אחר: נא לפרט:  אישיות משפטיות:

__________________________________ 

 ת.ז. או מס' ח.פ. : ___________________________________________________

בשם המציע:  לגשרשיעניקו את השירותים האנשים שמות ומספרי הזיהוי של 

__________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

שמות ומספרי הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע: 

________________________________________ 

 _______________________________כתובת: ___________________________

 פקס: ______________________________ לפון: ________________________ט

 דוא"ל: __________________________________________________________

 

 )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו"ב( אישור חתימה

 ___________, עו"ד מאשר בזאת כי ה"ה _________אני הח"מ _____________________

ת.ז._______________________ מוסמכים לחתום בשם _________________, ולחייב 

 אותה, כי הם חתמו על מסמך זה בפני.

 תאריך: ___________________ חתימה מלאה: _______________________
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 על היקף ניסיוןתצהיר  – 0נספח ג'

מר את האמת וכי אם ו_______ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לח"מ, נושא ת"ז שמספרה____אני ה

 לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן.

 .או רו"ח\כעו"ד ו שנים  7לפחות  סיון של ייש לי נ .1

מטעמנו  לגשרהמועמד/ים להעניק את השירותים  .2

___________________________________הם:_______________________

.____________ 

 הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

         ______________ 

אני הח"מ, עו"ד __________, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע בפני ___________,  

, וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי נושא ת"ז שמספרה _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לאמר 

 לעונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.

 

                                  ________________ 

 ________, עו"ד                                            
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 פירוט שמות ממליצים –0' גנספח 

 

מציע לפרט את מספרי הטלפון של שמות אנשי הקשר שציין בתצהירו )ככל שניתן(  ו/או על ה

 ממליצים  אנשי קשר אחרים

 

 המציע רשאי לציין למעלה מחמישה ממליצים

  

סוג העבודה  דרגה/ תפקיד שם הממליץ שם הארגון 

 שבוצעה

 מספר טלפון 
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 ה ס כ ם -  ד'נספח 

 

 0101ביום _____ לחודש _____ שנת _________ שנעשה ונחתם ב

 

 

 . גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל   בין:

 (;"גשר" -)להלן 

 מצד אחד

 , __________________     בין:ל

  _______________, ח'מר     

  _____________טלפון:      

 "(;המבקר" – )להלן     

 מצד שני

 

הכל כמפורט להלן בהסכם זה מתן שירותי ביקורת פנים לקבל שירותי  נתמעוניי גשרו  הואיל

 (; "השירותים")להלן:  מכרז' לאכנספח מפרט השירותים המצורף וב

לבצע שירותים כאמור ומצהיר כי הינו מנוסה ומיומן וכן בעל  לגשרוהמבקר הציע   והואיל

את השירותים באופן, במועדים  גשראימים לבצע עבור עים המתהכישורים והאמצ

 ובתנאים המפורטים בהסכם זה;

והצדדים החליטו כי השירותים יבוצעו שלא במסגרת יחסי העבודה הנהוגים בין עובד   והואיל

במיקור חוץ, המעניק שירותים  פועל כבעל מקצוע עצמאי המבקרלמעביד, אלא כאשר 

 בהתאם למתןמקבל תמורת השירותים כמתחייב ממעמד זה על בסיס קבלני, ו לגשר

 שירותים על בסיס קבלני;

את ביצוע השירותים על בסיס קבלני דווקא, שלא  למבקרלמסור  מהמסכי גשרו  והואיל

, על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין תעריפי יחסי עובד מעבידבמסגרת 

ם, וזאת בהתחשב באופי השירותים התשלומים והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיי

על פי הסכם זה ויתר התנאים הכרוכים במתן השירותים לפיו, ההולמים העסקה על פי 

 התקשרות למתן שירותים ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד;

 

 לכן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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  כותרותומבוא  .1

 בלתי נפרד ממנו.המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק  1.1

, אשר צורפו להצעתו של המכרזסמכי המצורפים למ נספחיםהמובהר בזאת כי  1.2

 המבקר במסגרת ההצעה, מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 זה.  הסכםונספחיו יגבר האמור ב ההסכםבמקרה של סתירה בין  1.3

 כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו. 1.4

 

 גשר תנציג .2

 גשר"(. גשר תנציג" –)להלן  יפית פולטובעו"ד  הלעניין הסכם זה, הינ גשר תנציג 2.1

 . למבקרבכל עת על ידי מתן הודעה בכתב  הלהחליף את נציג תרשאי

 והיקפה:ההתקשרות  תקופת  .3

_____________ ועד ליום החל מיום  נתייםשלתקופת ההתקשרות הנה  3.1

____________. 

 

, שנה חמש שנים עד יך את תקופת ההתקשרותלהאר פציהנתונה האו בלבד לגשר 3.2

 . גשרבכל פעם, בכפוף לצורכי אחת 

 

מבקר פנימי לא תופסק שלא בהסכמתו לפני תום התקופה אשר לה הכהונתו של  3.3

אלא אם כן נעשה  )שנה או שנה בכל פעם במידה ותוארך ההתקשרות( נתמנה

, 1000 –פנימית, התשנ"ב בחוק הביקורת ה 10הדבר בכפוף להוראות סעיף 

לאחר הקובע כי הפסקת כהונה של מבקר פנימי בנסיבות האמורות לעיל תעשה "

שניתנה הודעה כדין לכל חברי הדירקטוריון שדבר הפסקת הכהונה או 

ההשעיה יידון באותה ישיבה, ובאישור הדירקטוריון ברוב של שני שלישים 

שאת לפני הדירקטוריון את מחבריו, לאחר שניתנה למבקר הפנימי אפשרות ל

 ".דברו בענין

 

נושאי הביקורת והיקף השעות שיוקדשו לטובתם יקבעו מעת לעת על ידי ועדת  3.4

 . גשרו/או כל גורם אחר מטעם  גשרהביקורת של 

 

 השירותים .4

  ,המכרזת השירותים שיינתנו על ידי המבקר הינם כמפורט במסמכי הגדר 4.1

 כדלקמן:

למבקר הפנימי את  יקבעו ר ועדת הביקורת"ר חבר הנאמנים ויו"יו 4.1.1
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את היקף עבודתו באמצעות ביצוע הזמנות  וקבעיניות העבודה ותכ

 . עבודה מעת לעת בהתאם לצרכיה, תקציבה, היקף תכנית הביקורת וכד'

, יהתו, על פי דרישלגשרלספק המבקר בתקופת השירות מקבל על עצמו  4.1.2

ובהתאם לדרישות כל דין  המכרזבמסמכי את השירותים המפורטים 

  .החלים על מבקרי פנים

 

 צהרות והתחייבויות כלליותה .5

, כי הנו בעל  הידע, הניסיון הודרישותי גשרמצהיר בזה כי הבין את צרכי  המבקר 5.1

והמיומנות הדרושים לשם מתן השירותים, וכי בידיו כל האמצעים הדרושים 

, והם ימשיכו להיות בידיו במשך כל גשרצוע השירותים בהתאם לדרישות לבי

 תקופת ההסכם.

 זה:מתחייב ב המבקר 5.2

כוח אדם מיומן במידה מספקת מקום בו יזדקק  גשרלהעמיד לרשות  5.2.1

 לכך לביצוע המטלות המוטלות עליו בביצוע עבודתו. 

במסמכי לעיל וכמפורט לכך, כי השירותים כהגדרתם מתחייב  המבקר 5.2.2

יבוצעו על ידי במידה ויבוצעו על ידי כוח אדם מטעם המבקר  מכרזה

ם לספק את השירותים בצורה עובדים מיומנים ומנוסים המסוגלי

 . גשרוהטובה ביותר על פי דרישות  המהירה

למען הסר ספק, הפעלת עובדים מטעם המבקר יהיו על חשבונו וללא כל  5.2.3

 . גשרתוספת מאת 

לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן  5.2.4

 .גשריל, מעולה ולשביעות רצונו של השירותים באופן יע

ולעשות כל דבר נדרש  רותים ברמה מעולה ומקובלת,לתת את השי 5.2.5

 היה עושה לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה.וסביר שמבקר 

 סעיף משנה זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.

כל עזרה שתהיה קשורה או כרוכה בהפעלת מסקנות  לגשרלהגיש  5.2.6

 .הנובעת ממתן השירותים או יישומם, גם לאחר תום תקופת ההסכם

 דיווח .6

ו/או כל גורם  גשר ר חבר נאמני"או יו\ו בהתאם להנחיות יו"ר ועדת הביקורת 6.1

ו, , לאישורגשריו"ר ועדת הביקורת של ל המבקריגיש  ,גשראחר שימונה על ידי 

שסופקו על ידו בהתאם לאמור בהסכם זה, ובו יפרט את  השירותים דו"ח על

 היקף שעות העבודה שסיפק בחודש החולף והפעילות אתה ביצע בכל שעה.
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לעיל, בגין פעילותו של המבקר יוגש בראשון לכל חודש  6.1הדו"ח האמור בסעיף  6.2

 בין החודש שחלף.

מובהר בזאת כי לא תשולם תמורה למבקר בגין שירותים שסופקו על ידיו  6.3

בהתאם לאמור בהסכם זה, בטרם קבלת טופס הדיווח כשהוא ממולא כדבעי 

 .גשרומאושר על ידי נציג 

 התמורה .7

על פי הסכם זה, ישלם  המבקרירותים ומילוי יתר התחייבויות תמורת מתן הש 7.1

  בתוספת מע"מ. , ש"ח__________ סך של למבקר תמורה ב גשר

 אופן ביצוע התשלום: 7.2

, בגין שירות אישור יהא רשאי להגיש חשבונית לתשלום המבקר 7.2.1

תשלומים ובגין השירותים הניתנים על ידו בהתאם לאמור בהסכם זה, 

 דה שניתנו בחודש שחלף.שעות העבו עבור

לאחר קבלת אישור לתשלום מיו"ר ועדת הביקורת  למבקרשלם ת גשר 7.2.2

פי -את התשלומים בהתאם להוראות סעיף זה ועל של חבר הנאמנים

, הכל בכפוף לאישור החשבוניות 62והמועדים כדלקמן: שוטף + הנהלים 

 . גשרעל ידי נציג 

מותנית בהגשת טופס דיווח על פי הסכם זה, התמורה קבלת מובהר בזאת כי  7.3

 לעיל. 6כאמור בסעיף 

אינו זכאי לתשלום עבור שעות נסיעה או  המבקר, כי למען הסר ספק יודגש 7.4

ואחרים, ועל כן  העסקת עובדים מטעמו להחזר הוצאות נסיעה, אש"ל, כלליות

 .המבקרידי -השעות שיוגש עלאין לכלול הוצאות אלה במסגרת דיווח 

בסעיף זה, לא  אחר או נוסף פרט לאמור כי שום תשלום מוסכם בזה בין הצדדים 7.5

, לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי גשרישולם על ידי 

הסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם ו/או כל הנובע מהם, לא 

ולא לכל אדם או גוף אחר, אלא בהתאם להסכם בכתב  למבקרלחברה ולא 

 שיחתם מראש.

כי ההעסקה תהיה בהיקף שעות מינימאלי, או בכלל, והזמנת  תמתחייב האינ רגש 7.6

 .ועל פי המגבלות התקציביות באופן בלעדי גשרכי השירותים תהיה על פי צר
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 המבקרצוות העובדים מטעם  .8

יבצע את השירותים נשוא הסכם זה באמצעות צוות עובדים,  והמבקרבמידה  8.1

הרי שהוא מתחייב כי צוות העובדים יהיה מיומן ומנוסה, הכל בכפוף לאמור 

 .להסכם זה 0בסעיף 

מותרת אך ורק  גשרבמשרדי ועובדיו לשטחים ולמשרדים שונים  המבקרכניסת  8.2

. גשר יחיות נציגלצורך ביצוע השירותים ולא לכל מטרה אחרת, הכל בכפוף להנ

 מתחייב לתדרך ולהנחות את עובדיו בהתאם.  המבקר

, גשרפי דרישת -בה שהיא, לרבות עלמכל סי המבקרבמקרה של החלפת עובד של  8.3

 בין העובד המתחלף לבין מחליפו. המבקר להעברת מידע מלאידאג 

 פה ובין בכתב, לחדול -, בין בעלהמבקרשמורה הזכות לדרוש מ לגשר 8.4

צוע השירותים נשוא הסכם זה כל עובד מעובדיו מכל סיבה שהיא מלהעסיק בבי

 גשררישת יהא חייב להפסיק את עבודת העובד, כאמור, מיד עם ד והמבקר

אינה טעונה הנמקה. אין באמור כדי לגרוע מהוראות  גשרלעשות כן. הוראת 

 להסכם זה. 0סעיף 

ת עובדים מתחייב למלא בכל עת אחר הוראות כל הדין בקשר להעסק המבקר 8.5

ו/או מועסקים, לרבות ביצוע כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על ידי 

המעביד וכל התשלומים שמעביד חייב בניכויים על פי החוק. מובהר בזאת כי 

תחשב כהפרת הוראות הסכם  1087-הפרת הוראות חוק שכר מינימום התשמ"ז

ו/או מי מטעמו יחסי  למבקר גשרי לגרוע מן העובדה שאין בין זה. אין באמור כד

 להלן. 0עובד מעביד, כמפורט בסעיף 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .9

ו/או  המבקרמצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין  המבקר 9.1

השירותים יחסי עובד מעביד בכל הנוגע למתן  גשרעובדיו ו/או מי מטעמו לבין 

 בהתאם להסכם זה. לגשר

הינו קבלן עצמאי לצורך ביצוע השירותים, והוא בלבד  רהמבקעוד מוצהר, כי  9.2

יהיה אחראי לכל אבדן, פיצוי, תשלום או נזק מכל סיבה שהיא שיגרמו לו, 

לא ישא בכל  גשרלעובדיו, סוכניו ו/או כל צד שלישי בעקבות ביצוע השירותים ו

 תשלום בגין הנ"ל.

 למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בין הצדדים: 9.3

לפי הסכם זה אינם יוצרים יחסי עובד ומעביד, אלא  שהיחסים ביניהם 9.3.1

שירותים על בסיס קבלני  לגשריחסים בין מזמין לקבלן עצמאי המספק 

 ומקבל תמורת השירותים כמתחייב ממעמד זה.
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ולמועסקים על ידו בביצוע העבודה זכויות של  למבקרלא תהיינה  9.3.2

וי ו/או ו/או המדינה והם לא יהיו זכאים לכל פיצ גשרעובדים אצל 

הטבות כלשהן בקשר לביצוע הסכם זה ו/או ביטולו ו/או סיומו ו/או 

 הפסקתו מכל סיבה שהיא.

יהיה אחראי לבדו לכל תביעה של עובד מעובדיו הנוגעת ליחסי  המבקר 9.3.3

 העבודה שבינו ובינם או להעסקתם במתן השירותים. 

די , המדינה, הממשלה או עובדיהם או שליחיהם יתבעו על יגשרובמידה  9.3.4

או מי מטעמו בכל עילה שהיא הקשורה להסכם זה, ישלם  המבקרעובד 

כל תשלום, פיצוי, הוצאה, שכר טרחה או תשלום אחר הנדרשים  המבקר

או הכרוכים בתביעה ובצורך להתגונן בפניה, וישפה אותם בגין כל סכום 

 או תשלום שנשאו בו.

די ביטוי אם ייקבע, כי למרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה לי 9.3.5

, המבקרובין מי מטעם  גשרבהסכם זה התקיימו יחסי עובד ומעביד בין 

על כל חבות  גשרהמבקר את בתשלום כלשהו, ישפה  גשרובשל כך יחויב 

 שישא בה כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד, ככל שיהיו.

מסיבה כלשהי, במועד כלשהו אחרי תחילתו של הסכם זה, כי  אם יקבע 9.3.6

דדים, שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, יש לראות את למרות כוונת הצ

ההתקשרות נשוא הסכם זה כהעסקת עובד, וכי חלים עליה הדינים 

והתנאים החלים על עובד, הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי 

השכר כעובד, בשל ההעסקה בעקבות הסכם זה, יחושב בהתאם לקבוע 

ומים ככל האפשר, הכל כפי לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ודרגה ד

שייקבע על ידי נציב שירות המדינה, ובאין תפקיד זהה או דומה כאמור 

לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שירות המדינה. 

חישוב השכר ייעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וכל החיובים 

מור מאידך והזיכויים על פי הסכם זה מחד גיסא, והחישוב החדש כא

 גיסא, יקוזזו הדדית.

 סודיות .11

מצהיר בזה כי ידוע לו שמידע ומסמכים אשר בידיו ו/או אשר יגיעו לידיו  המבקר 11.1

ו/או למי מטעמו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או  וו/או לעובדי

מתחייב לשמור על כל מידע ומסמך כאמור  המבקרבקשר עמו הינם סודיים ו

סעיף זה לידיעת עובדיו המועסקים על ידו בעבודות הקשורות  בסוד ולהביא

 זה.  הסכם בביצוע 

כל מסמך שנמסר לו או למי מטעמו בקשר  לגשרלהחזיר  המבקרכמו כן, מתחייב  11.2

 עם הסכם זה מיד בתום הטיפול בו לצורך הסכם זה.

זה אך ורק עובדים  הסכםמתחייב להעסיק בעבודות הקשורות בביצוע  המבקר 11.3
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אותו לא  הלא אישר גשרעובד אשר  .וחתמו על הצהרת סודיות מתאימהאשר ה

 זה. הסכםיועסק בקשר עם ביצוע 

 המבקרשל כל עובד המועסק ע"י את הפסקת העסקתו לדרוש  תרשאי גשר 11.4

 המבקרזה ללא מתן נימוקים ולפי שיקול דעתו המוחלט.  הסכםבמסגרת 

ללא  גשרישה מאת אדם כזה עם קבלת הדר להפסיק את העסקתו שלמתחייב 

 ערעור.

מילוי ההתחייבות על פי סעיף זה מהווה -מצהיר בזאת כי ידוע לו שאי המבקר 11.5

, וכי יביא הוראות החוק 1077 -לחוק העונשין, התשל"ז  118עבירה לפי סעיף 

 .ווהוראות סעיף זה לידיעת עובדי

 סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה. 11.6

 

 לגשרומר זכויות יוצרים והעברת הח .11

מוסכם בזאת כי כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, בכל חומר אשר יוכן על ידי  11.1

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו במסגרת מתן השירותים לפי הסכם זה, יהיו  המבקר

לעשות בכל חומר כאמור כל שימוש  תהיה רשאית גשרבלבד.  לגשרשייכות 

ה, לרבות פרסומו, או העברתו שיימצא לנכון, תוך כדי תקופת השירות ולאחרי

 לאחר, בתמורה או ללא תמורה.

בחומר  גשרעשה תהסכם זה מהווה אישור לכל שימוש שעל  המבקרחתימת 

 כאמור.

ו/או מי מטעמו לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש בכל  המבקרמובהר בזאת כי  11.2

בכתב ומראש ובהתאם לתנאי  גשרחומר כאמור אלא אם קיבלו את הסכמת 

 .ההסכמה

לא יהיה רשאי לעכבו  המבקרו גשרהחומר כאמור הינו רכושו של  מודגש בזה כי 11.3

 .גשרו, לטענתו, תשלומים מאת תחת ידיו אף במידה ויגיעו ל

 סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה. 11.4

 

 ניגוד עניינים .12

מצהיר בזה כי הוא מכיר את הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד  המבקר 12.1

אין במועד חתימת הסכם זה כל חשש לניגוד עניינים ביחס עם ביצוע  עניינים וכי

 ו/או מי מטעמו. מבקרהשירותים נשוא הסכם זה ביחס ל

כי אם ובמידה שיתבקש לבצע  המבקרמבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב  12.2

ו/או מי מטעמו מספקים שירותים הנוגעים  המבקרשירותים ביחס לפרויקט ש
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עקיפין, לכל אדם או גוף אחר )לרבות, ומבלי לגרוע אליהם, במישרין או ב

מכלליות האמור, לכל רשות מקומית, חברה ממשלתית או גוף ממשלתי אחר( 

ולא יבצע כל  גשרוליועץ המשפטי של  גשרהוא יודיע על כך מיידית למנכ"ל 

 שירות שיש לו ו/או למי מטעמו זיקה אליו כאמור.

בלות בדבר איסור ניגוד עניינים. אם מתחייב לשמור על הכללים והמג המבקר 12.3

ובמידה שיווצרו מצבים בהם יתעורר חשש לניגוד עניינים, במהלך ביצוע 

ו/או מי מטעמו  מבקרהשירותים על פי הסכם זה או כתוצאה מהם, ביחס ל

 .גשרוליועץ המשפטי של  גשרמתחייב להודיע על כך מיידית למנכ"ל  המבקר

, עובדים המבקרלרבות בעלי  -י מטעמו" ו/או מ המבקרלעניין סעיף זה, " 12.4

, עובדיו ומועסקיו,  ותאגיד המבקרומועסקים מטעמו, בני משפחה של בעלי 

, בעליו, עובדיו ומועסקיו או בני משפחתם כאמור הינם בעלי עניין בהם. המבקרש

"בן משפחה" ו"בעל עניין" יפורשו בסעיף זה כהגדרתם בחוק ניירות ערך, 

 .1068-תשכ"ח

 זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.סעיף  12.5

 

 אחריות וביטוח .13

יהיה אחראי לבדו לכל אובדן, פגיעה ונזק מכל סוג שהוא )לרבות מוות,  המבקר 13.1

נזק גוף ונזק רכוש( שיגרמו לכל אדם )לרבות חבר בני אדם מאוגד או בלתי 

, לעובדים ולמועסקים מטעמו, לעובדים ולמועסקים מטעם לגשר, לרבות (מאוגד

ו/או לכל צד שלישי, כתוצאה ו/או עקב מתן השירותים לפי הסכם זה  המבקר

ו/או כל הכרוך בשירותים אלו, בין שהשירותים נעשו כדבעי ובין שנעשו 

 ברשלנות. 

יהיה חייב לשלם את דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיעו בהתאם לכך וכן יהיה  המבקר 13.2

דרש לשלמו ת גשראשר  , מיד עם דרישה, בגין כל סכוםגשרחייב לשפות את 

כתוצאה מתביעה או דרישת תשלום מחמת נזק שנגרם כמתואר לעיל, לרבות 

 הוצאות ושכר טרחת עו"ד. 

מתחייב לתקן, להשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור בסעיף  המבקר 13.3

זה לעיל במועד הקרוב ביותר לאחר התרחשותם, אולם בין בכך לגרוע מזכות 

 בתשלום הוצאותיו. המבקרזק ולחייב את לתקן את הנ גשר

יב בתשלום חות גשרלפי סעיף זה היא מוחלטת ותעמוד גם אם  המבקראחריות  13.4

 כמחזיק במקרקעין.

זה, מכל סיבה שהיא, לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות הסכם סיומו/ביטולו של  13.5

 זה או קשורה אליהם. הסכםלגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מ המבקר
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על פי כל דין ועל פי יתר  המבקרבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של מ 13.6

 - גשרלטובתו ולטובת  -מתחייב לקיים על חשבונו  המבקרהוראות הסכם זה, 

במשך כל תקופת השירותים בהתאם להסכם, וכל עוד אחריותו קיימת בהתאם 

 (:"המבקרחי "ביטולהסכם ו/או על פי כל דין, פוליסות ביטוח כדלקמן )להלן: 

 :פוליסה לביטוח אחריות מקצועית 13.6.1

, והבאים המבקרהפוליסה תבטח את אחריותו החוקית של  13.6.1.1

מטעמו על פי כל דין, בגין מעשה או מחדל מקצועי, תוך כדי 

או עקב, או בקשר לביצוע ומתן השירותים בהתאם להסכם 

 –ערך ל ובגבול אחריות שלא יפחת מסך שוות  שבנדון

 ן דולר ארה"ב( לאירוע כלשהו ובמצטבר$ )מליו1,222,222

 בתקופת הביטוח. 

הפוליסה לא תכלול הגבלות בקשר עם אובדן שימוש או  13.6.1.2

 עיכוב, אבדן מסמכים או מעילה מצד עובדי המבוטח.

בקשר למעשי  גשרהפוליסה תורחב לכלול את אחריותו של   13.6.1.3

או מחדלי המבקר והפועלים מטעמו, ובכפוף לסעיף אחריות 

נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד צולבת לפיו 

כלפי  גשרמיחידי המבוטח, אך מבלי שתבטח את אחריות 

 המבקר.

 פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי: 13.6.2

הפוליסה תבטח אחריות כלפי צד שלישי על פי כל דין   13.6.2.1

 –בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך שווה ערך ל 

 -"ב( לאירוע כלשהו ו $ )חמש מאות אלף דולר ארה522,222

$ )מיליון דולר ארה"ב( לכל האירועים במצטבר 1,222,222

 בתקופת הביטוח. 

הפוליסה תכלול סעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח  13.6.2.2

 כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

הפוליסה לא תכלול חריגים והגבלות בקשר עם: אש,  13.6.2.3

ח פועל בו, שביתה, התפוצצות, שטפון, רכוש שהמבוט

השבתה, תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי וטיפול 

 במסגרת הגשת עזרה ראשונה.

 ביטוח חבות מעבידים     13.6.3

על פי כל דין, בגין  עובדי המציעכלפי הפוליסה תבטח אחריות  13.6.3.1

ם נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחי

 המוחזקים.
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 $ )5,222,222 –וות ערך ל גבולות האחריות לא יפחתו מסך ש 13.6.3.2

מליון דולר ארה"ב( לאירוע כלשהו ובמצטבר בתקופת חמישה 

 הביטוח.

, והמבטחים יוותרו על זכות גשריורחב לכלול את  המבקרשם המבוטח בביטוחי  13.7

, בקשר עם כל נזק, ובלבד שהויתור על זכות הוהבאים מטעמ גשרהתחלוף כנגד 

 שגרם לנזק בכוונת זדון. התחלוף מצד המבטחים לא יחול לגבי אדם

במעמד חתימת הסכם זה, וכתנאי מוקדם לתחילת ביצוע  לגשרימציא  המבקר 13.8

השירותים, אישור מאת מבטחיו בדבר עריכת הביטוחים המפורטים בסעיף זה, 

המבקר יהיה  גשרבקש זאת ת. אם הז מכרזלמסמכי  ח'כנספח בנוסח המצורף 

את העתקי פוליסות הביטוח ואת הראשונה,  הלפי דרישת לגשרחייב להמציא 

 קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו עבור הפוליסות.

מיד על כל אירוע  לגשרכל תנאי הביטוחים, ולהודיע  מתחייב לקיים את המבקר 13.9

אחריות , ביטוח העלול להוות עילה לתביעה על פי ביטוח האחריות המקצועית

לשתף פעולה עם  המבקר. כן מתחייב מעבידים או ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

 חליט להגישה למבטחים.ת גשרככל שידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר  גשר

מתחייב לשלם את הפרמיות עבור ביטוחיו במועדן, ולא לעשות כל מעשה  המבקר 13.11

 שיש בו כדי לצמצם או להפקיע את תוקף הביטוחים.

התאמות והרחבות בפוליסות  יבצע שינויים, המבקר, גשרדרוש זאת תאם  13.11

 שיערוך כאמור לעיל.

ו/או בביצוע  לגשרהמבקר, בהמצאתם אין בעריכת הביטוחים האמורים על ידי  13.12

, כדי להוות אישור בדבר גשרשינויים, התאמות והרחבות בפוליסות לפי דרישת 

התאמתם של הביטוחים לדרישות ההסכם. כמו כן, עריכת הביטוחים, השינויים 

, ולא יצמצמו הטעמאו מי מ גשרכאמור לא יטילו אחריות כלשהי על וההתאמות 

 על פי ההסכם ו/או על פי כל דין. המבקראת אחריותו של 

יהיה רשאי לערוך על חשבונו ביטוחים נוספים או משלימים כפי שימצא  המבקר 13.13

 לנכון.

אחראי להשיב מיד לקדמותם את גבולות האחריות המלאים במסגרת  המבקר 13.14

בכל מקרה בו תימסר למבטחים הודעה על תביעה אשר תביא  בקרהמביטוחי 

 להפחתת גבולות האחריות או סכומי הביטוח.

מצהיר בזה כי לא תהיה לו כל  המבקרמבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה,  13.15

זכאי לשיפוי עבורו )או  המבקרבגין נזק ש גשרטענה, דרישה או תביעה כנגד 

ת העצמית הנקובה בפוליסה( במסגרת שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפו

 מכל אחריות לנזק כאמור. גשרביטוחיו, והוא פוטר בזאת את 
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יכללו הוראה לפיה יהיו קודמים וראשונים לכל ביטוח שיערך על  המבקרביטוחי  13.16

בקרות  גשר, אם בכלל, תוך ויתור המבטח על דרישה לשיתוף ביטוחי גשרידי 

 מקרה הביטוח.

כל וראה לפיה לא יבוטלו ולא יצומצמו על ידי המבטח מיכללו ה המבקרביטוחי  13.17

 יום מראש. 62לפחות  לגשרסיבה שהיא ללא מתן הודעה 

ימציא  המבקרארבעה עשר יום לפני תום תוקפה של פוליסה כלשהי מביטוחי  13.18

לשוב ולדרוש זאת ממנו, אישור ביטוח  גשר, מבלי שיהיה על לגשר המבקר

 מחודש לתקופה נוספת.

 

 ת ההסכםאיסור הסב .14

אינו רשאי להמחות כל זכות או חובה על פי הסכם זה ו/או למסור ו/או  המבקר 14.1

 להעביר לאחר את זכויותיו או חובותיו או חלק מהן.

לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא  המבקרכל מסירה או העברה שיתיימר  14.2

 בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

ן או מקצתן, אסורות בשעבוד לפי ההסכם ומכוחו, כול המבקרזכויותיו של  14.3

 כלשהו.

 הפרות .15

הסכם זה הפרה לא יסודית ולא תיקן את ההפרה בתקופת הארכה  המבקרהפר  15.1

היה ת תבכתב או הפר הסכם זה הפרה יסודית, רשאי גשר ישתינתן לו על ידי נציג

לבטל הסכם זה, ולמסור את ביצוע השירותים לכל אדם או גוף אחר, על  גשר

ת בנוסף לזכויותיו על פי על דין ועל פי ההוראות האחרות , וזאהמבקרחשבון 

 בהסכם זה.

כאמור בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת  -לצרכי הסכם זה "הפרה יסודית"  15.2

. בנוסף לכך, מוסכם כי כל אחד מן המעשים הבאים הינו 1071 -חוזה(, התשל"א 

 הפרה יסודית של ההסכם:

 .14, 10, 10, 11, 12, 0, 8,  5.0.5: הפר הוראה מהוראות הסעיפים המבקר 15.2.1

שיש בהם נגיעה לכינוס נכסים,  המבקרהוחל בהליכים משפטיים כנגד  15.2.2

הסדר עם או לטובת נושים, פירוק מסוג כלשהו ו/או חיסול עסקים 

 באופן אחר. 

איחור או אי קיום הוראה מהוראות הסכם זה לא יחשב כהפרתו רק אם נגרם על  15.3

ובתנאי  המבקרתה השליטה עליו, וללא אשמת לא היי שלמבקרידי כוח עליון 

ינקוט בכל צעד סביר כדי למנוע אי קיום הוראות ההסכם וכן יודיע  שהמבקר

 מיד על קרות האירוע של כוח עליון.  לגשר
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כי השירותים, כולם או חלקם, אינם  חברי ועדת ביקורת של חבר הנאמנים וקבע 15.4

לשוב מיד  המבקרפית ועל סו םמבוצעים עפ"י הוראות הסכם זה, תהא קביעת

, חברי ועדת ביקורת של חבר הנאמניםידי -ולבצע את השירותים כפי שיידרש על

 על חשבונו, ובלא כל תמורה נוספת.

 המבקרכי ביצוע השירותים על ידי  חברי ועדת ביקורת של חבר הנאמנים וקבע 15.5

א בכתב, ואם ל המבקראת חברי ועדת ביקורת  וזהירי, םאינו לשביעות רצונ

להפסיק את מתן  תשופר המצב תוך חמישה ימים לאחר מתן אזהרה זו, רשאי

המבקר ללא צורך במתן הודעה מוקדמת או בקיום הליך  השירותים על ידי 

 . לעיל.0.0בהתאם להוראות סעיף 

 

 כללי .16

 .גשרלא יציג עצמו כסוכן, שליח או נציג  המבקר  16.1

רד, שלא במסגרת פעילותו לא יעשה שימוש בתוארו או בתפקידו במש המבקר 16.0

 על פי הסכם זה.

לא יהא רשאי להעביר איזו מזכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן  המבקר 16.0

 או  מקצתן, לכל צד שלישי שהוא.

 גשרהיה תהתאם להסכם זה ולהוראות כל דין, ב גשרמבלי לגרוע מזכויות  16.4

קור אחר, אם /או מכל מעל פי הסכם זה ו מבקרלקזז כל סכום שיגיע ל תרשאי

 .וככל שיהיה

הוראות הסעיפים הנוגעים לאיסור ניגוד עניינים וסודיות, ולמתן השירותים  16.5

 ברמה מעולה הינם תנאים עיקריים ויסודיים של ההסכם.

אם מי מהצדדים לא יממש איזו מזכויותיו לפי הסכם זה, לא ייחשב הדבר  16.6

 עות.לויתורו על זכויותיו אלו, ולא יצור כלפיו השתק או מני

מוסכם בזאת כי סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע להסכם זה  16.7

 .תל אביבתהיה לבית המשפט המוסמך ב

מצהיר בזה כי הוא מנהל פנקסים בהתאם לחוק עסקאות גופים  המבקר 16.8

את האישורים הנדרשים לפי החוק  לגשרוכי ימציא  1076 -ציבוריים, התשל"ו 

 האמור.

ד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תשלח לפי כל הודעה אשר על אח א. 16.0

 המענים הבאים:

 .20-6806001 פקס: , חולון1המצודה רחוב  – גשר

, __________________ ח', מר__________  - המבקר



 

 

02 

 ______________.פקס': 

כל מכתב או הודעה, אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל, יחשבו כאילו  .ב

שעות מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח  70ך נתקבלו על ידי הנמען תו

 היפוכו של דבר.

כל הודעה אשר שוגרה במכשיר הפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה  .ג

שעות, אם שוגרה במהלך יום העסקים הרגיל, ונתקבל  04לתעודתה בתוך 

 אישור מכשיר הפקסימיליה להעברתה התקינה בשלמותה. 

 

 -ולראיה באו הצדדים על החתום  -

 _____________________________ ___________________ 

 המבקר    גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל
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 נספח שמירה על הסודיות – ה'נספח 

 
גשר שירותי השיקום בין " 21/0202מס'  חוזה/ מכרזמנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד  .1

______________________, להלן לבין  ",גשר, להלן ""התעסוקתי של ישראל

 ".המבקר"

מצהיר בזאת כי ידוע לו, כי כל מידע ומסמכים אשר יגיעו לידיו במסגרת עבודתו,  המבקר .2

מתחייב שלא להוציא מסמך  המבקרהנם סודיים ואין לפרסמם. מבלי לגרוע מן האמור, 

ב של ללא אישור מראש ובכת גשרמשרדי או כל חומר כתוב ממוחשב כלשהו מתחומי 

 .ו/או הוראות הדין החלים עליו מכוח החוק גשרנציג 

, וכן הוא מתחייב גשר משרדייכרון לא נדיף ממתחייב כי לא יוציא כל ציוד עם ז המבקר .3

לדווח על כל הוצאה של חומר שכזה אשר הובאה לידיעתו על ידי מי מחברי ו/או העובדים 

 עמו ו/או הממונים עליו.

דיות המידע והמסמכים הכרוכים במתן השירותים שהגיעו מתחייב לשמור על סו המבקר .4

לשמור בסוד ולא להעתיק, להודיע,  המבקראו יגיעו לידיו ו/או למי מטעמו. כן מתחייב 

למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע או שהגיעה אליו ו/או למי מטעמו עקב 

למעט  ם או לאחר מכןביצוע השירותים תוך תקופת ביצוע השירותים, לפני תחילת

 . הוראות הדין החלים עליו מכוח החוק

מתחייב כי בתום השימוש היומי במסמכים, במפרטים, בתכניות וברשומות  המבקר .5

 דה, יאוחסנו הנ"ל בארונות נעולים.אחרות  הקשורים בביצוע העבו

עם תום  הבאישור על יד הכל חומר אשר הוצא ממנ לגשרמתחייב להשיב  המבקר .6

 בו, ומתחייב לא ליצור עותקים ממנו ולשמור על סודיותו המלאה.השימוש 

ללא אישור  גשר במשרדימתחייב שלא להשתמש בכל קובץ ו/או מכשור חיצוני  המבקר .7

, לרבות שימוש בדיסקטים חיצוניים, תוכנות לא מאושרות גשר ימראש ובכתב של נציג

 וחומרות לא מאושרות. 

 ת הסודיות גם לאחר תום תקופת מתן השירותים.מתחייב לשמור על חובת שמיר המבקר .8

מתחייב כי במקרה של איבוד מסמך כלשהו או במקרה של כל תקלה ביטחונית  המבקר .9

על התקלה ויפעל בהתאם  גשרכלשהיא הכרוכה בסודיות, ידווח באופן מיידי לנציג 

 .גשרלהוראות שיינתנו לו על ידי נציגי 

ם הקשורים בביצוע הסכם זה ו/או בקשר מתחייב להעסיק במסגרת השירותי המבקר .11

. גשרעמו, אך ורק עובדים אשר הוחתמו על הצהרת סודיות מתאימה בהתאם להוראות 

 את העסקתו לא יועסק במסגרת הסכם זה. הלא אישר גשרעובד אשר 

ובקבלת היתר לעבודתם של עובדים אלו ייעשה באמצעות  המבקרהטיפול באישור עובדי  .11

את רשימת העובדים שבדעתו להעסיק, לא  גשרלנציג  המבקרכך יגיש , ולצורך גשר ינציג
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למועמדיו שאלונים אישיים.  המבקר. בנוסף, ימלא לפני העסקתםיום  14 -יאוחר מ

 . גשרידי -אימות הפרטים יתבצע על

שמורה הזכות לאשר או לא לאשר כל עובד שבדעת  חברי ועדת ביקורת של חבר הנאמנים .12

 ה הנ"ל ללא הנמקה.להעסיקו בעבוד המבקר

פה ובין בכתב, -, בין בעלהמבקרלדרוש מ תרשאי חברי ועדת ביקורת של חבר הנאמנים .13

לחדול מלהעסיק בביצוע השירותים נשוא הסכם זה כל עובד מעובדיו מכל סיבה שהיא, 

חברי ועדת יהא חייב להפסיק את עבודת העובד, כאמור, מייד עם דרישת  המבקרו

 אינה טעונה הנמקה. גשרלעשות כן, ללא ערעור. הוראת  םביקורת של חבר הנאמני

 . הולעובדי לגשרת הפרט" הקשורים מתחייב לשמור על היבטי "צנע המבקר .14

 

 

 הצהרה

אני הח"מ מצהיר, כי קראתי את האמור בנספח זה, הבנתי את תכנו, ואני מתחייב לקיים את 

ו/או אשר תגענה לידי ו/או לעובדי  ההוראות הכלולות בו. ידוע לי שכל הידיעות אשר יהיו בידי

ו/או למי מטעמי תוך כדי ביצוע התחייבויותיי לפי חוזה זה ו/או בקשר עמו הינן סודיות ואני 

מתחייב לשמור על כל ידיעה כאמור בסוד ולהביא הוראות אלו לידיעת עובדי המועסקים על ידי 

 בין במישרין ובין בעקיפין לשם ביצוע החוזה ו/או בקשר עמו.

 

 : _________________המבקרתאריך:______________         חתימת 
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 תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים –' ונספח 

 

. ז.ת________________________ 'חמר_________________  מ"הח אני

 הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר_______________ 

 :כלהלן מצהיר, כן אעשה לא אם קבחו

 מוסמך ואני___________ כ מכהן ואני( תאגידה – להלן) מ"בע___________  התאגיד נציג אני

 -כי תאגידה מטעם להצהיר

 * מחק את המיותר *

 1076-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב0 בסעיף כהגדרתו) ההתקשרות מועד עד ,

( לא הורשעו בפסק דין לחוק ב0 בסעיף כהגדרתו) אליו זיקה בעל אוהתאגיד ( החוק -להלן

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  -חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה

ום, חוק שכר מינימ לפי או 1001-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 (.הז מכרז, בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעות ל1087-התשמ"ז

 או             

 ב לחוק( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר 0או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף תאגיד ה

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  -משתי עבירות )עבירה לעניין זה

, 1087-חוק שכר מינימום, התשמ"ז לפי או 1001-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

(, אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד 28.0226שנעברה לאחר יום 

 ההרשעה האחרונה.

 __________________ 

 

 אישור 

הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי 

___________, מר __________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. מספר ___________ ח'שבר

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  /המוכר לי אישית,

 בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

  _____________ תאריך חתימה _________________  חותמת _______________
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 הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות – ז' נספח

 

 

_____ ת.ז. __________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה אני הח"מ _____

 צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 

הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(,  .1

; 1075-ס ערך מוסף, התשל"ו; פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מ1050-התשי"ב

 408עד  414-ו 000עד  080, 007עד  002; סעיפים 1078-חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח

, למעט הרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת 1077-לחוק העונשין, התשל"ז

 .1081-השבים, התשמ"א

 או              

 :ות הבאות הנני מצהיר כי הורשעתי בעבר בחשד לביצוע העביר

 _______________________________ )יש לפרט את העבירות(. 

  

הואיל וכך אני נותן/נת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה 

קיים אודותיי במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו להלן, על פי חוק המרשם הפלילי 

 .1081 -ותקנת השבים תשמ"א 

ר כל ספק, אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של כמו כן, למען הס

 מסירת מידע כאמור לעיל.

מידה , ובהז מכרזהסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת תוקפה של ההצעה המוגשת ל 

 .גשר, במשך כל תקופת ההתקשרות עם ואזכה 

 

  -ולראיה באתי על החתום  -

 

________   _________     _____________ __________   _________   _________ 

 שם פרטי ומשפחה        שם האב          שנת לידה       תעודת זהות        תפקיד תאריך   

 

_____________________________   _____________ 

 חותמת וחתימה      כתובת

 



 

 

05 

 

 אישור

 

פניי ה"ה ___________ ת.ז. אני הח"מ __________ עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע ב

__________ המשמש בתפקיד _______________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

לומר את האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,  חתם בפניי על 

 הצהרה זו. 

 

  

_________________ חתימה  
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  אישור בדבר עריכת ביטוחים - ח'פח נס

 

 תאריך: _____________      

 

    לכבוד

 גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל

 
                   בזה כי ערכנו למבטחנו ______________________ )להלן: "המבקר"( הננו מאשרים

____ עד יום הביטוח מיום ___________ לתקופת ח.פ. _____________________

)להלן:  גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראלעם  להסכם________________בקשר 

, בכיסוי שלא יפחת את הביטוחים המפורטים להלן בדבר מתן שירותי ביקורת פנים, (,"גשר"

 :מתנאי ביט הרלוונטיים לתקופת הביטוח

 

 :פוליסה לביטוח אחריות מקצועית .1

, והבאים מטעמו על פי כל דין, בגין מעשה המבקרהחוקית של הפוליסה תבטח את אחריותו  1.1

או מחדל מקצועי, תוך כדי או עקב, או בקשר לביצוע ומתן השירותים בהתאם להסכם 

דולר ארה"ב( לתובע  מליון$ )1,222,222 –שבנדון ובגבול אחריות שלא יפחת מסך שווה ערך ל 

 לאירוע כלשהו ובמצטבר בתקופת הביטוח. 

א תכלול הגבלות בקשר עם אובדן שימוש או עיכוב, אבדן מסמכים או מעילה מצד הפוליסה ל 1.2

 עובדי המבוטח.

והפועלים  המבקרבקשר למעשי או מחדלי  גשרהפוליסה תורחב לכלול את אחריותו של  1.3

מטעמו, ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 

 .המבקרכלפי  גשרלי שתבטח את אחריות מיחידי המבוטח, אך מב

יום, לאחר סיומה אם המבטח  182מורחבת של לא פחות מאשר  יהפוליסה תכלול תקופת גילו 1.4

יביא את הפוליסה לידי סיום או אי חידוש, ובתנאי כי לא נערכה פוליסה אחרת המכסה את 

 .מבקרהאותה חבות כהמשך ישיר לפוליסה הקיימת ע"י 

 

סך מ תעלה על עור השתתפותו העצמית של המבקר לכל אירוע ביטוחי, לא מובהר בזאת כי שי 1.5

 $, שישולמו בשקלים חדשים. 12,222של 

 פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי: .2

הפוליסה תבטח אחריות כלפי צד שלישי על פי כל דין בגבולות אחריות אשר לא יפחתו  2.1

 -ה"ב( לאירוע כלשהו ו $ )חמש מאות אלף דולר אר522,222 –מסך שווה ערך ל 

 $ )מיליון דולר ארה"ב( לכל האירועים במצטבר בתקופת הביטוח. 1,222,222
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הפוליסה תכלול סעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל  2.2

 אחד מיחידי המבוטח.

טח הפוליסה לא תכלול חריגים והגבלות בקשר עם: אש, התפוצצות, שטפון, רכוש שהמבו 2.3

פועל בו, שביתה, השבתה, תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי וטיפול במסגרת 

 הגשת עזרה ראשונה.

 ביטוח חבות מעבידים     .3

על פי כל דין, בגין נזקי גוף ורכוש בכל  עובדי המציעכלפי הפוליסה תבטח אחריות  0.1

 מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.תחומי 

מליון דולר ארה"ב( חמישה  $ )5,222,222 –שוות ערך ל גבולות האחריות לא יפחתו מסך  0.0

 לאירוע כלשהו ובמצטבר בתקופת הביטוח.

 כללי

 ת הביטוח  נכללו התנאים הבאים:בפוליס

אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף ידי -עלבכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  .1

 .לגשררשום ום לפחות במכתב י 62ה על ידינו הודעה מוקדמת של אלא אם ניתנ

, -אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה, כלפי מדינת ישראל .0

,  ועובדיהם,  ובלבד  שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק גשר משרד ראש הממשלה

 מתוך כוונת זדון.

והשתתפויות  הפוליסהבלעדי כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור האחראי המבקר יהיה ה .0

 .המילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסול יות ככל שתדרשנה,עצמ

 .פוליסה תחולנה בלעדית על המבקרההשתתפויות העצמיות הנקובות ב .4

כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח,  .5

, גשרו הממשלה משרד ראש–קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל  כאשר

 והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

             

 על פי האמור באישור זה. תההמקורית עד כמה שלא שונ הבכפוף לתנאי וסייגי הפוליס

 
 

 בכבוד רב,                                                                                       
                    

                                                                     
                                                                    ___________________________ 

 מורשי המבטח וחותמת המבטח חתימת               תאריך______________                    
 
 

 מתאריך                  ועד : _____________ מס' פוליסה אחריות מקצועית:
 

 מתאריך                  ועד : ___________________ מס' פוליסה צד שלישי :
 

 מתאריך                ועד _____________ מס' פוליסה חבות מעבידים :
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 להעדר ניגוד עניינים התחייבות -ט'נספח 

 0202שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ 

 

 על ידי:

____________________ 

 ת.ז. ________________

 _______________ ח'מר

 

את השירותים כהגדרתם  ת(  מקבל"גשר")להלן:  וגשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל הואיל

 להלן;

 ים;השירות מעניק את והואיל

 והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים ולאחריו; והואיל

 כדלקמן: גשרלפיכך הנני מתחייב כלפי 

הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים,  ניגוד עניינים מכל  .1

קשר למתן מין וסוג שהוא, ו/או קשרים עסקיים או קשרים אחרים עם גורמים ב

 השירותים.

 הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום שירותי הייעוץ .2

אשר מתן השירותים לגוף זה עשוי לעמוד בניגוד עניינים עם הענקת שירותיי  והביקורת

, במהלך תקופת מתן השירותים בין הצדדים,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש לגשר

 .גשרברי ועדת ביקורת של חובכתב של 

על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא  ,באופן מיידי לגשרהנני מתחייב להודיע  .3

  במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.

על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור  לגשרלדווח מראש  הנני מצהיר ומתחייב .4

, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיה בעניין. להלן 0-0בסעיף 

לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד ש תרשאי גשר

 עניינים, והנני מתחייב כי  אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

שישה , ובמהלך רותבמהלך תקופת ההתקש ,יתחייב שאין ולא יהיה לומצהיר הנני מ .5

מבלי לגרוע מתום תקופת ההתקשרות, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא.  חודשים

פעל, במהלך תקופת ההתקשרות, מטעם כל גורם אייצג ולא אלא  אנימכלליות האמור, 

 .עשויה להיות רלוונטית לגביו גשרעם י אשר עבודת

 ולראיה באתי על החתום:


