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 מסמך א'

 החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בע"מ )חל"צ(

 מתן שירותי  ביקורת פנימית למתנ"סים 3.2016מכרז מס' 

 

מבקשת לקבל  ("החברה" -)להלן)חל"צ( החברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ 

ט כמסמכי למתנ"סים, הפועלים בשיתוף פעולה עימה, כמפור ביקורת פניםהצעות למתן שירותי 

 .("השירותים")להלן:  המכרז

כעמותות, או כחברות )המתנ"סים הינם גופים משפטיים המאוגדים באופן עצמאי ונפרד מהחברה 

 פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות המקומיות ובזיקה להן. ו (לתועלת הציבור

 .www.matnasim.org.ilרשימת המתנ"סים מצויה באתר החברה 

 כמפורט:חלוקה למחוזות השירותים יסופקו על פי ה

  אחד.  מבקר –מחוז חיפה, העמקים והצפון 

 .אחד מבקר –מחוז דרום ומרכז 

 מבקרים. 2 –מחוז ירושלים 

 זרשימת המתנ"סים הנכללים בכל מחוז מפורטת במסמכי המכר

חודשים כל  12תקופות אופציה בנות  שלושספת , בתושנתייםתקופת ההתקשרות הינה למשך 

 .אחת

 כשירויות המציע ותנאי סף להשתתפות .1

 מי שעומד בכל התנאים כמפורט: גיש הצעהזכאים לה .א

 .בישראלם שואו תאגיד הר לתושב ישראיחיד המציע הוא  (א

הוא לא הורשע   -המוצע לבצע את השירותים  העובד -המציע אם הוא יחיד, ובתאגיד  (ב

בשל  הנהלת המתנ"סשלדעת ועדת הביקורת או  בעבירה או ,ש עמה קלוןבעבירה שי

 אין הוא ראוי לשמש מבקר פנימי בתאגיד. של העבירה מהותה, נסיבותיה או חומרתה

( 1) קטנים עומד באחת מהחלופות המפורטות בסעיפים העובד המיועד לספק השירותים (ג

 להלן לעניין דרישות ההשכלה וההכשרה:( 3) או( 2) או

 הוא רואה חשבון ו/או עורך דין. (1)

בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה מוכר הוא בעל ההשכלה וההכשרה  (2)

בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל שהכיר בו לעניין זה מוסד להשכלה גבוה 

בוגר השתלמות מקצועית מאושרת בתחום ביקורת הפנים ע"י ובנוסף בישראל, 

 ור. כאמ לשכת המבקרים הפנימיים

בעל תואר אקדמי בתחום ביקורת הפנימית ו/או ביקורת ציבורית מאת מוסד הוא  (3)

 .להשכלה גבוהה מוכר בישראל
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חודשים בחמש השנים  36בעל ניסיון של לפחות  העובד המיועד לספק השירותים .ד

בתאגידים בעלי היקף  בעבודת ביקורת פנימיתהקודמות למועד האחרון להגשת הצעות 

 .מלש"ח בכל התקופה בה ביצע את עבודת הביקורת 10 –ינה נופלת מ פעילות כספית שא

 

 

 הגשת ההצעה, אישורים ומסמכים .2

ולצרף לה את המסמכים במסמכי המכרז על המציע להגיש הצעתו במתכונת המפורטת 

 המפורטים להלן:

 ובו פירוט שמות בעליו, העובדים הבכירים ותחומי עיסוקם.על המציע לצרף פרופיל משרד  (א

צרף קורות חיים, כפי לנקוב בשם העובד המוצע לספק את השירותים נשוא מכרז זה ול יש (ב

השכלה, מועד קבלת התואר תיאור  מך המצורף למסמכי המכרז, הכוללים:שמפורט במס

השתלמויות הו אישיון לעריכת דין, מועדי ההסמכות ו/האקדמי/רישיון רואה החשבון או ר

צרף תיעוד לכל התארים, יש ל ידתו בתנאי הסף.שעבר וכן כל פרט הנדרש להוכחת עמ

 והתעודות שקיבל.ההסמכות 

ות עבורם הוכנו דוחות פרטי הלקוח ,בביקורת פנימיתהניסיון המקצועי הרלוונטי  פירוט (ג

הביקורת, היקפי פעילותם הכספית, תחום עיסוקם, מועד מתן השירותים לכל לקוח וכן שם 

 לניסיון המקצועי עליו הצהיר.תיעוד יש לצרף .  לקוח ומספר הטלפון

 בנוסח המצורף למסמכי המכרז.התצהירים יש לצרף   (ד

אם המציע הינו תאגיד, יש לצרף נסח חברה עדכני מרשם התאגידים ואישור עו"ד/רו"ח  (ה

 בדבר מורשי החתימה.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית צמודת מדד בלתי מותנית וניתנת לחילוט עפ"י פניה  (ו

( שתעמוד בתוקפה עד ליום  ש"ח)חמשת אלפים  ש"ח 5,000של החברה בסך צדדית -חד

הצעה שלא תצורף אליה ערבות הערבות תהיה בנוסח שמצורף למסמכי המכרז.  19.6.2016

 העונה על כל הדרישות המפורטות בסעיף זה לא תידון כלל.

 קבלה בדבר תשלום עבור מסמכי המכרז. (ז

ז, פרטיו, ההוראות למשתתפים ונוסח ההסכם את מסמכי המכרז, לרבות תנאי המכר  (ח

, שלא יוחזרו ש"ח, 500הזוכה במכרז לחתום, ניתן לקבל תמורת תשלום של  שעליו יידר

 13:00-09:00ין השעות ב 5 חדר 4קומה  4המלאכה רח'  בלודבמשרדי החברה למתנ"סים 

  .1.3.2016אריך החל מת

או כל הצעה שהיא. החברה רשאית  אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר (ט

לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות לפצל את העבודה בין מספר מציעים 

 ואף לבטל את המכרז.

בצירוף כל המסמכים , על ידי המציע  כנדרש חתומיםהאת ההצעות בצירוף כל מסמכי המכרז  (י

בלבד, לתיבת " 3.2016"מכרז  ן עליה יצויי מעטפה סגורה להגיש ביש  ,והאישורים הדרושים

בלוד רח' במשרדי היחידה לרכש והתקשרויות בחברה למתנ"סים,   5בחדר מס'  המכרזים

לקבל אישור מסירה, אשר .  יש 09:00–13:00ה בין השעות  –בימים א 4 קומה 4המלאכה 

 .במועדיהווה ראייה לכך שההצעה הוגשה 
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 .13:00 שעה 17.3.2016המועד האחרון להגשת ההצעות הינו   (יא

 לא תתקבלנה הצעות בפקס או בדואר. (יב
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 מסמך ב'

 

 תנאים והוראות למשתתפים

  השירותיםמהות  (א

"( מבקשת החברה)להלן: " )חל"צ( החברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ (1

 עימה, הפועלים בשיתוף פעולה מתנ"סיםב למתן שירותי ביקורת פניםלקבל הצעות 

הכול בהתאם למפורט במסמכי ו "השירותים"( - להלן) מלש"ח 10ושמחזורם עולה על 

 "(.מסמכי המכרז" – להלןזה ) מכרז

)א( לחוק החברות 1החברה למתנ"סים הינה חברה ממשלתית כהגדרתה בסעיף  (2

עוסקות בפעילויות ובפרויקטים בתחומי . מטרות החברה 1971-"ההממשלתיות, התשל

ט. בעיקר עוסקת החברה בהקמת ופיתוח הקהילה, החברה, החינוך, התרבות והספור

 מתנ"סים ברחבי הארץ, הנחייתם והדרכתם.

כל מתנ"ס פועל כישות משפטית נפרדת ועצמאית שאינה חלק מהחברה או מהרשות  (3

המקומית.  הנהלת המתנ"ס מורכבת מנציגי הרשות המקומית, נציגי החברה ונציגי תושבי 

 הסוכנות.  גם נציג  –הרשות, במקרה של חברה סוכנותית 

 מנהל המתנ"ס הוא עובד החברה. (4

המתנ"סים מחויבים ו לפי הסכםהיחסים בין הצדדים להפעלת המתנ"ס מוסדרים באמצעות  (5

לפעול בהתאם לנהלי החברה, ואולם ההחלטות לגבי ניהול השוטף נעשות על ידי הנהלת 

א'  30סעיף , בהתאם להוראות מבקר הפניםההחלטה בדבר מינוי , ובכלל זה מינוי המתנ"ס

 .1980 -לחוק העמותות, התש"ם

  -המדינה. )לרשימה המלאה ופרישתם הגיאוגרפית מתנ"סים ברחבי  170-כיום מופעלים כ (6

www.matnasim.org.il על פי  מלש"ח 10מתנ"סים הינם בעלי מחזור של  80 –(. מתוכם כ(

  (, להם מיועדים השירותים נשוא מכרז זה.2014נתונים מבוקרים לשנת 

אחד  היקפי הביקורת בכלות, א' לחוק העמות 30הנופלים לגדר סעיף המתנ"סים  רשימת  (7

 למכרז זה.ג'  במסמךוכן האזורים הגיאוגרפים להם שוייכו מפורטים מהם 

ד כל מציע רשאי להגיש הצעה לאזור אחד ועד שלושה מבין האזורים ובלבד שיקצה עוב (8

העונה על דרישות הסף לכל אזור לגביו מוגשת ההצעה ואשר ימונה כמבקר הפנים של 

 המתנ"סים הממוקמים באותו אזור בו יזכה. 

אין החברה מתחייבת למכסת מתנ"סים שיתקשרו עם הזוכים על פי הוראות מובהר, כי  (9

החברה  התמורה עבור השירותים תשולם על ידי .וימנו אותם כמבקרים פנימיים מכרז זה

אשר יבחרו בפועל בזוכים ובהתאם לתעריפים אותם הציעו בהתאם למספר המתנ"סים 

 הזוכים.

הסופי יותר מהצעה אחת מתאימה בכל אזור. המינוי לבחור  אך לא חייבת החברה רשאית (10

 .הינו בהתאם להחלטת המתנ"ס

סיום שירותי ביקורת פנימית במהלך תקופת המכרז ובמשך שנה לאחר  יספקהזוכה לא   (11

הביקורת עבור גופים המתקצבים את החברה למתנ"סים או מתקצבים/תומכים במתנ"סים  

ממוקם אחד המתנ"סים,  ןשויות מקומיות בה, וכן לרחברה למתנ"סיםהפועלים עם ה

http://www.matnasim.org.il/
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לתאגידים עירוניים של אותה רשות וכן לעמותות וחל"צ הנתמכות על ידי רשות זו או 

שזכה במכרז ומעניק שירותים מציע לרשם העמותות. , וכן מספקות לאותה רשות שירותים

יום.  21לגופים כאמור, יותנה מימוש זכייתו בהפסקת מתן שירותיו לגופים אלה וזאת בתוך 

אי חדילת מתן השירותים במועד תהווה עילה לביטול זכייתו ולחילוט הערבות שצירף 

 להצעתו.

 

 רשימת מסמכי המכרז .ב

 וסח המודעההזמנה להציע הצעות נ –מסמך א' 

 תנאים והוראות למשתתפים –מסמך ב' 

 מפרט השירותים –מסמך ג' 

 היקף הפעילות השנתית –מסמך ד' 

 פרופיל המציע –מסמך ה' 

 פירוט השכלה וניסיון  –נספח א 

 הצהרת המציע –מסמך ו' 

 טופס ההצעה –מסמך ז' 

 ערבות השתתפות –מסמך ח' 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים –מסמך ט' 

 הצהרת בדבר עמידה בתנאי חוק –מסמך י' 

 הצהרה העדר רישום פלילי –מסמך יא' 

 לשמירת סודיות תהתחייבו –מסמך יב' 

 תצהיר העדר ניגוד עניינים –מסמך יג' 

 ערבות ביצוע –מסמך יד' 

 ביטוח מסמך –מסמך טו' 

 הסכם –מסמך טז' 

 

 אופן מתן השירות .ג
 כמפורט:ובאמצעות היקף כ"א  חלוקה למחוזותהשירותים יסופקו על פי ה (1

  אחד.  מבקר –מחוז חיפה, העמקים והצפון  .1.1

 מבקר אחד. –מחוז דרום ומרכז  .1.2

  מבקרים. 2 –מחוז ירושלים  .1.3

שיקצה עובד כאמור כל מציע יוכל להגיש הצעתו לאזור אחד ועד שלושה אזורים ובלבד  (12

קר הפנים של העונה על דרישות הסף לכל אזור לגביו מוגשת ההצעה ואשר ימונה כמב

 המתנ"סים הממוקמים באותו אזור בו יזכה. 

וכן כל פעולה  למסמכי המכרז ג' במסמךהשירותים המפורטים ל להשירותים יכללו את כ (2

המתנ"ס ו/או ועדת הביקורת ו/או נדרשת אחרת לשם ביצוע השירותים שתידרש על ידי 

 . הגוף המבקר ו/או החברה ו/או מי מטעמם

 מטעם החברה הינו מבקר החברה.הממונה על הסכם זה  (3
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מותנית כרז זה הכללתו או גריעתו של כל מרכז קהילתי במסגרת ההתקשרות על פי מ (4

  בקבלת הודעה מטעם מבקר החברה .   

. החלפת העובד, אשר לכל אזור השירותים יסופקו באמצעות העובד שהציג הזוכה בהצעתו (5

המכרזים ובכפוף לעמידתו של  הוצג בהצעת הזוכה תיעשה רק לאחר קבלת אישור ועדת

 העובד החלופי המוצע בתנאי הסף שצוינו במכרז. 

העומד באחר  ו של העובדכל לדרוש החלפתמבקר החברה יו, ההתקשרותבכל שלב משלבי  (6

 בתנאי הסף ובמקרה כזה על הזוכה לעשות כן בתוך הזמן שנקבע בהודעת המבקר.

 תלמדים )"סטאז'רים"(.למען הסר ספק לא תותר לחלוטין העסקת מתמחים/מ (7

הזוכה במכרז, מתחייב לספק את השירותים נשוא מכרז זה במומחיות, במקצועיות  (8

, ובהתאם לתקנים, לסטנדרטים 1992ובמיומנות, בהתאם לחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 

ולהנחיות המקצועיות וכללי האתיקה שנקבעו והמתפרסמים מעת לעת על ידי לשכת 

 או איגוד המבקרים הפנימיים בישראל. המבקרים הפנימיים ו/

כל שירותי הביקורת, לרבות הדפסת טיוטות דו"חות הביקורת ודו"חות הביקורת הסופיים,  (9

ידי המבקר, בתיאום עם המבקר הפנימי של -פי המתכונת שתקבע על-ותיקונם יבוצעו על

 ידי הזוכה ועל חשבונו.-החברה למתנ"סים, על

ידי הזוכה במהלך תקופת עבודתו יישאר -ידע שייאסף עלמובהר בזאת כי כל החומר והמ  (10

ברשות המתנ"סים ללא תנאי, וכי הבעלות על חומר זה היא של כל מתנ"ס בו נערכה 

 הביקורת.

 

 כשירויות המציע ותנאי סף להשתתפות .ד

 מי שעומד בכל התנאים כמפורט: גיש הצעהזכאים לה

 .לבישראם או תאגיד הרשו לתושב ישראיחיד המציע הוא   (1

לא הורשע   - בכל אזור העובד המוצע לבצע את השירותים -המציע אם הוא יחיד, ובתאגיד  (2

בשל מהותה,  הנהלת המתנ"סשלדעת ועדת הביקורת או  בעבירה או ,בעבירה שיש עמה קלון

 אין הוא ראוי לשמש מבקר פנימי בתאגיד. של העבירה נסיבותיה או חומרתה

עומד באחת מהחלופות המפורטות בסעיפים אזור לכל העובד המיועד לספק השירותים  (3

 ( להלן לעניין דרישות ההשכלה וההכשרה:ג) או( ב) או( אקטנים )

 הוא רואה חשבון ו/או עורך דין. .א

הוא בעל ההשכלה וההכשרה בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה מוכר  .ב

כלה גבוה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל שהכיר בו לעניין זה מוסד להש

בוגר השתלמות מקצועית מאושרת בתחום ביקורת הפנים ע"י ובנוסף בישראל, 

 לשכת המבקרים הפנימיים כאמור. 

הוא בעל תואר אקדמי בתחום ביקורת הפנימית ו/או ביקורת ציבורית מאת מוסד  .ג

 להשכלה גבוהה מוכר בישראל.

חודשים בחמש  36פחות בעל ניסיון של לבכל אזור הינו העובד המיועד לספק השירותים  (4

בתאגידים בעלי  בעבודת ביקורת פנימיתהשנים הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות 
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מלש"ח בכל התקופה בה ביצע את עבודת  10 –היקף פעילות כספית שאינה נופלת מ 

 הביקורת.

 

 הגשת ההצעה, אישורים ומסמכים .ה

 המציע יגיש הצעתו כמפורט להלן ובצירוף המסמכים הנדרשים:

על המציע להגיש הצעתו על גבי טופס ההצעה המצורף למסמכי המכרז, ולנקוב באחוז ההנחה  (1

 המקסימום אינו כולל מע"מ.  י. מחיראזורהמופיע לצד כל מהתמורה המקסימלית החודשית 

הצעת המחיר שיציע המציע לא תכלול מע"מ, אבל תכלול את כל ההוצאות והעלויות הכרוכות  (2

מיוחדות ובין כלליות, בין משרדיות ובין אחרות מכל מין וסוג  לרבות, אך  במתן השירותים,  בין

 לא רק נסיעות, פגישות, ישיבות, הקלדת נתונים, כתיבת דו"חות ועוד.

ההסכם ולחתום  ועל ז'מסמך מלאה על  "טופס ההצעה" על המציע לחתום חתימה מקורית  (3

ת ההבהרה ועידכונים מטעם החברה, בראשי תיבות על כל מסמכי המכרז לרבות על מענה לשאלו

 ככל שיהיו. 

אם  על המציע לצרף פרופיל משרד ובו פירוט שמות בעליו, העובדים הבכירים ותחומי עיסוקם. (4

 המציע הינו יחיד עליו לצרף קורות חיים בצירוף פירוט השכלתו, ניסיונו ותחומי התמחותו.

ולצרף קורות חיים,  זה בכל אזוררז יש לנקוב בשם העובד המוצע לספק את השירותים נשוא מכ (5

כפי שמפורט במסמך המצורף למסמכי המכרז, הכוללים: תיאור השכלה, מועד קבלת התואר 

האקדמי/רישיון רואה החשבון או רישיון לעריכת דין, מועדי ההסמכות ו/ו השתלמויות שעבר וכן 

, ההסמכות והתעודות כל פרט הנדרש להוכחת עמידתו בתנאי הסף. יש לצרף תיעוד לכל התארים

 שקיבל.

לצרף פירוט מקצועי הרלוונטי בביקורת פנימית והניסיון האת יש לפרט  -ביחס לכל עובד מוצע  (6

פרטי הלקוחות עבורם הוכנו דוחות הביקורת, היקפי , 2012-2015דוחות הביקורת שהוכנו בשנים 

ופרטי התקשרות לקוח  פעילותם הכספית, תחום עיסוקם, מועד מתן השירותים לכל לקוח וכן שם

 .  טלפון ודוא"ל –

 יש לצרף תיעוד לניסיון המקצועי עליו הצהיר. (7

 יש לצרף התצהירים בנוסח המצורף למסמכי המכרז. (8

את כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול ה להצעיש לצרף  (9

 1976חשבונות( התשל"ו 

ת ועונשים של בית משפט או בית דין בפלילים למציע ולכל צרף תצהיר בדבר העדר הרשעויש ל (10

 יא'.כמסמך  אחד מהעובדים שיבצעו את עבודת הביקורת, בנוסח המצורף למסמכי המכרז

 תצהיר בדבר עמידה בדרישות חוק הביקורת הפנימית, בנוסח המצורף למסמכי המכרזיש לצרף  (11

 י'.כמסמך 

 יב'.כמסמך  המצורף למסמכי המכרז רף התחייבות על שמירת סודיות, בנוסחיש לצ (12

 יג'.כמסמך  תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים, בנוסח המצורף למסמכי המכרזיש לצרף  (13

אם המציע הינו תאגיד, יש לצרף נסח חברה עדכני מרשם התאגידים ואישור עו"ד/רו"ח בדבר  (14

 מורשי החתימה.
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, או וכחת עמידתו בתנאי הסףהחברה תהיה רשאית לדרוש מכל מציע להגיש מסמכים נוספים לה (15

להבהרת כל פרט הנדרש לה לצורך קבלת החלטתה. הימנעות המציע להגיש את המידע הנדרש או 

 המסמכים הנדרשים כמוהם כחזרה מההצעה לאחר המועד האחרון להגשתה, על המשתמע מכך.

-פניה חד על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית צמודת מדד בלתי מותנית וניתנת לחילוט עפ"י (16

 19.6.2016ש"ח )חמשת אלפים ש"ח( שתעמוד בתוקפה עד ליום   5,000צדדית של החברה בסך 

הצעה שלא תצורף אליה ערבות העונה על כל הערבות תהיה בנוסח שמצורף למסמכי המכרז. 

 הדרישות המפורטות בסעיף זה לא תידון כלל.

 

 הליך המינוי של המבקר .ו

 המציעיםדוח על  ולהנהלת המתנ"סת הביקורת תגיש לוועד בחברה המכרזיםועדת  (1

 שהצעותיהם נמצאו המתאימות ביחס לכל אזור. 

והנהלתו יחליטו אם למנות את המציעים שהצעותיהם נמצאו ועדת הביקורת במתנ"ס  (2

 מתאימות כמבקרי פנים. 

חמישה מתנ"סים אישרו  –מציע שהצעתו נמצאה מתאימה יוכל לבטל הצעתו אם פחות מ  (3

 . את מינויו

לזמן את  םרשאיהמכרזים וכן ועדת הביקורת ו/או הנהלת המתנ"ס מובהר כי ועדת  (4

 .המציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות לראיון
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 תקופת ההתקשרות, הפסקתה וסיום העסקת המבקר .ז

חודשים כל  12תקופות אופציה בנות  3תקופת ההתקשרות הינה למשך שנתיים בתוספת  (1

 אחת.

כהונתו של המבקר הפנימי לא תופסק שלא יף ד' שלהלן, מבלי לפגוע באמור בסע (2

 הלאחר שקיבל הנהלהעל כך ה הבהסכמתו והוא לא יושעה מתפקידו, אלא אם כן החליט

את עמדת ועדת הביקורת, ולאחר שניתנה למבקר הזדמנות סבירה להשמיע את עמדתו 

 בהנהלהורת או הודעה על כוונה לדון בוועדת הביק. ובפני ועדת הביקורת הנהלהבפני ה

 החברה למתנ"סים.בהפסקת כהונה של המבקר הפנימי או על השעייתו תימסר למבקר 

מבקר פנימי שחדל להיות תושב ישראל או שהורשע בפסק דין חלוט  לעיל,על אף האמור  (3

 תופסק כהונתו. – או שהינו בניגוד עניינים בעבירה שיש עמה קלון

קול דעתה המוחלט וללא צורך בנימוק/ החברה למתנ"סים רשאית, בכל עת ולפי שי (4

הסבר, להפסיק את שירותי המבקר, נותן השירותים לפי הסכם זה על ידי מתן הודעה 

 ימים חתומה על ידי המבקר הפנימי של החברה למתנ"סים.  45מוקדמת בכתב בת 

 

 ותנאי התשלום היקף התקשרות .ח

דש בהתאם להצעות מדי חו לזוכים על ידי החברה תשולםשירותים ההתמורה עבור  (1

גוריה ובכפוף למתן סופקו השירותים מכל קטהזוכות, למספר המתנ"סים להם י

 מכרז זה.השירותים על פי הוראות 

למתנ"סים ובכפוף  מבקר החברהידי -אישורם על לאחרהתשלומים ישולמו לזוכה  (2

 . לקבלת האישורים הנדרשים על פי חוק ותנאי המכרז

 במסמךיקפי הביקורת הנדרשים במתנ"סים כפי שפורט יידרש לעמוד בהשימונה  המבקר (3

 . ובמסמכי המכרז האחריםלמכרז  ד'

 ערבות וחתימה על ההסכם .ט

 

בלתי מותנית וניתנת  צמודת מדד להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית לצרףמציע ה על (1

נוסח  19.06.16ליום שתעמוד בתוקפה עד , צדדית של החברה -לחילוט עפ"י פניה חד

הצעה שלא תצורף אליה ערבות העונה על כל  ח'.כמסמך  "ב למסמכי המכרזהערבות מצ

 הדרישות המפורטות בסעיף זה לא תידון כלל.

 הערבות תשמש בטוחה לעמידתו בהצעתו במכרז. (2

החברה תהא רשאית לחלט את הערבות כולה או חלקה, אחרי שנתנה למציע הזדמנות  (3

 להשמיע את טענותיו, אם התקיים אחד מאלה:

 יע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;המצ .א

 המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; .ב

המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת  .ג

וכן אי ההצעות במכרז, מובהר לעניין זה, כי גם אי הארכת תוקף ההצעה, 

אם דרשה זאת הוועדה ולרבות אי הארכת ו/או מסמכים נוספים,  המצאת מידע

 תוקף הערבות להצעה ייחשבו כחזרה מההצעה ;
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נקבע המציע כזוכה במכרז והוא לא מילא אחר התנאים ליצירת ההתקשרות  .ד

להלן, תהיה רשאית החברה לבטל את זכייתו ולחלט את  4בסעיף  כמפורט

 הערבות.

 מיום  עבודה ימי 8להגיש לחברה תוך  יהא עליו כה"(,"הזו - )להלןזכה מציע במכרז  (4

קיום ביטוחים בדבר אישור וכן  את החוזה חתום כדין שנמסרה לו ההודעה בדבר הזכייה

 .בהסכם כנדרש

ימי עבודה ממועד שנחתם הסכם ההתקשרות  45הערבות תוחזר למציעים שלא זכו, עד  (5

 עם הזוכה.

מתן שירותים לגופים המוזכרים בסעיף, תהא לא מילא הזוכה אחר הוראות בדבר חדילת  (6

רשאית החברה לבטל את זכייתו ולחלט את הערבות שצירף להצעתו. במקרה כזה, 

במציע חלופי שדורג במקום העוקב לזוכה שלא אית ועדת המכרזים להתכנס ולבחור רש

 עמד בדרישות.

המכרזים רשאית ועדת  לעיל 4מלא אחר הוראות במקרה שגם הזוכה החלופי נמנע מל (7

 לבחור במציע הבא בתור אחריו, בתנאים המפורטים לעיל. 

  חמשתש"ח ) 5,000הזוכה יידרש להגיש ערבות להבטחת ביצוע ההסכם תהיה על סך של  (8

ש"ח( ותהא זהה לנוסח במצורף למסמכי המכרז. עם המצאת הערבות להבטחת  פיםאל

 ביצוע ההסכם, תוחזר הערבות לעיל.  

 

 

 הצהרות המציע .י

הצעתו של המציע מהווה אישור והצהרה, כי פרטי השירותים ומסמכי הבקשה  הגשת (1

להגשת הצעה לרבות ההסכם וההסכם המצורף לה ידועים ונהירים לו וכי הוא בעל כל 

הידיעות והכישורים המקצועיים והאחרים הדרושים לעבודה עפ"י המכרז וכי הוא מסוגל 

 ת עליו עפ"י המכרז.מכל בחינה שהיא לבצע את ההתחייבויות המוטלו

כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז  (2

 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. –וההתקשרות 

 

 שאלות הבהרה .יא

 12:00בשעה   07.3.2016עד ליום  בלבד בכתבשאלות הבהרה ניתן  (1

-073ות בפקס שמספרו את השאלות יש להפנות לעלית בביוף, מנהלת רכש והתקשרוי (2

2870440  . 

התשובות לשאלות ימסרו בכתב לכל רוכשי המסמכים ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי  (3

 המכרז. יש לצרפם להצעה כשהם חתומים בראשי תיבות של המציע.

 רכוש החברה -מסמכי המכרז  .יב

מסמכי הפנייה הינם רכושה של החברה וקנינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת  (1

 גשת הצעות לחברה  ולא לשום מטרה אחרת.ה
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 מקבל מסמכי הפנייה לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו (2

 החלטות החברה  .יג

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, כן רשאית החברה  (1

 לנהל מו"מ עם המציעים ואף לבטל את המכרז.

 ; החברה תדחה את ההצעה אם (2

המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון  .א

 להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה;

 5המציע או מי מבעלי השליטה בו נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  .ב

, בשנה שקדמה למועד האחרון 1985-, התשמ"והמנהליותלחוק העבירות 

ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה; לעניין  להגשת ההצעות במכרז

-כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -תקנת משנה זו, "בעל שליטה" 

1981. 

הוגשה ההצעה על ידי מציע שזכה בעבר במכרז של החברה או שלחברה היכרות עימו או מידע  (3

צוע ההתחייבויות לגביו, תיקח החברה בחשבון כאחד השיקולים המכריעים את אופן בי

 המציע , לרבות עמידה בלוח הזמנים, איכות העבודה ורמת השירות.

נשוא המכרז שקדם למכרז זה או התקשרות אחרת,  םאם וככל שהמציע הינו ספק השירותי (4

 אזי חוות הדעת של היחידה מקבלת השרות תהיה מכריעה מבין חוות הדעת.

סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל  החברה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי (5

חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת החברה מונע הערכת 

 ההצעה כנדרש.

מובהר כי נציגי ועדת המכרזים יהיו רשאים, אך לא חייבים, לפנות לכל  לקוח  עימו קשור  (6

 המציע לצורך גיבוש החלטתם. 

 אף על. לעיל הנזכרים המסמכים כל אליה צורפו לא אשר, הצעה לפסול רשאית תהיה החברה (7

 למציע לאפשר, הבלעדי דעתה שיקול לפי, חייבת לא אך, רשאית תהיה החברה, לעיל האמור

 זה מכרז תנאי פי על הנדרש אישור לרבות, כלשהו מסמך הצעתו הגשת עם המציא לא אשר

. ידה על שיקבע זמן פרק תוך, לחברה ל"הנ המצאת את להשלים( הבנקאית הערבות ולמעט)

, הצעתו השלמת לשם החברה ידי על כן לעשות שנתבקש אף על כלשהו מסמך המציע צירף לא

 במסמכי המכרז.הצעתו ולחלט את הערבות כמפורט  את לפסול רשאית החברה תהיה

 אמות מידה לבחירת הזוכה: .יד

 עמידה בתנאי סף: - א'שלב  (1

עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ביחס  בשלב זה ייבדקו כל ההצעות אשר התקבלו

לעמידתן בתנאי הסף המפורטים לעיל. רק פניה אשר עמדה בכל תנאי הסף תעבור 

  לבדיקת השלב הבא.

 

 מהציון הכולל( %40 ) חישוב ציון האיכות  - ב'שלב  (2

בהתאם לאמות המידה ולמשקולות, המפורטים בטבלה שלהלן ייקבע  ציון האיכות

 צורפו אשר( וכיו״ב המלצות, תעודות) והמסמכים הפירוט על ,רהית בין ,ובהסתמך
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 באופן)על פי שיקול דעת החברה(  העובד המוצע לכל אזורראיון עם , המציע של להצעתו

  .לחברה היתרונות מירב אתלה  המעניק

לא , מינימוםמציע שלא יקבל את ציון . 75ברכיב זה יעמוד על  המינימום הנדרשציון 

 .באיעבור לשלב ה

 

. להלן כמפורט ייקבע בסעיף שיינתן הציון -( נקודות 3עד )מעבר לתנאי הסף  השכלה .2.1

לא  –מובהר כי מציע שאמות המידה המפורטות מהוות רכיב בעמידתו בתנאי סף 

הינו בעל לעובד המוצע לספק את השירותים וינתן ייקבל ניקוד ברכיב זה. ניקוד 

 מידה בתנאי סף.ההשכלה ו/או ההכשרה המפורטות בנוסף לע

 מערכות ביקורת/חקירתית ביקורת/פנים ביקורת בקורסהינו בעל תעודה  .2.1.1

 ניקוד יינתן לא כי יובהר. הנקוד 1 -שעות 100-מ פחות לא של בהיקף מידע

 .וכן לא למי שתעודה זו מהווה רכיב בעמידתו בתנאי הסף תעודות כפל על

יובהר כי . הנקוד M.B.A  - 1 כלכלה/תואר שני ומעלה במשפטים/הינו בעל  .2.1.2

 לא יינתן ניקוד על כפל תארים.

ובלבד שתואר זה לא מהווה  נקודה. 1 –הינו בעל תואר שני בביקורת פנים  .2.1.3

 רכיב בעמידה בתנאי הסף.

 :לפי הפירוט שלהלן -( נקודות 20עד ) ניסיון .2.2

 , רשויות מקומיותבעמותות פנימית ביקורתבביצוע העובד המוצע ניסיון  .2.2.1

החודשים שלפני המועד  36-ב₪ מיליון  10כספי העולה על  בהיקף וחל״צים

 נקודות 8 עד - האחרון להגשת הצעות

החודשים הקודמים למועד  36-במספר הביקורות שבוצע בשנים  
 האחרון להגשת הצעות

 ביקורות 8-10 נקודות 8
 ביקורות 3-7 נקודות 5
ביקורות 2 נקודה 1  

 

 כמפורט: דותנקו 2 עד -חקירתית בביקורת ניסיון .2.2.2

החודשים הקודמים למועד  36-במספר הביקורות שבוצע  
 האחרון להגשת הצעות

 ביקורות 2-3 נקודות 2
 ביקורות 1 נקודה 1

 

 כמפורט נקודות 6 עד -ניסיון והצגת דוחות ביקורת בישיבות וועדות ביקורת .2.2.3

החודשים  36-במספר ישיבות וועדות הביקורת בהם הציג  
 חרון להגשת הצעותהקודמים למועד הא

 ישיבות וועדות ביקורת 6-10 נקודות 6
 ישיבות וועדות ביקורת 2-5 נקודות 3
 וועדות ביקורת של תה אחישיב נקודה 1

 

 

 :כמפורט ,נקודות 4עד  -ניסיון בניהול ביקורות  .2.2.4
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מחזור העסקים של סך 

הגופים בהם היה אחראי 
 על ניהול הביקורת

ה כמות שעות הביקורת עליהם הי
 2015 תאחראי בשנ

 שעות עבודה בשנה 1,000מעל  ₪מיליון  500מעל  נקודות 4
 שעות עבודה בשנה 1,000עד  ₪מיליון  500עד  נקודות 2
 שעות עבודה בשנה 500עד  ₪מיליון  100עד  נקודה 1

 

 המפורטים הקשר אנשי מתוך) לקוחות לשני החברה תפנה – (נקודות 10)עד  המלצות .2.3

 ההמלצות טיב על עמידה לשם(, הבחירת פי ועל המציע ״המציע פרופיל״ בחלק

הלקוח בדגש על עמידה בלוחות זמנים, מקצועיות,  עבור המציע שביצע והעבודות

 .5 –יחסי אנוש. מקסימום ציון להמלצה 

 ותהצע 2 להציג המציע על - (נקודות 4עד ) לביקורת במתנ"סים למתודולוגיה הצעה .2.4

 :במתנ"ס ביקורת לתכנית

 . שעות 30-כ של בהיקף .2.4.1

 שעות עבודה. 70-בהיקף של כ .2.4.2

 לעבוד יידרשו במכרז והזוכים מחייבת אינה המוצעת הביקורת תכנית כי יובהר

 . וועדת הביקורת של המתנ"ס הרלוונטי ידי על שתקבע הביקורת לתכנית בהתאם

 לנדרש המוצעת המתודולוגיה התאמת: הבאים הפרמטרים ייבחנו, במתודולוגיה

 ואיכות והחל״צים העמותות תחום עם היכרותחדשנות, שיטות ביקורת,  ,זבמכר

 .ההצעה

על המציע  – נקודות( 4עד ) דוגמא לדוח ביקורת שערך המציע במהלך השנה האחרונה .2.5

ה עבודה טיב על עמידה לשםלהציג דוח ביקורת שערך במהלך השנה האחרונה, 

 .שביצע

מצאים, אבחנה בין עיקר לטפל, ניסוח, במסגרת דוח הביקורת ייבחנו עומק ניתוח המ

 בהירות, עיצוב.

מציעים שקיבלו את הציון המשוקלל הגבוה מספר החברה תהא רשאית לזמן  - ראיון .3

לראיון בפני ועדת המכרזים ו/או מי שתמנה לצורך העניין.  )לפי שיקול דעתה(יותר 

ברה שומרת בראיון הינה חובה, אלא אם תחליט הוועדה אחרת. החמציע השתתפות ה

 לא התייצב לראיון במועד שזומן לו. מהמוזמנים על זכותה לפסול הצעה, אם מי 

 תכלול בין היתר: ועדת המכרזים ו/או מי שתמנה לצורך הענייןהתרשמות 

 הפגנת ידע בתחום ומקצועיות בתכני השירות המתבקש.

 התרשמות מיכולת נותן השירות לבצע את השירות המתבקש. –זמינות 

מוטיבציה ורצון יכולת הצגה וביטוי, ות כללית מהמציע, נותן השירות, לרבות התרשמ

לית מאישיותו של המציע ומכישוריו, יכולת יצירת קשר לשמש בתפקיד, התרשמות כל

 יחסים בין אישיים, שיתוף פעולה עם המבוקרים, סגנון ביצוע הביקורת. בזמן קצר 

 

מניקוד רכיב  30%נקודות, אשר יהוו  20בגין ההתרשמות בראיון יינתן ניקוד של עד 

היינו לניקוד רכיב . האיכות, ביחס לניקוד האיכות שקיבל המציע בשלב הקודם

 ןולניקוד בראיון יינת 32%משקל של  ןהאיכות שקיבל המציע בשלב הקודם יינת
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 ,הפגנת ידע ,מהמועמד. הציון יתבסס על התרשמות חברי הוועדה 8%משקל של 

 מהות השירותים הנדרשים.מקצועיות והבנת 

יקבע הניקוד המשוקלל לשלב האיכות  -החליטה החברה שלא לזמן המציעים לראיון 

 לעיל. 2על פי סעיף 

 

 (%60חישוב ציון המחיר ) -ג'שלב  .4

יתקבל על ידי חלוקת מחיר ההצעה הזולה ביותר במחיר ההצעה הנבחנת,  ציון המחיר

)מקסימלי( להצעה הזולה ביותר וציונים  100. כך יתקבל ציון 100-והתוצאה תוכפל ב

 להצעות האחרות. 100-יחסיים קטנים מ

 

 חישוב הציון הכולל ודירוג ההצעות. -ד' שלב  .5

במכרז יחושב עבור כל אחת מההצעות על ידי שקלול ציון האיכות וציון המחיר  הציון הכולל

 באופן הבא:

ן הכולל  תציון האיכו X 40   + ציון המחיר X 60  = הציו
100    100 

 ההצעות בעלות הציונים הכוללים הגבוהים ביותר תוכרזנה כזוכות במכרז. .5.1

 

 הגשת הצעות ומועדיםטו'. 

  לעיל האת ההצעות יש להגיש במתכונת המפורטת בסעיף  (א

מציע שיבצע שינוי כלשהו על גבי מסמכי המכרז ו/או במסמך נפרד אותו יצרף  (ב

 ול את  הצעתו על הסף.למעטפה המוגשת למכרז, תהא רשאית החברה לפס

ם על המציע לחתום חתימה מקורית מלאה על  "טופס ההצעה" ועל ההסכם ולחתו (ג

בראשי תיבות על כל מסמכי המכרז ולהגישם בצירף כל המסמכים והאישורים 

 הנדרשים.

כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה עד ליום  (ד

 ימים נוספים. 90-רשאית להאריך תוקף ההצעה ב החברה תהא  .09.06.16

הוגשה ההצעה על ידי שותפות, יחתמו על ההצעה כל השותפים המוסמכים לחתום  (ה

בשם השותפות, תוך ציון שמם המלא מספרי זהותם וכתובתם, ובצירוף חותמת 

השותפות. כן יצורף אישור עו"ד / רו"ח בדבר זכות החתימה בשם השותפות ותעודת 

 ותפות.רשום הש

אם ההצעה תוגש על ידי תאגיד, יחתמו על ההצעה המנהלים המוסמכים בשם  (ו

התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו ובצירוף חותמת 

התאגיד. כמו כן יצורף אישור עו"ד / רו"ח בדבר זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה 

 על רישום התאגיד.

י המכרז כשהם חתומים על ידי המציע בצירוף כל את ההצעות בצירוף כל מסמכ (ז

 5   בחדר מס'המסמכים והאישורים הדרושים יש להכניס למעטפה סגורה ולהגישה 
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ולקבל  09:00–13:00 4קומה  4המלאכה , רח' החברה למתנ"סים בלודבמשרדי 

אשר יהווה ראייה לכך שההצעה הוגשה  מעלית בביוף או מזי סוריזוןאישור מסירה 

 .כנדרש

 .13:00שעה  17.03.16המועד האחרון להגשת ההצעות הינו   (ח

 לא תתקבלנה הצעות בפקס או בדואר.    (ט
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 'גמסמך 

 

 מפרט השירותים

 תפקיד המבקר .1

 תפקידי המבקר הפנימי במתנ"ס .א

ושל נושאי משרה  המבוקר שבו הוא משמש מבקר פנימי  המתנ"סלבדוק אם הפעולות של  (1

יבטים אלה: שמירה על החוקים והוראות כל דין , תקינות בהבווממלאי תפקידים 

; שמירה על עקרונות המינהל המתנ"ס ונהלי החברה ועל נהלי המתנ"סהחלים על 

התקין, היעילות, החיסכון וטוהר המידות; אם נעשו כדין בידי המוסמך לעשותן; אם 

ות התקבלו משיקולים ענייניים והן מועילות להשגת היעדים שנקבעו; התאמתן למדיני

 ; המתנ"סולהחלטות שקיבלו הנהלת 

, ובכלל זה את הנהלת המתנ"סלבדוק את ניהול הכספים, הנכסים וההתחייבויות של  (2

החשבונות שלו, האמינות, השלמות והאיכות של המידע הכספי, הניהולי והתפעולי, וכן 

 , והחזקת הכספים והשקעתם; המתנ"סאת דרכי שמירת נכסי 

ובוועדותיו, נתקבלו על פי נהלים  בהנהלתו, ובכלל זה במתנ"סלבדוק אם ההחלטות  (3

 תקינים, ועל בסיס מידע הדרוש לכך, ואם מתקיים מעקב אחר ביצוען; 

 ; בוומערך אבטחת המידע  המתנ"סלערוך ביקורת מערכות מידע ממוחשבות של  (4

ש גישה שיטתית, זיהוי, הערכה וסיוע בגיבולהעריך את תהליכי הממשל התאגידי,  (5

ולהמליץ על שיפורם, לצורך:  במתנ"סואפקטיבית של ניהול הסיכונים והבקרה  ממוסדת

 קידום אתיקה וערכים; הבטחת ניהול אפקטיבי ונשיאה באחריות; דיווח על סיכונים

  ;םלגורמים המתאימי

, לאתר את הסיבות להם המתנ"סלחשוף תקלות, פגמים, ליקויים וכשלים בניהול ענייני  (6

 ים להם, ולהעלות הצעות לתיקונם ולמניעת הישנותם;בציון הגורמים האחרא

-רבעבודה שנתית ו הצעות לתכנית המנכ"ל, וועדת הביקורתגיש לאישור להכין ולה (7

להיקף שעות הביקורת, ויתאים את התכניות מזמן לזמן לשינויים בהתאמה שנתית, 

 המתנ"ס. תכנית העובדה תועבר למבקר החברה שחלו או שצפויים לחול בפעילות

 למתנ"סים.

להמליץ לקבוע או לתקן נהלים בנושאים מהותיים, שלדעת המבקר הפנימי מחייבים  (8

 קביעה או שינוי; 

להקים ולתחזק מערכת למעקב אחר התקדמות יישום המלצות הביקורת וההחלטות  (9

 שהתקבלו בעקבות דוחות הביקורת ואחר תיקון הליקויים; 

דינה ושל גורמים מבקרים חיצוניים לבדוק אם ליקויים שעלו בדוחות של מבקר המ (10

 אחרים, ככל שישנם, תוקנו, והחלטות שהתקבלו בעקבות דוחות כאמור יושמו.

קיום ישיבות וועדת ביקורת והצגת הממצאים בפני חברי הוועדה. השתתפות בישיבות  (11

 הנהלת העמותה לפי צורך.
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 תפקידים נוספים .ב

 נה להיות כמבקר הפנימי, הכולל:המבקר יהיה אחראי על ניהול הידע באזור בו הוא מו

 הכנת דוח תקופתי המרכז את כלל הליקויים שאותרו במסגרת הביקורות שערך. (1

הוצאת תובנות ולקחים עקרוניים מתוך ממצאי הביקורת ומשמעותם בראיית  (2

 המתנ"סים והחברה. 

ביצוע בדיקות נוספות במתנ"סים )מעבר לתכנית העבודה שנקבעה עם המתנ"סים(  (3

 \קר החברה למתנ"סים.לבקשת מב

 השתתפות בישיבות תקופתיות במחוז. (4

 השתתפות בישיבות עבודה עם מבקר החברה למתנ"סים.  (5

 עקרונות עריכת הביקורת .ג

המבקר הפנימי יערוך את הביקורת באובייקטיביות, במקצועיות ובזהירות המקצועית  (1

ימיים של לשכת המבקרים הפנהתקנים המקצועיים הקוד האתי והנדרשת, ועל פי 

 .בישראל ו/או של איגוד המבקרים הפנימיים

פי -הביקורת, בכל נושא שנקבע בתכנית העבודה, תיערך בעומק ובהיקף הדרושים על (2

 .ובונה הנסיבות, ומתוך גישה קונסטרוקטיבית

ידי מנהל המתנ"ס נושאי הביקורת, שלבי הביקורת ולוחות זמנים לביצועה, ייקבעו על  (3

 למתנ"סים. מבקר החברהעם ובתיאום וועדת הביקורת 

 יישארידי הזוכה במהלך תקופת עבודתו -מידע שייאסף עלמובהר בזאת כי כל חומר ו (4

 .כל מתנ"ס בו נערכה הביקורת, וכי הבעלות על חומר זה היא של המתנ"סיםרשות ב

 

 דיווחו כפיפות .ד
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או המנהל הכללי, כפי  הנהלת המתנ"סהממונה על המבקר הפנימי יהיה יושב ראש  (1

 בהנהלת המתנ"ס.קבע בתקנון, או בהעדר הוראה בתקנון, כפי שיקבע נש

 ועדת ר"וליו הכללי למנהלהנהלה, הר "יגיש דין וחשבון על ממצאיו ליוהמבקר הפנימי  (2

דיווח תקופתי בכתב על ביצוע תכנית העבודה של הביקורת בנוסף ימסור ; הביקורת

  .הפנימית

יביא המבקר הפנימי את  עבירה פליליתהעלתה הביקורת יסוד סביר להניח שנעשתה  (3

  העניין ללא דיחוי לידיעת יו"ר הדירקטוריון, יו"ר ועדת הביקורת והמנכ"ל.

היה למבקר הפנימי יסוד להאמין שהמנכ"ל מעורב בעבירה פלילית, יעביר המבקר הפנימי  (4

והמבקר  יו"ר ועדת הביקורתההנהלה, את העניין במישרין ללא דיחוי לידיעת יו"ר 

מעורב  ההנהלה; היה למבקר הפנימי יסוד להאמין שיו"ר נימי של החברה למתנ"סיםהפ

בעבירה פלילית, יעביר המבקר הפנימי את העניין במישרין לידיעת מבקר המדינה ומבקר 

 . )הרלוונטי( והמבקר הפנימי של החברה למתנ"סים העירייה

וידווח ליו"ר  םובדיעהידווח למנכ"ל אם הוא נתקל בקשיים בהשגת מידע ומסמכים מ (5

 .אם הוא נתקל בתופעות כאמור מצד ההנהלהומבקר החברה למתנ"סים ועדת הביקורת 

בזמן אמת ואף בטרם הוצאת טיוטת דוח,  ומבקר החברה למתנ"סים יתריע בפני ההנהלה (6

 .דיתתקל בעניין חמור המחייב פעולה מיאם הוא נ

 

 

 

 עריכת ביקורתולוח זמנים ב"אבני דרך"  .2

 יצוע מטלת הביקורתהכנות לב .א

 

יציע את תכנית  המבקר הפנימי של המתנ"ס –שנתית -תכנית עבודה שנתית ורב בושיג

. עד לתחילת כל שנת עבודה ועדת הביקורת של המתנ"סשנתית לו-העבודה השנתית והרב

שנתית( למבקר הפנימי של החברה -המבקר הפנימי יעביר את תכנית העבודה )השנתית והרב

 למתנ"סים. 

 . הפנימימבקר באחריות ה - הביקורת בוש תכנית גי

 .לו ניתן השירות על ידי הזוכהתכנית העבודה תיקבע לכל מתנ"ס היקף 

 

 עבודהקביעת היקף שעות ה .ב

המוקצה לביקורת )אחת  היקף שעות העבודהבכל מתנ"ס תבוצע לפחות ביקורת אחת בשנה. 

וועדת הביקורת של  מנהל המתנ"ס תאושר על ידיעל ידי המבקר הפנימי ו תוצע -או יותר( 

  המתנ"ס.

המבקר הפנימי, באישור וועדת הביקורת של המתנ"ס  – לוח הזמנים לביצוע הביקורת קביעת

 .ובסיוע המבקר הפנימי של החברה

 

 ביצוע הביקורת .ג
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על ביצוע הביקורת הכולל את  "המתנ"ס"( -מתנ"ס המבוקר )להלןהמבקר יודיע למנהל ה (1

 ת הזמנים לביצועה.נושא הביקורת ולוחו

 הינה: מטרת שיחת פתיחה עם מנהל המתנ"ס -שיחת פתיחה  (2

 הכרות מוקדמת עם אנשי הקשר במסגרת/ המערכת המבוקרת .2.1

 לימוד המבנה הארגוני, תפקידים, מטרות וייעוד. .2.2

 הכרת התקציב ותוכנית העבודה השנתית. .2.3

 הכרת תהליכי העבודה. .2.4

 עריכת הכרות עם ממלאי התפקידים הבכירים. .2.5

 ריכת הכרות עם ממלאי התפקידים הקשורים למטלת הביקורת המוצעת.ע .2.6

  .הנדרש לביקורתמכתב לדרישת חומר  המבקר יוציא (3

 .הנדרשים לביצוע הביקורת לפי דרישת המבקרהמתנ"ס יתבקש להעביר את הנתונים  (4

  עריכת הביקורת, בהתאם לתוכנית העבודה שאושרה ולהיקף השעות שנקבע. (5

באמצעות  ול, בין היתר, שליפת נתונים ממאגרי המידע של המתנ"סביצוע הביקורת יכל

באמצעות תוכנה  בחירת מדגם הביקורת, שיחות עם עובדי המתנ"ס, עודית לכךיתוכנה י

 .במתנ"ס עיון במסמכי המתנ"ס עודית לכך,יי

 

 .זוכה לעשות שימוש בכלים ממוחשביםכחלק מכלי הביקורת יידרש מה

  - כתיבת טיוטת הדוח (6

 .כתיבתו וניסוחו -המידע שנצבר בתהליך הבדיקה  והעברתנתונים הוז ריכ .6.1

בחינת מטרת ותוכנית הביקורת מול  –בקרה עצמית, לאיכות עבודת הביקורת  .6.2

 הממצאים וניירות העבודה )באחריות ישירה של מנהל/ת צוות הביקורת(.

ר על פי החלטת המבקר ובהתאם לממצאי הביקורת והנושא המבוק -שיחת סיכום  .6.3

תערך שיחת סיכום זה תוצג המסכת העובדתית, ממצאי הביקורת, דיון במשמעויות, 

 במסקנות ובהמלצות. במידת הצורך יקוימו דיונים אלה יחד עם מבקר החברה.

 כתיבה ועריכת ה"טיוטה". .6.4

 הוצאת טיוטה  (7

 . טיוטת דוח הביקורת למבוקריםיעביר  המבקר. 7.1

 שבועיים.תוך  חלטיוטת הדו בלהגיהמתנ"ס יידרש . 7.2

 הכנת הדוח המסכם )"סופי"( (8

    השלמות לממצאי הדוח ובחינה נוספת של הנתונים, במידה ונדרש. .8.1

 תייחסותו הכתובה של המבוקר לדוח הטיוטה הכתוב. וספת הה .8.2

 .גיבוש סופי )כתיבה ועריכה( של הממצאים תוך התייחסות להערות המבוקר .8.3

  .ניסוח ההמלצות .8.4

 פי וצורה מבנה מקובלים של יחידת הביקורת.ל עעריכת דוח ביקורת סופי  .8.5

 כתיבת "תקציר מנהלים".  .8.6

 .הנהלת המתנ"סחברי הפצת הדוח הסופי על ידי המבקר ל .8.7



 0732870440פקס  073-2870240יחידת רכש והתקשרויות, טלפון 
 

 

 דיון בוועדת הביקורת (9

 הכנת מצגת להצגת ממצאי דוח הביקורת בפני וועדת הביקורת. .9.1

 הכנת פרוטוקול וועדת הביקורת. .9.2

 ועדת הביקורת.ביצוע שהשלמות ותיקונים בהתאם לדרישת ו .9.3

 

 ביקורתוניתוח ממצאי ה" ניהול הידע" .3

 הידע ניהול .א

יפיק המבקר הפנימי של המתנ"ס דוח מרכז לממצאי הביקורות שנערכו  לרבעוןאחת 

 במתנ"סים אותם הוא מבקר.

 הדוח המרכז יועבר לאישור מבקר החברה למתנ"סים.

סים הפועלים במסגרת דוח זה יהווה רכוש החברה למתנ"סים ומיועד להפצה לכלל המתנ"

 החברה למתנ"סים.

 ניתוח תובנות ממצאי דוחות הביקורת .ב

 נ"סים המבוקרים.תהמבקר יערוך דוח הפקת תובנות ומסקנות ממצאי דוחות הביקורת במ

 הדוח המרכז יועבר לאישור מבקר החברה למתנ"סים.

במסגרת דוח זה יהווה רכוש החברה למתנ"סים ומיועד להפצה לכלל המתנ"סים הפועלים 

 החברה למתנ"סים.

 

 נוספות מעבר לתכנית העבודה ביקורתביצוע  .ג

 יםהמופעל ואירועים ות נקודתיים נוספים הנוגעים ליישום תכניותהמבקר יערוך דוח

 במתנ"סים המבוקרים מעבר לתכנית העבודה, על פי המלצת מבקר החברה. 

 הדוח המרכז יועבר לאישור מבקר החברה למתנ"סים.

 הפקת תובנות ומסקנות במתנ"סים המבוקרים.ל ה ישמשוממצאי דוח ז
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 ד'מסמך 

 

 היקף הפעילות השנתית הנדרשת

ביצוע הביקורת הפנימית במתנ"סים מחולקת בהתאם למחזור הכספי של המתנ"סים )מבוסס על 

 (:2014דוחות שנתיים לשנת 

 קטגוריה
מחזור כספי 
 של מתנ"ס

ביקורות  מספר
 נדרשות לביצוע*

שנתית תמורה 
 מקסימלית למתן 

  השירותים

1 
10 – 15 

 ₪מיליון 

 דוח ביקורת גדול
 או

דוחות ביקורת  2
 קטנים

10,125 ₪ 

2 
15 – 30 

 ₪מיליון 
דוח ביקורת גדול 
 ודוח ביקורת קטן

14,850 ₪ 

3 
30 – 50 

 ₪מיליון 

דוחות ביקורת  2
 גדולים

 או
דוח ביקורת גדול 

דוחות ביקורת  2-ו
 קטנים

20,250 ₪ 

4 
מיליון  50

 ש"ח ומעלה

דוחות ביקורת  3
 גדולים

 או
דוחות ביקורת  2

דוחות  2-גדולים ו
 ביקורת קטנים

27,000 ₪ 

 שינויים יבוצעו בהנחיית וועדת הביקורת ובאישור מבקר החברה למתנ"סים. *

 .מע"מ אינם כוללים** הסכומים 

 שעות עבודה. 70-היקף של כ דוח ביקורת גדול:

 שעות עבודה. 35-היקף של כ דוח ביקורת קטן:

ורת הנדרש לביצוע בשנה שלאחר שינוי בהיקף הביק שינויים בהיקפי פעילות של כל מתנ"ס יגרור

 מכן בהתאם לקטגוריה בה יסווג.

לא תינתן התוצרת המבוקשת אם . (1/12) התמורה השנתית תשולם בכל חודש לפי חלקה היחסי

  בגין המתנ"ס הרלוונטי. תקוזז התמורה

, וועדת הביקורת תנ"סייקבעו על ידי מנהל המ מתנ"סות זמנים לביצוע העבודה בכל לוח

 הרלוונטית ובתיאום עם המבקר הפנימי של החברה למתנ"סים.

אליה  בהתאם לקטגוריה הרלוונטיתגרור שינוי בתמורה ת מתנ"סיםהוספה ו/או גריעה של 

 .משתייך המתנ"ס הנגרע או הנוסף
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 על פי החלוקה למחוזות כמפורט: השירותים יסופקו

 מבקר אחד   –מחוז חיפה, העמקים והצפון  .1

 
 קטגוריה המתנ"ס שם מס.

 1 הגולן רמת 1
 1 בנימינה 2
 2 כרמיאל 3
 2 משגב 4
 2 אשר מטה 5
 2 עפולה 6
 2 ביאליק קריית 7
 2 אתא קריית 8
 2 יקנעם 9

 2 מוצקין קריית 10
 2 ים קריית 11
 2 (חיפה) יוסף נווה 12
 1 חיפה() רמז - רמות 13

 

 

 מבקר אחד   –מחוז דרום ומרכז  .2

 
 קטגוריה המתנ"ס שם מס.

 1 נחל שורק 1
 1 תל שבע 2
 1 אופקים 3
 1 דימונה 4
 1 נתיבות  5
 1 ירוחם 6
 1 מרחבים 7
 1 גן יבנה 8
 1 קרית עקרון  9

 2 בית שמש 10
 2 מזכרת בתיה 11
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   מבקרים 2 –ם ירושלימחוז  .3

לאור דרישת מבקרת עיריית ירושלים, במינהלים הקהילתיים בירושלים ינתנו שירותי 

 מיליון ש"ח )מעבר לדרישות החוק(. 10-הביקורת גם למינהלים הקטנים מ

גודל המחזור  קטגוריה
 של המינהל

ביקורות  מספר
 נדרשות לביצוע*

תמורה שנתית 
 מקסימלית למתן 

  השירותים

 6,750 דוח ביקורת בינוני ₪מיליון  9עד  1

2 
 15-ועד ל 9-מ

 ₪מיליון 
 10,125 דוח ביקורת גדול

3 
 20-ועד ל 15-מ

 ₪מיליון 

דוח ביקורת גדול 
 14,850 ודוח ביקורת קטן

4 
 50-ועד ל 20-מ

 ₪מיליון 

דוחות ביקורת  2
 גדולים

 או
 2-דוח ביקורת גדול ו

 דוחות ביקורת קטנים

20,250 

5 
ן מיליו 50-מ

 ש"ח

דוחות ביקורת  3
 גדולים

 או
דוחות ביקורת  2

דוחות  2-גדולים ו
 ביקורת קטנים

27,000 

 שינויים יבוצעו בהנחיית וועדת הביקורת ובאישור מבקר החברה למתנ"סים. *

 ** הסכומים הינם בתוספת מע"מ כחוק.

 

 שעות עבודה. 70-היקף של כ דוח ביקורת גדול:

 שעות עבודה. 50-כהיקף של  דוח ביקורת בינוני:

 שעות עבודה. 35-היקף של כ דוח ביקורת קטן:

שינויים בהיקפי פעילות של כל מתנ"ס יגרור שינוי בהיקף הביקורת הנדרש לביצוע בשנה 

 שלאחר מכן בהתאם לקטגוריה בה יסווג.

במידה ולא תינתן התוצרת (. 1/12התמורה השנתית תשולם בכל חודש לפי חלקה היחסי )

  בגין המתנ"ס הרלוונטי. וזז התמורההמבוקשת תק

לוחות זמנים לביצוע העבודה בכל מרכז קהילתי ייקבעו על ידי מנהל המרכז, וועדת הביקורת 

 הרלוונטית ובתיאום עם המבקר הפנימי של החברה למתנ"סים.

בהתאם לקטגוריה גרור שינוי בתמורה ת מינהלים קהילתייםהוספה ו/או גריעה של 

 .שתייך המינהל הנוסף או הנגרעאליה מ הרלוונטית
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 קטגוריה המתנ"ס שם מס.
 1 מעלה רמות 1

 1 טור-א 2

 1 צור באח'ר 3

 1 בית וגן/ מוסררה 4

 1 בית צפאפא 5

 1 בית דוד 6

 1 גבעת שאול 7

 1 שמואל הנביא 8

 1 הר נוף 9

 1 לב העיר + הרובע היהודי 10

 1 גבעה צרפתית 11

 1 קרית מנחם 12

 1 ר חומהה 13

 1 בוכרים 14

 1 רמת שלמה 15

 1 בית הכרם 16

 2 רוממה  17

 2 נווה יעקב 18

 2 תלפיות מזרח 19

 2 בקעה 20

 2 דרום 21

 2 בית חנינא 22

 2 רמות 23

 3 גינות העיר 24

 3 פסגת זאב 25

 4 גילה 26

 4 יובלים 27

 

 בת לגבי אופן חלוקת המתנ"סים. החברה איננה מתחייהחברה תהא רשאית לבחור שני זוכים

 .בין שני הזוכים והחלוקה תתבצע על פי החלטות הנהלות המינהלים הקהילתיים
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 ה'מסמך  

 והמועמדים מטעמו פרופיל המציע -פירוט ההצעה 

 

 המציע פרופיל .1

 המציע"פרופיל " -כותרת יש להגיש בקובץ נפרד אשר יסומן ב

עובדים במשרד, ה מספרפרטים על הבעלים,  מציעה אוריתיכלול  המציע הינו תאגידאם 

רשימת לקוחות ומאפייני השירותים הניתנים להם, רשימת העובדים הבכירה במשרד כולל 

ברה באספקת שירותים תפקידם  ופרטים שונים  אשר מציגים את היכולת המגוונת של הח

  .נשוא מכרז זה

, השכלהל בין היתר,ם המתייחסים קורות החיי יש להגיש – אם מוגשת ההצעה על ידי יחיד

התחומים העיקריים בהם ביצע העובד ביקורת כגון: עמותות,  ניסיון תעסוקתי, הכול פירוט

, תוכנות מחשב בהם שולט תיות, רשויות מקומיותיחברות ביטוח, חברות תעשי ,"יםרמלכ

 העובד. 

 יש לצרף התעודות המעידות על השכלה ו/או כל הכשרה אחרת.
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