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 1הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר רואי חשבון -קול קורא 

 

המשרד(  מבקש להקים מאגר של רואי חשבון   -משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור )להלן 

מבקר המדינה בתחומים האלה: מימון מיומנים, שבהם יוכל להסתייע בביצוע תפקידיו של 

מפלגות, מימון הבחירות לרשויות המקומיות ומימון בחירות מקדימות, בהתאם לסמכויות 

]נוסח משולב[, חוק מימון מפלגות,  1958-הנתונות למבקר על פי חוק מבקר המדינה, התשי"ח

ן בחירות(, , וחוק הרשויות המקומיות )מימו1992-, חוק המפלגות, התשנ"ב1973-התשל"ג

 .1993-התשנ"ג

 

 מצ"ב נוהל המשרד לבחירת ספקים ממאגר רואי חשבון בתחומים דלעיל.

 

מודגש שרואי חשבון שנכללו בעבר במאגר רואי החשבון של המשרד ומעוניינים להיכלל בו גם 

 בעתיד חייבים להגיש בקשה חדשה על פי פנייה זו. 

 

 תנאי הסף לצורך היכללות במאגר הם כדלקמן:

-מועמדים מחזיקים בתעודת רואה חשבון תקפה לפי חוק רואי החשבון, התשט"וה .א

 , במועד האחרון להגשת הבקשה.1955

על המועמדים להיות בעלי ניסיון של חמש שנים לפחות בעבודה כרואי חשבון )לא כולל  .ב

תקופת התמחות( בתחום ביקורת דוחות כספיים. על המועמדים לצבור את הניסיון 

 שבע השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה.האמור במשך 

מועמדים שאינם מייצגים במועד הגשת הבקשה מפלגה או סיעה המתמודדת בבחירות  .ג

 לרשויות המקומיות או לכנסת, או מועמד המתמודד בבחירות מקדימות.    

מועמדים שלא הורשעו בעברה שיש עמה קלון, ונוסף על כך לא הורשעו בהליך משמעתי  .ד

 שאינו הולם את כבוד המקצוע.שנהגו באופן 

מעסיקים דרך קבע רואה חשבון יכולים להיות מועמדים אם הם משרדי רואי חשבון  .ה

 .שעומד בכל התנאים דלעילאחד או יותר 

דין בדבר העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, -ידי עורך-תצהיר המאומת על .ו

  .המצ"ב כנספח להזמנה ,1987-, ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז1991-התשנ"א

תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק  .ז

ולחוק שוויון  2016והוראת שעה( התשע"ו  10עסקאות גופים ציבוריים )תיקון מס'

 ., המצ"ב כנספח להזמנה1998 -זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 המצורפים להזמנה זו. הירים כנדרש,והתצ הנספחים כל מילוי .ח

 

 

 בקשתם תיפסל. -מועמדים שלא יעמדו בתנאי הסף        

 

 

 
                                                           

 ההזמנה מנוסחת מטעמי נוחות בלשון זכר, אך היא מיועדת גם לגברים וגם לנשים.  1
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 משרד מבקר המדינה

 הצטרפות למאגרגשת הבקשה לאופן ה

 

  .למאגר שיש למלא אותו כנדרש טופס רישום זו, מצ"ב הכנספח להזמנ

 

  :כתנאי לרישום, הם כדלקמן הרישום ם שיש לצרף לטופסהמסמכי

, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות 2אישור פקיד מורשה .א

או שהוא פטור  1975-על פי פקודת מס הכנסה]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

מניהולם ומדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות 

 שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף; 

 לצורך ניכוי מס הכנסה;  3מורשהאישור פקיד  .ב

, : הצהרת מדווח על בסיס מזומן לצרכי מס ערך מוסף,2.2.0.3.1טופס חשכ"ל שמספרו  .ג

 ; המצ"ב כנספח להזמנה

העתק רישיון רואה חשבון בתוקף למועד הגשת הבקשה להיכלל במאגר של בעל המשרד  .ד

 ושל רואי החשבון המיועדים לביצוע העבודה;

ת לעובדים חשבון בלבד( מאושרת בידי רואה חשבון המתייחס רשימת עובדים )רואי .ה

 . , וכן שמו של ראש הצוותהעונים על תנאי הסף

התחייבות מטעם הזוכה כי השירותים יינתנו על ידי הזוכה והעובדים המועסקים על ידו.  .ו

וכי הזוכה לא יעביר או יסב את זכויותיו ע"פ הצעה זו, כולן או חלקן לצד שלישי, אלא 

 כמה מראש ובכתב מהמשרד.בהס

דין בדבר מספר רואי החשבון המועסקים במשרד, מספר -ידי עורך-תצהיר המאומת על .ז

כתובות המשרד, רואי החשבון המועסקים במשרד בתחום ביקורת דוחות כספיים, 

 מספר רואי החשבון במשרד שהינם דוברי ערבית.

כאמור בסעיף ד, לא הורשעו  כך שכל רואי החשבוןדין, על -ידי עורך-תצהיר המאומת על .ח

בעבירה שיש עמה קלון, וכן לא הורשעו בהליך משמעתי שנהגו באופן שאינו הולם את 

 כבוד המקצוע.

 מילוי הצהרות סודיות, המצ"ב כנספח להזמנה. .ט

 

מנת שהמשרד יוכל לשכור את -כל ספק שייכלל במאגר יצוינו לגביו מאפיינים שונים, על

 מים ביותר לכל מטלה שתידרש.שירותיהם של הספקים המתאי

 

 להלן המאפיינים שיצוינו:

 מספר רואי חשבון המועסקים אצל  הספק.  .א

 מספר רואי חשבון המועסקים אצל אותו ספק בתחום ביקורת דוחות כספיים. .ב

 נגישות לאזורים גיאוגרפיים שונים בארץ. .ג

 ידיעת השפה הערבית )במידה והדבר נחוץ למטלה(. .ד

 

 

 

                                                           
 1976-כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  2
 .1לעיל הערה   3
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 משרד מבקר המדינה

 מתוך המאגר לספק שירותים למשרד ייחתם הסכם כמקובל.עם מועמד שייבחר  .א

 

מהתעריף שנקבע עבור שעת  80%התעריף לשעה שישולם עבור השירותים שיינתנו יהיה  .ב

בעניין "תעריפי התקשרות עם  13.9.2.1עבודה של רואה חשבון בהוראת החשב הכללי מס' 

ל פי הכללים הקבועים (. הוצאות הנסיעה ישולמו ע6נותני שירותים חיצוניים" )סעיף 

בעניין "התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים" )סעיף  13.9.2בהוראת החשב הכללי מס' 

4.9.) 

 

. על מגיש כאמור לעיל בקשות להיכלל במאגר יוגשו באמצעות טופס הבקשה המצורף .ג

הבקשה לצרף לבקשתו במעטפה סגורה שעליה ייכתב "מאגר רואי חשבון" את כל 

ים. את המעטפה יש לשלשל לתיבת המכרזים של המשרד המוצבת ברחוב המסמכים הנדרש

. המועד האחרון להגשת הבקשות יהיה 13בתל אביב )"מגדל התיכון"(, קומה  19הארבעה 

 .14:00בשעה  7.8.18יום 

  

מועמד רשאי לשלוח את בקשתו, על אחריותו בלבד, בדואר רשום אל גב' רונית אמסלם,  .ד

 2מבקר המדינה , רח' ונציב תלונות הציבור שרד מבקר המדינהמרכזת ועדת המכרזים, מ

ירושלים, ובלבד שתאריך חותמת הדואר לא יהיה מאוחר מהמועד האחרון להגשת 

 הבקשות.

 

בסיום בדיקת הבקשות שיוגשו במענה לפנייה זו תודיע ועדת המכרזים בכתב לכל פונה על  .ה

 צירופו למאגר או על דחיית בקשתו.

 

במקרים  באופן מידי, ושנהייכללו במאגר יידרשו לעדכן את פרטיהם מדי רואי החשבון ש .ו

 הבאים:

   .שינוי מהותי בהרכב המשרד יחולבמקרה ש  .1.ו

 .עם המשרד בדרכי ההתקשרותבמקרה שיחול שינוי  .2.ו

 במקרה שיחול שינוי באחד או יותר מתנאי הסף להצטרפות למאגר. .3.ו

 וי באחד או יותר מארבע המאפיינים שצוינו לעיל. יחול שינשבמקרה  .4.ו

 

על רואה חשבון המבקש להיכלל במאגר להצהיר על נכונותו לעבור טרם מתן השירות  .ז

 הדרכה שייתנו נציגי המשרד, במועדים ובאופן שיקבע המשרד.

 

לניגוד חשש במצב שיש  אמובהר בזה כי אסור לרואה החשבון נותן השירותים להימצ .ח

בין פעילותו במסגרת השירותים שייתן למשרד ובין עיסוקיו האחרים. על רואה עניינים 

החשבון להודיע מיד לנציג המשרד על כל חשש לניגוד עניינים כזה ולפעול בעניין לפי הנחיות 

 המשרד.

 

 המשרד יהיה רשאי לדחות פנייה של ספק שהגיש מועמדות בשל כל אחת מהסיבות האלה: .ט

 ;ך היכללות במאגרלצור תנאי סףאי עמידה  .1.ט

 אי הגשת מלוא המסמכים הדרושים במועד שנקבע; .2.ט

 אם בהצעה נכלל מידע מטעה; .3.ט
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 משרד מבקר המדינה

 

 המשרד יהיה רשאי, להוציא מהמאגר נותן שירותים בשל כל אחת מהסיבות האלה: .י

 רואה חשבון;שלילת רישיון מקצועי לעסוק במקצוע  .1.1.י

 ;ומים במאגרהספק לא הגיב לפניית המשרד לאישורם ולעדכונם של הנתונים הרש .1.2.י

הצטרפות הסף לזמתו נתונים המשפיעים על עמידתו בתנאי והספק לא עדכן מי .1.3.י

 ;למאגר, או על סיווג רמת ההתמחות

הספק עדכן נתונים מהותיים אשר גורמים לאי עמידתו בתנאי הסף להצטרפות  .1.4.י

 למאגר;

הספק לא השלים את העבודה במסגרת המועדים שנקבעו ובכך פגע בעבודת  .1.5.י

 הביקורת;

 ספק שעבודתו הייתה באופן מובהק מתחת לסף המקצועי הנדרש.    .1.6.י

 

 בכבוד רב,

   אמסלםרונית           

 רכזת ועדת המכרזים                             
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 משרד מבקר המדינה

 1976-ב)ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2תצהיר בעניין סעיף  -נספח א 

 

___________________, נושא ת"ז מס' _______________, לאחר שהוזהרתי אני הח"מ, 

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

 כדלקמן:

 

אני נותן תצהיר זה בשם ___________________________________________,  .1

הגוף(. אני מכהן  -לן שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המשרד )לה

 כ________________________ ואני מוסמך לתת תצהיר זה בשם הגוף. 

 

 במשבצת הנכונה(  X)סמן  .2

  ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2הגוף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף-

בפסק דין חלוט בעברה לפי חוק עובדים זרים  לא הורשעובעל זיקה[(  -]להלן  1976

חוק עובדים  -)להלן  1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 חוק שכר מינימום(.  -)להלן  1987-זרים( או חוק שכר מינימום, התשמ"ז

  בפסק דין חלוט בעברה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי חוק  הורשעהגוף או בעל זיקה

 עובדים זרים או חוק שכר מינימום. 

  בפסק דין חלוט ביותר משתי עברות לפי חוק עובדים זרים או  הורשעהגוף או בעל זיקה

 חוק שכר מינימום. 

 

 במשבצת הנכונה: Xאם סימנת את האפשרות השלישית, סמן 

  בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק  לא הייתהההרשעה האחרונה

 תקשרות(. )להלן: מועד הה

  בשנה שקדמה למועד ההתקשרות. הייתהההרשעה האחרונה 

ידוע לי כי לצורכי החוק הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעברה שנעברה אחרי יום  .3

 (. 2002באוקטובר  31כ"ה בחשוון התשס"ג )

 

 אני מצהיר כי ידוע לי כי בתצהירי זה "בעל זיקה" משמעו כאמור בחוק וידוע לי שהוא:  .4

 חבר בני אדם שנשלט על ידי הגוף;  (א)

 בעל השליטה בגוף;  (ב)

ן, דומה במהותו להרכב ישהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניחבר בני אדם  (ג)

 גוף; של ה וותחומי פעילותו דומים במהותם לתחומי פעילות הגוף

  ;לתשלום שכר העבודה גוףמי שאחראי מטעם ה (ד)

חבר בני אדם אחר שנשלט  -מהותית נשלט שליטה הוא חבר בני אדם ש גוףאם ה (ה)

 גוף. שליטה מהותית בידי מי ששולט ב

 

הבנקאות )רישוי(, ידוע לי כי בתצהירי זה המונח "שליטה" מציין שליטה כמשמעותה בחוק  .5

החזקה של שלושה רבעים או יותר , והמונח "שליטה מהותית" משמעותו 1981-התשמ"א

כמשמעותם של "אמצעי שליטה" בחוק בני אדם  סוג מסוים של אמצעי שליטה בחברמ

 הבנקאות )רישוי(.
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 משרד מבקר המדינה

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .6

 

    _____________   ______________            ____________________ 

   חתימה וחותמת    שם המצהיר          תאריך  

 

 אישור

 

אני הח"מ, ______________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה 

לפני במשרדי ברח' ______________________ ביישוב/עיר ___________________ 

מר/גב' _____________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת"ז_______________ 

/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפניי על התצהיר דלעיל. 

 

 כמו כן אני מאשר שהנ"ל, אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן.

 

 

 

___________    ______________________  _____________  

 חתימת עוה"ד      רישיון עורך דין חותמת ומספר    תאריך   
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 משרד מבקר המדינה

 מוגבלות עם אנשים העסקת בדבר תצהיר -ב  נספח

 

 וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר _______________ .ז.ת _______________ מ"הח אני

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

 המבקש )"המציע" :להלן( המציע שהוא ___________________ בשם זה תצהיר נותן הנני

 להתקשר

 עבור ____________________ לאספקת ___________________ מספר התקשרות עורך עם

 .המציע בשם זה תצהיר לתת ת/מוסמך הנני כי ה/מצהיר אני .__________________

 סמן( X :)המתאימה במשבצת

 המציע על חלות לא 1998 ח"התשנ ,מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות

  והוא המציע על חלות 1998 ח"התשנ ,מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות

 1998 ח"התשנ ,מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף שהוראות במקרה( .אותן מקיים

 לסמן  x :)המתאימה במשבצת נדרש המציע על חלות

 עובדים -100 מ פחות מעסיק המציע

 יותר או עובדים 100 מעסיק המציע

 לסמן נדרש יותר או עובדים 100 מעסיק שהמציע במקרה( X :)המתאימה במשבצת

  והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל יפנה במכרז שיזכה ככל כי מתחייב המציע

 עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים

 .ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם –הצורך ובמקרה , 1998 ח"התשנ ,מוגבלות

  החברתיים והשירותים והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל לפנות בעבר התחייב המציע

 ח"התשנ ,מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם

 שהמציע במקרה( ליישומן פעל חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם כאמור פנה הוא , 1998

 .)זו התחייבות נתן שלגביה התקשרות עמו ונעשתה זו פנייה לבצע בעבר התחייב

 ,העבודה משרד של הכללי למנהל זו פסקה לפי שמסר מהתצהיר העתק להעביר מתחייב המציע

 .ההתקשרות ממועד ימים 30 בתוך ,החברתיים והשירותים הרווחה

 

 הדין עורך אישור

 במשרדי בפני ה/הופיע ____________ ביום כי ת/מאשר ד"עו ,_____________________ מ"הח אני

 תה/שזיהה ______________ 'גב/מר ____________ עיר/בישוב ____________ ברחוב אשר

 ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ואחרי ,אישי באופן לי ת/המוכר/ ____________ .ז.ת ידי על ה/עצמו

 להצהיר

 על בפני ה/חתם ,כן תעשה/יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי תהיה/יהיה וכי אמת

 .דלעיל התצהיר

 

 

____________________ ____________________   ____________________ 

 חותמת ומספר רישיון             חתימה                               תאריך
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 משרד מבקר המדינה

 נספח ג - בקשה להיכלל במאגר רואי חשבון בתחום מימון מפלגות, בחירות ובחירות מקדימות 
 

 לכבוד 

           גב' רונית אמסלם          

 שם המשרד:_______________                      מרכזת ועדת המכרזים 

 כתובת:__________________     משרד מבקר המדינה 

 ________________________     2בקר המדינה מרח'  

 טלפון: __________________                91010ירושלים            

 טלפון נייד: _______________                   

 

 

 בחירות ובחירות מקדימות ,במאגר רואי חשבון בתחום מימון מפלגותבקשה להיכלל הנדון: 

 

 נדון. להלן פרטים על משרדנו:הנבקש להיכלל במאגר רואי החשבון 

 

 ____________________________________שם המשרדשם רואה החשבון/ .1

 ראשי__________________________________________המשרד הכתובת  .2

 סניפים_____________________________________________הת וכתוב .3

 שם איש הקשר ופרטי ההתקשרות עמו___________________________ .4

 :במשרד רואי החשבון פרטי השותפים .5

 

 תקופות העבודה כרואה חשבון  תאריך קבלת הרישיון  השותף שם

 ______ עד _______(-)מ

   

   

   

 במשרד: השכיריםרואי החשבון פרטים על   .6

 תקופות העבודה כרואה חשבון   תאריך קבלת הרישיון שם העובד

 ______ עד _______(-)מ

   

   

 

 7מתוך  5 -בתחום של ביקורת דוחות כספיים, בניסיונו של רואה החשבון / המשרד  .7

 .(המיועד לביצוע העבודה)יש לפרט לגבי כל רואה חשבון   השנים האחרונות

 

 

 המשרד לבצע עבודות ביקורת מבקש רואה החשבון/האזורים שבהם  .8

 

 

סיעות, רשימות קרב לבצע ביקורת ב יכולתו של רואה החשבון/ המשרדפרטים על  .9
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 משרד מבקר המדינה

 ומועמדים המנהלים את רישומיהם בערבית.

 

 

 

מטעמי שירותים למשרד מבקר המדינה  שייתנואני מצהיר כי אני והעובדים  .10

כי איננו ; נים לפחות )לא כולל תקופת התמחות(עובדים כרואי חשבון חמש ש

מפלגה המתמודדת בבחירות לרשויות  נותנים שירותים או מייצגים כיום 

 איש מאתנו לאכי ובבחירות מקדימות; המתמודד המקומיות או לכנסת, או מועמד 

באופן שאינו הולם את כבוד  שפעלולא נקבע לגביו  ,הורשע בעברה שיש עמה קלון

 .המקצוע

 

בתחומים האמורים  מתן השירותיםאני מצהיר על נכונותי לעבור הדרכה על אופן  .11

 .במועד ובמקום שיקבע משרד מבקר המדינהבבקשה, 

 

 

 

 

 ____________ : / המשרד שם רואה החשבון

 

 

 תאריך: __________   חתימה:____________

 

 

 

 : __________   חותמת 
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 משרד מבקר המדינה

 נספח ד – הצהרת מדווח על בסיס מזומן לצרכי מס ערך מוסף )טופס חשכ"ל 2.2.0.3.1(
 

 _____________________שם הספק: 

 ________________מספר ע.מ./ח.פ. : 

 

 לכבוד

 אגף החשב הכללי –מדינת ישראל 

 א.ג.נ.,

 על בסיס מזומן לצרכי מס ערך מוסף מדווח תהצהרהנדון: 
 

החוק(, מועד הדיווח  –)להלן  1975 -הריני לאשר בזאת כי בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

החל עלי בעסקאות המדווחות על ידי לרשויות מע"מ, הינו אך ורק בעת קבלת התמורה )בסיס מזומן( 

 במשבצת המתאימה(:  Xמהסיבה הבאה )נא סמן 

  לתוספת ה' להוראות מס הכנסה )ניהול הנני נותן שירותים שמנהל את ספריו בהתאם

 ;1973-פנקסי חשבונות(, התשל"ג

  הנני נותן שירותים שמנהל את ספריו בהתאם לתוספת י"א להוראות מס הכנסה )ניהול

 שקלים חדשיםמליון  15ומחזור עסקאותיי אינו עולה על  1973-פנקסי חשבונות(, התשל"ג

 בשנה;

  ד( לתוספת א' להוראות מס הכנסה )ניהול 2בסעיף הנני עוסק שמכרתי נכס וחל עלי האמור(

 1,950,000; )יצרנים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 1973-פנקסי חשבונות(, התשל"ג

 מועסקים(; 6 -ובעסקם לא יותר מ שקלים חדשים

  לחוק )מקרקעין  28הנני עוסק שביצע עסקה שמועד החיוב בגינה הינו בהתאם לסעיף

טרם הגיע, אך הנני מדווח על מקדמות  28חיוב במס לפי סעיף ובניה(, כאשר מועד ה

 לחוק; 29שקיבלתי בגין העסקה מתוקף סעיף 

 ._________________הנני מדווח על בסיס מזומן מכל סיבה אחרת. נא פרט את הסיבה 

ום ידוע לי שהאחריות הראשונית והבלעדית לאמור לעיל, מוטלת עלי, ואין בקבלת מסמך זה על ידכם, מש

הריני מתחייב להודיעכם על כל שינוי שיחול בעתיד בהתייחס לבסיס הדיווח  אישורכם לאמור בו.

ידוע לי כי בעת עיכוב בהגשת חשבונית מס, מעבר למועד הנקבע בחוק, ממשלת ישראל  כאמור.

שומרת לעצמה את הזכות לעכב, מנגד, תשלומים עתידיים, עד להסדרת הגשת חשבונית המס 

 הרלוונטית.

 

 

 תאריך__________ כה, __________בבר

 

 

 

 

 



  - 11 - 

 

 

 

 

 משרד מבקר המדינה

 ספק -הצהרת סודיות  -(1)הנספח 

 

 

  , מצהיר ומתחייב בזה בשם הגוף שבניהולי______________________אני 

 

 

למשרד  נותן שירותיםלמסור, בין במשך תקופת העסקתי כ ולאלהראות לא לא לגלות,  .1

ים מבקר המדינה ובין לאחר מכן, לשום אדם או גוף, שום סודות מסחריים ושום מידע הנוגע

 .במישרין או בעקיפין ים אליושורלמשרד או הק

 

ה של עבודה שנמסרה עלא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצו .2

 לה. , כולל ביצוע שכפולים, העתקים וכו' שלא למטרות אנולביצוע

 

גילוי מידע שלא לפי סמכות , 1977-תשל"זה ,לחוק העונשין 118פי סעיף ל ידוע לי כי ע .3

 . יקבלנים מטעמ וגם על יעובדי והאיסור בסעיף האמור חל גם על ,עברה פלילית ואשבדין ה

 

 

 

 

------------------    -------------------- 

 תימהח        תאריך 
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 משרד מבקר המדינה

 עובד - הצהרת סודיות -( 2)הנספח 

 

 

 

         עובד של ,    ז", תהח"מ אני

 הספק(, מצהיר ומתחייב בזה: -)להלן 

 

 

למשרד  נותן שירותיםלמסור, בין במשך תקופת העסקתי כ ולאלהראות לא לא לגלות,  .1

ים מבקר המדינה ובין לאחר מכן, לשום אדם או גוף, שום סודות מסחריים ושום מידע הנוגע

 .במישרין או בעקיפין ים אליושורלמשרד או הק

 

ה של עבודה שנמסרה עלא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצו .2

 לה. , כולל ביצוע שכפולים, העתקים וכו' שלא למטרות אנולביצוע

 

גילוי מידע שלא לפי סמכות , 1977-תשל"זה ,לחוק העונשין 118פי סעיף ל ידוע לי כי ע .3

 . יקבלנים מטעמ וגם על יעובדי והאיסור בסעיף האמור חל גם על ,עברה פלילית ואשבדין ה
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 תימהח        תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


