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תורני שבועי בלימודי יהדות במשרד מבקר   שיעורל קול קורא לקבלת הצעות

 בירושלים ונציב תלונות הציבור המדינה
 

 המשרד( קייםמשרד מבקר המדינה או  -משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור )להלן  .1

לעובדיו. המשרד מבקש ממך ומאנשים נוספים  בלימודי יהדות שבועיתורני שיעור  במשך השנים

 -)להלן  בלשכת המשרד בירושלים לעובדיובלימודי יהדות שבועי תורני הצעות למתן שיעור 

 השירותים(.

לקבוצת עובדים במשרד מבקר המדינה, בענייני יהדות   מתן שיעור שבועי  המבוקש: השירות .2

כגון: תלמוד, הלכה,  השיעור יהיה בנושאים דקות(. 60נשים וגברים כאחד. השיעור יימשך שעה )

, אתיקה לסוגיות אקטואליותשאלות ותשובות הלכתיות משפט עברי, תנ"ך, מחשבת ישראל, 

השיעורים יכולים להינתן במגוון תחומי . , בהתאם לדרישת המשתתפיםד'וכ , פרקי אבותיהודית

 היהדות כמפורט לעיל, אולם נדרש כי לנותן השיעור תהיה יכולת להעברת שיעור בתלמוד. 

השיעור מיועד הן לגברים  .וחלקם פחותמגוון תורני  שחלקם עם רקעהשיעור מיועד לעובדים  .3

 והן לנשים. 
 

 :שייבחר השיעור מנותן הדרישות .4
 

במקרים  .מציע או מועמד( -נותן השיעור יעביר את השיעור בעצמו )להלן יכונה גם  .א

חריגים ובאישור מראש של המשרד יתאפשר להביא מעביר שיעור חליפי לתקופה 

 מוגבלת. 

 ירושלים. 2 מבקר המדינהרח' השיעור יינתן במשרד מבקר המדינה,  .ב

על המציע לצרף לטופס הגשת ההצעה, שמצורף כנספח לפנייה זו, קורות חיים  .ג

וכן  השכלתו הכללית,ואם יש אז גם ומסמכים שמעידים על: השכלתו התורנית, 

המלצות ומסמכים המעידים על ניסיונו ועל תחומי התמחותו, כולל מספרי טלפון של 

הניסיון שלו  יע לפרט אתמקבלי שירותים ממנו לצורך בירורים והמלצות. על המצ

יש לפרט את המקומות בהם נתן המציע  .ברבים יםתורני םבהוראה ובמתן שיעורי

 השנים האחרונות. חמש שירותים בתחומים הרלוונטיים לפנייה זו ב

יידרש להמציא למשרד את כל האישורים הנדרשים לפי חוק שייבחר נותן השיעור  .ד

 .1976 –עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 :כלליים תנאים .5
 

בסביבות ה' -בשבוע, באחד הימים א' כשעה אחתהיקף השיעורים הצפוי הוא על פי הערכת המשרד  .א

 ייקבעו בתיאום עם נותן השיעור שייבחר(.  המדויקת )היום בשבוע והשעה 15:00עד  14:00השעות 

יוכן בידי ש המציע שייבחר מתחייב לחתום על ההסכם המקובל במשרד כולל הצהרת סודיות נוסח .ב
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. ההתקשרות תהיה לשנה, ולמשרד בלבד שמורה האופציה להאריך את תוקפה בשנה אחת המשרד

 .נוספת

ההתקשרות על פי פנייה זו תהיה למתן שירותים בתמורה לתעריף שעתי. המשרד ישלם בעד  .ג

על פי חוזר נציבות שירות המדינה  2מקבוצה השירותים את השכר המרבי לשעה המשולם למרצה 

בתוספת מס ערך מוסף. התמורה בעד ₪(  210יום כ)עניין תעריפי הדרכה מבחנים ובחינות ב

השירותים תיקבע על בסיס שעות מתן השירותים במשרד. לא תשולם תוספת כלשהי בגין הכנה, 

 נסיעות, ביטול זמן וכיוצ"ב.

ל והוא אף מובהר בזאת כי המשרד אינו מתחייב להעסיק את המציע במספר שעות כלשהו או בכל .ד

רשאי להגדיל או להקטין את היקף ההתקשרות, או לשנות את הימים והשעות של מתן השיעור, 

 אם יתעורר בכך צורך ועל פי החלטתו הבלעדית. 

  אלקטרונידואר , שמואל הרמנוהוא מר  נציג המשרד בעניין התקשרות זו .ה

evaker.gov.ilshmuel.he@m   

 פנייה זו אינה מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים. .ו

 למרות כל האמור, המשרד אינו מתחייב לבחור בכל הצעה שהיא. .ז

יום לאחר אישור דו"ח השעות שיוגש  30התשלום בגין השירותים שיינתנו, ייעשה תוך  .ח

בהתאם לנדרש על ידי נותן השיעור, וקבלת אישור נציג המשרד כי השירותים ניתנו 

ולשביעות רצונו של המשרד. אישור הדו"ח, והמצאת חשבונית מס כדין, הם תנאי 

 לקבלת התשלום.

המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות עם המועמד שייבחר  .ט

מכל סיבה שהיא, בין אם התחיל בביצוע עבודתו ובין אם טרם התחיל בה, לאחר מתן 

 ימים. 7הודעה מראש של  

לא ובצירוף מסמכים נלווים " טופס הגשת הצעהעל המציע להגיש את הצעתו על גבי " .י

ברח' ,וזאת לתיבת המכרזים של המשרד  23.59בשעה  י' בכסלו תשפ"ג 4.12.2022_-יאוחר מ

אל בדוא"ל לחלופין, ניתן לשלוח את ההצעה , ירושלים. 2 מבקר המדינה

hazaot1@mevaker.gov.il או  6843911-03ן ולוודא כי ההצעה נתקבלה במספר הטלפו

0506232728. 

 

 אופן בחירת ההצעה: 

 

ועדת המכרזים תמנה ועדת משנה בראשות עובד המשרד אשר תרכז את הליך מיון  .א

ראשון  . ועדת המשנה תבחן בשלבותגיש המלצותיה לעניין בחירת נותן השיעורהמועמדים 

לצורך העברת שיעורי יהדות  )ג(4בהתאם לסעיף  האם למציעים יש את הניסיון הרלוונטי

 במשרד, ותגיש את המלצותיה בפני ועדת המכרזים. 

יתבקשו להעביר שיעור אחד לדוגמה )ללא תשלום(  שיעברו לשלב הבא המציעים .ב

נושא השיעור יהיה לפי בחירת לעובדי המשרד בירושלים שיהיו מעוניינים להשתתף בשיעור. 

לאחר השיעור, נותן השיעור, בכל אחד מהנושאים האפשריים למתן שיעור, כפי שצוינו לעיל. 

 . העובדים יתבקשו לתת משוב לנותן השיעור

או מכל סיבה אחרת עובד המשרד שהמליץ על מועמד או שיש לו היכרות אישית עמו,  .ג

  לגבי אותו שיעור.  לא ישתתף במתן משוב -של ניגוד עניינים 

 תרשאי ועדת המכרזים או מי מטעמה, מתאימות אם יוגשו למעלה משבע הצעות .ד

לפנות בבקשה להעברת שיעור לשבעה מציעים בלבד, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, 

  ובהתחשב בין היתר, במסמכים שיוגשו ע"י המציעים הכוללים את ניסיונם והשכלתם.

mailto:shmuel.he@mevaker.gov.il
mailto:hazaot1@mevaker.gov.il
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 , ונותן השיעורכזוכה ייבחר - ע"י העובדים במקום הראשוןשידורג  נותן השיעורככלל  .ה

פחת יאולם במקרים שבהם מספר המשתתפים בשיעורים  שידורג במקום השני ייבחר ככשיר.

לוועדת המכרזים תינתן שיקול דעת אם  -ממספר המשתתפים הממוצע בשיעורים  30% -ב

ור כזוכה במכרז, או להזמין להכריז על המציע כזוכה במכרז או להכריז על המציע הבא בת

 את המציע לשיעור נוסף לדוגמה. 

למשרד יש שיקול דעת להחליט שלא לבחור במועמד בהתאם לאמור, למרות כל האמור,   .ו

לעובדי וזאת בין היתר במקרים שהמשרד יסבור כי ההתקשרות עם נותן השיעור לא תתאים 

ם שבכוונת המשרד לבחור בהם המציעי -בין היתר, לצורך בחינת ההתאמה כאמור  .המשרד

  יוזמנו לראיון.

המשרד רשאי לבחור נותן שירות שישמש ככשיר נוסף, למקרה שההתקשרות עם נותן  .ז

השירות שייבחר לא תחל או אם היא תופסק במהלך תקופת ההתקשרות. במקרה כזה, 

ם ולהציע לו להתקשר עהמשרד רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לפנות למי שייבחר ככשיר 

נוסף לכך, במקרים של היעדרות זמנית של נותן השיעור שייבחר, המשרד רשאי ב המשרד.

 לפנות, בין היתר, גם למי שייבחר ככשיר ולהציע לו להעביר את השיעורים בתקופת ההיעדרות.

 למרות כל האמור, המשרד אינו מתחייב לבחור בכל הצעה שהיא.  .ח

 

 

 בכבוד רב,

  

 מר ערן צדוק                                                                                                                         

 מנהל תחום רכש                                                                                                                                
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 נספח
 

 טופס הגשת הצעה

 

 

 תאריך ____________

 

 לכבוד

 משרד מבקר המדינה

 2מבקר המדינה רח' 

 ירושלים 

 

 

 ג.א.נ.,

 

  ביהודות שבועיתורני הצעה למתן שיעור הנדון: 

 

 

שבועיים ם תורניים אני הח"מ מצהיר בזה שקראתי בעיון רב את הפנייה בנוגע למתן שיעורי .1

, הבנתי את התנאים ואת דרישות המשרד בלשכת ירושלים מבקר המדינה ביהדות במשרד

 ואני מסכים להם.

 

 הנני מצהיר שקיבלתי את כל ההסברים שביקשתי לפנייה הנ"ל.  .2

 

אם הצעתי תזכה, אני מתחייב ליתן את השירותים באופן אישי לפי תנאי הפנייה ותנאי  .3

ד ולבצע את השירותים לשביעות רצונם המלאה של המשרד ההסכם שאחתום עם המשר

 ונציגיו המוסמכים.

 

הנני מצהיר, כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים לפנייה מהווים חלק בלתי נפרד ממנה  .4

ומשלימים זה את זה. ידוע לי, שאם תתקבל הצעתי ואם יחליט המשרד להתקשר אתי, 

 ל במשרד.אחתום, אם אתבקש, על חוזה בנוסח המקוב

 

 

אני מצרף להצעתי זו את כל הנדרש בהתאם לאמור בפנייה, לרבות הצהרת הסודיות  .5

 המצ"ב, כשהיא חתומה על ידי.

 

 

 

 

       חתימת המציע:

 

 

        שם נותן השיעור:
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      מס' ת"ז:

 

 כתובת: _________________________________

 

        מס' טלפון:

 

 _________________________________ תאריך:
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 הצהרת סודיות
 
 

 

_______________, מצהיר ומתחייב בזה  ז__________________ ת" מ"הח אני

 :כדלקמן

 

משרד מבקר ב תלמוד כנותן שיעורי עיסוקילמסור, בין במשך  ולאלהראות לא לגלות  לא .1

ושום מידע הנוגע  סחרייםמהמדינה ובין לאחר מכן, לשום אדם או גוף, שום סודות 

גופים לאנשים או לו ספקיוללקוחותיו, לעובדיו, לענייניו, לעסקיו, ל, לרכושו, משרדל

לעיל, נושאי  האמור כלליותמלי לגרוע בהקשורים בו או הבאים עמו במגע, לרבות, אך 

 התקשרות, תהליכים, מחירים, תחשיבים, תנאי עבודה, שיטות של המשרדמחקר ופיתוח 

 המידעעם לקוחות וספקים, שרטוטים, תכניות, מסמכים וסודות; וזאת בין שהסודות או 

 ובין אם בדרך אחרת. כנותן שיעורי תלמוד במשרדהאמורים הגיעו אלי כתוצאה מעיסוקי 

 לעשות שימוש במידע כאמור לעיל. לא .2

, גילוי מידע שלא לפי סמכות 1977 – זלחוק העונשין, התשל" 118על פי סעיף  כילי  ידוע .3

 עבירה פלילית. ואה שבדין

 

 

 

 

 

 

 

   ___________________                    ____________________

 חתימה              תאריך

 

 

 


