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 קול קורא           
 וועדת איתור מבקר פנים     

 
החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ )להלן: "החברה( אשר הנה תאגיד עירוני,  .1

מזמינה    -כמשמעו בחוק, המצוי בבעלות מלאה של עיריית כפר סבא )להלן: "העירייה"(

)להלן:    מבקרי פנים של החברהשמש כללהציע מועמדותם מבקרי פנים בזאת 

 ."(מבקר"ה

 

 לתפקיד מבקר פנים של החברה:תנאי הסף הנדרשים להגשת מועמדות  .2

 

המציע הינו יחיד אזרח ותושב ישראל שלא הורשע בעבירה לרבות עבירה שיש עמה   .2.1

 קלון ואין נגדו הליכים פליליים תלויים ועומדים. 

המציע הינו בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד   .2.2

ין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או  יבחוץ לארץ שהכיר בו לענ להשכלה גבוהה 

 שהוא עורך דין או רואה חשבון. 

המציע הינו בעל תעודת מבקר פנים מגוף מוסמך או בעל תעודת הסמכה בלימודי   .2.3

ביקורת פנימית וציבורית ממוסד להשכלה גבוהה בישראל או בעל תעודת סיום  

השתלמות מקצועית בביקורת פנימית שאישרה ועדה לענייני השתלמויות )כמפורט  

 (. 1992( לחוק הביקורת הפנימית תשנ"ב  5)א( )  3בסעיף 

 המציע רשום כעוסק במע"מ.  .2.4

המציע הינו בעל ניסיון כמבקר פנים )בין כעובד ובין כנותן שירותים חיצוני( של   .2.5

( שנים  5( במשך חמש )"רשויות"רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים )להלן: 

( השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות  10לפחות מתוך עשר )

 (. "שירותים" -הניסיון" ו "שנות למכרז )להלן:

סיון, סיפק המציע שירותים לשתי רשויות, לפחות, במשך תקופה  יבמהלך שנות הנ .2.6

 שעות לפחות בכל שנה.   300חודשים )לכל אחת( בהיקף של  36רצופה של  

המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו   .2.7

– 1976 . 

ברה, בעל עניין בה, נושא משרה בה, קרוב של כל אחד מאלה,  המציע אינו עובד הח .2.8

 או רואה החשבון המבקר או מי מטעמו. 

המציע אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או גוף דומה אחר של   .2.9

 רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות המוניציפאליות בכפר סבא. 

ת מקומית גובלת או כחבר  או רשו המציע לא כיהן כחבר המועצה בכפר סבא .2.10

 השנים האחרונות.  5דירקטוריון החברה במהלך  

המציע לא היה מועמד בבחירות האחרונות למועצת העיר או לראשות העיר כפר   .2.11

 סבא. 
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