תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים

הודעה:

פרק ראשי:

משרד האוצר
אגף החשב הכללי

פרק משני:

תכ"ם – ניהול תקציבי שכר ,גמלאות
וכוח אדם

הוראה מקשרת:
מספר הודעה:
מהדורה:

ניהול תקציבי שכר ,גמלאות וכוח אדם
העסקת עובדי קבלן ,כוח אדם ונותני שירותים
חיצוניים
31.9....
ה31.9.....3.
31

תוכן עניינים
.3

בחינת השכלה ותקופת ניסיון

.

..

יועצים לניהול (מקצועות שונים) – תעריפים לתשלום

1

.1

מתכננים בעבודות בינוי – תעריפים לתשלום

5

.4

שירותי ייעוץ לניהול סיכונים

8

.5

שירותים פסיכולוגיים

3.

.6

התקשרות עם רואה חשבון

33

.7

התקשרות עם מעריכי בחינות בגרות

33

.8

התקשרות עם נותני שירותים במקצועות הסייבר

33

.9

נספח א – טבלת שינויים שבוצעו בהודעה

31

בתוקף מיום:
שם המאשר:

100190110.
יוסי איצקוביץ

בתוקף עד יום:
תפקיד:

עמוד  3מתוך 31
סגן בכיר לחשב הכללי

תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים

הודעה:

פרק ראשי:

משרד האוצר
אגף החשב הכללי

פרק משני:

תכ"ם – ניהול תקציבי שכר ,גמלאות
וכוח אדם

00

הוראה מקשרת:
מספר הודעה:
מהדורה:

ניהול תקציבי שכר ,גמלאות וכוח אדם
העסקת עובדי קבלן ,כוח אדם ונותני שירותים
חיצוניים
31.9....
ה31.9.....3.
31

בחינת השכלה ותקופת ניסיון
0000

ככלל ,הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מהוראת התכ"ם .31.9..

0001

תואר אקדמי ייחשב כתואר שנרכש במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

0001

נותן שירותים בעל תואר אקדמי ממוסד אקדמי מחוץ לארץ ימציא אישור שקילות תואר מחוץ
לארץ לתואר אקדמי ישראלי מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ.

0001

ניסיון מקצועי יחשב כניסיון בתחום המקצוע הרלוונטי שבו ניתנת עבודת הייעוץ ,החל ממועד
הזכאות לתואר ראשון או מהנדס או כל הסמכה מקצועית מוכרת אחרת ,בכפוף להמצאת
אישורים ואסמכתאות .במקרים חריגים ובשיקול דעת חשב המשרד ניתן יהיה להכיר בניסיון
מקצועי לפני קבלת התואר רק אם הוא בתחום התפקיד אותו ממלא היועץ.
 000100בתחומים בהם נדרשת התמחות לצורך קבלת הסמכה /רישיון -יש להגדיר במפורש
במסמכי המכרז האם שנות ההתמחות נכללות במניין שנות הניסיון המקצועי.

0001

לצורך אימות ניסיון רלוונטי ,יידרש נותן השירותים להצהיר על עבודות קודמות שלו .אימות
המסכמים ייעשה בוועדת המכרזים.

בתוקף מיום:
שם המאשר:

100190110.
יוסי איצקוביץ

בתוקף עד יום:
תפקיד:

עמוד  .מתוך 31
סגן בכיר לחשב הכללי

תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים

הודעה:

פרק ראשי:

משרד האוצר
אגף החשב הכללי

פרק משני:

תכ"ם – ניהול תקציבי שכר ,גמלאות
וכוח אדם

01

הוראה מקשרת:
מספר הודעה:
מהדורה:

ניהול תקציבי שכר ,גמלאות וכוח אדם
העסקת עובדי קבלן ,כוח אדם ונותני שירותים
חיצוניים
31.9....
ה31.9.....3.
31

יועצים לניהול (מקצועות שונים) – תעריפים לתשלום
תעריף מרבי

סוג יועץ
 0100יועץ 0
יועץ העונה על אחת משתי החלופות הבאות:
 010000יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים ,במצטבר:
...3.3.3

בעל תואר מהנדס או בעל תואר שני או
שלישי;

...3.3..

בעל ניסיון מקצועי מעל  3.שנים בתחום
הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ;

...3.3.1

בבעלותו משרד או שהוא שותף במשרד

עד  1..שקלים חדשים

המעסיק לפחות  1יועצים (עובדים

לשעה

מקצועיים) אשר עבודתם מתבצעת במשרד
שבבעלותו (או במשרד בו הוא שותף).
או
 010001יועץ העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
...3...3

בעל תואר דוקטור לרפואה.

...3....

בעל ניסיון מקצועי מעל  3.שנים בתחום
ההתמחות הנדרש.

 0000יועץ 1
יועץ העונה על אחת משתי החלופות הבאות:
 000000יועץ העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
 .3.3.3.3בעל תואר מהנדס או בעל תואר שני או שלישי;
 .3.3.3..בעל ניסיון מקצועי מעל  7שנים בתחום הרלוונטי

עד  .85שקלים חדשים

בו נדרשת עבודת הייעוץ.

לשעה

או
 000001יועץ העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
 .3.3...3בעל תואר אקדמאי ראשון;
 .3.3....בעל ניסיון מקצועי מעל  3.שנים בתחום
הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.

בתוקף מיום:
שם המאשר:

100190110.
יוסי איצקוביץ

בתוקף עד יום:
תפקיד:

עמוד  1מתוך 31
סגן בכיר לחשב הכללי

הודעה:

תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים
פרק ראשי:

משרד האוצר
אגף החשב הכללי

פרק משני:

תכ"ם – ניהול תקציבי שכר ,גמלאות
וכוח אדם

הוראה מקשרת:
מספר הודעה:
מהדורה:

ניהול תקציבי שכר ,גמלאות וכוח אדם
העסקת עובדי קבלן ,כוח אדם ונותני שירותים
חיצוניים
31.9....
ה31.9.....3.
31

תעריף מרבי

סוג יועץ
 0001יועץ 1
יועץ העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:

עד  398שקלים חדשים

 000100בעל תואר אקדמאי;

לשעה

 000101בעל ניסיון מקצועי של  3.-5שנים בתחום הרלוונטי בו
נדרשת עבודת הייעוץ.
 0001יועץ 1
יועץ העונה על אחת משתי החלופות הבאות:
 000100יועץ העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
 .3.1.3.3בעל תואר אקדמאי;
 .3.1.3..בעל ניסיון מקצועי עד  5שנים בתחום הרלוונטי
עד  349שקלים חדשים
לשעה

בו נדרשת עבודת הייעוץ.
או
 000101יועץ העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
 .3.1...3בעל תואר מקצועי מוכר;
 .3.1....בעל ניסיון מקצועי מעל  5שנים בתחום הרלוונטי
בו נדרשת עבודת הייעוץ.

 0001יועץ 1
יועץ העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
עד  33.שקלים חדשים

 000100בעל תואר מקצועי מוכר;
 000101בעל ניסיון מקצועי עד  5שנים בתחום הרלוונטי בו
נדרשת עבודת הייעוץ.

בתוקף מיום:
שם המאשר:

100190110.
יוסי איצקוביץ

בתוקף עד יום:
תפקיד:

עמוד  4מתוך 31
סגן בכיר לחשב הכללי

לשעה

תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים

הודעה:

פרק ראשי:

משרד האוצר
אגף החשב הכללי

פרק משני:

תכ"ם – ניהול תקציבי שכר ,גמלאות
וכוח אדם

01

הוראה מקשרת:
מספר הודעה:
מהדורה:

ניהול תקציבי שכר ,גמלאות וכוח אדם
העסקת עובדי קבלן ,כוח אדם ונותני שירותים
חיצוניים
31.9....
ה31.9.....3.
31

מתכננים בעבודות בינוי – תעריפים לתשלום
תעריף מרבי

סוג מתכנן
 0100מתכנן מומחה
מתכנן העונה על שלושת התנאים הבאים ,במצטבר:
 010000בעל תואר מהנדס או אדריכל או בעל תואר שני או

עד  164שקלים חדשים

שלישי או פרופ';

לשעה

 010001בעל ניסיון מקצועי מוכח מעל  ..שנה בתחום הרלוונטי
בו נדרשת עבודת הייעוץ;

תעריף זה מוגבל ל11-

 010001ממונה במסגרת אותה הדיסציפלינה ובמסגרת אותה

שעות בחודש

העבודה על  1עובדים מקצועיים לפחות( .עובד
אקדמאי בעל מעמד של עובד קבוע המועסק לפחות
שנתיים ממועד עריכת ההתקשרות).
 0101מתכנן 0
מתכנן העונה על שלושת התנאים הבאים במצטבר:
 010100בעל תואר מהנדס או תואר אקדמאי אחר מקביל ,אשר
קבלתו מותנית ב 4-שנות לימוד לפחות;

עד  114שקלים חדשים

 010101בעל ניסיון מקצועי מעל  3.שנים בתחום הרלוונטי בו
נדרשת עבודת הייעוץ;
 010101מעסיק לפחות  1יועצים (עובדים מקצועיים) אשר
עבודתם מתבצעת במשרד אשר בבעלותו.

בתוקף מיום:
שם המאשר:

100190110.
יוסי איצקוביץ

בתוקף עד יום:
תפקיד:

עמוד  5מתוך 31
סגן בכיר לחשב הכללי

לשעה

הודעה:

תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים
פרק ראשי:

משרד האוצר
אגף החשב הכללי

פרק משני:

תכ"ם – ניהול תקציבי שכר ,גמלאות
וכוח אדם

הוראה מקשרת:
מספר הודעה:
מהדורה:

ניהול תקציבי שכר ,גמלאות וכוח אדם
העסקת עובדי קבלן ,כוח אדם ונותני שירותים
חיצוניים
31.9....
ה31.9.....3.
31

תעריף מרבי

סוג מתכנן
 0101מתכנן 1
מתכנן העונה על אחת משלוש החלופות הבאות:
 010100מתכנן העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
.1.1.3.3

בעל תואר מהנדס או בעל תואר אקדמאי
אחר שקבלתו מותנית ב 4-שנות לימוד
לפחות;

.1.1.3..

בעל ניסיון מקצועי מעל  3.שנים בתחום
הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.
עד  .97שקלים חדשים

או

לשעה

 010101מתכנן העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
.1.1...3

מרכז צוות בעל תואר אקדמאי;

.1.1....

בעל ניסיון מקצועי מעל  5שנים בתחום
הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.

או
 010101מתכנן העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
.1.1.1.3

מרכז צוות הנדסאי/טכנאי;

.1.1.1..

בעל ניסיון מקצועי מעל  3.שנים בתחום
הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.

 0101מתכנן 1
מתכנן העונה על אחת משתי החלופות הבאות:
 010100מתכנן העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
.1.4.3.3

בעל תואר אקדמאי;

.1.4.3..

בעל ניסיון מקצועי של  5עד  3.שנים

עד ..6שקלים חדשים

בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.
או
 010101מתכנן העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
.1.4...3

הנדסאי/טכנאי בכיר;

.1.4....

בעל ניסיון מקצועי מעל  3.שנים בתחום
הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.

בתוקף מיום:
שם המאשר:

100190110.
יוסי איצקוביץ

בתוקף עד יום:
תפקיד:

עמוד  6מתוך 31
סגן בכיר לחשב הכללי

לשעה

תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים

הודעה:

פרק ראשי:

משרד האוצר
אגף החשב הכללי

פרק משני:

תכ"ם – ניהול תקציבי שכר ,גמלאות
וכוח אדם

הוראה מקשרת:
מספר הודעה:
מהדורה:

ניהול תקציבי שכר ,גמלאות וכוח אדם
העסקת עובדי קבלן ,כוח אדם ונותני שירותים
חיצוניים
31.9....
ה31.9.....3.
31

תעריף מרבי

סוג מתכנן
 0101מתכנן 1
מתכנן העונה על אחת משתי החלופות הבאות:
 010100מתכנן העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
.1.5.3.3

בעל תואר אקדמאי;

.1.5.3..

בעל ניסיון מקצועי עד

 5שנים בתחום

הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.

עד  355שקלים חדשים
לשעה

או
 010101מתכנן העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
.1.5...3

הנדסאי/טכנאי או בעל תואר מקצועי מוכר;

.1.5....

בעל ניסיון מקצועי של מעל  5שנים בתחום
הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.

 0103מתכנן 1
מתכנן העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:

עד  337שקלים חדשים

 010300הנדסאי/טכנאי זוטר או בעל תואר מקצועי מוכר;

לשעה

 010301בעל ניסיון מקצועי עד  5שנים בתחום הרלוונטי בו
נדרשת עבודת הייעוץ.

010.

הערות לתעריפי מתכננים בעבודות בינוי:
נותן שירותים חיצוני המועסק בתפקיד מנהל פרויקט בעבודת תכנון ובינוי ,יסווג לעניין
התעריף בלבד כ"מתכנן בעבודת בינוי" בהתאם לסיווג הרלוונטי כאמור בטבלה שבסעיף
 3.1לעיל.

בתוקף מיום:
שם המאשר:

100190110.
יוסי איצקוביץ

בתוקף עד יום:
תפקיד:

עמוד  7מתוך 31
סגן בכיר לחשב הכללי

תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים

הודעה:

פרק ראשי:

משרד האוצר
אגף החשב הכללי

פרק משני:

תכ"ם – ניהול תקציבי שכר ,גמלאות
וכוח אדם

01

הוראה מקשרת:
מספר הודעה:
מהדורה:

ניהול תקציבי שכר ,גמלאות וכוח אדם
העסקת עובדי קבלן ,כוח אדם ונותני שירותים
חיצוניים
31.9....
ה31.9.....3.
31

שירותי ייעוץ לניהול סיכונים
סוג יועץ
0100

תעריף מרבי

יועץ סיכונים 0
יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים ,במצטבר:
 010000בעל תואר שני או שלישי;
 010001בעל ניסיון מקצועי מעל  3.שנים בתחום הרלוונטי בו
נדרשת עבודת הייעוץ ,מתוכן לפחות  7שנות ניסיון

עד  1..שקלים חדשים

בניהול סיכונים

לשעה

 010001בבעלותו משרד או שהוא שותף במשרד המעסיק
לפחות  1יועצים (עובדים מקצועיים) אשר עבודתם
מתבצעת במשרד שבבעלותו (או במשרד בו הוא
שותף).
0101

יועץ סיכונים 1
יועץ העונה על אחת משתי החלופות הבאות:
 010100יועץ העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
.4...3.3

בעל תואר מהנדס או בעל תואר שני או
שלישי;

.4...3..

בעל ניסיון מקצועי מעל  7שנים בתחום
הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ ,מתוכן

עד  .85שקלים חדשים

לפחות  4שנות ניסיון בניהול סיכונים.
או
 010101יועץ העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
.4.....3

בעל תואר אקדמאי ראשון;

.4......

בעל ניסיון מקצועי מעל  3.שנים בתחום
הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ ,מתוכן
לפחות  5שנות ניסיון בניהול סיכונים.

בתוקף מיום:
שם המאשר:

100190110.
יוסי איצקוביץ

בתוקף עד יום:
תפקיד:

עמוד  8מתוך 31
סגן בכיר לחשב הכללי

לשעה

תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים

הודעה:

פרק ראשי:

משרד האוצר
אגף החשב הכללי

פרק משני:

תכ"ם – ניהול תקציבי שכר ,גמלאות
וכוח אדם

הוראה מקשרת:
מספר הודעה:
מהדורה:

ניהול תקציבי שכר ,גמלאות וכוח אדם
העסקת עובדי קבלן ,כוח אדם ונותני שירותים
חיצוניים
31.9....
ה31.9.....3.
31

סוג יועץ
0101

תעריף מרבי

יועץ סיכונים 1
יועץ העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
עד  398שקלים חדשים

 010100בעל תואר אקדמאי;

לשעה

 010101בעל ניסיון מקצועי של  3.-5שנים בתחום הרלוונטי בו
נדרשת עבודת הייעוץ ,מתוכן לפחות  1שנות ניסיון
בניהול סיכונים.
0101

יועץ סיכונים 1
יועץ העונה על אחת משתי החלופות הבאות:
 010100יועץ העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
.4.4.3.3

בעל תואר אקדמאי;

.4.4.3..

בעל ניסיון מקצועי עד  5שנים בתחום
הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.

עד  349שקלים חדשים
לשעה

או
 010101יועץ העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
.4.4...3

בעל תואר מקצועי מוכר;

.4.4....

בעל ניסיון מקצועי מעל  5שנים בתחום
הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.

0101

יועץ סיכונים 1
יועץ העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:

עד  33.שקלים חדשים

 010100בעל תואר מקצועי מוכר;

לשעה

 010101בעל ניסיון מקצועי עד  5שנים בתחום הרלוונטי בו
נדרשת עבודת הייעוץ.

0103

הערות לתעריפי שירותי ייעוץ לניהול סיכונים:
בקבלת שירותי ייעוץ לניהול סיכונים יחולו ההגדרות הבאות:
" 010300נסיון בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ" – ייחשב אחד מאלו:
.4.6.3.3

ביצוע וליווי תהליכי בקרה פנימית וביקורת פנימית ,תהליכי  SOXותהליכי
( ISOXגושן) בחברה.

בתוקף מיום:
שם המאשר:

100190110.
יוסי איצקוביץ

בתוקף עד יום:
תפקיד:

עמוד  9מתוך 31
סגן בכיר לחשב הכללי

תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים

הודעה:

פרק ראשי:

משרד האוצר
אגף החשב הכללי

פרק משני:

תכ"ם – ניהול תקציבי שכר ,גמלאות
וכוח אדם

.4.6.3..

הוראה מקשרת:
מספר הודעה:
מהדורה:

ניהול תקציבי שכר ,גמלאות וכוח אדם
העסקת עובדי קבלן ,כוח אדם ונותני שירותים
חיצוניים
31.9....
ה31.9.....3.
31

ביצוע תהליכי בקרה פנימית וביקורת פנימית ,הערכת בקרות והערכת
סיכונים בתחומי מערכות מידע וכן ביקורת מערכות מידע בחברה או בארגון.

" 010301ניסיון בניהול סיכונים" – ייחשב אחד מאלו:

01

.4.6...3

ניסיון בניהול סיכונים כולל (.)ERM

.4.6....

ניסיון בניהול סיכונים תפעוליים.

.4.6...1

ניסיון בניהול סיכוני  ITומערכות מידע.

שירותים פסיכולוגיים
הסכום בשקלים חדשים (תעריף מרבי)

סוג השירות
הערכת 0אינטליגנציה
10000

פסיכולוג

מומחה

מומחה בכיר

6.8

715

8.4

הערכת אינטליגנציה מורחבת (קשיי
010001
למידה ,בשלות לבית הספר וכו')

3,..1

3,376

3,137

10001
הערכה 0פסיכודיאגנוסטית מלאה

3,18.

3,637

3,83.

שעת טיפול פסיכוטרפויטי או יעוץ
010001
שוטף

.63

.91

11.

שעת טיפול פסיכוטרפויטי קבוצתי,
010001
משפחתי או יעוץ לקבוצה

131

167

433

010003
יעוץ חד פעמי
שעת

175

44.

494

חוות דעת ,יעוץ והדרכה בתוך
1000.
מערכת( 0מוסד חינוכי ,מפעל ,בית
חולים ,ארגון)

131

שעת
010005
 Supervisionלאיש מקצועי

בתוקף מיום:
שם המאשר:

פיקוח

אישי

והדרכה

פיקוח

אישי

והדרכה

.53

167

.91

433

11.

שעת
010009
 Supervisionקבוצתי

131

167

433

כל0100001
שירות פסיכולוגי אחר  -לשעה

.53

.91

11.

100190110.
יוסי איצקוביץ

בתוקף עד יום:
תפקיד:

עמוד  3.מתוך 31
סגן בכיר לחשב הכללי

תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים

הודעה:

פרק ראשי:

משרד האוצר
אגף החשב הכללי

פרק משני:

תכ"ם – ניהול תקציבי שכר ,גמלאות
וכוח אדם

הוראה מקשרת:
מספר הודעה:
מהדורה:

ניהול תקציבי שכר ,גמלאות וכוח אדם
העסקת עובדי קבלן ,כוח אדם ונותני שירותים
חיצוניים
31.9....
ה31.9.....3.
31

 0101הערות לתעריפי השירותים של פסיכולוגים:
 010100התעריף הנכלל בסעיף שלעיל מתייחס לייעוץ של לא יותר מ 3.5-שעות .במקרה שבו
הייעוץ נמשך יותר מ 3.5-שעות יהיה החישוב לפי תעריף של שעת טיפול הנכלל בסעיף
.5.1.10
 010101שעת טיפול הינה בת  6.דקות.

03

התקשרות עם רואה חשבון
0300

התקשרות בתעריף שעתי
 030000הצעת המחיר תהיה אחידה ויחידה עבור שעת עבודה לספק (רואי חשבון  +מתמחים),
ולא תעלה על  1.0שקלים חדשים בתוספת מע"מ כדין.

0.

התקשרות עם מעריכי בחינות בגרות
0.00

התקשרות בתעריף שעתי
 0.0000תעריף ההתקשרות לא יעלה על  03.שקלים חדשים בתוספת מע"מ כדין.
 0.0001יובהר כי ,התעריף כולל את כלל התשלומים המגיעים לנותן השירותים במסגרת
ההתקשרות ,למעט תשלומים בעד החזר הוצאות נסיעה.

05

התקשרות עם נותני שירותים במקצועות הסייבר
0500

תעריפים מרביים להתקשרות עם יועץ שאינו תאגיד
הסכום בשקלים חדשים לשעה
(תעריף מרבי)
מקצוע
מקצוע
חוקר סייבר
בודק פגיעויות

סוג יועץ
מומחה סייבר
יועץ העונה על התנאים הבאים ,במצטבר:
 .3בעל תעודת הסמכה מהרשות הלאומית להגנת הסייבר.
 ..בעל ניסיון של מעל  1שנים בניהול צוות  forensicבגוף

1..

משמעותי המפתח מוצרי סייבר.
 .1התקשרות עם יועץ זה תתבצע אך ורק בגופי הביטחון ,מערך

בתוקף מיום:
שם המאשר:

100190110.
יוסי איצקוביץ

בתוקף עד יום:
תפקיד:

עמוד  33מתוך 31
סגן בכיר לחשב הכללי

11.

תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים

הודעה:

פרק ראשי:

משרד האוצר
אגף החשב הכללי

פרק משני:

תכ"ם – ניהול תקציבי שכר ,גמלאות
וכוח אדם

הוראה מקשרת:
מספר הודעה:
מהדורה:

ניהול תקציבי שכר ,גמלאות וכוח אדם
העסקת עובדי קבלן ,כוח אדם ונותני שירותים
חיצוניים
31.9....
ה31.9.....3.
31

הסכום בשקלים חדשים לשעה
(תעריף מרבי)
מקצוע
מקצוע
חוקר סייבר
בודק פגיעויות

סוג יועץ
הסייבר הלאומי ורשות התקשוב הממשלתית.
 .4בתום כל שנת תקציב ,יעביר כל גוף לסגן בכיר לחשב הכללי
את היקף השעות שנוצלו על ידי יועץ מסוג זה.
יועץ סייבר 0
יועץ העונה על התנאים הבאים ,במצטבר:

.6.

 .3בעל תעודת הסמכה מהרשות הלאומית להגנת הסייבר.

.75

 ..בעל ניסיון מקצועי מעל  6שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת
עבודת הייעוץ.
יועץ סייבר 1
יועץ העונה על התנאים הבאים ,במצטבר:
...

 .3בעל תעודת הסמכה מהרשות הלאומית להגנת הסייבר.

.6.

 ..בעל ניסיון מקצועי מעל  1שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת
עבודת הייעוץ.
יועץ סייבר 1
יועץ העונה על התנאים הבאים ,במצטבר:
365

 .3בעל תעודת הסמכה מהרשות הלאומית להגנת הסייבר;

39.

 ..בעל ניסיון מקצועי של עד  1שנים בתחום הרלוונטי בו
נדרשת עבודת הייעוץ.
0501

התעריפים המרביים להתקשרות עם מציע שהינו תאגיד יהיו גבוהים ב 35% -מהתעריפים
האמורים בסעיף .8.3

בתוקף מיום:
שם המאשר:

100190110.
יוסי איצקוביץ

בתוקף עד יום:
תפקיד:

עמוד  3.מתוך 31
סגן בכיר לחשב הכללי

תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים

הודעה:

פרק ראשי:

משרד האוצר
אגף החשב הכללי

פרק משני:

תכ"ם – ניהול תקציבי שכר ,גמלאות
וכוח אדם

הוראה מקשרת:
מספר הודעה:
מהדורה:

ניהול תקציבי שכר ,גמלאות וכוח אדם
העסקת עובדי קבלן ,כוח אדם ונותני שירותים
חיצוניים
31.9....
ה31.9.....3.
31

נספח א – טבלת שינויים שבוצעו בהודעה

בתוקף מיום:
שם המאשר:

מהדורה
חדשה

תאריך
ביצוע עדכון

3.

.6..6...37

31

.3..9...37

100190110.
יוסי איצקוביץ

סעיף/ים מושפע/ים

תיאור עדכון/נימוקים

7.3

עדכון תעריף מעריכי בחינות
בגרות

 ,8נספח א'

הוספת תעריפים להתקשרות עם
נותני שירותים במקצועות הסייבר

כל ההודעה

העברת נספח בנושא רשימת
מק"טים וסלי הצמדה להודעה,
הנחיות לאופן העבודה במרכב"ה
בהתקשרות עם נותני שירותים
חיצוניים

כל ההודעה

עדכון תעריפים

בתוקף עד יום:
תפקיד:

עמוד  31מתוך 31
סגן בכיר לחשב הכללי

