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 דף ריכוז מועדים

 

 כתובתה מועדה פעילותה 

ניתן  בושהיום 

להתחיל להוריד את 

מסמכי המכרז 

מרשתת המאתר 

 )אינטרנט(

27.8.2020 
 בכתובת: משרד מבקר המדינהאתר 

www.mevaker.gov.il 

הפניית שאלות 

 בקשר למכרז
 6.9.2020עד ליום 

 למייל:

eran_zad@mevaker.gov.il 

מתן תשובות 

 לשאלות
 16.9.2020עד ליום 

 בכתובת של המשרד המשרתתיפורסם באתר 

www.mevaker.gov.il 

המועד האחרון 

הגשת ההצעות ל

 לתיבת המכרזים

13.10.2020 

 14:00בשעה  

מבקר משרד אחת מלשכות תיבת המכרזים בל

 :תובכתוב המדינה

 ירושלים 2מבקר המדינה  וברח .1

 תל אביב 19הארבעה  וברח  .2

 חיפה הדר 12חסן שוקרי  וברח .3

 נצרת 85פאולוס השישי  וברח .4

 

  

http://www.mevaker.gov.il/
http://www.mevaker.gov.il/
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 ענייניםהתוכן 

 נושאה נספחה\סעיףה

 מבוא 1

 תיאור כללי של המכרז 2

 אופן הגשת ההצעה  3

 תנאי סף  4

 תנאים כלליים  5

 תהליך בחירת הזוכה  6

 אמות מידה  7

 44/2020 במכרז והתחייבות המציע טופס הגשת ההצעה 'אנספח 

תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים  'בנספח 

 מינימוםושכר 

 תיאום הצעות במכרז-תצהיר בדבר אי 'גנספח 

 חוזה שכירות 'דנספח 

 חלוקה כניתולת הדוגמ 'נספח ה

 כתב כמויותל הדוגמ 'נספח ו

 הקבלן הזוכה של סודיות הצהרת 'נספח ז

 ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר 'נספח ח

 בביצוע או בהצעה עניינים ניגוד היעדר בדבר הצהרה 'ט נספח

 מוגבלות, עם לאנשים זכויות שוויון חוק לפי הצהרה 'נספח י

 1998-התשנ"ח

 

 
 המינים. שנינוסח המרכז כתוב בלשון זכר, אך הפנייה היא להערה 

 

  



 

 מבוא .1

עורך ביקורת חיצונית על מגוון  המזמין( - )להלן משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

נעשות  הןלהבטיח ש כדי ,פעולותיהם של משרדי הממשלה, השלטון המקומי וגופים ציבוריים שונים

המדינה ונציב תלונות הציבור ממלא גם תפקיד של נציב תלונות הציבור, וזאת בהתאם לחוק. מבקר 

הנציבות(, המבררת תלונות על  -באמצעות יחידה במשרד הנקראת נציבות תלונות הציבור )להלן 

 גופים שלפי החוק נתונים לסמכות הבירור של הנציבות.

 

 תיאור כללי של המכרז .2

של  או לשכה( אזורית לשכה –לשכה אזורית )להלן עבור  מבנהלקבל הצעה להשכרת מבקש  המזמין

בלשכה הוא חמישה עובדים, ותתקיים בה לעבוד מספר העובדים הצפוי נציבות תלונות הציבור. 

עדיפות תינתן קבלת קהל המיועדת בעיקר לאנשים שמעוניינים לפנות לנציבות לצורך בירור תלונה. 

יהיה זמין  שהמבנהרצוי . 75סמוך לכביש  ,נוף הגלילנצרת וי הערים תבאזור התפר שבין ש למבנה

לכלל העובדים )חמישה ללשכה  ה צמודים או סמוכיםימקומות חני יםנדרש לאכלוס בתוך זמן קצר.

חניות ו( חניות העובדים -, להלן להרחבה בעתיד אפשרותעם  מזמיןלעובדי הלפחות יה ימקומות חנ

סמיכות ציבורית ) תחבורהבכלל זה לתחבורה ו לכלינדרשת גישה טובה . כן תלאנשים עם מוגבלו

  .(לתחנות אוטובוסים

 

הכוונה לשטח המתחם הפנימי שיוצע לשימוש, כולל שטח )מ"ר נטו  110-הנדרש הוא כ המבנה שטח

, ולא כולל החלק היחסי בשטחים חזיתו קירות פנימיים, אך לא כולל קירות מעטפת חיצוניים

  '(.מבואות, מעברים, חדרי מדרגות וכו :לשימושים משותפים במבנה

 

של מבנה משרדים  תקניםב מודויע זמיןהמ רכיוצ לפישיוצע יכלול חלוקות פנימיות המבנה  שטח

תואמות וחומרי גמר אסתטיים המספקים מענה אקוסטי ותרמי  ההנדסמערכות  כוללמודרני, 

 .ישראליהתקן בהתאם לבאיכות טובה 

 .ןבהתאם לאפיון הטכני המפורט להלועל חשבונו  מזמיןלצורכי ה מבנהמשכיר יתאים את הה

 

  חלוקה פנימית. 2.1

חלוקה  כניתותעל פי המציע לחדרים ולחללי משנה,  על ידי יחולק זמיןשיוצע למ המבנהשטח 

 :הנחיותיו כדלקמןלו מזמיןה רכיולצבהתאם ו מזמיןמלא עם נציגת ה אוםיבתתגובש ש

  ;הכוללת עמדת מאבטח ופינת המתנה לקבלת קהלמ"ר  10-כ השטחשמבואה  2.1.1

 ;ומ"ר נט 11-כ ושטחשחדר קבלת קהל  2.1.2

 ,דלת בכל משרד צריכים להיות: כל אחד.מ"ר נטו  15-כ םשטחשחדרי משרד  ארבעה 2.1.3

תשתית חשמל  ;חיצוניתהחזית לפחות בחלון אחד  ;המאפשרת את נעילת המשרד

 ;עמדות עבודה שתיתקשורת לו

 .לפחות מ"ר 6 - 5 ושטחשטבחון מ 2.1.4
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 .מוגבלות אנשים עםמותאם לתא אחד מתוכם בלבד,  מזמיןשירותים לשימוש ה יתא שני 2.1.5

 .מוגבלות באותו מבנה במקום סמוך למוצע לאנשים עםיתקבל פתרון אחר  ,לחלופין

נישה לארון  צריכה להיותלמחסן  צמודמ"ר נטו.  10-שטח אחסון ותשתית טכנית כ 2.1.6

  רת.תקשו

 

  הערות כלליות 2.2

 מחיצות ודלתות 2.2.1

קונסטרוקציה קלה מפרופילי  ל גבימלוחות גבס צבועים עעשויות  מחיצות לחלוקה פנימית

 .חיפוי הרצפה ועד לפני תקרת בטון, לרבות מזרני בידוד אקוסטי ל גבימתכת, בנויות ע

 בנויותשמחוץ לו  אחריםהציבוריים החללים הבין ו מזמיןמחיצות בין השטח שיוצע ל

 ה ערךאו שוו "פלדלת" כניסהדלת  התקנת .(קרומי-בס דו)ג או מחוזקת ה קשיחהיבבני

 .שוו"ע( -)להלן 

 )חומרי הגמר( תגמירים 2.2.2

נגיפות מכניות. ריצוף השטח ו שריטות, שחיקה, בפני אשלפי תקן ם יהתגמירים עמידסוגי 

ובאזורים  (ע"סופרקריל או שוו(צבע קירות יסוד סינתטי  "ע.וווצע בגרניט פורצלן או שהמ

 .תקן על פיגופי תאורה  ושילוב חיפוי אריחי קרמיקה. תקרות תותב אקוסטיות "רטובים"

  שילוט 2.2.3

 .בכפוף להנחיות הרשות המקומית ,יותקן שילוט הכוונה פנימי וחיצוני

 מערכות 2.2.4

מערכות הכנת תשתיות חשמל ולצורך  התאמות לביצוע םבעל הנכס אחראיאו המציע 

עבודות חשמל, נדרשות למערכות תקשורת וביטחון, בין היתר  (מנ"מ -נמוכות מתח )להלן 

בהתאם  ,תקשורת לפיזור בכל חדרו קצה, לרבות למקבצי חשמל דותוצנרת למנ"מ ונק

. עבודות כבילה וחיווט באחריות מזמיןהחלוקה הפנימית שתוצע ולדרישות ה כניתולת

 .מזמיןה

  וירואמיזוג  2.2.5

יר ואוהמיזוג בכל חדר, לרבות יר ואוהמיזוג נדרשת אפשרות שליטה עצמאית על  מזמיןל

 תקשורת.הארון ב

 תאורת לד 2.2.6

בהתאם לתקנים ולאישורים  ,הנדרש יהיו מבוססי תאורת לד במבנהכל גופי התאורה 

שעות  50,000-מולא יפחת  לפחות שנים חמשיהיה  תאורההשל גופי  חייםה. אורך הנדרשים

גודל גוף התאורה  בכל חדר בהתאם לתקנים. תאורהה. עוצמת 4000kעבודה. גוון האור 

 .60X60בחדרים 

 

 יולמפרט טכנ כניתולתדוגמה מנחה  2.3

של לשכות בסדר ( 'ו נספח) הלדוגמ כתב כמויותו( 'הנספח ) נדרשת חלוקה כניתותמצ"ב דוגמה של 

 ,בכמויות ובשינויים המתבקשים המפרט הנדרשת,מנחה בלבד לרמת  תקן היאגודל דומה. הדוגמה 

 .שיוצע המבנהבהתאם לשטח 
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 ולמבצע הנחיות כלליות למתכנן תשתיות לתקשורת 2.4

בו שני שהקבלן מכלול  יתקיןליד כל עמדת עבודה מתוכננת, קרוב ככל האפשר לשולחן,  2.4.1

 .בו ארבעה שקעי חשמלשומכלול נוסף לפחות  6A RJ45 Catשקעי 

. ארון לפחות U10 לארון התקשורת בגודל Cat 6A כבילת נחושתהמכלולים יחוברו ב 2.4.2

 .לפחות נקודות חשמל שמונהיותקן במקום נגיש ולידו  התקשורת

 .ומה(וכדבזק, הוט  ה,דוגמ)ל לי תשתיתאל הארון יוביל צינור בקוטר מספק להעברת כב 2.4.3

 

 ולמבצע הנחיות כלליות למתכנן תשתיות למערכות ביטחון 2.5

ביטחון הת וכמערבמבנה יותקנו מערכות ביטחון הכוללות אזעקה ומצלמות. תשתית  2.5.1

 .הלשכה תיקבע לאחר קבלת שרטוט מבנה

מנגנון פתיחה חשמלי. מחוץ לדלת תותקן מצלמה  ועםדלת המבנה תהיה מפוקחת  2.5.2

 .המחוברת לפעמון הכניסה

שליטה על יכולת , טלפון, צגשולחן,  :סמוך לדלת מבפנים תותקן עמדת מאבטח הכוללת 2.5.3

 .פתיחת הדלת

 .לחצני מצוקה יותקנו בעמדת מאבטח ובחדר קבלת קהל 2.5.4

 

 אופן הגשת ההצעה .3

 :ועדכונים קבלת חוברת המכרז 3.1

 המזמיןולהוריד את חוברת המכרז באתר בנוגע לפרטי המכרז ניתן לראות עדכונים 

 www.mevaker.gov.il בכתובת:

: אמצעות דואר אלקטרוני שכתובתוב למר ערן צדוקפנות בכתב הניתן ל שאלות הבהרה 3.2

eran_zad@mevaker.gov.il ,בעת הפנייהמועדיםהמהמפורט בדף ריכוז  יאוחר לא וזאת . 

שורת פרטים אלו בבו שלא יופיעו  דוא"ל .ומספרו נושא את שם המכרזשורת הביש לציין 

 .נשלחויחשב כלא  מענהלא יקבל  ,נושאה

לפני המועד  שבעה ימיםעד  המזמין של המרשתת אתרב תתפרסמנהתשובות המזמין 

שאלות המציעים ותשובות במכרז את קובץ  וצרף להצעתיהאחרון להגשת ההצעות. המציע 

מציע המעוניין להתרשם כיצד פועלת לשכה  .וי חתימה מטעמ\חתום בידי מורשהמזמין 

אום ילצורך ת 050-6232897 פון שמספרוטלאמצעות אזורית מוזמן לפנות למר ערן צדוק ב

 סיור בלשכה הקיימת כיום בנצרת.

אם המציע לא מצרף את קובץ  ,ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה ,לתשומת לב המציעים 3.3

 שאלות המציעים ותשובות המזמין חתום כנדרש.

  .מפורט בדף ריכוז מועדיםכ המועד האחרון להגשת הצעות במכרז 3.4

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02aAIAAIqcwj-sE0MLjhoHD3vFslA:1596313673487&source=univ&tbm=isch&q=6a+cat+RJ45&sa=X&ved=2ahUKEwie7tTr6_rqAhUzt3EKHceKAGgQsAR6BAgGEAE
http://www.mevaker.gov.il/
mailto:eran_zad@mevaker.gov.il
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טופס הצעת על גבי  חתומה, מלאה ושלמהו מציע המעוניין להשתתף במכרז יגיש את הצעת 3.5

לאיתור  44/2020 מכרז: "ייכתבבמעטפה נפרדת אשר עליה והמחיר שיוגש בשני עותקים 

 ".הצעת מחיר עבור נציבות תלונות הציבור בנצרת או בנוף הגליל לשכה אזורית

 מכרז: "ייכתבבמעטפה נפרדת אשר עליה והמכרז יוגשו בארבעה עותקים יתר מסמכי   3.6

עבור נציבות תלונות הציבור בנצרת או בנוף הגליל )לא  לשכה אזוריתלאיתור  44/2020

המסמכים הכלולים כל כמו כן יוכנס למעטפה העתק סרוק של  מחיר(".כולל הצעת 

. יש MultiTiffאו  PDFמדיה מגנטית בקובץ בפורמט  ל גביבמעטפה כשהם צרובים ע

 עליה נצרב.שלוודא שהקובץ הסרוק ניתן לקריאה במדיה 

 44/2020 מכרז" ייכתב:את המעטפות האמורות יש להכניס למעטפה שלישית שעליה  3.7

 ".עבור נציבות תלונות הציבור בנצרת או בנוף הגליל כה אזוריתשללאיתור 

ת המכרזים ומשלוח בדואר( לתיב באמצעותאת המעטפה יש לשלשל אישית )לא 

המדינה רחוב מבקר באחת הכתובות האלה: מבקר המדינה  יבמשרדת והנמצא ותהמתאימ

 וברח ;חיפההדר  12חסן שוקרי  וברח ;תל אביב 19הארבעה  וברח לשכת ;ירושלים 2

וזאת לא יאוחר מן המועד , 15:00 - 9:00שעות בה'  -א' מים בי ,נצרת 85פאולוס השישי 

 .יכוז מועדיםהאחרון להגשת הצעות במכרז כמפורט בדף ר

מעטפה שלא תימצא בתוך תיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, מכל  3.8

 סיבה שהיא, לא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. 

המציע יגיש את הצעתו בלי לבצע כל שינוי בניסוח המודפס של המכרז ובלי להוסיף או  3.9

ת המכרז את כל לצרף אליו כל תיקון, שינוי, השמטה ותוספת, וזאת לאחר שימלא בחובר

כל שינוי בנוסח המכרז על  .ועל כל נספח מנספחיה הפרטים הנדרשים ממנו ויחתום עליה

  נספחיו עלול לפסול את ההצעה.

 ףצירו, או הסתייגויות בקשר לתנאי המכרז אין לצרף למסמכי המכרז מכתבים משלימים 3.10

 מציע.ההצעת את הסתייגויות כאמור עלול לפסול 

הצעתו במדויק כאמור לעיל, ועדת המכרזים רשאית, מטעם זה בלבד לא הגיש המציע את  3.11

 ועדת המכרזים יכולה ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו, לחלופין

 בהיר איזה מהמסמכים הנכללים בהצעתו.להתקן או לאו  שליםלהמהמציע לבקש 

לידיעת  נויים אלהשי ולהביא וותנאי המכרז מסמכי לשנות אתלמזמין שמורה הזכות  3.12

 המציעים לא יאוחר מן המועד האחרון להגשת הצעות למכרז. 

 

 (סף תנאי) מוקדמים תנאים .4

 :האלה בתנאי הסףלעמוד צריך המוצע  המבנה.4.1

 למבנהעדיפות תינתן  .נצרת או נוף הגלילהערים מצא בתחום המוניציפלי של להי .4.1.1

יהיה זמין לאכלוס  שהמבנה. רצוי 75סמוך לכביש  ,העריםי תבאזור התפר שבין ש

 זמן קצר.תוך ב

 רכי המזמין ומתאימים לייעוד הנדרש.וימצא באזור ובסביבה ההולמים את צלה .4.1.2
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 5או טופס  4לרבות טופס  ,מתחייב על פי הדיןש והמצאתם, כפי קיום כל האישורים .4.1.3

 לאכלוס.

י החתימה מטעמו, כי \על ידי מורשהאו ידו  על המציע להגיש עם הצעתו התחייבות חתומה על .4.2

 :המפורטים להלןימולאו התנאים  תהמוצע הלשכהעד למועד קבלת 

מובהר בזאת כי הצעה בהיקף השטח  לעיל. 2 מפורט בסעיף ושטחש מבנהנדרש  .4.2.1

 .המינימלי הנדרש תיחשב כהצעה העומדת בדרישות המכרז

כמפורט  ,דרישות המזמיןל שהציע המבנהבמכרז להתאים את  הזוכה על המציע .4.2.2

להלן וכן כאמור  של המזמין, שטחיםהפרוגרמת בבאפיון הטכני לעבודות התאמה ו

טכני האפיון פרטי ההשכירות, לרבות ביצוע עבודות התאמה.  לנוסח חוזה 5בסעיף 

מסרו למציעים המתאימים על פי ישטחים של המזמין יהופרוגרמת לעבודת התאמה 

 .החלטת המזמין

על המציע לעמוד בכל דין ובכל תקן רשמי בביצוע עבודת ההתאמה, כאשר דמי  .4.2.3

עלות תכנונו והתאמתו של את שייבחר יכללו  המבנההשכירות שתשלם המדינה בגין 

 .לצורכי המזמין המבנה

 מלאה לאנשים עם מוגבלות. גישה המוצע למבנה .4.2.4

יה ימקומות חנ השלוש יש למבנהסמוך לחלופין  ,יה ציבוריתילחנ קרוב המבנה .4.2.5

לעורקי  נגיש במידה רבה המבנה. חניות העובדיםחמש ל בנוסף, לקהלהמיועדים 

 תחבורה ולתחבורה ציבורית.

 שהמבנהובלבד  ,בנוי חלקית או בשלבי בנייה(, )בנוי בנייהבכל שלב  מבנההבהרה: ניתן להציע 

אין בהבהרה המפורטים מטה ובשאר דרישות המכרז. ויכול לעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל 

 .המפורטים לעילזו כדי לבטל את שיקולי הזמינות 

 על המציע לצרף להצעתו: .4.3

לייעוד הנדרש )תב"ע תקפה או דף  במבנהאישור תקף מהרשות המקומית לשימוש  .4.3.1

המעיד על קיומו  1965-א' לחוק תכנון ובנייה תשכ"ה119מידע תכנוני בהתאם לסעיף 

 יעוד הנדרש במכרז(.יה של

או הוכחה  בלשכת רישום המקרקעין )טאבו(מסמך מעודכן המוכיח רישום הנכס  .4.3.2

המניחה את דעתה של ועדת המכרזים לגבי טיב הזכויות של המציע בנכס וכן ייפוי כוח 

חשב יהגשת הצעה מטעם המציע ת בלתי חוזר מבעל הזכויות, אם המציע אינו הבעלים.

כמו כן, ועדת המכרזים רשאית לפנות לגופי  הבעלים על כך.או \כאישור המציע ו

  .לברר את טיב זכויות המציע בנכס כדיאחרים  הממשל

 חוק -)להלן  1976 -ק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"וכל האישורים הנדרשים לפי חו .4.3.3

אישור של פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, ובכלל זה ( ציבוריים גופים עסקאות

 של המרשתת באתר המופיעממוחשב  אישור או; ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי

פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה  מנהל מציעשה המעידבישראל  סיםיהמ רשות

 אישור או; (מוסף ערך מס חוק -)להלן  1975-"והתשל, מוסף ערך מס וחוק (חדש נוסח)

 מדווח וכן הכנסותיו על שומה לפקיד מדווח והוא, חשבונות פנקסי מניהולפטור  שהוא
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בכל מקרה . מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מוסף ערך מס למנהל

 .הנוכחית המס שנתל תקף להיות ךצרי האישור

אתר  באמצעותשותפות עדכני מרשות התאגידים הניתן להפקה או  נסח חברה .4.3.4

של רשות התאגידים. המזמין מבהיר כי שותפות שאינה רשומה במועד הגשת  המרשתת

ההצעות תידרש לרישום כדין כתנאי לתחילת ההתקשרות. המזמין שומר לעצמו את 

שותפות אשר לא נרשמה  והואהזכות שלא להתקשר עם מציע שהוכרז כזוכה במכרז 

 כאמור.

תימה של המציע וחותמת י הח\טופס הצעה והתחייבות מלא וחתום בחתימת מורשה .4.3.5

 המבנההמציע, בנוסח המחייב המצורף למכרז, לרבות התחייבות להתאים את 

וכן לעמוד בכל דין ובכל  ,כמפורט במכרז וכמפורט בחוזה השכירות ,לדרישות המזמין

 תקן רשמי בביצוע עבודת ההתאמה.

 זה.העל המציע למלא כנדרש את כל הנספחים המצורפים למכרז  .4.4

 .כמצוין לעיל המרשתתיפרסמו באתר  לגבי המכרזעדכונים  .4.5

יובהר, ועדת המכרזים רשאית לבקש מן המציע להבהיר לה כל עניין או לבקש כל מסמך או הבהרה 

כמו כן, ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית על פי  לצורך בירור עמידת המציע בתנאי הסף.

, , וזאת אם הנסיבות מצדיקות זאתךשיקול דעתה הבלעדי לאפשר השלמת מסמכים במקרי הצור

 .ובמקרים חריגים ומטעמים שירשמו, גם חריגה קלה מתנאי הסף

 

 כללים תנאים .5

לעיל, רשאי המזמין לבחור הצעה אחת  4.2.1, על אף האמור בסעיף שא ומתןבמסגרת המ .5.1

 , וזאתמהשטח המצוין לעיל קטן יותראו  גדול יותרהמוצע  שטחהאם  פילוא ,או יותר

תוך כדי באחרים שיתבקשו שינויים או  פרוגרמתייםמשיקולי כדאיות כלכלית, שינויים 

 .בעבורם פורסם המכרז רכי המשרדוצ בשלהליך המכרז או ת

 בחירת הזוכה תיעשה כמפורט במכרז ובהתאם לאמור בו. .5.2

עלות תכנונו והתאמתו את שייבחר יכללו  המבנהדמי השכירות שתשלם המדינה בגין  .5.3

המשרד רשאי להסתייע בשמאי המופיע ברשימת  .המזמין וייקבעו במשא ומתן לצורכי

 השמאים המייצגים את השמאי הממשלתי לצורך בחינת סבירות ההצעה. 

 שיתקיים המשא ומתןתנאי ההתקשרות ייקבעו על בסיס המפורט במכרז וכן במסגרת  .5.4

של התהליך,  מצאנה המתאימות ביותר בשלב כלשהויעם המציעים במכרז שהצעותיהם ת

 כמפורט במכרז.

 שמורהתהא  כן, למזמין שנים. כמו חמש של שכירות לתקופת הצעה ייתן מציע .5.5

 שניםלאו  לתקופות הצעה יתנו כי ומתן המשא במסגרת המציעים מן לבקש האפשרות

בהסכמת  לצרכיו. ובהתאם למזמין שיראו כלכלית כדאיות לשיקולי בהתאם ,נוספות

 ,נוספות בתקופות השכירות תקופת את להאריך האפשרות למזמין שמורה תהא המציע

 כמפורט בחוזה השכירות אשר במכרז. 
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יטביעו  ,ו על כל מסמכי המכרז בראשי תיבותמיחתי החתימה של המציע \מורשהוהמציע  .5.6

חתימה מלאה במקום המיועד בסוף ההסכם יחתמו חותמת התאגיד על גבי כל עמוד, ואת 

עשה לאחר יחותמת התאגיד. השלמת חתימות על חוזה השכירות תכן יטביעו את לכך ו

 בחירת הזוכה במכרז. 

ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, וכן  .5.7

ת ועד עם המציעים. שא ומתןמ ולקיים הצעות כמהאו  רשאית לקבל חלק מהצעההיא 

ל סיבה, לרבות מאילוצים כלכליים או רשאית לבטל את המכרז בכל שלב מכ המכרזים

 תקציב. מאילוצי 

המזמין שומר לעצמו את הזכות להביא במערכת שיקוליו חוסר שביעות רצון וניסיון  .5.8

וזאת בכל שלב משלבי בחינת  ,המוצע המבנהשלילי בעבר, הן לגבי המציע עצמו והן לגבי 

 ההצעות.

, המבנהם מיקו הקריטריונים האלה:פי הצעות העונות על דרישות תנאי הסף ייבחנו ל .5.9

 המבנההתקציבי, אופן התאמת מההיבט מההיבט המקצועי ו המבנה התאמתמידת 

ההצעה  לשימוש המיועד, כדאיות המבנה רכי המזמין, התאמתוצפי פנימית להלחלוקה 

ת המזמין על פי דרישו המבנה כלכלית )לרבות תנאי התחזוקה המוצעים(, זמינות מבחינה

ל במטרה ווהכ ,או בית משפט יחידות ממשלתיותל מיקום הסמוךמדיניות המזמין ל פיול

 בפועל. במבנהשישתמש  מזמיןהלקבל את הפתרון הטוב ביותר לדרישות 

 המזמין לא ישלם דמי תיווך כלשהם לגבי הצעה כלשהי. .5.10

ישכור ולשטחים  זמיןשהמקיון לשטח יעל המציע לצרף הצעת מחיר לשירותי ניהול ונ .5.11

 .קיוןיולצרף מפרט אחזקה ונ המשותפים

 

 הזוכה בחירת תהליך .6

 ההצעות של מוקדם מיון 6.1

אם ההצעות עומדות בתנאי הסף של כדי לבדוק תמנה ועדת משנה  ועדת המכרזים 6.1.1

  המכרז.

תשלח  המכרזים ועדתת מזכירו ,הסף על יידחו הסף בתנאי עומדות שאינן הצעות 6.1.2

 .הודעות בהתאם

 או נוספים מסמכיםהבהרות או  לדרושרשאית  )או מי מטעמה( ועדת המכרזים 6.1.3

 באמצעות ההצעה את ולבחון להמשיךעל פי שיקול דעתה וכן בדוק פרטים נוספים ל

 בעריכת אין כי יובהר .הסף בתנאי עומדת אכן ההצעה אם להחליט ואז, ועדת משנה

 .המכרז של הסף בתנאי עומדת ההצעה כי אישור משום כאמור בדיקות

 . הסף תנאי את עברו כי נמצאש המציעים את תאשר המכרזים ועדת   6.1.4
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 ההצעות של מקצועית בחינה 6.2

 תיעשה הבדיקה. ההצעות שעברו את תנאי הסף איכותהמשנה תבדוק את  ועדת 6.2.1

 .למכרז 7 בסעיף להלן פורטויש כפי ,המידה לאמות בהתאם

 יתקיימו גם ,המציע עם מראש מועד תיאום, בההצעותבמסגרת תהליך בדיקת  6.2.2

ם ולהתרש פרטים להשלים אהיהאלה  יםהביקורמטרת . יםהמוצע במבנים יםביקור

 לשלב מעבר אישור אינם המוצעים במבנים. הביקורים מההצעות אמצעי בלתי באופן

 להחליטרשאית  המכרזים ועדת, לעיל האמור אף על. הזוכה בחירת משלבי כלשהו

 אינה שההצעה רשמוימטעמים שי הסיקה אם ,במבנה ביקור ללא הצעה דחיית על

 .פונקציונליתמבחינה  מתאימה

 לגבי המכרזים לוועדת מקצועית דעת חוות משנההועדת תגיש  ההצעות בחינת בתום 6.2.3

אם יתברר לאחר בדיקות , הסף בתנאי לעמידה התייחסות לרבות ,מההצעות אחת כל

 .נוספות שיערכו, שהצעה לבסוף אינה עומדת בתנאי הסף

 הזוכה בחירת תהליך של שלב בכל לדרוש רשאית )או ועדת המשנה( המכרזים ועדת 6.2.4

 התאמת על המעיד ראשוני תכנון זה ובכלל נוסף ומידע נוספים מסמכים הגשת

 רשאית וכן שטחיםה ופרוגרמת הטכני באפיון כמפורט המשתמש לדרישות ההצעה

 כל קבלת לצורך שמאיםעל ידי ו מקצועיים יועצים ידי על נוספות בדיקות לבצע

 .להחלטותיה הנדרש המידע

 

 ההצעות דירוג 6.3

עדת המכרזים את המלצותיה בעניין דירוג האיכות של וועדת המשנה תגיש לו 6.3.1

  המציעים, ולאחר מכן ועדת המכרזים תחליט בנושא.

 70-מ גבוהמציעים שלא ידורגו בארבע המקומות הראשונים או שלא יקבלו ציון  6.3.2

 בחרו במכרז.יהבא ולא י והם לא יעברו לשלב תידחינה,הצעותיהם  ,בדירוג האיכות

 . מהםיע משא ומתןיתנהל  יתר המציעים לגבי

כי לאחר קביעת רשימת המציעים  להחליט הזכות את לעצמה שומרת המכרזים ועדת 6.3.3

א ול זה,ה בשלב כבר הזוכה על יוכרז הצעות המחיר, ואזמעטפות פתחו י, יהסופית

 .ומתן משא שלב של יתקיים
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 ומתן משא 6.4

 

, זהה לשלב עברו שהצעותיהם המציעים עםיותר  או אחד בסבביתקיים משא ומתן  6.4.1

 .המכרזים לוועדת לנכון ראהישי כפי

, והמציעים תוצאותיו על המכרזים לוועדת ועדת משנה דווחת ומתן המשא גמר אחרי 6.4.2

, ובכלל זה גם משא ומתן יהיו רשאים להגיש הצעה חדשה למכרז התקייםמהם ישע

 ל לפי שיקול דעתם. ואו להותיר את הצעתם המקורית, והכ מחיר הצעת

או ועדת המשנה תבחן את איכות ההצעות החדשות שהוגשו לאחר שלב המשא ומתן  6.4.3

הצעות המציעים שנותרו בעינן ושלא הוגשו במקומן הצעות חדשות ותדרג את את 

 . 7בסעיף כמפורט איכות ההצעות בהתאם לאמות המידה 

עדת המכרזים את המלצותיה, ולאחר מכן ועדת המכרזים וועדת המשנה תגיש לו 6.4.4

 אין צורך בבדיקות נוספות,תחליט אם יש מקום לערוך בדיקות נוספות או לא. אם 

המדורגת בניקוד  הזוכה בהצעה תבחרו את הצעות המחיר המכרזים עדתותפתח 

זה על הזכייה לאחר דירוג הכר תהיה בדיקות נוספות, יתקיימוהגבוה ביותר. אם 

 .ופתיחת הצעות המחיר ערך בעקבות בדיקות אלהיהאיכות שי

 אף כי סבורה היא אם המכרז את לבטל למרות האמור לעיל, ועדת המכרזים רשאית 6.4.5

או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה במכרז זה, כגון  מתאימה איננה מההצעות אחת

 .אילוצי תקציב, החלטת מדיניות של המשרד וכו'

 ולחזור נוספות רותיכש הצעות לקבוע המכרזים ועדת רשאית הזוכה בחירת עם 6.4.6

עד שנה מתחילת  תקופה שלבתוך  הזוכה עם ההתקשרות תתממש לאאם  אליהן

 .ביצוע ההתקשרות

 

 לקביעת דירוג האיכות אמות מידה .7

)בסוגריים משקל כל  האלהייבחנו על פי אמות המידה  רכיבי האיכות של ההצעות במכרז

 : רכיב(

אופן  התקציבי,מההיבט מההיבט המקצועי ו מבנהה התאמת(, 30%) מבנההמיקום  .1

, מסרנשטכני הפיון אבהתאם לו צורכי המזמיןפי פנימית להלחלוקה  המבנההתאמת 

, (30%) מסרישתשטחים הפרוגרמת ל בהתאםלשימוש המיועד  המבנההתאמת 

על פי  המבנה, זמינות (20%) כדאיות כלכלית )לרבות תנאי התחזוקה המוצעים(

 .(20%) ודרישות המכרזהמכרז תנאי  לפיודרישות המזמין 

חוסר שביעות רצון וניסיון  הבמערכת שיקוליבחשבון להביא  רשאית ועדת המכרזים .2

וזאת בכל שלב משלבי  ,המוצע המבנהשלילי בעבר, הן לגבי המציע עצמו והן לגבי 

 .35%רשאית להפחית מציון האיכות עד  המכרזיםת . במקרה כזה, ועדבחינת ההצעות
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י תבאזור התפר שבין ש למבנהכאמור לעיל, עדיפות תינתן  ,לעניין מיקום המבנה .3

זמן בתוך יהיה זמין לאכלוס  שהמבנה. רצוי 75סמוך לכביש נצרת ונוף הגליל, הערים 

 קצר.

 . 60% הואהניקוד שיינתן לרכיב האיכות במכרז  .4

 

 רכיב המחיר 7.1

קבע אומדן למחיר במכרז, ועדת המכרזים יאם י .40% הואבמכרז  הניקוד שיינתן לרכיב המחיר

 מהאומדן.  20%-תהיה רשאית )אך לא חייבת( לפסול הצעה שחורגת ביותר מ

 

, תיקונים למכרזו נספחים, קובץ שאלות ותשובות למכרז: מסמכי המכרז כולליםלתשומת הלב, 

 אם יהיו.
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 44/2020 במכרזוהתחייבות המציע  טופס הגשת הצעה -' אנספח 

 

 הנחיות למילוי טופס הגשת ההצעה במכרז

  .על המציע במכרז להקפיד למלא את כל המשבצות בטופס ההצעה לפי הנדרש .1

 ריקות. אין להשאיר משבצות

י \על המציע לחתום בסוף כל דף של טופס הצעתו בחותמת המציע ובחתימת מורשה .2

 להתחייב בשם המציע במקום המיועד לכך.החתימה הרשאים 

גודלה של משבצת מסוימת אינה מאפשרת רישום מלא של כל הפרטים, על המציע אם  .3

לרשום את הפרטים החסרים בדף ריק נפרד עם ציון הסעיף הרלוונטי ולצרף את הדף לאחר 

 י החתימה הרשאים להתחייב בשם המציע.\הוספת חותמת המציע וחתימת מורשה

 טופס ההצעה,בהמציע קיימים נושאים כלליים או ספציפיים נוספים שלא כוסו  אם לדעת .4

לטופס הצעתו, וזאת לאחר הוספת חותמת את הכתוב צרף ולעליו להעלותם על הכתב 

 י החתימה הרשאים להתחייב בשם המציע לדפים שנוספו.\המציע וחתימת מורשה

שלחו יי אליהשהיא הכתובת כותבים אתם ש הדוא"ל כתובת ,לתשומת לב המציעים .5

היא הכתובת  דוארכתובת למשלוח כ כותביםאתם שאודות המכרז. הכתובת על עדכונים 

אודות המכרז, יש לציין כתובת על אליכם בדואר רשום מכתבים רשמים  וישלחיאליה ש

 מפורטת ומלאה.
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 נספח א' )המשך( - טופס הגשת הצעת מחיר והתחייבות המציע במכרז 44/2020

  : ________________________שם המכרז ___________ מספר מכרז:

 ים\פרטי המציע

 __________________________________ ים:\שם מלא של המציע

 מספר ח.פ: _______________ זהות: _________________עודת מספר ת

 כתובת למשלוח דואר:

 ד:________"ת בית: _________ פרמס רחוב: _____________

 ___________ מיקוד: עיר:______________

 __________________________ :דוא"לכתובת 

 פרטי איש הקשר:

 _______________________ שם אישר הקשר:

 : __________________סלולרי פר טלפוןמס _________________ טלפון: פרמס

 

 המוצע המבנהפרטי 

 :המבנהכתובת  

 כתובת מלאה: _________________________________________

 . ________4 . _______3 _______ .2 . ______1ים: \מספר הגוש

 . ________4 . _______3 _______ .2 . ______1ות: \מספר החלקה

 __________________ זמינות הדיור:

 במ"ר:___________מוצע שטח  פירוט השטחים ברוטו: ____________

  חותמת:__________ חתימה:______________ שם:______________ 

 

 לפי קומות המבנהשטח 

 ______________________________________ : במבנההקומות  פרמס ך הכולס

 ______________________________________ מספרי הקומות המוצעות:
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 נגישות

 ___________________________________ ציבורית:נגישות לתחבורה 

מספר קווי האוטובוס העוצרים במרחק של עד 

 ___________________________________ המוצע: למבנהמהכניסה הראשית  טרמ 100

 ___________________________________ נגישות לעורקי תחבורה ראשיים:

 ___________________________________ וגודלן: במבנהמספר המעליות 

  

 חותמת:__________ חתימה:______________ שם:_________________

 

 הימקום חני

 ______________________ : למבנהמקומות חנייה מקורים צמודים  פרמס

 ______________________ : למבנהמקורים צמודים  שאינםמקומות חנייה  פרמס

 :למבנהמיקום החנייה הציבורית הקרובה ביותר 

מרחק 

 מהמבנה

 (:טר)מ

 

 פרמס

מקומות 

 ה:יחני

 

 

 )ללא מע"מ( ש"ח למ"ר ____________ מחיר מוצע לשכירות למ"ר לחודש

 )ללא מע"מ( ש"ח למ"ר ____________ מחיר מוצע לחנייה שמורה לחודש

 ש"ח למ"ר )ללא מע"מ( ____________ מחיר מוצע לחנייה לא שמורה לחודש

  
 

 לדמי תחזוקה מוצעמחיר 

דמי התחזוקה החודשיים למ"ר 

 המבוקשים ללא מע"מ

 קיון, חומרים ועוד יכולל נ

שטחים משותפים 

 )ציבוריים(
 )מחיר מרבי(₪ _________________

 )מחיר מרבי(₪ _________________ שטחים פנימיים

 

 חותמת:__________ חתימה:______________ שם:________________
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 התחייבות המציע

 פרטי החותם

 _________________________________________ שם מלא של החותם:

 כתובת מלאה:

 

 

 : ____________________________דוא"לכתובת 

 _________________________________________ תפקיד:

 

 :האלההמסמכים  אתבז פיםהנני מאשר כי מצור

 1976-האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו. 

  לחוק  ב2הצהרה האומרת כי לא קיימים לגביו התנאים המפורטים בסעיפים

 .עסקאות גופים ציבוריים

  יעוד הנדרש.יל במבנהאישור תקף מהרשות המקומית לשימוש 

  .נסח רישום 

  ,מסמכים אחרים המוכיחים יצורפו אם הנכס אינו רשום בלשכת רישום המקרקעין

את טיב זכויות המציע בנכס )אם המציע אינו בעל הזכויות בנכס עליו לצרף ייפוי כוח 

 המייפה את כוחו להציע את הצעתו(.

  י החתימה \אישור רו"ח או עו"ד בדבר זכות מורשה , יש לצרףתאגיד הואאם המציע

או  התאגיד המציע, דוגמת חתימתם וסמכויותיהם לחייב את התאגיד )ביחדמטעם 

 לחוד ודרישות נוספות(.

 

 שם:________________

  

 חתימה:______________

 

 

 

 חותמת:__________
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 הצהרת המציע 

)יש להקיף לא קיבלתי \שבכל הקשור להצעתי המפורטת לעיל, קיבלתי אתבזא. הנני מצהיר 

סיוע או עידוד כספי וכיוצא באלה מהמדינה או  ולמחוק את המיותר(את הבחירה גול יבע

אם על פי חוק עידוד השקעות הון או בהקצאת  ,אם במישרין ואם בעקיפין ,מרשות ממשלתית

 כל דרך אחרת.ברשות ציבורית אחרת או  באמצעותקרקע ללא מכרז או 

ראו לה בנסיבות יתצא לפועל, תנאים שיההתקשרות אם ועדת המכרזים רשאית להתנות, 

 העניין ובמסגרת מיצוי זכויות המדינה.

 נתקבל סיוע, להלן הפירוט:אם ב. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 :שנתקבל יועג. מטרת הס

_________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 :שנתקבלד. פרטי הגורם הממשלתי למתן הסיוע 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 שם:________________

 

 חתימה:______________

 

 חותמת:__________

 הצהרת בעניין חוברת המכרז

הריני מצהיר בזאת שקראתי והבנתי את כל האמור במכרז, על כל נספחיו, תנאיו וחלקיו, וכי 

 ומובן לי. המכרז כולל:קיבלתי הבהרות לגבי כל עניין שלא היה ברור 

 ללי, אופן הגשת ההצעה, תנאי סף,הפרקים השונים בחוברת המכרז )מבוא ותיאור כ 

 טופס הגשת הצעה והתחייבות המציע, תהליך בחירת הזוכה והנספחים(.

  חוזה ניהול תחזוקה.וחוזה השכירות 
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 המוצע ללשכה האזורית השטחשבו נמצא  הצהרה בעניין הבניין

 לאחר שהתייעצתי עם קונסטרוקטור מוסמך )שם הקונסטרוקטור(שהריני מצהיר בזאת 

וכן השלד עומד  ,קל"-רצפות "פלו ___________________, במבנה המוצע אין תקרות

 נטי.וובתקן הישראלי הרל

 במבנההצהרה בעניין התאמות 

לצורכי הייעוד הנדרש על  במבנהי לבצע את ההתאמות יידוע לי כי אם אזכה במכרז, יהיה על

פי דרישות האפיון הטכני ופרוגרמת השטחים. כמו כן, כל הוצאות התכנון וביצוע ההתאמות 

, וזאת במשך המבנהעבור  המזמיןישלם בדמי השכירות ש תכללנה , והןישולמו על ידי

 התקופה הראשונה של השכירות )לא כולל תקופות הארכה אם תהיינה כאלה(.

 

 שם:________________

 

 חתימה:______________

 

 חותמת:__________

 

 

 התחייבות המציע

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות  120-ל הואכי תוקף הצעתי זו את א. הריני מתחייב בז

במכרז וכי לא אעשה פעולה כלשהי, לא אסכים לפעולה כלשהי ולא אתיר פעולה כלשהי אשר 

 הימים הנ"ל. 120תמנע ממני לבצע את ההתקשרות לפי הצעתי זו במשך התקופה של 

כי אני מוסמך להגיש הצעה זו  אתהריני מתחייב בז ,ההצעה הוגשה בשם תאגיד או שותפותאם 

 בשם המציע וכי אני מוסמך לחתום בשמו.

 ב. התחייבות בעניין עקרונות תחזוקה

 המציע מתחייב לפעול בהתאם לחוזה השכירות המצ"ב בכל הקשור לנושאי תחזוקה.

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

_________ ____________ _______________ _____________ 

 חותמת חתימה שם משפחה שם פרטי
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תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר  - 'נספח ב

 מינימום

 )עמ' 1 מתוך 2(

י לומר יז _______________ לאחר שהוזהרתי כי על"תמספר אני הח"מ _______________ 

 כדלקמן: אתאת האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בז

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

להתקשר עם עורך התקשרות מספר ___________________ לאספקת 

כי הנני מוסמך לתת  ____________________ עבור __________________. אני מצהיר

 תצהיר זה בשם המציע. 

-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהל המונח "בתצהירי זה משמעותו ש

 . אני מאשר כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין אותו. 1976

לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוא  "עבירה"משמעותו של המונח 

ולעניין עסקאות לקבלת שירות  1987-התשמ"ז ,או לפי חוק שכר מינימום 1991-הוגנים(, התשנ"א

גם עבירה על הוראות ו 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2כהגדרתו בסעיף 

אני מאשר כי הוסברה לי משמעותו של מונח  החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 זה וכי אני מבין אותו. 

 :במשבצת המתאימה( Xסמן נא ל) לתאגיד רשום בישרא הואהמציע אם 

  ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו

( מטעם המציע בהתקשרות מספר________________________ מועד להגשה - )להלן

 ____________________ עבור ___________________.

  לפחות  וחלפה שנה אחתביותר משתי עבירות  בפסק דין הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  לפחות  ולא חלפה שנה אחתביותר משתי עבירות  בפסק דין הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 

___________________ ____________________  ____________________ 

 חתימה וחותמת    שם    תאריך 
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 )עמוד 2 מתוך 2(

 אישור עורך הדין

י יה בפנ\ת כי ביום ____________ הופיע\אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר

גב' \____________ מרעיר או ב שוביבמשרדי אשר ברחוב ____________ בי

או  ____________ הות שמספרהזעודת ת באמצעותה \תה עצמו\______________ שזיהה

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

 י על התצהיר דלעיל. יה בפנ\תעשה כן, חתם\לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה

 

 

_________________  ___________________  ___________________ 

 חתימה וחותמת    מספר רישיון    תאריך  
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 תיאום הצעות במכרז-תצהיר בדבר אי - 'נספח ג

 (2מתוך  1)עמוד 

ת"ז _____________ העובד בתאגיד  פראני הח"מ______________________________ מס

 כדלקמן:  _____________________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת

 ומנהליו המציע התאגיד בשם זה תצהיר על לחתום מוסמך אני . 

 זה במכרז התאגיד מטעם המוגשת להצעה בתאגיד אחראי אשר המשרה נושא אני. 

 שם את לפרט יש) להלן המפורטים המשנה בקבלני זו הצעה במסגרת להשתמש בכוונתי 

 (:מויע קשר יצירת ופרטי הרלוונטי התאגיד

בו ניתנת קבלנות שתחום העבודה  שם התאגיד

 המשנה

 פרטי יצירת קשר

   

   

   

 ללא, עצמאי באופן התאגיד ידי על נקבעו למכרז זו בהצעה מופיעים אשר והכמויות המחירים

 אשר המשנה קבלני למעט) אחר פוטנציאלי מציע עם או אחר מציע עם קשר או הסדר, התייעצות

 (. לעיל 3 בסעיף נוצוי

 הצעות מציע אשר תאגיד או אדם כל בפני הוצגו לא למכרז זו בהצעה המופיעים והכמויות המחירים

 אשר המשנה קבלני למעט) זה במכרז הצעות להציע הפוטנציאל את לו יש אשר תאגיד או זה במכרז

 (. לעיל 3 בסעיף ינוצו

 .כן לעשות בכוונתי ואין זה במכרז הצעות מלהגיש אחר מתחרה להניא בניסיון מעורב הייתי לא

 ואין זו מהצעתי יותר נמוכה או גבוהה הצעה להגיש אחר למתחרה לגרום בניסיון מעורב הייתי לא

 . כן לעשות בכוונתי

 . שהוא סוג מכל תחרותית בלתי הצעה להגיש למתחרה לגרום בניסיון מעורב הייתי לא

 מתחרה עם םכלשה ודברים דין או הסדר בעקבות נעשית ולא לב בתום מוגשת התאגיד של זו הצעה

 . זהה במכרז אחר פוטנציאלי מתחרה או

 במקום המתאים Vיש לסמן 

  ,בחשד לתיאום מכרז.  אינו נחקרהתאגיד מציע ההצעה כרגע למיטב ידיעתי 

 פרט:לנא , בחשד לתיאום מכרז נחקרהתאגיד מציע ההצעה , כרגע למיטב ידיעתי 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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 נספח ג' )המשך( - תצהיר בדבר אי-תיאום הצעות במכרז 

 )עמוד 2 מתוך 2(

ל ועד חמש שנות מאסר בפועל, הכ יותלהאני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול 

 בהתאם להוראות חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988. 
 

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

 

 

 אישור

____________  וב_______ מרח___ ספר רישיוןמ __הח"מ, עו"ד ___________אני 

שזיהה את עצמו  ___________הופיע בפני __ ____________ מאשר בזאת כי ביום

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר  ,מוכר לי באופן אישיתעודת זהות או שהוא  באמצעות

י את יכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפנאת האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים ל

 התצהיר דלעיל וחתם עליו.  נכונות

 

     

שם מלא    

 וחותמת
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 חוזה שכירות - 'ד נספח

 

 2020חודש ___________ ב_ ____שנערך ונחתם ביום ___

  

 חוזה שכירות בלתי מוגנת מספר...........

 

 

 מצד אחד  המשכיר( -תאגיד מספר_______________( )להלן  או ז")ת בין ____________

 

 מצד שני   השוכר( -)להלן  משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ביןו

 

 

 מ ב ו א

 

המחזיק הבלעדי  וא.................. וה.הבעלים או בעל זכויות חכירה לדורות או ואוהמשכיר ההואיל 

 המבנה -של ]מבנה קיים[ ]מבנה שייבנה[ ]מבנה בבנייה[ או שטחים במבנה )המבנה כולו ייקרא להלן 

 (;שטחי המשכיר -והשטח שבבעלות המשכיר ייקרא להלן 

 

ות[ ______ בגוש \חלקה] ________ ונבנה על ובוהמבנה נמצא בעיר ______ ברחוהואיל 

;________ 

 

ברוטו  מ"ר______-[ ]בתוך שטח המשכיר נמצא[ שטח של כיםו]שטחי המשכיר מהוו והואיל

ה יהמושכר( ובנוסף ___ מקומות חני -__________ שייעודו ____________ )להלן  ות\קומהב

 יה(;ישטחי החנ -מקורים לכלי רכב ללא תשלום לרבות לתשלום ארנונה ודמי תחזוקה )להלן 

 

המכרז( להשכרת מושכרים  -____________ )להלן  פרומסשוהמשכיר זכה במכרז והואיל 

 משרד מבקר המדינה;באמצעות  משרד מבקר המדינהני ישפרסמה ועדת המכרזים לעני

 

( הגיש למשכיר משרד מבקר המדינה -)להלן  מבקר המדינה ונציב תלונות הציבורמשרד  והואיל

חוזה ניהול  -נוסח חוזה ניהול תחזוקה כחלק ממסמכי המכרז ואשר העתק ממנו מצ"ב )להלן 

 התחזוקה(;

 

לשלם את דמי השכירות המפורטים להלן  היה אחראיי משרדוהוסכם בין הצדדים כי ה והואיל

ד וזאת אף למשכיר ודמי התחזוקה בגין עלות סל השירותים המפורט בחוזה ניהול התחזוקה בלב

 חברת הניהול(; -אם תפעל במבנה חברת ניהול מטעם המשכיר או מטעם אחרים )להלן 
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כמפורט במסמכי המכרז  ,והמשכיר הסכים להתאים את המושכר לצרכיו של השוכרוהואיל 

 וכמפורט בחוזה זה להלן;

 

 ובהתאם למכרז הוסכם בין הצדדים לחתום על חוזה שכירות זה כמפורט להלן:והואיל 

 

 כדלקמן: צדדיםה בין הוסכם לכך אי 

 פרשנותההמבוא, הנספחים ו .1

אם ההתקשרות , המבוא לחוזה זה, החוברת והמסמכים שחולקו במסגרת המכרז א.

 םהוהנספחים המצורפים לחוזה זה  ,מסמכי המכרז( -)להלן  -נעשתה במסגרת מכרז 

הדבר יפורש  ,התאמה בין מסמכי המכרז להסכם-אם יש אי חלק בלתי נפרד ממנו.

 עדר הסכמה, תינתן פרשנות המטיבה עם המשרד. יבהתאם לנסיבות, ובמקרה של ה

יחול על חוזה זה בשינויים  1973-תשל"גה)ד( לחוק החוזים )חלק כללי(,  25סעיף  ב.

ן הנדון או בהקשרו דבר יין הנדון ואם אין בענייאם אין הוראה אחרת לענ ,המחויבים

 כאמור.תחולה השאינו מתיישב עם 

 ,שנים חמשלהלן עולה על  14אם תקופת השכירות המוקנית לשוכר בהתאם לסעיף  ג.

בו ישנה התייחסות ו"שכירות" ייחשב הדבר כאילו מדובר שאזי בכל מקום בחוזה זה 

 ב"חכירה".

 

 פרטי המושכר .2

המצורף בחוזה זה לצורך  יה מתוחמים בקו אדום בתשריטיהמושכר ושטחי החנ א.

 .לחוזה כנספח אזיהוי בלבד ומסומן 

השטח הסופי של המושכר לצורכי חוזה זה ייקבע על ידי מודד מוסמך של  (1) ב.

 השוכר.

שטח המושכר יכלול את השטח נטו בתוספת חלק יחסי של השטחים  (2)

"עקרונות  -לפי העקרונות המפורטים בתוספת הראשונה לחוזה זה  ,המשותפים

 .מדידה"

תכולת המשכיר(  -ציוד וריהוט בבעלות המשכיר )להלן  יםבמושכר נמצאאם  (1) .ג

רשימת תכולת " - לחוזהנספח ג מסומנת כ, ההמפורטים ברשימה המצ"ב

המשכיר מתחייב לבטח את תכולת המשכיר בביטוח אש  ",המשכיר במושכר

פריט שברשימת תכולת לתקן, להחליף או לחדש כל בפעם מורחב ומדי פעם 

 המשכיר במושכר ושאינו תקין או ראוי לשימוש וזאת לפי דרישת השוכר.

 השוכר מתחייב להשתמש בתכולת המושכר באופן סביר. (2)

כשומר חינם בהתאם לחוק  היאאחריות השוכר לגבי תכולת המשכיר  (3)

 .1967-תשכ"זההשומרים, 
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 עודויהשכרת המושכר, שימושו וי .3

 

והשוכר שוכר בזה מאת המשכיר את המושכר בתנאים  ,משכיר בזה לשוכרהמשכיר  א.

 המפורטים להלן.

מוסכם בזה בין הצדדים כי השוכר ישתמש במושכר לייעוד המפורט במבוא לחוזה זה  ב.

והמשכיר ימציא לשוכר היתר ממוסד  ,הייעוד המוסכם( -רכי השוכר )להלן ולצ

ה, י( כמשמעותו בחוק התכנון והבנימוסד התכנון -התכנון המוסמך לכך )להלן 

ה( המאפשר שימוש במושכר לייעוד יחוק התכנון והבני -)להלן  1965-תשכ"הה

 להלן. 6וזאת קודם למסירת המושכר לשוכר כאמור בסעיף  ,המוסכם

והוא רשאי  ,מדינת ישראל\משרד מבקר המדינה הואכי השוכר  אתמודגש בז

או של הממשלה יחידות סמך  ה אוממשל משרדי להשתמש במושכר לייעודו באמצעות

, וזאת לפי משרד מבקר המדינהכל גוף אחר שאליו השוכר נותן שירותים במסגרת 

והוא רשאי להחליף את הגוף או הגופים המשתמשים במושכר,  ,ראות עיניו של השוכר

 .בפעם כולם או מקצתם, מדי פעם

 והלילה. השוכר יהיה רשאי להשתמש במושכר במשך כל שעות היום ג.

 

 תחולה של חוק הגנת הדייר -אי .4

חוק הגנת הדייר )נוסח  על פיהשוכר מצהיר בזה כי ידוע לו שהוא לא יהיה מוגן  א.

חוק הגנת הדייר( או כל חוק אחר שיבוא במקומו,  -)להלן  1972-תשל"בהמשולב(, 

 המעניק זכויות כל שהן לדיירים כדיירים מוגנים במושכר.

ומאשר כי לא שילם ולא התחייב לשלם למשכיר בעבור המושכר דמי השוכר מצהיר  ב.

וכי העבודה שתבוצע על פי  ,מפתח או כל תשלום אחר היכול להיחשב כדמי מפתח

 להלן לא תיחשב כדמי מפתח. 5סעיף 

 

 יעודויהתאמת המושכר ל .5

 רכי השוכר כמפורט להלן.והמשכיר יתאים את המושכר לייעודו לפי צ א.

 או       

לאחר קבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים לכך ועל חשבונו, מתחייב המשכיר  ]א.

להלן רטים וכניות המפו]לבנות את[ ]להשלים בניית[ המבנה בהתאם להיתרים ולת

ולהתאים את  מוש בחומרים הטובים ביותריברמה גבוהה ובש ,לחוזה נספח בב

 המושכר לייעודו לפי צורכי השוכר כמפורט להלן.[

עבודות  -ביצוע )להלן את הההתאמה ואת  ,התכנוןהמשכיר יבצע על חשבונו את  1.ב

 ממסמכי המכרז.בלתי נפרד חלק  שהםאפיון הטכני לבהתאם לפרוגרמה ו ,ההתאמה(

 על יקבלאלא אם הוא  ,מתחייב שבביצוע העבודות לא יועסקו עובדים זרים המשכיר 2ב.
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 .בעניין הממשלה להחלטות ובהתאם דין פי על הנדרשים האישורים כל את כך

 להלן:מפורט כ הואצוע עבודות ההתאמה ילוח הזמנים לתכנון וב ג.

 

המשכיר יכין על בסיס הפרוגרמה והאפיון הטכני האמור לעיל, על חשבונו על  (1)

אותה יגיש שראשונית  כנית חלוקהוידי מתכננים מקצועיים רשומים כדין, ת

 ימים מיום חתימת חוזה זה; 21תוך ב משרד מבקר המדינהלאישור 

משרד מבקר כנית החלוקה הראשונית יאשר וימים מיום קבלת ת 14תוך ב (2)

 כנית מקובלת עליו או יגיש את הערותיו למשכיר;וכי הת המדינה

ולא סוכמו הנושאים השנויים  משרד מבקר המדינההוגשו הערותיו של  (3)

ן האדריכל הראשי יימים מהגשת ההערות, יכריע בעני שבעהתוך בבמחלוקת 

 תוךבההכרעה תינתן בכל מקרה או מי שיסמיכו לכך בכתב; מבקר של משרד ה

 ;מהגשת ההערותימים  14

שונית, יגיש המשכיר לאישור ימים מאישור תוכנית החלוקה הראשבעה תוך ב (4)

לוח  -לוח זמנים לביצוע עבודות ההתאמה )להלן  משרד מבקר המדינה

הזמנים(, תוכניות עבודה מפורטות ומפרטים טכניים המבוססים על תוכנית 

תוכניות  -)להלן  האפיון הטכניעל החלוקה הראשונית, על הפרוגרמה ו

 העבודה(;

ימים  שבעהתוך ביאשר את לוח הזמנים ותוכניות העבודה  משרד מבקר המדינה (5)

 מיום קבלתם או יגיש הערותיו לגביהם;

ולא סוכמו הנושאים השנויים  משרד מבקר המדינההוגשו הערותיו של  (6)

ן האדריכל הראשי יימים מהגשת ההערות, יכריע בענישבעה  תוךבבמחלוקת 

ההכרעה תינתן בכל מקרה או מי שיסמיכו לכך בכתב; מבקר המדינה של משרד 

 משרד מבקר המדינהופה להגשת ההערות של ימים מתום התק 14 תוךב

על ידי או משרד מבקר המדינה  על ידיכניות העבודה לאחר אישורן ו)ת

כניות העבודה המאושרות, ולוח הזמנים ות -האדריכל הראשי ייקראו להלן 

 לוח הזמנים לביצוע העבודות(; -לאחר אישורו ייקרא 

של  ןימים מיום אישור שבעהתוך בהמשכיר יתחיל בביצוע עבודות ההתאמה  (7)

 העבודות; כניות העבודה המאושרות ולוח הזמנים לביצועות

תקופת ביצוע עבודות ההתאמה תהיה לפי האמור בלוח הזמנים לביצוע  (8)

בין המועד האחרון והעבודות, במקרה של סתירה בין לוח הזמנים שנקבע לעיל 

 ;6להלן יחול האמור בסעיף  6למסירת המושכר הנקוב בסעיף 

 להלן; 6 כאמור בסעיף למשרד מבקר המדינההמשכיר ימסור את המושכר  (9)

מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה שיחולו הפרעות, הפסקות או עיכובים בעבודות  ד.

ההתאמה כתוצאה מסיבה שמקורה בחוסר ידיים עובדות בענף, בהפסקות עבודה 

בגיוס חלקי או כללי או בכל גורם של כוח עליון, יידחה המועד הנקוב בלוח  בענף,

להדביק את הפיגור שנגרם  כדיהזמנים לביצוע עבודות ההתאמה ככל אשר יידרש 

במקרה של חילוקי דעות בין  אותן הפרעות, הפסקות או עיכובים כאמור. בעקבות
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של ן האדריכל הראשי יעניהצדדים לגבי תקופת דחיית המועד כאמור לעיל, יכריע ב

 או מי שיסמיכו לכך בכתב.מבקר המדינה משרד 

לצורך סעיף זה, לא יילקחו בחשבון הפרעות או עיכובים הנובעים מתהליך השלום או  

 חוסר כוח אדם עקב סגר המונע מעובדים להגיע למקום עבודתם.

העבודה המאושרות  המשכיר יבצע את עבודות ההתאמה על חשבונו ועל פי תוכניות ה.

ולפי לוח הזמנים לביצוע העבודות במיומנות, במקצועיות וברמת עבודה וגימור מעולה 

 ובחומרים הטובים ביותר;

 ,יהיה רשאי למנות נציג אשר יפקח על ביצוע עבודות ההתאמה משרד מבקר המדינה ו.

 המדינה או הממשלה ,משרד מבקר המדינהבפיקוח זה לעשות את  ואולם אין 

והמשכיר בלבד יהיה אחראי על  ,טיבןעל ההתאמה או  אחראים על ביצוע עבודות

הבנות -היא מניעת אי משרד מבקר המדינהביצוע העבודות וטיבן; מטרת הפיקוח של 

לבדוק את העבודות במהלך ביצוען בהתאם  למשרד מבקר המדינהומתן אפשרות 

 לנאמר לעיל.

 שינויים ותוספות ז.

כניות העבודה והשוכר שינויים או תוספות שאינם נכללים בתיידרשו על ידי אם 

 התוספות( יוסדר הדבר כלהלן: -המאושרות )להלן 

 השוכר יפנה למשכיר בכתב עם בקשה מפורטת; (1)

 צוע התוספות;יהמשכיר יודיע לשוכר בכתב על לוח הזמנים לב (2)

תב חתום המשכיר יבצע את התוספות אך ורק אם יוסדר ביצוען במסמך בכ (3)

 מבקר המדינהחשב משרד בידי או  משרד מבקר המדינהסמנכ"ל למינהל בידי 

ואולם אם  .( מצד אחד ובידי המשכיר מצד שני( להלן1.ב)9בסעיף )כהגדרתו 

לדחיית יום  יביאביצוע התוספות אינו כרוך בתשלום תמורה נוספת וביצוען לא 

יחייב את מדינה המבקר משרד של אישור האדריכל הראשי  ,מסירת המושכר

 .הצדדים

 עבודות השוכר ח.

המשכיר ומסירת המושכר לשוכר,  על ידיאם לפני השלמת עבודות ההתאמה  (1)

יחליט השוכר כי התאמת המושכר לייעודו מצריכה התקנת מערכות או 

עבודות השוכר(, יהיה השוכר רשאי, לפי שיקול  -מתקנים בידי השוכר )להלן 

בהתחשב בצרכיו לפי ייעודו של המושכר ובתיאום עם המשכיר, דעתו הבלעדי 

ל ווהכ ,להתקשר עם בעלי מקצוע שיועסקו על ידו לצורך ביצוע עבודות השוכר

בכפוף לזה שהשוכר לא יעשה שינויים או תוספות הפוגעים בקירות החיצוניים, 

ביסודות או בחלקים הנושאים של המבנה ללא הסכמתו המוקדמת של 

 המשכיר.

 המשכיר לא יהיה רשאי להתערב בביצוע עבודות השוכר או טיבן. (2)

על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, יהיה השוכר רשאי בכל עת וללא  (3)

ימים מראש, להיכנס למושכר לצורך ביצוע שבעה תשלום ולאחר הודעה של 

 מה חזקה ובתיאום עם המשכיר.ירשות שאין ע עבודות השוכר וזאת כבר
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 כנית ועל כל מסמךואם יבקש זאת השוכר, מתחייב המשכיר לחתום על כל ת (4) 

בקשר לכל פעולה הדרושה או שתידרש לצורך קבלת האישורים וההיתרים 

יד לאחר שיתבקש לעשות כן ישיידרשו לפי כל דין לביצוע עבודות השוכר, מ

לרבות אדריכל  ,ובמידת הצורך, מתחייב המשכיר לגרום לכך שכל גורם אחר

ות האמורהמבנה וכל יועץ או מתכנן, יחתום על המסמכים ויעשה את הפעולות 

 .לעיל

 משרד מבקר המדינהאישורים מטעם  .ט

הן מבחינת ביצוע עבודות  ,משרד מבקר המדינהכל האישורים הנדרשים מטעמו של 

או  מבקר המדינה משרד אדריכל על ידייינתנו  ,ההתאמה והן מבחינה ארכיטקטונית

לא יהיה בכוח  .הסמנכ"ל למינהל מי שימנה ל ידייסמיכו לכך בכתב או עמי שהוא 

אלא אם מולאו  ,אישור כזה לאפשר למשכיר לעשות עבודה כלשהי עבור תמורה נוספת

 .ז לעיל.5לגביו תנאי סעיף 

 

 מסירת המושכר .6

לכך בכתב מי שיסמיך ידי לאו  משרד מבקר המדינהאדריכל המושכר יימסר לידי  א.

, ביום שנקבע בלוח הזמנים לביצוע העבודות ולא מבקר המדינהמינהל של הסמנכ"ל 

פנוי  ,ריק מכל חפץ ואדם ואכשה. המושכר יימסר ____________ יאוחר מיום

כניות ובהתאם לת ,השוכר ולאחר שבוצעו בו עבודות ההתאמה שלמוש הבלעדי ילש

 ת רצונו שללשביעו ,לוח הזמנים לביצוע העבודהבהתאם להעבודה המאושרות ו

מחובר לרשת המושכר יימסר בתנאים האלה: כשהמושכר זאת ועוד,  .אדריכל המשרד

גישה מהרחוב אל כניסות הדרך  תותקנכשמ ;המים והביוב ולתשתיות החשמל

כניות והופעלו במבנה ובמושכר כל המתקנים והמערכות המוגדרות בתכש ;המושכר

הושלמו כש ;לעיל .ז5העבודה המאושרות והתוספות שהוזמנו בהתאם לסעיף 

כל  הוגשו לשוכרכש ;הטלפוניםוהמחשבים  התשתיות המאפשרות חיבור לרשת

האישורים וההיתרים הנדרשים לאכלוס המושכר והשימוש בו לייעוד המוסכם ממוסד 

האמור  )ובלי לפגוע בכלליותין לרבות יהנוגעת בענאחרת התכנון ומכל רשות מוסמכת 

 לעיל(:

אישור שינוי ייעוד  או ,ה לשימוש במושכר לפי הייעוד המוסכםיהיתר בני (1)

או היתר לשימוש חורג לתקופת השכירות, לרבות כל תקופה  ,לייעוד המוסכם

כנית המעידים ותקנון התוכנית מפורטת ושל שכירות מוארכת, או העתק ת

מבקר המדינה או נציגו כי הייעוד המוסכם  משרד לשלדעת היועץ המשפטי 

 מותר על פי דין;

יה )בקשה להיתר, תנאיו ילתקנות התכנון והבנ 21תעודת גמר לפי תקנה  (2)

 ;1970-תש"להואגרות(, 

 ;אישור יועץ בטיחות (3)

כולל אישור מכון התקנים למערכות גילוי אש ועשן,  אישור שירותי מכבי אש  (4)
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 ;אחרת רשות מוסמכת נוספתפיקוד העורף וכל 

ה י)ה( לתקנות התכנון והבני21העתק של הודעת מתכנן שלד הבניין לפי תקנה   (5)

 כניתולמהנדס, שקיימת ת 1970-ל)בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"

קונסטרוקציה מעודכנת ושהיא נמצאת במשמורתו במקום שפורט בהודעה. 

המסמך יהיה צילום של המסמך המקורי בתוספת אישור של עו"ד שהצילום 

 ;העתק מדויק של המקור הוא

 משרד העבודה; וטעםבודק מוסמך  מטעםמעליות  בדיקתאישור   (6)

 מיזוג אוויר; בדיקת מערכותאישור  (7)

 חשמל ותקשורת; בדיקת מערכותאישור  (8)

 יועץ אינסטלציה; בדיקתאישור   (9)

 עוצמות אור; בדיקתאישור  (10)

 אישור אדריכל המשכיר בעת ביצוע עבודות ההתאמות; (11)

לרבות דרכי גישה לשטח  ,לפיו המושכר מונגששמורשה נגישות לבניין  אישור (12)

, וכל זאת שלו מעברושטחי השל המבנה הציבוריים  םשטחיה ,זה מהרחוב

 ;על תקנותיו 1998-, התשנ"חבהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מגבלות

-תוויה ירוקה י, יועץ לבנהאישור יועץ קיימות )התייעלות אנרגטית, יועץ סביב  (13)

  ;תקן ירוק(

  ;בתקן רעידות אדמה עדכני עומדאישור קונסטרוקטור כי המבנה   (14)

מגנטי ואישור יועץ קרינה -לרבות מבדק שטף אלקטרו ה,סביבהמבדק תנאי   (15)

  ;כי המושכר עומד בהמלצות המשרד להגנת הסביבה

 אישור כל יועץ או מתכנן נוסף או אחר כנדרש;  (16)

כניות העבודה לביצוע וסטים מודפסים ואחד בקובץ ממוחשב של ת ארבעה (17)

מתי ומעודכנות הכוללות חתכים בצ( ותוכניות סופרפוזיציה As Made) בפועל

 מפגש מערכות;

: הוראות הכולל תיק מתקן מפורט לכל מערכת ומתקן בנפרד ולמכלול כולו (18)

הפעלה, הוראות אחזקה מונעת, הוראות לאיתור תקלות, קטלוגים מפורטים, 

 ;המלצות לחלקי חילוף, הוראות בטיחות ורשימת חומרים מסוכנים

פרוטוקול הקבלה( שיכיל תיאור  -פרוטוקול )להלן  ייכתבוכר בעת מסירת המושכר לש ב.

 והמשכיר או נציגו משרד מבקר המדינהנציג אדריכל המשרד או ו ,מצב המושכר

אישור כי המושכר נמסר היא  . חתימה על פרוטוקול הקבלהיחתמו על פרוטוקול זה

מושלם כאמור בסעיף קטן א בכפוף לנאמר בפרוטוקול )היום שבו  ואכשהלשוכר 

 יום מסירת המושכר(. -נמסר המושכר לשוכר ייקרא להלן 

 

 תיקונים החלים על השוכר .7

סביר במושכר על ידי  שאינומוש יהשוכר מתחייב לתקן כל נזק בפנים המושכר הנובע מש
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 אם תהיה ,המשכיר או חברת הניהול על ידיהשוכר, עובדיו או מבקריו, אלא אם הנזק נגרם 

ע את הקירות וכמו כן רשאי השוכר על פי שיקול דעתו הבלעדי לצבו ,עובדיה או שלוחיה כזו,

 תחזוקת פנים המושכר(. -הצרכים של השוכר )להלן י ל לפו, הכהפנימיים של המושכר

 

 תיקונים ואחזקה החלים על המשכיר .8

ביצוע של כל התיקונים למושכר ולמבנה שאינם ידי ל הביאהמשכיר מתחייב לבצע או ל .א

הפנימיים  -המבנה על כל חלקיו על לעיל, כדי לשמור על המושכר ו 7נכללים בסעיף 

ועל המערכות המשרתות את המבנה ואת המושכר במצב תקין וראוי  -והחיצוניים 

עולה וכן לעשות כל פ ,מבקריו, ברמה גבוהה ונאותהשל עובדיו ושל לשימוש של השוכר, 

הנדרשת לכך לרבות: אחזקה, בדיקות תקופתיות ותקינות, ביטוח אחריות, ביטוח 

. בלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, על המשכיר וחידושם חלקים ומערכות תשבר, החלפ

כלל במבנה ילטפל בכל דבר המפורט להלן הכלול במבנה בעת חתימת חוזה זה או שי

 לאחר מכן:

 בלאי; (1)

 דיי לפעולה הנובעים מטיב עבודה או חומרים גרועים, שלא נעשו עכל תיקון או  (2)

 השוכר ועל חשבונו של השוכר;

המעטפת החיצונית של המבנה, הגגות, הקירות, הרצפות והמשטחים על כל  (3)

וקרמיקה(, המרזבים, הצינורות,  PVCסוגי החיפוי )לרבות אריחים, שטיחים, 

גישה הגדר, דרכי המדרגות, ה מדרכות,האשפה, החיצוני, מתקני הטיח ה

 ויסודות המבנה;

 החשמל, הגז, הניקוז והביוב;מערכות מערכות ומשאבות המים,  (4)

 מערכות גילוי אש ועשן כולל יחידות הקצה; (5)

 מערכות ציוד וכיבוי אש כולל יחידות קצה; (6)

 ביטוח אחריות; מעליות ודרגנועים לרבות (7)

אוורור( כולל יחידות הקצה, מגדלי קירור, , )קירור, חימוםמערכות מיזוג אוויר  (8)

 משאבות ומפוחי אוויר לרבות ביטוח אחריות;

 מערכות כריזה ובקרה בכל המבנה כולל יחידות הקצה; (9)

 מכלולים פנימיים כגון דלתות, חלונות ותקרות ביניים; (10)

 מערכות ומתקני חשמל, כוח ותאורה לרבות גנרטור; (11)

מוש ילפה, לפי דרישתו של השוכר, של כל דבר אשר אינו ראוי לשאו הח חידוש (12)

 , אריחים וקרמיקה;PVCלרבות, ובלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, שטיחים, 

סעיף זה ייעשו תוך זמן סביר  על פיהתיקונים והעבודות שהמשכיר חייב לעשותם 

לא עשה המשכיר את  שייקבע על ידי השוכר או בא כוחו בהודעה בכתב למשכיר.

 התיקונים, העבודות והפעולות כאמור לעיל, רשאי השוכר, לאחר הודעה על כך בכתב,

וכל הסכומים שיוציא השוכר לשם עשייתם יהיו חוב  ,לעשותם על חשבון המשכיר

והשוכר יהיה רשאי לגבות חוב זה בכל דרך חוקית, ומבלי  ,המגיע לשוכר מהמשכיר
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ל, רשאי השוכר לקזז את החוב האמור מכל סכום שיגיע לגרוע מכלליות האמור לעי

בשיעור שייקבע  שא ריבית החשב הכלליילמשכיר מהשוכר. חוב כאמור בסעיף זה י

 השוכר. על ידילאחר יום התשלום בפועל  31-יום הה, מבפעם מדי פעם

 ,ת המבנהיכל ליקוי בנישל לתיקון  הביאלמען הסר ספק, המשכיר אחראי לתקן או ל ב.

ואם יתגלו ליקויים כאלה אשר ימנעו את השימוש במושכר או  ,רבות השלד והמסדל

חלקו בעקבות צו או הודעה של רשות באו אם יימנע השימוש במושכר או  ,חלקוב

 מקומית או כל רשות מוסמכת אחרת אזי:

תהיה לשוכר זכות לבטל חוזה זה במלואו או ככל שהוא מתייחס לחלק של  ( 1)

 ניתן לשימושר שאינו כהמוש

חלקו, כל עוד שלא ניתן יהיה להשתמש את לא ביטל השוכר את החוזה או  ( 2)

חלקו לא יהיה השוכר אחראי לשלם דמי שכירות, דמי תחזוקה בבמושכר או 

 ניהול או כל הוצאה אחרת הכרוכה בשימוש במושכר;דמי או 

ת על חשבונו לביצוע של כל העבודות הנדרשולהביא המשכיר מתחייב לבצע או  ( 3)

למצב  בכלל המבנהאת ובפרט כדי להביא את המושכר  ,תוך פרק זמן סבירב

וכמו כן ישלם המשכיר  ,השוכר כאורגן של מדינת ישראל על ידיראוי לשימוש 

עד  ,לרבות ארנונה והיטלים אחרים ,כל הוצאה ומס שיחול על המושכר

 השוכר.  על ידילאכלוס המושכר מחדש 

לעיל  6עבודות יודיע המשכיר על כך לשוכר ויחולו הוראות סעיף בתום ביצוע ה ( 4)

 .בהתאמה

 

 וניהולם הוצאות צריכה שוטפות ותחזוקת השטחים המשותפים .9

חשמל לפי המונים במים, במוש שלו בטלפון, ישא בתשלום עבור השיהשוכר י א.

 המותקנים לצורך מדידת שמושים אלה.

לרבות  ,בגין השטחים המשותפים במבנההמשכיר מתחייב לתת שירותים  (1) ב.

המערכות והמתקנים המשרתים את השטחים המשותפים. כל משרד ממשלתי 

המחזיק בשטחים במבנה או המשרד הממשלתי המחזיק בשטח הגדול ביותר 

 -)להלן  בפעם מדי פעם נציג משרד מבקר המדינהכפי שיודיע למשכיר  ,במבנה

למ"ר לחודש עבור ( fixed priceישלם למשכיר סכום קבוע ) ,המשתמש(

כפי שייקבע על ידי הממונה  ,דמי הניהול( -השירותים שהמשכיר ייתן )להלן 

הממונה על התחזוקה(. הממונה על התחזוקה  -לניהול התחזוקה הארצי )להלן 

ותחזוקת פנים המושכר. תים יכלול גם שירותי ניקיון רשאי לקבוע כי סל השירו

ותים שיינתנו בפועל יהיו על בסיס נוסח חוזה תשלום דמי התחזוקה והשיר

בין ווהוא ייחתם בין המשכיר  ,ניהול התחזוקה בשינויים המחויבים

בו נמצאים משרדי ש במבנההמשרד יבחר אם  תנאי זה יתקיים המשתמש.

 ממשלה אחרים.

 ב.15כאמור בסעיף  ,דמי הניהול הנ"ל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן 

כאשר המדד היסודי יהיה המדד של החודש שבו נקבעו דמי הניהול  ,להלן
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אחריות לתשלום עבור דמי ניהול התחזוקה תתחיל החל מיום  הנקובים לעיל.

לעיל,  6תחילת מתן השירות בפועל או מיום מסירת המושכר כאמור בסעיף 

 המאוחר ביניהם.

הוצאות עבור למען הסר ספק, לא ייכללו בהוצאות עבור השטחים המשותפים 

בדיקות תקופתיות ובטיחותיות, תיקונים או החלפת מערכות ומתקנים 

לרבות תיקונים בסיסיים למערכות  ,לעיל 8שבאחריות המשכיר לפי סעיף 

 ומתקנים אלה, מעליות ומיזוג אוויר. הוצאות אלה יחולו על המשכיר בלבד.

חלקו באופן בה או כל עוד יסופקו השירותים המפורטים בחוזה ניהול התחזוק (2)

וחברת הניהול תפעל על פי כל הוראות  ניהולהחברת  ל ידימלא ותקין ע

לרבות ההוראות המתייחסות לזכויות עובדי  ,הנדרשות בחוזה ניהול התחזוקה

 המשכיר כמתחייב מהאמור לעיל. ל ידי, תיחשב האספקה כאספקה עניקיון

אשר כ ,הממונה על התחזוקהאם המשכיר יתנגד לגובה דמי התחזוקה שקבע  (3)

או השוכרים של ( יהיו הבעלים משרד מבקר המדינה)לרבות  הממשלהמשרדי 

או נציג יותר ממחצית השטח ברוטו של המבנה, רשאי הממונה על התחזוקה 

לדרוש מהמשכיר להשיג הצעות מחיר מחמישה ספקים של שירותי המשרד 

מי התחזוקה לפי ההצעה ואזי יהיו ד ,ניהול תחזוקה המקובלים על הממונה

ובכפוף לכך שהממונה על התחזוקה יהיה רשאי לבקש פרטים,  ,הזולה ביותר

בירורים והסברים לגבי סעיפי ההצעות ולדרוש מהמשכיר להמציא לו העתקים 

והוא יהיה רשאי  ,של כל מסמך הקשור לבקשות לספקים ושל הצעות הספקים

ובהר כי הצעה תכלול ניקיון מלהיות נוכח בכל דיון בין המשכיר לספקים. 

לרבות כל האמצעים הנדרשים לביצוע האמור לעיל  ,שטחים פרטיים

אם המשכיר יחליט לרכוש את השירותים מספק בסטנדרטים גבוהים. 

הוא יהיה רשאי להוסיף על עלות דמי התחזוקה שסופקו לשוכר על  ,שירותים

שכיר עבור ודמי התחזוקה שישלם המשתמש למ, 5%ידי הספק תקורה של 

הגורם המספק את השירותים יהיה אם אולם  .שירותים אלה יכללו תקורה זו

או קרובי משפחתו, או בשליטת בעלי  ,תאגיד או גוף אחר שבשליטת המשכיר

קשור מספק השירותים יהיה שאו  ,או קרובי משפחתם ,שכרוהשליטה במ

)אם המשכיר הוא  או בעלי השליטה במשכיר ו,או קרוב משפחה של ,משכירל

 , לא יהיה המשכיר רשאי להוסיף תקורה כלשהי.תאגיד או גוף(

 המשכיר, במישרין או על ידיסופק תא ימכל סוג שה על אף האמור לעיל, אם אנרגיה  ג.

)כגון המשרד  עלחלופה המועדפת השזו ה יבעקיפין, ולא באופן ישיר מספק האנרג

אזי יהיה המשכיר רשאי להוסיף  ,החשמל, רשות מקומית וכיוצא באלה( רתחב

לרבות עלות מימון  ,עבור הוצאותיו 3.5%לחשבונות שהוא יגיש לשוכר תקורה של 

 הוצאות אלה.

שנים מיום מסירת המושכר, יהיו כל אחד מהצדדים רשאים  ארבעבתום  (1) ד.

הגשת הודעה בכתב לצד  באמצעותלבקש הערכת דמי ניהול התחזוקה מחדש 

 ההודעה(. -השני )להלן 

ימים מקבלת  21תוך באו  ,ימים מיום הגשת הודעה כזו על ידי השוכר 21תוך ב (2)
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הודעה כזו על ידי השוכר שהוגשה על ידי המשכיר, יעריך הממונה על התחזוקה 

 התחזוקה מחדש.את דמי ניהול 

דמי ניהול התחזוקה החדשים ישולמו החל מהיום הראשון לתשלום הבא  (3)

 ,להלן ב.15כאמור בסעיף קטן  ,הניהול ובצירוף הפרשי הצמדההמפורט בחוזה 

 בו נקבעו דמי הניהול החדשים.שובלבד שהמדד היסודי יהיה המדד של החודש 

שנים ממועד קביעת דמי הניהול מחדש יחולו  ארבעבתום כל תקופה של  (4)

ן יבמנילעיל בשינויים המחויבים. לצורך זה, ייכללו ( 3( עד )1)הוראות פסקאות 

 להלן, אם נקבע. א.14כל תקופה של הארכת תקופת השכירות שנקבע בסעיף 

קיון יתן שירותי ניאשר ינותן השירות(  -)להלן המשכיר מתחייב כי כל גורם   (1) ה.

השירות( במבנה או במושכר  -או שמירה או אבטחה )להלן בסעיף קטן זה 

שיון תקף ימטעמו באופן ישיר או באופן עקיף יהיה בעת מתן השירות בעל ר

קבלן כוח  ל ידי)א( לחוק העסקת עובדים ע.2כקבלן שירות בהתאם לסעיף 

ובמעמד חתימת חוזה זה, ומדי  ,רישיון כוח אדם( -)להלן  1996-אדם, התשנ"ו

ר, ימציא המשכיר לשוכר העתק של כל לאחר מכן לפי דרישת השוכבפעם פעם 

 שיון כזה.יר

, יהיה השוכר אין בידי נותן שירות רישיון כוח אדם תקףאם יוודא לשוכר כי   (2)

על לפחות, ימי עבודה  20תוך פרק זמן של ברשאי להודיע למשכיר בכתב כי 

שיון כנדרש וימציא העתק ממנו יהמשכיר לדאוג לכך שנותן השירות יקבל ר

שיון תקף יו ריגורם אחר שיש ביד באמצעותאו לחלופין שהשירות יינתן  ,לשוכר

 שיון לשוכר.יימציא העתק מהרכן שהמשכיר ו ,כאמור

ולא עמד המשכיר בדרישות השוכר , לעיל( 2.ה.)9 סעיףהודיע השוכר כאמור ב  (3)

שטחים משותפים במבנה( כאמור  מעט לגביבנוגע לשירות הניתן למושכר )ל

תוך פרק הזמן שנקבע לכך, יהיה השוכר רשאי להפסיק לקבל את בבהודעה, 

השירות מנותן השירות ולספק את השירות באמצעות עובדיו או כל גורם אחר 

להפסיק לשלם למשכיר ולנותן השירות ולכל גורם אחר כן שהשוכר יבחר לכך ו

המשכיר מתחייב בזאת לשתף פעולה עם  .את התמורה בגין מתן השירות

והמשכיר ישפה ויפצה את השוכר  ,ל הנוגע להפסקת מתן השירותהשוכר בכ

 הקשורכל גורם אחר מה, טענה ודרישה מנותן השירות או אבגין כל הוצ

 נותן השירות.  ל ידיהפסקת מתן השירות על

 ל ידיעל מתן שירות ע גם יחול .ה.9להסרת כל ספק, האמור לעיל בסעיף  ( 4)

ל מתן שירות כל ההוראות והתנאים לכך ע וגם המשכיר באמצעות עובדים שלו

 המפורטים בחוזה ניהול התחזוקה.

 בו התחייבות כי לצורך ביצועשתצהיר  לשוכרלן ימציא הקב במעמד חתימת חוזה זה  ו.

הוראת תכ"ם, "עידוד , לא יועסקו עובדים זרים כמפורט בהחוזההעבודות נשוא 

 .7.12.9העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה", מס' 

את כל האסמכתאות  דיתימי או נותן שירות מטעמו מתחייב להמציא המשכיר  ז.

 על ידיחשב המשרד או  על ידיוהאישורים הנדרשים לצורך בדיקת זכויות עובדי קבלן 

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.12.9
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.12.9
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.12.9
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  .חשב המשרד לביצוע מטלה זו על ידימשרד רואי חשבון המועסק 

 

 ביצוע שינויים במושכר על ידי השוכר .10

השוכר רשאי, ללא תשלום תמורה נוספת למשכיר, לעשות במושכר שינויים שאינם  א.

 דורשים קבלת היתר ממוסד תכנון, בהתאם לצרכיו וללא הסכמת המשכיר. 

השוכר רשאי, ללא תשלום תמורה נוספת למשכיר, לעשות במושכר שינויים הדורשים  .ב

פוי יי היאוחתימת המשכיר על חוזה זה  ,קבלת היתר ממוסד תכנון בהתאם לצרכיו

יה ממוסד התכנון יח מהמשכיר לשוכר לחתום בשם המשכיר על בקשת היתר בנוכ

עשה השוכר שינויים או תוספות הפוגעים יבתנאי שלא י ,ן לביצוע השינוייםיהנוגע לעני

בקירות החיצוניים, ביסודות ובחלקים הנושאים של המושכר ללא הסכמתו המוקדמת 

 משכיר.של ה

 השוכר פטור מלהחזיר את מצב המושכר לקדמותו. .ג

 

 ס ערך מוסףסים ומיתשלומי מ .11

כל המיסים, האגרות והתשלומים האחרים בגין המושכר עבור תקופת השכירות  א.

אגרות  ,ואילו מיסים, תשלומי ארנונה ,המשכיר על ידיישולמו  הנכסהחלים על בעל 

)למעט ארנונה בגין  השוכר על ידי, ישולמו במבנה דיירהותשלומים אחרים החלים על 

 ה(. ימקומות חני

 נוספיםה יישכור או יקבל שטח של חניות או שירותי חני שוכרכי אם ה אתמודגש בז 

חניות אלה תחול על  שלארנונה ה, האחריות לתשלום של המושכר הילשטחי החני

אלא אם סוכם אחרת  ,מפעיל החניון בלבדעל או  של הנכס בעליםעל המשכיר או 

בהם ישתמש שהמשרד יישא בחיוב בגין מספר חניות  בכתב ובמפורש בין הצדדים.

והוא שומר לעצמו את הזכות להקטין או להגדיל את מספר  ,מידי חודש בחודשו

 חניות בהתאם לצרכיו.ה

על או  הנכסכל היטל או אגרה החלים על בעל בשא בהיטל השבחה או יהשוכר לא י ב.

דבר שינוי ייעוד של המושכר לייעוד המוסכם או עבודות או פעולות שבוצעו דייר בה

 .במושכר או לגביו

שבאחריותו של המשכיר  שילוט ,כיבוי אש אלה:יוטלו על השוכר היטלים או אגרות  ג.

ב. לעיל, ישלם המשכיר אותם היטלים ואגרות. לא .11א. או .11לשלם לפי סעיף קטן 

או אגרות, ישפה ויפצה את השוכר בגין כל תשלום או  שילם המשכיר אותם היטלים

 .בפעם הוצאה שהוציא בצירוף ריבית החשב הכללי התקף מדי פעם

 על ידילהלן, מס ערך מוסף על תשלום דמי השכירות ישולם  20בכפוף לאמור בסעיף  ד.

תוך שבעה ימים מקבלת בובלבד שהמשכיר ימציא לשוכר חשבונית מס  ,השוכר

אף האמור לעיל, אם מנהל המכס יסכים כי השוכר ישלם את מס ערך על  התשלום.

המוסף שחל על תשלום דמי השכירות או כל תשלום אחר על ידי השוכר לפי חוזה זה 

מס ערך מוסף, אזי ישלם השוכר את המס ישירות לשלטונות  לחוק 20בהתאם לסעיף 
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 המס והמשכיר יהיה פטור מהמצאת חשבונית מס.

 

 ביטוח ואחריות .12

 אחריות הצדדים בנזיקין א.

השוכר והמשכיר מצהירים בזאת כי לא תהיינה להם כל טענות או תביעות  (1)

האחד כנגד השני בגין נזקים שייגרמו למבנה המושכר )כולל כל שינוי, שיפור, 

שיפוץ ותוספת למושכר( או לתכולתו, כולל ציוד המשרת את המושכר בבעלותו 

א במושכר ומחוצה לו, למעט נזקים הנגרמים או באחריותו של השוכר והנמצ

 ברשלנות אחד הצדדים או בזדון.

למען הסר ספק, מוסכם על הצדדים מפורשות, כי במסגרת הוראות חוזה זה  (2)

לא נוצרים בין הצדדים כל יחסים משפטיים חוץ מיחסים של משכיר ושוכר. 

יו יחשבו לכל מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוסכם כי כל עובדי השוכר ושליח

והם יועסקו על אחריותו ועל  ,בלבד ואו שליחיהשוכר ן ודבר כעובדי יעני

 חשבונו בלבד.

שא באחריות לכל נזק, אובדן והפסד שייגרמו לכל אדם )לרבות יהשוכר י )א( (3)

עובדי השוכר, מועסקיו ומשתמשיו(, למשכיר ולמי מטעמם, לציבור 

ינבעו מניהול עסקיו של הלקוחות ולקהל המבקרים במושכר, ואשר 

השוכר במושכר ומשימוש השוכר במושכר או מכל פעולה אחרת של 

 השוכר.

המשכיר יהיה פטור מכל תביעה שתבוא מצד אדם כלשהו בגין קיום  )ב(

המשכיר ייתבע אם הפעילויות וניהול העסקים על ידי השוכר במושכר. 

ו הראשונה יד עם דרישתיכאמור לעיל, מתחייב בזאת השוכר לשפותו מ

 הוצאה שיאלץ לשאת בהם.או בגין כל סכום 

שא באחריות י)ב( דלעיל, המשכיר י(3)-א( ו()3)על אף האמור בסעיפים  )ג(

, בציודו ובחצריו, לרבות עקב במבנהכלפי כל אדם וגוף אשר תנבע מפגם 

 תחזוקה לקויה שבתחום אחריות המשכיר. 

לעיל, המשכיר יהיה אחראי בגין ד (ב()3)-ו (א()3)על אף האמור בסעיפים  )ד(

מחדל בקשר מנזקים שייגרמו לגוף ולרכוש כתוצאה ממעשה או 

המשכיר על ידי וכתוצאה מעבודות התאמה, תיקונים ואחזקה שייעשו 

רותי ניהול ותחזוקה יחברה המעניקים שעל ידי קבלן או  על ידיאו 

ולם במבנה המושכר, לרבות כאשר הקבלן או החברה אינה בבעלותו, א

 כאמור. במבנהרותים המתחייבים ינשכרו על ידו לבצע את הש

השוכר שלא  על ידיאחריות השוכר תחול אך ורק לגבי עבודות שבוצעו בלעדית  (4)

השוכר  באמצעות המשכיר והמוגדרות על פי חוזה זה "עבודות השוכר".

ישא בהם ילשפות את המשכיר בגין הוצאות וסכומים ש ואמתחייב לפצות 

לעיל, והמשכיר מתחייב לפצות או  ב()(3)-)א( ו(3) (,2(, )1) בסעיפיםכאמור 

שא בהם בגין תביעה שתוגש נגדו ילשפות את השוכר בגין כל הוצאה וסכום שי
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כתוצאה  שלישיהמשכיר או נזק הנגרם לצד  על ידיוהנובעת מנזק הנגרם לשוכר 

  ד( לעיל.)(3)-)ג( ו(3)ה מרשלנות של המשכיר במושכר, לרבות כאמור בפסק

הפיצוי והשיפוי האמורים לעיל ניתנים גם בשל הצורך להתגונן נגד תביעה 

מילוי התחייבות של השוכר או המשכיר על פי חוזה זה, או -הנובעת מאי

 מהפרת התחייבות של השוכר או של המשכיר על פי חוזה זה.

יגרור אחריו תשלום ריבית  ,ימים בהחזר הוצאה כאמור 30-מיותר פיגור של 

תכ"מ,  -להלן )קנון כספים ומשק בת בפעם החשב הכללי כנקבע מדי פעם

 כמוגדר להלן(.

יודגש כי לשוכר תעמוד הזכות לקזז את הפיצוי והשיפוי האמורים לעיל אשר 

המשכיר חב לו מתוך דמי השכירות המשולמים למשכיר מהשוכר, בגין כל 

קיזוז זה יעשה ללא צורך בהסכמת המשכיר לכך ולאו דווקא  שהוא. מבנה

 רוע והנזק.יאליו מתייחסים האשהמסוים  למבנהמדמי השכירות הנוגעים 

השוכר לא יהיה אחראי לכל נזק הנגרם למושכר כתוצאה מכוח עליון, מפעילות  (5)

 -יה, עבודה או חומרים שאינם של השוכר, או מאייאויב וכן כתוצאה מטיב בנ

ניהול מטעמו חייבים בהם לפי חוזה החברת שעשיית תיקונים שהמשכיר או 

 ניהול.הזה ולפי חוזה 

בו נקבעה האחריות של צד אחד לפצות או לשפות את שבכל מקום בסעיף זה  (6)

משנהו בגין תשלום או הוצאה כלשהם, ייכללו בהוצאות אלה שכר טרחה עו"ד, 

גד תביעה כלשהי וכן תשלום פיצוי מומחה, הוצאות משפט, הצורך להתגונן נ

 עקב פסק דין סופי שאין עליו ערעור.

בכולו  -רע למבנה נזק אשר אינו מאפשר לשוכר להמשיך להשתמש בו יא )א( (7)

בהתאם לייעודו ולשימושו כפי שהיה לפני קרות הנזק, זכאי  -או במקצתו 

שניזוק על מתקניו  המבנהוהמשכיר מתחייב לשקם את  ,השוכר לדרוש

 תוך זמן סביר ולהחזירו למצבו כפי שהיה ערב קרות הנזק.ב

תוך זמן סביר בהתחשב בהיקף הנזק, ב המבנהלא בוצע שיקום מלא של  )ב( 

אשר היה מאפשר לשוכר לחזור ולעשות בו את השימוש שבגינו נשכר על 

 השוכר:ידו, זכאי 

i. מבנהרות עבור כל לקזז מתשלומיו על פי חוזה זה או בגין דמי שכי 

שהוא, את כל התשלומים שהיה זכאי להם המשכיר בגין התקופה 

 ,או בחלקו כאמור במבנההשוכר  השתמשבה לא ש

 או

ii.  אמור כנזק הלבטל חוזה זה בהודעה בכתב בכל עת לאחר קרות

  ()א( לעיל.7) קטןבסעף 

 ביטוח ב.

מתחייב בזאת מכל הוראה אחרת מהוראת חוזה זה, המשכיר  מבלי לגרוע ( 1)

לבטח על חשבונו את המבנה ואת כל חלקיו ומערכותיו בביטוח "אש מורחב" 

ולצרף את השוכר  חברה לביטוח בע"מ להנחיות ענבל בהתאם נון,יבערכי כ
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כמו כן, מוותר המשכיר על כל זכות שיבוב או חזרה כלפי  כמבוטח משותף.

ויתור על  דו יכלולהשוכר, עובדיו וכל הבאים מכוחו, והביטוח שייעשה על י

 זכות שיבוב זו.

 כל צד יבטח את תכולתו במושכר. (2)

המשכיר מתחייב לבטח את אחריותו בגין המבנה, חצריו ומתקניו בביטוח  (3)

תקינות המבנה -גוף ורכוש, לרבות כתוצאה מאי -אחריות כלפי צד שלישי 

  ותחזוקתו.

 לפוליסת הביטוח יצורף השוכר כמבוטח משותף.

 תכלול סעיף אחריות צולבת. הפוליסה

ארצות ליון דולר ילמקרה ולשנה לא יפחת ממאו  רועיגבול האחריות לא

 .הברית

מפני  ,גוף ורכוש -השוכר מתחייב לדאוג לכסוי ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי  (4)

 מושו במושכר.יפעילותו וששל תוצאה שהם נזקים 

השוכר מתחייב לשפות את המשכיר בגין תביעות שיוגשו נגד המשכיר על ידי  (5)

בין השוכר קיימים יחסי עובד ומעביד והנובעות מפעילות וכל אדם שבינו 

 השוכר בשטח המושכר, אלא אם האירוע נגרם ברשלנות המשכיר. 

ואחריות כלפי צד שלישי  ותהמשכיר ימציא לשוכר העתקי פוליסות אש מורחב (6)

 מבטח מורשה, כמפורט בסעיפי חוזה זה. על ידימאושרות 

לשוכר עומדת הזכות לבדוק את תנאי הפוליסה והיקף גבולות בכל עת שיחפוץ 

האחריות המצויים בה. על המשכיר תהא החובה להציג בפני השוכר פוליסה 

 השוכר. על ידיהתקפה מיד עם דרישתה 

על השוכר הם בקרן הפנימית המשכיר רושם לפניו שהביטוחים המוטלים  (7)

יחול  מדי פעם בפעם לביטוחי הממשלה, בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ.

והמשכיר מתחייב לפעול למלאן בהתאם  שונות, עדכון לגבי דרישות ביטוח

 להנחיית ענבל חברה לביטוח בע"מ.

"המשכיר", פירושם -"השוכר" ו המונחיםבו מופיעים שזה  12בכל מקום בסעיף 

 ות עובדיו ושלוחיו"."לרב

 

 העברת זכויות, המחאת זכויות וביטול החוזה .13

מתחייב השוכר שלא להעביר זכות מן הזכויות  ,לעיל .ב3בכפוף לנאמר בסעיף  א.

חוזה זה לאחר או לאחרים, לא להשכיר את המושכר או כל חלק  על פיהמוענקות לו 

אלא בהתאם לאמור בסעיף קטן ג להלן, ולא להרשות את  ,ממנו לאחר או לאחרים

מוש במושכר לאחר או לאחרים ללא קבלת הסכמה מוקדמת בכתב מאת יהש

 המשכיר.

המשכיר רשאי להעביר זכויותיו במושכר לאחר או לאחרים בתנאי שישמרו  ב.

ב ( סילוק כל חוב שהוא חיי2) ;( זכויותיו של השוכר בהתאם לחוזה זה1ושיובטחו: )
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ל המשכיר כלפי השוכר ( מילוי התחייבות כלשהי ש3)-ו ;לשוכר במסגרת חוזה זה

 המשכיר לשביעות רצונו של השוכר.  על ידיבמסגרת חוזה זה שלא מולאה 

למשכיר על רצונו לבטל חוזה זה, לפחות ימים מראש  30הודיע השוכר בהודעה בכתב  ג.

 :ביום שנקבע בהודעה, אזי

לשוכר על הסכמתו לביטול המוצע, יבוטל החוזה ביום אם הודיע המשכיר  (1)

 הנקוב בהודעת השוכר;

אם הודיע המשכיר לשוכר כי הוא אינו מסכים לביטול החוזה או לא ענה  (2) 

ימים מיום הגשת הודעת השוכר, יהיה השוכר רשאי ה 30תוך בלהודעת השוכר 

לתנאי חוזה להשכיר את המושכר או חלקו בשכירות משנה, בתנאים דומים 

וזאת בלי לשחרר את השוכר מאחריותו למשכיר על פי חוזה , 15פרט לסעיף  ,זה

 זה.

המשכיר יהיה רשאי להמחות את זכויותיו על פי הסכם זה בתנאי מפורש שהשוכר לא  ד.

אחראי כלפי הנמחה אם בשל טעות, בתום לב, ישלח השוכר תשלום כלשהו לפי  יהיה

המשכיר או חלקן למשכיר או לכל אדם אחר, וכן הסכם זה נשוא המחאת זכויות 

בתנאי שההמחאה תהיה כפופה לכל זכות שיש לממשלה כלפי המשכיר או שתהיה לה 

 בעתיד.

 

 תקופת השכירות, אופציה וזכות קדימה .14

 6סעיף מכמתחייב  ,שנים מיום מסירת החזקה במושכר חמשל תקופת השכירות היא א.

 לעיל.

להאריך את תקופת השכירות בחמש תקופות נוספות של עד שנה לשוכר תהיה הזכות  ב.

השוכר יהיו במתן הודעה  על ידי. מימוש זכויות ברירה אלה באותם תנאים אחת

דשים לפני תום תקופת השכירות או תום ומוקדמת למשכיר במכתב, לפחות שלושה ח

 ין.יין, לפי העניתקופת השכירות המוארכת הנוגעות לענ

הבעלים של המבנה כולו או  הואוהמשכיר  ,חלק בלבד מהמבנה ואההמושכר אם  ג.

השטחים הנוספים(, תהיה לשוכר זכות קדימה  -שטחים בו נוספים על המושכר )להלן 

 במשך תקופת קיום חוזה זה, לרבות במשך תקופה או תקופות מוארכות, כלהלן:

כל אימת שהמשכיר יציע להשכיר שטחים כלשהם במבנה, ישלח לשוכר בדואר  (1)

בה יפורטו פרטי השטחים שהוא מציע להשכיר ותקופת שרשום הצעה בכתב 

 השכירות המוצעת;

ימים מיום קבלת ההצעה יהיה השוכר רשאי להסכים לחתום על חוזה  45תוך ב (2)

ה בשינוי תקופת השכירות שכירות נוסף לגבי השטחים הנוספים בנוסח חוזה ז

אם  .וישלח למשכיר והוא יכין את החוזה לחתימה וביול ,ופרטי המושכר

צוע עבודות התאמה, יגיש פרוגרמה ומסמכים אחרים לצורך יהשוכר ידרוש ב

 לעיל; 5תכנון וביצוע עבודות ההתאמה כאמור בסעיף 

או נציגו בהתאם לרשימה  השמאי הממשלתי דמי השכירות ייקבעו על ידי (3)
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לפי בקשת השוכר לאחר שתוכניות  מדי פעם בפעם, השמאים המתעדכנת

לעיל; לא דרש  5העבודה המאושרות אושרו מטעם השוכר כמפורט בסעיף 

ימים  14תוך ביגיש בקשה לשמאי הממשלתי  ,צוע עבודות התאמהיהשוכר ב

 מיום חתימת חוזה השכירות;

 שטחים הנוספים שהוצעו לו, או לא הגיב להצעתסירב השוכר לשכור את ה (4)

ימים הנ"ל, יהיה המשכיר רשאי להשכיר את  45תוך התקופה של בהמשכיר 

ותבוטל זכות קדימה זו של השוכר לגבי  ,השטחים שהוצעו כאמור לעיל כרצונו

ובלבד שהמשכיר מתחייב כי לא  ,אותם שטחים שהוצעו על ידי המשכיר

אחרים, ולא יאפשר לאחרים  באמצעותישתמש בשטחים הנוספים, בעצמו או 

 להשתמש בהם בייעוד שאינו משרדים ללא הסכמת השוכר לכך בכתב ומראש.

לאפשר לאחרים לא על אף האמור לעיל, מתחייב המשכיר לא להשתמש או 

מוש של ישאת הלם מוש שאינו הוילהשתמש בחלק כלשהו של המבנה ש

השוטפת  המושכר למשרד ממשלתי או שיש בו כדי להטריד או לפגוע בפעילות

של השוכר במושכר. אין באמור בסעיף זה לחייב את המשכיר להפסיק את 

 מוש בשטחים במבנה שהיה קיים ערב חתימת חוזה זה.יהש

 

 דמי שכירות .15

שוכר לשלם למשכיר את מתחייב ה ,בתמורה להתחייבויות המשכיר על פי חוזה זה א.

ה( בתנאי תשלום יתשלומי דמי השכירות עבור המושכר )ללא תשלום עבור שטחי החני

 כדלקמן:

 ......................דמי השכירות הבסיסיים יהיו (1)

 על ידידמי השכירות הבסיסיים יחולו החל מיום מסירת המושכר וישולמו  (2)

כשהתשלום  ,ימים מתחילת הרבעון 10תוך בהשוכר למשכיר בגין כל רבעון 

בו יחול שעד לסוף הרבעון וימים מיום מסירת המושכר  30תוך בהראשון יבוצע 

 יום מסירת המושכר )בכפוף לאמור בפרוטוקול(.

 לצורך סעיף זה:

החל באחד בינואר, אפריל,  ,תקופה של שלושה חדשים קלנדריים -"רבעון" 

 יולי ואוקטובר בכל שנה;

השכירות ישולמו על ידי השוכר למשכיר בהעברה בנקאית לחשבון דמי  (3)

המשכיר שעליו הודיע לחשב משרד מבקר המדינה במעמד חתימת חוזה זה. 

הודעה  באמצעות בפעם המשכיר יהיה רשאי להודיע על שינוי חשבונו מדי פעם

 בכתב של חודש מראש.

 דמי השכירות הבסיסיים יהיו צמודים למדד כדלקמן: ב.

והשוכר  ,המשכיר יהיה זכאי לתוספת לדמי השכירות הבסיסיים שנקבעו לעיל (1)

לפי השינויים שיחולו בין  ,יהיה זכאי להפחתה מדמי השכירות הבסיסיים

 המדד היסודי לבין המדד הקובע כמוגדר להלן;
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יוגדלו דמי השכירות הבסיסיים  ,אם המדד הקובע יהיה גבוה מן המדד היסודי (2)

 לה המדד הקובע ביחס למדד היסודי;בשיעור שבו ע

אם המדד הקובע יהיה נמוך מן המדד היסודי, יוקטנו דמי השכירות הבסיסיים 

 בשיעור שבו ירד המדד הקובע ביחס למדד היסודי;

 :לצורך סעיף זה

הלשכה  מפורסם על ידימדד המחירים לצרכן כולל פירות וירקות  -"המדד" 

ולרבות אותו מדד אשר יתפרסם בחודשו, המרכזית לסטטיסטיקה מדי חודש 

כל מוסד ממשלתי אחר, וכן כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין יהיה בנוי  על ידי

ואם יבוא מדד אחר,  .על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין לאו

 תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו לבין המדד המוחלף;

 בו נקבעו דמי השכירות הבסיסיים;שמדד של החודש  -"המדד היסודי" 

המדד שפורסם בחודש הקודם לחודש שבו יש לשלם דמי  -"המדד הקובע" 

 שכירות;

הוספת הפרשי ההצמדה או הפחתתם תבוצע עם תשלום דמי השכירות  (3)

 הבסיסיים.

כל חישוב בנוגע לתשלום דמי השכירות יבוצע על בסיס מספר של ימים בשנה  ג.

ובחודש קלנדרי לפי הלוח הגרגוריאני. דמי השכירות שנקבעו לפי סכום חודשי 

קביעת דמי  , לצורך4-בשכירות שנקבעו לפי סכום רבעוני יוכפלו הודמי , 12-יוכפלו ב

 השכירות השנתיים.

 ,הם תשלום סופי למשכיר בגין השכרת המושכר לשוכרדמי השכירות כאמור לעיל  ד. 

ופרט לאמור לעיל לא ישולם למשכיר כל תוספת או סכום נוסף בגין שימוש השוכר 

  במושכר.

 

 התחייבויות המשכיר .16

 במשך תקופת קיום חוזה זה, לרבות כל תקופה מוארכת, מתחייב המשכיר: א.

לא להתקין או להקים ולא לאפשר לאחר להתקין או להקים במבנה, עליו או  (1)

להיות היכולה קרוב אליו אנטנה או מכשיר אחר המקרין קרינה כלשהי 

 כל אישור אחר על פי דין; ללאמסוכנת לגוף האדם ללא האישור של השוכר ו

מבנה לא לבנות ולא לאפשר לאחרים לבנות מבנה נוסף או אחר על המבנה, ב (2)

המבנה ללא הסכמת השוכר ולפי תנאים  מתחםאו קרוב אליו או בתוך 

 שיסוכמו לכך;

לרשום את השכירות לפי חוזה זה בלשכת רישום המקרקעין בהזדמנות  (3)

יד אחרי חתימת חוזה זה, לרשום הערת יואם לא ניתן לעשות זאת מ ,הראשונה

 אזהרה לגבי שכירות זאת עם חתימת חוזה זה.

 

 המושכרפינוי  .17
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השוכר מתחייב לפנות את המושכר בתום תקופת השכירות או בתום תקופת השכירות  .א

ין, ולהחזירו למשכיר כשהוא ריק מכל אדם וחפץ ובמצב תקין יהמוארכת, לפי הענ

ובכפוף לכך שהשוכר יהיה רשאי להחזיק במושכר  ,בהתאם לאחריותו לפי חוזה זה

וכל זאת אם מסיבות טכניות לא יוכל  ,יום 90-תימשך יותר מתקופה סבירה נוספת שלא 

ן. ילפנות את המושכר בתום תקופת השכירות או תקופת השכירות המוארכת, לפי העני

עבור התקופה הנוספת ישלם השוכר למשכיר דמי שכירות יחסיים בהתאם למשך החזקה 

 הנוספת. 

 .לקדמותו המושכר מצב את מלהחזיר פטור השוכר .ב

 

 ביקורים במושכר .18

 בידי המשכיר לבקר במושכר בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מוקדם עם הזכות

 המשתמש.

 

 תרופות במקרה של הפרה .19

ישלם המשכיר  ,אם המשכיר לא ימסור את החזקה במושכר לשוכר כאמור בחוזה זה א.

לעיל  15שניים מדמי השכירות השנתיים שנקבעו לפי סעיף  לשוכר סכום השווה לפי

על יום של עיכוב, כפיצוי קבוע ומוערך מראש של הנזק שייגרם  עבור כל 365-מחולק ב

או בכל דרך  ותהיה לשוכר זכות לקזז פיצוי זה מתשלום דמי שכירות ,כך לשוכר ידי

 אחרת העומדת לרשותו לפי חוזה זה או לפי הדין.

אם לא יפנה השוכר את המושכר במועד שנקבע לפי חוזה זה, מתחייב השוכר לשלם  ב.

לעיל  15שניים מדמי השכירות השנתיים שנקבעו לפי סעיף  סכום השווה לפילמשכיר 

עבור כל יום של עיכוב, כפיצוי קבוע ומוערך  360-בתום תקופת השכירות, מחולק ב

 כך למשכיר. על ידימראש של הנזק שייגרם 

לעיל אינו בא לפגוע בזכויות הצדדים לדרוש  .ב.19-ו .א.19האמור בסעיפים קטנים  ג.

 כל סעד אחר המגיע להם לפי חוזה זה או על פי כל דין.

ימים במקרה של התשלום  45ימים או  30פיגור בתשלום דמי השכירות שאינו עולה על  ד.

ואולם במקרה של פיגור  .לא ייחשב כהפרת תנאי חוזה זה ,הראשון לפי חוזה זה

ימים, לפי העניין, ישלם השוכר ריבית בשיעור החשב הכללי  45ו ימים א 30שעולה על 

 30-נמשכת יותר מבהוראות תכ"מ עבור תקופת הפיגור אשר בפעם כנקבע מדי פעם 

 ימים, לפי העניין. 45או ימים 

 

 תנאים לביצוע תשלומים, אישורים ותנאים לגבי התקשרות עם המדינה .20

 ומימוש זכות ברירה לפיו:כתנאי מוקדם לכניסת חוזה זה לתוקפו  .1

ימציא המשכיר לשוכר אישור מפקיד מורשה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו,  ( 1)

המעיד שהמשכיר מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת 

וכן אישור שהמשכיר נוהג  ,מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף או שהוא פטור מלנהלם
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ה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי לדווח לפקיד השומ

 החוק הנ"ל. 

לגבי עבירות על חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, ימציא המשכיר לשוכר  ( 2)

נציגו, תקף למועד חתימת חוזה זה, או מועד מימוש  על ידיתצהיר בכתב חתום 

( לחוק עסקאות 1ב)ב()2עיף בהתאם לס"ד אופציה, לפי העניין, מאושר על ידי עו

מוש האופציה( לא הורשעו יכי עד מועד חתימת חוזה זה )או מ ,גופים ציבוריים

ואם הורשעו ביותר משתי עבירות  ,המשכיר ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות

 ממועד ההרשעה האחרונה. לפחות במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת

לגבי מתן שירות מהשירותים המנויים בתוספת הראשונה לחוק להגברת האכיפה  ( 3)

 על ידי, ימציא המשכיר לשוכר תצהיר בכתב חתום 2011-של דיני העבודה, התשע"ב

( 2ב)ב()2בהתאם לסעיף "ד נציגו, תקף למועד חתימת חוזה זה, מאושר על ידי עו

 כי התקיימו כל אלה: לחוק עסקאות גופים ציבוריים

י עד מועד חתימת חוזה זה )או מימוש האופציה( לא הורשעו המשכיר ובעל כ .א

במועד , זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירותה

ממועד ההרשעה  לפחות ההתקשרות )מימוש האופציה( חלפו שלוש שנים

 האחרונה;

מימוש האופציה( לא הוטלו על או כי בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות ) .ב

זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות ההמשכיר או על בעל 

 המהוות עבירה. 

ימציא המשכיר לשוכר נסח חברה עדכני מרשות התאגידים הניתן להפקה דרך אתר  ( 4)

כאשר בנסח לא מצוינים חובות  ,בלחיצה על הקישור "הפקת נסח חברה" המרשתת

חברה מפרת  הואוכן לא מצוין שהמשכיר , 2013לשנים שקדמו לשנת  אגרה שנתית

 חוק או שהמשכיר בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

( 3ב)ב()2-ב)א( ו2לעיל, יחולו ההגדרות המופיעות בסעיפים  (3).1-ו (.2).1לצורך סעיפים  .2

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

לרבות  ,חוזה זה במשך קיומו של חוזה זהבתחילת כל שנת כספים שתחול לאחר חתימת  .3

וכתנאי מוקדם לביצוע תשלום כלשהו למשכיר על פי חוזה זה, ימציא  ,כל תקופה מוארכת

אישור מפקיד מורשה, מרו"ח או מיועץ מס או העתק מבקר המדינה המשכיר לחשב משרד 

י פקודת ממנו, המעיד שהמשכיר מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פ

וכן אישור שהמשכיר נוהג לדווח  ,או שהוא פטור מלנהלם ,מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף

 על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי החוק הנ"ל. לפקיד השומה

 ,לדרוש מהמשכיר בהיותו תאגיד השוכר רשאי, במהלך קיום חוזה זהבפעם, מדי פעם  .4

וודא כי בנסח לא והשוכר י ,שותפותאו  לרבות שותפות רשומה, להגיש לשוכר נסח חברה

וודא ילגבי חברה ו ,הנסח בה מוגשששקדמו לשנה  מצוינים חובות אגרה שנתית לשנים

בנוסף כי לא מצוין שהיא חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה השוכר 

עילה להפסקת  יהיהימים ממועד הדרישה,  30וך תבקבלת נסח כאמור -אי מפרת חוק.

 המשכירההתקשרות עם 
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 מבקר המדינה משרדאו  זכות קיזוז של הממשלה .21

לשוכר תהיה זכות לקזז כל סכום המגיע לו על פי תנאי הסכם זה או על פי תנאי כל הסכם  

על פי תנאי הסכם זה  ,מכל סכום המגיע למשכיר מהשוכר או מהמשתמש ,אחר בין הצדדים

 או על פי תנאי כל הסכם אחר בין הצדדים.

 

 הרשאה תקציבית .22

נציגי הממשלה החותמים על חוזה זה מצהירים בזה כי ההוצאות וההרשאות להתחייב 

 .הכרוכות בביצוע חוזה זה תוקצבו בחוק התקציב השנתי לשנת התקציב הנוכחי

 

 הודעות .23

משלוח בדואר רשום בכל הודעה בכל הקשור לחוזה זה תינתן בכתב בדרך של מסירה ביד או 

וזאת על פי כתובות הצדדים המופיעות להלן או , משלוח בפקס עם אישור קבלת הפקסבאו 

הודעה שתימסר ביד תיחשב  על פי כתובת אחרת שעליה יודיע צד אחד למשנהו בכתב.

על והודעה שתישלח בדואר רשום תיחשב כנתקבלה  ,רתההנמען ביום מסי על ידיכנתקבלה 

 .שנשלחההנמען שלושה ימי עבודה לאחר  ידי

 כתובות .24

   ________________________________  המשכיר: 

________________________________ 

 משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור  השוכר:  

 9101001מיקוד , 1081ד "ירושלים ת 2רחוב מבקר המדינה   

    

 החתום: על הצדדים באים ולראיה

 __________________   המשכיר: __________________

 

 ___________________  __________________  השוכר: 

 _____________________________________________________________ 

המשכיר כשהוא תאגיד מחייבים את המשכיר לפי תנאי  שלאישור עו"ד כי החתימות הנ"ל 

 התקנון של המשכיר:

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 ___________חותמת: ___ ________________חתימה:  ______________ תאריך:
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   לחוזה השכירות הראשונההתוספת 

 עקרונות המדידה

 

 על תוספת זו יחולו ההגדרות המפורטות להלן:

 לעניין היקפי שטחי המושכר:

שטחים המשמשים את משרדי השוכר ובגינם ישולמו דמי  - "שטחים עיקריים"

 .דמי ניהול תחזוקהושכירות 

שטחים שעשויים להיות חלק מהמושכר ולשמש את השוכר ובגינם  - "שטחי שירות"

סים מוניציפאליים )לרבות ארנונה( ושום ילא ישולמו דמי שכירות, דמי תחזוקה ומ

וחדרי שירות: חדרי מכונות מכל סוג שהוא; חדרי  שירות תשלום אחר לרבות שטחי

פתוח ומקורה;  פטיו חשמל; חדרי סילוק ועצירת אשפה; מרפסות פתוחות ומקורות;

מתקנים ומבנים מקורים ופתוחים על גג המבנה; פירים מכל סוג שהוא; מעברים 

וגשרים פתוחים ומקורים; מדרגות ומעברי מילוט וחירום; חללים "כוכים", 

מובלעות ושטחים שגובהם פחות מגובה סטנדרטי על פי התקן; חריגות בנייה; 

ות מבואות ומעברים אל המעליות לרב ,קומות החניותבשטחים בקומות המרתפים ו

 כניסות, מלבד שטחים ומקומות חנייה שיוסכם עליהם במפורש.הו

לשטחים  עקרונות המדידהלצורך תשלום דמי השכירות ודמי ניהול התחזוקה יחולו 

לקונטור המושכר נטו יתווסף חלק יחסי של שטחי הציבור במבנה  כלהלן:העיקריים 

אי ששטחי ציבור אלה משמשים את השוכר. בכל כגון מבואות ולובי כניסה, בתנ

דמי שכירות או  מומקרה במניין השטחים לתשלום לא ייכללו שטחי שירות ולא ישול

 דמי ניהול תחזוקה עבור שטחי שירות כמוגדר לעיל.
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 נדרשת הכנית חלוקולת הדוגמ -' הנספח 
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 הכתב כמויות לדוגמ - לחוזה שכירות 'ו נספח
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 הזוכה של סודיות הצהרת -' ז נספח

 

 :בזה ומתחייב מצהיר"מ _____________________________________ הח אני

 

 למשרד שירותים אתן שבה התקופה במשך למסור ולא להראות לא, לגלות לא .1

 מידע ושום מסחריים סודות שום גוף או אדם לשום מכן ולאחר המדינה מבקר

. המדינה מבקר משרד עבור שאבצע לעבודות בעקיפין או במישרין הקשור או הנוגע

, ללקוחותיו, לענייניו, לעסקיו, לרכושו הקשור דבר שום אמסור ולא אגלה לא

 לרבות, במגע מויע הבאים או בו הקשורים לגופים או ולאנשים המשרד של לספקיו

, תחשיבים, מחירים, תהליכים, ייצור שיטות, המשרד של ופיתוח מחקר נושאי

 בין וסודות מסמכים, כניותות, שרטוטים, וספקים לקוחות עם התקשרות תנאי

 למשרד שירות כנותן מעיסוקי כתוצאה ייאל הגיעו האמורים המידע או שהסודות

 .אחרת בדרך אליי שהגיעו ובין

 שאינם לגורמים מידע ידלוף לבל הצעדים כל את ולנקוט הפעולות כל את לעשות .2

 .מורשים

לעשות שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות העבודה שנמסרה לנו, כולל  לא .3

 .אלה למטרות שלא' וכוהעתקים 

 טופס על מטעמנו נציג או עובד כל המדינה מבקר משרד דרישת לפי להחתים .4

 .המשרדידי  על לנו שיסופק סודיות הצהרת

 לפי שלא מידע גילוי, 1977-"זהתשללחוק העונשין,  118סעיף  על פילי כי  ידוע .5

 וגם עובדיי על גם חל האמור בסעיף והאיסור ,פלילית רהיעב אוה שבדין סמכות

 .מטעמי קבלנים על

 

 

______________      _____________________ 

 חתימת הקבלן הזוכה      תאריך
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 ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר -' חנספח 

 
 ____________________ שמספרה הותז עודתת ת\נושא ____________________מ"הח אני

 -להלן )________________ )ח.פ. או ע.מ( ושמספר ______________םמטע חתימה ית\מורשה

 בחוק הקבועים לעונשים ה\צפוי אהיה וכי, האמת את להצהיר ייעל כי שהוזהרתי לאחר, (המציע

 :כדלקמן בזאת ה\מצהיר ,כן אעשה לא אם

 

 זה ובכלל העבודה דיני לפי ,עובדים זכויות שמירת בעניין חובותיו ומקיים פועל המציע  1.

 הספקת לעניין כמעסיק המציע על החלים הקיבוציים וההסכמים ההרחבה צווי

 והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים לחוק בהתאם לרבות ,השירותים

 שכר ומשלם 1991-ז"תשמה ם,מינימו שכר לחוק ובהתאם1991 -א"תשנה(, תנאים

 הקיבוציים ההסכמים, ההרחבה צווי, עבודה מחוקי כמתחייב בקביעות לעובדיו עבודה

 .עליו החלים האישיים וההסכמים

 ת,עבירו משתי ביותר הורשעו לא אליו זיקה ובעל המציע, ההצעות הגשת למועד נכון . 2

 ואם

 אחת שנה חלפה צעותהה להגשת האחרון במועד , אזיעבירות משתי ביותר הורשעו

 "עבירה"ו "הורשע" ,"זיקה בעל, "זה סעיף יןילענ .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות

 .1976-ו"תשלה ם,ציבוריי גופים עסקאות לחוק ב2 בסעיף כמשמעותם

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זהו כי ה\מצהיר הנני . 3

 

 :_________________________חתימה

 

 

 

 עורך דין אישור

 'גב\מר בפני ה\הופיע__________ ביום כי בזה מאשר ,ד"עומ__________"הח אני

_________, פרהמסהות שזעודת ת לפי ה\שזיהיתיו או אישית לי ת\המוכר ____________

 בחוק הקבועים לעונשים ה\צפוי תהיה\יהיה וכי, האמת את להצהיר ה\עליו כי ה\שהזהרתיו ולאחר

 י.בפני עליה ה\וחתם, דלעיל ה\הצהרתו נכונות את ה\אישר ,כן תעשה\יעשה לא אם

 

________________   _________________   ________________ 

 תאריך    וחותמת חתימה       שם
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 בביצוע או בהצעה עניינים ניגוד היעדר בדבר הצהרה -' טנספח 

 

 לכבוד

 משרד מבקר המדינה -ישראל  מדינת

 

המועמד( המציע את מועמדותי למתן  -מועמד ____________________ )להלן \ני תאגידא

 שירותים, על פי הנדרש במסמכי מכרז זה, מצהיר ומתחייב בזה:

השירותים , אין בהגשת הצעה זו ובביצוע תיועל פי ייעוץ משפטי שקיבל ילפי מיטב ידיעת

עבור נציבות תלונות הציבור בנצרת או בנוף  לשכה אזוריתלאיתור  44/2020 במכרזהמבוקשים 

או  ישלבשל עיסוק או תפקיד אחרים, עסקי או אישי, עניינים, משום ניגוד , המכרז( -)להלן  הגליל

 .י משנה המעורבים בהצעה זו או בביצועהקבלנשל או י ישל עובד

 וכראיה להצהרתי זאת על החתום:

 ___________________________________     _____________________________ 
 עמותה \שותפות  \חברה  \ פר ת"זמס שם המציע 

 ___________   _______________________       ______________________ 
 חתימה וחותמת שם מלא של החותם בשם המציע תאריך 
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-מוגבלות, התשנ"חלפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם  הצהרה -נספח י' 

1998 

לאחר , _______________ תעודת זהות שמספרה ת\בעלאני הח"מ _______________ 

לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  ה\לומר את האמת וכי אהיה צפוי ישהוזהרתי כי עלי

 ה בזה כדלקמן:\מצהיר

( המציע - )להלן ה\המציע היא\תצהיר זה בשם ___________________ שהוא נת\הנני נותן

להתקשר עם עורך התקשרות מספר ___________________ לאספקת  ת\המבקש

ת לתת \ה כי הנני מוסמך\____________________ עבור __________________. אני מצהיר

 . ה\תצהיר זה בשם המציע

 במשבצת המתאימה(: Xסמן נא ל) 

  ה\חלות על המציעלא  1998-חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ" 9הוראות סעיף. 

  ה\חלות על המציע 1998-חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ" 9הוראות סעיף 

  מקיים אותן. והיא\והוא

נדרש  חלות על המציע 1998-חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ" 9הוראות סעיף אם 

 :במשבצת המתאימה xלסמן 

 עובדים. 100-פחות מ ה\מעסיק ה\המציע 

 עובדים או יותר. 100 ה\מעסיק ה\המציע 

 :במשבצת המתאימה Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100 ה\מעסיק ה\המציעאם 

  למנהל הכללי של משרד העבודה  תפנה\כי ככל שיזכה במכרז יפנה ת\מתחייב ה\המציע

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

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם הצורך ובמקרה ,1998-חלאנשים עם מוגבלות, התשנ"

 בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים  ה\התחייב ה\המציע

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

 ה\פעל ה\הנחיות ליישום חובותיו ה\ואם קיבל ,כאמור פנתה\פנה היא\, הוא1998-חהתשנ"

התקשרות שלגביה נתן  ה\מויבעבר לבצע פנייה זו ונעשתה ע ה\התחייב ה\המציעאם ) ליישומן

 התחייבות זו(.

 

לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד  ה\להעביר העתק מהתצהיר שמסר ת\מתחייב ה\המציע

 ימים ממועד ההתקשרות. 30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 

 אישור עורך הדין

י יה בפנ\ת כי ביום ____________ הופיע\אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר

______________ גב' \עיר ____________ מראו ב שוביבמשרדי אשר ברחוב ____________ בי

ת לי באופן אישי, ואחרי \המוכראו ____________  עודת זהותת באמצעותה \תה עצמו\שזיהה

ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא \תהיה צפוי\ה להצהיר אמת וכי יהיה\ה כי עליו\שהזהרתיו

 י על התצהיר דלעיל. יה בפנ\תעשה כן, חתם\יעשה

_______________    ____________________   ________________ 

 חתימה                חותמת ומספר רישיון         תאריך


