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  רשות שדות התעופה

לאפיון, תכנון, הקמה ותחזוקה של מרכז מבקרים חוויתי, עבור רשות שדות חוזה 
    התעופה

  

  רשות שדות התעופה בישראל    :ב י ן
  ,1977-רשות שדות התעופה, התשל"ז פי חוק- תאגיד שהוקם על    
  70100גוריון -, נמל התעופה בן137ת.ד.     
  ")הרשות(להלן: "    

  _______________    :ל ב י ן
    _______________  
    _______________  
  ")הספק(להלן: "    

  

מכוח את שדות ונמלי התעופה בישראל והרשות מחזיקה, מפעילה ומנהלת,   הואיל
נמל לרבות , 1977-בחוק רשות שדות התעופה, התשל"זסמכויות שהוקנו לה 

   ;)"נתב"גאו " "הנמל(להלן: " גוריון-התעופה בן

להתקשרות בחוזה  2015/070/0570/00מס'  פומבימכרז "פרסמה את הרשות ו  והואיל
מרכז מבקרים חוויתי, עבור רשות שדות תכנון, הקמה ותחזוקה של אפיון, ל

   ;, הוכרז כהצעה הזוכה במכרזהספקתו של ") והצעהמכרז" (להלן: "התעופה

תכנן ולבצע עבור לבאחריות הבלעדית והמלאה הספק מצהיר ומתחייב, כי יישא ו  והואיל
 Fixed-Priceשל  במתכונתהרשות את עבודות התכנון וההקמה של מרכז המבקרים 

Turn-key Project כאשר במסגרתה, יקבל הספק אחריות מלאה וכוללת לכל מרכיבי ,
אפיון, התכנון, הפיתוח וההפקה של כלל התכנים ויישומי המידע ואופני הנגשתם ה

וכן  המתחם הייעודילקהל המבקרים, ביצוע עבודות בינוי כחלק מהתאמה בשטחי 
ממשק ואינטגרציה מלאה לתשתיות תוך  החוויההתקנה והקמה של ציוד ומערכות 

 , תיעוד, הדרכהרצהה, הקיימות ברשות ומערכות מבנה פיסיות וטכנולוגיות
לציוד הבינוי, לעבודות  ותחזוקה אחריותוכן מתן שירותי  לצוות הרשות הטמעהו

תנאים המפורטים לשם כך הכול בהיקף, באופן וב, הכלולות במסגרתוולמערכות 
  ;נתנו מעת לעתי, כפי שירשותלהוראות ה בכפוףו חוזהב

  לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן:

  ונספחים מבוא .1

 .ותנאי מתנאיו חלק בלתי נפרד הימנו יםמהווונספחיו המבוא לחוזה  .1.1

  המסמכים המפורטים להלן  מהווים את נספחי החוזה: .1.2

  . הפרוגרמה -  נספח א'

  . נספח המידע -  נספח ב'

המתחם הייעודי/תשריט מצב קיים, תשריט נספח הנחיות לתכנון ובינוי ( -  נספח ג'
וכל יתר המפרטים הכלולים  ל עדכון/חידוש שלו)היתר הבנייה הקיים (וכ

  במסגרתה). 

   .נספח איכות הסביבה -  'דנספח 

   .נספח בטיחות וגהות -  'הנספח 

   .נספח בטיחות באש -  'ונספח 
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  פרשנות .2

הכותרות בחוזה נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות בלבד, ואין תוכן העניינים ו .2.1
הפניה בחוזה  .אחרת מטרהשימוש לצורכי פרשנות החוזה או לכל  םלעשות בה

ה הפנייה לנוסח המעודכן ביותר של הנספח כפי שיהיה קיים לנספח כלשהו משמע
  באותו מועד. 

את החוזה,  רכיביםבאחד המסמכים המבחוזה לרבות שהוגדר ו/או מונח ביטוי לכל  .2.2
הדברים  שרהקצוין במפורש אחרת או אם משמעות, זולת אם התהא אותה 

 .אחרת יםמחייבוהדבקם 

דו משמעות בין החוזה לבין נספחיו התאמה ו/או -בכל מקרה של סתירה ו/או אי .2.3
ו/או בין הוראות כל דין (הניתנות להתנאה) לבין  בין נספחי החוזה, לבין עצמםו/או 
מחויב להוראה  הספקיהיה "), אי התאמהו/או נספחיו (להלן, יחדיו: " החוזה

הן, אלא אם תקבע הרשות אחרת, על פי שיקול דעתה ימבינ הספקהמחמירה על 
 ש ובכתב.הבלעדי, במפור

ספק  לספקאו שהיה אי התאמה  הספקגילה מובהר בזאת, כי בכל מקרה שבו 
באחריות לפנות  הספקשא יי, בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם

בכתב, בדבר הפירוש שיש יד עם גילויה, על מנת לקבל הוראות לנציג הרשות מבכתב 
ם של איזה את ביצוע הספק יעכבעד לקבלת הוראות כאמור, לא לנהוג לפיו. 

  מהתחייבויותיו על פי החוזה אלא אם קיבל מנציג הרשות הוראה אחרת בכתב. 

הקשר בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירושים שבצדם, אלא אם  .2.4
 :תמחייב אחר הדברים או הדבקם

כל אלה יחדיו: חוק; חוק עזר; פקודה; פסיקה משפטית;  -  " הוראות כל דין"
במשרד ו/או יבה; הנחייה; אמנה; הוראה וקביעה שמקורה דרקט

רשות ממשלתית ו/או ברשויות המוסמכות ישראליות ובינ"ל ו/או 
הלכות במסמכים ההנדסיים ו/או במסמכים הסטטוטוריים ו/או ב

או  תכל רשות שיפוטי/או של פסוקות של בתי המשפט בישראל ו
ללים וכל תקנה ן וכן הכשיפוטית אחרת המוסמכת על פי די- מעין

); צו; הנחייה; הוראה ודרישה תקני ונהלי משרד הבריאות(לרבות 
(לרבות הוראות מוסדות התכנון); תקן; אישור; היתר; רישיון; 
רישוי; הסכמה; מגבלה; הסמכה ותעודה, ישראליים ובינ"ל, כפי 
שכל אלה יעודכנו ו/או ישונו ו/או יוחלפו, מעת לעת, במהלך תקופת 

ן שאוזכרו במפורש בחוזה (לרבות על דרך ההפניה) התקשרות, בי
ובין אם לאו, והכול בקשר ישיר ו/או עקיף עם ביצוע מלוא 

ההרצה, , על פי החוזה, במהלך תקופת ההקמה הספקהתחייבויות 
  . והתחזוקה האחריות

  , אבטחת מידע ושמירת סודיותנספח הוראות הביטחון -  'זנספח 

  . הספקאישור עריכת ביטוחי ו נספח נזיקין וביטוח -  'חנספח 

) As Madeתיעוד ותוכניות עדות (תכניות  , לרבותהסופיים התכנון תוצרי -  'טנספח 
  .)פו לאחר עריכתם, בהתאם להוראות החוזה(יצור

  .נוסח ערבות חוזה -  'ינספח 

   .נספח בדבר העדר ניגוד עניינים/אינטרסים -  'אנספח י

  נספח פרטי בנק הספק -  נספח יב'

למכרז על נספחיו, כפי  הספקההצעות וכן טופס ההצעה של טופס הזמנת  -  'גינספח 
    .  במסגרת הצעתו למכרז הספקשהוגשו על ידי 
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להתקשרות בחוזה לאפיון, תכנון, הקמה חוזה הרשאה זה  -  " החוזה"
והמפרטים כל נספחיו כן וחוויתי ותחזוקה של מרכז מבקרים 

המהווים חלק בלתי הכלולים במסגרתו (לרבות על דרך ההפניה), 
  . נפרד הימנו ותנאי מתנאיו

מבנים היתר הבנייה הקיים נכון למועד חתימת החוזה בהתייחס ל -  "  היתר הבניה"
, כפי שיעודכן במסגרת עבודות התכנון לצורך והתשתיות הקיימים

  , כמפורט בחוזה. בקריםמרכז המביצוע 

כללי רשות שדות התעופה שנחקקו מכוח הוראות חוק רשות שדות  -  " הכללים"
  . 1977- התעופה, התשל"ז

המבנים "
והתשתיות 
   "הקיימים

נכון למועד  במתחם הייעודישטחים ומתקנים מבונים הקיימים  -
 כל מערכת, תשתית ומתקן מכל מין וסוגחתימת החוזה וכן 

 , הממוקמיםטכנולוגיים, מחשובים, אלקטרוניים וכיו"ב)(פיסיים, 
, נכון למועד חתימת וחוצה לאו ממתחם הייעודי ב ו/או המותקנים

החוזה ו/או שיוקמו ו/או שיסופקו על ידי הרשות לאחר מועד 
בהתייחס ואשר , (בין היתר, כחלק מעבודות הרשות) חתימת החוזה

את עבודות התכנון  הספקיבצע  ,ו/או בממשק מלא עימםאליהם 
מרכז של  ותחזוקתבמסגרת ו/או לצורך הקמתו ווההקמה 
   ., כמפורט בין היתר בנספח ההנחיותהמבקרים

בהתאם  מתחם הייעודיב הספקיתכנן ויקים  ואות מתחם מבונה - "מרכז המבקרים"
עיצובי מאושר וליתר תוצרי התכנון הסופיים - לקונספט תכנוני

ו/או בממשק מלא עם המבנים בהתייחס  ,(כהגדרתם להלן)
כל מערכת, תשתית, ציוד ומתקן לרבות  והתשתיות הקיימים, 

 הכלולים במסגרתם,(פיסי, טכנולוגי, מחשובי, אלקטרוני וכיו"ב), 
   .בחוזההכול כמפורט 

המסמכים "
  "ההנדסיים

התכניות, התרשימים, עיצובי המאושר, -הקונספט תכנוניאלה: כל  -
וכל המסמכים כתבי הכמויות הנספחים ו, השרטוטים, המפרטים

הקשורים בהם, בין בכתב ובין בכל מדיה אחרת, המהווים חלק 
בלתי נפרד מהחוזה (בין שהם מצורפים לחוזה במועד חתימתו ובין 
שיערכו במהלך תקופת ההתקשרות, בהתאם  להוראותיו)  על פיהם 

מרכז של  תחזוקהלתכנון, הקמה ו הספקיבוצעו התחייבויות 
, נספח לוחות זמנים נספח ההנחיות, לרבות לעניין זה: בקריםהמ

לתכנון ולהקמה, נספח איכות הסביבה, נספח בטיחות וגהות, נספח 
בטיחות באש, נספח הוראות הביטחון, תוצרי התכנון הסופיים, 

שיבוצע במסמכים כל שינוי המפרט הכללי, המפרט המיוחד וכן 
  ות. הרשעל ידי בכתב שאושר האמורים, כפי 

המסמכים "
  "הסטטוטוריים

כל אלה: תוכניות, הוראות, הסמכות והנחיות סטטוטוריות על  -
(לרבות עריכת  הספקבסיסן ובכפוף אליהן יבוצעו התחייבויות 

תמ"א), היתר התוצרי התכנון הסופיים), ובכלל זאת: הוראות 
הבניה ו/או כל תוכנית סטטוטורית מחייבת אחרת, כפי שכל אלה 

ו/או ישונו ו/או יוחלפו, מעת לעת, במהלך תקופת  יעודכנו
  התקשרות, והכול בין שאוזכרו במפורש בחוזה ובין אם לאו. 

ה בהוצאת הועדה הבינמשרדית יהמפרט הכללי לעבודות בני -  "המפרט הכללי"
/אגף הבינוי, משרד הבינוי טחוןיבהשתתפות משרד הב

החברה הלאומית  -והשיכון/מנהל התכנון וההנדסה ומע"צ או מעצ 
לדרכים בישראל בע"מ, באותם פרקים ומהדורות אליהם מפנה 

  החוזה. 

המהווים חלק בלתי תנאים המיוחדים הוראות והמכלול הכל אלה:  -  "המפרט המיוחד"
לסטנדארטים המתייחסים נפרד מהמסמכים ההנדסיים, 

לעמוד במסגרת ולצורך ביצוע  הספקהמינימאליים בהן יידרש 
כפי שהם נקובים בכל אחד מהמפרטים המצורפים , תההתחייבויו
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   לנספח ההנחיות.

בנמל, הידוע ארציות ובינלאומיות -פניםבית הנתיבות לטיסות  -  "1"טרמינל 
  .1כטרמינל 

"המתחם 
  הייעודי"

מתחם ה, כמסומן בתשריט 1מוקם בטרמינל מתחם מבונה, המ -
  . מרכז המבקריםאת  הספקם , בו יתכנן ויקיהייעודי

הסטנדרטים "
  "המינימאליים

, כפי מרכז המבקריםפירוט הדרישות המינימאליות, המתייחסות ל -
, לרבות מגבלות פיסיות שהן מפורטות בכתב בנספח הנחיות

דרישות יישום, דרישות טכנולוגיה והתשתית וכן וטכנולוגיות, 
 מכלול הקריטריונים, האינדיקציות והיעדים הפונקציונאליים

רכז המבקרים ולכל הציוד, התשתיות, המתקנים המתייחסים למ
פיסיים, טכנולוגיים, מחשובים, והמערכות שיכללו במסגרתו (

   .אלקטרוניים וכיו"ב)

העלויות "
   "הישירות

בפועל ובעצמו כתוצאה ישירה  הספקסכומים סבירים בהם נשא  -
 ספקמהאירוע שבגינו שולמו, וזאת בניכוי כל סכום שנחסך ל

וע האמור וכן בניכוי כל סכום אשר מהוצאתו יכול כתוצאה מהאיר
להימנע באמצעים סבירים, הכול כפי שיאושר מראש  ספקהיה ה

ובכתב על ידי הרשות, ובהתבסס על אלה: מחירי שוק או עלות 
הנמוך מביניהם. למען הסר ספק ומבלי  - ספקבפועל בה נשא ה

לא לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזאת, כי הסכומים הבאים 
) פיצויים מוסכמים iיחשבו, בשום צורה ואופן, כהוצאות ישירות: (

(לרבות פיצויים או תשלומים  הספקאו קנסות ששולמו על ידי 
) מס ערך iiנדרש לשלם לרשות על פי החוזה); ( שהספקכאמור 

אינו רשאי  הספק(למעט בנסיבות בהן  הספקמוסף ששולם על ידי 
המס בגין הסכומים האמורים);  על פי דין להזדכות כלפי רשויות

)iii סכומים בגין נזקים עקיפים מכל מין וסוג שהם, לרבות נזקים (
נלווים, נזקים תוצאתיים, נזקים אקראיים או פיצויים עונשיים, 
וכן לרבות נזקים כאמור שמקורם בהפסד עבודה (לרבות הפסד 
השתתפות בעבודה, מכרזים ופרויקטים אלטרנטיביים) ו/או הפסד 
רווחים, הפסקות ועיכובים בעבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, 
פגיעה במוניטין וכיו"ב, והכול למעט אם נקבע אחרת ובמפורש 

בשיעור  הספק) סכום המהווה את עלויות התקורה של ivבחוזה; (
אחוזים) מסך כל הסכומים הנוספים  שמונה( 8%העולה על 

   .המוכרים ומהווים כעלויות הישירות

תשתיות "
  "המבנה

ציוד ו/או מתקן ו/או רכיב ו/או חומר ו/או מכשור ו/או מערכת ו/או  -
הכלולים בעבודות הרשות ו/או המחוברים בחיבור של קבע תשתית 

ואשר הרשות סווגה אותם כ"ציוד ומערכות רכז המבקרים למ
חוויה", במסגרת אישור תוצרי התכנון הסופיים כמפורט בחוזה  

  . ידי הרשות בלבד במהלך תקופת ההתקשרותכפי שיעודכן על 

ציוד ומערכות "
  "החוויה

 (לרבות תפאורה ומולטימדיה),רכיב ו/או מערכת  ,מתקן, ציוד -
, ו/או על חשבונו הספקעל ידי  נוו/או הותק מוו/או הוק מושמוק

אותם כ"ציוד  סווגהבמסגרת עבודות ההקמה, ואשר הרשות 
וצרי התכנון הסופיים כמפורט , במסגרת אישור תומערכות חוויה"

בחוזה  כפי שיעודכן על ידי הרשות בלבד במהלך תקופת 
  . ההתקשרות

הרשויות "
  " המוסמכות

החוזה, הרלוונטית בקשר עם כל רשות שלטונית או מעין שלטונית,  -
, רשויות מקומיות ועירוניות, רשות מוסדות התכנוןלרבות 

משרד הבריאות, מל, , משטרה, חברת החשפיקוד העורףהכבאות, 
המשרד להגנת הסביבה, מנהל הדלק, נציבות המים וכן כל רשות 

  .    וכן כל מי מטעמם , טל"כנוספת העוסקת במים וביוב, תקשורת
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המתפרסם, מפעם (כולל ירקות ופירות), המחירים לצרכן  מדד -  "מדד המחירים"
או כל מדד מחירים  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על ידילפעם 
   .במקומו שיבואלצרכן 

הוועדות לתכנון ובניה, הגופים, המוסדות וכיו"ב, ללא יוצא מן  -  "מוסדות התכנון"
, אשר (לרבות הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז מרכז)הכלל 

, התיקונים 1965- אישורם נדרש על פי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה
ביצוע והשלמת מלוא שחלו ו/או יחולו בו, ועל פי כל דין אחר, לשם 

, לרבות תכנון, הקמה, ניהול, הפעלה ותחזוקת הספקהתחייבויות 
  .  שטחי ומתקני השירות

מועד חתימת "
  "החוזה

  מועד חתימת החוזה על ידי הרשות.  -

השטחים "
  "החיצוניים

, המשמשים את הרשות מתחם הייעודישטחים, המשיקים מחוץ ל -
  וספים).או מי מטעמה (לרבות בעלי הרשאה נ

   "עבודות הרשות"

  

או  בשטחי המתחם הייעודימכלול העבודות אותן תבצע הרשות,  -
מרכז , אך בקשר עם תכנון, הקמה, ניהול והפעלת ול מחוצה

נספח ההנחיות, אופן מפורש ב, כפי שהן מפורטות בהמבקרים
תכנון והקמת תשתיות אותן עתידה הרשות לבצע עד לראש לרבות 

וכן  )תקשורתתשתיות מים, ביוב וניקוז, חשמל ו( המתחם הייעודי
תכנון והתאמה של חדר שירותים לציבור  –לבחירת הרשות  –

להתממשק מבחינה תכנונית,  הספקואשר אליהן יידרש  הרחב,
לערוך את  הספקפיסית ותפעולית ואשר בהתחשב בהן יידרש 

עבודות התכנון; לבצע את עבודות ההקמה וכן לבצע את 
    .מרכז המבקריםיו בקשר עם תחזוקת התחייבויות

סה"כ השטחים שיוגדרו בהיתר הבנייה, כ"שטח עיקרי" וגם  -  "שטח בנוי"
  . כ"שטח שירות"

"תקופת 
  "ההתקשרות

תקופת ומסתיימת בתום  במועד חתימת החוזההתקופה המתחילה  -
, תקופת ההרצה, ההקמההתכנון, תקופת , לרבות תקופת התחזוקה

תקופת התחזוקה, הכול בהתאם להוראות ו תקופת האחריות
   החוזה.

  סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים  .3

לבין הוראות החוזה בין ו/או דו משמעות  התאמה- או איו/מקרה של סתירה בכל  .3.1
הוראות חוזה זה לבין נספחיו ו/או בין החוזה ונספחיו בין עצמן ובכלל האמור: 

מחויב להוראה  הספק, יהיה םכלשה םיסטטוטורי /הוראהאו מסמךלמפרט או תקן 
, אלא מביניהן הספק עלהמחמירה אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות הנה 

ומבלי שיהיה  הספק, והכול על חשבונו של אחרת במפורש ובכתב רשותהקבע תאם 
 . זכאי בשל כך לכל תמורה ו/או תשלום ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהם

לבין הוראות כל החוזה בין ו/או דו משמעות  התאמה-או איו/סתירה במקרה של  .3.2
אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות הנה מחויב להוראה  הספקיהיה דין, 

, והכול אחרת במפורש ובכתבהרשות קבע תמביניהן, אלא אם  הספקעל המחמירה 
ומבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תמורה ו/או תשלום ו/או  הספקעל חשבונו של 

 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על אף האמור בסעיף .י מכל מין וסוג שהםשיפו
דין שאינן ניתנות להתניה החלות בקשר עם כל זה לעיל, קיומן של הוראות  3.2 

לכל דבר ועניין, בין אם היו  הספק, יחייבו את על פי החוזה הספקהתחייבויות 
ומבלי שיהיה  הספקוהכול על חשבונו של יעתו כבעל מקצוע סביר ובין אם לאו, ביד

 זכאי בשל כך לכל תמורה ו/או תשלום ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהם.

גילה לעיל, מובהר בזאת כי בכל מקרה שבו  3.1 -3.2 מבלי לגרוע מהוראות סעיפים  .3.3
משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה -או דוו/התאמה - או איו/סתירה  הספק

ספק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל  ספקלאו שהיה  ,לבין הוראה אחרת
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יד עם גילויה, על מנת מנציג הרשות ל בכתבבאחריות לפנות  הספקשא י, חלק מהם
 בכתב, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. אות לקבל הור

במהלך תקופת כאמור משמעות -או דוו/תאמה ה-או איו/סתירה התגלתה 
אלא אם , הספקאיזה מהתחייבויות ם של את ביצוע הספקיעכב , לא התקשרותה

ימצא, על פי שיקול דעתו  ונציג הרשות. היה מנציג הרשות הוראה אחרת בכתבקיבל 
משמעות מוצדקת, -התאמה או דו-לסתירה או אי הספקל הבלעדי, כי טענתו ש

, תוארך התקופה הנקובה התחייבויותיוהוראה לעכב את ביצוע  ספקוניתנה ל
בהתאם למשך העיכוב כפי שנקבע על  התחייבותלוח הזמנים לביצוע אותה נספח ב

או ו/פיצוי כל זכאי ללא יהא  הספקועל פי שיקול דעתו הבלעדי, ו נציג הרשותידי 
  .לעיכוב כאמורבקשר  ו/או תשלוםסעד 

מחויב לבצע  יישא באחריות הספקלעיל מובהר, כי זה  3 בסעיף מבלי לגרוע מהאמור  .3.4
על  נערכומכרז ובהתאם למסמכים אחרים שב תובהתאם להצע התחייבויותיואת 

גם שהם ה, נון)רשות (לרבות במסגרת התכואושרו על ידי ה חוזהידו במסגרת 
. חוזה, לרבות כל מפרט או תקן אליהם מפנה ההחוזהמחמירים ביחס להוראות 

ו/או מסמכים שנערכו על למכרז  הספקמבלי לגרוע מכלליות האמור, ככל שהצעת 
סטנדרטים ותנאים מחמירים יותר מאלו  יםכוללידו (לרבות במסגרת התכנון), 

ויב לסטנדרטים ולתנאים המחמירים מח הספקהכלולים ביתר מסמכי המכרז, יהיה 
על  הספקזה והתחייבויות  3.4 הוראות סעיף  יותר הכלולים בהצעתו למכרז כאמור.

  פיו, יחשבו כחלק מהסטנדרטים המינימאליים כהגדרתם בחוזה. 

  ייצוג .4

 נציג הרשות .4.1

   "): ג הרשותנצי" :להלן( דובר הרשותהוא בא כוח הרשות לצרכי החוזה  .4.1.1

  .ורשאי לפעול באמצעות גורמים נוספים מטעמ נציג הרשות .4.1.2

לעניינים המפורטים בסעיף  נציגההרשות רשאית להחליף, מפעם לפעם, את  .4.1.3
הודעה על כך  ספקזה לעיל, או להוסיף עליהם אחרים, ובלבד שנתנה ל

 בכתב.

מתחייב לשתף פעולה עם  ,(כהגדרתם להלן) הספקבאמצעות נציגי  הספק .4.1.4
במועד שיידרש לשם כך,  ו, בכל עת ובכל עניין, ולהעמיד לרשותנציג הרשות

, וזאת מבלי ווהנחיותי ואת כל המידע, הנתונים והמסמכים על פי דרישותי
להלן. בהתאם יובהר, כי לא יהיה כל תוקף לפניה  23  ףלגרוע מהוראות סעי

 נציג הרשות בעניין הרלוונטי שלשמו הוסמך, ובכלל האמור לגורם שאינו
 לאישוריו או הנחיותיו של גורם כאמור.

 נציגי הספק .4.2

 "):נציגי הספקנציגי הספק לצורך חוזה זה הם כדלקמן (להלן: "

 הנציג הראשי .4.2.1

הספק ימנה, כנציג מטעמו אשר יהיה סמכות עליונה בכל הקשור  .4.2.1.1
המנהל ק את תפקיד לחוזה, את הגורם אשר ימלא אצל הספ

 .הכללי או מי שימונה על ידו, בכפוף לאישור הרשות

פרטי ההתקשרות עם הנציג הראשי, לרבות מספר הטלפון,  .4.2.1.2
הטלפון הנייד וכתובת הדוא"ל, ימסרו לרשות במועד חתימת 
החוזה ויתעדכנו בהודעה מראש ובכתב לנציגי הרשות. הנציג 

רשות בימי ושעות הראשי יהיה זמין טלפונית ובדוא"ל עבור ה
העבודה המקובלים, ויהיה הנציג הבלעדי והמוסמך להתחייב 

באמצעות מנהל  ,מטעמו של הספק בכל הקשור לחוזה (בין היתר
 הפרויקט כהגדרתו להלן).

הספק יהיה רשאי להחליף, מפעם לפעם, את הנציג הראשי ובלבד  .4.2.1.3
 שיידע בכך את הרשות, מראש ובכתב.
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 מנהל הפרויקט .4.2.2

כמנהל הפרויקט מטעמו, את הגורם אשר הוצע על הספק ימנה,  .4.2.2.1
לציון האיכות, ואשר יהיה בעל הידע,  במסגרת המענהידו 

היכולת והניסיון המקצועי, ברמה הדרושה, לביצוע התחייבויותיו 
המפורטות בחוזה זה וכן יהיה בעל ההיתרים, האישורים 

וזאת והרישיונות הדרושים לכך על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, 
מנהל בכפוף לאישור מראש ובכתב של הרשות (להלן: "

שא באחריות לכך שמנהל הפרויקט האמור י"). הספק יהפרויקט
. ההתקשרותבמשך כל תקופת ישמש בתפקידו כמנהל הפרויקט 

מנהל הפרויקט האמור ירכז את המידע, המסמכים והפעילות, 
י וכן מתן שירות ביצוע העבודותתכנון, יישום ויפקח על 
ויהיה המתאם הבלעדי בין הצדדים ו/או מי מטעמם התחזוקה 

  .בפועל בכל הקשור לביצוע העבודות

שא הספק יתקופת ההרצה, י, לרבות הקמההבמהלך כל תקופת  .4.2.2.2
יהיה נוכח בעצמו באתר ובכל באחריות לכך שמנהל הפרויקט 

מקום אחר עליו תורה הרשות וכן יהיה זמין בעצמו עבור הרשות, 
התכנון עות הפעילות הנדרשים לצורך ביצוע בכל ימי וש

. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה העבודותו
לכך שמנהל  החוזהלעיל על מנת לגרוע מהתחייבויות הספק על פי 

 התקשרותהפרויקט יעמיד לרשות החברה במהלך כל תקופת ה
ם את כל הזמן, הניסיון, הידע, המיומנות המקצועית והכישורי
 הנדרשים על מנת לבצע את כל הדרוש בהתאם להתחייבויות

   .ובזמינות הדרושה החוזהעל פי הספק 

שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את מנהל הפרויקט  הרשות .4.2.2.3
וכן לדרוש, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומטעמים סבירים, 

יום.  30את החלפתו של מנהל הפרויקט, בהודעה מוקדמת של 
ייב להחליף את מנהל הפרויקט מטעמו במנהל הספק מתח

תוך  פרויקט אחר שיאושר על ידי הרשות בכתב ולשביעות רצונה,
, וזאת מבלי שתהיה פרק זמן סביר לאחר קבלת הדרישה כאמור

לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך ומבלי שיהיה באמור על מנת 
מנהל לגרום לדחיית לוח הזמנים להשלמת העבודות (להלן: "

 "). הפרויקט החלופי

מנהל הפרויקט החלופי יהיה מיומן, מקצועי ובעל ניסיון בניהול 
פרויקטים מסוג הפרויקט נשוא החוזה וכן יעמוד, בכל 

במענה לציון הסטנדרטים של מנהל הפרויקט, כפי שאלה הוגדרו 
שא באחריות לכך שמנהל הפרויקט, יבצע י. הספק יהאיכות

חלופי, באופן שבו יוכל מנהל חפיפה מלאה למנהל הפרויקט ה
הפרויקט החלופי לבצע את תפקידו כנדרש בהתאם להוראות 
החוזה, מבלי שיהיה בתחלופה האמורה על מנת לגרום לכל עיכוב 
ו/או פגם ו/או ליקוי בפרויקט. החפיפה תבוצע תוך כדי ביצוע 

  הפרויקט ובמגבלת התקופה אותה תקצוב לשם כך הרשות.     

להחליף את מנהל הפרויקט אלא מטעמים הספק לא יורשה  .4.2.2.4
בלבד, ורק לאחר שנתקבלה לשם כך הסכמתה של  סבירים

נדרשה החלפת מנהל הפרויקט עקב  הרשות, בכתב ומראש.
התפטרותו, מחלה או פטירה חו"ח, יהיה הספק רשאי להחליף 
את מנהל הפרויקט ללא אישור הרשות לעצם ההחלפה, ובלבד 

  .אושר על ידי הרשות, בכתבשמנהל הפרויקט החילופי, י

למען הסר ספר מובהר בזאת, כי אין באישור מנהל הפרויקט ו/או  .4.2.2.5
מנהל הפרויקט החלופי, על ידי הרשות ו/או על ידי מי מטעמה, 
על מנת לגרוע מאחריותו המלאה של הספק לביצוע מלא 

ו/או  , לרבות עמידה בלוחות זמנים,התחייבויותיו על פי חוזה זה
ת אחריות בקשר עם כל פעולה שבוצעה על ידי להטיל על רשו

מנהל הפרויקט ו/או על ידי מנהל הפרויקט החלופי ו/או על ידי 
  מי מטעמם. 
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מובהר ומוסכם בזאת באופן בלתי חוזר, כי החלפת מנהל  .4.2.2.6
הפרויקט וכל הכרוך בהחלפה כאמור, לרבות ביצוע החפיפה 

לעיל, תתבצע על אחריותו הבלעדית ועל  4.2.2.3 הנקובה בסעיף 
  חשבונו של הספק.

  הפרויקט .5

אפיון, תכנון, ל כוללת אחריות עצמו על בזה נוטל והספק, לספק בזה מוסרת הרשות .5.1
והקמה של מרכז המבקרים, לרבות כל התקנה אספקה, , ההתאמפיתוח, עיצוב, 

וליווי  ו, ביצוע בדיקות מסירההציוד, המתקנים  והמערכות הכלולות במסגרת
הדרכה , , הרצה(לרבות עריכת תוכנית/מפרטי בדיקות)הקבלה הרשות בבדיקות 
, עדכון ושיתוף פעולה הפרויקטהטמעה, תיעוד מלא של  ,הרשות והכשרת משתמשי

, אחריות כוללת ההתקשרותתקופת מטעמה בכל  עם נציגי הרשות ו/או קבלני משנה
, לרבות )בתקופת התחזוקהו תחזוקה (בתקופת האחריותלאספקת שירותי תמיכה ו

למערכת וכן מתן ייעוץ והדרכה לתפעול, תחזוקת ועדכון  ניםועדכו יםשדרוג
 Fixed-Price Turn-keyשל במתכונת ביצוע הרחבות ושינויים, והכול ו המערכת

Projectברמת נתנו מעת לעת, י, בהתאם להוראות החוזה ולהנחיות הרשות כפי שי
ות גבוהה ביותר תוך מימוש מהיר הכרוך במינימום התאמות ו/או סיכונים, איכ

זה, יחדיו, בחוזה זה:  5 (כל האמור בסעיף  לוח הזמניםובהתאם לאבני הדרך 
 ").הפרויקט" או "העבודות"

לק למען הסר ספק יובהר בזאת, כי במסגרת התחייבויותיו לביצוע העבודות, וכח .5.2
כוח אדם, אישורים, היתרים, מערכת, ספק הספק כל ציוד, מתקן, בלתי נפרד מהן, י
ו/או פעולות אספקות ו/או , גם אם פעולה ויספק כל שירותבצע כל רישיונות, וכן י

במפורש בהוראות החוזה, הכול על מנת להבטיח את  יםנזכר םאינ האלשירותים 
אספקות ו/או שמת תכליתו של החוזה. השלמת העבודות במלואן ומועדן, ולצורך הג

בביצוע התחייבויות  ים, לכל דבר ועניין, ככלולויחשב האלו/או שירותים פעולות 
תמורה כל יתבצעו על ידי הספק ו/או מי מטעמו, ללא  םהספק על פי החוזה וה

  . על זו הנקובה בחוזה נוספת

הפר עיל מובהר בזאת, כי בנסיבות בהן ל 5.2 ף מבלי לגרוע מחובת הספק על פי סעי .5.3
תבחר לספק הרשות  - הספק את התחייבויותיו על פי החוזה, ובנסיבות האמורות 

בעצמה ציוד, רכיב אספקה ומתקן ו/או לבצע כל פעולה ו/או שירות בקשר עם 
"), עולות עודפותאספקות ופהרשות (להלן: "עבודות הפרויקט, אשר אינם כלולים ב

על פי דין ומאחריותו המלאה של הספק  לרשותאזי מבלי לגרוע מכל זכות העומדת 
על פי החוזה, יפצה ו/או ישפה הספק את הרשות, מיד עם דרישתה הראשונה, בכל 
תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות, מכל מין סוג בהם נדרשה הרשות לשאת בקשר עם 

 הפעולות העודפות.

  כללי - הספקבויות הצהרות והתחיי .6

  כדלקמן:באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, מצהיר ומתחייב בזאת,   הספק

, וכדין על פי דיני מדינת ישראל, אשר לא ננקטה נגד פועלרשום וה תאגידהוא  .6.1
, כל פעולה שמטרתה ו/או תוצאתה וולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט נגד

   או תוצאה דומה אחרת. ו, מחיקתו, חיסול עסקיוהאפשרית הנה פירוק

בידו כל האישורים, ההיתרים וההסמכות להתקשר בחוזה; כי התקשרותו כי  .6.2
אין כל איסור, הגבלה ו/או ; כי ספקבחוזה, אושרה על ידי כל הגורמים המוסמכים ב

מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי ייסודו להתקשרותו בחוזה ולביצוע 
אינו כפוף לכל התחייבות, לרבות התחייבות מותנית,  ספקההתחייבויותיו על פיו; 

המנוגדת להתחייבויותיו על פי חוזה זה ואין בחתימתו על חוזה זה ו/או בביצוע 
התחייבויותיו על פיו, משום הפרה של חוזה ו/או התחייבות אחרת ו/או הפרה של 

  דין. - כל דין לרבות תקנה, צו ופסק

ובכלל האמור:  חוזההא התחייבויותיו על פי וע מלכי הנו בעל יכולת כלכלית לביצו .6.3
, לרבות לעניין זה: ההתחייבויותשא באחריות המלאה למימון ביצוען של כל יי

, באופן ובתנאים הנקובים מרכז המבקריםשל ותחזוקה הרצה תכנון, הקמה, 
  .בחוזה
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ות הנם בעלי הידע, הניסיון, המיומנכן כי הוא וכל מי מטעמו, עוסקים ומתמחים ו .6.4
המקצועית, הכישורים, המשאבים, הסמכויות והאמצעים הנדרשים לביצוע מלוא 

  .הספקהתחייבויות 

כלפי הרשות, הרשויות  של מרכז המבקרים, ותחזוקהכי האחריות לתכנון, הקמה,  .6.5
מוטלת במלואה ובאופן בלעדי המוסמכות ושאר צדדים שלישיים, בכל היבט שהוא, 

הרשות לא תשא בכל . בלבד על חשבונו –האמור  ומבלי לגרוע מכלליות – הספקעל 
התחייבויות בקשר עם , הדרושה םמכל מין וסוג שהתשלום, הוצאה וכיו"ב עלות, 
 זאת עובר לתקופת ההתקשרות, במהלכה ו/או לאחר סיומה. כל , והספק

באופן עצמאי , לבדוק בעצמומוטלת האחריות המלאה והבלעדית  הספקעל כי  .6.6
כי מבלי לגרוע מהוראות היבטי ההתקשרות נשוא המכרז; כל את וכבעל מקצוע 

 ועל פיו, עובר להגשת הצעת הספקלהלן ומאחריותו המלאה והבלעדית של  6.7 סעיף 
בדיקה מדוקדקת וכי לבדוק המלאה  האפשרות ול נהניתבמכרז ולחתימת החוזה, 
ע וכמומחה, בעצמו ובאמצעות בעלי מקצוע מומחים ערך והשלים, כבעל מקצו

של כל חומר, פרט, מטעמו, לשביעות רצונו המלאה, בדיקה מלאה, מקיפה ויסודית, 
בכל הקשור פיסי, משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או עסקי  עניין, מידע ו/או נתון
, בהתייחס , לרבות אך מבלי לגרועולביצוע התחייבויותיו על פיו להתקשרותו בחוזה

 לכל אלה:

 , מכל מין וסוג,והשלכותיהםמשמעותם , תכניהם, הספקמלוא התחייבויות  .6.6.1
תכניהם, משמעותם , הספקעל ביצוע התחייבויות הוראות כל דין של 

 והשלכותיהם, מכל מין וסוג, של הוראות החוזה על כל נספחיו והוראותיו,
 לרבות סעיפי התמורה וכדאיות הצעתו הכספית במכרז. 

כל הרישיונות, ההיתרים, האישורים, תכניהם, משמעותם והשלכותיהם של  .6.6.2
אותם יידרש לעמוד ו/או ש הספקבהן יידרש התעודות, ההסמכות והתקנים 

ביצוע והשלמת התחייבות ל ,הרשויות המוסמכות, בין היתר מלקבל הספק
והעלויות  , לוח הזמניםהתנאים, המגבלות :ובפרט לעניין זה הספק

  הנפקתם.הכרוכים ב

י, התכנוני, הרישו םמצב, המבנים והתשתיות הקיימיםוהמתחם הייעודי  .6.6.3
של  סביבתייםההתנאים  ;)As-Is( י, התקני, המסחרי והמשפטיסהפי

ציוד, מתקנים, קיומם ו/או העדרם של  ;םוהשלכותיההמתחם הייעודי 
 ןו/או מתחת ןמעליה, ןגבולעד לו/או  מתחם הייעודיבמערכות ותשתיות 

 ן, אפשרויות השימוש בהןייעוד ;ות אלה הכלולים בעבודות הרשות)(לרב
ובקשר עם ובפרט לצורך בפועל והשימוש הנעשה בהן  ןבהתאם לייעוד

עבודות הרשות, מיקומן,  ;על פי החוזה הספקביצוע והשלמת התחייבויות 
ואפשרויות שינוע דרכי גישה מועדי ביצוען והממשק הדרוש אליהן; 

וכן כל מידע אחר (מתוכננות ו/או קיימות)  חם הייעודימהמתאל/ותחבורה 
 .למתחם הייעודיהקשור 

המתחם התוכניות הסטטוטוריות הקיימות ו/או העתידיות לחול על כל  .6.6.4
ההיבטים הסטטוטוריים כל שאר ו םוסביבת , השטחים החיצונייםהייעודי

הכרוכים בביצוע  , קיימים ועתידיים מכל מין וסוג,ו/או התכנוניים
ושאר  הוראות והנחיות מוסדות התכנון, לרבות חייבויותיו על פי החוזההת

מכלול השפעותיהם האפשריות על ביצוע , הרשויות המוסמכות
תכניות מתאר לרבות לעניין זה: הצעתו הכספית למכרז, על תחייבויות והה

המסמכים תוכנית הבינוי ושאר תוכניות בעניין עיר, ארציות, 
 .ובין אם לאובהוראות נספח ההנחיות  יםנקובהסטטוטריים, בין שהם 

ברשויות סדרי האישור והטיפול בכל ההיבטים הסטטוטוריים הנהוגים  .6.6.5
מחוז מרכז, ברמלה, המשמשת גם  –המחוזית  ההמוסמכות, לרבות בוועד

פרקי הזמן  ובכלל האמור:המקומית לתכנון ולבניה בנמל,  הכוועד
, ההיתרים, הרישיונות האישוריםהיתר שינויים, הדרושים לקבלת 

 וההסכמות הנדרשות על פי החוזה. 

היבטים, הסיכויים והסיכונים, מכל מין וסוג, ובכללם: בתחום כל ה .6.6.6
תכנוני, , מסחרי, (לרבות היבטי ותנאי המימון הנדרשים) המשפטי, כלכלי

ביצוע להשפיע על  יםהעלולים ביצועי, טכני או כל סיכוי, סיכון והיבט אחר
 . ו, בהתאם למטרותיהספקמצעות , באהפרויקט
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וכן כל במסגרת המכרז  הרשותכל חומר, נתון ומידע נוסף אותו פרסמה  .6.6.7
 ולנכון לבדוק, על פי שיקול דעת הספקחומר, נתון ומידע אחר אשר מצא 

ו/או גשת הצעתו במכרז הבלעדי, ואשר עלול להשפיע על קבלת ההחלטה לה
כאמור וכן כל חומר,  עההצעל כדאיותה הכלכלית ו/או המסחרית של ה

נתון, מידע, פרט ועניין, מכל מין וסוג שהם, המשפיעים ו/או עשויים 
 .הספק התחייבויותואופני היישום של להשפיע על ביצוע 

 ר בהסכם זה ולמלא אחר כל הצהרותיולהתקש הספקשל  החלטתוכי  .6.7
 והמפורטות במסגרתו, התקבלה והתבססה אך ורק על בדיקותי ווהתחייבויותי

לעיל, ללא תלות במידע, נתונים, חומר,  6.6  , בין היתר, כמפורט בסעיףווהערכותי
מצגים, הבטחות, תיאורים, הסברים, מסמכים, הערכות, פרסומים ו/או התחייבות 

רים, מידע, תיאו - למען הסר כל ספק  –ו/או מצד מי מטעמה, לרבות  רשותמצד ה
 רשותהסברים, מסמכים, הערכות, פרסומים כאמור שנמסרו ו/או הופצו על ידי ה

המידע שנמסר (להלן, יחדיו: " המכרזו/או על ידי מי מטעמה במסגרת ו/או כחלק מ
נועד לצורכי שהמידע שנמסר על ידי הרשות , ספקל"); כי הובהר רשותעל ידי ה
ניתן על פי מיטב ידיעתה של א כמו גם שהו ולמטרות ידיעה כללית בלבדהמחשה 

מידע שנמסר על ה; כי הרשות ועל פי הנתונים הקיימים בידה במועד פרסום המכרז
 לצורך ספקמלוא המידע הדרוש לאינו משקף בשום צורה ואופן את  רשותידי ה

כי יכול וממועד מסירת המידע ועד ; התקשרותו בחוזהלצורך השתתפותו במכרז ו
על פיו, יחולו  הספקו עד למועד ביצוע איזה מהתחייבויות למועד חתימת החוזה ו/א

על המידע  הספקכי כל הסתמכות מטעם שינויים במידע שנמסר על ידי הרשות; 
כי מבלי לגרוע שנמסר או שיימסר על ידי הרשות הינה באחריות המציע בלבד; 

אינו מהווה  הרשותזה לעיל, המידע שנמסר על ידי  6.7 מכלליות האמור בסעיף 
לא  הרשותבשום מקרה, מצג, הבטחה, אישור או התחייבות כלשהי מטעמה; כי 

, תהיה אחראית בשום מקרה לשלמות, נכונות, דיוק ומהימנות החומר, המידע
 רשותובכלל זאת: למידע שנמסר על ידי ה הספקוהנתונים שנבחנו על ידי  הפרטים
ונתונים שלא  , פרטתהיה אחראית בשום מקרה להעדרם של חומר, מידע וכן לא
רשות מכל סיבה שהיא, לרבות אלו אשר היו מצויים ברשותה של ה ספקנמסרו ל
לא כללה אותם, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, במידע שנמסר על  ושהרשות

כל טענה ו/או היה מנוע ומושתק מלהעלות ימוותר בזאת, וכן  הספק. בהתאם, היד
תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהם, שעניינן שגיאה, טעות, הטעיה, אי דיוק 

ובכלל זאת: במידע שנמסר על ידי  ובחומר, במידע ובנתונים שנבחנו שנבדקו על יד
ו/או שהיה  רשותו/או שעניינן במידע, חומר ונתון אשר לא היה מצוי בידי ה רשותה

, וזאת גם ספקהחליטה, מכל סיבה שהיא, שלא למוסרו ל זוואשר  רשותמצוי בידי ה
לשם השתתפותו במכרז  הספקאם הסתבר כי מידע כאמור הנו חיוני עבור 

  .  והתקשרותו בחוזה

 הוכל בדיקה אחרת שראלעיל,  6.6  בסעיףאת כל הבדיקות הנזכרות  ךלאחר שערכי  .6.8
הנקובה בסעיף  רשותוכן לאחר ששקלל גם את מגבלת האחריות של הך, לנכון לערו

 ולצרכי מותמתאי והתחייבויותי לומילוי כ חוזהב וכי התקשרותמצא לעיל,  6.7 
היה מנוע ימוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן  הספקוכי ו ולמטרותי

התאמה מכל מין וסוג אי העלות כל טענה בדבר פגם, מום, חסר ו/או ומושתק מל
 . ווהתחייבויותי וולשאר זכויותיחוזה שהם בקשר ל

והבלעדית באחריות המלאה  הספקשא יכי במהלך כל תקופת ההתקשרות, י .6.9
טעמו את כל להטמיע ולקיים, בעצמו או באמצעות מי מטעמו, ביחס לכל מי מ

כפי שימסרו לו, מעת לעת, בכתב, נהוגות ברשות ו/או ה הוראות הבטיחות והגהות
, בין היתר לעניין שמירה על (ככל שימסרו)וגורמי הביטחון מטעמה על ידי הרשות 

(לרבות, כללי רשות שדות התעופה שנחקקו מכוח הוראות  שטחי ומתקני השירות
; הוראות הבטיחות והוראות הבטיחות 1977-חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז

אש, כפי שיתעדכנו על ידי הרשות, מעת לעת, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי) וכן ב
כל ם, בעצמו או באמצעות מי מטעמו בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, יטמיע ויקיי

דין, לרבות על פי תקנות ארגון הוראות כל חובה או הוראה המוטלת עליו על פי 
הנחיות הבטיחות וכן  ש)הפקוח על העבודה, פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חד

בטיחות ותנאים לשמירת  יתנאלצורך הבטחת , והכול הספקוהגהות הנהוגות אצל 
באופן שלא יגרע מהוראות הבטיחות והגהות הקבועות ו בריאות עובדים ורווחתם

  . הנחיותנספח הב

הבלעדית לשמור על כל המלאה ובאחריות  הספקישא על אף האמור בכל דין, 
שא יוכן י בשטחי הרשותאחסן יותיר ו/או יאותם והמתקנים  החומרים, הציוד
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הבלעדית והמוחלטת לכל אובדן ו/או נזק (לרבות גניבה), שיגרמו המלאה, באחריות 
 . מבלי שיהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בשל כך ול

להוראות כל דין, ובהתאם לכל התקנים הקיימים בהתאם  העבודותיבצע את  כי .6.10
 , התפעולייםההנדסיים(אינם רשמיים), הסטנדרטים והכללים (לרבות תקנים ש

וזאת מבלי לפי העניין, חוזה, ב הנקובסוג המ פעילותהמקובלים לביצוע  )כיו"בו
  לגרוע מאחריותו על פי שאר הוראות החוזה.

 הספקכל דין, יקיים הוראות הוראות חוזה זה והאמור על פי שאר כי מבלי לגרוע מ .6.11
הוראות , הכלליםהוראות את  ההתקשרותמהלך כל תקופת ו/או כל מי מטעמו ב

 ,הבטיחות והגהותנספח הוראות , הביטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיותנספח 
נספח הוראות ו הוראות נספח בטיחות באש, איכות הסביבהנספח הוראות 

  .לפי הענייןהתקשורת, 

ל האמור לא באופן התואם את האינטרס של הרשות, ובכל הפרויקטכי יבצע את  .6.12
. מבלי לגרוע מכלליות האמור ימצא במצב של ניגוד עניינים כלשהו כלפי הרשות

 ומצהיר כדלקמן:  בסעיף זה, הספק מתחייב

ווצר) יאין בביצוע חוזה זה כדי ליצור (או שניתן להסיק באופן סביר כי י כי .6.12.1
בין כלשהם, בין במישרין ובין בעקיפין,  ניגוד עניינים ו/או ניגוד אינטרסים

 מקצועי ובין עסקי, בינו לבין הרשות.

כי אינו מייצג, מייעץ, בעל החזקה, מנהל קשר עסקי ו/או קשר כלשהו עם  .6.12.2
גורם כלשהו שהינו בעל אינטרס להשפיע על עצמאותו ו/או האובייקטיביות 

גורם של הספק ו/או נותני השירות מטעמו בתחום מתן השירותים (להלן: "
 ").בעל אינטרס

ספק שירותים הזהים או דומים לשירותים המפורטים במכרז זה כי אינו מ .6.12.3
עבור צד שלישי כלשהו שבינו ובין הרשות קיימת מחלוקת משפטית, בין כזו 

 ").צד בסכסוך" המתנהלת בערכאה שיפוטית ובין אם לאו (להלן:

בכל מקרה שבו מתקיים או עלול , ובכתב לרשות ללא דיחויכי יודיע  .6.12.4
במקרה זה יפעל הספק  ת המפורטות לעיל.להתקיים איזה מהנסיבו

בהתאם לכל הוראות הרשות לעניין זה, וככל שיידרש יימנע מלכתחילה, או 
ו/או להפסקת הקשר עם גורם  העניינים האמור להסרת ניגודיפעל מיידית 

 .בעל אינטרס ו/או הקשר עם צד בסכסוך

ור, שלא כאמ ענייניםכי נוצר מצב של ניגוד אם תמצא הרשות, לו ש ידוע .6.12.5
הוסר גם לא לאחר התרעה סבירה לתיקון המצב, תהיה הרשות רשאית, 

וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד לרשותה על פי חוזה זה  ,לבטל חוזה זה
 .ו/או על פי דין

לגרוע מכלליות האמור, הספק יחתום על כתב התחייבות בדבר העדר  מבלי
 יעניקשמי  כלאת יחתים  וכןלחוזה,  כנספח ורףהמצניגוד אינטרסים 

לחוזה. התחייבות זו נספח כ"ב המצהתחייבות  כתבשירות מטעמו על 
(לרבות תקופות ההארכה,  תעמוד בתוקפה במהלך כל תקופת ההתקשרות

שירות שיחלו במתן  ני, ולמען הסר ספק תחול גם ביחס לנותככל שתחולנה)
  שירותים לרשות לאחר חתימת החוזה.

, , לרבות המאפיינים התפעוליים1טרמינל חודיים של כי הוא מודע למאפיינים היי .6.13
, וכי לאור לציבור הרחב וו/או הביטחוניים ולשירותים המוענקים ב הבטיחותיים

, יבצע את הפרויקט בצורה זהירה וסבירה, ההתקשרותהאמור במהלך כל תקופת 
ו/או עם השירותים  1טרמינל באופן המשתלב עם הפעילות אותה מקיימת הרשות ב

על ידי הרשות ו/או על ידי מי מטעמה ולרבות על ידי בעלי  ואמצעותבוענקים המ
, וכי בכל מקרה לא יבצע בעצמו ו/או 1הפועל בטרמינל  הרשאה מטעם הרשות

באמצעות מי מטעמו, כל פעולה שהיא, העלולה להוות הפרעה ו/או הגבלה ו/או מפגע 
ות ו/או הגבלה כלשהי לתפעול ו/או מטרד ו/או שיש בה על מנת לגרום נזק או אי נוח

, שאינם נובעים והפעילות המתבצעת במסגרתו 1טרמינל ו/או לפעילות הסדירה של 
כתוצאה סבירה מביצועו של הפרויקט באופן שאושר בכתב על ידי הרשות, וזאת הן 
לרשות ו/או לכל מי מטעמה ו/או לציבור המשתמשים באתר הרשות ו/או לכל צד 

  . שלישי שהוא
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שא, על חשבונו, באחריות המלאה לכך שהוא ו/או כל מי מטעמו ימנעו, יהספק י
 או קלקול ו/או השחתה ו/או לכלוך, מגרימת נזק ו/ההתקשרותבמהלך כל תקופת 

מתקני הרשות. הספק מצהיר ומתחייב בזאת, באופן בלתי חוזר, כי מבלי שטחי ובב
ובתיאום עם שרי לגרוע מאחריותו על פי שאר הוראות החוזה, יתקן בהקדם האפ

ו/או קלקול פיסי לציוד ולרכוש על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית, כל נזק הרשות, 
שטחי ו/או השחתה שנגרם בשל מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או של כל מי מטעמו ב

מתקני הרשות, באופן משטחי ובמתקני הרשות, וכן ינקה כל פסולת ו/או לכלוך ו
ע הפרויקט ו/או בקשר עמו. הרשות תהא רשאית סדיר, ככל שאלה נובעים מביצו

לקבוע לספק מועד סביר לתיקון כל נזק ו/או קלקול ו/או לביצוע כל ניקיון כאמור 
  והספק יבצעם בתוך אותו מועד. 

נציג הפיקוח המופעל על ידי מסכים בזאת באופן בלתי חוזר, ש הספקו ספקידוע לכי  .6.14
על פי החוזה ו/או כל  הספקייבויות בקשר עם ביצוע התח הרשות או כל מי מטעמו

ו/או לכל  ספקלנציג הרשות וכל מי מטעמו הנחיה ו/או הוראה ו/או אישור שיעניק 
 םאינ, הספקביצוע איזה מהתחייבויות לרבות בקשר עם על פי החוזה,  מי מטעמו

אין ו, רשותאו הצהרה מטעם הו/חוות דעת  יםמהוו םאינ; הם אלא אמצעי ביקורת
כלפי ו/או מאחריותו מהתחייבויותיו  הספקשחרר את לגרוע ו/או ל על מנת בהם
כמו גם שאין בהם על כלפי צדדים שלישיים ו/או  למילוי כל תנאי החוזה רשותה

נציג של  ושהי. עוד מובהר בזאת, כי נוכחותכלחריות א רשותלהטיל על המנת 
כנון הת במועד ביצוע עבודות מתחם הייעודיבהרשות וכל מי מטעם הרשות 

כל אחריות שהיא  רשותלא תטיל על ההתחזוקה, ו ההרצהו/או בתקופת  ההקמהו
 על פי החוזה. הספקו/או תגרע בשום צורה ואופן מאחריותו המלאה והבלעדית של 

בנוסף, מובהר בזאת כי הרשות תהיה רשאית אך לא חייבת לפקח, על ביצוע 
והתחזוקה  ההקמהודות עב, התכנוןלרבות (כולן או חלקן),  הספקהתחייבויות 

בקשר עם קבלת כל האישורים, ההיתרים,  הספקביצוע התחייבויות ובכלל האמור: 
הרישיונות וכיו"ב על פי הוראות החוזה, טיב הציוד החומרים והמתקנים, שמירה 

ח ו, ביטחון ובטיחות בעבודה וכיו"ב. עם זאת, העדר פיקצוות הספקעל זכויות 
וכן לא יגרע  רשותחריות מכל מין וסוג שהיא על הכאמור לא יטיל בשום מקרה א

חובותיו לביצוע ולהשלמת  הספקבשום מקרה מאחריותו המלאה והבלעדית של 
 כותהמוסמ הרשויותהוראות  יו, ובכללם:בהתאם להוראות והתחייבויותיו בחוזה

 הוראות כל דין.      יתר ו

היעזר בצדדים ל הספק מחייבת אתהאו  ספקל מאפשרתה בחוזהכל הוראה  כי .6.15
מהתחייבויותיו ואחריותו  הספק, לא תשחרר את התחייבויותיושלישיים לביצוע 

למעשיהם  הרשותיישא במלוא האחריות כלפי  הספקו, החוזהעל פי  הרשותכלפי 
 . החוזהומחדליהם של צדדים שלישיים כאמור, ולביצוען המלא של כל הוראות 

כלל זאת: הנתונים, המסמכים, המענים, וב ווהתחייבויותי ו, הצהרותיכי כל מצגיו .6.16
, מהווים חלק מכרזל והצעתו המכרזבמסגרת  והפרטים והמידע כפי שנתנו על יד

וכמו  חוזה (ככל שאין בהם לגרוע מהוראותיו)ב ווהתחייבויותי ובלתי נפרד ממצגי
 כן, הם שרירים, קיימים, עדכניים ומדויקים ולא חל בהם כל שינוי. 

מסכים הוא החוזה, על כל המסמכים המרכיבים אותו, הבינם ו תנאיכל קרא את  כי .6.17
 .ללא כל סייג להם

או בכל כפי שניתנו על ידו במסגרת המכרז  הספקכל ההצהרות והמצגים של כי  .6.18
נכון  , שרירים נכונים ועומדים בתוקפםאו מי מטעמהרשות מסמך אחר שהוגש ל

, חוזהוב מכרזב ותיוהתחייבויו ושהצהרותי ספקידוע ללמועד חתימת החוזה. 
, בכתב, על לרשותידית ודיע מיימתחייב, כי  הספקמהוות תנאי להתקשרות עימו. 

כאמור או על כל נסיבה אשר עלולה לגרוע ו/או  וכל שינוי שיחול באיזה מהצהרותי
 . החוזהעל פי  והתחייבויותיחובותיו ולפגוע בביצוע איזה מ

   צוע העבודות העבודה ואבני הדרך לבימסמכי  ,לוח הזמנים .7

התחייבויות הספק על פי החוזה, לרבות תכנון, הקמה, תיעוד, הרצה, מסירה וקבלה  .7.1
וכן אחריות ותחזוקת הפרויקט, תתבצע במסגרת ועל פי טבלת אבני הדרך 
המפורטת בנספח ההנחיות  ואשר אבני הדרך העקרוניות והמרכזיות הנקובות 

 במסגרתה מפורטות להלן: 

ימים  30 –עיצובי תכנוני קונספט  , ואישור, לוח זמניםתוכנית עבודההגשת  .7.1.1
 . חתימת החוזהממועד 
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 2–) , כולל סינופסיסיםראשונים ותכניםתכנון ראשוני (תוכניות העמדה  .7.1.2
 חודשים. 

(תוכניות מפורטות לביצוע, כתבי כמויות, תסריטים  מפורט תכנון .7.1.3
  חודשים. 4–ותרחישים, מוצגים ואינטראקטיב) 

ותפאורה והשלמת  AV(לרבות התקנת מערכות  ההקמה עבודות .7.1.4
  . חודשים 10– אינטגרציה)

 . שבועות 6 רךאההרצה, תתקופת  – הרצההתקופת  .7.1.5

לציוד חודשים  24 -חודשים לתשתיות המבנה ו  12 – אחריותתקופת  .7.1.6
  ולאחר תום תקופת ההרצה.    הקבלהממועד , החוויהמערכות ו

חל מתום תקופת ה –לבד) ב החוויה(ציוד ומערכות  תקופת התחזוקה .7.1.7
שנים, בכול תמהיל  5עד ולפרק זמן של  החוויהלציוד ומערכות האחריות 

 לנכון.הרשות שתמצא 

תוך התקופה  הספק וימציא לאישור הרשות יערוךהחל ממועד חתימת החוזה,  .7.2
 הנקובה לשם כך בטבלת אבני הדרך המצורפת כחלק מנספח ההנחיות,

לוח זמנים מפורט, בשיטת  , בין היתר,יכלול ,םבמסגרתעבודה  מסמכי/תוכניות
ה העדכנית ביותר גרסבאו  2010בגרסת  ,MS-Projectתוכנת  "גאנט" ובאמצעות

וכן את הצגתם של כל שלבי ומועדי ביצוע , יצוע הפרויקטבמועד תחילת בברשות 
כל פרט ו/או פעולה הדרושים על וכן הדרוש בכל שלב  צוות הספקתוצריו, ו העבודות

וכל  על פי הוראות החוזהלהביא להשלמת ולמימוש הפרויקט במלואו ובמועדו  מנת
ולשאר ההוראות הנקובות לשם בהתאם לטבלת אבני הדרך בכפוף וזאת, בין היתר, 

אבני " - " ו העבודה מסמכי", "לוח הזמנים, בהתאמה: "בחוזהמפרט הטכני (כך ב
על פי הרשות עבודות מת יתייחס הספק גם לביצוע והשל במסמכי העבודה"). הדרך

), הכול ככל הדרוש על מנת ליתן מענה נספח ההנחיותחוזה זה (בהתאם להוראות ה
  שינויים ובהארכת לוחות הזמנים. ומלא לביצוע הפרויקט, ללא צורך בהוראות שלם

 מסמכימובהר בזאת, כי שלבי ומועדי ביצוע העבודות אותן יפרט הספק במסגרת  .7.3
 בטבלתהנקובות לשם כך יעלו בכל מקרה על התקופות העבודה ולוח הזמנים לא 

 .  נספח ההנחיותאבני הדרך שב

על ידי הספק לאישור הרשות. הרשות תודיע לספק, בכתב,  ווגשיהעבודה,  מסמכי .7.4
, םעל ידי הספק או לאשר יםהמוצע איזה ממסמכי העבודהאם ברצונה לדחות את 

  או בסייגים.  םבמלוא

בסייגים, יבצע  איזה מהםהעבודה או אשרה  יאיזה ממסמכדחתה הרשות את  .7.5
לאחר מועד קבלת  ) ימים5(שה יהספק (על חשבונו), ויגיש לרשות, לא יאוחר מחמ

, בהתאם לסייגים ו/או להערות אותם יםעבודה מתוקנ מסמכיההודעה כאמור, 
, ובלבד שסייגים ו/או הערות אלו הינם בהתאם לדרישות ציינה הרשות בהודעתה

העבודה כאמור בסעיף זה, לא  איזה ממסמכייית ו/או תיקון ו/או שינוי . דחהמערכת
יהווה עילה לעיכוב ו/או דחיית איזה מביצוע התחייבויות הספק על פי החוזה ובכלל 

  הקבוע בחוזה. קבלההאמור לעיכוב ו/או דחיית מועד ה

 מסמכי. םהעבודה, יבוצעו העבודות בהתאם להוראותיה מסמכיאישרה הרשות את  .7.6
כחלק בלתי נפרד  פוצורי, (כשהם כוללים לוח זמנים מאושר) יםעבודה המאושרה

"). למען הסר ספק יםהעבודה המאושר מסמכי(להלן: " מתוצרי התכנון הסופיים
מובהר בזאת, כי אין בהנחיות ו/או הדרישות אותן תציב הרשות לספק בקשר עם 

יות כלשהי ו/או על על מנת להטיל על הרשות אחר םהעבודה ו/או באישור מסמכי
 .יםהעבודה המאושר מסמכישל  םולתקפות םמנת לגרוע מאחריותו של הספק לטיב

, , על כל שלביהןוההרצה ההקמה, התכנוןעבודות של  ןישלים את ביצועיחל ו הספק .7.7
מסמכי העבודה המאושרים, לרבות שלבים והמועדים הנקובים לשם כך בבהתאם ל

צוות בציוד ובבכל אותן שיטות עבודה וישתמש  הספקינקוט לשם כך, לוח הזמנים. 
באיכות הדרושה, , מלוא ההתחייבויות השלמתאשר יבטיחו באופן מרבי את  הספק

 .במסמכי העבודה המאושריםבהתאם לשלבי הביצוע ובמועדים שנקבעו עבורם 

, רק לאחר כמושלמותתחשבנה ושלבי הביצוע בפרויקט כל אחת מאבני הדרך  .7.8
מי מטעמה את ביצועה של אבן הדרך הרלוונטית ואת התאמתה שבחנה הרשות ו/או 
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להוראות החוזה והתקבל אישור, בכתב, של הרשות המעיד על השלמתן של כל אחת 
מאבני הדרך הרלוונטיות, במועד, בצירוף אישורה של הרשות להמשך ביצועה של 
ף אבן הדרך העוקבת, והיקפה. הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשת

בפרויקט צד שלישי אחד או יותר, כנציג מטעמה, אשר יבחן את התקדמות העבודות 
צדדים באמצעות  למעט, בשלביה השונים, ו/או יאשר את המשך ו/או גמר ביצועה

 בתחום הביצוע של הפרויקט.  של הספק ישיריםמתחרים כאמור המהווים שלישיים 

מי מטעמה את באישור או ו/האמור באישור הרשות לא יהיה מובהר בזאת, כי 
 לטיב הספקלגרוע מאחריותו המלאה של שלב ביצוע, על מנת אבן הדרך/השלמת 

להטיל על הרשות ו/או על מי מטעמה אחריות ביצועו של שלב הביצוע ו/או על מנת 
מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל  הספקכלשהי ו

  .וסוג שהן בקשר לכךטענה ו/או תביעה מכן מין 

  לעיכובים בלוחות זמנים הספקאחריות  .7.9

לכל עיכוב בביצוע התחייבויותיו באחריות המלאה והבלעדית  יישא הספק .7.9.1
וזאת  נספח לוח הזמנים,על פי חוזה זה, ביחס למועדים שנקבעו לשם כך ב

  למעט בנסיבות המפורטות להלן, ובנסיבות אלה בלבד: 

בהתאם להוראות  פעילותועל השהיית  ספקהרשות הורתה ל .7.9.1.1
  .   ובכפוף לתנאים הנקובים במסגרתו להלן 15  ףמפורטות בסעי

התקיימותן של נסיבות כוח עליון, בהתאם להוראות המפורטות  .7.9.1.2
עליון ואת ובכפוף לאישור הרשות את אירוע כוח  להלן 16   בסעיף

 .פרק הזמן שבו נמשך האירוע (מראש או בדיעבד)

להאריך איזה מהמועדים הנקובים  הספקהרשות נענתה לבקשת  .7.9.1.3
וזאת אך ורק בלוח הזמנים או מיתר המועדים הנקובים בחוזה, 

עיכובים שנגרמו בשל נסיבות שאינן תלויות בספק ושאינם בגין 
פות ו/או למנוע, בשליטתו וכן שהספק לא צפה ולא היה יכול לצ

בתנאים שיקבעו על ידה (לרבות תנאים  ,באמצעים סבירים
על פי החוזה (באופן מלא או לעיכוב אחריות  הספקהמסירים מ

על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי  ,חלקי) וכל זאת
 שתהיה מחויבת לעשות כן. 

של הרשות מסמך המתאר את המוקדם ימציא לאישורה  הספק
וב בצירוף פירוט הנסיבות והנימוקים המצדיקים תקופת העיכ

  את תקופת העיכוב כפי שנגרמה בפועל.

ימי  14, בכתב, תוך ספקבידי הרשות שמורה הזכות להודיע ל
עבודה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אם ברצונה לדחות את 

או לאשרה, במלואה או בסייגים.  פנייתו להארכת מועדים
את הסתייגויותיה ו/או את  ספקהרשות תפרט בהודעתה ל

הוראות סעיפים  , ויחולו בעניין זה, ככל שיהיופנייתוהערותיה ל
   ., בשינויים המחויביםלהלן 8.3 -8.6 

יקול הרשות תהיה רשאית אך בשום מקרה לא חייבת, על פי ש
דעתה הבלעדי והמוחלט, לקבוע כי בגין הארכת איזה מהמועדים 
הנקובים בנספח לוח הזמנים או ביתר המועדים הנקובים בחוזה 
(כולן או חלקן), יהיה הספק זכאי גם להחזר עלויות ישירות 

  שנגרמו במישרין בגין הארכת לוח הזמנים.   

 7.9.1 תוארות בסעיף למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עיכובים בנסיבות המ .7.9.2
לעיל, לא יהוו בשום מקרה הפרת התחייבות כלשהי של הרשות והן 

זכאי  הספקמסדירות באופן סופי, מלא ובלעדי את הנסיבות בעטיין יהיה 
מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל  הספקו ,להארכת מועדים

 /או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, בקשר לכך. טענה ו

  עיצובי -והקונספט תכנוני התכנון .8

יערוך, יבצע, יפיק, , התקופה הנקובה לשם כך בלוח הזמניםבמהלך ובמסגרת  .8.1
עבור הרשות על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו,  הספקישלים ויגיש 

לפי , תרלוונטיוסמכת נוספת ורשות מולאישורה וכן לאישורו של כל מוסד תכנון 
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האלמנטים התכנוניים ויתר התוצרים , המסמכיםהתוכניות, את כל העניין, 
וכל אלמנט הנדרש בהתאם להוראות כל , מרכז המבקריםהקמת  לצורך יםהדרוש

 ,בסביבתןו מתחם הייעודי, בהמוסמכות) מוסדות התכנון והרשויותדין (לרבות 
יתר היתרי בנייה וכל  תקבלכלל האמור: בוובממשק מלא עם עבודות הרשות, 
התאם להנחיות וכל זאת בהדרושים לשם כך  האישורים, ההיתרים והרישיונות

 לכל הפחותבסטנדארטים שהנם ן ובתנאים הנקובים לשם כך בחוזה, אופהרשות, ב
הסטנדרטים  - למען הסר ספק  –(לרבות נספח ההנחיות הכלול במסגרתו ב כמפורט

שאר הוראות כל דין וכן בהתאם ובכפוף לאבני הדרך ולמועדים בוהמינימאליים), 
(בחוזה זה,  הנקובים בנספח לוח הזמנים המצורף אף הוא כחלק בלתי נפרד מהחוזה

  .")שלבי התכנון" –" ו עבודות התכנון" או "התכנוןבהתאמה: "

 [*יעודכן במועד חתימת החוזה] היתר שינויים .8.2

בנייה הקיים עבור המתחם הרלוונטי כפי שהובהר במסמכי המכרז, היתר ה .8.2.1
, לרבות המתחם הייעודי לתכנון ולהקמת מרכז המבקרים, 1בטרמינל 

 מפרט שימושים וייעודים ספציפיים שאינם כוללים מרכז מבקרים. 

שהגישה ) Pre Rulingפנייה מוקדמת (הרשות מבהירה במפורש, כי במסגרת  .8.2.2
, כאמור הועדה המחוזית הבהירה ,מקומית לענייני נתב"ג-לוועדה המחוזית

 היתר שינויים, כתנאי להנפקת היתר בנייה.  כי יש לערוך

במפורש, כי במסגרת אחריותו של הספק לתכנון  מובהרבהקשר זה  .8.2.3
היתר  ישא הספק באחריות להגשת הבקשה ולקבלתיולהנפקת היתר בנייה, 

ולניהול כל ההליכים הדרושים לשם כך במישרין מול הועדה  שינוייםה
לרבות כל העלויות הכרוכות , וזית כאמור וכל רשות מוסמכת אחרתהמח

בכך, במסגרת לוח הזמנים ומבלי שהספק יהיה זכאי לתוספת תמורה, 
 פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג.

פנות בעצמו, לבקש ולקבל לבאחריות  הספקבמסגרת האמור, יישא  .8.2.4
ואישור  את היתר הבניה, ומיתר הרשויות המוסמכות ממוסדות התכנון
וכן לקבל מיתר הרשויות המוסמכות את כל האישורים, לתוכנית הבינוי 

, מרכז המבקריםלהקמת הנחוצים ההיתרים, הרישיונות וההסכמות 
במסגרת המועדים הנקובים לשם כך בנספח לוח הזמנים, וכי למעט 
חתימתה הפורמאלית של הרשות על הבקשה להיתר בנייה, לא תישא 

או אחריות מכל מין וסוג שהם לתכנון, ההליכים הרשות בכל חבות ו/
 הכרוכים במסגרתו ותוצריו. 

  עיצובי-קונספט תכנוני .8.3

יציג הספק בפני , בלתי נפרד מעבודות התכנון קוכחללאחר חתימת החוזה,  .8.3.1
עיצובי, כפי -את הקונספט תכנוני ולאישורם, הגורמים הרלבנטיים ברשות
 . שהוגש על ידו במסגרת המכרז

הספק באופן מפורט תייחס עיצובי, י-גת הקונספט תכנוניבמסגרת הצ .8.3.2
לתכנים המוצגים במרכז המבקרים, וכן לאופני הגשתם לקהל המבקרים, 
במרחביו השונים של מרכז המבקרים, תוך שימת לב להיבטים תפעוליים, 
תהליכיים, תפאורתיים ואדריכליים המעצימים את תחושת החוויה ותוך 

נותיים וטכנולוגיים הדרושים לשם כך. האפיון שימת דגש על אמצעים אומ
החוויתי ועולם התוכן, יבוססו על קריטריונים שגובשו מראש על ידי 

בהתאם למתכונת שאושרה כן ו שיגובשו כחלק מהתכנון, וכפי הרשות
 .ולהוראות נספח ההנחיות לספק במסגרת הצעתו למכרז

י לאישור כתנא ,הרשות תהיה רשאיתלמען הסר כל ספק מובהר, כי  .8.3.3
וכן תהיה רשאית דגשים, חידודים עיצובי, ליתן לספק -הקונספט תכנוני

כל עדכון, התאמה ושינוי נדרשים בתכולות לדרוש את ביצועם של 
, לרבות עולם התוכן, היבטי עיצובי- תכנוניהקונספט ובמאפייני ה

האדריכלות וההמחזה, על פי שיקול דעת הבלעדי והמוחלט, אף שאלה 
ידה במסגרת מסמכי המכרז ו/או אושרו לספק במסגרת בדיקת הוכתבו על 

הצעתו למכרז. שינויי ועדכוני תכולה ותכלית כאמור, יערכו על ידי הספק, 
 על פי הנחיית הרשות, ללא תמורה נוספת.    
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קמעונאי, - ובהר, כי מרכז המבקרים לא יכלול שטחים בעלי אופי מסחרימ .8.3.4
ועריכת הקונספט  רת התכנון. לצד האמור, במסגלרבות שטחי הסעדה

חנות מזכרות (אשר עשויה לכלול  עיצובי, על הספק לאפיין ולעצב-תכנוני
מוצרי מזון ושתייה מסוימים, על פי הגדרת הרשות) אשר תתופעל ותנוהל 

למען הסק ספק מובהר, כי על ידי עובדי הרשות ו/או זכיין מטעם הרשות. 
כחלק בלתי נפרד מהפרויקט,  עיצוב חנות המזכרות תתבצע על ידי הספק

ריהוט החנות ואספקת המוצרים עבורה, תתבצע על ידי הרשות ו/או כאשר 
 באמצעות זכיין מטעמה. 

זה המתייחס לעבודת התכנון  8מבלי לגרוע מכלליות הוראות סעיף  .8.3.5
תוך תקופה אותה תקבע הרשות לשם כך, יעביר הספק לאישור ולאישורם, 

 וא, כשהעיצובי המתוקן-קונספט תכנוניהגורמי הרשות הרלבנטיים את 
בהתאם להוראות שנמסרו לו על ידי הרשות. הרשות תהיה רשאית  ךערו

במסגרתה ו/או לדרוש מהספק לערוך עיצובי -הקונספט תכנונילאשר את 
התאמות ו/או תיקונים ו/או שינויים נוספים, הכול באופן, ותוך התקופה 

אושר על ידי יאשר עיצובי -נוניהקונספט תכאותה תקצוב הרשות לשם כך. 
 . תהווה חלק בלתי נפרד מתוצרי התכנון הסופייםהרשות 

שא ילמען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי במסגרת התכנון וכחלק בלתי נפרד ממנו, י .8.4
 ,רייםולכל ההיבטים הסטטוטעל חשבונו, , באחריות המלאה הבלעדית הספק

ובכלל מרכז המבקרים מת ובתפעול הכרוכים בתכנון, בהק והתפעוליים הביטחוניים
הוראות כל דין ולדרישות הרשויות עיצובי, -קונספט התכנוניהתאמתם ל –זאת 

  .והרשות מוסדות התכנוןות, המוסמכ

כל העלויות, ההוצאות והתשלומים מכל מין וסוג (לרבות האגרות, ההיטלים,  .8.5
הגשת לרבות  עבודות התכנון,המסים ותשלומי החובה מכל מין וסוג), הכרוכים ב

הבקשות וקבלת ההיתרים, האישורים, הרישיונות וההסכמות בגינן, וכן ניהול 
באחריות הספק  היוההליכים והמגעים עם הרשויות המוסמכות ומוסדות התכנון, י

 . הספק בלבדעל ידי וישולמו 

ואישורים הנחיות הוראות החוזה, ובכללן: להתכנון, על כל שלביו, יבוצע בהתאם  .8.6
הוראות כל יתר ו רשויות המוסמכות, הוראות ה(לרבות חטיבת הביטחון) תהרשושל 

המסמכים הוראות  אתתואם במלואו באופן ה -מכלליות האמור  לגרועומבלי דין, 
, כפי טחוניות)יבומגבלות (לרבות הנחיות  והמסמכים הסטטוטורייםההנדסיים 

 ן אם לאו. ההנחיות וביבנספח מפורשות  ומעת לעת, בין אם אוזכר ושיהי

-או איו/סתירה  הספקגילה כי בכל מקרה שבו  , למען הסר כל ספק,בזאת מובהר
הרשות, הוראות בהוראות החוזה, לרבות הוראות משמעות -או דוו/התאמה 

המסמכים ההנדסיים, הוראות המסמכים הרשויות המוסמכות, הוראות 
יחולו , ם הנכוןספק בפירוש ספקלאו שהיה ריים ויתר הוראות כל דין, והסטטוט

 .לעיל, בשינויים המחויבים 3 בעניין זה שאר ההוראות המפורטות בסעיף 

 עבודות הרשות .8.7

הרשות מבקשת להבהיר, כי במסגרת הוראות נספח ההנחיות פורטו  .8.7.1
תשתיות הרשות עד לראש  הבאתשהינן העבודות המוטלות על הרשות 

גילוי אש  (תשתיות מים, ביוב וניקוז, חשמל, תקשורת, הייעודי המתחם
וכן עבודות במתחם הייעודי (לשיקול דעת הרשות), המתייחסות  )וכיבוי אש

  . בין היתר לתכנון והתאמה של מתחם שירותים לציבור הלקוחות

באחריות המלאה והבלעדית, לבצע את עבודות התכנון יישא  הספק .8.7.2
רציה מלאים עם הרשות ובכלל האמור, לתאם וההקמה בממשק ובאינטג

 תאת עבודות התכנון וכן את עבודות ההקמה מבחינה אדמיניסטרטיבי
ביצוע (לרבות לעניין לוחות הזמנים), תפעולית ופיסית עם הרשות, במהלך 

 .    , לא תמורה נוספתוההרצה ההקמה, התכנון עבודות

דות התכנון יישא באחריות המלאה והבלעדית לבצע את עבו הספק .8.7.3
החל  מתחם הייעודיוההקמה של כל התשתיות והמתקנים הדרושים ב

, במהלך הרשות עבודותבמסגרת מנקודות הקצה אותן תקים הרשות 
תקופת התכנון וההקמה, וכן להפעיל ולתחזק את התשתיות האמורות, 

, האחריות והתחזוקה, במהלך כל תקופת המתחם הייעודיהחל מראש 
 מלאה והבלעדית ועל חשבונו. הכול על אחריותו ה
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גבלות הסטטוטוריות מון, בהתאם ובכפוף לכל היבצע את עבודות התכנ הספק .8.8
ובנספח ההנחיות ובין  , בתמ"א, בין שהן מפורטות בחוזהמתחם הייעודיהקיימות ב

, כפי מתחם הייעודיגבלות הגובה והיקפי הבנייה החלים בהאם לאו, לרבות לעניין 
הנחיות  .המצורפים לחוזה ר, בנספח ההנחיות לתכנון ולבינוישהם נקובות, בין הית
בהיבט של חומרי גמר, הוראות פיתוח נופי ושפה  הספקעל תכנית הבינוי חלות 

 הרשותאדריכלית ויוכלו להשתנות במסגרת עדכון תכנית הבינוי ובכפוף לאישור 
  . ומוסדות התכנון

מתקנים, המכשור, האמצעים, יפרט במסגרת עבודות התכנון את כל הציוד, ה ספקה .8.1
. ים להקמה ותפעול של מרכז המבקריםהדרוש ותהרלוונטיוהמערכות וכיו"ב 

, פילוח המשקף את לאישורה המוקדם של הרשות ספקבמסגרת האמור, יפרט ה
. מובהר במפורש, כי ההחלטה באשר תשתיות המבנה ואת ציוד ומערכות החוויה
 ואשר ייכללהמערכות וכיו"ב אמצעים, לזהותו של הציוד, המתקנים, המכשור, ה

יקבע על ידי הרשות, בתשתיות המבנה או אשר יכללו בציוד ומערכות החוויה ת
 במסגרת אישור תוצרי התכנון הסופיים. 

באחריות לתכנן את כל הממשקים  הספקבנוסף, במסגרת עבודות התכנון יישא  .8.2
), בשיתוף הרשותכל עבודות (לרבות  למבנים ולתשתיות הקיימיםהרלוונטיים 

כשהתכנון האמור מתייחס לכל היבטי הממשק  פעולה ובתיאום מלא עם הרשות,
 המתחם הייעודיהתכנוני, המנהלתי, המבני, הפיסי, ההנדסי, הטכני והתפעולי שבין 

בשטחים , לבין תשתיות ומערכות הכלולים הממוקם במסגרתו ומרכז המבקרים
. עוד מובהר, מבלי לגרוע מכלליות םאו הפעילות המתבצעת במסגרת החיצוניים

זה לעיל, כי במסגרת התכנון, יינתן דגש גם לפעילותם של נותני  8.1 האמור בסעיף 
פעילות שתתבצע לבין ה םוכן לממשק התפעולי שבינ 1בטרמינל שירות נוספים 
  .במרכז המבקרים

לאישור  הספקימציא חלק בלתי נפרד מהתכנון, ו קהספבמסגרת התחייבויות  .8.3
את לוח הזמנים, נספח מועד הנקוב לשם כך בלא יאוחר מההרשות, מוקדם של 

המסמכים . מלוא המסמכים והתוצרים הנדרשים במסגרת השלב התכנוני הרלוונטי
אופן המתואר העתקים ובלאישור הרשות, ב הספקעל ידי  ויוגש והתוצרים כאמור,

 . נספח ההנחיותלשם כך ב

, בכתב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אם ברצונה לדחות את ספקלהרשות תודיע  .8.4
או לאשרו, במלואו  (כולו או חלקו) הספקהתכנון המוצע על ידי מסמכי ותוצרי שלב 

לא ניתנה על ידי . (כהגדרתה להלן) םשטחיהמיפוי תוכנית , לרבות או בסייגים
תאם להוראות סעיף זה לעיל, יחשב הדבר בה ספקהרשות התייחסות כלשהי ל

דחתה הרשות את מסמכי ותוצרי שלב התכנון הרלוונטיים, אלא אם כן כאילו 
  .הודיעה הרשות אחרת, בכתב

או אשרה אותו  איזה ממסמכי ו/או מתוצרי של התכנון הרלוונטידחתה הרשות את  .8.5
ד הקבוע לשם כך המוע(על חשבונו), ויגיש לרשות, לא יאוחר מ הספקבסייגים, יבצע 

, בהתאם לסייגים ו/או להערות בנספח לוח הזמנים מסמכים ותוצרים מעודכנים
 8.4 אותם ציינה הרשות בהודעתה, ויחולו לעניין זה שאר ההוראות מפורטות בסעיף 

כאמור בסעיף זה, לא  נוןמסמכי ו/או תוצרי התכלעיל. דחיית ו/או תיקון ו/או שינוי 
על פי  הספקעילה לעיכוב ו/או דחיית איזה מביצוע התחייבויות בשום מקרה יהוו 

איזה מהשלבים ומאבני הדרך הקבועים החוזה ובכלל האמור לעיכוב ו/או דחיית 
  . בנספח לוח הזמנים, והכול למעט אם אישרה הרשות אחרת, מראש ובכתב

), לאחר סיום כל שלבי והתפעול רטי התחזוקהמסמכי ותוצרי התכנון (לרבות מפ .8.6
היתר עיצובי המאושר, - הקונספט תכנוניהתכנון ואישורם על ידי הרשות, וכן 

הבנייה העדכני וכל יתר האישורים, ההיתרים, הרישיונות וההסכמות (מכל מין 
על כל חלקיו, יחידותיו, מערכותיו מתקניו והציוד  מרכז המבקריםוסוג) להקמת 

), כפי שהונפקו על החיצונייםמסגרתו (לרבות ממשקים לתכנון השטחים שיותקן ב
" התכנון המאושר(בחוזה זה: " לחוזה כנספח פויצורידי המוסדות המוסמכים, 

 "). תוצרי התכנון הסופייםויחדיו: "

הבלעדית לכל טעות, השמטה, אי המלאה ושא באחריות יי הספקמובהר בזאת, כי  .8.7
תכנון ב, ככל שימצא םפגם אחר, מכל מין וסוג שה או כלהתאמה, אי בהירות ו/

ו/או באי עמידה  זה 7 סעיף אי עמידה באיזה מהוראות , לרבות שמקורן בהמאושר
על , ") וכן יבצעתכנוןפגם ב(להלן, יחדיו: " באיזה מהוראות החוזה האחרות
ו/או בכל כנון המאושר בתאשר ידרשו ו/או שינוי  חשבונו, כל התאמה ו/או תיקון
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בשל פגם בתכנון, , , הפינוי והמסירה, התפעול והתחזוקהההקמה עבודותחלק מ
יתר והרשויות המוסמכות , דרישות להתאימם לדרישות הרשותלרבות בשל הצורך 

  . הוראות כל דין

 ף זה לעילילמען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בביצוע ההליכים המפורטים בסע .8.8
התכנון, מסמכיו בקשר עם  ספקו/או בהנחיות ו/או הדרישות אותן תציב הרשות ל

(לרבות ההוראות וההנחיות אליהם הפנתה הרשות במסגרת ו/או באישורו ותוצריו 
על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע נספח ההנחיות), 

ו/או  התכנון, מסמכיו ותוצריושל  וולתוקפלטיבו  הספקמאחריותו המוחלטת של 
  .שיבוצעו על פיוההקמה לעבודות 

במהלך בהתאם לצורך, לעדכן על חשבונו, ישא באחריות המלאה והבלעדית,  הספק .8.9
ואת כל את כל תוצרי התכנון הסופיים וההרצה ההקמה תקופת התכנון, תקופת 

את כל  ההקמה להחזיק באתר ביצוע עבודותוכן בנוסף,  יתר המסמכים ההנדסיים
כפי כאמור מסמכים ההנדסיים היתר ותוצרי התכנון הסופיים המהדורות של 

שיעודכנו מעת לעת תוך ציון השינויים ו/או ההתאמות שבוצעו במסגרת כל 
 . מהדורה

ישא באחריות במלאה והבלעדית להפיק ולמסור לקבלן אשר יבצע  הספקכמו כן,  .8.10
ולכל מי  התחזוקהמטעמו שירותי ע אשר יבצ ןולקבלאת עבודות ההקמה מטעמו 
ויתר  , לרבות כל תוצרי התכנון הסופייםונספחיו , על חשבונו, את החוזהםמטעמ

במספר העתקים ובפורמט, במהדורתם המעודכנת ביותר, , המסמכים ההנדסיים
לפי בהתאמה ו, שירותי התחזוקהלביצוע וכן  ככל הדרוש לביצוע עבודות ההקמה

 .העניין

בכלל האמור: ת התכנון וכן הנפיק עבור הרשות את היתר הבנייה וא הספקהשלים  .8.11
אישור, היתר, רישיון והסכמה אשר נדרשים על פי הוראות הרשויות המוסמכות  כל

הקמה, תנפיק הרשות העבודות וראות כל דין על מנת לבצע את כל ועל פי יתר ה
 9.1 ן בסעיף צו התחלת עבודה, כתנאי לביצוע עבודות ההקמה כהגדרת הספקעבור 
   להלן.

  ההקמה עבודות .9

ותוך התקופה הקצובה  על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו, יבצע הספק .9.1
כל פעולה ו/או עבודה וכן יספק כל חומר ו/או ציוד הדרושים , לשם כך בלוח הזמנים

) i(כל אלה: לרבות וצרי התכנון, בהתאם לת, הפרויקטלצורך הקמת והשלמת 
ביצוע והקמת כל וכן  במתחם הייעודיהעתקת כל התשתיות והמתקנים המצויים 

 מרכז המבקרים הקמת) ii( ;ולתחזוקת מרכז המבקריםהתשתיות הדרושות לתפעול 
ביצוע ) iii( ;ומתן השירותים באמצעותם וכל התשתיות הדרושות לתפעול לרבות

המתחם סיים, ההנדסיים, הטכניים והתפעוליים שבין והקמת כל הממשקים הפי
) iv( ;עבודות הרשותו והתשתיות הקיימים המבניםלבין ומרכז המבקרים,  הייעודי

אספקה, רכישה, ייצור, שינוע, הקמה והתקנה מלאה של כל הציוד והזיווד הרלוונטי 
, כפי עיצובי-הקמה ותפעול מרכז המבקרים בהתאם לקונספט תכונניהדרוש לצורך 

אלה אושרו מראש ובכתב על ידי הרשות במסגרת התכנון המאושר ובכל מקרה 
באופן שלא יפחת מהסטנדרטים והמפרטים המינימאליים הנקובים לשם כך בנספח 

הקמה ואחזקה של מכרז כל עבודה, פעולה ואספקה הנדרשת לשם וכן  ההנחיות
(בחוזה זה:  וזהבהתאם לתוצרי התכנון הסופיים ולשאר הוראות החהמבקרים 

 "). העבודות" או "עבודות ההקמה"

מובהר כי בנסיבות בהן ידרשו על ידי רשויות יתר הוראות החוזה, על אף האמור ב .9.2
מוסמכות, תכנון והקמה של מרחב מוגן, יבוצעו התכנון וההקמה האמורים 

ועל חשבונו, ויחולו בעניין המרחב המוגן יתר ההוראות המתייחסות  ספקבאחריות ה
מרחב מוגן  ספק. תכנן והקים ההוראות החוזה ונספחיועל פי מרכז המבקרים ל

העלויות סך יהיה הספק זכאי לשיפוי בגין כל עלויות התכנון וההקמה בכאמור, 
וההוצאות שהוציא בפועל לשם כך (על בסיס אסמכתאות שיגיש לשם כך עבור 

, מעבר (ברוטו)בנוי למ"ר שטח ₪  10,000הרשות), ובכל מקרה בסכום שלא יעלה על 
 . להלן 17 לתמורה הנקובה בסעיף 

, יידרש הספק לבצע אינטגרציה וממשק מרכז המבקריםהקמת ובמסגרת תכנון  .9.3
, פיסיות וטכנולוגיותותשתיות מערכות  למבנים ולתשתיות הקיימים, לרבות מלאים

חה, תוך תאום מלא עם נציגי הקיימות ברשות, כולל מערכת בקרת מבנה ואבט
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כמו . הדרושות לשם כך הרשות, ובכלל זאת להשתתף בישיבות תיאום תכנון וביצוע
מרכז המבקרים, תוך שימת לב למגבלות התפעוליות  הקמתכן, יבוצעו תכנון ו

 , כמפורט בין היתר בנספח ההנחיות. הקיימות במבנה ובסביבתו

העומד בכל  הספקקבלן ביצוע מטעם עבודות ההקמה, יבוצעו במלואן באמצעות  .9.4
דרישות הניסיון אשר נקבעו לשם כך בנספח ההנחיות. מובהר במפורש, כי ביצוע 

, לא יטיל על הרשות אחריות מכל מין הספקעבודות ההקמה באמצעות קבלן מטעם 
לביצוע מלוא  הספקוסוג וכן לא יגרע בשום צורה ואופן מאחריותו המלאה של 

  .הספקהתחייבויות 

, מבלי שהספק שטחי המתחם הייעודי בלבדעבודות יבוצעו במובהר במפורש, כי ה .9.5
(מעבר או לקבל היתר חורג יידרש לחרוג בשום אופן ממגבלות התחום האמור 

עבודות יכללו את כל הנדרש לצורך הפעלה הלעיל). מובהר, כי  8.2 לאמור בסעיף 
כחלק אינטגרלי ממבני ותשתיות הרשות לרבות חיבור,  מלאה של מרכז המבקרים

התקנת והפעלת מזגנים, חשמל, אינסטלציה, בטיחות, גילוי וכיבוי אש, נגישות, 
 מבנים והתשתיות הקיימים. אבטחה וכדומה, בהתאמה ל

, ספקת ההקמה, תספק הרשות ללעיל, במהלך תקופ 9.2 מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .9.6
גילוי  , תשתיות חשמל, מים,מתחם הייעודידרכי גישה לכחלק מעבודות הרשות, 

, והכול המתחם הייעודיתקשורת, ביוב וניקוז, עד לראש השטח של וכיבוי אש, 
מוטלת האחריות המלאה,  הספק על באופן, במיקום, ובתנאים שיקבעו על ידה.

נו על מנת להתחבר לתשתיות, אותן תעמיד הרשות לבצע את כל הדרוש, על חשבו
שירותים בתקופת ההקמה  הספקהיה ותעמיד הרשות לשימוש . לרשותו כאמור

לרשות דמי שירותים  הספק, ישלם וכיו"ב) תקשורתכלשהם (כדוגמת חשמל, מים, 
 . על פי צריכה בפועל

ת שטחי התארגנו שימוש,הרשות תקצה לספק ללא תמורה וללא תשלום דמי  .9.7
הספק בהם יקים הספק, על אחריותו ועל חשבונו, שטחי אחסון ומשרדים. בנתב"ג 

 כאמור אך ורק את הפעילות שלשמה הוקצה.  י ההתארגנותבשטחיבצע 

באחריות  הספקשא י, יההקמה תקופת במהלךלמען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי  .9.8
 תעודת הגמרת א מוסדות התכנוןמקבל פנות בעצמו, לבקש וללגם המלאה הבלעדית 

וכן לקבל מיתר הרשויות המוסמכות את כל האישורים,  בגין העבודות )5(טופס 
הפעלה ותחזוקה של לוהמהווים תנאי הנחוצים ההיתרים, הרישיונות וההסכמות 

, במסגרת המועדים הנקובים לשם כך בנספח לוח הזמנים. כל מרכז המבקרים
רות, ההיטלים, המסים ותשלומי האגההוצאות והתשלומים מכל מין וסוג (לרבות 

), הכרוכים בהגשת הבקשות וקבלת ההיתרים, האישורים, החובה מכל מין וסוג
וניהול ההליכים והמגעים עם , (לרבות תעודת גמר) הרישיונות וההסכמות בגינן

  .הספקאך ורק על ידי במלואם ישולמו הרשויות המוסמכות ומוסדות התכנון, 

 רכש, ייצור ואספקה .9.9

כחלק בלתי נפרד מעבודות , המלאה והבלעדית שא באחריותיהספק י .9.9.1
לבטח, ולספק, את כל החומרים לשנע, לרכוש, לייבא, לייצר ו/או ההקמה, 

ו/או הציוד הדרושים לביצוע ולהשלמת העבודות במועדן (אשר אספקתם 
ו/או  )נספח ההנחיותאינה מוטלת על הרשות במפורש על פי הוראות 

אחריות התחייבויות הספק במהלך תקופת ההדרושים לצורך ביצוע 
לרבות לעניין זה אריזתם, סימונם, העמסתם ושינועם מאתר , תחזוקהוה

וכן פריקתם מתחם הייעודי הייצור ו/או המשלוח (בארץ או בחו"ל), ל
חדשים, כשהם  , הכולנציג הרשותואחסונם במקום הייעודי עליו יורה 

שות והספציפיקציות שנקבעו על מקוריים, תקינים, תואמים לחלוטין לדרי
באיכות הדרושה לצורך ביצוע כל התחייבויותיו של כן בכמות ווידי הרשות 

 עם הרשות ובהתאם להנחיותיה.מלא הספק על פי חוזה זה, הכול בתיאום 

למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי התקנת ציוד, מתקנים ומערכות  .9.9.2
בכל מקרה, הספק יישא תבצע בכפוף לאישור מוקדם של הרשות וכאמור ת

ו/או באחריות להתקין אך ורק את הציוד שהוצע על ידו במסגרת המכרז 
מבלי שיהיה רשאי להחליף ציוד, מתקן ומערכת  אושר במסגרת התכנון,

 .כאמור (לרבות דגם או יצרן), ללא אישור מוקדם ובכתב של הרשות

ציוד, מתאימות ל, יערוך הספק בדיקות למתחם הייעודיבטרם אספקתם  .9.9.3
לדרישות הרשות ולהצעתו  התאמהה חןתיב המתקנים והמערכות במהלכן
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מכרז. הספק יודיע לרשות לפני המועד המתוכנן לביצוע בשל הספק 
והרשות תהיה רשאית, אך לא חייבת, להיות נוכחת כאמור בדיקות ה

בביצוע הבדיקות. למען הסר ספק מובהר, כי נוכחות או אי נוכחות נציגי 
   על פי החוזה.לא תיגרע מאחריותו של הספק קה האמורה בבדיהרשות 

ף בסעילמען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי ביצוע ההתחייבויות הנקובות  .9.9.4
, מהווה חלק בלתי נפרד מהעבודות. כל תשלום ו/או עלות הכרוכים הז 9.9 

תשלומים בגין ביטוח,  -ען הסר ספק בביצוע התחייבויות אלה, לרבות למ
לרשות וכל תשלום נוסף  הוצאות הובלה ודמי אחסון בנמל, מס נמל, מכס

יחולו על הספק  - הנמלים ו/או לרשויות המכס או אגף המכס והמע"מ
 ויושלמו על ידו בלבד. 

 ניקוי ופינוי פסולת .9.10

לעיל  6.13  ףעבודות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיהבמהלך ביצוע  .9.10.1
שא הספק באחריות לשמור על אתר הרשות נקי מכל י, ילהלן 25.2.3  וסעיף

חפץ או מתקן שאינם דרושים לביצוע העבודות, בין היתר, בהתאם לכל 
פי הוראות כל כללי הבטיחות והגהות להם מחויב הספק על פי החוזה ועל 

דין. היה ותקצה הרשות לספק, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כל 
שטח ו/או מבנה בקשר ו/או לצורך ביצוע העבודות (כולן או חלקן), יבצע 
הספק ו/או כל מי מטעמו בשטח ו/או במבנה האמור אך ורק את הפעילות 

, יודשא באחריות הבלעדית לשמור על כל הצישלשמה הוקצו. הספק י
ו/או החומרים אותם תאפשר הרשות לספק  המתקנים, המערכות, הכלים

(ככל שתאפשר, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט), להותיר ו/או לאחסן 
באתר הרשות (לרבות בשטח ו/או במבנה ככל שיוקצו לו כאמור לעיל) וכן 

 שא באחריות הבלעדית והמוחלטת לכל אובדן ו/או נזק (לרבות גניבה),יי
  שיגרמו להם מבלי שיהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בשל כך. 

מבלי לגרוע משאר הוראות החוזה ובכלל האמור: ההוראות המפורטות  .9.10.2
באחריות המלאה  הספקבנספח ההנחיות ובנספח איכות הסביבה, ישא 

במרכז המבקרים את החזקה במועד הקבלה והבלעדית למסור לרשות 
נקיים כשהם רכי הגישה אליהם ומהם, , סביבתם ודובמתחם הייעודי

 ראויים לשימוש וללא פסולת כל פסולת. 

השלמת העבודות וכן קודם למועד  הספקבמסגרת ולצורך האמור, יחל  .9.10.3
מהמתחם הייעודי ומיתר לנקות ולסלק  קודם למועד תקום תקופת ההרצה

את כל הציוד, המתקנים, המכשירים, הכלים, החומרים,  שטחי הרשות
הרשות, של  הל לשביעות רצונוהכ ,לכלוךהפסולת, האשפה, ה השיירים,

, על מנת הספקבהתאם להוראותיה ולהוראות כל דין ועל חשבונו של 
, בשטחים האמוריםלאפשר לרשות ו/או לכל מי מטעמה לתפוס את החזקה 

  כשהם נקיים ופנויים מכל פסולת.  

, יבוצע סילוק וחומריםפסולת לסלק  הספקמובהר בזאת, כי במידה ונדרש  .9.10.4
למטרה זו על ידי הרשויות  השאושר למטמנה מאושרתאך ורק כאמור 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי  ").אתר הסילוק(להלן: " המוסמכות
 הפסולת אל אתר הסילוק שינוע, הסילוק לאתרסילוק הפסולת כאמור 

באחריותו  תבצעו, יותשלום אגרת כניסה לאתר הסילוק במידה ויידרש
ימציא לרשות את כל תעודות  הספקועל חשבונו.  הספקת של הבלעדי

   המשלוח לאתר הסילוק, וזאת בסמוך לאחר ביצוע המשלוח. 

, תהא זכות כניסה הרשותולכל אדם אחר שהורשה לכך על ידי  הכוח י, לבאלרשות .9.11
, או מובאים מתבצעות העבודותולכל מקום אחר שבו  מתחם הייעודילבלתי מוגבלת 

 הספקהעבודות, וביצוע צורך כלשהם לציוד ופריטים  ,, מכונותמריםוממנו ח
   .ולשתף פעולה איתם בכל הנדרש זושכלהבטיח להם זכות גישה מתחייב 

 שמירה ואבטחה .9.12

, מתחם הייעודימובהר במפורש, כי הרשות לא תעניק שירותי שמירה ואבטחה ב
מקרה  בהתאם, הרשות לא תישא בשום. למעט שמירה היקפית הקיימת בנתב"ג

באחריות לכל נזק, ואובדן (לרבות מחמת גניבה ופריצה) לציוד, מתקנים, חומרים 
 ומערכות של הספק. 
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  טכני ותפעולי תיעוד .9.13

 למסירת מרכז המבקריםעבודות התכנון וכתנאי להשלמתן וכחלק בלתי נפרד מ
מסמכי ישלים הספק על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו עריכתו של כל  ,לרשות

  , לרבות כל אלה:בנספח ההנחיותהנדרשים התיעוד 

של מרכז המבקרים, לרבות והרצה מסירה מפרט מסודר לבדיקות קבלה,  .9.13.1
 ציוד ומערכות החוויה.

במתחם ), של כל העבודות שבוצעו As-Madeתיעוד באמצעות מדידה ( .9.13.2
 סופי.כלי באמצעות מודד מוסמך לתיעוד מצב אדריהייעודי 

בנה הכולל, בין היתר, את תיעוד כל תיעוד מלא המתייחס למערכות המ .9.13.3
, וכן את חוברות הפעלה והמתקנים הכלולים במרכז המבקרים המערכות

 13.3.1 (בהתאם להוראות סעיף  ותחזוקה, ספרי יצרן, רשימות חלקי חילוף
, תעודות ספקים וקבלנים בקשר עם המערכות (לרבות תעודות להלן)

ן כל מסמך אחר ו/או נוסף הקשור במישרין ו/או בעקיפין עם אחריות) וכ
 ביצוען, הפעלתן, תחזוקן והאחריות המתייחסת למערכות המבנה.

של המערכות והמתקנים במרכז המבקרים וכן תכנית הדרכה והטמעה  .9.13.4
בשפה עבור משתמשי הרשות השונים, , לתכנים המוצגים במסגרתו

שיעור ותרגול בקרב משתמשי  אשר תכלול, בין היתר, מערכי ,העברית
הרשות לצורך הקניית מידע והדרכת המשתמשים האמורים בקשר עם 

, והפעלת הציוד, המתקנים והמערכות במכרז המבקריםתחזוקת , ניהול
, בין היתר בהתאם לתכני ההדרכה הנקובים נהלי תפעול והפעלה וכיו"ב

  . להלן 9.14 לשם כך בסעיף 

 הדרכה והכשרה .9.14

תשתיות של  ףתפעול שוטול הדרכות לשימוש משתמשיהספק יערוך עבור  .9.14.1
לשם במועדים, בכמות, בהיקף ובתכנים שיוגדרו  מרכז המבקריםומערכות 

 . , באמצעות הספק ובאישור הרשות עד למועד השלמת עבודות התכנוןכך

תחזוקה ול )1יתייחסו לתפעול ולתיקון תקלות (רמה האמורות ההדרכות  .9.14.2
 תשתיות ומערכות המבנה. שוטפת מלאה של 

בנוסף לאמור, יערכו למשתמשי הרשות הדרכות מקצועיות מלאות  .9.14.3
המתייחסות לתכנים המוצגים במרכז הבקרים, תהליכי ואופני ההפעלה 
וההגשה שלהם לקהלי היעד השונים, תוך שימוש אינטגרטיבי בעזרי 

 ימאלי של החוויה למבקר. ומערכות התצוגה, ולצורך מיצוי ומימוש מקס

 גורמים הספק יסמיךבמסגרת ההדרכה וכחלק בלתי נפרד ממנה,  .9.14.4
, במתכונת בנספח ההנחיות הנקובים ובנושאים בכמות, בהיקף, ספציפיים

   ."Train the Trainer"של 

 הטמעה  .9.15

, יבצע הספק, על אחריותו ועל חשבונו, את כל הדרוש על מנת לבצע תקופת ההרצהב
אצל משתמשי ל המערכות, הציוד והמתקנים של מרכז המבקרים כהטמעה של 

לשם כך, באמצעות הספק ובאישור הרשות עד למועד שיוגדרו בהיקף ובאופן  הרשות
 . השלמת עבודות התכנון

 השלמת העבודות .9.16

, לא יאוחר מהמועד הנקוב בפועל להשלים את ביצוען של עבודות ההקמה הספקעל 
בכפוף "). המועד האחרון להשלמת העבודותהלן: "לשם כך בנספח לוח הזמנים (ל

תחשב כמועד שבו עבודות ההקמה, בחוזה, השלמת  הנקובהלכל הוראה אחרת 
(בחוזה זה:  , על אחריותו ועל חשבונוכל אלהשל  הספק ןעוביצאת  הספקהשלים 

 : ")השלמת העבודות"

ך דרושות לצורפעולות העבודות ויתר השל כל ה ביצוען המלאאת השלים  .9.16.1
ו/או לצורך ובקשר  מתחם הייעודיב מרכז המבקריםו/או בקשר עם הקמת 

בין היתר, בקשר עם , מכל מין וסוג, נוספות עם ביצוען של פעולות בינוי
חוזה, לרבות בכמפורט  , הכולמתחם הייעודיבהקמה וממשק של תשתיות 
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בתוצרי התכנון הסופיים ויתר המסמכים ההנדסיים והמסמכים כמפורט 
לא יאוחר מהמועד , באופן שבו טוריים ובכפוף לשאר הוראות כל דיןהסטטו

ה מרכז המבקרים וכל המערכות, האחרון להשלמת העבודות, יהי
מלא שימוש תפעול וללכשירים  התשתיות והציוד המותקנים במסגרתו

בתוצרי התכנון הסופיים (לרבות מפרטי בהתאם  בהתאם לייעודם
 . התחזוקה) ונספח ההנחיות

השלים בעצמו על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו, את  הספק .9.16.2
, באופן בתנאים ובהיקפים המפורטים פרויקטל מסירהעריכתן של בדיקות 

לשם כך בנספח ההנחיות ובהתאם להוראות כל דין, לרבות ביצוע הפעלה 
וביצוע סימולציות  , תשתיות, ציוד ומתקניםבדיקת מערכותוניסיונית 
הנפיק עבור הרשות מאת ש ולאחר") מסירהבדיקות (להלן: "ההפעלה 

הגורמים המוסמכים את כל האישורים המעידים על סיומן המוצלח של 
  ., בהתאם להוראות נספח ההנחיותהספקבדיקות הקבלה של 

הנפקת טופס הגיש לרשויות המוסמכות את כל המסמכים הנדרשים לצורך  .9.16.3
רישיונות וההסכמות אכלוס, תעודת גמר ויתר האישורים, ההיתרים, ה

  .של מרכז המבקרים הפעלהתנאי לניהול ו והמהוויםהנחוצים 

 .לעיל 9.13 את כל התיעוד והמסמכים הנקובים בסעיף מסר לרשות  .9.16.4

משטחי לכלוך ו/או כל אשפה ו/או חפץ השלים את פינויים וסילוקם של  .9.16.5
קינה בהתאם להוראות הרשות , ככל הדרוש להפעלתם התהשירותומתקני 

 9.10 ויחולו בעניין זה שאר ההוראות המפורטות בסעיף , ולהוראות כל דין
 , בשינויים המחויבים. לעיל

 בדיקות הקבלה של הרשות .9.17

לא יאוחר מהמועד הנקוב לשם כך בלוח הזמנים, יודיע הספק לרשות בכתב  .9.17.1
באמצעות נציגים ומומחים מטעמה, תבצע הרשות . ת העבודותעל השלמ

בדיקת , אשר את נוכחותם תידרש על ידי הרשות הספקנציגי  ובהשתתפות
התקיימותן של , בהתייחס בין היתר גם ללמרכז המבקריםקבלה 

 ספקהת קבלת הודעלאחר , לעיל 9.16  בסעיף ותהנקוב הספקהתחייבויות 
(להלן:  ובהתאם ליתר התנאים המפורטים לשם כך בנספח ההנחיות

 .")של הרשות בדיקות הקבלה"

תהיה הרשות רשאית עם סיום ביצוען של בדיקות הקבלה של הרשות,  .9.17.2
מועדים לתיקון  ספקלא השלים את העבודות וכן לקצוב ל הספקלקבוע כי 

מכל מין וסוג אי התאמה, ליקוי, פגם, קלקול, שבר טעות, השמטה, כל 
הנקובות  הספק(לרבות בביצוע איזה מהתחייבויות  בעבודות שהתגלו םשה

שא באחריות יי הספק. ")פגם בעבודות(להלן, יחדיו: " )לעיל 9.16  בסעיף
, תוך התקופה אותה כאמורפגם בעבודות של כל התיקון  להשלים את ביצוע

 על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו. לוהכקצבה הרשות לשם כך, 
לאחר ביצוע התיקונים כאמור, תהיה הרשות רשאית לערוך בדיקת/ות 

  קבלה חוזרת/ות, באופן ובתנאים שיקבעו על ידה. 

בהצלחה בבדיקות הקבלה של הרשות (לרבות בדיקות קבלה  הספקעמד  .9.17.3
תקופת  בכתב להתחיל את ספקהרשות ל תאשרחוזרות, ככל שתתבצענה), 

  .  ההרצה של הפרויקט כהגדרתה להלן

ביצוע בדיקות הקבלה של הרשות (לרבות  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי .9.17.4
על פי , תיקונים בעקבותיהןהבדיקת/ות קבלה חוזרת/ות) ו/או ביצוע 

האחרון להשלמת העבודות עילה לדחיית המועד  הוולא ידרישת הרשות, 
        .לכל עיכוב שיגרם בשל כך שא באחריות מלאה ובלעדיתיי הספקו

 9.17  על פי סעיף הספקמבלי לגרוע מאחריות כי למען הסר כל ספק, מובהר בזאת,  .9.18
השלמת בדיקות הקבלה של אישור הרשות את השלמת העבודות וועל אף  לעיל

לפיכך, מבלי . פגם בעבודותל הבלעדית לכהמלאה ושא באחריות יי הספק, הרשות
על חשבונו, כל התאמה ו/או תיקון אשר , יבצע, להלן 10  סעיףלגרוע מאחריותו על פי 

, עבודותבשל פגם ב, םהכל חלק מו/או ב במרכז המבקריםו/או  עבודותבידרשו 
דרישות הרשויות המוסמכות ויתר , להתאימם לדרישות הרשותלרבות בשל הצורך 

  . הוראות כל דין
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   ההרצהתקופת  .10

 יבצעהקבלה, המסירה ובדיקות כל השלמת העבודות סיומן המוצלח של ל בכפוף .10.1
, אישור בכתב לאמורממועד בו הנפיקה הרשות שבועות  6הספק לפרק זמן של 

ת כן לכל המתקנים, המערכות והציוד (לרבוו למרכז המבקריםהרצות מבצעיות 
קריטריונים תפעוליים  יבחנו באמצעותם הכלולים במסגרתו, ,)מערכות התצוגה

לשם כך, באמצעות הספק ובאישור הרשות עד למועד השלמת עבודות שיוגדרו 
 . ")תקופת ההרצה: "בחוזה( התכנון

י לגרוע מהתחייבויות הספק המפורטות בסעיף זה במהלך כל תקופת ההרצה, ומבל .10.2
במועד הקבוע לשם כך בלוח  מרכז המבקריםתיו למסור את לעיל ו/או מהתחייבויו

הדרכה , קבלההזמנים, יבצע הספק, ללא תמורה נוספת, וכתנאי לקבלת תעודת 
לעיל, וכן עריכה  9.15  -  ו 9.14 למשתמשי הרשות כמפורט בסעיפים  והטמעה נוספת

בסעיף  כמפורט, תיעוד המתארים נכונה את המערכת ורכיביהה ועדכון של מסמכי
לעיל, וכל זאת כפועל יוצא מכל עדכון, שינוי, התאמה או תיקון שבוצע  9.12 

ה תהווה תנאי לקבל הההרצהשלמה מוצלחת של במערכת במסגרת תקופת ההרצה. 
 . המערכת על ידי הרשותשל  סופית

, על חשבונו, לכל פגם על פי החוזהשא הספק באחריות ייבמהלך תקופת ההרצה,  .10.3
ו/או ליקוי, מכל מין וסוג שהם שיתגלו במערכת ו/או באיזה מרכיביה, וכן יעניק 

ותים לרשות שירותי תמיכה ותחזוקה מלאים, לרבות ומבלי לגרוע, את מלא השיר
ובהתאם לרמות השירות וזמני התגובה הנקובים  להלן 13 המפורטים בסעיף 

במסגרתו, הכול מבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תמורה ו/או תשלום ו/או פיצוי ו/או 
  . שיפוי, מכל מין וסוג

  הפרויקטסופית של  קבלה .11

כך בלוח הזמנים שם רשות, לא יאוחר מהמועד הקבוע לל הפרויקטאת ימסור הספק  .11.1
וההרצה  לאחר שאישרה הרשות את סיומן המוצלח של כל בדיקות הקבלה ורק

    .")הקבלהמועד (בחוזה זה: "

הרשות  על ידי הפרויקטקבלת , יחתמו הצדדים על מסמך המעיד על הקבלהבמועד  .11.2
ת הצהרה של הספק, לפיה תכלול אהסופית תעודת הקבלה "). קבלהתעודת (להלן: "

פגם ו/או ליקוי אשר יש בו כדי למנוע ו/או להגביל את שימוש פרויקט לא קיים ב
. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בחוזה בהתאם לדרישות הרשותבמרכז המבקרים 

כאמור, על מנת לגרוע מאחריותו של  הקבלהלא יהיה בחתימת הרשות על תעודת 
 להלן. 13 -12 התאם להוראות סעיפים בעל פי החוזה, לרבות הספק 

  אחריותה .12

במועד בו הנפיקה הרשות תחל  ולביצוען של העבודות לפרויקטתקופת האחריות  .12.1
 –המבנה ערכות ומ) עבור תשתיות iתסתיים בכל אחד מאלה: (ולספק תעודת קבלה 

חודשים מהמועד  24 –) החוויה) עבור ציוד ומערכות iiחודשים מהמועד האמור; ( 12
החל מתום תקופת האחריות לתשתיות  ").תקופת האחריות": בחוזה( האמור

המבנה, תבצע הרשות את תחזוקת תשתיות המבנה בעצמה ו/או באמצעות מי 
          מטעמה. 

הספק לרשות, על אחריותו הבלעדית וללא תמורה במהלך תקופת האחריות יעניק  .12.2
להלן, הכול באופן ובתנאים ובהתאם  13 בסעיף את מלוא השירותים המפורטים 

  . בנספח ההנחיותלרמות השירות וזמני התגובה הנקובים 

ל תקופת האחריות, למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במסגרת אחריותו, במהלך כ .12.3
עלות, מכל מין וסוג שהם, הדרושים לצורך ביצוע  ,הוצאה, ישא הספק בכל תשלום

 בדיקה, תיקון, הפקת דוחותזה, לרבות ומבלי לגרוע  התחייבויותיו על פי סעיף
 . ומסמכים נוספים וביטוח

    תחזוקהה .13

 תקופת התחזוקה .13.1

זוקה עבור ציוד הרשות תהיה רשאית לדרוש מהספק להעניק את שירותי התח
ממועד סיום תקופת האחריות נוספות שנים  5לפרק זמן של עד החוויה ומערכות 

, בכל תמהיל שתבחר לנכון, וזאת באמצעות ")תקופת התחזוקהבחוזה זה: "( בגינם
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האחריות או כל אחת מתקופות ם לפני תום תקופת מיי 30הודעה בכתב של 
   .התחזוקה העוקבות לה

 שירותי התחזוקה .13.2

שא הספק ילק בלתי נפרד מהתחייבויותיו לביצוע הפרויקט על פי החוזה, יכח
, אשר יכללו בין היתר את כל מלאיםלהעניק שירותי תחזוקה באחריות הבלעדית 

 "): שירותי התחזוקהאלה (בחוזה, יחדיו: "

 שירותי תיקון תקלות .13.2.1

י , כל נזק ו/או פגם ו/או ליקוי ו/או אשא באחריות המלאה, לתקןיהספק י
על כל הציוד,  מרכז המבקריםבשהתגלו  התאמה, מכל מין וסוג שהם,

חומרה, עבודות בינוי, (התשתיות, המבנים, המתקנים הכלולים במסגרתו 
ו/או לפעול, לבחירת הרשות על פי שיקול דעתה הבלעדי,  תוכנה וקושחה)

 להסרת הנזק ו/או הפגם ו/או הליקוי ו/או אי ההתאמה האמורים בכל דרך
כל תקופת מרכז המבקרים יהיה במהלך , הכול באופן שבו תאחר
, וזאת בהתאם ובכפוף לרמות תקין ומשמיש בהתאם לייעודיו התקשרותה

נספח השירות ולזמני התגובה, אשר לא יפחתו בכל מקרה מאלה הנקובים ב
  .ההנחיות

זה לעיל, יתבצע  13.2.1 עוד מובהר, כי ביצוע התחייבות הספק על פי סעיף 
על חשבונו של הספק ומבלי שיהיה זכאי לשם כך לתמורה נוספת מעבר 

  לתמורה בגין התחזוקה.

  שדרוגים ושיפוריםעדכונים,  .13.2.2

במסגרת שירותי התחזוקה וכחלק בלתי נפרד מהם, יבצע הספק  .13.2.2.1
ו על אחריותו ומבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תמורה נוספת על ז

), Updateלהלן, התקנת  שירותי עדכון ( 17.2 הנקובה בסעיף 
), מודולים Add On), התקני הרחבה (Patchתיקוני תוכנה (

)Modules) חבילות תוכנה ,(Software Packages וכן בנוסף (
 Majorלא מהותיים (ושינויי ושדרוגי מהדורות וגרסאות מהותיים 

and Minor Release כל זאת מעת לעת, בסמוך לאחר מועד ,(
הנפקתם, ובכל מקרה בכפוף לאישור מוקדם ובכתב של הרשות. 
בנוסף יבצע הספק במסגרת שירותי התחזוקה, את כל הדרוש 

המערכות הכלולות במכרז לצורך שמירה רציפה על עדכניות 
על כל העלויות הכרוכות בכך ככל הדרוש על מנת  המבקרים

ת, על פי ופועל ןבמצב שבו ה ות האמורותיד את המערכלהעמ
  שיקול דעת הרשות, ללא כל פגם ו/או ליקוי. 

מובהר במפורש, כי הספק יידרש להודיע לרשות בטרם ביצוע כל  .13.2.2.2
ויפרט את ההשלכות של  או לא מהותי) מהותי(עדכון או שדרוג 

עדכון או שדרוג כאמור גם ביחס לרישיונות הנדרשים. הרשות 
ה רשאית, אך לא חייבת, לבצע עדכון/שדרוג כאמור. בכל תהי

ללא  או לא מהותי) מהותי(מקרה לא יבוצע כל עדכון/שדרוג 
  קבלת אישור הרשות.

שירותי התחזוקה יכללו גם שדרוג של תוכנה וחומרה נדרשים  .13.2.2.3
לאיזה מהמערכות הטכנולוגיות ) End of Life )EOLבאירוע של 

ן/שדרוג תוכנה שאינו מתאים (עדכו במרכז המבקריםהכלולות 
לתוכנות/חומרות קיימות או תוכנה/חומרה שאיננה נתמכת על 
ידי היצרן הרלוונטי), לרבות אספקת החומרה, התקנה של תוכנה 

, בכפוף לתשלום שישולם לשם כך לספק וחומרה וקונפיגורציה
גם  להלן, וזאת 17.2 במתכונת של "זמן וחומר" כמפורט בסעיף 

. ביצוע שירותי התחזוקה האמורים, במהלך תקופת האחריות
   . יהיה כפוף בכל מקרה בכפוף לאישור מוקדם ובכתב של הרשות

 חלקי חילוף  .13.3

יערוך וינפיק הספק לרשות, רשימה מפורטת  המפורטשלב האפיון במהלך  .13.3.1
הכלולות במרכז המבקרים כשהיא ת וומלאה של חלקי חילוף למערכ

רמת הזמינות, הסבירות, הנחיצות והדחיפות לשימוש וססת על מב
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(לרבות פילוח האמורות ת וותחלופה של כל אחד מחלקי החילוף של המערכ
, כפי שנדרש לצורך עמידה בזמני )MTBFבלאי ביחס לתקופה בשיטת 

רשימת (בחוזה: " נספח ההנחיותהתגובה לשירותי התחזוקה המפורטים ב
 "). חלקי החילוף

יישא  ,ומבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תמורה תחזוקהמשירותי  כחלק .13.3.2
בהתאם לרשימת חלקי הספק באחריות לאספקה של חלקי חילוף הנדרשים 

לתפעול ו בנספח ההנחיותלצורך עמידה בזמני התגובה המפורטים  החילוף
, לרבות העמסה, שינוע, פריקה ואחסון מרכז המבקריםת ושוטף של מערכ

  . ר הרשותחלקי החילוף באת

דרשה הרשות אספקה של חלקי . , יהיו חדשים ומקורייםכל חלקי החילוף .13.3.3
 תעמיד לרשות הספק שטחי אחסון לחלקי החילוף. חילוף, 

ועל פי  לעיל 12 על פי סעיף למען הסר ספק, כי אחריותו של הספק עוד מובהר בזאת,  .13.4
פעולות שבוצעו באמצעות קבלני משנה מטעמו ו/או על גם על תחול , זה 13 סעיף 

לבין המערכת ורכיבי האספקה הכלולים תשתיות הרשות הממשק שבין מערכות ו
  במסגרתה. 

ישא באחריות המלאה והבלעדית לכך שמתן איזה מהשירותים על ידי יהספק  .13.5
ו/או לא יגרע, בשום צורה ואופן מאחריות היצרן של כל אחד  הספק, לא יפגע

 מרכיבי האספקה. 

   מוקד שירות .13.6

, יפעיל ההתקשרותהחל ממועד תחילת תקופת ההרצה ועד לתום תקופת  .13.6.1
הספק, כחלק בלתי נפרד מהעבודות, ומבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל 

ל פי תמורה ו/או תשלום, מוקד שירות לצורך מתן שירותי התחזוקה ע
 ").מוקד השירותהחוזה (להלן: "

מוקד השירות, יהיה זמין עבור הרשות, באמצעות מענה אנושי וכן ימצא  .13.6.2
תיאום  , לצורךימים בשבוע בשעות העבודה המקובלות 5ובזמינות, בכוננות 

וביצוע כל התחייבות המוטלת על הספק על פי החוזה ו/או על פי דין, 
אום וביצוע קריאות שירות וכן לעניין במלואן ובמועדן, לרבות לעניין תי

 פיקוח ומעקב אודות ביצוען והשלמתן של ההתחייבויות כאמור וכיו"ב. 

הספק יתעד בפירוט, באמצעות מערכת מעקב תקלות את הליך הטיפול בכל  .13.6.3
קריאת שירות, ממועד קבלתה במוקד השירות ועד ליישומה המלא. תיעוד 

הטיפול, יערך ויימסר לנציג הרשות הפניות והליך הטיפול בהן עד להשלמת 
 הרלוונטי ולגורמים המוסמכים מטעמה על פי החוזה, על חשבון הספק. 

הספק ישיב לכל קריאת שירות שהתקבלה במסגרת מוקד השירות לא  .13.6.4
. בנוסף לאמור, מיד עם ההנחיותהנקובים בנספח יאוחר מזמני התגובה 

ורה לגורמים קבלת כל קריאת שירות, יפנה הספק את הפנייה האמ
הרלוונטיים אצל הספק על מנת לקדם את ביצוע הפעילות נשוא הקריאה, 
ובכלל האמור על מנת לאפשר את ביצוע והשלמת השירותים המתבקשים 
במסגרתה ברציפות ללא עיכובים וללא הפסקות במהירות האפשרית, 

בנספח בסטנדרטים ובמגבלת רמת השירות וזמן התגובה שנקצבו לשם כך 
 . ותההנחי

  תחזוקהשירותי הפיצוי מוסכם ל .13.7

נספח ב ו/או זמני התגובה הנקוביםשירות הלא עמד הספק ברמות  .13.7.1
אזי במהלך תקופת האחריות ו/או במהלך תקופת התחזוקה, , ההנחיות

מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות על פי חוזה זה ו/או על פי דין, ישלם 
ם מוסכמים בסכום פיצויי, מיד עם דרישתה הראשונה הספק לרשות

  ").הפיצוי המוסכםלהלן: "( נספח ההנחיותבכך ובתנאים הנקובים לשם 

הצדדים מצהירים בזאת, כי סך הפיצוי המוסכם ואופן חישובו מהווה פיצוי  .13.7.2
הולם וסביר לנזקים אשר נגרמו לרשות בנסיבות האמורות, אולם אין 

שירותי ם את מנת לגרוע מאחריות הספק לבצע ולהשליבפיצוי המוסכם על 
  במלואם ובמועדם.  התחזוקה
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למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצוי המוסכם, כולו או  .13.7.3
חלקו על מנת לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי חוזה זה ו/או 
על פי דין, לרבות ומבלי לגרוע, מכל זכות המוקנית לרשות לבטל חוזה זה 

בגין נזקים נוספים שנגרמו לה ו/או למי  בגין הפרתו על ידי הספק ו/או
  מטעמה מעבר לסכום הפיצוי המוסכם. 

מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי דין,  .13.7.4
בנסיבות בהן התעכב הספק בביצוע איזה מהתחייבויותיו על פי החוזה, 
תהיה הרשות רשאית לפנות לספק הנוסף לביצוע ההתחייבויות האמורות 

 /או לכל צד שלישי. ו

  שינויים .14

ליזום, במהלך כל תקופת תהא רשאית רשות מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה, ה .14.1
בביצוע העבודות או בכל חלק מהן, ו/או שיפורים , עריכת שינויים ההתקשרות

לרבות תוספות ו/או הפחתות בכל היקף שהוא במסגרת ו/או בקשר עם העבודות 
יהיה חייב לבצע את השינויים בהתאם לדרישת והספק  ,")השינויים(להלן: "

במסגרת השינויים, תוקנה לרשות האופציה החוזית להרחיב את תכולת  הרשות.
-אומנותיים- טכנולוגיים-ההתקשרות, וזאת הן בהתייחס למאפיינים פיסיים

אדריכליים (מעבר לאלה שהיו כלולים בהצעתו של הספק למכרז) והן בהתייחס 
הרשות תהיה עוד מובהר, כי במסגרת השינויים תהיה התוכן. למאפייני ולתכולות 

רכיבים ומערכות שונות, על פי ספציפיקציות שיאושרו מראש בעצמה רשאית לרכוש 
הספק יידרש לשלב, להתקין ולקנפג את הרכיבים והמערכות ו על ידי הספק

, כאשר בנסיבות האמורות תופחת מהתמורה בגין המבקריםהאמורים במרכז 
עלויות הרכיבים והמערכות שנרכשו על ידי הרשות כפי שתומחרו על ידי  ההקמה
 . הספק

במרכז במידה ולדעת הספק, השינויים אותם מתעתדת הרשות לבצע, עלולים לפגוע  .14.2
, יישא הספק באחריות להודיע על כך לרשות בכתב, בצירוף מכתב מנומק המבקרים

לכותיהם. בחרה הרשות לבצע המבהיר את הסתייגויותיו מביצוע השינויים ואת הש
את השינויים חרף הסתייגויות הספק, לא יישא הספק באחריות לליקויים שנגרמו 
כתוצאה מביצוע השינויים האמורים. מובהר כי אין בהוראת סעיף זה לעיל, על מנת 
לגרוע מאחריותו של הספק לטיב הביצוע של השינויים אותם התבקש לערוך 

   רף הסתייגויותיו.במסגרת הוראת השינויים, ח

לעיל ולמען הסר ספק מובהר בזאת, כי ביצוע הפעולות  14.1 על אף האמור בסעיף  .14.3
זה, והם יבוצעו על ידי הספק ללא  14 הבאות לא יחשבו כשינויים לעניין סעיף 

  נוספת:  תמורה

כל שינוי, התאמה, תיקון, תוספת ו/או הפחתה, מכל מין וסוג שהוא,  .14.3.1
שיחולו במהלך שלב התכנון (ההנדסי והקונספטואלי), טרם תחילת ביצוע 
עבודות ההתאמה במרכז המבקרים, לא יחשבו כהוראות שינויים והם 

 יחולו על הספק וישולמו על ידו.

הפחתה, מכל מין וסוג שהוא, אשר כל שינוי, התאמה, תיקון, תוספת ו/או  .14.3.2
נגרמו כתוצאה ממעשה, מחדל ו/או הפרה של הספק ו/או שידרשו לצורך 

  קיום מלא התחייבויותיו של הספק ו/או לצורך השלמת העבודות. 

שינויים כפויים, לרבות במקרה שנוצרה מניעה מעשית, חוקית או אחרת  .14.3.3
בלבד שהעילה , ובאילו ממערכות מרכז המבקריםלבצע שימוש כלשהו 

לביצוע השינויים הכפויים, הייתה קיימת לפני המועד האחרון להגשת 
 .ההצעות במכרז

  : המפורטות להלןשל השינויים, יחולו ההוראות  םדרשה הרשות את ביצוע .14.4

דרישה לשינויים תשלח לספק, על ידי הרשות, בכתב, טרם המועד המתוכנן  .14.4.1
  "). הזמנה לשינוייםלביצוע השינוי (להלן: "

לאחר קבלת ההזמנה לשינויים, יגיש הספק לרשות  ימי עסקים 5 תוך .14.4.2
תוכנית שינויים המגדירה את ביצוע השינויים, את העבודות אותן יש לבצע 

תוכנית (להלן: " דרישות הרשות במסגרתם, ואת האופן בו היא עונה על
 "). תוכנית השינויים תכלול את שלבי העבודה, לוח זמניםהשינויים
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(כולל  צוע השינויים על לוח הזמנים הכללי לביצוע הפרויקטוהשפעת בי
בגין ביצוע השינויים  מועדי תחילת וסיום ביצוע), לרבות ציון גובה התמורה

, לוח הזמנים, בדיקות הקבלה ו/או כל השפעה אחרת על (ככל שתהיה)
  העבודות. 

את תחשיב התמורה הצפוי בגין יערוך הספק במסגרת תוכנית השינויים  .14.4.3
(התמורה בגין ביצוע השינויים,  בהתאם למפורט להלןצוע השינויים, בי

) i: (, ועל פי הנמוך מבין אלה")סך התמורה בגין השינויים"תכונה להלן: 
השירותים/הרכיבים כפי שהם נקובים במחירונים המאוזכרים מחירי 

שאושרו הרכיבים האמורים השירותים/) מחירי ii( ו/או; בנספח ההנחיות
 ו/אוידי הרשות בכפוף להצגת הצעות מחיר ואסמכתאות תשלום  מראש על

)iii שעות עבודה של בעלי מקצוע רלוונטיים, כפי שיהיו במועד הזמנת (
 15%השירותים על פי תעריפי מנה"ר, כפי שיתעדכנו מעת לעת, בניכוי 

  .הנחה

 מחיר ת, משקפהשינויים בגין התמורה סך כי, בזאת מובהר ספק הסר למען .14.4.4
 בביצוע הגלומות והפעילויות העבודות כל ביצוע בגין וסופי מלא, יחיד, כולל

. "בוכיו עבודה שעות, נסיעות: ספק הסר למען לרבות, השינויים והשלמת
עוד מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי במסגרת ביצוע העבודות (לרבות 

דה, שינויים), הספק לא יהיה זכאי לתמורה נוספות בגין עריכת מסמכי עבו
מפורט, תיעוד, הדרכה, הטמעה, מבדקי קבלה וכל יתר לוח זמנים, אפיון 

  .הפעולות אותן נדרש הספק לבצע בקשר עם המערכת

ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  בידי הרשות שמורה הזכות להודיע לספק, בכתב .14.5
אם ברצונה לדחות את תוכנית השינויים המוצעת על ידי הספק או לאשרה, במלואה 

ייגים. הרשות תפרט בהודעתה לספק את הסתייגויותיה ו/או את הערותיה או בס
לתוכנית השינויים, ככל שיהיו. דחתה הרשות את תוכנית השינויים או אשרה אותה 

ימי עבודה לאחר  3 -בסייגים, יבצע הספק על חשבונו ויגיש לרשות, לא יאוחר מ
אם לסייגים ו/או מועד קבלת ההודעה כאמור, תוכנית שינויים מתוקנת, בהת

להערות אותם ציינה הרשות בהודעתה, ויחולו לעניין זה שאר ההוראות מפורטות 
  לעיל. 14.4 בסעיף 

"), תוכנית השינויים המאושרתאישרה הרשות את תוכנית השינויים (להלן: " .14.6
פק יעדכן את יבוצעו השינויים בהתאם להוראות תוכנית השינויים המאושרת. הס

כל הנספחים הרלוונטיים לחוזה וכל תיעוד אחר שיש לעדכנו בהתאם לתוכנית 
, באופן שבו יחשבו מסמכי העבודה המאושריםהשינויים המאושרת, לרבות 

השינויים לצורך החוזה ובקשר עם התחייבויות ואחריות הספק על פיו, כחלק בלתי 
 ממועד קבלתם על ידי הרשות. תקופת האחריות לשינויים תחל נפרד מהפרויקט. 

הרשות לביצוע בכתב של הספק לא יחל בביצוע השינויים טרם קבלת אישור  .14.7
  על פי תכנית השינויים המאושרת.השינויים 

ימים לאחר הוצאת חשבונית  30התמורה בגין השינויים תשולם בתנאי שוטף +  .14.8
את קבלתם  בכפוף לכך שעד למועד האמור, אישרה הרשותשאושרה על ידי הרשות, 

  .של השינויים, והכול למעט אם נקבע אחרת במסגרת תוכנית השינויים המאושרת

חוזה, הכל הוראות על השינויים וכל הנובע מהם, במישרין ו/או בעקיפין, יחולו  .14.9
  .מאושרתאו בתוכנית השינויים ה זה 14 למעט אם נקבע אחרת ובמפורש בסעיף 

  זה. 14 לא יבוצעו שינויים על ידי הספק אלא בהתאם להוראות סעיף  .14.10

  ההתחייבויותביצוע ת יהשהי .15

 יה וביטולההשהה .15.1

על פי החוזה ו/או על פי דין, רשות מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת ל .15.1.1
על פי שיקול דעתה הבלעדי, , בכל עת, ועל ספקתהיה רשאית להורות ל

(כולן או חלקן),  על פי החוזה הספקאיזה מהתחייבויות השהיית ביצוען של 
ימים לפני המועד בו  14 ספקמכל סיבה שהיא, בהודעה בכתב, שתימסר ל

, (להלן ההתחייבויותמתעתדת הרשות להתחיל ולהשהות את ביצוע 
 ").הודעת השהיה" - " ו ההשהיה": בהתאמה
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אחר המועד שנקבע לתחילת ההשהיה, תהיה הרשות רשאית בכל זמן ל .15.1.2
, וזאת באמצעות פעילותו על פי החוזהלחדש את ביצוע  הספקלדרוש מ

לפני מועד חידוש  ,, בכתבספקשתימסר לו ימים 14 –שלא תפחת מ הודעה 
ימשיך בביצוע  הספק"). פעילותהודעה לחידוש ה(להלן: " הפעילות כאמור

התקופה אותה , לא יאוחר מובתיאום עם הרשות יההתחייבויות, ללא דיחו
 . תקצוב הרשות לשם כך בהודעה לחידוש הפעילות

יד לאחר קבלת הודעת , משא באחריות המלאה והבלעדיתיי הספק .15.1.3
לרבות  צוות הספקכל ללהודיע , או ההודעה לחידוש הפעילות ההשהיה

עילות, אודות ההשהיה ו/או חידוש הפ וקבלני המשנה ולכל הפועלים מטעמ
לרבות ההשפעה הצפויה על לוחות הזמנים ויתר הפעילויות הנובעות 

 .מביצוע החוזה

, על לבצע את כל הדרושבאחריות המלאה והבלעדית  הספקשא יכמו כן, י .15.1.4
את השלכותיה של ההשהיה על ביצוע התחייבויותיו מנת לבטל או לצמצם, 

 –ם) ובכלל זאת (לרבות לעניין עמידה במועדים הקבועים בנספח לוח הזמני
כל הוצאה ו/או התחייבות הניתנים לביטול או צמצום לצמצם או לבטל 

לרשות שמורה  . למען הסר ספק מובהר בזאת, כיככל שיגרמו עקב ההשהיה
יכול הוצאות שאת כל אותן  דמי ההשהיהלנכות מתשלום המלאה הזכות 

 לבטל או לצמצם כאמור. הספקהיה 

השהיית ההתחייבויות הנה זכות המוקנית  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי .15.1.5
על פי החוזה והיא לא תחשב בשום מקרה כהפרת בלבד לרשות 

  על פיו.  יההתחייבויות

 סעדים בגין השהיה .15.2

, להלן 15.3  דרשה הרשות את השהיית העבודות שלא מן הטעמים המנויים בסעיף
תקופת התכנון ו/או הזמן שנקבעו בנספח לוח הזמנים להשלמת פרקי תאריך את 

תקופת ההשהיה לא יפחת מתקופה שאורכה וזאת לתקופת ההקמה, לפי העניין 
דכנו את הנספחים הרלוונטיים לחוזה זה וכל תיעוד והצדדים יעבהתאם, בפועל. 

 לוח הזמנים.נספח אחר שיש לעדכנו לרבות התאמת 

 מגבלת הסעדים בגין השהיה .15.3

שמקורה באיזה מהנסיבות כל השהיה מובהר בזאת, במפורש, כי  .15.3.1
לצורך סעיף זה  השהיהלא תחשב כזה להלן,  15.3 המתוארות בסעיף 

אף אם ביצועם, שא באחריות המלאה בגין כל עיכוב שנגרם ביי הספקו
מבלי לגרוע מכל זכות  ההשהיה בוצעה בהתאם לדרישת הרשות, וזאת
ובהתאם  דיןהוראות כל אחרת העומדת לרשות על פי חוזה זה ו/או על פי 

 :להוראות המפורטות להלן

    .עבודה רצופים ימי 30, לתקופה שאינה עולה על השהיהכל  .15.3.1.1

ו/או של כל מי  הספקשל  מקורה של השהייה במעשה ו/או מחדל .15.3.1.2
  .יותיומטעמו, לרבות מחמת הפרה של איזה מהתחייבו

 16  ההשהיה נגרמה בשל כוח עליון, שאז יחולו הוראות סעיף .15.3.1.3
   .להלן

הוראות על פי מקורה של ההשהיה בזכות המוקנית לרשות  .15.3.1.4
 החוזה.

 אוו/ זכאי לסעד אחר בגין ההשהיה על פי הוראות כל דין הספק .15.3.1.5
ו הענקת הסעד על פי סעיף הוראות החוזה, בין היתר באופן שב

 . הספקהווה כפל סעדים עבור , תזה 15.3 

 בגין השהיה  הסעדיםסופיות  .15.3.2

הסעדים למען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש ובאופן בלתי חוזר, כי 
לעיל, בהתאם לתנאים הנקובים  15.2  על פי סעיף ספקהמוקנים ל
הסעדים ומלבד  השהייהמלא וגמור בגין יחיד, יהוו סעד סופי, במסגרתם, 
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להטיל על הרשות כל אחריות נוספת השהיה על מנת , לא יהיה בהאמורים
 . חוזההלביצוע מלא התחייבויותיו על פי  הספקו/או כדי לגרוע מאחריות 

 כוח עליון .16

 כוח עליון ת שלהתקיימות נסיבו .16.1

התחייבות מהתחייבויותיו על פי לקיים שיהיה מנוע או מעוכב מלחוזה צד  .16.1.1
, יודיע על כך לצד ")הצד המנוע(להלן: " בשל נסיבות של כוח עליוןהחוזה 
ימים  7 -  , ללא דיחוי, ובכל מקרה לא יאוחר מ")הצד הנפגע(להלן: " שכנגד
(להלן: ועל סיומו  עליון כוחשל  מועד שנודע לאותו צד על התקיימותומה

תקופת מובהר, כי במידה ולא נמסרה הודעה תוך  .")תקופת ההודעה"
  ככוח עליון על פי הוראות החוזה. ו הנסיבות האמורותלא ייחשבההודעה, 

 ןכהגדרתנסיבות של כוח עליון : "אירוע כוח עליוןאו " "כוח עליון" –בחוזה  .16.1.2
כל אלה: קרות  מןים בקשר עמתקיימ ואשר בנוסףעל פי הוראות כל דין 

המנוע לא צד המנוע; הצד הבשליטתו של הנסיבות המהוות כוח עליון אינן 
הצד הנסיבות האמורות; קרות יכול היה לצפות באמצעים סבירים את 

המנוע אינו יכול למנוע באמצעים סבירים את השלכותיהם של הנסיבות 
אינו יכול  ועהמנהצד האמורות; כתוצאה ישירה מהנסיבות האמורות 

  . או חלק מהותי מהן התחייבויותיו על פי החוזהמלוא לא את למ

, לא יכללו "כוח עליוןלמען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי בהגדרת המונח "
        הנסיבות הבאות:

ו/או שינויים במדיניות  םו/או פיסקאליי םשינויים מוניטאריי .16.1.2.1
 מיסוי;

  לחמה שאינה מוכרזת; גיוס מילואים;מ .16.1.2.2

 ירוע המבוטח על פי החוזה; א .16.1.2.3

ושאר הפרות סדר  , סגר,אירועי פח"ע, טרור, אינתיפאדה .16.1.2.4
 (לרבות בשטחי יש"ע); םאירועים ביטחוניי

  או עובדים; , ציודמחסור בחומרים .16.1.2.5

מזג אוויר קשה והפרעות אקלימיות אחרות אשר ניתן לצפותן  .16.1.2.6
  מראש;

  ;שביתות, סכסוכי עבודה, השבתות, חרם או אירועים דומים .16.1.2.7

, הן מתחם הייעודיבאו מכשולים  מתחם הייעודיבתנאים פיזיים  .16.1.2.8
תוצאת אירוע אשר אלמלא נם שהה על פני הקרקע והן בעומק

 ;לכוח עליון) יםנחשב היוזה  16.1.2.8 סעיף 

 עדכונים, הנחיות והוראות שמקורם בהיבטים ביטחוניים; .16.1.2.9

תן או הימנעות מהשגה או השעיה, סיום, הפרעה, סירוב לי .16.1.2.10
מחידוש של כל היתר, רישיון, הסכמה או אישור הדרושים 

 ; הספקלביצוע התחייבויות 

, אשר אלמלא כך חוזהב כל אירוע אחר שתוצאותיו מוסדרים .16.1.2.11
 . זה 16.1 , כהגדרתו בסעיף עליון חיתכן והיה נחשב כאירוע כו

על קיומן של נסיבות העולות, להבנתו, כדי כוח עליון, תכריע  הספק הודיע .16.1.3
אכן מהוות אירוע של כוח  הספקהרשות, האם הנסיבות שתוארו על ידי 

אכן מהוות  הספקעליון, אם לאו. הכריע הרשות כי הנסיבות אותן תאר 
על  משפיעאירוע כוח עליון אירוע של כוח עליון, תיקבע הרשות האם 

התייחס לחלק ב החוזהלמלא את התחייבויותיו על פי  הספקיכולתו של 
כמפורט בסעיף , חלק מהתחייבויותיו ו/או בקשר עם המתחם הייעודימ

וכן תקבע את פרק הזמן שבו נמשך אירוע כוח עליון (מראש או  להלן 16.1.7 
 .  בדיעבד)
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ם במטרה להביא לקיום על אף קיומו של כוח עליון, יפעלו הצדדי .16.1.4
   התחייבויותיהם על פי החוזה, ללא עיכובים.

רשאי שלא  המנועכל עוד נמשכת השפעתו של אירוע הכוח העליון, יהא הצד  .16.1.5
שקיומן נמנע כתוצאה מאירוע הכוח  חוזהלקיים את התחייבויותיו על פי ה

ה חוזהתחייבויותיו על פי ה רשאי שלא לקיים אתיהיה  הנפגעצד ההעליון, ו
בהתאם לאמור לעיל,  מנועכנגד ההתחייבויות מהן שוחרר הצד ה שלובותה

 .מבלי שתהיה למי מהצדדים כל טענה או תביעה בקשר לכך

, על מנת לבצע את כל הדרושבאחריות המלאה והבלעדית שא יי הספק .16.1.6
את השלכותיו של כוח עליון על ביצוע התחייבויותיו לבטל או לצמצם, 

 –מועדים הקבועים בנספח לוח הזמנים) ובכלל זאת (לרבות לעניין עמידה ב
כל הוצאה ו/או התחייבות הניתנים לביטול או צמצום לצמצם או לבטל 
 קיומו של כוח עליון. למען הסר ספק מובהר בזאת, כיככל שיגרמו עקב 

החזר ההשקעה לו יהיה לנכות מתשלום המלאה לרשות שמורה הזכות 
לבטל או  הספקיכול היה ש הוצאותותן את כל אעל פי החוזה,  הספקזכאי 

 . לצמצם כאמור

מחבותו כוח עליון לא יגרע  מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי קיומו של .16.1.7
של אשר קדמו להתרחשות אירוע מלבצע את מלוא התחייבויותיו  הספקשל 
 העליון. חכושל עליון או מביצוע התחייבויות שאינן מושפעות מאירוע  חכו

על  משפיעכוח עליון של אירוע  הר במפורש, כי בנסיבות בהןמובבעניין זה 
התייחס לחלק ב החוזהלמלא את התחייבויותיו על פי  הספקיכולתו של 

, יראו את אירוע חלק מהתחייבויותיו ו/או בקשר עם המתחם הייעודימ
ו/או יתר התחייבויות  המתחם הייעודיעל קטעי שחל  כזההכוח העליון כ

הזכויות המפורטות במקרה של  ספקלד, ולא תקומנה הניזוקים בלב הספק
ו/או חלקי התחייבויותיו  המתחם הייעודיאירוע כוח עליון לגבי קטעי 

 .אחרים שלא הושפעו מאירוע כוח עליוןה

עם סיום אירוע של כוח עליון, ימשיך הצד המנוע, ללא דיחוי, בביצוע  .16.1.8
ותוך התקופה אותה תוך תיאום עם הצד הנפגע פי החוזה,  להתחייבויותיו ע

 . תקצוב הרשות לשם כך

שנודע לו על אירוע של יד לאחר , משא באחריות המלאה והבלעדיתיי הספק .16.1.9
על האפשרות להמשיך את ביצוע או לאחר שנודע לו  כוח עליון

לרבות קבלני המשנה ולכל הפועלים  צוות הספקכל ללהודיע  התחייבויותיו
, לרבות ההשפעה הצפויה על ומוסיו/או  אירוע כוח עליוןאודות  ומטעמ

 .לוחות הזמנים ויתר הפעילויות הנובעות מביצוע החוזה

  עליון חכושל  השלכותיו .16.2

, נגרם עיכוב מהןכתוצאה ישירה אשר התקיימו נסיבות של כוח עליון  .16.2.1
 16.3 והחוזה לא בוטל בהתאם להוראות סעיף , בביצוע עבודות ההקמה

הרשות תאריך את פרקי הזמן שנקבעו אזי כסעד יחיד, מלא ובלעדי  להלן,
 שמסגרתה, וזאת לתקופה ההקמה עבודותבנספח לוח הזמנים להשלמת 

 . חוזהכתוצאה מאירוע הכוח העליון, בהפרת ה ,הספק לא ימצא

וח הזמנים, לעיל, הארכת ל 16.2.1 ף ורש, כי מעבר לאמור בסעיפמובהר במ .16.2.2
תתחשב בין היתר, בפרקי הזמן הנדרשים למזעור השלכות אירוע כוח 

 עליון.  

את הנספחים הרלוונטיים לחוזה זה וכל  תעדכן הרשותאירע כוח עליון,  .16.2.3
 . לוח הזמניםנספח לרבות התאמת  ,תיעוד אחר שיש לעדכנו

  ביטול החוזה בשל אירוע של כוח עליון  .16.3

יום רצופים  180) 1(פרקי זמן הבאים: ון לכוח עלינמשכה תקופת אירוע  .16.3.1
) ימים מצטברים במהלך 270) מאתיים ושבעים (2( ; אות התכנוןבתקופ
תקופת ) ימים רצופים במהלך 180) מאה ושמונים (3ההקמה; או ( תקופת
הרשות  –(ובנסיבות בהן אירע נזק פיסי , יהיה כל אחד מהצדדים ההקמה
 45ות הודעה מוקדמת בכתב של רשאי לבטל את החוזה באמצעבלבד), 
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ימים שתישלח לשם כך לצד שכנגד (בכפוף לכך שהאירוע לא הסתיים תוך 
 תקופת ההודעה כאמור). 

 16.2 בסעיף ין זה שאר ההוראות המפורטות לא בוטל החוזה, יחולו בעני .16.3.2
 .לפי העניין, לעיל

סופי ומלא  עיל, אזי כסעד יחיד,ות סעיף זה לבוטל החוזה בהתאם להורא .16.3.3
תמורה בגין החלק היחסי של עבודות ההקמה שביצע יד ל הספקיהיה זכאי 

 . למועד הביטול

 עליון  הסעדים בגין כוחמגבלות  .16.4

מובהר בזאת, במפורש, כי אירוע כוח עליון במסגרתו מתקיימות אילו  .16.4.1
או  ככוח עליוןחשב ילא זה להלן,  16.4 מהנסיבות המתוארות בסעיף 

לא יהיה  הספקבאופן שבו , כתקופה במהלכה אירוע כוח עליון על פי החוזה
וזאת מבלי לגרוע מכל זכאי לכל סעד בהתקיים איזה מהנסיבות האמורות, 

 דיןהוראות כל זכות אחרת העומדת לרשות על פי חוזה זה ו/או על פי 
 המפורטות להלן:ובהתאם להוראות 

ימי  30לתקופה שאינה עולה על  נסיבות של כוח עליון שנמשכו .16.4.1.1
 עבודה רצופים.   

על פי הוראות ו/או  אירוע כול עליוןזכאי לסעד אחר בגין  הספק .16.4.1.2
כל דין ו/או הוראות החוזה, בין היתר באופן שבו הענקת הסעד 

 . הספקעל פי סעיף זה, תהווה כפל סעדים עבור 

 חצד לא יהיה זכאי לכל סעד מהצד השני עקב התרחשות כו אףמובהר, כי  .16.4.2
אלא , חוזהעליון שגרם לביטול ה חעליון, לרבות, אך לא רק, עקב אירוע כו

 . זה 16 כמפורט בסעיף 

 סופיות הסעדים בגין כוח עליון  .16.5

של כוח עליון, ולמעט  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בהתקיים אירוע .16.5.1
הסעדים המוקנים במפורש בחוזה, יישא כל צד בעליות ו/או בנזקים 

לא יהיה צד לחוזה  - שנגרמו לו בשל אירוע כוח עליון ולמען הסר כל ספק 
זכאי לקבל ממשנהו, בנסיבות האמורות, כל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום, 

 . "ב, לרבות החזר עלויות ישירות וכיומכל מין וסוג

למען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש ובאופן בלתי חוזר, כי הסעדים  .16.5.2
, זה, בהתאם לתנאים הנקובים במסגרתם 16 סעיף על פי  ספקהמוקנים ל

הסעדים ומלבד  אירוע כוח עליוןמלא וגמור בגין יחיד, יהוו סעד סופי, 
להטיל על הרשות כל אחריות על מנת  ירוע כוח עליוןבא, לא יהיה האמורים

לביצוע מלא התחייבויותיו על פי  הספקנוספת ו/או כדי לגרוע מאחריות 
 . חוזהה

לעיל, מובהר בזאת במפורש, זה  16.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .16.5.3
עט בנסיבות הספציפיות המתוארות בסעיף ולמכי על אף האמור בכל דין, 

לביטול החוזה על הווה בשום אופן עילה ילא כוח עליון  זה לעיל, אירוע 16 
 כל זכות לעשות כן.  ספקעניק לולא י הספקידי 

  התמורה .17

לתשלומים כדלקמן תמורת ביצוע התחייבויותיו במלואן ובמועדן, יהיה זכאי הספק 
  "): התמורה(בחוזה זה, יחדיו: "

  ההקמהתמורה בגין  .17.1

במלואן הקמה והאחריות תמורת ביצוע כל התחייבויות הספק בתקופת ה .17.1.1
ובמועדן, בהתאם להוראות החוזה, תשלם הרשות לספק כסכום כולל, 

בסך של  Lump Sum"(, 17"(סופי, שלם ומוחלט 
בחוזה זה, ( [*יושלם במועד חתימת החוזה] ______________________________
 "), בתוספת מע"מ. ההקמהתמורה בגין ה: "יחדיו
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השלמת אבני הדרך לתשלום  אחרתשולם בהתאם ל ההקמההתמורה בגין  .17.1.2
השלמת כל אבני הדרך  –למען הסר ספק  –, לרבות המפורטים להלן

על פי השיעורים המפורטים  ,הרלוונטית לתשלוםשקודמים לאבן הדרך 
 : להלן

 

  בגין התמורה בגין ההקמה % אבן דרך 

  5%  אישור קונספט .1

 5%  אישור תכנון ראשוני .2

 10%  אישור תכנון מפורט .3

  20%  הקמה (בינוי) סיום עבודות  .4

  AV  20%סיום התקנת תפאורה ומערכות  .5

  20%  סיום אינטגרציה .6

  20%  די הרשותעל יקבלה הנפקת תעודת השלמת הרצה ו .7

  100%  סה"כ

, הנו בגין ההקמהלמען הסר ספק מובהר עוד בזאת, כי סכום התמורה  .17.1.3
כל הפרשי הצמדה בשום מקרה, שא יומוחלט והוא לא י , יחידסופימלא, 

ו/או ריבית מכל מין וסוג ולכל תקופה שהיא. למען הסר ספק ומבלי לגרוע 
זה לעיל, מובהר עוד בזאת, כי כל העלויות  17.1 מכלליות האמור בסעיף 

ו/או ההוצאות ו/או התשלומים, מכל מין וסוג שהם, הכרוכים במישרין 
, יחולו על הספק במהלך תקופת ההקמה יצוע העבודותבו/או בעקיפין ב
  וישולמו על ידו. 

תהא מחויבת הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ש .17.1.4
לעשות כן לאשר תשלום המשקף חלק מאבן דרך לתשלום הנקובה בסעיף 

לעיל, וזאת בכפוף להשלמת מטלות שונות הכלולות באבן הדרך  17.1.2 
האמורה ובכפוף לתנאים נוספים אותם תהיה הרשות רשאית לקבוע לשם 

 כך. 

והמע"מ בגינה יבוצעו כנגד קבלת חשבונית גין ההקמה בתשלום התמורה  .17.1.5
אישור הרשות את השלמתה של ימים ממועד  30מס כדין, ובתנאי שוטף + 

  כל אבן דרך רלוונטית. 

 תמורה בגין תחזוקה .17.2

בגין ביצוע כל התחייבויות הספק בתקופת התחזוקה, במלואן ובמועדן,  .17.2.1
פק זכאי לתמורה יהיה הסבהתאם להוראות החוזה, יהיה הספק זכאי, 

אשר תחושב במתכונת של "זמן וחומר". כלומר, הספק יהיה זכאי לתמורה 
בגין חלקי חילוף ומתכלים שיספק על פי אישור הרשות מראש (בכפוף 

) וכן בגין שעות עבודה שיציג מראש להצגת חשבוניות ואסמכתאות נוספות
שבות על שהושקעו על ידו בפועל כפי שאושרו על ידי הרשות, כשהן מחו

(להלן:  15%בסיס מחירון חשכ"ל לבעלי התפקידים הרלוונטיים בניכוי 
 "). התמורה בגין התחזוקה"

והמע"מ בגינה יבוצעו כנגד קבלת חשבונית בגין ההקמה תשלום התמורה  .17.2.2
ממועד אישור ביצועם של שירותי התחזוקה  60מס כדין, ובתנאי שוטף + 

  . בתקופת בתחזוקה

הרשות תהיה רשאית לרכוש חלקי חילוף  בזאת, כילמען הסר ספק מבוהר  .17.2.3
ומתכלים על חשבונה, חלף הספק, באופן שבו יקבל הספק אחריות על 

 המבקריםהתקנתם ושילובם של אותם חלקי חילוף ומתכלים במרכז 
  .כחלק מבלי נפרד משירותי התחזוקה ומערכותיו
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 שינוייםתמורה בגין  .17.3

אשר תחושב באופן המתואר בסעיף בגין שינויים, תשלם הרשות לספק תמורה 
"). תשלום התמורה בגין שינויים יתבצע תמורה בגין שינוייםלעיל (להלן: " 14.4.3 

כל הזמנת או בתנאים שיקבעו במסגרת  לעיל 14 באופן ובתנאים המתוארים בסעיף 
  , הכול בתוספת מע"מ וכנגד חשבונית מס כדין. שירותים

לכל סכום שישולם על חשבון התמורה, יתווסף מס ערך מוסף בשיעורו החוקי  .17.4
 . והוא ישולם כנגד חשבונית מס כדין במועד ביצוע כל תשלום

  ת יוערבו .18

 הספק ימציא לרשות ערבויות אוטונומיות, צמודות למדד, בלתי הדירות ובלתי .18.1
  לחוזה, וזאת במועדים ולתקופות המפורטות להלן: המצורף כנספח  מותנות, בנוסח

במועד חתימת החוזה ימציא הספק לרשות ערבות  .הביצועערבות  .18.1.1
 750,000של אוטונומית, צמודה למדד, בלתי הדירה ובלתי מותנית, בסך 

תעמוד בתוקפה עד  הביצועערבות  ").ערבות הביצוע(בחוזה זה: " ש"ח
  מועד הקבלה, בכפוף להמצאתה של ערבות הבדק. ימים שלאחר  45 לתום

כתנאי לקבלת תעודת הקבלה, להשבתה של , קבלה. במועד הערבות הבדק .18.1.2
ימציא הספק לרשות ערבות אוטונומית, צמודה למדד, בלתי ערבות הביצוע, 

. ")ערבות הבדק(להלן: " ש"ח 375,000של בסך הדירה ובלתי מותנית 
תום תקופת ימים שלאחר  45עמוד בתוקפה עד לתום ת הביצועערבות 

  . האחריות, בכפוף להמצאתה של ערבות התחזוקה

כתנאי להשבת ערבות הבדק וכתנאי לתשלום כל חלק . ערבות התחזוקה .18.1.3
ימציא הספק לרשות ערבות אוטונומית, צמודה  מהתמורה בגין התחזוקה,

ערבות לן: "(לה ₪ 50,000של למדד, בלתי הדירה ובלתי מותנית בסך 
תום ימים שלאחר  45תעמוד בתוקפה עד לתום  הביצועערבות . ")התחזוקה

השלמת כל התחייבויות הספק במהלך תקופת ל , בכפוףתקופת התחזוקה
  . התחזוקה

או מאת חברת ביטוח ישראלית המופיעה הערבות יכול שתינתן על ידי בנק ישראלי  .18.2
ון במשרד האוצר נכון למועד ברשומות התקפות של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכ

כבעלת הרשאה למתן ערבויות כאמור , האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז
וחוק הפיקוח על  1985- בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), תשמ"ה

 .1981 –שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א 

מוקנים לרשות על הרשות תהא זכאית, בלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות ה .18.3
פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, לחלט, על פי לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כל 

סכום הערבות שיחולט יחשב כפיצוי  אחת מהערבויות כאמור (כולן או חלקן)
מוסכם וקבוע מראש, בשל ההפרה שבגינה חולט, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר 

ו/או על פי דין, לרבות זכותה להיפרע בגין או נוסף העומד לרשות על פי החוזה 
ימים לפני חילוט  2לפחות  ,נזקים נוספים שנגרמו לה בשל ההפרה האמורה

הערבויות, תשלח הרשות הודעה בכתב לספק המפרטת את כוונתה של הרשות לחלט 
מבלי שיהיה  –למען הסר ספק  –את הערבות הרלוונטית ואת ההנמקה לכך, וזאת 

. למען פגוע באוטונומיות ובאפשרויות החילוט של איזה מהערבויותבאמור על מנת ל
הסר ספק מובהר בזאת, כי כל אחת מהערבויות הנקובות לעיל, תהוונה בטוחה לכל 
התחייבויות הספק על פי החוזה, וזאת ללא כל קשר לתקופה שבגינה נתנה הערבות 

  האמורה. 

הספק בידי הרשות ערבות חילטה הרשות ערבות כאמור (כולה או חלקה), יפקיד  .18.4
 , לתקופהחדשה ו/או ישלים את סכומה של הערבות שחולטה בחלקה, בתנאים

  ם מהמועד שבו חולטה הערבות כאמור. מיי 7ובסכום זהה, וזאת בתוך 

(מכל סיבה שהיא),  הוגדל היקף ההתקשרותהוארך לוח הזמנים בחוזה זה ו/או  .18.5
על מנת לעדכן את גובה לפעול רשאית הרשות לפעול בעצמה ו/או לדרוש מהספק 

הערבות הרלוונטית ו/או להאריך את תוקפה, לפי העניין ולפי שיקול דעתה הבלעדי 
והמוחלט. לא עדכן הספק את גובה הערבות הרלוונטית ו/או לא האריך את תוקפה 
תהיה הרשות רשאית, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה על פי חוזה זה ו/או 

ט את הערבות הרלוונטית, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה על פי דין, לחל
  העומדים לזכותה על פי חוזה זה ו/או על פי דין. 
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הרשות את  השל כל ערבות כמפורט לעיל ובמידה ולא חילט הנקובעם סיום תוקפה  .18.6
הערבות הרלוונטית עד למועד כאמור, תשיב הרשות לספק את הערבות הרלוונטית, 

מילא הספק את מלוא התחייבויותיו על פי החוזה וכן, עד האמור בכפוף לכך שבמו
במידה ועובר התקבלה אצל הרשות הערבות העוקבת (ככל שתהיה). לפי העניין, 

למועד סיום תוקפה הנקוב של כל ערבות לא מילא הספק איזה מהתחייבויותיו על 
(ככל פי החוזה או במידה והספק לא הנפיק עבור הרשות את הערבות העוקבת 

שתהיה), תהיה הרשות רשאית לדרוש מהספק או אף לפעול בעצמה אצל המוסד 
המנפיק של הערבות, להארכת תוקפה של הערבות הרלוונטית, אף ללא אישור 

  הספק. 

לעיל, תהיה  18.4 - 18.6 צע הספק את ההתחייבויות המפורטות בסעיפים ילא ב .18.7
הרשות רשאית מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה העומדים לזכותה על פי חוזה זה 
ו/או על פי דין להפחית מתשלום כל חלק מהתמורה לה זכאי הספק על פי הוראות 
חוזה זה את גובה התשלום אשר היה דרוש לחידוש, שינוי ו/או הארכת תוקפה של 

  ות כאמור. ערב

שינויה ו/או כינונה, למען הסר ספק מובהר בזאת, כי חידוש הערבות האוטונומית,  .18.8
  עשה על ידי הספק ועל חשבונו. יהארכתה, ת

  אחריות הספק בנזיקין .19

   לחוזה.נספח האחריות והביטוח  אחריות הספק על פי החוזה תהיה בהתאם להוראות

  ביטוח .20

לחוזה, וכן פח האחריות והביטוח המצורף בנסהספק יחוב בחבויות הביטוח כמפורט 
 במועד חתימתו עללחוזה, וזאת כנספחים  המצורפים ימציא לרשות את אישורי הביטוח

  חוזה זה.

  ביטול החוזה .21

 הספקבגין הפרת החוזה על ידי  ביטול החוזה על ידי הרשות .21.1

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי  .21.1.1
בנסיבות בהן הפר  חוזהרשאית לבטל את הדין, תהיה הרשות הוראות כל 

ימים וכן  30הוראה מהוראותיו, באמצעות הודעה מוקדמת של  הספק
, הספק(או חלק ממנו) בנסיבות בהן הפר  חוזהרשאית לבטל את התהיה 

ימים  14הפרה יסודית, הוראה מהוראותיו, באמצעות הודעה מוקדמת של 
 וקנה במהלך תקופת ההודעה כאמור).(הכול במידה וההפרה לא ת

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי  .21.1.2
גם בכל אחת  חוזהאת הידית מרשאית לבטל הוראות כל דין, תהיה הרשות 
  : מהנסיבות המתוארות להלן

יכולתו לפרוע את חובותיו לצד שלישי כלשהו, -הודה באי הספק .21.1.2.1
 ים או הצעה להסדר נושים כאמור.לרבות הגעה להסדר נוש

הוגשה בקשה לצו פירוק או הוצא צו פירוק, או מונה  הספקנגד  .21.1.2.2
לו מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים 
קבוע, או הוגשה בקשה לצו כינוס או ניתן צו כינוס על כל רכושו 
או חלק ממנו, או הוגשה בקשה לצו להקפאת הליכים או ניתן צו 

, או כל בקשה או רעוןילחדל פהפך  הספקשאו הקפאת הליכים ל
לא  הספקצו או מינוי בעל השלכות דומות, והתקיים אחד מאלה: 

הגיש בקשה לביטול הבקשה או הצו או המינוי תוך הזמן הנקוב 
בחוק להגשת בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת 

 הספקגיש ימים או בקשת הביטול שה 60בתוך  -בקשה כזו 
 נדחתה בפסק דין או החלטה חלוטים.  

, או על חלק הספקהוטל עיקול, זמני או קבוע, על רכושו של  .21.1.2.3
 הספקמהותי ממנו, או שנעשתה פעולת הוצאה לפועל לגבי רכוש 

לא הגיש  הספקאו חלק מהותי ממנו, והתקיים אחד מאלה: 
ב בקשה לביטול העיקול או פעולת ההוצאה לפועל תוך הזמן הנקו

בחוק להגשת בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת 
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 הספקימים או בקשת הביטול שהגיש  60בתוך  -בקשה כזו 
 נדחתה בפסק דין או החלטה חלוטים.  

, למעט הליכים לשם הספקנפתחו הליכים לפירוק מרצון של  .21.1.2.4
 מחדש בתנאים המאושרים על ידי הרשות. -מיזוג או ארגון

, בעבירה על פי ספקב מנהלכל הכללי ו מנהלו ,הספקהרשעת  .21.1.2.5
 100: 1977 –איזה מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין,  התשל"ז 

 300, [שוחד] 290-291, [עדות שקר] 237 ,[ריגול] 112, [בגידה]
 383, [ניסיון לחבול בחומר נפיץ] 330, [ניסיון לרצח] 305, [רצח]

במסמכי  [מרמה, רישום כוזב 422-425, [תקיפת עובד ציבור]
תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום 

ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים מטעה בידי נושא משרה בכיר] 
 .  1957 –ושירותים, התשי"ח 

 ביטול החוזה על ידי הרשות מטעמי נוחות .21.2

הרשות בלבד תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל את החוזה, 
בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות, מכל סיבה ומבלי שתהא חייבת לנמק את 

טרם המועד  מיםי 60לפחות  ספקהחלטתה, בהודעה מוקדמת בכתב, שתימסר ל
 אותו קבעה הרשות לסיום החוזה.

 הספקביטול החוזה על ידי  .21.3

לא יהיה זכאי לבטל את החוזה בשום מקרה, למעט אם נקבע אחרת  הספק .21.3.1
 בהתאם לתנאיו.ובמפורש בחוזה ו

את החוזה שלא בהתאם לנסיבות הנקובות בחוזה והמקנות לו  הספקביטל  .21.3.2
את זכות הביטול מפורשות, יחשב הדבר כהפרה יסודית של החוזה על ידי 

 לעיל, בשינויים המחויבים.  21.1 ויחולו בעניין זה הוראות סעיף  הספק

 החוזה ביטוללאחר  הספקויות התחייב .21.4

יחולו , הספקאם על ידי  ה שהיא, בין אם על ידי הרשות וביןבוטל החוזה, מכל סיב
 ההוראות המפורטות להלן:

לבצע כל פעולה מכל מין  באחריות המלאה והבלעדית שלאשא יי הספק .21.4.1
קיימת עליו חובה לבצעה וסוג שהן בקשר עם שטחי השירות (למעט אם 

החוזה), אלא אם כן קיבל לשם כך את אישורה המפורש  בהתאם להוראות
בניגוד להוראות  הספקכל פעולה אותה יבצע של הרשות, מראש ובכתב. 

סעיף זה לעיל, תהיה בטלה ומבוטלת ולא יהיה לה שום תוקף כלפי הרשות 
ישא באחריות המלאה והבלעדית וכן יפצה וישפה  הספקוכלפי מי מטעמה, ו

רישתה הראשונה, בגין כל נזק, אובדן, תשלום, עלות את הרשות, מייד עם ד
והוצאה, שנגרמו לרשות ו/או שבהן נדרשה הרשות לשאת בקשר עם הפרת 

   התחייבויותיו האמורות.    

שא באחריות המלאה והבלעדית, לבצע על חשבונו את כל יי הספק .21.4.2
לעיל, במועדים הנקובים במסגרת הסעיף  17 התחייבויותיו הנקובות בסעיף 

האמור, או במועדים אחרים אותם תקצוב הרשות לשם כך, בהתחשב 
 בנסיבות ביטול החוזה.  

ישלם לרשות ו/או לצדדים שלישיים כל סכום שחובת תשלומו  הספק .21.4.3
על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת עד למועד  הספקמוטלת על 
ת ההתקשרות שתיקבע על ידי הרשות או עד מועד אחר אותו תום תקופ

 21.1.1 בוטל החוזה בנסיבות המתוארות בסעיף תקצוב הרשות לשם כך. 
יד עם דרישתה הראשונה, בגין את הרשות, מ הספקלעיל, יפצה ו/או ישפה 

לרשות ו/או שבהן נדרשה הרשות  כל נזק, אובדן, הוצאה, עלות שנגרמו
 .הספקלשאת בקשר עם הפרת התחייבויותיו האמורות של 

יהיה זכאי לקבל לאחר ובכפוף לביצוע והשלמת מלוא התחייבויותיו,  .21.4.4
אך ורק את התמורה המשקפת את החל היחסי של מהרשות, 

העבודות/השירותים שסיפק עובר לביטול החוזה בניקוי כל פיצוי, שיפוי 
  .רים להם זכאים הרשותוסעד אח
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   כללי –כוח אדם  .22

בעלי ) iבאמצעות כל אלה: ( שא באחריות לבצע את הפרויקטיהספק י .22.1.1
(מנהל הפרויקט הראשי, מנהל  בהצעתו למכרז הספקנקב  םאותהתפקידים 

, רק לאחר שאושרו בכתב על ידי ) קבלני המשנהii; (קריאייטיב תוכן ומעצב)
עבורם בהצעתו  אותם הקצה הספק הרשות, ובמסגרת סמכויות הביצוע

שהנם בעלי כשירויות מינימאליות המפורטות בנספח ההנחיות ו/או  למכרז
) אך ורק iii(וכן ; כפי שיוגדר על ידי הרשות במהלך תקופת ההתקשרות

 –ובכפוף לתנאי האישור האמור אישור מראש ובכתב של הרשות כפוף לב
דים ככל הדרוש לביצוע , קבלני משנה ועובנוספים בעלי תפקידיםכל 

צוות : ", יחדיו(להלןולהשלמת מלוא התחייבויות הספק על פי החוזה 
  ").הספק

 בנספח ההנחיות ובמסמכי המכרזמבלי לגרוע מתנאי הכשירות אשר נקבעו  .22.1.2
שא באחריות לכך שצוות יהספק עבור כל אחד מהגורמים בצוות הספק, 

שי מקצוע, בעלי ידע, הספק לרבות קבלני המשנה וכל מי מטעמם יהיו אנ
יכולת וניסיון מקצועי בביצוע פרויקטים מסוגו של הפרויקט נשוא החוזה, 

. על פי החוזה התחייבויות הספקולהשלמת מלוא ברמה הדרושה לביצוע 
הספק באחריות לכך, שצוות הספק לרבות קבלני המשנה וכל כמו כן, ישא 

בכל עת הספק, יהיו הפועלים מטעמם וכן כל ישות אחרת המועסקת על ידי 
, ההסמכות ההיתרים, האישוריםבעלי כל  ההתקשרותבמהלך כל תקופת 

על פי חוזה זה ו/או על פי לביצוע תפקידם בפרויקט הרישיונות הדרושים ו
  כל דין. 

לרבות קבלני  הספקהספק מתחייב, כי יכלול בכל ההסכמים עם צוות  .22.1.3
את  תואמות במלואןם אושרה על ידי הרשות, הוראות ההמשנה, אשר זהות

מחויבותו של הספק על פי החוזה, לרבות ומבלי לגרוע, הוראות הנוגעות 
לחובת הסודיות, מקצועיות, כוח אדם ולוח זמנים, באופן שבו יכפיפו 
עצמם, צוות הספק לרבות קבלני המשנה ו/או כל מי מטעמם, לכל הוראות 

העבודות על פי  החוזה וכן יתחייבו בכתב לפעול ככל הדרוש לצורך ביצוע
שא הספק יהחוזה והשלמתן, במלואן ובמועדן. מבלי לגרוע מהאמור, י

באחריות שכל צוות הספק לרבות קבלני המשנה, יקיימו במהלך כל תקופת 
 . הוראות החוזהאת כל  ההתקשרות

למען הסר ספר מובהר בזאת, כי אין באישור צוות הספק, לרבות קבלני  .22.1.4
ידי הרשות ו/או על ידי מי מטעמה, על מנת  המשנה ו/או כל מי מטעמם, על

לגרוע מאחריותו המלאה של הספק לביצוע מלא התחייבויותיו על פי חוזה 
רשות אחריות בקשר עם מתן האישור כאמור. כמו כן, הזה ו/או להטיל על 

אין בביצוע העבודות, כולן ו/או מקצתן, על ידי צוות הספק לרבות קבלני 
ו/או כל צד אחר מטעמו של הספק, כדי להסיר  המשנה ו/או כל מי מטעמם

אחריות לקיום התחייבויותיו על פי חוזה זה והספק המהספק את מלוא 
יהיה האחראי הבלעדי לקיומן ולביצוען המלא של כל הוראות חוזה זה. אין 

  באמור בהוראה זו על מנת להוות חוזה לטובת צד ג'. 

  הספק צוותהחלפת  .22.2

ות הספק לרבות קבלני המשנה אותם נקב הספק ישא באחריות לכך שצו .22.2.1
הספק בהצעתו למכרז ישמשו בתפקידם ממועד תחילת ביצוע הפרויקט 

למען הסר ספק מובהר בזאת,  .ההרצהתקופת ולכל הפחות עד לאחר סיום 
גורמים מצוות הספק לרבות קבלני איזה מהכי הספק לא יורשה להחליף 

חריגים בלבד, ורק לאחר  המשנה, אותם נקב בהצעתו למכרז, אלא מטעמים
נדרשה החלפת מי  שנתקבלה לשם כך הסכמתה של הרשות, בכתב ומראש.

מצוות הספק כאמור עקב התפטרותו, מחלה או פטירה חו"ח, יהיה הספק 
ראשי להחליפם ללא אישור הרשות לעצם ההחלפה, ובלבד שמי מצוות 

  .הספק החילופי, יאושר על ידי הרשות, בכתב

מה את הזכות שלא לאשר איזה מהגורמים בצוות הרשות שומרת לעצ .22.2.2
הספק לרבות איזה מקבלני המשנה וכן לדרוש, בכל עת, לפי שיקול דעתה 

בהודעה מראש וזאת , הבלעדי ומטעמים סבירים, את החלפת מי מהם
יצוינו הנימוקים לבקשת במסגרתה ימים לפחות,  14ובכתב לספק של 
  ההחלפה כאמור
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גורמים הרלוונטיים בצוות הספק בגורמים הספק מתחייב להחליף את ה .22.2.3
ולא אחרים שיאושרו על ידי הרשות בכתב, בסמוך לאחר קבלת הדרישה 

, וזאת מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או ימים שלאחר קבלתה 15- יאוחר מ
תביעה בקשר לכך ומבלי שיהיה באמור על מנת לגרום לדחיית לוח הזמנים 

 להשלמת העבודות. 

ות הספק יהיה מיומן, מקצועי ובעל ניסיון בביצוע כל גורם חלופי בצו .22.2.4
פרויקטים מסוג הפרויקט נשוא החוזה וכן יעמוד לכל הפחות, בכל 

. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לעיל 22.1.2 הנקובים בסעיף הסטנדרטים 
פי אנשי צוות הספק הרשות לא תשא בכל אחריות כלפי הספק ו/או כל

בקשר עם השינוי האמור לרבות, בגין עיכובים בלוח הזמנים לביצוע 
  העבודות.

מובהר ומוסכם בזאת באופן בלתי חוזר, כי החלפת מי מצוות הספק וכל  .22.2.5
הכרוך בהחלפה כאמור, תתבצע על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו של 

  הספק.  

 גופים מטעם .22.3

 מתחם הייעודיייתכן ויפעלו בשובהר לו מצהיר ומתחייב בזאת, כי ה הספק .22.3.1
ו/או  רשותקבלנים ו/או גופים ו/או עובדים נוספים מטעם ה ובסביבתה

מרכז תכנון, הקמה, ניהול והפעלת לקשר ין אם ב, בגורם אחר מטעמם
גופים מטעם (בחוזה, יחדיו: " ובין אם לאו המבקרים או בקשר אליו

 "). הרשות

 רשותך תיאום ושיתוף פעולה מלא, עם התו התחייבויותיויבצע את  הספק .22.3.2
, לרבות מתחם הייעודיו/או כל צד שלישי הפועל ב הרשותו/או גופים מטעם 

תכנון, הקמה, צדדים שלישיים כאמור הפועלים באתר שלא במסגרת 
. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מרכז המבקריםתפעול ותחזוקה של 

לממשק את מועדן, אופן וסדר באחריות להתאים, לסנכרן ו הספקישא 
לכל עבודה ו/או פעולה המתבצעת על ידי הגופים התחייבויותיו ביצוען של 

, באיכות הנדרשת בצע את התחייבויותיו, והכול על מנת להרשותמטעם 
 לוח הזמנים. נספח ובמועדים הקבועים לשם כך ב

יעה מוותר בזאת, וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תב הספק
בקשר עם ביצוען של פעולות ו/או עבודות אחרות המתנהלות באתר על ידי 

, לרבות בקשר עם עיכובים שנגרמו בביצוע הרשותהגופים מטעם 
בשל העדר תיאום ו/או כל שאלה נגרמו, על פי החוזה כ הספקהתחייבויות 

ו/או של מי מטעמו עם הגופים מטעם  הספקבשל העדר שיתוף פעולה של 
 ו עם צדדים שלישיים אחרים כאמור.ו/א הספק

 ספקי שירות וגורמים נוספים הפועלים בנמל .22.1

מצהיר ומתחייב  הספקלעיל, כמפורט  הספקמבלי לגרוע מחובותיו ואחריותו של 
  כדלקמן:  באופן סופי, מלא ובלתי חוזר,  בזאת

יפעלו ו/או יעברו בנמל ובסביבתו,  ההתקשרותשבמהלך תקופת כי ידוע לו  .22.1.1
ספקים, בעלי הרשאה, קרואים  המתחם הייעודימוך לשטחי לרבות בס

וגורמים נוספים שונים מטעם הרשות ו/או מטעם מי מטעמה (להלן, יחדיו: 
ביצוע  במסגרתיפעל ככל הדרוש "). נוכח האמור, המורשים הנוספים"

 הספקעל מנת שפעילות המורשים הנוספים לא תפריע לפעילות השירותים, 
יטווה וכן  יתאם עמם את פעילותו, באופן מלא - רש שנדל כוכוכן להיפך 

בכל נקודת ויגבש הסדרים ונהלים שיאושרו מראש ובכתב על ידי הרשות 
חזקה ייחודית באיזה מהמתקנים ו/או  וכן לא יתפוס םממשק שביניה

 . תשתיות הרשות המשמשים לצורך מתן השירותים

חריות, מכל מין שא בכל אילמען הסר ספק מובהר בזאת, כי הרשות לא ת .22.1.2
וסוג שהיא, מפורשת או משתמעת, לפעילותם ו/או להתנהלותם של 

 המורשיםהנוספים ו/או מי מטעמם, לרבות שיתוף הפעולה של  המורשים
שא באחריות המלאה והבלעדית לטיבם יי הספק. הספקעם הנוספים 

הנוספים  המורשיםאדמיניסטרטיביים שבינו לבין הולמהותם של הקשרים 
שא באחריות לכל מגבלה מכל מין וסוג שהיא, בביצוע יהאמור יובכלל 
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ו/או הנוספים  המורשיםהשירותים אשר תגרם בקשר ישיר ו/או עקיף עם 
מהעדר שיתוף פעולה עימם, והוא מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי 
חוזר וכן מנוע ו/או מושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה כנגד הרשות 

  טעמה בקשר לכך. ו/או כנגד מי מ

ישא באחריות הבלעדית והמלאה, לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגם י הספק .22.1.3
ו/או ליקוי ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או תקלה ו/או עלות ו/או תשלום 
ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, ישירים ו/או עקיפים, שנגרמו לרשות ו/או 

במישרין ו/או בעקיפין, ו/או לכל מי מטעמם, הנובעים הנוספים  למורשים
פוטר את הרשות באופן  הספקמהפרת התחייבויותיו על פי סעיף זה לעיל. 

מלא, סופי ובלתי חוזר מכל אחריות כאמור, והוא מוותר בזאת וכן יהיה 
מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר 

 לכך. 

וכל נקודות הממשק שבין  , כי תיאום פעילויותיוספקידוע לכמו כן,  .22.1.4
אינם באחריות הרשות. הרשות הנוספים  המורשיםפעילותו לבין פעילות 

 הספקלא תשא בכל אחריות מכל מין וסוג שהיא, מפורשת או משתמעת, ו
מוותר בזאת, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כלפי הרשות כל טענה ו/או 

זק ו/או אובדן שיגרמו לו דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהיא, בגין כל נ
 הספק. הנוספים המורשיםו/או לכל מי מטעמו, בשל מעשה ו/או מחדל של 

מצהיר ומתחייב בזאת, כי בכל מקרה שבו נגרם לו ו/או לכל מי מטעמו נזק 
כל טענה ו/או תביעה כאמור, במישרין,  הספקו/או אובדן כאמור, יפנה 

 , וכנגדם בלבד. הנוספים המורשיםכנגד 

  ו/או מי מטעמו  הספק מעמד .22.2

הינו "קבלן עצמאי", וכי לא קיים  הספקמוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי  .22.2.1
ל מרשה ו/או יחס ש של עובד ומעביד יםיחס ן הצדדים או מי מטעמםבי

בל על עצמו לק הספק, וכי אין בכוחו של ו/או יחסי שותפות ומורשה
מובהר בזאת  עוד. האו של מי מטעמ הרשותשל  ההתחייבויות כלשהן בשמ

צוות כלפי  הרשות לא תישא בכל אחריותבאופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי 
ו/או  הספקכל אחר הפועל מטעם כלפי וקבלני המשנה ו/או  הספק

בהשגחתו ו/או בפיקוחו, בין בהיבטים הקשורים למימוש זכויות חוזיות 
א יוצא ו/או מסחריות ובין בהיבטים הקשורים למימוש זכויות נזיקיות, לל

 מין הכלל.  

לרבות  הספקכל המועסקים על ידי מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזאת כי  .22.2.2
בעלי המלאכה, ספקי החומרים, השירותים, הציוד והמתקנים ומבלי לגרוע 

כי ו ו/או מי מטעמם משנהעובדי קבלני האו ו/ הספקיהיו עובדי  למיניהם
ם בזה, כי עוד מוסכ .מכל מין וסוג שהיאלא תהא כלפיהם אחריות  רשותל

 למיניהם, בעלי המלאכה, ספקי החומרים, השירותים, הציוד והמתקנים
, בין במישרין ובין חשבתלא  רשותוה בלבד, הספקיפעלו עבור ובשם 

 ,רשותמהיהיו זכאים  הם לא, בעקיפין, כשולח ו/או כצד להתקשרות עימם
; החוזה או הטבות אחרות בהקשר עם ביצועו/לכל תשלומים, פיצויים 
או  עיכוב או השהיית וכן חוזההביטול או סיום ; הוראה שניתנה על פיו

כל אחריות ו/או  רשותהוטל על תוכי לא מכל סיבה שהיא,  וביצועהפסקת 
ו/או בקשר לעובדים ו/או לקבלני ביחס  םמין ו/או סוג שהמכל חיוב 

 22.2.1 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הוראות סעיף  .המשנה האמורים
 הספקזה לעיל, יחולו גם בנסיבות בהן ישתתפו  22.2.2 לעיל והוראות סעיף 

ובישיבות  הו/או קבלני המשנה ו/או כל מי מטעמם כאמור, בישיבות מנהל
להלן ו/או בנסיבות בהן  23 בסעיף  כמפורט רשותתיאום ודיווח מטעם ה

קיבלו העובדים האמורים ו/או קבלני המשנה ו/או כל מי מטעמם הוראות 
  .  מהרשותו/או הנחיות במישרין 

ישא בכל התשלומים וההוצאות המוטלות על מעביד כלפי לבדו  הספק .22.2.3
וכל תשלום או הוצאה אחרת  לאומיהח עובדיו, לרבות תשלומים לביטו

 הספקכמו כן, ישא  ., כמעביד, בהתאם להוראות כל דיןהספקהמוטלת על 
באחריות שקבלני המשנה מטעמו יחילו ויישמו את כל ההוראות הנקובות 

עמם. מובהר , גם כלפי עובדים וקבלני משנה הפועלים מטזה 22.1  ףבסעי
שא בכל אחריות מכל מין וסוג שהיא לבחון ו/או תלא  רשותבזאת, כי ה

כלפי מי מטעמו, בהיבטים חוזיים ו/או  הספקלבדוק את מילוי התחייבויות 
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אזרחיים ו/או המסחריים ו/או בהיבטים הביטחוניים ו/או הבטיחותיים 
  .   ישא באחריות המלאה והבלעדית בקשר לכך הספקוו/או נזיקיים, 

על פי שאר  הספקמבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל ומהאחריות  .22.2.4
ישא באחריות  הספקהוראות החוזה, לרבות אחריותו כלפי הרשות, 

לכל נזק ו/או אובדן ו/או  צוות הספקהמלאה והבלעדית כלפי כל המנויים ב
פגיעה ו/או תקלה, מכל מין וסוג שהם, בין שמקורם בנזקי ממון, בנזקי 

מכל סיבה  צוות הספקרכוש ו/או בנזקי גוף, ישירים ו/או עקיפים, שנגרמו ל
, במישרין ו/או בעקיפין, וכן הובין מחוצה ל מתחם הייעודישהיא, בין ב

בגין כל נזק ו/או  , מייד עם דרישת הרשות,צוות הספקיפצה ו/או ישפה את 
כלפי כל מי אובדן ו/או פגיעה ו/או תקלה, והוא מוותר בזאת כלפי הרשות ו

 מטעמה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. 

הראשונה, בגין כל  ה, מייד עם דרישתרשותיפצה ו/או ישפה את ה הספק
 הו/או שבהם נדרש רשותנזק ו/או אובדן ו/או תשלום ו/או הוצאה שנגרמו ל

 זה לעיל.      22.2.4 על פי סעיף  הספקלשאת, והמצויים באחריותו של  רשותה

על אף האמור לעיל, אם תקבע רשות מוסמכת, כי התקיימו יחסי עובד  .22.2.5
, קבלני המשנה הספקלבין מי מעובדי  הרשותמעביד ו/או יחסי שליחות בין 

ב לשאת בחיוב חות הרשותו/או בכל מקרה בו שלו, סוכניו ו/או יועציו 
 ,הספקלשהו בקשר לתביעה ו/או דרישה ביחס ו/או בקשר עם עובדי כ

קבלני משנה, בעלי המלאכה, ספקי החומרים, השירותים, הציוד 
ו/או עובדים ו/או מועסקים אחרים ו/או ביחס  למיניהם והמתקנים

את  הספקישפה ו/או כלפיהם,  מאלהלפעולותיהם ו/או מחדליהם של מי 
עבור כל הוצאה, הפסד או נזק שנגרמו  ,שונההרא הדרישתם מיד ע ,רשותה
  .או שבהם נדרשה הרשות לשאת, לפי העניין כאמור רשותל

 תבטיחות וגהו .23

בשום צורה ואופן מהוראות נספח הבטיחות והגהות, נספח הבטיחות מבלי לגרוע  .23.1
יישא באחריות,  הספקבאש, נספח ההנחיות ויתר הוראות החוזה והוראות כל דין, 

הבטיח קיומם של תנאי בטיחות וגהות מתאימים לשם שמירה על לעל חשבונו, 
עבודות, לרבות המשתמשים השלומם של העובדים וכל אדם אחר במהלך ביצוע 

, ויהא אחראי למניעת מפגעים הקשורים הרשותוהלקוחות בשטחי ומתקני 
 לבריאות הציבור. 

וק ארגון מאשר, כי הוא מכיר את ח הספקמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .23.2
- ופקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל 1954-הפיקוח על העבודה, התשי"ד

והתקנות והצווים שפורסמו על פיהם, וכן כל דין רלוונטי אחר, וכי הוא מקבל  1970
 הרשותעל עצמו לנהוג על פיהם, וכי יישא באחריות לכל תביעה שתוגש נגדו או נגד 

 או מי מטעמה עקב הפרתם. 

הוא במסגרת ההרשאה וביצוע התחייבויותיו על פי החוזה , כי צהיר ומאשרמ הספק .23.3
לבדו ייחשב כ"מבצע הבנייה" וכ"מנהל העבודה", לרבות ביצוע כל החובות 

יישא  הספקדין. הוראות כל המוטלות על מבצע הבנייה ומנהל העבודה לפי 
וכן צוות ביצוע התחייבויותיו למינוי ממונה בטיחות מוסמך לצורך  באחריות
 כל דין. בהתאם להוראות החוזה וליתר הוראות בטיחות, 

, במקרה שבמהלך בחוזהמבלי לגרוע מהוראות כל דין ו/או מכל הוראה אחרת  .23.4
נוצרים תנאים אשר סביר להניח כי הם מהווים מפגע סביבתי  ההקמה ביצוע עבודות

, וסביבותיה מתחם הייעודיאו בטיחותי או יוצרים סכנה אחרת לציבור, לתנועה ב
מתחם , או לרכוש בסמיכות למתחם הייעודילתנועה בכבישים או דרכים הסמוכות ל

באופן מיידי באמצעי הגנה אחרים הדרושים למניעת כל  הספק, ינקוט הייעודי
פגיעה או נזק כאמור, לרבות התקנת גדרות, מעקות זמניים, מתרסים, פנסים, 

 שלטים וכל אמצעי אחר כנדרש.

 ח ושיתוף פעולהעדכון, דיוו .24

באחריות להתייצב לישיבת עדכון,  הספקבמהלך כל תקופת ההתקשרות, ישא  .24.1
ונציגי מי מטעמו  הספקרשות, במסגרתה ישתתפו נציגי בתדירות שתיקבע על ידי ה

  אותם תזמן הרשות לשם כך.
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דוח אשר יכיל את כל הפרטים לרשות  הספקגיש במסגרת ישיבות העדכון י .24.2
, ההתקדמות ו/או הסטאטוס בביצוע התחייבויותיו אתהמשקפים  םהרלבנטיי
 תיקונהיישובן ולוהדרכים המוצעות ל ותגלהש ותתקלפירוט  חריגות צפויות, לרבות

 .ו/או כל דיווח אחר הנדרש על ידי הרשות במסגרת כל ישיבה

(באמצעות נציג  הספקזה לעיל, ישא  23 בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .24.3
) באחריות המלאה לדווח במישרין לנציג הרשות, באופן מיידי על כל אירוע הספק

ו/או כנובע מהם, לרבות אודות כל בעיה  הספקחריג בקשר עם ביצוע התחייבויות 
ו/או תקלה ו/או ליקוי ו/או כשל ו/או אי התאמה ו/או התראה (לרבות מטעם 

מכות וצדדים שלישיים נוספים), קיימים ו/או צפויים, אשר בין היתר, רשויות מוס
אשר עלולים להשפיע, במישרין או בעקיפין, על הרשות ו/או על ביצוע איזה 

 . הספקמהתחייבויות 

באחריות המלאה לבצע את  הספק, ישא ההתקשרותבמהלך כל תקופת  .24.4
כל גוף אחר  בכלל עםו, תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם הרשות התחייבויותיו
 הספקישא לעיל, זה  24.4  בסעיף. מבלי לגרוע מכלליות האמור הפועל מטעמה

באחריות, להשתתף ולהתלוות לרשות בכל ישיבה ו/או פגישה אותה תקיים הרשות 
רות, ובמסגרת במסגרת ולצורך תכנון, הקמה, ניהול והפעלת שטחי ומתקני השי

האמור אף לבצע כל פעולה ו/או לערוך ולהנפיק כל מידע ו/או מסמך אשר יידרש 
 לשם כך, ללא כל תמורה נוספת. 

ישא באחריות המלאה והבלעדית, לכל נזק ו/או אובדן ו/או תשלום ו/או  הספק .24.5
הוצאה, שנגרמו עקב אי שיתוף פעולה עם הרשות ו/או עם מי מטעמה ו/או עקב 

זה  23  , כמפורט בסעיףהספקהנוספות של  ות של איזה מהתחייבויותיהפרה אחר
מוותר בזאת, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה  הספקלעיל ו

 בקשר עם האמור לרבות בגין עיכובים שנגרמו בביצוע התחייבויותיו על פי החוזה.

זה  23  על פי הוראות סעיף הספקסר ספק מובהר בזאת, כי התחייבויות למען ה .24.6
לא יהיה זכאי בגינן לכל  הספקנפרד מההתחייבויות, ו ילעיל, מהווים חלק בלת

 פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום, מכל מין וסוג.   

  ניהול פעילות בנמל תעופה .25

על פי שאר  הספקוע בשום צורה ואופן משאר הצהרותיו והתחייבויותיו של מבלי לגר .25.1
מבין, תמחר ושקלל במסגרת התקשרותו בחוזה את אופייה  הספקהוראות החוזה, 

וכן  1מטרמינל המהווה חלק  המתחם הייעודיומאפייניה הייחודיים של הרשות ושל 
, בין היתר, כמי שותבאמצעות הר וסביבתה מתחם הייעודיאת הפעילות המתבצעת ב

ה נמל תעופה בינ"ל, לרבות כל ההשלכות והמגבלות ספקשמקיימת, מנהלת ו
הנובעות ו/או העלולות לנבוע בשל כך על יישום ההתחייבויות במלואן ובמועדן בכל 
שלבי ההתקשרות ובכללן: מגבלות הבטיחות ו/או הביטחון ו/או כל מגבלה 

ו אחרת, מכל מין וסוג, בנמל ובמתקניו ו/או תפעולית, פיזית, מנהלתית, מבצעית ו/א
המתחם לשירותים המוענקים בו ו/או במסגרתו לציבור הרחב (לרבות בסביבת 

 ).הייעודי

 ישא באחריות המלאה והבלעדית לכל אלה:  הספקלאור כל האמור,  .25.2

לשקלל במסגרת ביצוע ההתחייבויות, את כל ההיבטים וההשלכות על  .25.2.1
קצבו לביצוע ההתחייבויות, ובפרט נוכח לוחות הזמנים והמועדים שנ

ההיבטים והיישומים הייחודיים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין האמור 
 לעיל.  25.1 בסעיף 

להביא לידי ביטוי מלא במסגרת עבודות התכנון ועבודות ההקמה את כל  .25.2.2
בעים במישרין ו/או בעקיפין האמור ההיבטים והיישומים הייחודיים הנו

לעיל, לרבות הצורך בהשגת אישורים ו/או היתרים ו/או  25.1 בסעיף 
ת שטחי ומתקני תחזוקלרישיונות ייחודיים לביצוע העבודות וכן לתפעול ו

 . השירות

וקה, תוך שימת לב לבצע את עבודות ההקמה וכן ליתן את שירותי התחז .25.2.3
לקיומם של בעלי הרשאה  –לעיל, ובכלל האמור  25.1 מרבית לאמור בסעיף 

נוספים ושונים מטעם הרשות הפועלים בנמל ו/או לתפעולו ו/או לפעילותו 
באחריות המלאה  הספקהסדירה של הנמל. במסגרת האמור, ישא 

י במהלך כל תקופת ההקמה וההפעלה, יפעל בזהירות, באופן והבלעדית, כ
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המשתלב עם הפעילות אותה מקיימת הרשות בנמל ו/או עם השירותים 
המוענקים בו ובמסגרתו על ידי הרשות ו/או על ידי כל מי מטעמה, ובכל 

 העלולה פעולה שהיא,כל מקרה לא יבצע בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, 
שיש בה על מנת או ו/או מטרד ו/מפגע גבלה ו/או הפרעה ו/או הלהוות 

ו/או לפגוע בתפעולו ו/או לפעילותו הסדירה,  גרום נזק או אי נוחותל
השוטפת והרציפה של הנמל (לרבות הפרעה לזכויות שימוש ו/או חזקה ו/או 

ו/או ציבור המשתמשים ו/או כלפי  מעבר כלשהן), וזאת הן כלפי הרשות
ישא  הספקשהוא, וכל צד שלישי עמו ו/או כלפי  אתר ו/או בקשרבהפועלים 

זו, על ת יוהפרת התחייבושל  יהלכל תוצאותבאחריות המלאה והבלעדית 
 ידו ו/או על ידי כל מי מטעמו.

מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות  הספק .25.3
לעיל, לרבות טענות  23  כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור בסעיף

ו/או דרישות ו/או תביעות שעניינן העדר ידיעה בדבר מאפייניו הייחודיים של הנמל, 
הפעילות המתבצעת במסגרתו והשלכותיה ו/או שעניינן עיכובים ו/או הפסקות 

וי ו/או פיצוי בגין נזקים ו/או בביצוע ההתחייבויות ו/או שעניינן תשלום ו/או שיפ
 לשאת בקשר עם כל האמור.   הספקו/או שבהן נדרש  ספקהוצאות שנגרמו ל

 ובמתקנים ציודב, מתחם הייעודיהבעלות ב .26

 מצהיר ומתחייב בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:  הספק

 מתחם הייעודיהבעלות ב .26.1

לותה המלאה והבלעדית בבעבכל עת , יהיו בוהתשתיות המתחם הייעודי ו .26.1.1
כל זכות מכל מין וסוג, קניינית או אחרת, בהם לא תהיה  ספקול של הרשות

מוותר בזאת  הספקמהלך תקופת ההתקשרות ובין לאחר סיומה ובין ב
באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה 

/או דרישות כנגד תביעות וו/או תביעה מכל מין וסוג בקשר לכך, לרבות 
התכנון ו/או  הרשות שעניינן השקעות ו/או הוצאות שהיו לו בביצוע עבודות

 . ו/או בקשר עמן עבודות ההקמה

, מתחם הייעודירשות בלבד ב-בר הספקיהיה בלבד  ההקמהבמהלך תקופת  .26.1.2
לבצע את עבודות ההקמה במהלך  ספקלוכל זאת אך ורק על מנת לאפשר 

במהלך תקופת העניק את שירותי התחזוקה לתקופת ההקמה וכן על מנת 
 ולמטרות אלה בלבד –ובהתאם להוראות החוזה  האחריות והתחזוקה

) כל ואו חלק ו(כול מתחם הייעודישלא יבוצע ב ךישא באחריות לכ הספקו
 ספקהרשאת הרשות לאפשר ל. שימוש, לכל צורך ו/או מטרה אחרים

ניתנת לא ייחודית,  , כבר רשות, הנה הדירה,מתחם הייעודילהשתמש ב
ובכל מקרה  ,ניתנת להסבהושאינה מוגבלת בזמן, לביטול על ידי הרשות, 

עם תום תקופת ההתקשרות מכל סיבה  תתבטל מעיקרה, באופן מיידי,
 שהיא. 

 במתקנים הבעלות בציוד .26.2

ו/או כל מי  הספקשיבצע  הקמהההתכנון ועבודות הציוד ובכלל האמור כל תוצרי כל 
תיקון ואחזקה ו/או תוספת שבוצעו רכיביהם ו/או ל חליפיהם ו/או לרבות כ, מטעמו
 -למען הסר ספק  – , וכל זאתיהיו בבעלותה המלאה והבלעדית של הרשותבהם, 

, לפי ו/או ממועד הגעתם לאתר הרשות הקמתםו/או ממועד  נםממועד תכנו
 ,לא תהיה כל זכות מכל מין וסוג, קניינית או אחרת, בציוד ספק. למוקדםה

מהלך תקופת ההתקשרות בין ב בתשתיות, במתקנים, במערכות (ניידות או קבועות)
מצהיר ומתחייב בזאת כי שקלל בהצעתו הכספית את  הספקו, ובין לאחר סיומה

האמור בסעיף זה לעיל והוא מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה 
וסוג בקשר לכך, לרבות  מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין

תביעות ו/או דרישות כנגד הרשות שעניינן השקעות ו/או הוצאות שהיו לו בביצוע 
  ו/או בקשר עמן. התכנון ו/או עבודות ההקמה עבודות

 סודיות .27

 מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:  הספק

מי מטעמו ישמרו בסודיות שא באחריות המלאה לכך שכל יבעצמו וכן ישמור כי י .27.1
יעשו כל  /אווו/או יעבירו לכל צד שלישי  יגלולא וכן , מוחלטת, ללא הגבלה בזמן
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רעיון, תכנית, ומסמכים לרבות כל  בפרטים ,בידיעותשימוש, במישרין ו/או בעקיפין, 
או בכל דרך  , בכתב או בעל פהלהלן 28  כמפורט בסעיףמסמך, המצאה או יצירה 

אחרת לרבות העתק ו/או שכפול ו/או כל סיכום ו/או תקציר ו/או עיבוד של האמור, 
תקופת ההתקשרות או בקשר תוך  יהםאו הגיעו ליד הם, שנמסרו לבכל מדיה שהיא

ישיר ו/או עקיף אליה, למעט אם נתנה לשם כך הסכמתה המפורשת של הרשות 
מובהר, כי בהגדרת המונח מידע סודי . ")המידע הסודייחדיו: " בכתב ומראש (להלן,

  . מידע שהפך לנחלת הכלל, שלא בשל הפרת ההסכם ומהמועד שהפך לכזהכלל ילא י

רשאי, להשתמש  הספקזה, יהיה  27  מבלי לגרוע משאר הוראות סעיף הוראות סעיף .27.2
  ך ורק לשם ביצוע ההתחייבויות.  במידע הסודי א

כי היה ותתיר הרשות את מסירת המידע הסודי ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי  .27.3
ת בכך שאותו צד שלישי יחתום מול הרשות ומול יכלשהו, תהיה העברתו מותנ

בשמירה  הספק, ביחד ולחוד, על כתב סודיות לפיו יהיה מחויב כלפי הרשות והספק
י באופן המגן על זכויות הרשות, לכל הפחות כמפורט בסעיף על סודיות המידע הסוד

ישא באחריות המלאה והבלעדית לכל מעשה ו/או מחדל של צד שלישי  הספקזה.  27 
זה. אין  27 אשר יפר, במישרין ו/או בעקיפין, איזה מהוראות הנקובות בסעיף 

  בהוראת סעיף זה על מנת להוות חוזה לטובת צד שלישי. 

לעיל, ישא באחריות המלאה לכך שכל  27.3  כי מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף .27.4
, הספקמול מטעמו, לרבות עובדיו וקבלני המשנה, יחתום מול הרשות ו צוות הספק

והרשות בשמירה על  הספקביחד ולחוד, על כתב סודיות לפיו יהיה מחויב כלפי 
 27  סודיות המידע הסודי באופן המגן על זכויות הרשות, לכל הפחות כמפורט בסעיף

 צוות הספקישא באחריות המלאה והבלעדית לכל מעשה ו/או מחדל של  הספקזה. 
זה.  27 מטעמו אשר יפר, במישרין ו/או בעקיפין, איזה מהוראות הנקובות בסעיף 

  אין בהוראת סעיף זה על מנת להוות חוזה לטובת צד שלישי.

כי ינקוט לגבי המידע הסודי באמצעי זהירות מהמעלה הראשונה על מנת לשמור על  .27.5
תו, ומבלי לגרוע מהאמור, לכל הפחות בכל אמצעי הזהירות המקובלים אצל סודיו
, וכן מבלי לגרוע מהאמור, יודיע לרשות, בכתב ומיידית, על כל מקרה של הספק

  חשש לאובדן, או של אובדן המידע הסודי ו/או כל חלק ממנו. 

סמך דרישה על פי דין, באמצעות כל גורם מו הספקכי בכל מקרה שבו הופנתה אל  .27.6
ו/או כל רשות מוסמכת, למסירת המידע הסודי ו/או כל חלק ממנו, במישרין ו/או 

לרשות על כך מיד ובכתב. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה  הספקבעקיפין, יודיע 
לרשות, שהות מספקת להתגונן ולמצות את כל ההליכים  הספקלעיל, יאפשר 

תו לגורם ו/או לרשות הנוגעים למסירת המידע הסודי כאמור, וזאת טרם מסיר
  הרלוונטיים. 

כי ישא באחריות להשיב לרשות את המידע הסודי המצוי בידו ו/או בידי מי מטעמו,  .27.7
לרבות לעובדיו ו/או לקבלני המשנה ו/או לכל מי מטעמם, על כל העתקיו, וכן 

ו/או ברשות כל  הספקלהשמיד, על פי דרישת הרשות, כל מידע סודי שנמצא ברשות 
  להלן. 28.6  אמור, ויחולו בעניין זה הוראות סעיףמי מטעמו כ

ו/או לכל מי מטעמו זכות כלשהי במידע הסודי  ספקכי ידוע לו שאין ולא תהיה ל .27.8
ו/או בכל חלק ממנו, לרבות אך מבלי לגרוע, בכל מסמך וקניין רוחני (כהגדרתו 

 להלן), שייווצר על בסיס המידע הסודי, ויחולו בעניין זה הוראות סעיף 28  בסעיף

  להלן. 28.1 

פי סעיף זה לעיל עלולה לגרום - שהפרת אילו מהתחייבויותיו על ספקכי הובהר ל .27.9
לשפות ולפצות את הרשות, מייד עם דרישתה  מתחייב הספקלרשות נזקים כבדים, ו

הראשונה, בגין כל נזק, הפסד ו/או אובדן כלשהו שייגרם לה ו/או לכל מי מטעמה 
, כי בכל מקרה של הפרה כאמור הספקמחמת הפרה כאמור. כן מצהיר ומסכים 

תהא הרשות זכאית לכל סעד כלפי, כספי ו/או אחר (לרבות קבלת צווים למיניהם) 
 פי דין.-להקיימים ע

אין באמור בסעיף זה על מנת לגרוע אלא כדי להוסיף על נספח הוראות הביטחון,  .27.10
 אבטחת מידע ושמירת הסודיות המצורף לחוזה. 
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  תכניות, מסמכים וזכויות קניין רוחני .28

כל רעיון, תכנית, מסמך, המצאה הרשות תהיה הבעלים הראשון, המלא והבלעדי ב .28.1
לרבות במסמכים ההנדסיים ובכל הזכויות , או יצירה בקשר עם ביצוע החוזה

הקשורות ו/או הנובעות, במישרין ו/או בעקיפין, מהמסמכים ההנדסיים ו/או 
ו/או בכל מידע  בתוצריהן ו/או בכל מהדורה ו/או תיקון ו/או שינוי שנערך בהם

ומסמכים שהוכנו ו/או שהוגשו במסגרת עריכתם, לרבות לעניין זה: פטנטים, 
רות, רשומות ו/או שאינן רשומות, יוצרים וזכויות קניין רוחני אחמדגמים, זכויות 

ולרבות זכויות הקניין הרוחני שמקורן, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע יתר 
ההתחייבות ו/או מתוצריהם, ובכלל האמור: פטנטים, אמצאות שירות, מדגמים, 

מות, וכן כל רשומות ו/או שאינן רשו -זכויות מוסריות וזכויות יוצרים, כולן 
הפיתוחים, ההתאמות, השיטות, האפליקציות, המודולים, התרשימים, המסמכים, 
החישובים, המפרטים, השרטוטים, נתוני בדיקה וביקורת, מודלים, תוצאות 

בין אם הוכנו , ")מסמכים וקניין רוחניסקרים, צילומים וחשבונות (להלן, יחדיו: "
 הספקה ובין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי ו/או נערכו על ידי הרשות ו/או מי מטעמ

מוותר בזאת וכן יהיה מנוע  הספק, וו/או מי מטעמו, וכל זאת ממועד עריכתם
 ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. 

למען הסר ספק מובהר, כי תוכנה/יישום שפותחה עבור הרשות יהוו חלק מהקניין 
מוצרי מדף של צד ג' או כל  לפיתוח של הספק, ם סטנדרטייםכליהרוחני. מנגד, 

ן ובלי כל קשר עם אספקתביצוע העבודות מוצר ו/או תוצר שהספק פיתח לפני 
וכן מרכז הבקרה  תושימוש במערכ הםרשות אף אם שולב ו/או נעשה בל

לצורך ביצוע מתודולוגיות ושיטות עבודה שלא פותחו על ידי הספק באופן ייעודי 
 .להלן 28.10  ויחולו לגביהם הוראות סעיף דות, לא יהיו חלק מהקניין הרוחניהעבו

ישמור בסודיות מוחלטת את המסמכים והקניין הרוחני ובכל מקרה לא יגלה  הספק .28.2
י אותם ו/או יעבירם ו/או יעתיקם (בכל צורה ואופן), בעצמו ו/או באמצעות כל מ

מטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או לא ישתמש 
בהם לצורך שאינו קשור במישרין לביצוע ההתחייבויות על פי החוזה, אלא בהתאם 
להנחיות הרשות אם קבל לשם כך אישור מפורש ובכתב של הרשות, ויחולו בעניין 

 לעיל.  27  זה שאר ההוראות המפורטות בסעיף

ת, מבלי שתידרש לכך הסכמת הא רשאית הרשותלמען הסר ספק מובהר בזה, כי  .28.3
ו/או מי מטעמה יהיו זכאים לכל תמורה  הספקו/או מי מטעמו ו/או מבלי ש הספק

כל מסמכים ובקניין הרוחני לרבות השתמש בהעביר ו/או למכור ו/או לל בשל כך,
וכן לעבדם ו/או לערוך בהם , אליהםון, תכנית, מסמך, המצאה או יצירה בקשר רעי

בין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי רשות  הבלעדי, הפי שיקול דעת- בכל עת ועל שינויים,
 . ו/או מי מטעמו הספקו/או מי מטעמה ובין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי 

להעביר את הזכויות המוסריות  במסגרת האמור, וככל שלא ניתן יהיה על פי דין .28.4
ו/או ישא באחריות שכל מי מטעמו יעניק לרשות,  הספקלרשות, מעניק בזאת 

הרשאה בלתי חוזרת, ייחודית, בלעדית ושאינה מוגבלת לבצע כל שימוש לרבות 
שינוי ו/או התאמה ו/או תיקון בזכויות המוסריות נשוא המסמכים והקניין הרוחני 

  מערכות השירות נשואן.  (כולן או חלקן) ו/או ב

מובהר בזאת, כי שימוש ו/או שינוי ו/או התאמה ו/או תיקון אותם תבצע הרשות  .28.5
ו/או בזכויות נשואו (כולן או  זה 28  לצרכיה במסמכים והקניין הרוחני נשוא סעיף

ו/או מי  הספקים שאינם חלקן), לרבות באמצעות בעלי מקצוע ומומחים אחר
מטעמו, לא יחשבו בכל מקרה כפגיעה ו/או כהפרת הזכויות המוסריות (ככל 

ו/או מי מטעמו זכות כאמור), כמו גם שהם לא יחשבו כהטלת פגם,  ספקשקיימת ל
סילוף ו/או שינוי צורה ו/או פגיעה בכבודם ב/של הזכויות המוסריות ו/או ב/של 

  ו/או מי מטעמו.  הספק

ימים ממועד ביטול  7תוך  רשותל הספקמסור חוזה, מכל סיבה שהיא, יבוטל ה .28.6
לעיל, את כל המסמכים והקניין  17  החוזה, כחלק מהתחייבויותיו הנקובות בסעיף

 . הספקרבות העתקים שנערכו על חשבון לעיל, ל 28.1 הרוחני כמפורט בסעיף 

הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן: כי זכויות הרשות כפי שהן מפורטות בסעיף  .28.7
זה היו ידועות ומקובלות על הספק, ללא סייג, טרם התקשרותו בחוזה; כי הספק 
שיקלל ותמחר קודם להתקשרותו בחוזה את זכויות הרשות האמורות; כי סך 

, מהווים תשלום הגון ומלא בגין חוזהיעורה ותנאיה כמפורט בהתמורה, היקפה, ש
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התחייבויותיו הנקובות בסעיף זה וכן מסדירים באופן מלא ומפורט את שכר 
הטרחה וכן כל החזר הוצאות מכל מין וסוג, להם יהיה זכאי בגין הקניית הזכויות 

זאת, לרשות על פי החוזה; כי מעבר לתמורה הספק וכל מי מטעמו, מוותרים ב
מפורשות, ולא יהיו זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או תמלוג נוסף, מכל מין וסוג 

  לחוק הפטנטים.  134שהם, לרבות מכוח הוראת סעיף 

, מהווים לכל דבר ועניין, הסכם בכתב ף זה לעילעוד מובהר בזאת, כי הוראות סעי .28.8
יין הרוחני במסגרתו הוסדרו כל אלה: תשלום התמורה לספק, הזכות להשתמש בקנ

ובזכויות הנובעות הימנו וכן היקף אחריותו המקצועית של הספק בהתאם להוראות 
(ג) לתקנות האדריכלים, ולפיכך הוא מהווה החוזה, לכל דבר ועניין, הסכמה 12סעיף 

מלאה ובלתי חוזרת המקנה לרשות את הזכות המלאה, הבלעדית והיחידה לבצע כל 
ות נשואו (ככל שעל פי דין, אינם בבעלות הרשות), שימוש בקניין הרוחני ו/או בזכוי

) לתקנות 2(ג)(12 –(ב) ו 12ללא הגבלה, וזאת בין היתר בהתאם להוראות סעיף 
  לחוק זכויות יוצרים.   46האדריכלים ו/או סעיף 

שא באחריות המלאה והבלעדית להטמיע בכל ההתקשרויות שבינו לבין יי הספק .28.9
, יכללו הוראות המעגנות ומשמרות את מלוא (לרבות קבלני המשנה) צוות הספק

(לרבות קבלני  צוות הספקזה, באופן שבו יהיו כל  28 זכויות הרשות על פי סעיף 
כלפי  הספקהמשנה), מחויבים כלפי הרשות, לכל הפחות, בכל ההתחייבויות של 

ישא  הספקזה.  28 ת הרשות בהתאם סעיף הרשות ובאופן המגן על מלוא זכויו
(לרבות קבלני  צוות הספקבאחריות המלאה והבלעדית לכל מעשה ו/או מחדל של 

זה.  28 המשנה) אשר יפר, במישרין ו/או בעקיפין, איזה מהוראות הנקובות בסעיף 
 אין בהוראת סעיף זה על מנת להוות חוזה לטובת צד שלישי.

  רישיונות שימוש במערכת .28.10

כל מערכת ו/או תוכנת לגבי מתחייב בזאת, באופן מלא ובלתי חוזר, ומצהיר הספק 
(במידה  הכלולות במרכז המבקריםת ומחשב אחרת המהווה חלק מיישומי המערכ

 ן אם של הספק ובין אם של צד שלישי כלשהו, ביוהן אינן חלק מהקניין הרוחני)
 , כדלקמן: ")התוכנות(להלן בסעיף זה, יחדיו: " לרבות מערכות הפעלה

כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, מעניק בזאת הספק כי  .28.10.1
לעיל, הרשאה כלל  17  לרשות, ללא תמורה נוספת על זו הנקובה בסעיף

עולמית תקיפה ושרירה, לא ייחודית, שאיננה מוגבלת בזמן ובשום מקרה 
וכן בכל חומר כתוב  הןעל כל רכיבי ותאינה ניתנת לביטול, להשתמש בתוכנ

, לרבות בכל הקשור בהןו/או אחר, נשוא זכויות קניין רוחני של הספק 
י אחרות, רשומים או זכויות יוצרים, מדגמים, פטנטים וזכויות קניין רוחנ

 . המתייחסים לתוכנות לא רשומים

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ההרשאה אותה מעניק הספק לרשות 
עבור המערכת ו/או בקשר זה לעיל,  28.10.1  על פי סעיף ןוברכיביהות בתוכנ
בעצמה ו/או באמצעות מי רשות, המאפשר לרישיון הנה במודל עמה, 

ות ובמערכת, ועבור מספר משתמשים בתוכנמלא מטעמה לבצע שימוש 
, ללא כל מגבלה עבור מרכז המבקריםבהתאם לצרכים וליעדים המוגדרים 

  .ומבלי שתידרש לשאת בתשלום נוסף מעבר לתמורה

זה  28.10.1 עוד מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי אין באמור בסעיף 
לעיל, על מנת לגרוע מבעלותה המלאה והבלעדית של הרשות בזכויות 
הקניין הרוחני, ובכלל האמור בתוכנות אשר פותחו עבור הרשות ו/או בכל 
התאמה שבוצעה בתוכנות עבור הרשות בקשר עם הפרויקט, לרבות 

ות קניין רוחני אחרת הקשורה תוכנות, שיטות, אפליקציות, מודולים וכל זכ
בהן, במישרין או בעקיפין, אשר יהיו ממועד ביצועם בבעלותה המלאה 

  והבלעדית של. 

שיותקנו או ישולבו וכל זכויות הקניין הרוחני  הםו/או כל רכיבי כי התוכנות .28.10.2
במערכת או ברכיביה הינם פרי פיתוח של הספק, או שהספק הינו הבעלים 

כאמור, או שברשות הספק  תוכנות תוח ותחזוקתשל הזכויות לשיווק, פי
כנדרש מתן רישיונות חוזה חוקי ותקף להפצתן, שיווקן או מכירתן, לרבות 

לפי חוזה זה וזכויותיו אלה נקיות מכל שיעבוד או כל זכות של צד שלישי 
 כלשהו. 
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הספק ישא באחריות הבלעדית לכך , מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה לעילכי  .28.10.3
אפשר שיאופן ב ותוקיימ ותיהיו שריר ןו/או בקשר עמ ותתוכנבשזכויותיו 

במהלך כל תקופת לו לבצע את מלוא התחייבויותיו על פי החוזה, 
  ההתקשרות. 

  טענת הפרה  .28.11

מובהר בזאת, כי בכל מקרה, בו יטען צד שלישי כלשהו, כי רכיב (ו/או  .28.11.1
על ידי  השימוש בו) ו/או כל מוצר ו/או שירות ו/או עבודה, שסופק לרשות

רוחני אחר של אותו  ןהספק מפר פטנט או זכות יוצרים ו/או כל זכות קניי
"), אזי מבלי טענת הפרה" - " ו מוצר מפרצד שלישי (להלן, בהתאמה: "

, ישא הספק באחריות מזכויות הרשות על פי שאר הוראות החוזהלגרוע 
פני , על חשבונו, להגן על הרשות ו/או על מי מטעמה מוהמלאה הבלעדית

אותה טענה או תביעה וישלם את כל ההוצאות, הנזקים ושכ"ט עו"ד בהם 
נדרשה הרשות לשאת, מיד לאחר שנדרש לכך. הרשות תודיע לספק על 
קיומה של טענת הפרה, תאפשר לו לנהל את ההגנה ותנקוט אמצעים 
סבירים על מנת לשתף פעולה עם הספק, והכול מבלי שיהיה באמור להטיל 

אות כלשהן ו/או מבלי שיהיה באמור לגרוע מאחריותו על הרשות הוצ
  המוחלטת של הספק ו/או להטיל על הרשות אחריות כשלהי.

הספק ישא באחריות לאפשר לרשות, על חשבונו, להשתמש במוצר המפר או  .28.11.2
להחליפו במוצר אחר אשר יאפשר את המשך תפקודה של המערכת בהתאם 

  המערכת., כשהיא עומדת בכל דרישות להוראות החוזה

לרשות בקשר עם השימוש  םנזק שנגרבשל את הרשות, יפצה וישפה הספק  .28.11.3
המפר, המוצר החליפי ו/או בשל טענת ההפרה. הוגשה כנגד הרשות במוצר 

המפר, המוצר החליפי ו/או בשל טענת ההפרה, במוצר תביעה בגין השימוש 
ירה תודיע הרשות לספק על כך תוך זמן סביר וכן תעניק לספק אפשרות סב

בתביעה תתפשר להתגונן בפניה. כמו כן, בנסיבות האמורות, הרשות לא 
  מראש ובכתב.  ספקללא אישור הכאמור, 

לא אפשר הספק לרשות לבצע שימוש במוצר המפר או במוצר חילופי, יחשב  .28.11.4
הספק ישלם לרשות את הסכום אותו הדבר כהפרה יסודית של החוזה. 

בשיעור של תוספת לפיצוי מוסכם ב המוצר המפרבגין  נדרשה הרשות לשלם
, וזאת מבלי לגרוע הקמה (בתוספת מע"מ כדין)מערך התמורה בגין ה 25%

מכל זכות ו/או סעד אחר המוקנים לרשות על פי הוראות חוזה זה ו/או על 
פי דין, לרבות מזכותה לקבל פיצויים בגין נזקים נוספים שנגרמו לה מעבר 

 תה לביטול החוזה.לסך הפיצוי המוסכם כאמור ו/או זכו

  איסור הכנסת שינויים בתאגיד .29

, כי במהלך כל תקופת ההתקשרות, לא יחולו שינויים מתחייבמצהיר ו הספק .29.1
(כהגדרת המונח "שליטה" בחוק ניירות ערך,  ספקבאחזקות בעלי השליטה ב

במישרין ו/או בעקיפין, וזאת למעט אם התקבל לשם כך אישור , )1968- תשכ"ח
  .ובהתאם לתנאי האישור הרשות מראש ובכתב

השליטה  בנסיבות בהןגם  ויחוללעיל,  29.1 מובהר, כי המגבלות הנקובות בסעיף  .29.2
  היא בידי תאגיד אחר או אם היו מניות ממניותיו בידי תאגיד אחר. ספקב

  הספק חלףביצוע  .30

, לרבות הספקעל ידי  הושלמה במלואהלא ש , מכל מין וסוג,הספקהתחייבות של כל  .30.1
 בצעה,ל רשותה תכספים, רשאי עבודה, לרבות חובה לתשלוםחיוב לבצע פעולה או 

פצה י הספק, וועל חשבונו הספקחלף , מטעמהובין באמצעות אחרים  הבין בעצמ
נזק ו/או אובדן ו/או כל יד עם דרישתה הראשונה, בגין מאת הרשות שפה ו/או י

שלום, מכל מין וסוג, שנגרמו לרשות ו/או שבהם נדרשה הרשות ו/או תהוצאה 
, בצירוף הוצאות התחייבות האותו/או ביצוע קיום  לשאת, לפי העניין, לשם

, וזאת מבלי 12%של מוסכם עור יבשומוסכמות שאינן טעונות הוכחה מנהליות 
ין לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל ד

    .")הספקהוצאות הביצוע חלף (להלן, יחדיו: "

 שיעורן המוסכם של ההוצאות המנהליות, מהווה פיצויכי  בזאת, הצדדים מצהירים .30.2
מהפרת כתוצאה מסתברת בגין ההוצאות המנהליות העשויות להיגרם לרשות הולם 
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יל. עם זאת מובהר, כי על אף האמור בכל דין, לא לע 30.1 כמפורט בסעיף  הספק
לכל סעד הרשות לגרוע מזכות יהיה בשיעור ההוצאות המנהליות המוסכם על מנת 

 הו/או על פי כל דין, וכן מבלי לגרוע מזכות החוזהאחר ו/או תרופה ו/או זכות על פי 
 . בשיעור גבוה יותרהחזר הוצאות לקבלת 

ו/או  נכותגבות ו/או ללול דעתה הבלעדי והמוחלט, הרשות תהיה רשאית, על פי שיק .30.3
מכל סכום שיגיע וזאת , הספקהביצוע חלף וצאות האת  לקזז, בכל צורה ואופן,

לרשות  הספקמהרשות, לרבות באמצעות חילוט איזה מהערבויות אותן מסר  ספקל
על פי הוראות החוזה ו/או באמצעות קיזוז מסך עלות החזר ההשקעה לו זכאי 

 ל פי החוזה. ע הספק

באמצעות הרשות ו/או באמצעות  הספקמובהר בזאת, כי ביצוע איזה מהתחייבויות  .30.4
 הספקכל מי מטעמה, לא יגרע בשום צורה ואופן מאחריותו המלאה והבלעדית של 

ישא  הספק. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לביצוע ולהשלמת ההתחייבויות
, מייד עם דרישתה פה את הרשותבאחריות המלאה והבלעדית וכן יפצה ו/או יש

בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או קלקול ו/או פגם ו/או אי התאמה ו/או  הראשונה,
ו/או  ספקתשלום ו/או הוצאה שנגרמו לשטחי ומתקני השירות ו/או לרשות ו/או ל

לכל מי מטעמם ו/או שבהם נדרשה הרשות לשאת, בשל ביצוע פעולות באמצעות 
  לעיל.  30.1 כמפורט בסעיף  הספקף הרשות או מי מטעמה, חל

  המחאת זכויות וחיובים .31

רשאי להסב לאחר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי החוזה, כולם או כל אינו  הספק .31.1
וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור או להמחות או לשעבד לאחר כל  ,חלק מהם

או לעשות עסקה כלשהי ו/או את שטחי ומתקני השירות י החוזה זכות או חובה לפ
, אלא בהסכמת ו/או בשטחי ומתקני השירות זכות שיש לו על פי החוזהאיזו ב
למען . ועל פי התנאים והמגבלות אותם נקבה לשם כך בכתב בכתב ומראש רשותה

או הסר ספק מובהר בזאת, כי כל הסבה ו/או העברה ו/או מסירה ו/או המחאה ו/
ו/או כל מי מטעמו שלא על פי הוראות החוזה, יהיו בטלות  הספקשעבוד אותה בצע 

ומבוטלות מעיקרן ולא יהיה להן כל תוקף אלא אם ניתן לשם כך אישור מפורש של 
  הרשות, בכתב. 

הרשות תהא רשאית, בכל עת, להמחות ו/או לשעבד ו/או למשכן ו/או להסב, בחלקן  .31.2
הוא, את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לפי החוזה, כולן או במלואן, לכל צד שלישי ש

ו/או מצד מי מטעמו.  הספקאו חלקן, מבלי שתידרש לקבל לכך הסכמה כלשהי מצד 
מסכים בחתימתו על החוזה, כי הרשות תהיה  הספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל 

יה רשאית להמחות ו/או לשעבד ו/או למשכן ו/או להסב, את זכויותיה והתחייבויות
מתחייב לשתף  הספקעל י החוזה, בחלקן או במלואן, בכל עת, לכל צד שלישי שהוא. 

פעולה עם הרשות ולחתום על כל מסמך, ככל שיתבקש, אם יתבקש, לאישור ו/או 
 לביצוע האמור בסעיף זה.

 שונות  .32

  בלבד הספקבשם ביצוע ההתקשרות נשוא החוזה  .32.1

ו המופיע בחוזה זה ו/או בשמו בעצמו, בשמ ההתחייבויותאת  לבצעמתחייב  הספק
המסחרי, למעט אם צוין אחרת בחוזה, ולא להשתמש במילים נוספות לשמו ו/או 

ביצוע לשמו המסחרי ללא קבלת אישור הרשות בכתב, ולא להקים תאגיד אחר לשם 
- אם ו/או חברה- באמצעות חברתלבצע את ההתחייבויות לא שו/או ההתחייבויות 

לני משנה, אלא אם ניתן לכך, מראש ובכתב, אישורה או באמצעות קב הספקבת של 
  של הרשות.

 ריבית .32.2

מובהר בזאת, כי הרשות לא תשא בשום מקרה בכל תשלום של הפרשי הצמדה 
וריבית מכל מין וסוג, למעט אם נקבע אחרת ובמפורש בחוזה, וזאת למען הסר ספק 

מוטלת  תשלום כלשהו שחובת תשלומו ספקגם בנסיבות בהן התעכבה מלשלם ל –
 על הרשות על פי הוראות החוזה ו/או על פי דין.   

 קיזוז ועכבון .32.3

הבלעדי  העל פי שיקול דעת תהא רשאיבלבד ת הרשותר בזאת כי מובה .32.3.1
 רשות, מסכומים המגיעים לספקל הממנ המגיעכל סכום לקזז והמוחלט, 
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חוזה אחר החוזה או על פי כל , לרבות על פי )מכל מקור שהוא( הספקמ
 .ספקרשות לין הבשנחתם 

הציוד זכות עכבון בקשר לכל  רשות בלבדמבלי לגרוע מהאמור, תעמוד ל .32.3.2
 הספקציוד, מיטלטלין, חומרים, מכשור, כלי רכב וכיו"ב של ו/או  הנייד

 .הספקזכויות שבבעלות ו/או בחזקת ו/או בשימוש ושל כל מי מטעמו ו/או ב

כל זכות המוענקת על באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מוותר בזאת  הספק .32.3.3
 .מכל מין וסוג לקיזוז ו/או לעכבוןאו בחוזה בדין לו 

 השפעת סכסוכים  .32.4

בלתי חוזר, כי ישא סופי, מלא ומצהיר ומתחייב בזאת באופן  הספק .32.4.1
ובכלל האמור:  ההתחייבויותלהמשיך בביצוע המלאה והבלעדית באחריות 

, השהיותאו הפסקות ו/ללא כל עיכובים ו/או  יבצע את כל הוראות הרשות,
כי הרשות אינה  הספקסבור לרבות נסיבות במסגרתן בכל מקרה וזאת 

מחלוקת ו/או אי נתגלעה פועלת בהתאם להוראות החוזה ו/או נסיבות בהן 
הסכמה בין הצדדים, מכל מין וסוג, לרבות מחלוקת ו/או אי הסכמה אשר 

 .  נדונה במותב שיפוטי כל שהוא

אופן סופי מלא ובלתי חוזר, כי על אף ומתחייב בזאת ב הספקעוד מצהיר  .32.4.2
 –חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א האמור בכל דין, לרבות 

לא יהיה זכאי בשום מקרה, בשום צורה ואופן ומכל סיבה  הספק, 1970
וכי למעט בנסיבות הנקובות במפורש במסגרתו, שהיא לבטל את החוזה, 

ל מעשה ו/או מחדל ו/או הפרה של בגין כ הספקהסעד היחיד לו יהיה זכאי 
 , יהיה סעד ממוני.  הרשות

 העדר בלעדיות .32.5

לא תינתן בלעדיות בהענקת איזה  ספקמובהר בזאת במפורש, כי ל .32.5.1
מהשירותים נשוא ההרשאה, כולם או חלקם, והרשות תהיה רשאית, בכל 
עת במהלך תקופת ההתקשרות, ליתן הרשאה/ות, נוספות לצדדים 

 ותים (כולם או חלקם).שלישיים, למתן השיר

עוד מובהר בזאת במפורש, כי הרשות תהיה רשאית, בכל עת, על פי שיקול  .32.5.2
דעתה הבלעדי והמוחלט לספק איזה מהשירותים נשוא ההרשאה (כולם או 
חלקם) בעצמה ו/או ליתן הרשאה/ות, למתן שירותים דומים ו/או 

ופי מלא מוותר בזאת באופן ס הספקו הרשותתחליפיים, בכל שטח משטחי 
ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין 

 .וסוג שהן בקשר לכך

  ויתור  .32.6

על פי החוזה או על  הלא תחשב כויתור על איזו מזכויותי הרשותשום התנהגות מצד 
אי להפרה או  ולאיז הפי כל דין, או כשינוי תנאי מתנאי החוזה, או כהסכמה מצד

  נעשו בצורה מפורשת ובכתב.אלה , אלא אם כלשהוקיום תנאי 

   הרשותשימוש או אי שימוש בזכויות  .32.7

לסטות מהוראות החוזה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא  הרשותהסכמת 
בזכויות הניתנות לה  רשותה הילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש

תן זכויות במקרה אחר ואין לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על או
  ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

 ייצוג הרשות .32.8

וכל מי מטעמו אינם מוסמכים בשום צורה ואופן לחייב את הרשות אלא אם  הספק
הוסמכו לכך במפורש מראש ובכתב על ידי הרשות, בין היתר במסגרת הוראות 

תהיה תקפה לעניין/ים הספציפי/ים הנקוב/ים בה  החוזה, כאשר כל הסמכה כאמור
שלא ליצור בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו  הספקולשמו/ם בלבד. בנוסף, מתחייב 

כלפי צד שלישי (לרבות בעלי תשתיות ורשויות מוסמכות אחרות), כל מצג, לפיו הוא 
ו/או מי מטעמו מוסמכים לחייב את הרשות אלא בכפוף לקבלת הסמכה מפורשת 

ניתנה לשם כך בחוזה ו/או הסמכה ספציפית, מראש ובכתב שניתנה לשם כך מאת ש
את הוראת סעיף זה לעיל, תהיה כל פעולה שבצע בשם הרשות  הספקהרשות. הפר 



50 
 

  

יישא באחריות הבלעדית  הספקבטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה כל תוקף, ו
 כלפי הרשות וכלפי כל צד שלישי, לכל פעולה כאמור. 

  ממצה  חוזה .32.9

החוזה מכיל, מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. כל הבטחה, 
הצהרה, חוזה בכתב או בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים 
לפני כריתת החוזה, ואשר לא באו לידי ביטוי בחוזה, מבוטלים בזה ואין בהם כדי 

חוזה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים ב
לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם. כל שינוי בחוזה יעשה באמצעות מסמך 
נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב, וייחתם על ידי שני הצדדים באמצעות מורשי 

לא יהיה בר תוקף. שינוי כאמור, לאחר שהודפס  –החתימה מטעמם, שאם לא כך 
   .כנספח לחוזה וכחלק בלתי נפרד הימנו ונחתם כנדרש, יצורף

  חוזה לטובת צד שלישי .32.10

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בשום מקרה, לא יהיה בכל הוראה מהוראות 
החוזה ו/או כל זכות המוענקת על פיו, במישרין ו/או בעקיפין, על מנת להוות חוזה 

  לטובת צד שלישי.

  שמירה על טהר המידות .32.11

  כדלקמן:ת ומתחייב בזאמצהיר   הספק

כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא הציע ו/או נתן ו/או קיבל, במישרין ו/או  .32.11.1
בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, 

עימו בחוזה, לרבות כל  הרשותבמישרין ו/או בעקיפין, על התקשרות 
מטעמו ו/או נושאי המשרה שלו ו/או עובדיו ו/או מי  הרשותהחלטה של 

  חוזה, עם חתימתו ובמהלך תקופתו.הבעניינו של 

כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או  .32.11.2
ו/או  הו/או מי מטעמ הו/או עובדי הרשותבעקיפין, עם נושאי משרה אצל 

  כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור לחוזה.

פעולה, במישרין ו/או  פוו/או שית וידלכי הוא ו/או כל מי מטעמו לא ש .32.11.3
ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל  ברשותבעקיפין, עם נושאי משרה 

גורם אחר במטרה לקבוע מחירים ו/או תשלומים רלבנטיים לחוזה בצורה 
  מלאכותית ו/או בצורה לא תחרותית.

, כי אם יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו ספקלידוע  .32.11.4
הבלעדי ובכל שלב שהוא,  ורשאי, לפי שיקול דעת הרשותהיה תעיל, דל

מוותר   הספק, ו(ללא זכות להחזר סך ההשקעה) לבטל חוזה זה מעיקרו
בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג 

  .שהן בקשר לכך

  וברירת דין סמכות שיפוט  .32.12

דית לדון בכל עניין הקשור והנוגע לבית משפט המוסמך בת"א סמכות ייחו .32.12.1
  חוזה.       הבקיום 

על החוזה יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר  .32.12.2
  יגברו כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

  כתובות הצדדים  .32.13

מען הצדדים לצורך החוזה, וכל עוד לא תתקבל הודעה בדואר רשום על  .32.13.1
  רט בכותרת החוזה.שינויו, יהא זה המפו

להודיע על כך למנהל ו/או   הספקמתחייב   הספקהיה ויחול שינוי בכתובת  .32.13.2
  ימים מיום שינוי הכתובת. 3למפקח בתוך 
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  מסירת הודעות  .32.14

מתן  הודעות על פי החוזה טעונות כתב, זולת אם נקבע במפורש אחרת. .32.14.1
 ,(ב) בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)7ארכה, כמפורט בסעיף 

  . , טעון הודעה בכתב1970 -  תשל"אה

שעות לאחר משלוח מברק  24או  ודעה תראה כמתקבלת עם מסירתה בידה .32.14.2
שעות לאחר הפקדתה למשלוח בדואר רשום,  72או הודעת פקסימיליה, או 

 לפי המוקדם. להכו

  :ולראיה באו הצדדים על החתום

   הספק   הרשות
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 הפרוגרמה –נספח א' 
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  פרוגרמה – נספח א'

  

 מבוא .1

שר יהווה , אבישראל מבקשת להקים בנתב"ג מרכז מבקרים רשות שדות התעופה  .א

 לעולם התעופה ונמלי תעופה בכלל, אטרקציה בכל הנוגע לרשות ופעולותיה

 ולנתב"ג.

 נושאי התוכן המרכזיים של מרכז המבקרים יתמקדו בתחומים הבאים:  .ב

i. עולם התעופה 

ii. היסטוריה ופעילות רש"ת 

iii. (בתחומו נמצא מרכז המבקרים) נתב"ג 

iv. רש"ת כמנוף לשיפור הכלכלה ואיכות החיים בישראל חשיבות 

לתסריט חוויה, הפרוגרמה מהווה בסיס עקרוני מנחה למציעים בכל הקשור ל  .ג

 הביקור הרעיוני ולהיבטים התפעוליים והכלכליים של המרכז והפעלתו.

ל המציע לשמור על מטרות רשות שדות התעופה כפי שבאות לידי ביטוי תוכני   .ד

רחיב מרעיונותיו ומניסיונו יוסיף ו, , אך רצוי שהוא יגרמה זווקונספטואלי בפרו

  על מנת להקנות למרכז המבקרים אטרקטיביות ראויה.

  

 רקע כללי .2

  , באולם קבלת הפנים הישן (ראו תוכניות)1מרכז המבקרים יוקם בטרמינל   .א

ולטיסות לאו  , בחלק משטחיו, ישמש כטרמינל לטיסות פנים ארציות1טרמינל    .ב

. בחלקים אחרים של השטחים המתפנים יופעלו מיזמים אומיותקוסט בינל

  עסקיים ומסחריים שונים כפי שיגובשו בעתיד ע"י רשות שדות התעופה.  

 

 למה מרכז מבקרים .3

מהווים אבן שואבת ואטרקציה , בכלל זה פעילות רשות שדות התעופהו, התעופה  .א

  אנשים רביםייחודית ל

מיליון  15 - כ, מיליון מבקרים בשנה 20 -עוברים כ בן גוריון התעופה נמלב  .ב

צפויה עליה במספר הנוסעים  1תיירים . בטרמינל מיליון  3.5ומתוכם כ  נוסעים

  ובטיסות הבינ"ל.{סגירת שדה דב}בטיסות פנים 

  

 קהלי יעד .4

 תייריםקבוצות   .א

 תלמידיםקבוצות   .ב

), אשר יצטרפו או יוכנסו בקבוצות FITביקורים חופשיים: משפחות ובודדים (  .ג

 רוכזות מאורגנות מראש ובתאוםמ

 קבוצות מאורגנות, כגון ועדי עובדים וגמלאים, חיילים  .ד

 עובד רשות ובני משפחותיהם  .ה
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ואורחים מיוחדים מעצבי  מהארץ ומחו"ל מבקרים מקצועיים, אורחי הרשות .ו

 , מנהלי חברות וכו'     , עיתונאים: שרים וח"כיםדעת קהל כגון

  קהל מקצועי וחובבי עולם התעופה .ז

  איש בשנה 100,000 -הרשות שואפת לארח במקום לפחות .ח

  

 מטרות עיקריות / אסטרטגיות  .5

 ויתרום תמרכז מבקרים תיירותי תדמיתי אשר יהיה אטרקציה ייחודיהקמת  .א

 כנדבך שיווקי ותדמיתי., 1בהחייאת אזור טרמינל 

הפרוייקט יאדיר את תחומי אחריותה ופעולתה של רש"ת ויביא לתובנה של  .ב

 למורכבות ולאיכות עבודתה של רש"ת.המבקר 

 :פעילות תדמיתית לאומית .ג

i. ישראל תרומתה למדינת, בדגש על הצגת מורשת רש"ת 

ii.  הווה ובעתיד., ברבהתעופה בישראל בענמלי פיתוח 

iii.  העמקת ההבנה של תחומי אחריותה ופעילותה של רש"ת 

iv.  התעופה.בנמל חינוך דור העתיד למקצועות 

נמלי וכהמשך לפיתוח , יה כוללת לנוסע ולמבקרפעילות תדמיתית בינ"ל: חוו .ד

תעופה מתקדמים וחדשניים הנמצאים בשורה הראשונה של נמלי התעופה הבין 

 לאומים בעולם

 המורשת של נתב"ג, כולל ארועים מיוחדים (ראה נספח היסטורי) .ה

רש"ת 'מנצלת' את  –עולם התעופה: בראיית חיבור לרש"ת, ודגש אישי למבקר  .ו

 די לאפשר לך המבקר להנות מיתרונות עולם התעופה עולם התעופה כ

  ניהול שדות תעופה בארץ ע"י רש"ת  .ז

  מקומית:פעילות  .ח

i. בהשמירה על איכות הסבי 

ii. חיזוק הקשר עם יישובי הסביבה.  

  

 מטרות משנה / אופרטיביות .6

הכרת הארגון לעובדים החדשים והנגשת החברה  פעילות פנים ארגונית: .א

יתית ומלמדת תוך הקניית גאוות "יחידה" למשפחות העובדים בדרך חווי

 לעובדים.

שימוש . פלטפורמה ליחסי ציבור: יצירת עניין מול מעצבי דעת קהל העיתונאים .ב

בפלטפורמה ליחסי ציבור מתמשכים ולחשיפת פעילויות ואתרים חדשים 

  שמתקיימים במרחב.

פלטפורמה לפעילות עסקית נוספת: יצירת סביבה עסקית נוספת כגון חנות  .ג

  מקום לאירועים אשר יהוו הכנסה נוספת., כנסיםמזכרות, 
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 הנחיות כלליות .7

ורוסית. המרכז צריך  ערבית, יוצגו בעברית, אנגליתבמרכז המבקרים תכנים ה .א

 לעבוד עם הפעלות בארבע שפות אלה.

רש"ת מתעדת לשלב בעתיד שפות נוספות. המכשור והטכנולוגיה צריכים לאפשר  .ב

 וספת ציוד יחודי וכו'הוספת שפות בקלות, ללא ה

על המרכז להיות מונגש באופן מלא לכלל בעלי המוגבלויות, ולעמוד בכל תקנות  .ג

  ודרישות הנגישות העדכניות ביותר, הן מתו"ס והן נגישות השרות

 

 ות ביקורתצור .8

 מרכז המבקרים יהיה פתוח בשבתות וחגים .א

נטו לחוויה  דקות 45ברוטו, דקות  60 - יעמוד על כ משך סיור במרכז המבקרים .ב

 במרכז

 איש  25הסיור יודרך ויתבצע בקבוצות של עד  .ג

יוכנסו  -מבקרים חופשיים: ניתן יהיה לבצע תאום מראש, במידה ולא התבצע  .ד

 ע"ב מקום פנוי

סיור ממונע ברחבי שדה בנוסף ניתן יהיה, בתאום מראש ובתשלום נוסף, לצאת ל .ה

 (האזור האוירי) התעופה

 איש בשעה (שני אוטובוסים 110עד  לפחות  ילעל המרכז להיות מתוכנן להכ .ו

 )במקביל

 

 דגשים תכניים .9

ההיסטוריה של רש"ת בכלל והקמת נתב"ג ושדות תעופה נוספים בפרט, תוך  .א

 שימת דגש על ההתפתחות והתרומה למדינה

פעילות רש"ת ממומנת עצמאית ולא ע"י תקציבי ממשלה. רש"ת הנה גוף ציבורי  .ב

ת, ומשתמש בכספים לפיתוח עתידי ושיפור שמתנהל כחברה כלכלית עיסקי

 השרות

יאפשר הצצת המבקר לפונקציות ומקומות בשטחים  האוויריים בנמל  הביקור .ג

הדמיית טיסה, מבט ממגדל  -, למשל התעופה להם לא יכול המבקר להגיע

, תאורות מסלול, , מערכת  מיון המזוודותכולל המערכות שבו – הפיקוח

 רכז מבצעים וכו'המראות ונחיתות בפועל, מ

 מתקנים וציוד סובב מטוס, סימולציית טיסהאופציות נוספות:  .ד

 

 דגשים לחוויה .10

 HANDS ON .א

 פעילות אקטיבית .ב
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 חללי פעילות נדרשים .11

 אזורי שרות חוויה .א

i.  'קבלה/קופה (ציוד בדלפק, כגון קופה רושמת, טלפוניה, מחשבים וכו

 יסופקו ע"י רש"ת)

ii. יקים וציוד ליחידים וקבוצותהתכנסות/המתנה, כולל אזור אכסון ת 

iii. שירותים 

iv.  חנות מזכרות (תאפשר גישה ישירה גם ללא הגעה לחוויה). מערך החנות

קפה ומזון ארוז, מסלול היציאה מהביקור  –צריך לאפשר גם כיבוד קל 

 יעבור דרך החנות

  חללי חוויה .ב

i. החוויה המרכזית 

ii. יבה לעיון, חלל מוזאלי להצגת ואכסון תכנים היסטוריים, כולל מקומות יש

מערכות מחשוב של החומרים ההיסטוריים, וספריה תעופתית. חשוב 

 להדגיש שהנ"ל אינו מהווה  חלק אינטגרלי מהחוויה

iii.  איש, שיכול לשמש גם כחלק מהחוויה  120אודיטוריום לעד 

iv.  חלל אופציונלי לתערוכות/תצוגות מתחלפות 

 חללי פעילות נוספים .ג

i. עם אפשרות פיצול לשני חללים  איש, 120-ל –  חדרי כנסים והרצאות

 הנ"ל לתכנון בלבד, לא לביצוע בפועל –באמצעות מחיצה אקוסטית 

 חללי תפעול .ד

i. משרד מנהל המקום 

ii. משרד משותף למנהל שיווק ורכז הדרכה 

iii. רכז טכני 

iv.  חדר מדריכים 

v.  מטבחון עובדים: שתיה חמה, מקרר למוצרי מזון, מיקרוגל (ציוד כגון

 וכו' יסופקו ע"י רש"ת)מקרר, חימום מים, מיקרוגל 

vi. חלל להמתנת נהגים/מדריכים חיצוניים 

vii.  מחסן 

viii. אכסנת אמצעי ניקיון 

ix.  חדר מסדים וכו' –כמובן חללים נדרשים להפעלת החוויה 

  

 כ"א ותפעול .12

ח אדם פנימי שיוכשר לטובת המרכז יופעל כמרכז עצמאי עם תפעול של כו .א

 או סטודנטיםו/מדריכים פנסיונרים , התפקיד

 תשעות פעילו .ב

i. 09:00-16:00 

ii. כולל שבתות וחגים 

 ימי חמישי המקום יהיה סגור  לפעילות .ג

  מרכז המבקרים לעבודות אחזקה ב .ד
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  נספח המידע –נספח ב' 
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  מידע ונתונים כללים  –נספח ב' 

  מידע , נתונים ומספרים כלליים  -רשות שדות התעופה   .1

שנתונים אלו  מובא להלן תקציר וריכוז נתונים ומידע להמחשה לגבי רש"ת על מנת .א

  ונתונים נוספים  יבואו לידי ביטוי מוחשי ואטרקטיבי במרכז המבקרים

  רש"ת פועלת בתחומים הבאים, בעצמה ובאמצעות זכיינים וגורמים אחרים: .2

  מטען ואחסנה .א

  כרטוס .ב

  ביטחון .ג

  מטוסים תדלוק .ד

  מגרשי חניה .ה

  פינוי אשפה ממטוסיםאספקת מי שתיה, פינוי  מי שופכין ו נקיון המטוס , .ו

 נויות ומסחרח .ז

  קייטרינג .ח

  "דיוטי פרי" .ט

  שירותים טרמינליים לנוסע : מודיעין ומידע, דואר, הסעדה, ניקיון, בנקאות וכו'  .י

  "3הקמת "טרמינל  .יא

  זכיינות לחברות השכרת רכב, תחבורה והסעות. .יב

  מזון ומשקאות למטוסים. .יג

אחזקת מבנים ומערכות, לרבות ציוד המשמש לפעולות אחזקה ותפעול: מכ"מים,  .יד

  נרטורים, תאורות מסלול ועודג

  השכרת משרדים .טו

  מטאורולוגיה, תקשורת .טז

  כיבוי אש, הצלה .יז

  הנעת כלי טיס .יח

  גוררים וגרירה .יט

  מעברי גבול יבשתיים .כ

  אגרות נוסעים ואגרות אחרות .כא

  קשר עם קהילות .כב

 שמירה על איכות הסביבה .כג

 ציוד תפעולי .כד

 לואדריםטרקטורים, קונביירים, עגלות, הי .כה

 י רכב יעודייםטיפול במוגבלים, כולל כל .כו

 פיקוח טיסה .כז

 מבצעים מרכז .כח

 הפעלת שרוולים למטוס .כט

 נקיון אולמות הטרמינל .ל

 שירות מוניות .לא

  גנים ונוף .לב

  

 נתונים מספריים ומידע כללי .3

המידע הוא כללי ומובא לצורכי התרשמות בלבד. במרכז המבקרים יש להשתמש במידע  .א

  עדכני מאומת
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עובדי קבלנים  1000 –יים, מתוכם כ עובדים קבועים וזמנ  4,000 –ברש"ת מועסקים כ  .ב

  וחברות חיצוניות.

מליון איש: נוסעים יוצאים ונכנסים, מלווים  20בשנה "רגילה" פוקדים את נתב"ג  .ג

  ומקבלי פנים.

  נוסעים ומלווים. 35,000 –עובדים ועוד כ  20,000 –ביום נתון שוהים בנתב"ג כ  .ד

  ימים בשנה. 365שעות ביממה,  24נתב"ג עובד  .ה

  מקומות. 15,000 -החניה  הם מהגדולים בארץ כמגרשי  .ו

  עגלות מטען ונוסעים. 7,000 –כ  .ז

  מזוודות לשעה (קיבולת). 10,000 –כ  .ח

  המראות בשעה. 34 –עד כ  .ט

  חברות תעופה. 100 –כ  .י

  3טרמינל  .יא

i.  דונם 1,700 –שטח קרקעי של כ  

ii.  מ"ר 270,000 –שטח מבונה של כ  

iii.  מיליארד ש"ח 1השקעה של  

iv. 32רוע  השלמת ז-שרווליםE 

v. 111 עמדות חניה למטוסים, ללא שרוולים  

vi. 10  מיליון נוסעים בשלבI  לדעתי מידע לא רלוונטי עד -מיליון נוסעים. 16ועד

  מליון נוסעים 18שיהיה מרכז מבקרים נהיה  קרוב לודאי 

vii. 18 ק"מ כבישי גישה  

viii. 147 מסועים, דרגנועים ודרכנועים  

ix. 450 מסועי מיון  

x. 5,000 עמודי תאורת חוץ  

xi. 25,000 גופי תאורת פנים  

xii. 28 .עמדות בדיקה ביומטריות לבדיקת נוסעים מהירה בכניסה/ביציאה -  

 דיוטי פרי .יב

i. ) מהגבוהים בעולם 77.5) 2001ממוצע קניות ב"דיוטי פרי" לנוסע .$  

ii.  100,000מ"ר מסחרי לשנה:  1–פדיון ל .$  

iii.  בעולם). 4(מקום  2001 –מליון $ ב  302 –מכירות דיוטי פרי  

 יכלל - נוסעים .יג

i. 1996- 7 מיליון 

ii. 2000 -  9 מיליון 

iii.  2000מה לגבי הגידול מאז שנת?  

 מטענים .יד

i. 1993 - 243,000    טון 

ii.  טון 1,200,000  -2013תחזית ל 

iii.  בעולם מבחינת תנועת מטענים. 9מקום   

 

  קשר סביבה וקהילה, איכות הסביבה .4

הינו ערך חשוב עבור רשות שדות התעופה אשר חייב לבוא לידי ביטוי במרכז המבקרים  .א

המודעות הרבה שיש לרשות שדות התעופה לגבי איכות הסביבה והקשר עם הקהילה 

  הסובבת את נתב"ג.
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מפורטים בפרמטרים ה לעניין זה חשוב כי יהיה אזור יעודי אשר יתיחס לפעולות הרשות .ב

  מטה:

i. .סקרים ותוכניות להשפעות סביבתיות של התעופה  

ii. מתקני טיהור שפכים בנתב"ג  

iii. עים פיסיים למיזעור רעש.תכנון וביצוע אמצ 

iv. בינוי קירות אקוסטיים  

v. בינוי מתקנים שקטים להרצת מנועים  

vi.  הגבלת שעות פעילות, סוגי מטוסים, שימוש במסלולים והטלת קנסות

  ומגבלות על חברות שחורגות. (יוצג ההבדל בין "רעש" ל"קול").

vii. ) בהחברים) לפיקוח על ההוראות בתחום איכות הסבי 17הקמת ועדה ציבורית  

viii. הפעלה של מערכות ניטור לרעש ואיכות אוויר  

ix. התאמת תקני איכות סביבה לנעשה בעולם  

x. טיפול ובדיקת תלונות תושבים לגבי רעשים חריגים  

xi. יישום פרוייקטים קהילתיים עם תושבי הסביבה ומוסדות החינוך  

xii. הפקת עיתון המופץ לתושבי הסביבה  

xiii. מוקד פניות לתושבים  

xiv. ויתרנו ואמורים לסלול כנראה לא-ויתור על מחלף חב"ד  

xv. בטרמינל " בין שני מבני החניה של עצים שגדלים בארץ ישראל בינוי "גן מדורג

3  

xvi.  החזרת שטחי אדמה לחקלאים לנטיעת פרדסים בשטחים כלואים שנוצרו

 .3באזור טרמינל 

 

  גוריון-ההיסטוריה של רש"ת ונמל תעופה  בן .5

לצורך  1977ד ציבורי בשנת רשות שדות התעופה בישראל ( "הרשות") הוקמה כתאגי .א

פיתוח התשתית התעופתית ומסופי המעבר היבשתיים של ישראל. הרשות פועלת מכוח 

  .חוק רשות שדות התעופה הקובע את מבנה הרשות , תפקידה וסמכויותיה

 

לא ברור לי מה המידע בסעיף זה צריך לכלול. המפורט מטה לא כולל  - אלמנטים סובבי מטוסים .6

  סביב מטוס.את כל האלמנטים 

  גנרטורים להתנעה .א

  מתקני פריקה וטעינת מטוסים  .ב

  כבאית (מודרנית מול "עתיקה") .ג

  טרקטורים מסוגים שונים לגרירת מטוסים.  .ד

  מתדלקת .ה

  עובדים בבגדי העבודה שלהם .ו

  כבש מטוס .ז

  עגלות מזוודות טעונות + מסוע טעינה (מזוודות נעות באופן מחזורי) .ח

  צוות ניקיון מטוסים ופינוי אשפה .ט

  

  רשים כללי ושטחים מיועדיםת .7
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נספח הנחיות לתכנון ובינוי לרבות (תשריט המתחם הייעודי/תשריט  -נספח ג' 
מצב קיים, היתר הבנייה הקיים (וכל עדכון/חידוש שלו) וכל יתר המפרטים 

 הכלולים במסגרתה)
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  1טרמינל  –מרכז מבקרים 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  2016יוני  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

הנחיות לתכנון  נספח

 ולבינוי
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  הרפרנטים מטעם רש"תרשימת 
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  תוכן עניינים
  

  

  
  

    

  נושא  פרק
  מבוא  א
  תנאים כלליים  ב
  פרוגרמה  ג
  הנחיות לתכנון הפרויקט  ד
 מפרטים טכניים מיוחדים  ה
  רשימת תכניות  ו
נספח תחזוקה  נספחים:  ז

  ורמת שירות
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.  
  
  
  
  

את התנאים הכלליים, הנדסי", הינה להגדיר  נספחטרת מסמך זה, המכונה: "מ .1
את הנחיות התכנון הכלליות, ואת המפרטים הטכניים המיוחדים החלים על 

מרכז מבקרים  בחלק הפרויקט נשוא מכרז פומבי לתכנון הקמה והפעלה של 
") המבטאים את הפרויקט" - " ו המכרז"( בנמל תעופה בן גוריון 1מטרמינל 
ביחס לסוגי העבודות שיידרשו , בין היתר, רשות שדות התעופה בישראלמדיניות 

מהזוכה  וביחס לרמות הגימור הנדרשות, והמחייבים את הזוכה, בכל הקשור עם 
  .הקמת הפרויקט

המפרטים הטכניים המיוחדים שלהלן הינם רשימת דרישות טכניות בתחומים  .2
ההנדסיים השונים, המהווים השלמות ודגשים לתחומים ההנדסיים ביחס 

 י, החלים על הפרויקט.למפרט הכללי הבין משרד
המפרטים הטכניים המיוחדים מובאים עפ"י סדר הפרקים במפרט הכללי הבין 
משרדי, ואינם באים במקום המפרטים הטכניים המיוחדים שבאחריות הזוכה  

  להכין במסגרת מטלותיו, כדי לתאר את המתוכנן.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 מבוא  .א
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 נספח ההנדסיאופי הדרישות ב 00.01
את וסכם בזה שהדרישות במסמך זה הינן דרישות יסוד מזעריות מחייבות  מ  
  זוכה לגבי התכנון, הצורה, האופי והאיכות של הפרויקט. ה

הפרויקט יתוכנן ויבוצע בהתאם לתכניות הזוכה, לאחר שקיבלו את כל   
  האישורים הנדרשים כחוק וכמפורט בתנאי המכרז, בחוזה ההקמה ובמסמך זה.

מושלם וראוי לתפעול מכל בחינה שהיא,  מתחםמזמינה  רשותשהת בזאמודגש    
חלק זה או אחר לא נדרשו במפורש אם כאשר כל חלק ממלא את ייעודו, ואפילו 

לא תהיה דלת ללא ידית, חלק  - זה. (לדוגמה  בנספח הנדסיבמסמכי המכרז ו/או 
וכיו"ב). מפלדה שאינו מגולוון או צבוע, קטע קיר ללא תגמיר המתאים לייעודו 

 CUSTOM(" הרשותלדרישות  מלאשעל הפרויקט לתת מענה בזאת מודגש 
MADE וביתר מסמכי  בנספח ההנדסי"), בהתאם למפורט להלן, למפורט

  ההתקשרות.
    
זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז,  נספחלמונחים האמורים ב  

  זה.  נספחאלא אם צוין מפורשות אחרת ב
  

 תאור העבודה 00.02
מרכז מבקרים על כל עבודות הבינוי המערכות התשתיות  התפאורות והמייצגים הקמת 

  הכרוכות בהקמת מרכז המבקרים ע"פ הצעת המציע.

  כפיפות וחלות 00.03
התכנון והביצוע של הפרויקט יהיו בכפוף לכל החוקים, התקנות, התקנים,   

  פי כל דין, ובין היתר:- ההוראות, והמפרטים הסטנדרטיים, המחייבים על

  וראות וההנחיות במסגרת מסמך זה על נספחיו השונים.הה .1

  המכרז וכל צרופותיו ובכלל זה, חוזה ההקמה וצרופותיו.  .2

  וצרופותיו. ותחזוקהניהול  חוזה .3

 .רשות שדות התעופה בישראלהוראות  .4

הוראות והנחיות של גורמים סטטוטוריים ורשויות אחרות (כגון: פיקוד  .5
 הגנתהמשרד ל .,משרד התחבורה ת,העורף, רשות הכבאות, משרד הבריאו

משטרת ישראל, גורמי , מנהל מקרקעי ישראל, חברת החשמל, בזק,  ,הסביבה
  ביטחון ממלכתיים, וכיו"ב).

 מחוז מרכז –הועדה המחוזית לתכנון ובניה הוראות  .6

  .כל הגורמים על פי התמ"אהוראות  .7

  מכוחו. התקנות וכל, 1965 - , תשכ"הוהבניה התכנון חוק .8

וכל התקנות    1969- ם קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"טחוק רישו .9
  והצווים מכוחו.

  הוראות למתקני תברואה (הל"ת). .10

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, והתקנות והצווים מכוחו, לרבות  .11
 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לאתר),

  במהדורתו העדכנית ביותר. 

 תנאים כלליים.ב
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כל  - משהב"ט/ההוצאה לאור  - הכללי לעבודות בנין (הספר הכחול) המפרט  .12
  .במהדורתם  האחרונה הפרקים

מפרטי מכון (מפמ"כ). בהיעדר  - תקני מכון התקנים הישראלי, ובהעדרם  .13
תקנים של ארה"ב, בריטניה,  - תקנים ישראליים ו/או מפרטי מכון רלוונטיים 

  צרפת או מערב גרמניה, באישור המנהל.

והתקנות והצווים  -  1970- הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"לפקודת  .14
  מכוחה.

  . 1954- חוק החשמל, תשי"ד .15

 .2חלק  5282, ת"י 1045ת"י   .16

 755- ו 921תקנים  .17

  הנחיות משרד התשתיות הלאומיות לחסכון באנרגיה במבני ציבור. .18

  

כל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, המפרטים הסטנדרטיים וההנחיות,   
  ייבים לעניין מפרט זה, יהיו במהדורותיהן השלמות והמעודכנות ביותר.המח

כל המסמכים דלעיל כלולים גם הם  במסמכי המכרז, בין שהם מצורפים ובין   
  שאינם מצורפים.

הזוכה מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים כל המפרטים הנזכרים במסמך זה, כי   
הוא  וכישר ביקש לדעת קראם והבין את תוכנם, כי קיבל את כל ההסברים א

לפחות בהתאם לדרישות המוגדרות בהם וכי לא  העבודותמתחייב לבצע את 
/או מי מטעמם, וו/או המנהל  הרשות /או תביעה כנגד ותהיינה לו כל טענה 

  באשר לאמור בהם. 

המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הזוכה,   

 // www.online.mod.gov.ilנטרנט, אתר משרד הביטחון ניתנים  לאיתור באי
http   מפרטי בינוי). –בינוי  –(מידע לספק  

  

 תוכניות מצורפות 00.04
תשריט השטחים המיועדים לתכנון מרכז המבקרים ("תשריט המתחם 

  הייעודי")/תכנית מצב קיים אדריכלות.
  

  המנהל 00.05
  כהגדרתו במסמכי המכרז. 

  

  ו של המנהליתפקידיו וסמכויות 00.06
נוסף על האמור, ומבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בחוזה זה או באחד   א.

ולהשגיח על התכנון  וותכנונ פרויקטמנספחיו יהיה המנהל רשאי לבדוק את ה
והביצוע וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית 

מבצע  . כן רשאי הוא לבדוק אם הזוכהקמת הפרויקטע"י הזוכה בביצוע ה
  כהלכה את החוזה, את הוראות הרשות, המנהל ואת הוראותיו הוא.

  
הזוכה יאפשר ויעזור למנהל או לכל בא כוח מורשה על ידו להיכנס בכל עת   ב.

ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לתכנון וביצוע הפרויקט למקום 
ים וכל דבר החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות, חפצים, מוצר

  אחר הדרוש לביצוע החוזה.
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אין לראות בזכות ההשגחה שניתנה למנהל על ביצוע התכנון ו/או   )1(  ג.
הפרויקט אלא אמצעי להבטיח כי הזוכה יקיים את החוזה בכל שלביו 

  .  במלואו
  

ההשגחה הנ"ל לא תשחרר את הזוכה מהתחייבויותיו כלפי הרשות   )2(  
  למילוי תנאי חוזה זה. 

  

  ("צוות הפרויקט") ת התכנון והניהול של הזוכהצוו 00.07
הזוכה מצהיר ומתחייב בזה, כי המתכננים מטעמו יהיו מהנדסים ואדריכלים   א.

ובכל הקשור לעב' עיצוב  רשויים הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים
בעלי ניסיון פנים,עיצוב המוצר, ועיצוב תפאורות ומייצגים כל צוות התכנון יהיו 

בו מקצועית מוכחת בתחום התכנון  השנים לפחות בעלי רמ )5( חמששל מקצועי 
  הם עוסקים.

הפרויקט,  מנהל("צוות הפרויקט"), יכללו את צוות הניהול והתכנון של הזוכה   ב.
. המנהל יהיה רשאי אשר סווגו במסגרת המכרז מעצבוה /תוכןהקריאטיבמנהל 

בתחומם, בתחומים אשר  לדרוש צירוף מתכנן ו/או מתכננים נוספים, מומחים
ידי -ידי הזוכה. בחירת מתכננים אלה תיעשה על- לא נכללו ברשימה המוצעת על

  הזוכה באישור המנהל.
  
במידה והמתכננים יהיו חברות מהנדסים או שותפויות, יצורפו לפרטי המתכנן   ג.

  גם פרטי המהנדס האחראי.
  

התכנון של הזוכה,  החלפת מהנדס או אדריכל מבין אנשי צוות הניהול ו/או  ד.
  טעונה אישור המנהל בכתב ומראש.

  
הזוכה ימנה מנהל פרויקט לניהול הפרויקט שיעסוק בניהול התכנון, בניהול   ה.

  הביצוע והפיקוח על ביצוע העבודות.
  
מהנדס או יהיה לתחום עבודות הבינוי התשתיות והמערכות מנהל הפרויקט   ו.

נים בניהול פרויקטים ברמת מורכבות ש 5בעל ניסיון של לפחות הנדסאי בניין 
  הנדסאי בנייןשיון תקף של מהנדס ו/או ידומה בארץ, המחזיק בר

  
  מנהל הפרויקט יבצע בין היתר את המטלות הבאות:  ז.  
  ניהול ותאום תכנון  )1    

ניהול ותאום התכנון שבאחריות מתכנני הזוכה, לרבות הכנת   
תכנון הבינוי והמערכות ובכלל זה ניהול ותאום תכנון של מות אפרוגר

  ואישור המנהל לתכנון. AVעם מתקני התפאורה ומערכות 
תאום עם נציגי הרשות וגורמי התכנון באשר להתחברות מערכות   1.1  

במרכז המבקרים לאספקות הניתנות ע"י הרשות ( התחברות בקווי מים  
למע' צ'ילרים, התחברות לקו ראשי מע' מתזים, והתחברות לאספקת 

  חשמל .מים ו
  תיאום ומעקב אחר הביצוע  )2

מעקב אחר התקדמות הביצוע של העבודה ההנדסית בהתאם לחוזי 
הבנייה ודווח מיידי לזוכה ולמנהל על סטיות מלוח הזמנים של חוזי 
הבניה, כולל הסברת סיבות הסטיות והמלצה לגבי הצעדים שיש לנקוט 

  בהם.
  פיקוח באתר  )3    

הבינוי התשתיות המערכות,  דותפיקוח צמוד על ביצוע עבו  א)  

וליווי צמוד של כל  AVהתקנות תפאורה ומתקנים מיוחדים,מערכות 
שלבי ההצטיידות עד למסירת המתקן, באמצעות נציג מטעמו אשר 

  ליווה את תהליך התכנון לכל אורכו.
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  הפעלת המתכננים של הרשות ושל הזוכה לפיקוח עליון.  ב)  
  ות עדות.ניהול הכנת תיקי מתקן ותכני  ג)  
  קבלת עבודות מקבלנים.  ד)  

  
  רישוי  )4

הכנת כל המסמכים הנדרשים לצורך קבלת היתרי בניה, טפסי אכלוס   
ורשוי עסקים, הגשתם לוועדה המחוזית, מעקב אחרי הטיפול בהם 

  וקבלת האישורים וההיתרים בלוח זמנים קצר ככל האפשר
  שירותים נוספים  )5    

  י יציקות, כיסוי צנרת וכיו"ב.קבלת אישור המתכננים לגב  א)   
  ביצוע כל הבדיקות המתחייבות לפי הוראות נספח זה.  ב) 
טיפול מול גורמי הרשות בתיאום עבודות ההקמה לרבות:   ג) 

הפסקות מים וחשמל, סגירת כבישים, התחברות למקורות 
   חשמל ומים

  שיונות כניסה לעובדי הזוכה, במידה ויידרשו.יהשגת ר  ד) 
ידי הזוכה -וקדם למקורות וטיב חומרים שיותקנו עלאישור מ  ה) 

  במתקן.
  .פרויקטביקורת, אישור ו/או פסילה של חומרים המותקנים ב  ו) 
  קבלת אישור המנהל לחומרים ודגימות.  ז) 
כל הפעולות לגביהן נדרש אישור מנהל הפרויקט כמפורט   ח)

בהמשך נספח זה. פעולות אלו יתבצעו ע"י מנהל הפרויקט, 
התכנון והמפקח, או במשולב בהתאם לאופי הפעילות מנהל 

  וחלוקת האחריות בתוך צוות הניהול של הזוכה. 
הזוכה ימנה ממונה בטיחות וגהות על פי הוראות החוזה אשר ילווה את כל שלבי   ח.

  הפרויקט מתחילתו ועד למסירתו למזמין.
  

  שרותי התכנון והפיקוח של הפרויקט 00.08

פי מסמכי המכרז יהיו - חייב  הזוכה עלשרותי התכנון והפיקוח בהם הת .1
  בתחומים הבאים, בהתאמות המתחייבות מנשוא התכנון (באישור המנהל):

  ניהול ותאום תכנון. .א

  אדריכלות. .ב

  עיצוב תפאורות ומייצגים אדריכלות פנים .ג

  קונסטרוקציה. .ד

  מערכת מתזים .ה

 ותאורה חשמל .ו
  מיזוג אויר, קירור, חימום ואוורור. .ז

 .כולל בטיחות אש בטיחות .ח
  מתו"ס ושרות   יועץ נגישות .ט

  תקשורת וטלפוניה. .י

   הנדסת קרקע וביסוס. .יא

  . AVומחשבים ותקשורת נתונים. .יב

  תאום מערכות (סופרפוזיציה). .יג

  גלוי אש ועשן, כריזה, מערכות ביטחון ובקרת מבנה. –מתח נמוך  .יד

 מדידות. .טו
 אחר, עפ"י הצורך. .טז
רים ככל שידרש מענה שטח מוגן למרכז המק –יועץ מיגון ומיקלוט  .יז

 כחלק מדרישות רישויי.
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בנוסף, יסתייע הזוכה בייעוץ מקצועי, בתחומים כגון: אקוסטיקה,  .יח
אקלים, אלומיניום,  איטום, חיפוי באבן, מתקני שינוע והרמה, 
התאמה לאנשים בעלי מוגבלויות ולמוגבלי תנועה, תאורה, תפעול 
ואחזקה, מיגון, עיצוב גרפי, תכנון שילוט, וכיו"ב בכל תחום 

  ידרש.שי
  

שירותי כל המתכננים, לרבות הפיקוח העליון על הביצוע, יינתנו לאורך כל  .2
  תקופת הביצוע של הפרויקט, ולרבות בתקופת הבדק.

  

הזוכה אחראי לתאום התכנון בין כל המתכננים והיועצים שיש להם נגיעה  .3
וכן לתאום התכנון באמצעות המתכננים מטעמו  לפרויקט, בינם לבין עצמם

ונציגי הרשות בכל הקשור להתחברות מערכות ותשתיות  עם גורמי
ל"אספקות" שינתנו מהרשות עד למפתן המתחם( הזנת חשמל , מהלכי צנרת 

  מים ממע' צ'ילרים למ"א , קו ספרינקלרים,אספקת מים, אחר רלוונטי)

  

  תכנון 00.09
, לרבות התחברות לתשתיות, יבוצע ו, על כל חלקיהפרויקטהתכנון האמור של   א. 

, וכן על סמך ההנחיות הכלליות ו/או הקונספט הזוכהי הזוכה על יסוד יד- על
ידי המנהל ו/או - המפורטות המובאות בנספח זה ובהנחיות נוספות שתינתנה על

  בכל מסמך אחר שיצורף או יימסר לזוכה בקשר עם ביצוע החוזה.
  

ו " א2000כל התכניות יוכנו באמצעות תוכנת מחשב לתכנון, מסוג "אוטוקד   ב. 
, תכנון מתקנים ותפאורות יוכנו באמצעות תכנות המאפשרות הצגת דומה.

  הדמיות לכל מתקן.
  
כל עבודות התכנון תיעשינה בהתאם לתקנים הישראליים הקיימים בעת ביצוע   .ג

התכנון, כל תקן בהוצאתו האחרונה. בהעדר תקן ישראלי, ייעשה התכנון לפי 
הצרפתי או הגרמני, אלא אם כן אחד מהתקנים הבאים: האמריקאי, הבריטי, 

נקבע אחרת בנספח זה. השימוש בתקן זר חייב לקחת בחשבון את התנאים 
  המקומיים, כגון: אקלים, חומרי בניה וכדו'.

  
  התכנון יבוצע בשלשה שלבים:  .ד

 עיצוב פרוגרמה והכנת תכניות מקדמיות –תכנון מוקדם  -שלב א'   )1
זרימת מבקרים, והצבת  משולבות בהדמיות להצגת התכנון, הצגת

  מיצגים,מתקנים והצגת מסלול החויה.
הכנת תכניות סופיות, עד להגשת הבקשה להיתר  –תכנון סופי  –שלב ב'   )2

בנייה מהמוסדות המוסמכים, על כל הנספחים המתחייבים לצורך 
לרבות להכנת "תיק הכוללת תכנית פיתוח שטח  קבלת היתרי בניה, 
  .יןפי ד- ורוד" הכל כנדרש על

סיום תהליך התכנון, הכנת תוכניות מפורטות,  –מסמכי ביצוע  –שלב ג'   )3
וכן השלמת כל  , ,פרטי ביצועמפרטים טכניים, תוכניות עבודה

התיקונים הנדרשים על ידי גורמי התכנון השונים במסגרת היתר הבניה 
  וגורמי הרשות.

  
הזמנים של  ג' מותנים באישור הרשות כמפורט בלוחות- תחילת שלבים ב' ו

  החוזה. 
  
ים שא באחריות מלאה ובלעדית לטיב התכנון, ובכלל זה ליציבות המבניהזוכה י  .ה

ידי המנהל לא יפטור את הזוכה -אישור התכנון עלוהתפאורה במתחם 
מאחריותו הבלעדית והמלאה לטיב התכנון, לאי דיוקים ו/או לליקויי תכנון, 
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זמן מן הזמנים. כל נזק הכרוך  העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר ובכל
  ידי הזוכה ועל חשבונו.-בליקויי תכנון ו/או הנובע מהם, יתוקן על

ידי הזוכה בנוסף לחתימת -התוכניות בכל שלב של התכנון תהיינה חתומות על
  בעל משרד התכנון במקצוע המתאים ומתאם התכנון.

  

  אישור תוכניות ומסמכים ע"י המזמין 00.10
  שו לאישור המזמין בכל שלב תכנון ולקראת הביצוע.תכניות ומסמכים יוג  א.
  

מה והנחיות התכנון. אאישורו של המזמין הוא לגבי התאמת התכנון לפרוגר  ב.
  האחריות לתכנון עפ"י כל דין היא על הזוכה בלבד.

  
מובא לתשומת לב הזוכה, כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לא לאשר   ג.

דים בכל הדרישות של נספח זה. במקרה מסמכים ותוכניות במידה ואינם עומ
זה, על הזוכה לבצע את כל התיקונים והשינויים בהתאם לדרישות המזמין, 

  ולהגישם לאישורו.
  

העתקים ובנוסף לכך, תימסר  7 –התכניות והמסמכים יוגשו בכל שלב תכנון ב   ד.

, למעט הבקשה הכוללת את כל התוכניות D.Cמערכת אחת של דיסקטים או 
  עותקים. 14- בניה שתוגש בלהיתר 

  
עותקים מלווים בשלוש המערכות של  3 - מסמכי הביצוע יוגשו לאישור המנהל ב   ה.

  הכוללות את כל התכניות. D.Cדיסקטים או 
  
ידי הרשות, תצורפנה תוכניות הביצוע המאושרות למסמכי -אושרו התוכניות על  .ו

  החוזה ותהווינה חלק בלתי נפרד ממנו.
  

  ות המזמיןהתוכניות בבעל 00.11
כל המסמכים הנמסרים לזוכה לצורך הכנת והגשת הצעתו, הינם רכוש המזמין   א.

והם מושאלים לזוכה בלבד. הזוכה מתחייב שלא לעשות כל שימוש במסמכים 
ישא בכל נזק שייגרם למזמין ו/או למנהל בגין שימוש ישלא לשם הגשת הצעתו ו

נ"ל למזמין עד התאריך חורג מהאמור. על הזוכה להחזיר את כל המסמכים ה
  הנדרש להגשת ההצעות, בין אם יגיש ובין אם לא יגיש הצעה כל שהיא.

  
ידי הזוכה תישארנה -מוסכם בזה בין הצדדים, שכל התוכניות שתסופקנה על  ב.

בבעלות הבלעדית של המזמין שיהא רשאי להשתמש בהן כולן או מקצתן, לכל 
תוכניות או להראותן לצד מטרה שהיא. הזוכה לא יהא רשאי למסור את ה

  ידי המנהל.- שלישי אשר לא הוסמך לכך על
  

לאחר סיום עבודתו ימסור הזוכה את כל גיליונות השרטוט והדיסקטים   ג.
  למנהל. מקורייםה

  

  פיגור באספקת התוכניות 00.12
השלמת נגרם עיכוב בביצוע העבודה ו/או שיבוש בלוח הזמנים שנקבע עקב פיגור ב  

ידי המנהל, בגלל היותן לקויות או בלתי מתאימות -ישורן עלא-התוכניות או עקב אי

ישא הזוכה באחריות מלאה ובלעדית לכל התוצאות הנובעות מאותו י –לצרכי הביצוע 
  עיכוב או שיבוש.

  

 פיקוח עליון 00.13

 יכללוידי הזוכה, - עלהתכנון  עבודותבקרת איכות,   לעניין חוזה בלאמור  בנוסף
  ידי הזוכה:- לות הבאות עלגם, בין היתר, את ביצוע הפעו
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 ובמפעלילהקמת הפרויקט באתר הפרויקט  העבודות  יצועעליון על ב פיקוח .1
הציוד, הרכיבים והחומרים המשמשים לצורך ביצוע הפרויקט,   כלהייצור של 

 יצועלתוכניות ולמסמכים האחרים המאושרים ע"י  המנהל, לרבות ב בהתאם
לפני תחילת  ביןי מסמכי המכרז, פ- חייב בהם על שהזוכה בפרויקטתיקונים 

  .הבדק בתקופת וכןביצוע העבודה הספציפית באתר הפרויקט ובמהלך ביצוע 

, בדיקה ואישור של חומרים וציוד הדרושים בחירה לגבי למנהלוהמלצה  יעוץ .2
  לצורך הפרויקט.

, הפרויקט להקמת העבודות ביצועלמנהל על הממצאים ועל התקדמות  דיווח .3
  אתר ובמפעלי הייצור של הזוכה ו/או מי מטעמו.ב ורכל ביק לאחר

 יצועב בזמן הפרויקטהתוכניות בהתאם לשינויים שבוצעו באתר  עדכון .4
  הביצוע. גמר לאחר למנהל והגשתןלהקמת הפרויקט  העבודות

  .ביצוע גמר ואישור העבודה קבלת .5

פי דרישת המנהל, בקשר - , עלירוריםוהשתתפות בדיונים וב מנהלל ייעוץ .6
בתקופת  וביןהעבודה  מסירת לפני ביןלהקמת הפרויקט,  העבודות יצועלב

  הבדק.

 במהלכןלהקמת הפרויקט,  העבודותלביקורת לאחר התחלת ביצוע  אחריות .7
  למנהל. ןומסירת ןלסיומ עדו

כל  במשך הפרויקטמפקחים צמודים באתר   יעסיק, הזוכה לעיל בנוסף .8
  .יצועתקופת הב

  

  הקשר בין הזוכה למתכננים 00.14
יבטיח את קבלת שירותי צוות הניהול והתכנון, לרבות הפיקוח העליון של הזוכה 

לוח הזמנים לתכנון  הפרויקט, לאורך כל תקופת ביצוע הפרויקטהמתכננים על בצוע 
  .בחוזהבלוח הזמנים  נקבעויהיה בהתאם למועדים ש

הזוכה יהיה האחראי הבלעדי לגמר ומסירת התכנון, לרבות התכנון המפורט, ומסמכי 
  קבעו בלוח הזמנים.נקבעו ידי המתכננים במועדים כפי ש-הביצוע על

הסכם הזוכה עם המתכננים יכיל, בין היתר, התחייבות ברורה מצד המתכנן, הן כלפי 
המנהל והן כלפי הזוכה, לבצע את עבודות התכנון ברמה מקצועית בינלאומית נאותה לפי 

  .בחוזהכלולים כל כללי המקצוע, בהתאם להנחיות ולוחות הזמנים ה
כמו כן יכלול ההסכם הנ"ל ביקורי המתכננים במפעלים בהם מיוצרים פריטים כגון 

וכיו"ב. ביקורי פיקוח  קונסטרוקציות פלדה, מסגרות, נגרות, אלומיניום, לוחות חשמל,
בכתב למנהל הפרויקט את  וימסר ניםעליון יתואמו עם מנהל הפרויקט. המתכנ

  מנהל.ימסרו גם לו"חות פיקוח עליון מהביקור. העתקי ד הםהערותי
  ידי מנהל הפרויקט.-ייעשה עלוהעברת העתק למנהל ריכוז הערות ודו"חות המתכננים 

  

  תכנון מוקדם 00.15
על הזוכה להגיש למזמין את המסמכים הבאים בשלב א' של התכנון. כל המסמכים יוגשו 

  גבי המתכננים:בכפוף, להוראות הכלולות בנספח בינוי זה, הן לגבי התכולה והן ל
  פרוגרמה סופית.  )1
  לי.אתכנון פונקציונ  )2
  המרכזתכנון מקדמי של שטח   )3
על כל מפלסיו (תוכנית תנוחה,  הפרויקטשל  1:100תכניות אדריכלות בקנ"מ   )4

הדמיות המבטאות את תכנון החלל ממספר  זויות   4-6בשילוב  חתכים, חזיתות)
  שונות

  רים בהם מתכוון הזוכה להשתמש.פירוט של כל החומרים והתגמי  )5
  והאלמנטים העיקריים והמשניים שלהם. התיאור כללי של המבנ  )7
  חתכים אופקיים ואנכיים בקירות, גגות, תקרות ומחיצות.  )8
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של אלמנטים קונסטרוקטיבים ותומכים במידה ומתוכננים כאלה חישוב יציבות   )9
  בהצעת המציע .

לכל האלמנטים הקונסט' והתומכים  .1:100תוכניות קונסטרוקציה בקנ"מ   )10
  במידה ומתוכננים כאלה בהצעת המציע.

למערכות מתקן (חשמל, מ"א, תקשורת, גילוי וכיבוי חד קויות תכניות עקרוניות   )11
  וכו'), לרבות פירוט הציוד. , מולטימדיהאש

  תוכנית בטיחות למתקן  )12
  פירוט שלבי הביצוע ודרכי הביצוע של המתקן.  )13

  

שתכלול גם, על הזוכה להגיש, על חשבונו ואחריותו, בקשה להיתר בניה  –שוי רי .א
ולקבל היתר על פי הנחיות הוועדה המקומית/מחוזית, תוכנית לפיתוח שטח 

מהוועדה המקומית. הבקשה להיתר בנייה , אישורי אכלוס ותעודות גמר בנייה
ם על ידי המנהל לפני הגשתה לוועדה המקומית והרשות תחתו-תאושר על

  הבקשה למתן היתר בניה.

) 5על הזוכה להגיש, על חשבונו ואחריותו, בקשה, לקבלת  תעודת גמר (טופס  .ב
  לרבות כל האישורים הנדרשים לשם כך.

על הזוכה לבצע את כל הפעולות הנדרשות, ההתאמות, והעבודות וזאת על  .ג
חשבונו ואחריותו על מנת, שהרשות תוכל לקבל רישיון עסק עבור מרכז 

  בקרים מאת הוועדה המקומית.המ

מתכנני הזוכה יחתמו במסגרת הבקשה להיתר בנייה כמהנדסים אחראיים הן   .ד
  לתכנון והן לביצוע.

  
לוועדה  בנהמתכנן הקונסטרוקציות של הזוכה יגיש חישובים סטטיים של המ  .ה

  המקומית, ערוכים וחתומים על ידו.
  
  י כל דין/תקנה.הזוכה יגיש כל מסמך או הצהרה הנדרשים עפ"  .ו
  
  . ישא בכל האגרות וההוצאות הדרושות לקבלת היתר בניהיהזוכה   .ז

  
  לא יוחל בביצוע לפני קבלת היתר בנייה מאושר כחוק.  .ח
  
מהנדס הביצוע של הזוכה מטעם הזוכה יחתום לפני תחילת העבודה בתצהיר   .ט

ע השלד לבקשה להיתר בנייה ובתיקי הבנייה על הצהרת המהנדס האחראי לביצו
  ואחראי לביקורת כנדרש

  
התארגנות הנחיות אלו חלות גם לגבי היתר הבניה שעל הזוכה להגיש לגבי אזור   .י

  לביצוע.
  
דרש תיקון מתחייב הזוכה לבצע את כל יהיה ובמסגרת תהליך ההיתר י  .יא

  השינויים הנדרשים  בתכנית, בתיאום מלא עם המזמין
  
בקשה למתן היתר בניה ייחשב, לצורך מניין הקבלת היום בו חתמה הרשות על   .בי

לוח הזמנים, כמועד בו הגיש הזוכה את הבקשה למתן היתר הבניה לרשויות 
  המוסמכות.
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 ריכוז ואיסוף נתונים וקבלת אישורים 00.16

  התכנון בכל שלב יכללו גם: עבודות

 , איסוף וניתוח כל נתונים מהגורמים הנובעים ובכללם:ריכוז .1

 .במבנה הקיים ומסביבו ת ומתוכננותומערכות קיימו תשתיות )א(

התכנון והתכניות (פיקוד העורף,  ישורוכל מידע רלבנטי לא תנאים )ב(
  ח"ח,   תנאים להיתר וכו').

בכל אחד  נוגעיםכל האישורים הנדרשים מהרשויות והגורמים ה קבלת .2
  משלבי  תכנון, והביצוע .

  

  מסמכי ביצוע 00.17
מסמכי ביצוע את מנהל אישור היגיש הזוכה לבהתאם ללוחות הזמנים של החוזה   

  הכוללים את המסמכים הבאים:
, כולל תנוחה, חתכים וחזיתות בקנ"מ מתחם תוכניות ארכיטקטורה עם מערך ה  א.

1:50.  
  

  פרטי ביצוע אדריכליים.  ב.
  

  רשימות נגרות, מסגרות ואלומיניום ופרטיהם.  .ג

  תפאורה על כל מרכיביה (עמדות ותצוגת חוויה) .ד
  
המתקן וכל מרכיביו לכל פרטיהם בצורה מסודרת, קריאה וניתנת  חישוב יציבות  .ה

  לבדיקה, במתכונת הנדרשת להיתר בניה.
  
הכוללות פירוט של כל אלמנטים הקונסטרוקטיבים תוכניות עבודה של ה  .ו

האלמנטים העיקריים והמשניים, מידותיהם, מיקומם בתוך המתקן ופרטי 
  החיבור ביניהם והביסוס.

  
ית תיאום מערכות למקצועות ודה מפורטות, מפרטי ביצוע ותוכנתוכניות עב  .ז

  הבאים:

 ומ"נ (כריזה, פריצה, אחר ) חשמל )1
  הכוללות סכמה חד קווית AVתכניות  )2

  ואוורור מיזוג אוויר )3

  מערכת מתזים )4

  גילוי וכיבוי אש )5

  תפאורות ומתקני תצוגה ריהוט )6

  ומיתוג שילוט )7
  

  :ובכלל זהוע ותכנית תיאום מערכות מפרטי ביצ,תוכניות עבודה מפורטות   ז.      

  מים )1

  ביוב )2

  חשמל )3

  בטיחות אש )4

  בטיחות וגיהות )5
  

  רשימת ציוד ומפרטי ביצוע של הציוד במידה והם שונים מדרישות נספח זה.  ח.
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ידי המנהל -כל תכנית נוספת שתידרש לצורך ביצוע ע"י קבלנים ו/או תידרש על  ט.

  ו/או הנדרשת במסמכי מכרז/חוזה זה.
  
ידי הזוכה, כולל נתוני תקנים שבהם -מלא של כל החומרים שיסופקו על פירוט  י.

  יעמדו החומרים הנ"ל.
  

-תיעוד של מבחני טיב ואיכות של החומרים שיסופקו בתנאי שהתיעוד הוצא על  יא.
  ידי המנהל.- ידי גוף שאושר לכך על

  
חשמל, בפרויקט (רשימת כל פרטי הציוד בהם ישתמש הזוכה במערכות   יב.

ת, מיזוג אויר, כיבוי אש וכו'). לכל פריט יצוין שם היצרן, מספר קטלוגי, תקשור
  שם וכתובת הספק המורשה במדינת ישראל לספק ולתת שירות לציוד.

  
  ידי הזוכה.- שם הקבלן הראשי שיועסק על  יג.
  

מנת להבהיר ולהשלים -ידי המנהל על-כל מסמך, פירוט, מידע טכני שיידרש על  יד.
  ט לצורך אישורו של המנהל לפני הביצוע.את התכנון המפור

  
  – מרחב מוגן

היה ויידרש הזוכה, במסגרת קבלת היתר בניה, לבצע מרחב מוגן, יתכנן ויבצע הזוכה את   
וכן בהתאם להוראות הרלוונטיות  הנדרש ממנו, בהתאם לכל דרישת הרשויות

  .המתייחסות לעניין זה בחוזה
הכל בהתאם לדרישת  - כות סינון וכיו"בהמרחב המוגן יהיה עילי, חל"כ עם מער  

  הרשויות.
  ויחולו עליו כל הדרישות המפורטות בחוזה זה.הפרויקט המרחב המוגן הוא חלק מביצוע   

  

  ביצוע 00.18
בהתאם קבלת צו תחילת עבודה עבודה אך ורק לאחר ההזוכה יתחיל בביצוע   א.

  .החוזהלהוראות 
  

קו על ידי הזוכה ואושרו על ידי כל העבודות תבוצענה לפי פרטי התוכניות שסופ  ב.
המנהל ובאורח מקצועי נכון בהתאם לדרישות המפרט והתקנים, בכפוף לשינוים 
עליהם הורה המנהל בכתב לאחר מתן האישור. כמו כן תבוצענה כל העבודות 
בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, בצווים או בתקנות בני תוקף מטעם כל 

ן, או על כל חלק מהן, הוא בתחומי סמכותה רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליה
  הרשמית.

  
המנהל רשאי לדרוש מהזוכה שימציא לידיו אישור בכתב על התאמת כל עבודה   ג.

או חלק ממנה לדרישות הרשות, והזוכה מתחייב להמציא למנהל אישור כזה, 
  אם יידרש.

  
המהווה חלק מהחוזה, לרבות המפרט הכללי הנדסי העתקים מכל מסמך   ד.

במשרדים שיקים הזוכה ידי הזוכה -עבודות בניה (על כל פרקיו), יוחזקו עלל
. המנהל, האדריכל ו/או מהנדסים יועצים לצורך הביצוע עבורו ועבור המנהל

והמפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק 
  ולהשתמש בהם.

 
י המתכננים מטעמו ושל הזוכה ינהל תיקיה מסודרת של התכניות שהוכנו ע" ה.

תכניות שנמסרו לו ע"י המזמין שתאפשר גישה נוחה והתמצאות קלה בכל 
ו/או מהנדסים הבינוי התכניות ואשר תעמוד לרשות המנהל, אדריכל תכנית 
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יועצים. על הזוכה להחזיק את התוכניות במצב מעודכן בהתאם להוראות 
הל רישום מעודכן של זמני ושינויים שיינתנו תוך כדי מהלך העבודה. הזוכה ינ

  קבלת התכניות עם ציון שם התכנית, אינדקס השינוי ותאריך קבלת התכנית. 
  

נוסף לנ"ל עליו להדביק את התכניות המשמשות לביצוע  על לוחות מזוניט או 
דיקט ולכסותם בפוליאתילן שקוף ולהחליפם בתכניות ברורות במקרה של 

  התכניות העדכניות בלבד.התבלות. יש לוודא כי לביצוע משמשות 
  
הזוכה יבדוק אם ישנה התאמה בין המסמכים השונים המהווים את החוזה ו/או  ו.

בין מסמך ממסמכי החוזה ובין הנתונים המעשיים במקום העבודה. בכל מקרה 
חייב הוא  -שעל הזוכה לגלות במסגרת בדיקתו  -של סתירה או אי התאמה 

  ל הנוגע לעניין זה לפי הוראות המנהל.להודיע על כך מיד למנהל ולנהוג בכ
  
, יפסוק המנהל לפי המסמכים ההנדסייםבכל מקרה של סתירה בין הוראה של   ז.

  שיקול דעתו הבלעדי והסופי איזו מההוראות תחייבנה את הצדדים לחוזה.
  

במקרה ויתברר שהזוכה לא קיים הוראה כלשהי מהוראות סעיף זה או לא גילה   ח.
ה שהיה עליו לגלות ושכתוצאה מכך בוצעה עבודה כלשהי התאמ-סתירה או אי

כלשהו, יהיה על הזוכה לשאת בכל ההנדסי התאמה שבמסמך - פי טעות או אי- על
ההוצאות שיידרשו לתיקון המעוות. המנהל יכריע בלעדית וסופית בנוגע 

  להתאמה או לסתירה כאמור לעיל.
  

  אתר הבנייה 00.19
גוריון, הפעיל - דה בנמל התעופה בןתשומת לב הזוכה מופנית למיקום העבו א.

 לקחת בחשבון, כי בזמן עבודתו נמשכת במשך כל ימות השנה. על הזוכה
הפעילות והעבודה השוטפת בכל שטח נמל התעופה. אי לכך, על הזוכה לבצע את 
עבודותיו עפ"י תיאום מוקדם תוך קיום הפעילות השוטפת של נמל התעופה. על 

  פעילות ולתכנן את עבודתו בהתאם.הזוכה ללמוד היטב את שיטת ה
שייתכנו שעות בהן יידרש להפסיק את  הזוכה מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך

  עבודת הבניה באזורים מסוימים.

 
לא תהיה פגיעה בנוחיות הציבור, ולא  פרויקטהזוכה מתחייב, שתוך כדי ביצוע ה ב.

שימוש תהיה כל הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל אדם, או בזכות ה
והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו. לצורך כך יבצע הזוכה על חשבונו גידור, הפרדה, 
שלטי הסבר על הפעילות המתבצעת, שלטי אזהרה והכוונה (בעברית ובאנגלית), 

  מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור.-וינקוט בכל האמצעים הדרושים על
  
וכה, יעסיק הזוכה על במידה ויהיה צורך בהכוונת תנועה בעקבות עבודות הז ג.

  חשבונו שוטרים בשכר.
  

  הזוכה מתחייב לניקיון יומי של אזורי העבודה מפסולת ומאבק. .ה

  במעמד צו התחלת עבודה ובתאום עם המנהל  יוקצה למציע אזור התארגנות. .ו
  

  

  בדיקות מוקדמות 00.20
  - רואים את הזוכה כמי ש:  א.

מיקומם של  מכיר היטב את האזור בו תבוצע העבודה, דרכי הגישה,  )1
  המתקנים, תנאי עבודה באתר וכו'.

  
מודע לכך כי העבודה מתבצעת באזור נמל תעופה פעיל הממשיך את   )2

  פעילותו ללא הפרעה.
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a. מודע לכך כי באזור עובדים ומתוכננת עבודת קבלנים נוספים .  
  

b.  למד, הכיר והבין היטב, לפני הגשת הצעתו, את המפרטים, התכניות המנחות וכן
זה, על כל המצורף לו, וכי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי העבודה את החו
 ופרטיה.

הבנה של - הכרה ו/או באי-לא תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה באי
ו/או פרטים אחרים  תווסביב אתר העבודה המסמכים, התנאים 

  כלשהם.
  

c. המתבטא הקמה שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התחשיב לעלות ה
 הקמה , מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו בגין הובהצעת

  לפי החוזה.
  

מבלי לפגוע מכלליות האמור, על הזוכה לבדוק היטב את כל התנאים הקשורים   ב.
פי חוזה זה בנוגע לאספקת החומרים, הציוד, כוח -לביצוע התחייבויותיו על

תחייבויותיו על פי החוזה העבודה ויתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע ה
במועדו. אשר על כן, לא תישמע במהלך ביצוע החוזה כל טענה בדבר חוסר כל 
אלה. במיוחד לא תישמע כל טענה כי חוסר בחומרים, בציוד או בכוח אדם יהוו 
צידוק לאיחור כלשהו בהשלמת ביצועו של הפרויקט כל שלב ושלב הקבוע בחוזה 

הקבוע בחוזה ו/או תביעה כספית כל שהיא  או להשלמת הפרויקט כולו במועד
  הנובעת מאי הכרת התנאים ע"י הזוכה.

הזוכה בחוזה זה יחשב כקבלן ראשי על פי תקנות הבטיחות בעבודה ויהיה   
  אחראי לבטיחות וגיהות בעבודה של הקבלן ושל קבלני המשנה מטעמו.

  
  
  

  תקופת הביצוע 00.21
   אם ללוחות הזמנים הנקובים בחוזה.המתקן ויסיים את ביצועה בהתהזוכה יחל בהקמת 

  

  קבלן ראשי וקבלני משנה 00.22
 מיםרשו ניםקבל םבנוסף להיות והמשנה יהי ניהקבלן הראשי למתקן זה וקבל  א.

ווג י, בס1969- על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט
המבוצעות במסגרת חוזה זה, בעל ההקמה המתאים להיקף הכספי של עבודות 

  פרויקטים דומיםסיון מוכח בהקמת י, בעל נ2016שיון תקף לשנת יר
פרויקטים  5לפחות התחיל ביצוע, סיים ביצוע של דרש להוכיח כי יקבלן זה י  

כאשר כל פרויקט לא ₪ מליון  8השנים האחרונות בהיקף כולל של   5דומים ב 
  מליון ש"ח  2-פחות מ

  
גם  המזמין.ישור בכתב מראש של ע"י הזוכה תבוצע רק עפ"י א םהעסקת קבלני  ב.

חראי עבור עבודות כל הזוכה אשאר י, יהקבלניםהעסקת מזמין  את אם יאשר ה
   והתאום שביניהם הקבלנים 

  
המנהל רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן, אשר לפי ראות עיניו   .ג

אינו מתאים לתפקידו, ועל הזוכה להחליפו באחר לצורך ביצוע העבודה. 
החלפה הנ"ל תעשה באחריות הזוכה ועל חשבונו, תוך שבוע מהגשת הדרישה ה

  להחלפתו ע"י המנהל.
  

, תברואה יהיו מזוג אווירקבלני המשנה לכל המקצועות הראשיים כגון: חשמל,   ד.

  .ISO9002כאלו שבנוסף לתנאים לעיל הוסמכו על פי תקן 



78 
 

  

ק של העבודות לקבלן מותנה בזה במפורש, כי הסכמת המנהל למסירת כל חל  ה.
ראשי או לקבלן משנה, או הפסקת עבודתו, לא תפטור את הזוכה ולא תגרע 

לפי כל תנאי חוזה זה. הזוכה מתחייב בזאת  העבודהמאחריותו המלאה לביצוע 
להפסיק את עבודות הקבלן הראשי ו/או קבלני המשנה בביצוע כל חלק של 

יהא רשאי לבוא בכל תביעות  ידי המנהל, ולא- , מיד לאחר שיידרש עלהפרויקט
  כלפי הרשות כתוצאה מהפסקת עבודת קבלן כל שהוא.

  
הזוכה יקבל את הסכמתו של המנהל לקבלני המשנה, לאחר שיציג לאישור   ו.

המנהל לפחות שלושה קבלני משנה לכל אחת מן העבודות שאינם מבוצעות על 
  ידי עובדים מטעמו או מטעם הקבלן הראשי.

ו רשומים ברשם הקבלנים ויתאימו מבחינת סווג ורישום לסוג קבלני המשנה יהי  
סיון מוכח של ביצוע העבודות בעלות היקף ותוכן יהעבודה והיקפה ויהיו בעלי נ

שווים לפחות לאלה הכלולים בביצוע החוזה וזאת לפחות במשך חמש השנים 
  האחרונות.

  

  מהנדס ביצוע ומנהלי עבודה 00.23
ביצוע  או הנדסאי : הצוות יכלול לפחות מהנדסעבודהלביצוע  מקצועיהזוכה יעסיק צוות 

  ומנהל עבודה.
  

 5סיון של ירשום בעל נ או הנדסאי הביצוע מטעם הזוכה יהיה מהנדס או הנדסאי מהנדס
  פרויקטים דומים.שנים בביצוע 

שנים בהקמת פרוייקטים ברמת מורכבות  5מנהל עבודה יהיה בעל ניסיון של לפחות 
  ודה יהיה מורשה מטעם משרד התמ"ת.דומה בארץ. מנהל העב

  
  המנהל .מנהל עבודה לאישור מהנדס או הנדסאי ביצוע והזוכה יגיש שם של 

  
בכל שעות העבודה  עבודהבמקום ה ומנהל העבודה יהיהמהנדס או הנדסאי הביצוע ו

מנהל המהנדס או הנדסאי  ולא יעביר את הזוכה . עבודהבמשך כל תקופת ביצוע ה
  בלי אישור של המנהל העבודהצוע העבודה ממקום בי

  

  בקר איכות 00.24
    מהנדס או הנדסאי הביצוע ימלאו תפקיד בקר האיכות של הפרויקט   

קורת" כנדרש בהיתרי הבניה והזוכה יבקר איכות ימלא גם תפקיד "אחראי ראשי לב
יום  15מתחייב לגרום לכך כי הנציג יחתום על הטפסים הנדרשים ברשות המקומית תוך 

  מת ההסכם.ממועד חתי

לביצוע  , והמתאימהISO 9002על פי ת"י  הזוכה יכין תכנית בקרת איכות כנדרש  
  , לרבות מערכת טפסי בקרת איכות מתאימה.עבודהה

  בקר האיכות ידווח על הבדיקות על סמך מערכת טפסים זו, ויאשרם בחתימתו.  
  
  

  מדידות וסימון 00.25

או קירות חיצוניים \ס וככל שידרשו מדידות להליך הרישויי, בניית רשת ביסו .א
כל המדידות והסימונים הנדרשים לבצוע העבודות,  -ושינויי מעטפת קיימת 

לרבות מדידות שיתבקשו ע"י המנהל, ייעשו על ידי מודד מוסמך ורשום ומאושר 
  על ידי המנהל.

  

הזוכה מתחייב לכך כי מודד כאמור, מטעמו יהא נוכח באתר ויבצע את כל  .ב
פי החוזה ו/או הנדרשות לצורכי הרשות, בזמן המדויק המדידות המתבקשות על 

  שבו נדרש ביצוע המדידות. 
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כל הסימונים יבוצעו תוך שימוש בכלים מתאימים הדרושים כדי להשיג את   
  מידת הדיוק הדרושה, בתנאי שיאושרו מראש ע"י המפקח.

  

לאחר גמר הסימון ולפני תחילת ביצוע העבודה המבוססת על סימון זה. על  .ג
וכה לפנות אל המנהל ולבקש את אישורו; לאחר קבלת אישור בכתב ימשך הז

  ביצוע העבודה.
  

הזוכה יהיה אחראי לסימון בכל מקרה , בין אם נדרש מודד מוסמך ובין אם לא , .ד
הנכון והמדויק של כל חלקי העבודות ולנכונותם של הגבהים, המימדים 

  . עבודהוההכוונה של כל חלקי ה
  

ות כל הנקודות שסימן בשטח, יחדשן במקרה של נזק או הזוכה אחראי לשלמ .ה
אובדן וישמור על שלמותן, על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה 

  ידי המנהל.-וקבלתה על
  

אחריותו של הזוכה לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן  .ו
ון ומיקום כנ"ל, התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימ-כל שגיאה, סטייה או אי

ללא תשלום נוסף, ולשביעות רצונו של המנהל. אם כתוצאה משגיאה, סטייה או 
התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית, יתקן אותן הזוכה לפי -אי

  דרישת המנהל ולשביעות רצונו. עבודת התיקון תהיה על חשבון הזוכה.

 
עות ציוד מתאים, כולל המודד יבצע את כל עבודות המדידה הנדרשות באמצ .ז

ציוד אלקטרואופטי "דיסטומט". המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון 
  התואם את רמת הדיוק בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות המדידה.

  

הזוכה יבצע באמצעות המודד הנ"ל, את כל המדידות והסימונים הנדרשים  .ח
קריים, כגון מיקום יסודות, לביצוע העבודות וכן מדידות לאישור שלבי עבודה עי

ידי - פילוס עמודים, תקרות, יציקת יסודות ורצפות, לרבות מדידות שיידרשו על
  המנהל בהתאם לצרכי הביצוע.

  

"), של AS MADEהזוכה יבצע באמצעות המודד הנ"ל תכניות לאחר ביצוע (" .ט
על פי המפרט למיפוי ספרתי של  דיגיטליתהביצוע, שתוגשנה על גבי מדיה 

  ות.הרש
  

בגמר מדידת כל קטע מהעבודות ישלב המודד את הקובץ שהתקבל בקובץ תכנון  .י

מעודכנת אשר כוללת את כל  AS MADEכך שבסוף העבודה תתקבל תוכנית 
הפרטים שנמדדו במהלך הביצוע, ובמיוחד מערכת תת"ק אשר לא ניתן למדוד 

 (ATTRIBUTES)לאחר כיסוי. כל פריט במדידה יקבל רשימת מאפיינים 

של  GISאו מילוי טופס ידני שיוקלד בהמשך למערכת  AUTOCADבתכנית 
  הרשות.

  

  שלטים 00.26
, יכין ויקבע ויאשר את התכנון הגרפי לרבות חומריו עם היועץ של הרשות הזוכה יתכנן

כל דין, שלט במידות של במקום המתקן, על חשבונו, לרבות האחריות לרישום על פי 

3X2 ה, הקבלן הראשי ומנהל העבודה את רשימת מ', הכולל בנוסף לפרטי הזוכ
המתכננים והיועצים המועסקים על ידו, וכן פרטים לגבי מתכנני הרשות על פי הוראות 

פלדה מגולוונת. השלט  מ"מ ע"ג קונסטרוקציה 2המנהל. השלט יהיה עשוי מפח בעובי 
  יכלול לוגו של רשות שדות התעופה.
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מסים ו/או  כאמור, לרבות כל תשלומי כל ההוצאות הקשורות בהכנת השלט וקביעתו
היטלים הקשורים בשלט, יחולו על הזוכה. באותם שלטים יירשם בנוסף לשמו של מנהל 

  העבודה גם מספר הטלפון שבו ניתן להשיגו בכל שעות היממה.
 וידי קבלן שילוט, אשר יגיש לאישור המנהל תכנית של השלט והצבת- השלט יבוצע על

  לפני תחילת הביצוע.
  יציב למשך כל תקופת הביצוע. הכפי שיורה המנהל ויהי םלט ייקבע במקוהש

קונסטרוקצית השלט וביסוסו יתוכננו ע"י מהנדס רשוי בהתאם לדרישות חוק ותקנות 
    התכנון והבניה ותנאי האתר.

  

  התארגנות בשטח 00.27

  כללי .א
  

בהתאם לתכנון  –רש"ת ע"י יקבע  , אתר ההיערכות,מקום ההתארגנות )1
ויגודר  שטח ההתארגנות יהיה בתחום העבודה של הזוכה. . ככללשייבחר

  ע"י הזוכה ועל חשבונו 
  

במסגרת וכחלק מהכנת תוכנית בקשה להיתר, יכין הזוכה תכנית התארגנות  )2
  באתר. 

  תכנית זו מחייבת אך ורק את הזוכה והיא תכלול: 

  שטחי עבודה ואחסנה של הזוכה וקבלני המשנה.  )א

  דים.מבנים זמניים לשירותי העוב )ב

  סימון קווי הזנה זמניים לחשמל, למים, לביוב וכו'.  )ג

  .המנהלמשרד הזוכה, הקבלן ו )ד

  כל הדרוש לביצוע וארגון מושלם של העבודה בשטח. )ה
  

ייגש הזוכה להכנה לגבי שטח ההתארגנות לאחר קבלת היתר הבניה  )3
ידי - ולהכשרה של השטח למשטח ההתארגנות. ביצוע העבודה ייעשה על

  נו, בתיאום מלא עם המנהל וכל גורם אחר הנוגע לדבר.הזוכה ועל חשבו
  

ידי - כל השטחים והדרכים אשר בשטח ההתארגנות והאתר יתוחזקו על )4
הזוכה ועל חשבונו, במשך כל תקופת העבודה באתר, ויהיו ברמה נאותה 

  לשימוש ומעבר של סוגי כלי הרכב השונים והעבודה בהם.
  

לרשות כל גורם אחר המורשה  מוסכם בזאת שזכות המעבר בדרכים עומדת )5
לעבור בהם מטעם הרשויות המוסמכות או מטעם המנהל או באישורו, בכל 

  זמן תקופת העבודה.
  

כן מתחייב הזוכה לא להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה  )6
להפריע את תנועתם החופשית של הולכי רגל ו/או כלי רכב. על הזוכה לתאם 

  כלים שונים, מנופים וכו', לרבות דרכי גישה ופריקה. מראש מיקום העמדת
  

הנפת מנופים מחייבת הגשת בקשה לאישור מיוחד שינתן מראש ובכתב.  )7
  הבקשה תועבר לידי הגורמים הרלוונטיים בהנחיית המנהל.

  

על הזוכה להחזיר המצב לקדמותו בהתאם להוראות המנהל בכל שלב של  )8
  ע החוזה וזאת ללא כל תשלום נוסף.ידרש ובכל מקרה בתום ביצויהעבודה ש

  

בתום ביצוע עבודות ההקמה, על הזוכה, לפרק ולסלק את המבנים הזמניים  )9
 שהוקמו על ידו.
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  אתר היערכותגידור  .ב

להפרדת שטח העבודה שבאחריותו, תיחום שטחי  זמניהזוכה יבצע גידור  .ג
גדר  יבוצע ע"י הזמניהעבודה וההתארגנות במהלך כל שלבי העבודה. הגידור 

מקירות גבס זמניים שיתחמו את כל איזורי הפעילות מ' המורכבת  2.0בגובה של 
של הקבלן , ובאיזורים שידרש לכך ע"י המנהל יבוצע גידור כיסוי פח צורתי 

  הפרדות בתוך המבנהצבוע לבן על מערכת פרופילים .

הזוכה יתכנן ויבצע הפרדות באמצעות מעברים, גגונים, גידור, הגנות  .1
מצעי  אחר נדרש  להפריד בין השטחים הפעילים והנגישים וכל א

לקהל שבתוך ומסביב לשטח הפרויקט, לבין שטחי העבודה. ההפרדה 
מתייחסת גם למניעת מעבר לכלוך אבק ובמידת האפשר גם רעש. 
התוכניות תובאנה לבדיקה ואישור המזמין ורק לאחר הכנסת 

זמין ואישורן על ידו, התוספות והשינויים שידרשו, אם ידרשו, ע"י המ
יותר למבצע לבצען. אין באישור המפקח כדי לגרוע מאחריותו 

 הבלעדית של הזוכה ליעילות ותפקוד ההפרדות כאמור לעיל.
הזוכה יתחזק במשך כל  תקופת הביצוע את ההפרדות הנ"ל לשביעות  .2

 רצונו של המפקח.
ם, למען הסר כל ספק מובהר כי המערכות שיותקנו ע"י הזכיין, מי .3

ביוב, חשמל, תקשורת וכו' בתוך הבניין תהיינה חדשות ואולם הזוכה 
יידרש לנתק את המערכות הקיימות בתוך הבניין מהמערכות 

הראשיות ולחבר אותן שוב בגמר בצוע המערכות החדשות.  על הזוכה  
לפעול, מראש לקבלת כל האישורים הרלבנטיים לניתוק וחיבור 

ה שלא תתבצע כנ"ל  וללא אישור מערכות בבניין בכתב. כל פעול
מראש ובכתב, עלולה לגרום להפסקת עבודת הזוכה לצורך בירורים 
ובדיקת המקרה, וכן תגרום להפעלת קנסות שהזוכה יחויב בהן, על פי 

 החלטת המזמין.
  

  העסקת עובדים 00.28

רשאי לפי שיקול דעתם הבלעדי והסופי, לדרוש מהזוכה להרחיק  ההמנהל יהי .א
קן כל אדם המועסק על ידו באתר הבנייה, בין מסיבות ממקום ביצוע המת

בטחון ובין מסיבות תפקוד ביצועיו, והזוכה מתחייב למלא אחרי דרישה כזו 
באופן מיידי. עובד שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יוחזר לעבודה זו בין 

  ן ובין בעקיפין.יבמישר

ראות הו -את האמור בסעיף ובנספח לחוזההזוכה מצהיר בזאת שהביא  .ב
שלו ואין הוא זכאי לכל עלויות ההקמה בחשבון במסגרת תחשיב  ,ןהביטחו

תשלום נוסף ו/או עילה לבקשת הארכת תקופת הביצוע עבור שינויים או הגבלות 
  בתנאי עבודתו כמפורט לעיל.

  

  תאום עם רשויות וגורמים אחרים 00.29
חוזה זה, בות על הזוכה לקחת בחשבון, כי בעת ובעונה אחת עם בצוע העבודות הכלול  

בשטחים הגובלים איתם ו/או בתוך שטחי העבודות תבוצענה עבודות ע"י גורמים 
כובים והפרעות יאחרים. על הזוכה לתאם ולשתף פעולה עם גורמים אלה, ולמנוע ע

  לעבודתם. התאום ושתוף הפעולה הנ"ל לא יזכה את הזוכה בתוספת תשלום כלשהיא.
כה לוודא מיקום מערכות קיימות, בין אם הם כמו כן לפני תחילת הביצוע על הזו  

מסומנות בתכניות ובין אם לא, לתאם ולהזמין השגחה על חשבונו של הגורם המתאים 
  האחראי למערכת, כדוגמת:

  

  ואגף הנדסה ברש"ת אגף אחזקה .א
ללימוד עם נציגי אגף אחזקה/הנדסה סיור באמצעות המנהל הזוכה יתאם ויזמין   

  .עבודהח, במידה והם קיימות בשטח הביצוע של הכל המערכות הקיימות בשט
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  רשת אספקת חשמל .ב
ימים לפני עבודה  3, לפחות /חח"ייזמין על חשבונו השגחה מטעם רש"תהזוכה   

בקרבת כבלים ועמודי חשמל. העבודה תבוצע רק בנוכחות מפקח של 
  /חח"י.רש"ת

  

  קווי תקשורת .ג
ימים לפני  3, לפחות ובקול/בזק/גלהזוכה יזמין, על חשבונו, השגחה מטעם רש"ת  

וי תקשורת תת קרקעיים. העבודה תבוצע רק בנוכחות מפקח של ועבודה ליד ק
  /בזק/גלובקל.רש"ת

לפני הביצוע בבזק אישורן תעשה לאחר לרש"ת תקשורת הגשת תוכניות   
  ועל חשבונו.באחריות הזוכה 

  

  מניעת הפרעות לתנועת כלי רכב 00.30
הזהירות הנדרשים למניעת הפרעות ותקלות  הזוכה ינקוט על חשבונו בכל אמצעי  

לתנועות כלי רכב מכל הסוגים ע"י גידור, סימון, שילוט, תימרור, קביעת פנסים 
מהבהבים בשעות הלילה והצבת עובדים קבועים להכוונת התנועה ו/או אנשי תצפית עם 

  רכב וכיו"ב לפי המקובל במע"צ וכפי שתקבע הרשות ולשביעות רצונה.
  

  חי סלילה קיימיםהגנה על שט 00.31
באם תורשה לזוכה תנועת רכב או ציוד מכני על פני שטחי סלילה קיימים מאספלט,   

בטון, מצע, או צורת דרך לכל צורך שהוא, כלי הרכב או הציוד חייבים להיות מצוידים 
בגלגלים פניאומטים בלבד. גם כך, כל נזק שיגרם לשטחי סלילה קיימים יתוקן ע"י 

  לשביעות רצון המנהל.הזוכה ועל חשבונו 
  
  
  

  אמצעי זהירות 00.32
  בנוסף לאמור בסעיפים דלעיל, ינקוט הזוכה, על חשבונו, בכל אמצעי הזהירות דלהלן:  

  

את אישור המנהל ביחס לכלים בהם ישתמש לצרכי ההריסה, מראש יקבל  .א
  קרקעיים מכל סוג שהוא.-הפירוק והחפירה בשטחים בהם נמצאים מתקנים תת

  

לא תבוצע עבודה כל שהיא, ותקשורת ים מתקני חשמל במקומות בהם נמצא .ב
או בעל אלא לאחר שנתקבל אשור לבצעה מטעם נציג מוסמך מטעם הרשות 

  ולפי הוראותיו.התשתית 
  

הזוכה יתקין שלטי אזהרה כנדרש "כאן בונים" או אחרים בהתאם להוראות כל  .ג
  דין.

  הוראות כל דין. הזוכה יסמן בשילוט זמני את כל קווי המערכות בביצוע לפי   
  

  מבנים ומתקנים קיימים 00.33
בנוסף לאמור לעיל הזוכה יהיה אחראי לשלמות מבנים, מסלולים, כבישים ומתקנים 
קיימים, ולציוד מותקן באזור בו תבוצע העבודה ויתקן על חשבונו כל נזק העלול להיגרם 

- ו/או תתלהם כתוצאה מביצוע העבודה, לרבות התחברות למבנים ו/או מתקנים עיליים 
קרקעיים. עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודת הזוכה (לרבות צינורות 
חשמל, תקשורת, מים וביוב וכד'), על הזוכה להודיע מיד למנהל ולקבל הוראות על אופן 

  הטיפול בו.

 
קרקעיים העלולים -על הזוכה לברר מראש אצל המנהל את מיקומם של מתקנים על ותת

י מהלך עבודתו. למרות כל האמור לעיל, אין זה פוטר את הזוכה להיפגע תוך כד
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קרקעיות הקיימות, וביצוע כל העבודות, -מהאחריות לבדיקה של המערכות העל והתת
לרבות עבודות חציבה, בטונים וכו', תוך נקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה במערכות 

בעלי התשתיות, ח של קרקעיים ועיליים, לרבות הזמנת ותיאום פיקו- ובמתקנים תת
 עבודות חפירה וגישוש בידיים, איתור תשתיות באמצעות מכשירי גילוי וכיוצ"ב.

 
הזוכה מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שייגרם למתקן 

לשביעות רצון המנהל, ולשאת בכל באופן מיידי, ולמתקנים, ומתחייב לתקנם על חשבונו, 
והן העקיפות, שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל. פסיקת המנהל לגבי  ההוצאות, הן הישירות

  ההוצאות ו/או הפיצויים שיחויב בהם הזוכה בגין הנזקים שייגרמו, הינה סופית.

 
הזוכה יגן, על חשבונו, על מבנים, מתקנים קיימים, מסלולים, כבישים ותעלות קיימות 

וראת המנהל, מפני כל נזק בתמיכות זמניות או אמצעי הגנה מתאימים אחרים, לפי ה
עקב ביצוע עבודות לפי חוזה זה לרבות אבק ופסולת, ויהיה אחראי להמשך הפעולה 

  ושמירה על נתיבי הליכה, כניסה / יציאה בטוחים. התקינה של המבנים ו/או המתקנים
  

חפירות לגילוי מתקנים קיימים, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגלויים, 
דע לרבות חפירות מקומיות בידיים, ותיאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל איסוף מי

  הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים על הזוכה. 
  

  דרכי גישה 00.34

והדרכים את כל הסידורים ליישם בתכנית ההתארגנות והביצוע שלו על הזוכה  .א
שונות שישמשו אותו לכניסת רכבי העבודה של ספקי החומרים והעבודות ה

, ולהדריך את עובדיו וקבלני המשנה שלו לגבי הסידורים לביצוע העבודות
  והדרכים שנקבעו על ידו לכניסה לאתר.

  

  מים וחשמל 00.35
  ייעשה הדבר לפי התנאים הבאים:ובתנאי ש הרשות תרשה להשתמש ברשתות הקיימות,  

  

שיקבעו לה על ההתחברויות תעשנה במקומות שיקבעו ע"י הרשות ולפי התנאים  .ב
  ידה.

  

כל ההוצאות של התקנת התחברויות ושל הסרתם בתוך בצוע העבודה (והחזרת  .ג
  המצב לקדמותו) תחולנה על הזוכה בלבד.

  

  יותקנו מדי מים ומוני חשמל והזוכה יישא בהוצאות בגין שימוש במים וחשמל. .ד
  

  מניעת הצטברות מי גשמים 00.36
לנקוט, על חשבונו בכל האמצעים  בזמן ביצוע העבודות מכל סוג שהוא, על הזוכה  

הדרושים כדי למנוע הצטברות מי גשמים בשטח העבודה כדי להרחיקם במהירות 
המירבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם של המפקח. הרחקת מי הגשמים תיעשה 

  בכל האמצעים כולל תעלות זמניות ו/או הערמת סוללות ו/או שאיבה וכד'.
ם אם הזוכה נקט בכל האמצעים הדרושים שקבלו את אשורו כל נזק שייגרם לעבודות, ג  

  המוקדם של המנהל יתוקן ע"י הזוכה ועל חשבונו בהתאם להוראות המנהל.
  
  

   הוראות בטיחות 00.37
  -העבודות יבוצעו בהתאם להוראות הכלולות  בחוזה  והאמור להלן:  

  

, הזוכה יהיה אחראי לשמירה על כל חוקי המדינה המתייחסים לבטיחות .א
, בטיחות אש ועל נהלי עבודה בטוחים ומקובלים לגבי עובדיו, חות וגיהותבטי



84 
 

  

קבלני משנה מטעמו ועובדיהם, לרבות עובדי נמל התעופה ואנשים אחרים 
  הקשורים בעבודות הכלולות בחוזה זה.

ישא באחריות מוחלטת להבטחת הבטיחות בעבודה על פי תקנות יהזוכה 
וכן כל עדכון בהן ועל פי כל  1988מ"ח הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התש

  דין.
  

לבניה על הזוכה למנות מנהל עבודה  1988בהתאם לתקנות בדבר עבודות בנייה  .ב
מוסמך בגין העבודות המבוצעות במסגרת חוזה זה. הזוכה יודיע ובניה הנדסית 

על כך במכתב רשום למפקח האזורי של משרד העבודה. לא תורשה העסקת 
תב מנוי מאושר על ידי המפקח המחוזי של משרד העבודה מנהל עבודה ללא כ

  כנדרש. 
  

על הזוכה להחזיק פנקס כללי בו תרשמנה תאונות וכו' באתר הבנייה. על הזוכה  .ג
להודיע למשרד העבודה על התחלת ביצוע העבודות הכלולות בחוזה זה וכן יכין 

  ויתקין את השילוט המתאים והנדרש כחוק.
  
  
  

של  77ה תחת הנהלתו הישירה של מנהל העבודה (סעיף עבודות הריסה תבוצענ .ד
התקנות). על הזוכה לצייד את העובדים בעבודות הריסה בכובעי מגן, נעלי 

  של התקנות). 80בטחון ומשקפי מגן לפי הצורך (סעיף 
  

הזוכה יספק לעובדיו כלי עבודה תקינים ויוודא שימוש בהם (סולמות, פטישים,  .ה
, משקפי מגן (בעבודות ריתוך, חיתוך, סיתות, שבירת איזמלים וכו'), כובעי מגן

  הכל לפי הצורך. -בטון וכו'), חגורות בטיחות (לעבודה בגובה) 
  

ויר, המנופים וכלי וכל הציוד שבו ישתמש הזוכה יהיה במצב תקין. קולטי הא .ו
הרמה אחרים יהיו עם תעודות בדיקה תקפות של בודקים מוסמכים. הציוד 

ים המוסמכים לכך, דהיינו: המנופים על ידי עגורנאים יופעל על ידי העובד
שיונות נהיגה מתאימים ימוסמכים, הטרקטורים, המלגזות וכו' על ידי בעלי ר

  וכו'.
כמפורט ברישיון  – יסעו אנשים בכלים אלה אלא אם סודר מושב עבורםילא   

  הכלי.
  

ריסה או הזוכה יהיה חייב לדאוג לניתוק החשמל באזורים בהם יבצע עבודות ה .ז
בניה. את הדרישה לניתוק החשמל עליו להעביר באמצעות המפקח לידי מהנדס 

  כוחו.-נתב"ג או באי
  

-הזוכה לא יחבר לרשת החשמל ציוד חשמלי משלו אשר לא נבדק קודם לכן על .ח
- ידי חשמלאי מוסמך. כמו כן, על הזוכה לשמור על כל ההוראות הניתנות לו על

  או בא כוחו באמצעות המפקח. ידי האחראי לחשמל בנמל התעופה

 
כלשהי, לרבות  גלויהבתחום נמל התעופה חל איסור חמור לגבי השימוש באש  .ט

עישון. הזוכה לא ישתמש באש גלויה לריתוך, חיתוך, ועבודות אחרות, אלא אם 
נדרש הדבר במפורש בתכניות ונתקבלה מראש רשות מפורשת לכך מאת המנהל 

ה. הזוכה ימסור הוראות מתאימות בנושא זה לגבי ביצוע העבודה ואופן ביצוע
לכל עובדיו, קבלנים מטעמו ועובדיהם. בלי לפגוע באמור לעיל, באחריות הזוכה 

, לרבות ציוד נדרש, שיהיה נוכח למשך כל זמן מוסמך ועל חשבונו, להצמיד כבאי
  ביצוע העבודות הבאות:

  חיתוך מתכות באמצעות דיסק. )1
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  ריתוך אוטוגני. )2

  ריתוך חשמלי. )3

  הדלקת כל מקור אש לצרכים שונים. )4

  כל פעולה היוצרת גיצים והולכת אש. )5
  

ידי גורמי -ידי הזוכה יהיה איש מקצוע אשר ימונה על- הכבאי שיועסק על
הכבאות בנתב"ג. הזוכה יתאם עם מנהל יחידת הכיבוי בנתב"ג הזמנת כבאי 

  שעות טרם ביצוע העבודה. 72כנדרש לפחות 
  ח לש"ע.ש" 30-מחיר ש"ע של כבאי כ

  

הזוכה לא יתחיל בביצוע חפירות עד לאחר אישור המנהל ולקבלת הוראותיו  .י
לגבי אופי ומהלכי ביצוע החפירות. כמו כן הרשות בידי רש"ת להורות כיצד 

לי של הערמת אהעפר, הגובה המקסימיונח יבוצעו עבודות החפירה, היכן 
  הפסולת וכיו"ב.

  

בנתב"ג גם במקרה והמנהל  וגיהות הוראת יועץ הבטיחות או אחראי הבטיחות .יא
  תחייב את הזוכה לביצועה המיידי. -אינו נוכח 

וגיהות ידווח הזוכה על כך למנהל, הוראות אחראי הבטיחות  - לאחר ביצועה 
  ויועץ הבטיחות תינתנה בכל מקרה בכתב ובחתימתם.

 
ידי גורמי הבטיחות -לא ישולם כל תשלום עבור ביצוע הגנות כלשהן שיידרשו על .יב

  למיניהם.

 
לחוזה, מובהר בזאת במפורש ולמען הסר כל ספק כי  9.12מבלי לגרוע מהוראות סעיף 

הזוכה יהא אחראי לשמור ולבטח את כל הציוד, המערכות, המתקנים והחומרים 
המשמשים אותו לצורך ביצוע הפרויקט ו/או הממוקמים באתר ההתארגנות ו/או בשטח 

ודת זמן שהיא מתחילת ביצוע העבודות ועד לסיומם ביצוע העבודות על ידו, וזאת בכל נק
והרשות לא תהא אחראית על שמירה, ביטוח ופיקוח בגין כל האמור בין אם בזמן ביצוע 
העבודות ובין אם בזמן אי ביצוע העבודות. עוד מובהר כי הרשות אינה מספקת שירותי 

באחריות הזוכה  שמירה בגין ציוד כזה או אחר אשר יוצב במתחם העבודות והכל הינו
  ועל חשבונו.

  

  חומרים ומלאכות 00.38

  חומרים .א
: חומרים, העבודהומיועד להיות חלק מלפרויקט חומרים הם כל מה שהובא   

מוצרים מוגמרים, מוגמרים למחצה ובלתי מוגמרים, מתקנים, מערכות, 
שקיבועו נדרש כדרך נורמטיבית הפרויקט אביזרים וכן ציוד הנדרש להפעלת 

  להפעלתו. 
  

  החומרים והמלאכות טיב .ב
  

הזוכה ישתמש אך ורק בחומרים מהמין המשובח ביותר ובכמויות  )1
תהיה בעלת  המתקןמספיקות. הוא מתחייב שהמלאכה שתעשה בביצוע 

  רמה משובחת ביותר.
  

הזוכה אחראי לטיב המלאכות והחומרים. אישור חומרים ומוצרים  )2
מסוימים ו/או יחודית לגבי חומרים ומוצרים יו/או מקורם ו/או דרישה 

הוראות לגבי השימוש בהם לא יפטרו בשום פנים את הזוכה מאחריותו 
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ב המלאכות והעבודות יהחומרים או לטלטיבם של המלאה והבלעדית 
  המבוצעות תוך שימוש בהם.

  

הזוכה חייב לספק על פי דרישת המנהל פירוט לגבי מקורות ו/או יצרני  )3
ל אישורים מתאימים של חומרים שונים וכן לספק על פי דרישת המנה

  היצרן ו/או מכון בדיקות מאושר לטיב החומרים.
  

 - חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי  )4
יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים. בהעדר תקנים ישראלים 

  יותאמו החומרים לתקנים הזרים שיצוינו במסמכי החוזה.
  

ם לתקנים הזרים שיצוינו באחד חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיה )5
  ממסמכי החוזה.

  

באם תבוא דרישה מפורשת בכתובים, הזוכה יהיה חייב לקבל את  )6
אישור המנהל הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש 
והן ביחס לטיב אותם החומרים, אולם מוסכם בזה במפורש כי בשום 

החומרים פנים אין אישור מקור החומרים משמש אישור לטיב 
המובאים מאותו מקור. האפשרות בידי המנהל לפסול משלוחי חומרים 

 ממקור מאושר, אם אין אותם חומרים מתאימים לצרכי העבודה. 
 
  דוגמאות מוצרים וחומרים לאישור  .ג

(שלשה) חדשים ממועד צו התחלת העבודה, לאישור   3על הזוכה להציג תוך 
ל החומרים והמוצרים בהם הוא של כ צוגההמנהל, באופן מרוכז ומסודר, ת

מתכוון להשתמש במסגרת חוזה ההקמה. הצגת החומרים והמוצרים תעשה 
  שיקיים הזוכה באתר . תצוגהבמסגרת 

החומרים המדוגמים יהיו זהים לחומרים בהם מתכוון הזוכה להשתמש 
  בעבודתו (לאחר שיאושרו).

ם מתכוון המוצרים המדוגמים ייוצרו מאותם חומרים ובאותן שיטות שבה
  הזוכה לייצר את המוצרים הסדרתיים (לאחר שיאושרו).

הערות  המנהל יושמו בהספקה השוטפת ובייצור הסדרתי. תהליך הדיגום, 
והתיקונים שבעקבותיו, לא יהיה בהם בשום אופן כדי להאריך את תקופת 
הביצוע. תערוכת החומרים/המוצרים תתייחס, בין היתר, לכל המוצרים 

  הזוכה, בתחומים הבאים: המסופקים ע"י
 מוצרי ריצוף וחיפוי (פנים וחוץ) לרבות מדרגות, ושירותים, ספים, כרכובים. )1
 גופי תאורה ואביזרי חשמל ותקשורת. )2
 פינות מגן, פרופילי חיפוי. )3
 אביזרים לשירותים. )4
 פריטי אלומיניום לסוגיהם. )5
 פריטי נגרות לסוגיהם. )6
 ות.פריטי מסגרות לסוגיהם, לרבות: דלתות ומעק )7
 אביזרי פרזול. )8
 ארונות. )9

 ציוד נייד וציוד קבוע )10
דוגמאות חומרים של תפאורות ומייצגים, כולל גרפיקה, המוצעים ע"י  )11

 הספק
 

הפריטים השונים יאוחסנו לצורכי תיעוד באתר ויהיו רכוש הזוכה בגמר 
 העבודה.

הצגת החומרים/ מוצרים תלווה  בתעודות יצרן, מפרטים טכניים והתאמה 
  לתקן.
 כהגדרתה, ההקמה תקופתהמאושרות יישמרו במרוכז עד לתום  וגמאותהד

  מה.ההק בחוזה
  החלפת חומר או  מוצר חייבת אישור מפורש בכתב של  המנהל.
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  אישור זה אם יינתן, יהיה לפחות שווה ערך  לחומר/מוצר המקורי  הנדרש.
 מודגש בזאת, שלמרות האמור לעיל, אין  המנהל   חייב לאשר החלפת חומר

  ו/או מוצר.
במקרה זה יהיה על הזוכה לבצע העבודה עם החומרים/ המוצרים המקוריים 

  שאושרו ולזוכה לא תהיה עילה לתביעה מכל סוג שהוא בגין כך. 
למוצרים שאינם מוצרי מדף יידרש הזוכה להכין גם  אבי טיפוס על פי תוכניות 

  יצור אשר יוכנו על ידו מראש.
מ"א (לפי העניין) מכל  4מ"ר או  4דוגמאות בשטח של  כן יכין הזוכה, על חשבונו,

העבודות שעליו לבצע. הזוכה יבצע את כל התיקונים הנדרשים בדוגמאות ובכלל 
  זה בצוע דוגמאות נוספות  עד לקבלת אישורו הסופי של  המנהל   לדוגמאות.

בצוע הדוגמאות  עבודה  ואבי טיפוס יעשה ע"י אותם מבצעים איתם מתכוון 
  ה לבצע את העבודה כולה.הזוכ

במידה והזוכה יחליף את המבצעים מכל סיבה שהיא ובכלל זה בגלל סיבות 
שאינן תלויות בו , יידרש הזוכה להגיש דוגמאות ואבי טיפוס חדשים לאישור  

  המנהל. הזוכה יגיש למנהל רשימה שמית של המבצעים לפני בצוע הדוגמות.
מכל בחינה שהיא לאלה  יצור זהיםטיפוס יבוצעו מחומרים ובתהליכי י-אבי

שישמשו בייצור הפריטים מאותו סוג, ויעבירו לאישור  המנהל.  המנהל   רשאי 
הייצור, כנדרש לפי שיקול דעתו  ביצוע כל שינוי או תיקון בתהליך על  להורות

  להתאמת הפריט לתכניות הייצור ולהוראות החוזה ההקמה.
הבחינות ומותקנים במקום שיורה.  המוצרים מוגמרים,  יהיו מושלמים  מכל

המנהל   (פסיקת  המנהל   הינה סופית) תיפסל ועל   שלא תאושר ע"י דוגמה
 את כל השינויים הנדרשים להתאמתה לדרישות.דוגמאות הזוכה יהיה לבצע

 עד לסיום העבודה. הזוכה שתאושרנה תשמרנה באתר העבודה לצורך השוואה,
בסוף העבודה בתנאי  ך התקנתם בפרויקטיהיה רשאי להשתמש בדוגמאות לצור

נמרץ לדוגמאות  הזוכה יתאימו בדיוק שתהיינה תקינות. הפריטים שיבוצעו ע"י
  המאושרות. 

ייצר את הפריטים בייצור סדרתי אך ורק לפי תכניות הייצור המאושרות  הזוכה
- לייצור אבי הייצור ששימשו ובתהליך  ידי  המנהל   ואך ורק מחומרים על

הסדרתי של כל הפריטים, בהתאם  שאושרו על ידי  המנהל. הייצור הטיפוס
לפי הוראות  המנהל, אלא  להוראות חוזה ההקמה, יהיה במקביל ובקצב אחיד

  אם הורה  המנהל   לזוכה אחרת. 
אין באישור  המנהל   כדי לגרוע מחובתו ואחריותו של הזוכה לחומרים/מוצרים 

  מה ועל פי כל דין.שיסופקו ולעמדתם בדרישות חוזה ההק
  

   גוונים 00.39
גוונים של עבודות הגמר והמוצרים טעונים אישור  המנהל   מראש ובכתב והדבר לא 
ישמש כעילה לתביעה כל שהיא מצד הזוכה.  המנהל רשאי לשלב גוונים בתוך החללים, 

  למשל כל קיר או עמוד בגוון אחר.
  

  אישור מוצר שווה תכונות וערך  00.40

רים שווי ערך לאלו הנדרשים. המזמין יהיה רשאי הזוכה רשאי להציע מוצ .א
  לדחות כול  מוצר שווה ערך מוצע, ללא צורך לנמק את החלטתו. 

חובת הזוכה ואחריותו להחתים את המנהל בכתב על כול מוצר שווה ערך  .ב
שאושר לרבות חתימה על קטלוג המוצר, עם סימון ברור של המוצר בתוך 

ית של המוצר. העדר אישור חתום ע"י הקטלוג  ולפי הצורך על דוגמה פיז
  המנהל  יחשב  שהמוצר שווה הערך לא אושר.

המנהל יהיה רשאי, כתנאי לאישור מוצר שווה ערך, לדרוש תקופות בדק  .ג
  ארוכות יותר מהנדרש במפרט.

דחייה  על ידי המנהל של המוצר שווה הערך המוצע על ידי הזוכה  לא יגרום  .ד
  הזוכה אחראי לכל עיכוב שייווצר עקב כך. לעיכוב הביצוע ובכל מקרה יהיה
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הזוכה יידרש לספק למנהל  את כל האישורים, תוצאות בדיקות והוכחות  .ה
שהמוצר המוצע עונה לאיכות ולמפרט הטכני של המוצר המקורי וכי אורך 
חייו, עלויות אחזקתו ועלויות שדרוגו אינן עולות על העלויות של המוצר 

  המקורי.

למנהל כי המוצר שווה הערך מורכב כמכלול במפעל אחד  הזוכה יידרש להוכיח .ו
האחראי לביצועים של המוצר כולו ולא מרכיבים של מפעלים שונים שהורכבו 

  בידי גורם נוסף שאין לו ההסמכות והאישורים להרכבת המוצר הכולל.

הזוכה יידרש להוכיח למנהל כי המוצר המוצע מתממשק למוצרים מקבילים  .ז
  במערכת. ומשלימים המותקנים

הזוכה יידרש להוכיח למנהל כי למוצר שווה הערך יש ניירת ותיעוד מקצועי  .ח
ולצרף את הקטלוג של המוצר. הקטלוג יהיה מלא ויכלול פרטים טכניים של 

  המוצר והוראות יצרן להתקנה, הפעלה ואחזקה.

  בנוסף יעדכן הזוכה את תוכניות העדות  על פי המוצרים שאושרו.  .ט

ערך והינו יקר - לתבוע תוספת מחיר עבור פריט שיאושר כשווההזוכה לא יוכל   .י
  יותר מהמוצר הנדרש. 

 

  החלפת חומרים .יא
במידה ויביע הזוכה רצון להחליף חומר כל שהוא כפי שפורט במסמכי הנספח,   

  יגיש פרטי החומר או המוצר למנהל.
  

  המזמין רשאי לאשר השינוי במידה ויחולו התנאים הבאים:  

ו שווה ערך או עולה בתכונותיו ואיכותו על זה שנקבע החומר החדש הינ )1
  בנספח.

החלפת החומר לא תהווה עילה לתביעה מצד הזוכה לתוספת כספית ו/או  )2
הארכת לוח הזמנים. אף אם החומר החדש עולה באיכותו ותכונותיו על 

  החומר או המוצר שסוכם עליו בנספח.
  

אף אם יחולו התנאים לעיל, בכל מקרה אין המנהל מתחייב לאשר שינויים אלה   
  והאישור מותנה בשיקול דעתו הבלעדי של המנהל.

  

 אספקת חומרים .יב
על הזוכה לעשות את כל הסידורים הנדרשים לאספקת החומרים בזמן  )1

  הנדרש לביצועם או התקנתם בפרויקט.

העדר חומרים במלאי אצל ספק לא יהווה עילה לתביעה מצד הזוכה  )2
  ח זמנים.לתוספת כספית ו/או הארכת לו

במידה ולא יתארגן הזוכה לאישור ו/או אספקה בזמן הנדרש ויהיה  )3
צורך בשינוע חומרים באמצעות היטס, הטסת החומרים תהיה על 

  אחריותו ועל חשבונו של הזוכה.

 

  חומרים שינוע .יג
הזוכה יבצע את פעולות האריזה, ההעמסה, ההובלה, הפריקה, האחסנה ויתר 

, באופן שימנע את קלקולם, לאתר הבצועים הפעולות הכרוכות בהבאת החומר
זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך שהיא. אחסנת החומרים תמנע הפרעה 

  לתנועה חופשית ובטוחה של כלי רכב והולכי רגל, או להפרעה כלשהי. 
  

  בדיקות מוקדמות של חומרים .יד
סמוך למועד אספקת חומרים יבצע הזוכה, באמצעות מעבדה מאושרת, 

החומרים, ויקבל מהמנהל אישור על התאמת החומרים בדיקות לטיב 
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  ,ככל הנדרש עפ"י חוק התכנון והבניה ועפ"י כל דין . לדרישות במסמכי החוזה
הבדיקות המוקדמות נועדו להוכחת טיב החומרים ואמינות המקור ממנו הם 

  יסופקו.
מנהל הפרויקט יקבע את היקף הבדיקות המוקדמות ואת כמויותיהם, 

יות החומרים ובתפקוד שלהם במתקן. בכל מקרה של שינוי בהתחשב בכמו
במקור חומרים שכבר אושרו לביצוע, יחזור הזוכה על הבדיקות המוקדמות, 

  עד לאישור החומרים.
  יחולו על הזוכה. - ההוצאות על הוכחה בדבר התאמת חומרים לדרישות 

  התקן להתנגדות להחלקה 2279לעמידה בתקן  תיש לתת התייחסו
  

 אישורהגשה ל .טו
חומרים/ציוד יוגשו לאישור המנהל מזוהים ע"י מספר קטלוגי מדויק של 

  הפריט, בצרוף דפי קטלוג מפורטים מלווים בתיאור עדכני ומלא של הפריט.
יש לצרף את כל האישורים הנדרשים לעמידת החומרים/הציוד בתקנים 

  ובדרישות החוזה.

 

  תעודות אחריות .טז
ל תעודות אחריות, מונפקות ע"י יצרנים על הזוכה למסור למזמין העתקים ש

או יבואנים, עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של 
תה דרישה כזו באחד ממסמכי ימסירת תעודות אחריות לצרכן, וכן אם הי

  החוזה, למרות שאין לגביהם חובה כזו על פי דין.
א ממועד אספקת יהיה ממועד הפעלת המתחם  (ולתעודות האחריות תוקף 

  החומרים/ציוד). תעודות האחריות יהיו חלק מספר המתקן.
  

  ציוד 00.41
הקמת המכונות, המכשירים וכל ציוד אחר אשר יופעל על ידי הזוכה למטרת ביצוע 

, הפרויקט, יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות שבמפרט לגבי איכות הפרויקט
מצב תקין. על הזוכה להבטיח שיהיו הציוד יסופק ויתוחזק ב .והעמידה בלוח הזמנים

  חלקי חילוף, או ציוד זהה נוסף, בתור עתודה (רזרבה) למקרה של תקלות טכניות.
  

ציוד אשר לדעת המנהל אינו מבטיח את האיכות כאמור לעיל, או שלא יאפשר 
הזוכה יסלקו  -התקדמות בקצב הביצוע לפי לוח הזמנים, או שאינו במצב טכני תקין 

ויביא במקומו ציוד אחר המתאים לדרישות, וזאת תוך פרק הזמן  הקמהממקום ה
  שיקבע המנהל.

  
הזוכה מתחייב כי ימצא ברשותו בכל זמן הביצוע כל הציוד הנדרש לבטיחות, תאורה, 

  סימון, שאיבת מים וכיוב' כמפורט בכל במסמכי החוזה.
  

  הגנה על המבוצע 00.42
מרים והמלאכות בפני השפעות הזוכה יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החו

  אקלימיות ופגיעות מכניות.
  

כמו כן, יבטיח הזוכה הגנה על מוצרים מורכבים בבנייה, כגון: רצפות בטון, קירות 
אלומיניום, לוחות חשמל, מערכות לסוגיהן, קבועות, פחי ציפוי, שילוט, אלקטרוניקה 

על המוצרים עד לסיום וכו' וינקוט בכל האמצעים האחרים לשמירה על כל המלאכות ו
העבודה, וזאת בהתאם לדרישות המפרט. בהעדר דרישות כאלו במפרט לגבי חומר, 

  בהתאם לפרקטיקה המקצועית המקובלת. -מוצר או מלאכה מסוימת 

  האתרניקוי  00.43
את עודפי החומרים  מאתר העבודהולפי הוראות המנהל,  באופן קבועהזוכה יסלק 

אל מחוץ לגבולות נמל התעופה. מיד עם  עבודההוהאשפה שהצטברו כתוצאה מביצוע 
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ויסלק ממנו כל החומרים  האתרגמר העבודה כולה או קטע ממנה ינקה הזוכה את 
ציוד, האשפה, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את ה, עודפיםה

כשהוא נקי ומתאים למטרתו לשביעות רצונו של המנהל. ניקוי ופינוי המקום  הפרויקט
וך כדי מהלך  העבודה ובסיומה הכל כמפורט לעיל ייעשה על חשבון הזוכה. לא ניקה ת

כאמור, הכל לשביעות  העודפים והפסולת  ו/או לא פינה את  אתר העבודה הזוכה את 
רצונו של המנהל ותוך תקופה שנקבעה לו על ידי המנהל, תהיה רשאית הרשות לעשות 

ת מכל סכום שיגיע לזוכה מהרשות. במקרה זאת על חשבון הזוכה ולנכות את ההוצאו
זה לא יוכל הזוכה לבוא בכל תביעה שהיא נגד הרשות ביחס לנזקים שנגרמו לציוד, 

מאתר חומרים, מבנים ארעיים או כל רכוש של הזוכה ואשר הזוכה לא הוציא אותם 
ידי המנהל. כמו כן, הזוכה יהיה אחראי - בתוך תקופת הפינוי שנקבעה לו על העבודה

- לפי הרשות בעד כל תביעה מאיזה צד שהוא שתבוא עקב הוצאות שיירים ופסולת עלכ
   - .עבודהידי הזוכה או מטעמו ממקום ביצוע ה

  

  סילוק פסולת ועודפי עפר 00.44
שימוש, לרבות עודפי חפירה יסולקו אל צורך ו/או וכן כל חומר אחר שאין בו  פסולת

ידי הרשויות והגורמים השונים. -מחוץ לשטח נתב"ג, אל מקומות שפיכה מאושרים על
השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הזוכה ועל 

  חשבונו.
אישור אתר פסולת מורשה וקבלות אתר הפסולת יוגשו באחריות הזוכה לוועדה 

  המחוזית לצורך קבלת אישור אכלוס.
  

  ) וספר מתקןAS MADEתוכניות עדות ( 00.45
את המסמכים הבאים לפני הקבלה הסופית של  מנהלחשבונו, ויספק ל הזוכה יכין על

  העבודה:

) למתקן ולכל אחת מהמערכות שבוצעו במסגרת As Madeתכניות עדות ( .א
החוזה. התכניות יתארו במעודכן את ביצוע המתקן על כל חלקיו, ויסומנו בהן 

  כל השינויים והסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתכניות המקוריות.
יות העדות יאושרו על ידי מנהל הפרויקט מטעם הזוכה לאחר שנבדקו תכנ  

  ונחתמו על ידי מתכנני הזוכה בכל המקצועות.
מערכות של ) חמש 5תכניות העדות במדיה דיגיטלית וכן (הזוכה יספק את 

  מדיה הדיגיטלית.פלוטר מה
  

מפרטים טכניים לביצוע בדיקות כל אחד ואחד מהמתקנים על כל מערכותיהם  .ב
. מפרטים אלה יאושרו על ידי מנהל הפרויקט מטעם מנהלקבלתם על ידי הו

המציע וישמשו כמפרטים טכניים במשך ביצוע הקבלות הסופיות של כל אחד 
ואחד מהמתקנים. המפרטים יכללו הוראות להפעלה ולבדיקת כל מתקן 

חודשים לפני  2-ומתקן של יצרן הציוד. מפרטים אלה יימסרו לא יאוחר מ
  עבודה (ביצוע הקבלות) בהתאם ללוח הזמנים שיוגש על ידי הזוכה.סיום ה

  

  ספר המתקן ייכתב בשפה העברית ויכלול את הפרטים הבאים: –ספר מתקן  .ג

על כל מערכותיו מסביבו  הפרויקטתכניות סכמטיות המהוות תיאור כל  )1
  כולל סכמת לוח החשמל.

  

י הוראות הוראות להפעלה ולאחזקה של כל מערכת ומערכת במתקן עפ" )2
  היצרן.

  

רשימה מומלצת של חלקי חילוף למערכות, כולל מספרים קטלוגיים,  )3
שם היצרן, כתובת היצרן, או הסוכן בישראל ופרטים שיאפשרו רכישת 

  חלקי חילוף.
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  רשימת תקלות אופייניות ודרכי איתורן ותיקונן. )4
  

  תעודות אחריות של היצרנים לכל המערכות שהותקנו במתקן. )5
  

  ות של כל המתקן.רשימת תכני )6
  

עותקים ויהיה כרוך באוגדנים ו/או קלסרים  5- הספר יוגש לרשות ב )7
  סטנדרטיים שיכללו תיק מותאם עבור התכניות.

  

לא  רשותעל ידי ה עבודהמסירת המסמכים הנ"ל מהווה תנאי לקבלת ה .ד
  תוכרנה שום תביעות כספיות בגין הכנת המסמכים הנ"ל.

  

ניות ועל גבי המסמכים הנדרשים לקבלת הזוכה על גבי התכחתימת מתכנני  .ה
מהווה אישור והתחייבות מצידם כי העבודה בוצעה בהתאם אישור אכלוס 
  חוזה זה, וברמה מקצועית נאותה ומתאימה לדרישותיהם.  לכל הוראות

  

  שינויים במסמכי ביצוע שאושרו ע"י המנהל 00.46

יוגשו על ידו  היה וידרשו ע"י הזוכה שינויים במסמכי ביצוע שאושרו ע"י המנהל, .א
תכניות מתוקנות בצרוף הסבר לגבי מהות השינוי, ההשלכות הנובעות ממנו לגבי 

  לוח הזמנים לביצוע והסיבות לדרישת השינוי בתכנון.
  

השינויים יוגשו במתכונת מסמכי הביצוע המקוריים מלווים בתכניות, מפרטי  .ב
  ביצוע ובאישורי חמרים וציוד, (במידת הצורך).

  

או להציע פתרון חלופי. קבלת קבל או לדחות את הצעת השינוי המנהל יכול ל .ג
הפתרון החלופי ע"י הזוכה לא תהווה עילה לתביעות כספיות ו/או הטלת 

  אחריות כלשהיא על המנהל.
  

דרש על ידו תוספת כל שהיא בגין השינויים היזומים על יהזוכה מצהיר כי לא ת .ד
  קבלת אישור לשנוי או דחייתו.ידו, ובכלל זאת עלויות הקשורות בזמני המתנה ל

  

  עבודהאומדני ביצוע ה 00.47

הבאות  בינויבהתאם לדרישות נספח העלויות התכנון וההקמה הזוכה מצהיר כי  .א
מה, הנחיות את את כל הנדרש על פי הפרוגרוצעתו הכספית, כולללידי ביטוי בה

עלויות התכנון וההקמה התכנון, המפרט והתכניות והמשתמע מהם ומבטא את 
  קבוע.ציוד הכל הכאמור, לרבות  הוהגמור מתהמושל עבודההת עבור המלאו

  

המציע יגיש בהצעתו  ילווה באומדן עלות ביצוע המתקן. שלב התכנון המפורט .ב
תכנון  1פילוח מפורט של עלויות של המוצע ע"פ הנק' הבאות :ב. - כתב כמויות

.עב' בינוי  2,פיקוח עליון וניהול הפרויקט (ניהול התכנון וניהול הביצוע) ב

 AV.מערכות  4.אלמנטים מיוחדים מייצגים ותפאורות ב 3תשתיות ומערכות ב
 . הפעלות והדרכות למזמין. 5ב

  

עם הודעה על הקבלן הזוכה , יגיש הקבלן הזוכה למזמין  ע"פ לו"ז לאישור  .ג
על פי  ויהיאשר  תכנון מפורט ,כתבי הכמויות לנושא עב' בינוי תשתיות ומערכות

מפורטים (גם במידה וההתקשרות מבוצעות במחיר פאושלי),  כתבי כמויות
  שיוכנו על פי כללי המפרט הכללי לעבודות בניה.

  

  כל ההוראות לגבי אישור מסמכי תכנון תקפות גם לגבי אומדני הביצוע. .ד
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מחירי היחידה שיכללו באומדני ביצוע ו/או בחוזי התקשרות המבוססים על  .ה
כוללים את ערך כל העבודה, החומרים, כתבי הכמויות ומחירים, ייחשבו כ

ההוצאות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, אף את ההוצאות המפורטות להלן, 
 ןביאך לא למעט אלא אם נקבע אחרת במפורש באחד ממסמכי החוזה, לרבות 

  היתר את המפורט להלן:
  

  שכר טרחה לתכנון ופיקוח עליון. )1
  

  אגרות בניה. )2
  

לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה כל החומרים ובכלל זה מוצרים  )3
ושאינם נכללים בה, הפחת שלהם והמסים החלים עליהם, לרבות מס קניה, 

  בלו, מכס וכו'.
  

כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה, כולל כל העבודות  )4
המתוארות בפרק המתאים של המפרט המיוחד ו/או הכללי, לרבות עבודות 

יטויו במסמכים המצורפים, אבל הן דרושות לביצוע שתיאורן לא מצא את ב
עבודה מושלמת ובמידה, וכמו כן כל ההוצאות הנוספות הכרוכות בביצוע 

  העבודה והמתוארות בתנאים המיוחדים.
  

  כל ההוצאות למדידות, תכניות יצור והרכבה, תכניות עדות, בקרת איכות. )5
  

גומי הגנה מיוחדים, השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, פי )6
דרכים, כלי רכב, מבנים ארעיים וכל ציוד אחר, לרבות הוצאות הרכבתם, 
אחזקתם במקום המתקן ופירוקם בגמר העבודה, הוצאות לתיקונים, דלק, 

  שמנים, סיכה ושכר נהגים, מנופאים ומכונאים.

 
הובלת כל החומרים, כלי עבודה, המפורטים למעלה, אל מקום העבודה  )7

בכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו, ו
  וממנו.

 
החסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם, וכן שמירת העבודות  )8

 שבוצעו, לרבות הוצאות תיקונים בתקופת הבדק.
  

הוצאות הגנה על החומרים, מוצרים, העבודות, העובדים וצד שלישי, בפני  )9
  ר.אווי-נזקים והפרעות של מזג

 
, מדידה, , הקמת אתר ההערכות ע"פ דרישות רש"תהוצאות הנהלת עבודה )10

  סימון והוצאות משרדיות.
  

כל המסים וההיטלים, כולל המסים הממשלתיים הסוציאליים, הוצאות  )11
ביטוח של העבודות, העובדים וצד שלישי, בהתאם לנדרש בתנאי החוזה. 

  המחירים אינם כוללים מע"מ.
  

הזוכה והקבלנים שתנאי החוזה מחייבים אותם (הן ההוצאות הכלליות של  )12
הישירות והן העקיפות) ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקוריות, לרבות 

  הוצאות התארגנות באתר וגידורו.
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הוצאות הביול, הערבויות, פרמיות רווח, ומימון הביטוח, והוצאות  )13
על  הקשורות במילוי התנאים הכלליים והמיוחדים הנזכרים בחוזה זה

 נספחיו.
  

 אחריות לטיב העבודה המתואר במפרט המיוחד ו/או בחוזה. )14
  

  רווח הקבלנים. )15
  

כל ההוצאות הישירות והבלתי ישירות של הזוכה והקבלנים, כולל רווח  )16
וגורמים אחרים הקשורים  הקבלן, הקשורות בשילוב עבודות קבלני המשנה,

 בביצוע המתקן.
  

אתר העבודה ו הטרמינל  שלמתהכל הוצאות הזוכה והקבלנים הנובעות מ )17
 מעת לעת.  סילוק פסולתו  לשימוש נים ומוכ םיינק וסביבתו  

  

 - כל ההוצאות הקשורות ב: )18
  

  תיאום עם כל הגורמים. )א(

שיתוף, ביצוע וקביעת סדר העבודה עם שאר הקבלנים והגורמים  )ב(
  באתר.

  אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר. )ג(

  תר לקבוצות שיבדקו טיב הביצוע הכולל.מתן שירותי א )ד(

ומטעמו  מנהלידי ה- הגשת כל הסיוע שיהיה דרוש לכל מי שימונה על )ה(
לצורך עריכת בדיקות לטיב הביצוע באתר ו/או לקיחת דוגמאות 
מהאתר: כגון מת"י, הטכניון, "בזק", חברת החשמל, משרד העבודה 

  וכו'.

  תאום ואישור על ידי המנהל. )ו(
  

לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי העבודה התחייבות הזוכה  )19
הסדירה המתנהלת במקום והתחייבותו ולעשות כמיטב יכולתו על מנת 
למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא, והנחת חומרים ו/או ציוד בצורה 

  שלא תפריע לתנועה.
  

התחייבות הזוכה לסדר רשת דרכים פנימיות שתבטיח גישה במכונית או  )20
ן, והריסתם בכללן או בחלקן או השארתן במקומן יכל חלקי הבניבמשאית ל

בהתאם להנחיות המנהל. וכן לבצע ברמה זהה דרך עוקפת זמנית עקב 
נטרולה של דרך קיימת כתוצאה מביצוע עבודה כלשהי והחזרת המצב 

  לקדמותו בסוף ביצוע אותה עבודה.
  

  כל הנדרש לביצוע תקני, מקצועי ומושלם של העבודה. )21
  

  רות ניהולתקו )22
  

  שינויים ועבודות נוספות על פי דרישת המזמין 00.48

הזוכה יתכנן ויבצע תמורת תשלום עבודות נוספות או שינויים, אשר ידרשו ע"י  .א
  .פרויקטהמזמין מעבר לדרישות נספח הבינוי ו/או לצרכיו הוא במסגרת ביצוע ה

וספות דרישת המזמין תהיה בכתב. התשלום יהיה לגבי שינויים ו/או עבודות נ  
מעבר לתכולת הנספח בלבד, וזאת על פי קביעת המנהל וקביעה זו הינה סופית 
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ומוחלטת. ביצוע שינויים ו/או עבודות נוספות כולל את עבודת התכנון והתיאום 
  הנדרשת.

  

המתקבל  המחיר הנמוךתמורת השינויים ו/או העבודות הנוספות תשולם על פי  .ב
  :לחוזה 14.4.3הוראות סעיף ו שיטות החישוב הבאותהמחירונים/מבין 

    

המחיר הנקוב במחירון "דקל" מאגר מחירים לענף הבניה במהדורתו  )1
העדכנית, בעת קביעת המחיר, ללא תוספת כלשהי ומלבד התוספות 

  .15%הכלולות במאגר המחירים הנ"ל, בהנחה של 
  

מחיר המתקבל על פי ניתוח מחיר שיערוך חשב הרשות הכולל חומרים,  )2
  .או לפי המפורט ב"דקל" 12%עור יקבלני בש עבודה ורווח

  

עבודות נוספות ו/או שינויים על פי דרישת המזמין יבוצעו אך ורק על פי הוראה  .ג
בכתב של המנהל ואין הזוכה רשאי לבצען על דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע 

  ע"י המנהל וזאת מבלי לפגוע בכל מחויבות שהיא של הזוכה על פי נספח זה.
  

על מחיר אינה מהווה סיבה לאי ביצוע העבודה או לעיכוב בתחילת אי הסכמה  .ד
  ביצועה.

  

  .כמפורט לעילעלויות תכנון, ניהול ופיקוח על  .ה
  

  התשלום יעשה לאחר סיום העבודות במועד הנקוב לשם כך בחוזה. .ו
  

  שינויים ועבודות נוספות ביוזמת הזוכה 00.49

  ל הזוכה בלבד.שינויים ועבודות נוספות ביוזמת הזוכה יהיו על חשבונו ש .א
  

  תהליך הטיפול בשינויים ועבודות ביוזמת הזוכה יעשה כדלקמן: .ב
  

  הגשת בקשה מנומקת לשינויים ו/או עבודה נוספות.  )1
  
  אישור השינויים ו/או העבודה ע"י המזמין.  )2
  
  לעילביצוע תכנון באחריות הזוכה והכנת מסמכי ביצוע כמפורט   )3
  
  קבלת היתר בניה, באם נדרש.   )4
  
אין באישור השינויים ו/או העבודה על ידי המזמין בכדי להוות אישור   ) 5

ו/או הסכמה לשינוי בלוחות הזמנים של החוזה, אלא אם ניתן במפורש 
  ובכתב על ידי המנהל.

  

  קביעת מחיר של חלקי עבודות שבוצעו במתקן ותשלום עבור ביצועם 00.50

ועד אך ורק לצורך האמור בסעיף זה לגבי קביעת מחירים של חלקי עבודות, נ .א
  חישוב עלות ההשקעה להחזרת ההשקעה במקרה של הפרת החוזה. 

לרבות עלויות תכנון, ניהול ופיקוח  פרויקטכל העלויות הקשורות בהקמת ה
  ועבודות רג'י מגולמות בהצעתו של הזוכה ולא ישולם עבורן בנפרד.

  

נים קביעת מחיר של חלקי עבודות שבוצעו במתקן ע"י הזוכה תעשה באופ .ב
  הבאים:
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על פי סכום  - שנסתיים ביצוען המלא עפ' אבני הדרך עבודות מושלמות  )1
הפרק המתאים בתוצאות ההתקשרות של הזוכה עם קבלנים מבצעים ועל פי 

  הקמת קירות ומחיצות.  02אבן דרך , לדוגמה 00.49הוראות סעיף 
  

י ע"י  על יד יאושרש אבני הדרךעבודות שאינן מהוות פרק מושלם על פי  )2
, כאשר מנגנון קביעת מחירי היחידה המנהל בהגשתם בשלב התכנון המפורט

או ע"י קביעת % ההתקדמות שיקבע ע"י  ב' 00.50יהיה על פי הוראות סעיף 
  המנהל מטעם רש"ת

  

תשלום עבור ביצוע חלקי עבודות מותנה בהוכחת תשלום ע"י הזוכה לקבלנים  .ג
של  רו"חיות, מלווים באישור מבצעים. ההוכחה באמצעות חשבונות וחישוב כמו

  הקבלן המבצע על קבלת תשלום בגין ביצוע העבודה.
    

  קבלת העבודה ו/או חלקי העבודות 00.51

יבצע המזמין באמצעות המנהל קבלה של כתנאי לקבלת העבודה על ידי הרשות  .א
  העבודה.

הקבלה תבוצע רק לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה, ביצוע בדיקות  .ב
להלן, הכנת תכניות עדות ואישור בכתב של המפקח מטעם קבלה כמפורט 

  לקבלה על ידי הרשות. נהמוכ עבודההזוכה כי ה

עם קבלת העבודה, על הזוכה להגיש תכנית בטיחות וגיהות שנתית הכתובה על  .ג
  ידי ממונה בטיחות וגיהות של הזוכה, לאישור אחראי בטיחות וגיהות נתב"ג.

  

  בדיקות קבלה 00.52

 סדרת בדיקות קבלה כמפורט להלן:הזוכה  צעיבעם סיום העבודה  .א
בדיקות קבלה על ידי מנהל הפרויקט מטעמו. מנהל הפרויקט וכן כל מתכנני  )1

ויאשרו כי העבודות בוצעו בהתאם להוראות החוזה, הפרויקט יבדקו 
התכניות, התקנים  המפרט הכללי לעבודות בניה, המפרטים המיוחדים,

  והוראות כל דין.

  ך של המוסדות דלהלן:ביקורת נציג מוסמ )2
  

בביקורת בודק פרטי מטעמו, שיאושר קודם לכן על  –מתקן החשמל  )א
  ידי הרשות, לרבות מתקן החשמל של מערכות מיזוג האויר.

  

  התעופה. שדות רשות של ציגנבביקורת ה –מתקן הטלפון  )ב
  

  ביקורת מכון התקנים הישראלי.נציג הרשות ו –מתקן גלוי אש ועשן  )ג
  

בדיקת בודק מוסמך של משרד העבודה ועל פי  –מכלול המתקנים  )ד
ביקורת נציג רשות שדות התעופה ומתכנני המתקנים מטעם הדין, 
  .הזוכה

על הזוכה לדאוג להזמנת הבדיקות בעוד מועד ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות  .ב
בהן, עד לקבלת המתקנים ללא הסתייגויות, לרבות תשלום אגרות ושכר 

 ידרש.ים בציוד וכח אדם ככל שהבודקים והושטת סיוע לבודקי
  

בטרם המציא הזוכה אישור מכל הגורמים הנ"ל  על ידי המנהל תבוצע קבלהלא  .ג
כי העבודות בוצעו בהתאם להוראות החוזה, המפרט הכללי לעבודות בניה, 
המפרטים המיוחדים, התקנים והוראות כל דין וכי אין שום מניעה לקבלת 

היתר ו/או רישיון אחרים הנדרשים לצורך  ) וכן כל אישור,5תעודת גמר (טופס 
  תפעול ואחזקת הפרויקט על פי דרישת הרשויות.
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ף התכניות ואת כל האישורים ימסור הזוכה למנהל בליווי מכתב מתאים ובצר .ד
 י ביצוע הקבלה על ידי נציג הרשות.נהמעודכנות, וזאת לפ

  

עליה יהיו  עם סיום תהליך הבדיקות יפקיד המנהל מטעם המזמין תעודת קבלה .ה
המנהל יאשר בכפוף למילוי כל  חתומים כל גורמי האישור כאמור.

  ההסתייגויות את תעודת הקבלה.
  

  אישור התקנת מערכות בהתאם לדרישת שירותי הכבאות 00.53

הכוללים נוסחי אישורים שעל הזוכה לספק, נספחים  6בסוף מסמך זה כלולים  .א
  בהתאם להוראות שירותי הכבאות.

  

הוא יודע שהספקת האישורים הנדרשים הינה תנאי מוקדם הזוכה מצהיר כי  .ב
  .הפרויקט הפעלת קבלה, אכלוס ול

  

  תעודת גמר מרשויות מוסמכות 00.54

 תעודת גמרהזוכה יהיה אחראי לבצע את כל הפעולות הדרושות לקבלת  .א
תעודת גמר , לרבות ביצוע כל הפעולות הנדרשות על פי הדין לקבלת לעבודה

ות על ידי הועדה המקומית/מחוזית לתכנון ובניה והפעולות הנדרש )5 טופס(
  מחוז המרכז למבנים בנתב"ג.

  

וכי  5הזוכה מצהיר כי הוא יודע שמילוי התנאים הנ"ל הוא תנאי לקבלת טופס  .ב
הינה באחריותו המלאה לרבות קבלת אישורי מתכנני הרשות  5קבלת טופס 

  .לבניהשיומצאו לו על ידי הועדה המחוזית לתכנון וכנדרש בטפסים 
  

  פגמים בתכנון ו/או בביצוע המתקן לאחר השלמת 00.55
שלא  העבודה  , לרבות בתכנון, תוך תקופת החוזה והנובע מביצוע בעבודה נתגלה פגם 

בהתאם לתנאי החוזה. יהיה הזוכה חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו הוא, 
  ויים לרשותואם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הזוכה חייב בתשלום פיצ

  

  תכולת תחשיב המחירים 00.56
הזוכה מצהיר בזאת כי כל העלויות וההוצאות הנדרשות על מנת לקיים את כל האמור 

נכללו על ידו בתחשיב המחיר המוגש על ידו במסגרת הצעתו פרק המוקדמות לעיל ב
  תכנון הקמת ניהול והפעלת הפרויקט..ל
  

חשבון הזוכה" ו/או "כל העבודות יהיו אזכורי משפטים כגון "המחיר כולל..." ו/או "על 
כלולות במחירי היחידה" ו/או "לא תשולם כל תוספת מחיר..." וכיו"ב באים כהדגשה 

  ואין בהם לגרוע מהאמור לעיל.
  

  כותרות 00.57
הכותרות שבמסמך זה ובכלל שאר מסמכי החוזה נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין 

  להזדקק להן בפירוש תוכן המסמכים.
  
  

                        
  זוכהחותמת וחתימת ה                  
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  אישור כבאות – 1 נספח 
  1טופס 

        תאריך: 
        תיק כיבוי: 

        תיק עיריה: 
  

  לכבוד
  המדור למניעת דליקות

  שרותי כבאות
        

  
  א.ג.נ.,

  
  הנדון: אישור על התקנת מערכת גלאי אש ועשן 

           ברחוב:       -ב 
        חלקה(ות):        גוש: 

       מכתב דרישותיכם מיום:  סימוכין
      ואישור התכנית מיום : 

  
בהמשך לדרישתכם בנושא התקנת גלאי אש ועשן, אנו החתומים מטה מצהירים בזה כי כל 

וכל ציוד אחר      מערכת גלאי אש/העשן שכוללת: מרכז בקרה, גלאים מסוג: 
 וכן       הקשור למערכת הנ"ל הותקנו עפ"י דרישתכם במכתבים שבסימוכין: 

  .1220ובהתאם לתקן ישראלי      התכנית המאושרת מיום: 
  

  מצ"ב הפרוספקטים של המערכת הנ"ל.
  

  בכבוד רב,                
  

      שם מבצע העבודה:             
          ת.ז.:           
        כתובת:           
          חתימה:           
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  אישורי כבאות – 1 נספח 
  2טופס 

  
        תאריך: 

        תיק כיבוי: 
        תיק עיריה: 

  
  לכבוד

  המדור למניעת דליקות
  שרותי כבאות

        
  

  א.ג.נ.,
  

  הנדון: אישור תקינות מערכת הכריזה למסירת ידיעות לציבור
                    -ב 

       סימוכין מכתב דרישותיכם מיום: 
  

בהמשך לדרישתכם בנדון, אני החתום מטה מצהיר בזה כי בדקתי/נבדקה מערכת החשמל ע"י 
הכריזה למסירת ידיעות לציבור הותקנה עפ"י התקן  בעל מקצוע רלוונטי ונמצא שמערכת

ונמצאת תקינה להפעלה. מערכת הכריזה מחוברת לספק כוח עצמי במתח נמוך (מצברים) בנוסף 
  למתח הרגיל.

  
  
  

  בכבוד רב,                
  

      שם מבצע העבודה:             
          ת.ז.:           
        מס' רשיון:           
          חתימה:           
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  כבאותאישורי  – 1 נספח 
  3טופס 

  
        תאריך: 

        תיק כיבוי: 
        תיק עיריה: 

  
  לכבוד

  המדור למניעת דליקות
  שרותי כבאות

        
  

  א.ג.נ.,
  

            -הנדון: אישור תקינות מערכת חשמל  ב 
           ברחוב:     השייך ל:   
        -ב    חלקה(ות):     גוש:   

         סימוכין מכתב דרישותיכם מיום: 
    
ן, בדבר אישור למערכת החשמל אני החתום מטה מצהיר בזה כי בדקתי בהמשך לדרישתכם בנדו

את מערכת החשמל במקום הנדון. נמצא שהמערכת תקינה ועונה על כל דרישות חוק החשמל 
  תשי"ד. 1954משנת 

כמו כן כל מערכת החשמל והלוחות, הצנרת וחומרי הבידוד הותקנו עפ"י חוק החשמל משנת 
  תשי"ד. 1954

  
  

  וד רב,בכב                
  

      שם מבצע העבודה:           
          ת.ז.:           
        מס' רשיון:           
          חתימה:           
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  אישורי כבאות – 1 נספח 
  4טופס 

  
        תאריך: 

        תיק כיבוי: 
        תיק עיריה: 

  
  לכבוד

  המדור למניעת דליקות
  שרותי כבאות

        
  

  א.ג.נ.,
  

            - הנדון: אישור על מערכת המים ב 
           ברחוב:      ל: השייכת 

        בעיר:     חלקה(ות):     גוש: 
  

אני החתום מטה מצהיר בזה כי בדקתי את מערכת המים לכיבוי אש אשר כוללת ספיקה ולחצים 
  מדו"ח דרישותיכם ומצאתי שהמערכת תקינה.       עפ"י סעיף 

  
  

  בכבוד רב,                
  

        שם ומשפחה:             
          ת.ז.:             
         מס' רשיון:            
          חתימה:             
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  אישורי כבאות – 1 נספח 
  5טופס 

        תאריך: 
        תיק כיבוי: 

        תיק עיריה: 
  לכבוד

  המדור למניעת דליקות
  שרותי כבאות

        
  א.ג.נ.,

  
  התקנת מערכת מתזי מים (ספרינקלרים) אוטומטיתהנדון: 

  
  

מהנדס/יועץ מים בעל רישיון מס':        ת.ז:      אני החתום מטה: 
      .  

  
  מצהיר בזאת כי:

  
    מס':                 מערכת מתזי מים/ספרינקלרים שהותקנה ברחוב:   .1

  חלק ב'. 1596(התכנית הרצ"ב) תוכננה על ידי, לפי דרישות ת"י      עבור:    
  ביצוע ההתקנה של המערכת היתה בהשגחתי ולפי הנחיותי.  .2
בכל חלקיה וכשירה לפעולה. בגמר ההתקנה בדקתי את כל המערכת ונמצאה תקינה   .3

  הרצ"ב).     (כפוף לדו"ח בדיקה מיום: 
ידוע לי היטב שלענין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין   .4

  הצהרה זו כשהיא חתומה על ידי כדין עדות שנתתי בבית המשפט.
  

                      
  חתימת המהנדס              

                    שם החברה: 
          טלפון:          כתובת: 

        חתימת המהנדס:       שם המהנדס/יועץ: 
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 אדריכלות 90.01
 

  הפרוייקט 
   

 תכנון והקמת מרכז מבקרים חוויתי עבור רשות שדות התעופה .א
  המתכנן .ב

שנים  8צוות התכנון מטעם הקבלן המציע יכלול אדריכל בעל נסיון של 
שנים בתחום הטיפול  8בתכנון פרוייקטים מוסדיים ציבוריים, בעל נסיון של 

בהיתרי בניה וטיפול מול הרשויות וועדות לתכנון ובניה, מעצב הפנים מטעם 
שנה לפחות בתחום האדריכלות עיצוב  8הקבלן המציע יהיה בעל וותק של 

(חמש) השנים  5פנים ועיצוב תפאורות ומייצגים אשר תכנן במשך 
 ,מתחמי חוויה , מרכזי מבקרים,רונות, בעיקר פרוייקטים מוזיאליםהאח

  תערוכות קבועות וכו' 
  
  
  

קשיחה או  : כל הקירות יבנו מבניהרמת גימור לחללי הטרמינל והקירות
, יצופו ויחופו בחומרי חיפויי קשיחים למניעת פגיעות בס דו קרומייםבקירות ג

 מכניות ולתחזוקה קלה ע"פ מיפרט טכני מצורף
 

ת ותהיה כדוגמת בריסול לפחו K 35:  תעמוד בדרישה אקוסטית של התקרה
לוחות עץ אקוסטי או ש"ע . התקרה תאפשר גישה נוחה למערכות 

  וציוד שיותקן מעליה.
  

בעל ספיגות נמוכה  HEAVY DUTY:  יעמוד ברמת שחיקה של הריצוף

  . R 10ומקדם החלקה כנדרש בתקן אך לא  פחות מ  
  
  

  .:  תאורת לדתאורה 
  

  

  תאור העבודה .2

 1באולם קבלת הבאים  הישן של טרמינל מרכז המבקרים  ימוקם  .א
בנתב"ג. למתחם  זה יתוכנן ע"י מהנדס קונסט' אלמנט תמיכה  לכל 

  האלמנטים תלויים לצורך
תמיכת מערכות כולל דרכי גישה אליהן לאנשי תחזוקה. אלמנט 
התמיכה יהיה מסוגל לשאת עומסים של הנדרש ובכפוף לתכנון 

  ואישור מהנדס קונסט' לביצוע.
  

ות חדשות מהגג המרחבי הקיים וכל המערכות של המתחם מערכ
 החדש יורכבו על אלמנט התמיכה המתוארות לעיל.

בחלקו של המסוף החדש קיימת תקרת ביניים שבו לא יהיה צורך 
  באלמנטי תמיכה.. 

  

הפרויקט הנחיות לתכנון  ד.
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התקרה החדשה תהיה תקרה המוגדרת "קלה" נתמכת ע"י  .ב
  קונסטרוקציית עמודים וקורות מפלדה מגולוונת 

נת על הרצפה הקיימת. התקרה החדשה תחובר לתקרת הגלריה נשע
  הקיימת.

  
ג. מודגש בזאת כי יש לקחת בחשבון השארת מעבר נוח להולכי רגל 

  10- ו 8לשערים 
  

  שיטת הבניה .3

  ק"ג/מ"ר .  500הרצפה הקיימת תתוכננה לעומסים של  .א
  

התקרה ה"קלה" תיתמך ע"י אלמנטי תמיכה שיתוכננו ויאושרו ע"י  .ב
  ונסט'.מהנדס ק

כדי שהעומסים של התקרה החדשה יתפזרו על פני הרצפה הקיימת, 
השאיפה תהיה ככל שידרש להעמיד העמודים על  קורות היסוד או 
במקרה של שורת עמודים מעל פלטות, קרובים ככל הניתן לקורות 

  היסוד ולשלבם בתוך
מחיצות ולצופף אותם במרחקים הנדרשים שיבטיחו פיזור העומסים 

  טות.על הפל
  

  יציבות קונסטרוקציית הפלדה .4

היציבות האופקית של התקרה החדשה תובטח ע"י חבור אלכסוני  .א
פלדה בין העמודים במספר קירות ומחיצות. מערכת זו תתוכנן לכח 

  בניצב לשטחן. ק"ג/מ"ר הפועל על המחיצות  50אופקי של
  

חבור פרופילי הפלדה של התקרה החדשה אל רכיבי השלד הקיימים  .ב
עם ברגי עיגון מכניים במקרה של  התחברות לעמודי וקירות יעשה 

בטון, או ע"י ריתוכים במקום עם תיקוני גילוון "קר" במקרה של 
התחברות לעמודי פלדה, עם שימת לב מרבית לא לפגוע בחוזק 

  הרכיבים הקיימים.
  

    חומרים .5

  הבטון  .א
  .466כמוגדר בתקן הישראלי  30- סוג הבטון הנדרש הוא ב

  

  הפלדה .ב

מוגדר בתקן הישראלי כ Fe – 360 ואה בכל הרכיביםג הפלדה סו .1
. כל רכיבי הפלדה כולל הברגים,  האומים וברגי העיגון 1225

וצבועים לעמידות נגד  918המכניים יהיו מגולוונים כנדרש בת"י 
  האש לשעתיים  לפי הנחיות יועץ הבטיחות.

כמוגדר  8.8הברגים אשר בהם יחוברו האלמנטים יהיו מסוג  .2
        1225 בתקן הישראלי

בתקן ו   1225ת"י בכפי שמוגדר  8ברמה  הסוג האומים יהי .3

  .ISO  898/2הבינלאומי 

לפני תחילת הזוכה ימסור את שם המקור ממנו תגיע הפלדה  .4
את כל המידע,   יספק הזוכה  ת החומריםילפני קניהעבודה. 

המסמכים והתעודות הנדרשות, בדבר המקור ממנו הפלדה 
 ולקבל את אישור המנהל לכך. ם אמורים להיקנות, והעזרי

  



104 
 

  

  דייס צמנטי .ג
ח בין עמודי הפלדה ורצפת הבטון ימולא בדייס צמנטי בלתי ומרוה

צוע הדיוס יש לפני בילפחות .  30- מ"מ בחוזק ב 50י מתכווץ בעוב
היה דליל דיו , בכדי הדייס ילנקות את פני הבטון ולהרטיבו במים.  

ן ואת המרווח שבין ויגהעי גוולים של ברשרהפח לחלוטין את נלא למ
  פני הבטון ותחתית פלטת הבסיס .

ות שע 5 - ל מימים , הח 4-3למת הדיוס יש להשקותו במשך הש ירחא
  אחרי השלמת הדיוס.

  

 דרישות נוספות לקונסטרוקציות פלדה .5
כל הפגיעות שיתהוו באלמנטים הצבועים כתוצאה מהובלה או  .א

לאחר ליטוש המקומות עד   באתר,  הרכבה יתוקנו בצבע המתאים
 קבלת משטח פלדה מבריק, אחיד ונקי.

  

 מ"מ. 2עד  - הסטייה המותרת במיקום קבוצות חורי הברגים  .ב
  

רגילה אחת. מתחת לכל  דיסקיתמתחת לכל ראש בורג יש להרכיב  .ג
  רגילה אחת. דיסקיתאום יש להרכיב 

הרכבת בסיום  כנ"ל דיסקיותבשום אופן אין להשתמש ביותר משתי 
האומים והדיסקיות תבלוט הברגת הבורג בשלש כריכות לפחות 

  מעבר לפני האום.
  

כל ריתוכי האלמנטים יהיו אחידים ויעובדו בתוך פאזות מתאימות  .ד
חומר  מלאכה של הזוכה.   אשר יובאו לידי ביטוי בתכניות בית

הרתך צריך למלא את מלוא הנפח של החריץ עד לפני האלמנט ללא 
על מנת להבטיח את מלוא עובי התפר  גומות או נקבוביות.עובי חסר, 

לכל אורכו יש להמשיכו מעבר לאלמנט המרותך על גבי לוחות המשך 
השווה לפחות לשלוש  ימינימאלזמניים  (פחיות טכנולוגיות) באורך 

י התאמה בין פני האלמנטים א מ"מ. 50עובי התפר, או  פעמים
 3 - ולא יותר מ   יב הדק מעובי הרכ 10%המרותכים לא תעלה על 

 .מ"מ. לאחר השלמת הריתוכים יסולקו לוחות ההמשך הנ"ל
  

  בדיקות .ה
מבלי לגרוע מהאמור בהסכם, רש"ת רשאית לדרוש מהזוכה לבצע על 
חשבונו וללא הגבלה כל בדיקה בין אם על ידי מעבדה ובין אם על ידי 

  בודק מיוחד.
ות על הזוכה להביא לאישור רש"ת את המעבדה המוסמכ

והמאושרות שתבצע את הבדיקות,  כמו כן רשאית רש"ת לבחור את 
  המעבדה/בודק.

  

  תקנים לתכנון .6
  הם: מסמכים שאינם מצורפים אך מהווים חלק ממפרט מיוחד זהה

משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד  - המפרט הכללי שבהוצאת הועדה הבין
  , ןהביטחו

מהדורה גרות חרש עבודות מס 19פרק  - משרד הבינוי והשיכון ומע"צ 
  .מוקדמות לנ"ל וכל פרקי הבטון ופלדת הזיון– 00ק   , כולל פראחרונה

  למפרט הנ"ל. עבודות בטון יצוק באתר 2כמו כן פרק 
  על כל חלקיו במהדורות המעודכנות. הבטון,, חוקת 466 - התקן הישראלי 
על כל חלקיו במהדורות , חוקת מבני פלדה 1225 - התקן הישראלי 

  ת.המעודכנו
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  .AISC)התקן האמריקאי לפלדה (

  .לקביעת חוזק הפלדות -ISO 630-1980התקן הבינלאומי 

  לקביעת חוזקי הברגים. -ISO 898/1-1978התקן הבינלאומי 

  לקביעת חוזק האומים. ISO -  898/2 -  1980התקן הבינלאומי 

  .BS)התקן הבריטי לפלדה (
שהם מצורפים ובין  כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה בין

  שהם אינם מצורפים.
  

 הנחיות משלימות .7
  

הזוכה במכרז יגיש לאישור רש"ת התכנון המוצע, כולל חישובים  .א
סטטיים עבור כל הרכיבים הנושאים של   התקרה החדשה, הן 

לעומסים אנכיים והן לעומסים אופקיים, פרטי החבור בין הרכיבים 
מים ותכניות ייצור של הנ"ל ובינם לבין רכיבי שלד המבנה הקיי

 קונסטרוקצית הפלדה. 
  
  

כמו כן החישובים הסטטיים יכללו בדיקת קורות היסוד והפלטות  .ב
הקיימות בהתאם למערכת העמודים  המוצעת, ותכנון קטעי הרצפה, 

בדיקת הרצפה, הפלטות וקורות יסוד תיעשה עבור עומסי ריצוף, 
קרה החדשה ק"ג/מ"ר ועומסי הת 350מחיצות, עומס שימושי של 

הקלה     הנשענת על הרצפה. הבדיקה תוכיח שהמאמצים 
המתקבלים ברכיבי הרצפה הקיימים לפי התכנון המוצע  אינם 

עוברים על המאמצים באותם הרכיבים עבור העומסים שנלקחו 
 בחשבון בתכנון המקורי. 

  

המגיש רשאי להציע פתרונות חזוק של הרכיבים הקיימים, כולל בין  .ג
כלונסאות חדשים, אם    יזדקק לכך בהתאם למתוכנן  היתר קידוח

  על ידו.

     
רש"ת תספק קווי מתזים עד למפתן מרכז המבקרים או תנחה את הקבלן  90.02

מציע למקום התחברות בשטח המוצע , והקבלן המציע יבצע את כל העבודות ה
 מנק' החיבור לצרכנים ע"פ התכנון .

 
  העבודות כוללות את .1

 אויר. ניקוזי יחידות מיזוג  .1
אספקת והתקנת מערכות מים לצריכה (כולל מערכת "חסכמים" בברזים)  .2

 ולכיבוי אש.
אספקת והתקנת מערכת לכיבוי אש אוטומטית (ספרינקלרים) בחדרים  .3

 כיסוי שטח). 100%משותפים, בחדרים טכניים ובמחסנים (
  

  ביצוע העבודות יהא ע"פ המפורט להלן .2

  .34ופרק  07"המפרט הכללי"  פרק  .1

 הוראות למתקני תברואה. - ת הל" .2
  , המעודכן, על כל חלקיו.1205תקן ישראלי מס'  .3

 מעודכן על כל חלקיו. 1596תקן ישראלי מס'  .4
  אגף מבנים ותשתיות". –הוראות והנחיות של חטיבת תכנון והנדסה  .5

 הוראות כיבוי אש ע"י קצין מניעת דליקות האזורי. .6
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 זמיןהערות נוספות בכתב או בע"פ אשר ינתנו ע"י המ .7
 הנחיות יצרנים לגבי עבודות צנרת במחיצות גבס. .8
 תוכניות של מערכות חיצוניות של מים, ביוב וניקוז. .9

 הנחיות ודרישות של משרד הבריאות, מחלקת בריאות הסביבה. .10
  

 חשמל 90.03
  כללי .1

 שבין החוזה ממסמכי נפרד בלתי חלק הנם רש"ת של הכלליים המפרטים

 שכל ויציין הנתונה, לעבודה מיוחד מפרט יכין המתכנן הזוכה. לבין רש"ת

 המפרטים דרישות על מקרה בכל עדיפות המיוחד המפרט דרישות

 מינימום דרישות הם הכלליים המפרטים דרישות מקרה בכל הכלליים.

 לדרישות נוספות המיוחד המפרט של והדרישות ברש"ת עבודות לביצוע

  הכלליים. המפרטים
 את ולהתאים רש"ת של הכלליים במפרטים מעמיק עיון לעיין מתכנןה על

  אלו. מפרטים של הספציפיות לדרישות שבאחריותו המיוחד המפרט
 ,בהתאם לפרויקט הרלוונטיים הנושאים כל את ולפרט להגדיר המתכנן על

  האחרונה. במהדורה 08 במפרט להגדרה לנדרש
 ליותאהמינימ הדרישות את לקבוע היא רש"ת של הכלליים המפרטים כוונת

 את בחשבון להביא הזוכה ברש"ת.על חשמל מתקני המבצע הזוכה מן

  אלו. דרישות של הכספיות המשמעויות
 למסמכי גורף באופן מצרפת שרש"ת במסמכים לעיין חובה המתכנן על

 ולהימנע רש"ת, של לקבלן הסטנדרטי בחוזה ובמיוחד קבלנות, מכרז

   המיוחד. במפרט הסטנדרטי החוזה סעיפי של חוזרת מהתייחסות
   המיוחד. במפרט הציוד את לאפיין המתכנן על

  
  

  קיים במיתקן חדש  מיתקן  שילוב .2
  

 להביא ועליו הקיים המיתקן עם החדש המיתקן לשילוב אחראי המתכנן

  הזה. הנושא את הטרחה לשכר בהצעתו בחשבון
  
 ואת המתוכנן המיתקן של הביצוע שלבי את במדויק להגדיר המתכנן על

  הקיים. במיתקן שילובו שלבי
  

 הנכללות המערכות לחלקי וההתחברויות האלמנטים כל את יתכנן המתכנן

  התעופה. שדות רשות של הבטיחות לדרישות ובהתאם היעד בהנחיות
  

מתכנן החשמל יהיה אחראי לתאום מערכות החשמל עם מערכות החשמל 
אש, מעליות, דלתות - וויר, מערכות גילוי וכיבוישל מתקני מיזוג הא

  אש, מערכות להזנה חילופית וכדומה.- מילוט, משאבות כיבוי
 שהיא לוודא בכדי הפרק בראש התקנים רשימת את המתכנן יבדוק כן

  ומעודכנת. מלאה
 האש כיבוי מערכות של החדשים הקווים של השילוב את יתכנן המתכנן

  הקיימות. המרכזיות בתוך
  

  ופנימיים חיצוניים גורמים בין תיאומים .3
  

 ביחס הבטיחות יועץ של ההמלצות כל ליישום ידאג החשמל מתכנן

 ידאג וכן חשמליות. הפעלות הדורשות אחרות ומערכות החשמל למערכות
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 הכרוכות הבטיחות יועץ המלצות ליישום אש- כיבוי ממחלקת אישור לקבל

  . א') בנספח הטבלה (יישום חשמליות בהפעלות
  

  אוויר מיזוג מערכת  3.1
  

 ולוחות מיתקן תכנון את לביצוע ויאשר יבדוק החשמל מתכנן

  האוויר. מיזוג מערכת של החשמל
  

  אש וכיבוי גילוי מערכת  3.2
  

 בשיתוף אש וכיבוי גילוי מערכת של התכנון את לבצע המתכנן על

 את תשמתחזק החברה ועם האחזקה אגף עם מלא פעולה

  .המערכת
 הכבאים" התארגנות כ"מקום הבטיחות יועץ ע"י שנקבע במקום

 התקנת לתכנן המתכנן על אש), של במקרה לבניין הכבאים (כניסת

 של משנה לוח כוללת הקופסה הכבאים". של השתלטות "קופסת

 המשנה לוח כבאים". ו"מפסק אש וכיבוי גילוי של הבקרה לוח

 ומאפשר אש וכיבוי גילוי של הפיקוד לוח עם בתקשורת נמצא

 האש לאזורי בהתאם עשן, מפוחי של קבוצות של הפסקה\הפעלה

  הבניין. של השונים
 של החשמל אספקת של כללית הפסקה מבצע הכבאים" "מפסק

 המערכות ויתר עשן מפוחי של החשמל אספקות מלבד הבניין,

 יועץ על היא ההגדרה (חובת LIFE SAFETY כ המוגדרות

  הבטיחות).
 אספקות לוח לתכנן המתכנן שעל הוא אלו הנחיות של יוצא פועל

 בבניין בחדר או לבניין מחוץ שיותקן , LIFE SAFETY מערכות של

 כבל באמצעות יוזן זה לוח הבניין. מיתר נפרד אש אזור שהוא

      גנראטור.- דיזל ע"י המגובה ראשי חשמל מלוח ישירות באש עמיד
 הכבלים אש.- עמידי יעודים םכבלי  באמצעות יוזנו המפוחים

 וטמפרטורת שניות 5 למשך   C280 של קצר בטמפרטורת יעמדו

  שעה. למשך  C250 של יתר עומס
  
 באופן יבוצעו, אש פריצת שבשעת בחשבון להביא המתכנן על

  הבאות: הפעולות אוטומטי,

 בהם במתקנים הכיבוי משאבות של אוטומטית הפעלה תבוצע .א

  במים. לכיבוי נוספות מערכות ו/או מים מתזי מופעלים
 הראשי המפסק פתיחת ידי- על האוויר מיזוג מערכת תדומם .ב

  הרלוונטי.
  האירוע. באזור העשן מפוחי ויופעלו העשן פתחי ייפתחו .ג
 החשמל מפסקי ייפתחו החשמל בלוחות אש גילוי של במקרה .ד

  הרלוונטיים. החשמל לוחות  המזינים הקווים של
 המרכזת באמצעות שריפה,ה ומקום שריפה על הודעה תצא .ה

 כיבוי מחלקת של ליומנאי חייגן, ובאמצעות אש וכיבוי לגילוי

  והצלה.
אש בתעלות - ייסגרו המחסומים להפרדת שטחי האש (דמפרי .ו

  מיזוג האוויר ודלתות אש).
  ייפתחו דלתות המילוט. .ז
תיבדק אפשרות הקישור עם המעליות: הורדת המעליות  .ח

  לקומת הקרקע.
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 גילוי מרכזית שמספקת החברה עם בתאום למלא, המתכנן על

 בנספח המצורפת ההפעלות טבלת את הבטיחות ויועץ אש וכיבוי

  מקשרת (הטבלה א'
 מע' אויר, מיזוג החשמל, למערת אש וכיבוי גילוי מערכת בין

 דלתות מעליות, עשן, הוצאת מפוחי כיבוי, משאבות כריזה,

      ). אש הפרדת
  

 ציוד כל או שרתים יםהמחבר הכבלים כל , מחשב בחדרי 3.3

 או מסוככים ,יהיו קו"א 1 על העולה  אחר מחשוב

 משוריינים.
  

 באמצעות למנועים יחוברו רכים ומתנעים מהירות וסתי 3.4

  משוריינים. או מסוככים    םכבלי

 בפילטרים או\ו במשנקים  יצוידו המהירות וסתי כל  3.5

 לערכים THD- ה רמת להגבלת פסיבים או יםיאקטיב

 מתקני ביצוע למפרט ,בהתאם לתקנים אםבהת הנדרשים

 חברת של הטכנית לאמנה ובהתאם ברש"ת חשמל

 זה. בנושא הדנה החשמל
 ווסתי רכים מתנעים שלוחות לכך לדאוג המתכנן על 3.6

 שאליהם מהמנועים ליאמינימ במרחק יותקנו מהירות

 בחדר יותקנו אלו שלוחות מאוד רצוי מחוברים. הם

 המכונות. דרילח סמוכים בחדרים או מכונות
  סוככיםמ כבלים באמצעות יחוברו ובקרה פיקוד אביזרי כל 3.7

   כח. מכבלי מופרדים במובילים המונחים
  

  בטיחות .4
 הצורך את הרש"ת, של הבטיחות יועץ עם יחד היטב, לשקול המתכנן על

 גזים ופליטת באש העמידה מבחינת המתאימים הכבלים סוגי את לבחור

 חשיבות הכבלים, צפיפות התקנתם, מקום של כפונקציה שריפה, בשעת

 להימצא העשויים האנשים מספר מבחינת התקנתם מקום צפיפות המיתקן,

  וכדומה. אחת ובעונה בעת במקום
 כבלים לתעלות מעל עשן וגלאי טמפרטורה רגשי התקנת לתכנן המתכנן על

 חיבורם את לתכנן וכן חשמל, בחדרי ראשיים חשמל בלוחות ולאורכם,

  המרכזית. הבקרה למערכת ליתאהפונקציונ
 בהם המקומות את למעלה, שהוגדרו לתנאים בהתאם לקבוע, המתכנן על

  אש. התפשטות מעכב בחומר המותקנים הכבלים את לצבוע יש
  

  חישוב הספק שנאים וגנרטורים .5
               חרום רגילים, עומסים לאותטב התכנון, ממסכי כחלק , להציג המתכנן על

  והגנרטורים.  השנאים הספק בחירת של וחישובים  UPS ו
 במתקן תוספות של במקרה גם העומסים חישובי את לבצע המתכנן על

 על 70% ושל שנאים על  80% של ליאמקסימ עומס על יצביע  החישוב קיים.

 של ורזרבה איהשנ של  K FACTOR ב להתחשב יש בחישוב גנרטורים.

     ההרמוניות. השפעת של נוסף לקיזוז 10%
  

  פירוט ודגש לגבי נושאים ייחודיים .6
 במפורש, לציין המתכנן חייב לגביהם הנושאים מפורטים הבאים, בסעיפים

  דרישותיו: את בתוכניות, או המיוחד במפרט



109 
 

  

 וניםש הם אם מיוחדים למתחים דרישה לציין יש – מתח .א

  שבמפרט. מאלה
  

 את הכמויות ובכתב המיוחד במפרט לפרט יש – צינורות .ב

 הכבים צינורות בין ולהבחין הנדרשים הצינורות סוגי

  מאליהם. כבים שאינם צינורות ובין מאליהם

 במפרט תיאור טעונים – תקשורת למערכות כבלים .ג

   המיוחד.
  

 הדבר יצוין הארקה, מערכת לתכנן יידרש אם – הארקות .ד

 כאשר הכלל מן יוצאים במקרים המיוחד. פרטבמ

 להכין יש הרטבה המחייבת הארקה אלקטרודת תאושר

 לפתרון כחלופה נתןיי זה מפרט מיוחד. מפרט לכך

  מקובל.
 המיוחדות הדרישות את התואם הארקה מתקן יתוכנן תקשורת בחדרי

  תקשורת). למתקני כללי (מפרט 18 מפרט של ההנחיות ואת רש"ת של
    

 האטימות דרגת את לציין יש – אבזרים תאטימו .ה

  אבזר. כל לגבי הנדרשת
  

 המיוחד במפרט אחרת צוין לא אם – מאור נקודות .ו

 1.5 נחושת מוליכי 3 לפחות המאור נקודות בכל יושחלו

 של נחושת מוליכי 3 לפחות תקע בתי ובנקודות ממ"ר,

 ממ"ר. 2.5
  

 מפורשת הגדרה טעונים – אלקטרוניים ומדליקים נטלים .ז

 המיוחד.   במפרט
  

 לייצר העלול לציוד או משנה ללוחות הזנה כבלי .ח

 (לוחות שווה בחתך מוליכים 4 בעלי יהיו הרמוניות

 וכדומה). תאורה מרכזיות תדר, ווסתי ,UPS המזינים
  

– מדיזל לצורך, בהתאם תהיה,  בחרום חשמל אספקת .ט
 . גנרטור
 מידתב מועדף, בקר ( ממונעים ממפסקים תורכב ההחלפה מערכת

  .) AMDAR מתוצרת  הוא ההעברה לביצוע הצורך,
  
 הכנות ביצוע וחשיבותו, המתקן בגודל ,בתלות לשקול המתכנן לע

   חגורים, מערכת , מפסק באמצעות וזאת נייד, גנרטור- דיזל  לחיבור
    למבנה. מחוץ צבירה פסי או בולצים וקופסת כבלים

בין אספקת חשמל מערכת הפיקוד של הגנרטורים תאפשר העברת שקטה 
יותר מגנרטור אחד  המהרשת לבין אספקה מהגנרטור ולהפך ובמידהשיהי

,יופעלו הגנרטורים עם מערכת סנכרון וחלוקת עומסים אקטיבי וראקטיבי. 
  כמו כן יתוכנן סידור לשבירת הסנכרון באמצעות מפסק פיקוד עם מפתח. 

  

  הרמוניות .7
 ולדאוג הרמוניות היוצר הציוד את בחשבון להביא יש מלהחש מתקן בתכנון  

 לביצוע רש"ת של הכללי במפרט המוגדר על יעלה לא .T.D.H - ה שבו למצב
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 על בזרם ההרמוניות השפעת את בחשבון להביא יש כן .חשמל מתקני

  בהתאם. זה בנושא ולטפל הזרם מפסקי הגנות ועל הכבלים
  

  

  וגציוד מית .8
 היצרן נתוני את בחשבון להביא יש המיתוג ציוד של ואישורו בהגדרתו  

 החל טבלאות, ידי- על מוכחת וסלקטיביות עורפית בהגנה לקסקדות ביחס

 המביאות ממוחשבות תוכנות גם לקבל ניתן למא"ז. ועד ראשי ממפסק

  הקסקדות. נושא את בחשבון
 קריא לייעודו, יותאם הקבלים של ההפעלה שציוד לכך לדאוג המתכנן על  

 לערכים ונבחרים קבלים להפעלת ייחודים זרם ומפסיקי קונטקטורים

   הקבל. של הנומינלי מזרם 1.43 של נומינלים
 הצורך את המתקן, בחשיבות ובתלות המזמין עם יחד לשקול המתכנן על  

 זה בעניין מההגדרה להסתייג או ולאשר PLUG IN במפסקים בשימוש

     חשמל. מתקני לביצוע רש"ת של ליהכל במפרט המופיע
  

  חשמל לוחות .9
  

  לוחות  ן ו נ כ ת    9.1

(הסכם בין  1419של התקן  ANNEX Eעל המתכנן למלא את טופס 
    יזם ויצרן לוחות).

  בלבד. PTTAאו   TTAלוחות החשמל יהיו מדגם בדיקת טיפוס 

  )Formל לוח (על המתכנן לקבוע את דרגת המידור של כ
 הצרכנים לסוג בהתאם הסופיים המעגלים חלוקת את יתכנן המתכנן

 אשר סופיים צרכנים ברשת. הרמוניות יצירת אפשרות מבחינת

 פסי גבי על האפשר, במידת לרכז, יש ברשת הרמוניות ליצור עשויים

   אלו. צבירה לפסי מסננים התקנת לאפשר מנת על נפרדים צבירה
 ביחס היצרן נתוני את בחשבון להביא יש גהמיתו ציוד בבחירת

 לטמפרטורת בהתאם הזרם, מפסקי של הנומינלי הזרם להפחתת

  הסביבה.
    

  ב: הצורך את ישקול הלוחות מתכנן

 אלא הזנה קווי ינתקו לא אלו הגנות דלף. זרם נגד הגנות התקנת .א

  הבקרה. למערכת ידווחו
 סופיים יםמעגל על להגן המיועדים דלף זרם מפני ההגנה ממסרי

 יהיו פלורונים) גופים הצורך ובמידת תקע (בתי במשרדים

TYPE A  ממותגים). ספקים עם לפעול (מיועדים    

 לפריקה סידור בעלי ההספק, כופל לשיפור קבלים התקנת .ב

  מהירה. עצמית

  קבלים. בקר באמצעות ההספק כופל לשיפור קבלים הכנסת .ג

  יתר. ומתחי ברקים נגד הגנות התקנת .ד

 לרכזת חיבור כולל   SATEC מודד רב התקנת ןלתכנ יש .ה

 לוח בכל עומסים השלת לביצוע וממסר  ETC 2002 תקשורת

 א'. 63- מ גדול חשמל
 לשקול יש חיוניים, ובלתי חיוניים צרכנים שבו חשמל לוח בכל .ו

 לפס החיוני הצבירה פס בין המחבר ממונע מפסק  התקנת

 לממסר יחובר המפסק מנוע של הפיקוד חיוני. הבלתי הצבירה

     המודד. רב של עומס השלת
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 שנאיי של הפרמטרים לגבי רש"ת דרישות את בחשבון יביא המתכנן

  הלוחות: של ההגנה מערכות של הזרם

 -  10P5, לתקן בהתאם ICE.  
 יידרשו זה לצורך אם גם זרם שנאיי דרך יחוברו הזרם מדי כל  - 

  אמפר. 5/5 של זרם שנאיי
  

 בהם ההגנה מתקני בכל חשמלית עילהנ מערכות יתכנן המתכנן

 כמו חשמלית, נעילה מערכות בהם ואין מכניות נעילות מותקנות

 מפסק חיבור של מצב הכוללים גבוה, מתח בלוחות הזרם במפסקי

 את שימנע מנגנון לתכנן יש זה במקרה ההארקה. מערכת אל הארקה

 מחובר ההארקה מפסק עוד כל הזרם מפסק של הסגירה סליל הפעלת

 סליל במעגל ההארקה מפסק של עזר מגע יכלול זה מנגנון להארקה.

 בפיקוד בורר, מפסק על תלייה מנעול וכן הזרם מפסק של הסגירה

  הסגירה. סליל של הפיקוד מעגל של סגירתו את שימנע הזרם, מפסק
 מתח על השולט מא"ז החשמל, לוח של תא כל עבור יתכנן, המתכנן

  .UPS- מ יוזן כזה מא"ז כל תא. אותו של הפקוד
 לוחות של התחתית לאטימת הדרישות את מיקרה בכל יפרט המתכנן

   .KBS לוחות באמצעות האחרים הכבלים מעברי כל ואת החשמל
  

 מערכת אל הבאות האינדיקציות העברת את בחשבון יביא המתכנן

  המרכזית: הבקרה
  

  ונמוך. גבוה במתח הזרם מפסקי של העזר מגעי מצב .א

 יתר, זרם כגון: ונמוך, גבוה במתח ההגנות של העזר מגעי מצב .ב

  וכדומה. דלף זרם

 (תקלות), מעליות של פיקוד מערכות של העזר מגעי מצב .ג

  וכדומה. רמזורים

  דלתות. של הגבול מפסקי של העזר מגעי מצב .ד

  החדרים. טמפרטורת .ה

 באמצעות וכדומה) מתח (זרם, חשמליים ערכים .ו

 םדיגיטליי מודדים- לרבי תקשורת או מתמרים

 .SATEC מתוצרת
 יהיו גבוה מתח של ההגנה ממסרי בנתב"ג, .ז

 מתח בקרת למערכת ויחוברו  ABB מתוצרת

 . הקיימת גבוה
 גנרטורים של הגנה בקרי של אינדיקציות .ח

 או SOLCON מתוצרת בקרים כדוגמת

,GENCON ו/או תקשורת ידי- על אחרים, או 

 עזר. ממסרי ידי- על
 קשורתת בנקודת מצוידים יהיו UPS מערכות .ט

SMNP  הבקרה למערכת התחברות המאפשרת 

  בנתב"ג. היום הקיימת  UPS של
 , ההספק מקדם מבקר תקלה של דיקציהנאי .י

 ההספק למקדם להגיע כשל של תקלה הכוללת

  הרצוי.
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  ציוד בקרה .10
הרחבה של מתקן בקרה קיים או בניה חדשה באתרים הקיימים יבוצעו עם 

  .   ותאם או ובהתאם להנחיות מיוחדות של מהנדס הראשי לחשמלמציוד  

על מתכנן החשמל להעסיק מתכנן בקרה מומחה שיבצע תכנון מפורט של 
    מערכת הבקרה. 

   

  חשמל מיתקן .11
  הגשת הכבלים, וסולמות תעלות מערכות את המבצע מהזוכה לדרוש יש 

 כולל המערכת פרטי כל את שיכללו Autocad - ב משורטטות תוכניות

 יתר עם הדרושים התיאומים את יכללו התוכניות והעמסה. חוזק חישובי

 יועץ עם בתיאום והכל בשטח הקיימות או המתוכננות המערכות

  הפרויקט. של האדריכל או הקונסטרוקציה
 ממתקני נפרדת בהתקנה יבוצעו מאד נמוך זרם ומתקני תקשורת תשתיות

  ים.האחר החשמל
 השרוולים השוחות, דרך להשחלה הכבלים חלוקת את יתכנן המתכנן

 מספור כולל השוחות, של שונים לכוונים חתכם תכנון באמצעות והסולמות

  וכדומה. השרוולים
 ברזל של לפרופילים ויקושרו הקירות לאורך יסודרו השוחות בתוך הכבלים

  השוחות. שבתוך מחורץ
  לצורך. בהתאם החשמל, וחברת זקב חברת עם לתיאום אחראי המתכנן

כבלי הכוח יהיו בעלי חתך מזערי בשיעור כזה שלא יגרם מפל מתח גבוה   
  מן המתח הנומינלי בכל נקודה שהיא במערכת. 3% - מ
 ומיזוג בתאורה שליטה שיאפשרו נפח גלאי יתוכננו ופרוזדורים במשרדים  

 תאורה, על טהלשלי בנוסף שיאפשרו, נפח גלאי יתוכננו בשירותים אוויר.

    אוורור. מפוחי על שליטה
  
  

  מתקן  תאורה .12
  

   -  כללי 12.1
  

 מתקן לביצוע המפרט של התאורה לפרק המתכנן  בזאת  מופנה

  התאורה. בנושא רבים פרטים מופיעים בו אשר רש"ת של חשמל
 לדרישות התאמתן ולבצע אלו דרישות היטב ללמוד המתכנן על

 בפרויקט .המיוחד המפרט באמצעות הפרויקט של הספציפיות

 את בתכנונו יישם החשמל מתכנן, מיוחד תאורה יועץ ישולב

 המבנה אדריכל עם הדוק בתאום יהיה התכנון  היועץ. הנחיות

  הפנים. ומעצב
 תרחישי , מיוחדות תאורה מערכות יתכנן המציע שהקבלן ככל

 מטעמו ורההתא מתכנן , התכנון במסגרת אור ומייצגי תאורה

 סוגי של מפורטות תכניות יגישו מטעמו החשמל ומתכנן

 כל רש"ת. של מקדים לאישור  המוצעת הטכנולוגיה המייצגים,

  לד. ג"ת מבוססים יהיו בפרויקט התאורה ג"ת
  

  חרום תאורת  12.2
  

 מרכזיים מצברים עם חרום תאורת מערכות מעדיפה רש"ת

 .COOPER/CEAG  או INOTEC   חברת של המערכת כדוגמת
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 קווי גבי על תקשורת עם חרום בקרת מערכת מעדיפה רש"ת

  ).PLC( החשמל
 חרום תאורת של שילוב לשקול ניתן ובודדים מיוחדים במקרים

  דקות. 90 לפחות של לזמן גיבוי עם הרגילים התאורה בגופי
  פינים. 4 עם יהיו  תכליתיים- הדו התאורה גופי
 -  המאפשר מרכזית, רהלבק באמצעי ויצויד  חרום תתאור גוף

 הממיר המצבר, למצב הקשורה אינפורמציה להעברת בנוסף

 אחרי ומעקב מחזורי באופן החרום תאורת הפעלת -  והנורה

  הפעולה. תקינות
  תקלה. בנורית יצויד התאורה גוף

 שבו אדום שלט יותקן – תכליתי- דו או חרום – תאורה גוף כל ליד

 חרום מעגל  ..… מס' רגיל מעגל – חרום תאורת "גוף רשום: יהיה

  .".…מס'
  

  יציאה/פינוי שלטי 12.3
  

 החדש, מהדגם יציאה/פינוי שלטי יותקנו נדרש מקום בכל

 - ו חיים אורך של מסיבות וזאת )LED( לדים באמצעות המוארים

MAINTENANCE FREE.  
  

  חוץ תאורת 12.4
  

 לאורך 3" של נוספים מובילים 2 הנחת לתכנן המתכנן על

 אספקת לשם אחד תאורה: לעמודי להחשמ לאספקת התוואי

 לתקשורת. והשני העמודים בתוואי שונים לצרכנים חשמל

 מזה זה ומופרדים התוואי אורך לכל שלמים יהיו המובילים

  ס"מ. 30 של במרחקים האחרים ומהמובילים

 על  .LED או MH הן – הגדול ברובן-  ברש"ת המועדפות הנורות

 תאורת גופי התקנת דאיותלכ כלכלי – טכנו חישוב לבצע המתכנן

  .LED מבוססי
 בצורת בתלות  הנורה סוג לבחירת מיוחדת התייחסות לתת יש

  וכד'. אנכית אופקית, להתקנה נורה : הגוף של ההתקנה
 בין והחיבור לגוף הכבל כניסת איטום לדרישת מיוחד דגש לתת יש

  התאורה. לגוף הזרוע
 המסופק מתח ישינו\ויסות של מערכות הכנסת לשקול המתכנן על

 ביטחון המתקן, של הפעילות בשעות בתלות חוץ תאורת למעגלי

 של חישוב יגיש המתכנן התנועה. בהיקף ובהתחשב ובטיחות

     אלו. מערכות התקנת של כלכלית כדאיות
  

       במעגל סגור                                הטלוויזי,כריזה,  ,טלפוניה תקשורת .13
  

                         מאוד נמוך מתח למערכות הדרושה התשתית לבניית לדאוג המתכנן על

 סגור במעגל ,טלביזיה אש וכיבוי גילוי ,כריזה, טלפוני מחשוב, קרי

 של בגודל תקשורת חדר קיום של היא הרשות דרישת ביניהם. ולאינטגרציה

 משותף יהיה התקשורת חדר מ'. 90 של מקסימום צרכן מכל מרוחק , מ' 3*2

 משותפים ולמסדים לטלפוניה , למחשוב מסדים ויכלול ולטלפוניה למחשוב

 כבלים ועשויה אחודה תהיה הקצה ליחידות התשתית וטלפוניה. למחשוב

CAT 5 . מטיפוס הם העבודה בעמדות המועדפות הקצה יחידות NET 54  
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 למחשוב  RJ 45 4 או 2 ו לחשמל תקע בתי 5 ( תכונות שווה או ניסקו של

       וטלפוניה.
  

   ובדיקות אחרות לפני הכנסה לניצול בדיקת לוחות חשמל .14
  

 התאמת את ויוודא הלוחות ייצור במפעל החשמל חותול את יבדוק המתכנן

 הפיקוד בלוחות מלאה סימולציה תבוצע כן לתוכניות. הלוחות ביצוע

 הלוחות הוצאת את בכתב, יאשר, המתכנן דם.תפקו לאישור והבקרה

  לאתר.
 וחוץ) המתקן(פנים חלקי בכל ההארה עוצמת של מדידות יבצע המתכנן

 על המדידות תוצאות לרישום ידאג לתכנון.המתכנן הביצוע  התאמת ויודע

      AS MADE .      תוכניות גבי
  

 המתכנן ואחריות מייננת הבלתי הקרינה חוק  .15
   בכל לנקות המתכנן על מייננת, בלתי קרינה של החוק חקיקת לאור

  לחוק. בהתאם החשמל מתקן ביצוע להבטחת האמצעים
 להבטחת הפרויקט אדריכל עם הנדרשים התאומים את לבצע המתכנן על  

 של זמן לאורך נוכחות יש שבהם באזורים לחוק בהתאם קרינה רמות

   אנשים.
   

  שונות .16

  . A3 דפי על חריג ובמקרה  A4 דפי על החשמל לוחות תכנון יגיש המתכנן
 חלוקת עם הלוחות תוכניות להגיש מחויב הלוח שיצרן בכך להתחשב יש

   לתאים. בהתאם הציוד
 מתקן כל של המעגלים מספור שיטת את רש"ת עם יתאם המתכנן

    .החלוקה מעגלי אחרון ועד ראשי מלוח החל החשמל,
 זמנים לוח המזמין של לאישורו המתכנן יגיש התכנון, ממטלות כחלק

  ידו. על שתוכנן המיתקן ביצוע שלבי של עקרוני
 קצר זרמי התאורה, חישובי כל את רש"ת לאישור יגיש החשמל מתכנן

 הספקי המשנה, ובלוחות צומת בנקודות ממוחשבים מתח ומפלי

 של הסלקטיביות חישובי את כנןהמת יגיש כן וכדומה. השנאים הגנרטורים,

 במיתקן הנדרשים הכיולים את ויקבע הקיים במיתקן בהתחשב ההגנות

 להכרזה תנאי הם החישובים הגשת סלקטיביות. השגת לצורך והישן החדש

  התכנון. של ג' שלב גמר על
 סמך- על שבוצע, כפי המיתקן, של מעודכנות תוכניות למזמין יגיש המתכנן

  המיתקן. את שבדק ולאחר גשושהו הזוכה תוכניות
  את: יכלול אשר המיתקן ספר את וישלים ,יאשר יבדוק המתכנן

 שיש תהליך כל של צעד אחר צעד הפירוט, ואת השונות ההתקנות .א

 הזוכה, ידי- על המסופקות והמערכות הציוד חיי במשך לפועל להוציא

  ותיקון. פירוק אחזקה, בדיקות, כיול, הפעלה, כגון

 מפורטים התקנה בשרטוטי מלווים להיות חייבים ההתקנה הוראות .ב

  ובמניעתן. שגויות בהפעלות וטיפול לגילוי מתאימות ובהנחיות

 הציוד של ופירוק התקנה הנחיות ואחזקה, תקופתיות בדיקות פירוט .ג

  פגוע. ציוד של החלפה והוראות שסופק

  הזוכה. ידי- על שסופק הציוד וחידוש כללי שיפוץ לביצוע הוראות .ד
  

 שתוכננו המערכות מרכיבי לתפעול מפורטים זרימה תרשימי ירכיב המתכנן

 המכניים החיגורים על מפורטים הסברים המתכנן, יצרף, כן- כמו ידו.- על

  החשמל. במיתקן בפועל שבוצעו והחשמליים
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 בתקלות, טיפול של שונים למצבים מפורטים זרימה תרשימי ירכיב המתכנן

  מלא. או חלקי לתיפקוד המיתקן זרתהח ואופן סילוקם סדר גילויים, אופן
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   טבלת הפעלות לגילוי וכיבוי אשנספח א                                                        
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  הממשלתיים הגופים להנחיות בהתאם הפועלות והחברות הממשלה משרדי של הדרישות סיכום  .17
 בהתאם הפועלות והחברות הממשלה משרדי של הדרישות סיכום את כולל זה סעיף

 המתכננים שעל התוכניות של והתוכן ההגשה צורת לגבי משלתייםהמ הגופים להנחיות

  הביצוע. תוכניות עם יחד למזמין להגיש
 המפורטות הכלליות הדרישות את זה, מסמך באמצעות מאמצת, התעופה שדות רשות

  בהתאם. התוכניות להגשת אחראי במתכנן ורואה בנספח
  

  סוגי תכניות .1

  המבנה על המגרש. תוכנית הסביבה עם סימון המגרש והעמדת 1.1
  

  תוכנית זרימה אופקית ואנכית הכוללת: 1.2
תרשים עקרוני למפלסי הבניין וחלוקה לאגפים עם סימון קווי הזנה ולוחות   

  חשמל ותקשורת.
  

  תוכנית פיתוח השטח. 1.3
  

  תוכנית הארקת יסוד. 1.4
  

, עם סימון קווי חשמל ותקשורת 1:50או  1:100תוכניות חשמל למבנה בק"מ  1.5
  שמל וציוד חשמלי במבנה.ומיקום לוחות ח

  

  תרשים חד קווי חשמלי ללוחות החשמל. 1.6
  

  מקרא והערות. 1.7
  

  תוכנית ובה רשימת תוכניות לפרויקט, תאור ותאריך עדכון אחרון.  1.8
  

  תפוצת תוכניות.  1.9
  

הסבר לנתונים הדרושים שיופיעו בתוכניות  .2
  לעיל 1הנזכרות בסעיף 

  
  

  אנכית- תוכנית זרימה אופקית 2.1
  אנכית היא תרשים של מפלסים ואגפים.- אופקית תוכנית זרימה

  בתכנית זו יסומנו:
  

  קומה.- מפלס ריצפה של כל קומה ותת - 

סימון כל אגף בקומה אשר אליו מגיע קו הזנה של  - 
  חשמל ותקשורת.

סימון עקרוני ללוחות חשמל. לכל לוח ירשם מס'  - 
  זיהוי ותיאור וציון מאיזה לוח הוא מוזן.

נו יוצאים קווי הזנה וציון סימון ציוד חשמלי אשר ממ - 
  לכל ציוד, כולל מספר זיהוי ותיאור מקור ההזנה.

סימון קווי הזנה ופירוט: סוג הכבל של הקו וחתך  - 
המוליכים של הקו, מספר זיהוי של הקו, סימון 
הזרימה של הקו, סוג וקוטר המוביל של הקו, סוג 
המתח של הקו עם סימון קו שונה לכל מתח, כולל 

  ות לכל סוג קו.מקרא בתוכני
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אנכית נפרדת לחשמל ותוכנית נפרדת - תוכנית אופקית - 
  לכל סוג תקשורת.

  

 הארקת יסוד 2.2
  

בתוכנית הארקת יסוד יסומנו כל המוליכים המהווים את הארקת היסוד, עם 
תוכנית פירוט לאפשרויות שונות של צורת חיבור המוליכים בכל צורה אפשרית 

ן יצורפו הערות בקשר לצורת החיבור והניקוי של עמודי יסוד וקורות ביניהם, כ
  של ריתוכי החיבורים והיציאות אל מחוץ למבנה ואל פס השוואת הפוטנציאלים.

קנה המידה של התוכנית תהיה זהה לזה של מהנדס הקונסטרוקציה אך יתכן   
אם ניתן לקרוא בקלות ולאתר את כל האלמנטים  1:100בקנה מידה של 

  בתוכנית.
  

  למבנה תוכנית חשמל 2.3
  

תוכניות חשמל של המבנה יתבססו על הרקע של התוכניות האדריכליות  2.3.01
  המעודכנות.

  

לכל חלק של הבניין תוכן תוכנית חשמל ותקשורת, אשר בה יסומנו בקנה מידה:  2.3.02
לוחות החשמל והתקשורת עם מידותיהן החיצוניות והמקום הדרוש להם בבניין, 

  עם סימון זיהוי לכל לוח.
  ון ותחתון של כל לוח.יצוין מפלס עלי  

  

  לסמן, בקנה מידה, ציוד חשמלי של: יש 2.3.03
שנאים לאספקת חשמל ללוחות חשמל, מערכות אל פסק, ממירים חשמליים   

המזינים לוחות חשמל, גנרטורים וכל ציוד אחר המזין לוחות חשמל ו/או 
  מערכות.

הציוד הנ"ל יסומן: במספר זיהוי, מידות, משקל, תפוקת חום והפתחים   
רושים לצורך כניסת אוויר קירור ואוויר פליטה. אם יש צורך יסומנו חתכים הד

  במקום התקנת הציוד.
  

יסומנו כל קווי ההזנה, כולל ציון סוג ומספרי הזיהוי שלהם ומקום התקנתם,  2.3.04
אם יש צורך יסומנו חתכים אשר בהם יראה שילוב קווי ההזנה עם יתר הקווים 

  של המקצועות האחרים.
הפתחים בבניין למעבר קוים. הסימונים יכללו את נתוני המפלסים יסומנו כל   

  העליונים והתחתונים ומידות הפתחים.
  

יסומנו כל האבזרים הסופיים, מקומם ומפלסם. מנורות פלואורניות יסומנו  2.3.05
  בתכניות בק"מ של התכניות.

תקע, מפסקי מאור ומפסקי תפעול לציוד סופי אחר יסומנו לפי הסימון - בתי  
  .במקרא

בגוף כל תוכנית יופיע מקרא המתייחס לאבזרים המסומנים לפי סימון בתוכנית   
  מקרא.

  

יסומנו המקומות במבנים אשר בהם מותקנים פסי השוואת פוטנציאלים עם  2.3.06
  מידות ומפלס ההתקנה.
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  תרשים חד קוי ללוחות חשמל 2.4
  

  קווית אשר בה יצוינו:- לכל לוח חשמל תהיה תוכנית חשמלית חד 2.4.01
  

  מספרו ותיאור. - יהוי הלוח שם לז .א
  

  מתח/מתחים של הלוח. .ב
  

  זרם כניסה נומינלי לכל מתח בלוח. .ג
  

  סימון זרם ומתח הנדרשים לפסי הצבירה בלוח וסימון סוג פסי הצבירה. .ד
  

תקע, מאור, קווי הזנה - חלוקת הלוח לשדות לפי תחומי תפעול, לדוגמא בתי .ה
  וכדומה.

  

  ל המזין.ציון מקור ההזנה של כל חלקי הלוח והמעג .ו
  

  ציון כל פריט ציוד בלוח והדרישות החשמליות מציוד זה. .ז
  

ציון זיהוי למעגלים היוצאים מהלוח וסוג הכבלים, המוליכים וחתכים וכן  .ח
  סוג המוביל וקוטרו לכל מעגל.

  

ידי פיקוד. יש לציין ליד ציוד זה באיזו תוכנית פיקוד - ציוד בלוח מופעל על .ט
את מספר תוכנית הפיקוד אשר תלווה  או מערכת פיקוד להשתמש, ולציין

  לתוכנית הלוח.
  

  תוכנית מקרא 2.5
  

  מקרא: יש להכין מקרא כללי שיחולק ל:

  מקרא לציוד בלוחות החשמל. - 

  מקרא לאבזרים סופיים. - 

  מקרא לסוגי קוים. - 
  

  תוכנית רשימת תוכניות 2.6
  

  בתוכנית זו יפורטו כל התוכניות והם יכללו:  

  וכניות.טור למספר סידורי ברשימה זו של ת - 

  טור למספר תוכנית. - 

  טור לתיאור התוכנית. - 

  טור לתאריך עריכת התוכנית. - 

  טור לתאריך עדכון התוכנית. - 

  טור למי מיועדת התוכנית לתפוצה. - 

  טור לתאריך תפוצה. - 
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  תפוצה 2.7
  

בכל תוכנית מופצת יצוין אם היא לעיון, למכרז או לביצוע, כולל תאריך ליד ציון  2.7.01
  זה.

  

ידי - ה שינויים יש לסמן את השינוי ולציין לידו, עלבכל תוכנית אשר נעשו ב 2.7.02
סימון מתאים, את מספר השינוי. בשובל של התוכנית לרשום את מספר השינוי, 

  מהותו וסיבתו.
  

בכל תוכנית המופצת יירשם תאריך ההפצה ושמות האנשים/משרדים שאליהם  2.7.03
 מופצת התוכנית.

  
  

  התראה לגילוי אש 90.04
דרישות הכיבוי, הנחיות יועץ הבטיחות, התקנים, החוקים והתקנות  מסמך הנחיות זה, אינו מחליף את

 אלא מתווסף אליו. םהרלוונטיי
.  מסמך זה בא להוסיף הנחיות ייחודיות לרש"ת, מבלי לגרוע 3חלק  1220ההתקנה תתבצע בהתאם לתקן 

 מהתקן.
נת מערכות בתחום התק - המסמך מרכז הנחיות ייחודיות המתאימות לדרישות רשות שדות התעופה 

 התרעה לגילוי וכיבוי  אש.
לפי דרישות הפרויקט/ המתכנן מערכת התרעה לגילוי אש תכלול לעיתים גם מערכת כריזת חירום, פינוי 
אוטומטי, מערכת כיבוי בגז, מערכת טלפון כבאים, ההנחיות המפורטות מטה מתייחסות לכל מערכות 

)LSS.(  
  
  

 הנחיות להתקנת הרכזת הראשית
  

  קנה:תכנון הת .1.1

 וולט. 220קוטבי להזנת מתח רשת-לכל רכזת יותקן מפסק דו .1.1.1
ו/או מעגל גנרטור, המעגל החשמלי אינו מחובר דרך מפסק UPSאספקת מתח דרך מעגל  .1.1.2

 פחת.
 אמפר. 10לפחות -וולט תבוצע דרך מאמ"ת נפרד 220הזנת מתח  .1.1.3
 לכל רכזת יגיע קו טלפון ישיר, המיועד לחייגן האוטומטי. .1.1.4
 תקן שקע חשמל המיועד לשירות הטכנאים.ליד כל רכזת יו .1.1.5

יש לבדוק אם הרכזת מתחברת לרשת האופטית של נתב"ג ,במידה וכן הכנת תשתית 

  . IPאופטית, או  לחילופין רשת תקשורת נקודת 

 אם הרכזת מותקנת בתוך ארון סגור, יש לפתוח חלון לצפייה בתצוגת הרכזת. .1.1.6
  חות והכיבוי  (רש"ת).מיקום הרכזת יאושר מבעוד מועד ע"י יועץ בטי .1.1.7

  

  תשתיות לרכזת .1.2

מערכת התרעה לגילוי אש   בתחתית רכזתכניסת תשתית לתוך הרכזת, תושחל דרך פתחים  .1.2.1

 (אנטיגרון). PGבאמצעות  מחברי 
כל חיבור כבילה בתוך הרכזת, יבוצעו עם סימון מתאים : דגלונים, שרוול אותיות/מספרים  .1.2.2

 כניות העדות.אשר יכלול   את שם המעגל בהתאמה עם תו
 ).PVCהעברת התשתית, דרך תעלות מתכת או פלסטיק ( .1.2.3

 
  פתח העברת התשתית בגוף הרכזת, יוגן ע"י טבעת גומי (גורמט), למנוע קריעת מעטפת התשתית. .1.3
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  סימון ושילוט .1.4

רכזת גילוי אש תסומן בשלט אדום, המודיע על רכזת מערכת התרעה לגילוי אש, כולל  .1.4.1
 מספרה     במעגל הרכזות.

 ל גבי תשתית המגיעה מהשטח, יסומן מספר העניבה או המעגל.ע .1.4.2
קוטבי ושקע שירות יסומנו ע"י שלט אדום המצביע על שייכותם למערכת מערכת –מפסק דו  .1.4.3

 התרעה  לגילוי אש, ועליו יירשם מספר המעגל הרלוונטי ותאור או מספר הלוח המזין.
את שייכותו למערכת מערכת  בלוח החשמל המזין, יוצמד סימון מתאים למאמ"ת, המתאר .1.4.4

 התרעה לגילוי אש. 
 ברכזות אזוריות, יש לרשום על גבי הרכזת במקום המיועד, את תאור האזורים.   .1.4.5
 .תלה היא שייכ –לכל רכזת יוצמד תרשים מלבני של הרשת .1.4.6
הוראות הפעלה יוצמדו לכל רכזת (מדבקת הוראות הפעלה), בשפה העברית, כאשר הנוסח  .1.4.7

 רכת התרעה לגילוי אש.אושר ע"י פיקוח מע
בכל מתקני רש"ת יימצא תיק מערכת מושלם ומעודכן, ברשות מנהל התפעול / מנהל  .1.4.8

 אחזקה, כולל תקליטור שבתוכו שרטוטי המערכת באוטוקאד ורשימת הכתובות.
 לרכזת שתותקן בתוך ארון סגור, יוצמד שלט המדווח על הימצאות רכזת אש בתוכו. .1.4.9

חייגן האוטומטי להתקשר  יצוינו ע"ג החייגן , בצורה מספרי  הטלפון אליהם אמור ה .1.4.10
 ברורה  באמצעות מדבקה.

  

 תשתיות .2
  התקנת תשתיות .2.1

יש לשים דגש, על שימוש  בתשתיות הנושאות תו תקן  למערכות מערכת התרעה לגילוי אש:  .2.1.1
 כבלים, צנרת, תעלות ,קופסאות ומחברים.

 ).  mm^2( 0.8מינימום  חתך הכבלים המיועדים, להעברת קו תקשורת או מתח יהיה .2.1.2
בלבד  אדוםשימוש בקופסאות חיבורים או קופסאות מעברי תשתית, קופסאות  חלקות בצבע  .2.1.3

או שווה תכונות. מכסה הקופסא  D8או  D1מסוג פוליקרבונט תוצרת ע.ד.א. פלסט מק"ט יצרן: 
 יחובר באזיקון לגוף הקופסא.

 .PGים ובאמצעות מחבריאנטיגרוןאין לבצע חיבור צנרת מריכף שלא דרך קופסאות חיבור .2.1.4
דו כיווני.האמור מתייחס גם לחיבור בין צינורות  PGבאמצעות מחבר –הארכת צינור מריכף .2.1.5

 שונים.
והיה וסופקו מהרש"ת תעלות רשת המיועדות לתשתית תקשורת, צנרת מערכת התרעה לגילוי  .2.1.6

ומחוזקות אש תעבור בתעלות אלו כאשר הצנרת בתוך התעלה, וקופסאות המעבר מבחוץ 
 באזיקונים לרשת. ההתקנה תהייה נוחה לצורך מתן שרות עתידי.

כול הקופסאות והציוד יסומנו במדבקות, המשייכות את הציוד למערכת מערכת התרעה לגילוי  .2.1.7
 אש. 

בפרויקטים בהם לא סופקו תעלות רשת, יחוברו קופסאות מעבר לתקרה, הצנרת תקובע לתקרה  .2.1.8
 קן. באמצעות שלות, לפי מגבלות הת

 צנרת מריכף תותקן מעל תקרה או רצפה צפה, ותחוזק באמצעות, שלות לפי התקן. .2.1.9
 , יותקנו כשהן מפולסות ומאוזנות. שלות החיזוק יותקנו בקו אחיד. PVCצנרת מרירון ותעלות  .2.1.10
), PVCחיבורי כבילת קו תקשורת גלאים, צופרים, נצנצים וכו'.יתבצע בתוך קופסת חיבורים ( .2.1.11

(בצבע אדום) על פס מהדקים לוח, כאשר כל החיבורים יסומנו בהתאם   באמצעות  מהדקים
 .םלייעוד

   

 ציוד .3
  התקנת ציוד מערכת התרעה לגילוי אש .3.1

.  מסמך זה בא להוסיף הנחיות ייחודיות לרש"ת, 3חלק  1220ההתקנה תתבצע בהתאם לתקן  .3.1.1
 מבלי לגרוע מהתקן.

 צמוד לקיר או משטח במלוא גודלו. ברגים. גב הלחצן יהיה 4לחצני אזעקה יחוברו באמצעות  .3.1.2
 כנ"ל -צופר / נצנץ .3.1.3
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 גלאים יותקנו כשנורית הסימון בבסיס הגלאי מופנית לכיוון הכניסה. .3.1.4
 גלאים על תקרה אקוסטית יותקנו בהתאם לנספח:"התקנת גלאי" ולא על תשתית האלומיניום.  .3.1.5
יציאה מהחדר כמצויין  שלטי אזהרה מוארים להפעלת כיבוי ואיסור כניסה יקובעו בכניסה ו/או ב .3.1.6

 בשרטוט הרלוונטי.
 יש לדאוג לפתח שרות לגלאים המותקנים מעל תקרות גבס.  .3.1.7
 יש להתקין מדרכים ונקודות אחיזה מתחת לגלאים, המותקנים באזור אסור להליכה.  .3.1.8
רגש זרימה ומפסק מצב ברז ראשי מערכת מתזים: החיווט בין רגש הזרימה ו/או מפסק מצב    .3.1.9

, PGרו ליחידות הדיווח של מערכת מערכת התרעה לגילוי אש באמצעות מחברי של   הברז יחוב

  ס"מ. 40) הנ"ל, לא יעלה על D1אורך הצינור השרשורי בין שתי היחידות(

), תבוצע דרך קופסא שסופקה ע"י מתקין מערכת Sprinklersההתחברות לברז מערכת מתזים ( .3.1.10

שמלי בתוך הקופסה ייעשה באמצעות והחיבור הח PGהתרעה לגילוי אש, תעבור דרך מחבר 
 מהדקי תברוג עם לשונית. 

, המחובר ישירות על פתח המיועד לכך בגוף PGכניסת התשתית לרגש הזרימה תהיה  דרך מחבר  .3.1.11
 הרגש, חיבור יעשה בתוך רגש הזרימה.

(אדומות ללא פטמות מעבר) בהן  ייפתח קדח המתאים  D1הערה: יש להשתמש  בקופסאות 

 . PGלמחבר 
 7.5פרק  NFPA72התקנת נצנצים במקומות התקהלות ובמקומות רועשים תבוצע ע"פ הנחיות  .3.1.12

)Visible Characteristics.( 
  התקנת קבוצת נצנצים באזור מסויים תהיה מסונכרנת לנצנוץ אחיד. .3.1.13

 
 סימון ציוד

כל ציוד מערכת התרעה לגילוי אש, יסומן עם מדבקה, המסמנת את הכתובת של הציוד במערכת,  .3.1.14
 (לא יתקבל כתב יד כתחליף למדבקה), המדבקה מופנת כלפי כניסת האזור.

למערכת מערכת התרעה לגילוי  תקופסאות חיבורים ו/או מעברים יסומנו עם מדבקה, המשייכ .3.1.15
 אש. 

 נורות סימון של גלאים נסתרים, יסומנו במדבקת כתובת הגלאי.  .3.1.16
 ערכת גילוי אש.רקע אדום כיתוב לבן,צופר אש בחדר מ - צופר/נצנץ  אזעקה .3.1.17
 רקע צהוב כיתוב שחור, הופעל כיבוי בגז בחדר מערכת גילוי אש. –צופר/נצנץ כיבוי  .3.1.18
 של הלחצן, ודרך ההפעלה. ושילוט המציין את ייעוד–מושכן/לחצן אזעקה או כיבוי .3.1.19
של הלחצן, ודרך ההפעלה (בצהוב  ושילוט המציין את ייעוד -לחצן כיבוי מכני (על מיכל הכיבוי)  .3.1.20

 שחור).
 שלטים חיצוניים, ממתכת, המתאימים לתנאי חוץ, שילוטים פנימיים מסנדוויץ' חרוט. .3.1.21

  

 (ללוחות חשמל). התקנת רכזת גילוי / כיבוי .4
  

  תכנון התקנה .4.1

באתרי רשות  םלא תתבצע עבודה בלוח חשמל, ללא אישור מראש, ע"י הגורמים הרלוונטיי .4.1.1
 שדות התעופה.

 שמל, במיקום  שאושר ע"י המזמין. התקנת רכזת או מיכל הכיבוי בקרבת לוח ח .4.1.2
  צוות ההתקנה ילווה ע"י נציג מהחברה המזמינה את העבודה. .4.1.3
 יערך  סיור מקדים עם הזוכה, לצורך הערכות מראש.  .4.1.4

  

  התקנת תשתית ואביזרים .4.2

 (אנטיגרון), בלבד. PGכניסת תשתית לרכזת, ללחצן כיבוי ולקופסאות החיבורים, דרך מחבר  .4.2.1
 יותקנו, במקומות המיועדים לכך בפתחים שנפתחו בזמן ייצור הלוח,הגלאים בלוחות  חשמל  .4.2.2
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הגלאי יוכנס לתוך "כובע" פלסטי אדום להגנה היקפית ולמניעת חדירת    לכלוך ושבבים  
לארון   החשמל, נורית הסימון תותקן על גבי מתאם פלסטי אדום תואם ולא תוצמד לכיסוי 

  הגלאי.

יבוצע חיתוך עגול (בגודל ראש הגלאי), דרכו יוכנסו הגלאי באין כסוי לפתחים שניתן להסיר,   .4.2.3
 ללוח,  כאשר הוא מקובע ל"כובע" פלסטי. 

ברגים חיזוק בלוחות לתפיסת הצנרת והאביזרים יהיו קצרים ככל שניתן למניעת חבלה /  .4.2.4
 .ברגים בעלי ראש גומי אטוםפציעה   לבעלי מקצוע שיעבדו  בלוחות בהתאם לצורך.

 דם יש לפלס צנרת מרירון ו/או תעלות. השלות יותקנו בצורה נאה ואחידה.כאמור בסעיף קו .4.2.5
 צורת ההתקנה תאושר לפני תחילת הביצוע ע"י פיקוח מערכת התרעה לגילוי אש (רש"ת). .4.2.6

 
  סימון ושילוט .4.3

 רכזת גילוי/כיבוי  תסומן בשלט אדום, המודיע על רכזת מערכת התרעה לגילוי אש. .4.3.1
 יסומן מספר האזור.על גבי תשתית המגיעה מהשטח,  .4.3.2
על הגלאים ירשם מספר האזור, המתאים למספר ברכזת, הרישום באמצעות מדבקה ולא  .4.3.3

 באמצעי   כתיבה, תודבק על בסיס הגלאי.
בלוח החשמל המזין, יוצמד סימון מתאים למפסק, המתאר את שייכותו למערכת מערכת  .4.3.4

 התרעה  לגילוי אש.
 ור או מספר הלוח המזין.על הרכזת יצוין מספר המעגל הרלוונטי ותא .4.3.5
 על הרכזת יסומן במקום בולט, תאור הלוח אליו נפרק גז הכיבוי. .4.3.6
 ברכזות אזוריות, יש לרשום על גבי הרכזת במקום המיועד, את תאור האזורים.   .4.3.7
 הוראות הפעלה יוצמדו לכל רכזת (מדבקת הוראות הפעלה). .4.3.8
כסה הלחצן המודיע על דרך ההפעלה , צהוב על גבי מ'לחצן כיבוי צהוב, יסומן בשילוט סנדוויץ .4.3.9

 ויעודו. 
 כל הסימונים על מיכלי אחסון הגז הכיבוי, יהיו  גם בעברית. –דתיעו .4.3.10

 .  ואזהרת לאי פרוק שלא ע"י עוסק מורשהסוג הגז, משקל גז הכיבוי,      
  

 מסמכי עדות .5
כמויות, הוראות  המתקין יגיש בעת מסירת המערכת תיק מערכת הכולל: מפרטי הפריטים במערכת, פירוט

הפעלה, חישובי מערכות כיבוי ותכניות עדות מעודכנות ליום מסירת המערכת. התכניות יעודכנו מעת לעת 
בהתאם לשינויים בפרישת הציוד.המסמכים המפורטים מטה, בנוסף על המסמכים הנדרשים בתקן, יתויקו 

  באוגדן עם חוצצים לכל נושא:
  המערכת רתיאו .5.1
  הוראות הפעלה .5.2
  תחזוקההוראות  .5.3
  רשימת ציוד כולל מספר קטלוגי .5.4
  כולל יחידות פיקוד-רשימת כתובות / אזורים .5.5
  שרטוטי המערכת והאתר. .5.6
  מפרטים טכניים ללוח בקרה וכל פריטי הקצה. .5.7
  חתום ע"י הלקוח או נציגו.-טופס מסירה .5.8
  לוגיקת (מטריצת) הפעלות. .5.9

  טופס דיווח תקלות. .5.10
  כון מוסמך אחר למערכת גילוי וכיבוי.דוחו"ת בדיקה מטעם מכון התקנים הישראלי או מ .5.11
 חישוב קיבולת מצברים והתאמתם למערכת. .5.12
) בגרסה מאושרת ע"י רש"ת, להעברה   dwgלתיק יצורף דיסק תכניות גילוי אש, בקובץ אוטוקד ( .5.13

  למיפוי ולמשמרת, ע"י מתחזק המערכת.  
נוחות מתחזק כל התוכניות וההוראות לתחזוקה, להתקנה ולהפעלה, יכתבו בשפה העברית ל .5.14

 המערכת. 
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 נספחים: .6
  

 חיזוק תקרה אקוסטית להתקנת גלאי (במרכז פלטת גבס): .6.1
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 4חלק  1918מערכות התרעה (מתוך תקן  .6.2
מערכות התרעה יכללו הן אותות התרעה שמיעתיים (אזעקה) והן אותות התרעה  חזותיים.  

אליים החלים עליהן. נוסף על כך יתאימו אותות מערכות ההתרעה יתאימו לתקנים הישר
  .7.2.2לדרישות סעיף –ואותות התרעה חזותיים  7.2.1התרעה שמיעתיים לדרישות סעיף 

  אותות התרעה שמיעתיים (אזעקה ) .6.2.1
אותות ההתרעה השמיעתיים יהיו בעוצמה גדולה מכמות הרעש הסביבתי הממוצעת  

) מכל רמת ראש מכסימלית במשך A( Db 5- )   לפחות, או גדולה בDb )A 15- שבחדר ב
  שניות, החזקה מביניהן. 60

  ) לכל היותר.Db )A 120רמות הקול לאזעקות יהיו 
פעימות כל אחת,  3האות השמיעתי המתריע על פינוי הבניין יהיה מורכב מתבניות בנות 

 ANSI S.341-1990בהתאם למפורט בתקן  האמריקני 
היה בעל עוצמה ותדירות  שימשכו את תשומת לבם הערה: חשוב שאות התרעה שמיעתי י

  של בעלי לקות השמיעה.
  

  אותות התרעה חזותיים .6.2.2
אות ההתרעה החזותי יפעל במקביל לאות ההתרעה השמיעתי ויעמוד בדרישות אלה:                       

  המכשיר ימוקם כך שייראה מכל מקום בחדר או בחלל. .א

  היה בעל אופינים (כגון צבע) אחידים בכל הבניין.מכשיר האיתות החזותי י .ב

  הנורה תהיה מסוג שפופרת קסנון או שקולה לה, ותייצר אור לבן לא מסנוור. .ג
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  הרץ לכל היותר. 3- הרץ לכל הפחות ו 1קצב ההבהוב יהיה  .ד

ס"מ מעל פני הרצפה: מכשיר  205מכשיר ההתרעה התלוי על הקיר יהיה בגובה  .ה
  ס"מ מהתקרה. 10לאי עשן יהיה תלוי במרחק איתות חזותי נייד הכולל ג

: אמצעי התרעה חזותיים ימוקמו כך שיפזרו אותות בכל החלל, או שיגבירו את הערה
עוצמת התאורה בעת חירום באופן שימשוך את תשומת לב המשתמש בכל פעילות שהוא 

  מבצע.
ה העוצמה והסוג של האור הנדרש לצורך הערת אדם בעל לקות שמיעה משינה עמוק

בחדר חשוך תלויה בכמה גורמים כגון: גודל החדר וצורתו, מרחק מקור האור מהאדם 
  הישן ותדר הבהוב האור.

  

  אותות נוספים .6.2.3
, טלוויזיה במעגל  מערכת כריזה לשעת חירוםאותות רוטטים, אותות השכמה שונים, 
 , יחוברו למערכת ההתרעה הכללית של הבניין סגור למסירת הודעות כתובות וכדומה

. בכל מקום שבו מותקנת מערכת כריזה לשעת חירום, היא תלווה  ולמערכת גילוי האש
  ) שימוקם במקום מרכזי ובולט לעין. 1.3.4בשלט אלקטרוני (הגדרה 

  

         *Db )A( -  :מפלס הרעש הנמדד על ידי מכשיר מדידה המכויל בהתאם לתכונות השמיעה של האדם

  db(A)הלועזי מקובל בקרב בעלי המקצוע בקיצור 
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 התקנת גילוי וכיבוי בלוח חשמל: .6.3
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 רשימת מסמכים רלוונטיים (כל המסמכים הבאים יהיו מהמהדורה העדכנית ביותר): .7

  

  מערכות גילוי אש על חלקיו 1220תקן ישראלי  .7.1

  חוק החשמל על תקנותיו .7.2

  חוק הבטיחות בעבודה על תקנותיו .7.3

 ת בגז כיבוימערכות כיבוי אש אוטומטיו 1597תקן ישראלי  .7.4
 והבניה התכנון תקנות .7.5
 נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת- 4חלק  1918תקן 'שראלי  .7.6
 ANSI S.341-1990תקן האמריקני  .7.7
7.8. NFPA-72 National Fire Alarm Code (US) 

  
  

 מזוג אוויר 90.05
  (לא מבוקר). 50%. לחות יחסית C° 22 ±C°1תנאי תכנון פנים:  .1

לאספקת אוויר צח  תים באמצעות יחידות ייעודיואוויר צח מטופל יסופק בדחיפה לכל האזור .2
המצוייות ברשות רש"ת ועל הקבלן המציע לתכנן התחברות לתיעול א.צ קיים ע"פ הנחיות רש"ת 

  ולתכנן פיזורו ע"פ תנאי המיפרט למרחבי מרכז המבקרים . 

חומרים חד ודו תחמוצת הפחמן וכן רגשים ל מערכת אספקת האוויר הצח תבוקר על ידי רגשי חמצן,
  רעילים.

  ספיקת האוויר הצח לכל חלל וחלל תעמוד בדרישות החוקים והתקנות המחייבים בנושא.

  יבוצע איזון של מערכת האוורור כך שלא ייוצרו אזורים של תת או על לחץ.  .3

  , יסופקו למתקן במיקום שייקבע.C°7-12מים מקוררים ממתקן מרכזי קיים, בטמפרטורה של   .4

  באמצעות גופי חימום חשמליים. החימום הנדרש יבוצע .5

הניקוז של היחידות יחובר לנקודת ניקוז המתאימה לניקוז של מערכות מיזוג אוויר שיוכנו ע"י  .6
  אחרים.

לכל חלל או חדר תותקן יחידה לטיפול באוויר, בגודל ובהספק הנדרש לפונקציה בחלל. היחידות  .7
  תהיינה מסוגים ודגמים כדלקמן:

ר"ק/דקה תהיינה מסוג יחידות קלות עם בית מאיץ מושתק  4000יחידות עד לספיקה של  .א
  אקוסטית.

- מאלומיניום ומגש ניקוז מפלדת אל םר"ק/דקה תהיינה בנויות מפרופילי 4000יחידות מעל  .ב

, שקטות בפעולתן, עם דלתות גישה Double Skinחלד. דפנות היחידות תהיינה במבנה של 
  לטיפול ותחזוקה.

תותקנה מעל לתקרה התותבת, במרפסת הקיימת או בחדרי יחידות  היחידות לטיפול באוויר .8
  קיימות. האוויר החוזר של היחידות באזור התקרה הגבוהה יהיה ממפלס תחתון.

בגלל גובה התקרה התותבת בחלק מהאזורים, יידרש להתקין אפשרויות גישה לצרכי אחזקה  .9
  גלריות עם מעקות וסולמות. - ליחידות לטיפול באוויר.

ידה לטיפול באוויר תצויד בבקר שיאפשר הפעלה, הפסקה ושינוי נקודת הפעולה. ברזי הפיקוד כל יח .10
והפיקוד על גופי החימום יהיה הדרגתי. המתקן כולו יצויד במערכת בקרה  םיהיו פרופורציונליי

, אשר תחובר בתקשורת למערכת הבקרה הקיימת של הפרויקט. פרוטוקול (DDC)מרכזית 
  טוקול פתוח באוקנט.התקשורת יהיה פרו

  מערכת פיזור האוויר מכל יחידה ומיקום מפזרי האוויר וסוגם, יותאמו לתוכנית התקרה התותבת. .11
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שאיבת אוויר תבוצע מאזורי השירותים, המטבחונים וכן מאזורים אחרים, להבטיח מאזן אוויר  .12
  מתאים.

יקבלו הזנת חשמל חיונית.  מערכות פינוי עשן יותקנו בהתאם להנחיות הבטיחות. מפוחי פינוי העשן .13
יותקן לוח כבאים בכניסה לאתר לשימוש רשות הכיבוי במקרה שריפה. נקודת החיבור להזנת 

  החשמל החיונית תסופק על ידי המזמין.

חדר התקשורת יצויד ביחידת מיזוג אוויר לגיבוי ממקור נפרד. מיזוג האוויר לחדר הבקרה יפעל  .14
7/24.  

של ספר הכחול של מפרטי ביצוע של  15יעמוד בכל הדרישות פרק  מתקן מיזוג האוויר והאוורור .15
על כל  1001משרד הביטחון ובכל החוקים והתקנות המחייבים. במיוחד יעמוד בכל הדרישות של ת"י 

  חלקיו.
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  עבודות בטון יצוק באתר - 02פרק 
  

  כללי  02.01
  

ורט במפרט הכללי הבינמשרדי, עבודות הבטון יבוצעו לפי המפורט במסמך זה , עפ"י המפ  

מקלטים, ו  – 58עבודות בטון דרוך,  – 13עבודות בטון טרום,  – 03עבודות בטון,  – 02פרקים 

  מרחבים מוגנים, ועפ"י התקנים הישראליים הרלבנטיים. – 59 –
  

  תנאי בקרה, סוג הבטון והפלדה  02.02
  

  ון הנדרש בבניין הינו כדלקמן:תנאי הבקרה של הבטונים יהיו תנאי בקרה טובים. טיב הבט  
  

  .20 –בטון רזה לפילוס ב  .1
  

  .5מובא, שקיעה " - 30לכל יתר היציקות נדרש לפחות בטון ב .2
  

  פלדת זיון  02.03
  

).  הרשתות המרותכות תהיינה רשתות עיגון לפי ת"י 3(4466מוטות זיון יהיו מצולעים לפי ת"י 
(פלדה מצולעת) וחוזק גבוה, שכינויים ) ממוטות מפלדה בעלת כושר הידבקות משופר 4(4466

50.  
  
  

  תיקוני בטונים  02.04
  

באם יתגלו לאחר היציקה ליקויים בבטון בהתאם לקביעת המנהל, הרי שאותם חלקי בטון 
שאינם מתאימים למפרט ובטון שניזוק, יסולקו מהמקום, ובאותם מקומות יצוק הזוכה 

מיוחדים שיוכנו לצורך זה ע"י המהנדס  אלמנטים חדשים לגמרי, בהתאם להוראות ולמפרטים
  מטעם הזוכה, באישור המנהל.

שקעים ו/או כיסי חצץ או כל ליקוי אחר, שיתגלו על פני הבטון ויאושרו לתיקון, ייסתמו ע"י 
).  כמו כן יסתת ויחליק הזוכה מעל פני הבטון בליטות או 1:3הזוכה בבטון או במלט צמנטי (
ימת השקעים והחורים לפני בדיקתם ואישור שיטת התיקונים.  מגרעות וכו'. אין להתחיל בסת

הזוכה יבצע דוגמא לצורך התיקונים, וחייב לקבל גם אישור לאיכות התיקונים.  אזורים 
  שיוצקו עם סגרגציה כבדה יפורקו ויוצקו מחדש.

אזור התיקון יעבור אשפרה כפי הנדרש בבטונים חדשים. התיקונים יהיו ככל האפשר בגוון 
  טון הקיים.הב

    

 חדים מפרטים טכניים מיו.ה
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  מעברים ואביזרים ביציקות  02.05
  

במסגרת יציקת הבטונים יבוצעו מראש כל המעברים והשרוולים ביציקות עבור המערכות 
מעברים ושרוולים רזרביים עבור מערכות עתידיות, כמפורט.  המעברים  30%השונות, בתוספת 

תכננים והיועצים האחרים.  והשרוולים יבוצעו בהתאם לדרישות בתכניות הקונסטרוקציה  והמ
לשם כך יבדוק הזוכה את תכניות המתכננים והיועצים האחרים, באשר למיקום המעברים, 
הפתחים והחורים הנדרשים, וכן כל האביזרים שיש לקבוע ביציקות וכל פריט אחר שיש לו 

 5.0השלכה על היציקה, ויכלול את כל הנדרש לפני יציקת הבטון.  כל פתח בבטון בקוטר של 
  ס"מ ומעלה יובא לאישור המהנדס.

יש להבטיח כי סביב כל שרוול או מעבר לא ייווצרו כיסי סגרגציה. לצורך זה יש לוודא ביצוע 
דקדקני של ויברציה במקום.  את השרוולים יש לקבוע בתבניות בצורה יציבה לחלוטין.  יש 

  ר המהנדס.לקבל אישור הפיקוח לפרטים.  אין לחתוך ברזלים בבטון ללא אישו
  

  דיפון חפירות  02.06
דיפון חפירות והשמירה על יציבותן יהיו באחריותו המלאה והבלעדית של הזוכה. לא תוכרנה 
שום תביעות הנוגעות לתאום ביצוע הדיפון עם המגרשים הגובלים, בהיבטים סטטוטוריים, 

  הנדסיים, כספיים, או כל היבט אחר.
  

    
  עבודות בניה - 04פרק 

  
  יה בבלוקי בטון חלוליםבני  04.01

  ס"מ לקירות פנים, עפ"י הדרישות במסמכי התקשרות אלה. 20או  15, 10יהיו בעובי   
  חורים. 4הבלוקים יהיו חלולים בעלי   
  בקצוות חופשיים של קירות בניה, ובפינות, ישולבו עמודונים מבטון.  
  מתחת ומעל לאשנבים, לצהרים ולחלונות ישולבו חגורות מבטון.  
יה, חגורות הבטון האנכיות והאופקיות על כל פרטי חיבוריהם למבנה, יבוצעו על פי תכניות הבנ  

  קונסטרוקציה מפורטות לכל קיר.
  

  חיבורי בטון ובנייה  04.02
במפרט הכללי. יש להקפיד על ביצוע השטרבות  0404חיבורי בטון ובנייה יבוצעו לפי סעיף 

  והקוצים לחיבור אלמנטי הבטון.
  

  נגרות אומן ומסגרות פלדה - 06פרק 
  

  כללי  06.01
  

תכנון מפורט של הפריטים, ופיקוח עליון על ייצורם והרכבתם, יהיה בשילוב ייעוץ  .1
  מקצועי משלים בתחומים כלהלן:

  בתאום עם יועץ האקוסטיקה ויועץ האבטחה של הזוכה. - דלתות אקוסטיות  .א

  באישור יועץ הבטיחות של הזוכה. - דלתות אש  .ב
  

  בהנחיית יועץ הבטחון של הזוכה. -  דלתות בטחון .ג
  

  בהנחיית יועץ המיגון של הזוכה. - דלתות הדף למרחבים מוגנים  .ד
  

  בהנחיית יועץ מערכות מתח נמוך ואינטגרציה של הזוכה. - פתחים מבוקרים  .ה
  

  בתאום לתכנון המפורט, ועפ"י הנחיות יועץ לפרזול. - כלל הדלתות  .ו
  

  ישראליים המחייבים, וטעון אישור המנהל.תכנון כל הפריטים יהיה בהתאם לתקנים ה .2
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 .  הרש"תבכפוף להנחיות קב"ט יבוצעו דלתות ביטחון ו/או דלתות אש  .3
  

מזוזות תקניות ודקורטיביות ממתכת בלתי מחלידה (לרבות קלף) יסופקו ויורכבו ע"י  .4
 .מזמיןהזוכה בכל הדלתות.  המזוזות טעונות אישור מראש של ה

  

תיחה של הדלתות יהיו כמפורט בתכניות המנחות ועפ"י הנדרש צורת הפתיחה וכיווני הפ .5
  בתקנות הבטיחות ותקנות ההתגוננות האזרחית במרחבים המוגנים.

  
  קיר מגיני  06.11

 ריהוט עם מגע יש שבהם משרדים ובקירות אכל בחדרי, הדרכה בחדרי, ישיבות בחדרי, המתנה באזורי  
  .קיר מגיני הזוכה יתקין, נייד

  
  

  מתקני תברואה  - 07פרק 
  

  צנרת מים .1

  צנרת מים בתוך הבנין     2.1
תהיה מפלדה, מגולבנת, ללא  4צנרת ראשית להולכת מים לצריכה ו/או לכיבוי אש בקוטר עד "  

מחוברת בהברגות בעזרת פיטינגים מיציקת פלדה חשילה מגולבנת אף היא לפי  40תפר, סקדיול 
ימה לעבודות בצנרת מגולבנת ובעזרת , או בריתוכים תוך שימוש באלקטרודה מתא255ת"י 

פיטינגים מגולבנים מתאימים לעבודות ריתוך. כל הבליטות שעל שפת הצינור יורדו בעזרת כרסם 
יד. איטום החיבורים יעשה בפשתן ועל ידי מריחת מיניום או בעזרת סרט טפלון תוך הקפדה שלא 

  צה לו.יבלוט סרח עודף של פשתן או של טפלון אל תוך הצינור או מחו
  

תסופק עם צפוי  - או יצוקה ברצפות  יכל  צנרת הפלדה, גלויה או סמויה, המצויה בקירות, במילו  

, בצבע 266. 5. 1מתוצרת אברות ונושא תו תקן ישראלי  GAL - APCתלת שכבתי בשיחול מסוג 
  כחול.

  

    חיטוי המערכת 2.2
  טוי המערכת כדלהלן:עם סיום והפעלת המערכת לאספקת מי שתיה על הזוכה לבצע חי  

שעות תוך כדי  6חלקים למליון של כלורין פעיל למשך  50המערכת תמולא בתמיסה המכילה   *   
  תהליך של הוצאת כל המים שהיו במערכת וכל האויר.

  לאחר פעולה זו יש לשטוף היטב את המערכת במי רשת רעננים.  *    
  למפקח עם תום חיטוי המערכת. רמסאישור על ביצוע העבודה באמצעות חברה מורשית יי  *  

    

  מערכת הספרינקלרים      2.3
, תחובר בשיטת חירוץ 10תהיה מפלדה, שחורה, סקדיול :  צנרת מים לספרינקלרים

GROOVING המחברים והאביזרים יהיו מסוג .QUICKUP  מתוצרת "מודגל" והספרינקלרים

. הצינורות UL.FMמאושרים  קל. הצינורות יתלו מהתקרה באמצעות מתלים Tיותקנו על גבי 

  מתוצרת אברות.  RAL 3000יגיעו לאתר עם צפוי פוליאסטר קלוי בתנור, אדום, 
  

)  או  כלפי  מטה Upright) כלפי  מעלה  (.Q.Rהספרינקלרים  יהיו  דגם   תגובה  מהירה   (

)Pendent) או צידי (side wall (– " 5.6, פליז, 3/8, חתך נחיר "1/2תבריג  =K74פ' הפעלה , טמ 

  . K=  8.1מעלות או 
  

 X 3מתקן הסנקה ממכונית כיבוי אש לרשת הספרינקלרים יהיה מאוגן מדגם תאומים סיאמיים "
  לרבות פקקי סגירה ושרשרות כרום. UL.FMעם אל חוזר הכל ביחידה אחת ומאושר  2 
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, Y   &OS  מערכת הפעלה ראשית לרשת הספרינקלרים כוללת אל חוזר אזעקה, ברז שער מסוג  

ופעמון אזעקה חיצוני  .F.Sתא בילום, שעוני לחץ, פעמון מים, פעמון מים, ברזי ניקוז, מפסק לחץ 
  עם יציאות לרכזת כיבוי אש.

  
תותקן רכזת כיבוי אש. כל החיווט מרגשי זרימה וממפסקי גבול של הברזים (טמפר סוויטש) 

רבות ממגע יבש לתקלה של לוח הפקוד ומפסקי לחץ של המערכת יחובר לרכזת גלוי וכיבוי אש ל
  כנדרש ע"י מכון התקנים.

  

 מערכת כיבוי אש      2.4
  עמדות כיבוי אש

כל העמדות (באופן בסיסי) יכללו: ארון פלדה סטנדרטי צבוע אדום במידה והעמדה אינה מצוייה   
יין בקוטר גומי משור רבאדריכלות קיימת (עץ או פח)  ובתוכו יוצב גלגילון לכיבוי אש עם צינו

מ' ובקצהו מזנק סילון ריסוס. לפני הגלגילון יותקן ברז סגירה מהירה  25באורך  3/4נומינלי "
עם מחבר שטורץ. על פי דרישת מכבי האש יוצבו  2. בנוסף יהיה בכל עמדה ברז כיבוי "1כדורי "

דות פליז מ' כ"א עם מצמ 15באורך  2בחלק מהעמדות ציודים ניידים. זוג זרנוקי  בד  אסבסט "
  ק"ג כ"א.  6מטפי אבקה יבשה  2מ"מ,  20 -ל 2" - ומזנק כבאים מ

  
עם מצמדות שטורץ ושסתום  3מתקן הסנקה ממכונית כיבוי אש לרשת ברזי השריפה כולל ראש "  

  לרבות פקק סגירה ושרשרת כרום. 3אל חוזר, מאוגנים ויושבים על זקף "
שור מוקדם של קצין מניעת דליקות בדבר מיקום ציוד כיבוי אש יהיה תקני, והתקנתו מחייבת אי  

  הציוד ייחודו ואיכותו. 
  

תהיה מפלדה, מגולבנת, מחוברת בעזרת פיטינגים מיצקת פלדה  3צנרת כיבוי אש בקוטר עד "  
    .255חשילה מגולבנת עפ"י ת"י 

צפוי  תסופק עם - או יצוקה ברצפות  יכל  צנרת הפלדה, גלויה או סמויה, המצויה בקירות, במילו

, בצבע 266. 5. 1מתוצרת אברות ונושא תו תקן ישראלי  GAL - APCתלת שכבתי בשיחול מסוג 
    אדום.

 
  שסתומים       3

יהיו מברונזה אלכסוניים מחוברים בהברגות לרבות רקורד פלדה מגולבן או  2שסתומים בקוטר של עד "  
  ברז כדורי "שגיב" או ש"ע תיקני באישור מחלקת הנדסה.

  

. השסתומים יהיו מאוגנים TRS-ומעלה יהיו "רפאל" או מגופי שער, טריז ו 3ים בקוטר של "שסתומ  
  יכלול לרבות  אוגנים נגדיים אטמים וברגי נירוסטה.

    

   מד מים       4
מערכות מדידת המים בפרוייקט תיבננה על פי דרישות מחלקת הנדסה של "רשות שדות התעופה" תוך   

  ל מחלקת המים.  שימוש באביזרים המקובלים ע
לצריכה שוטפת. מערכת חירום (כיבוי אש  1בעיקרון, יסופק לאתר, מד מים ראשי בקוטר "

  וספרינקלרים) המתוכננת תחובר למערכת חירום הקיימת באתר. 

. P.V.C תכמו כן תונח תשתית מלאה לבצוע "קריאה מרוכזת" לכל הפרוייקט. התשתית תיכלול צינורו
מים אל רכזת אחת לכל הבנין אשר תוצמד לארון "בזק" הסמוך בהנחה להולכת חיווט מכל מד 

  שבפרוייקט תותקן מערכת "דיאלוג" מתוצרת ארד דליה או ורד או  מערכת דומה (אופציה).
  

   חימום מים חמים       5
ל' בסמוך לצרכנים ויחוממו ע"י אלמנט חשמלי בלבד של  120-150יתוכננו דודי מים חמים בקיבול של   

Kw 2.5.כ"א ,  
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    צנרת ניקוזי מזוג אויר   6

או  GBEBERIT(פוליאטילן בצפיפות גבוהה) מתוצרת  H.D.P.E-צינורות ניקוזי מזוג אויר יהיו מ 

WAVEN  או מובילית (עבור ניקוז מזגנים צנרתHDPE  . (תותקן אך ורק בקירות או במילוי של הרצפה
מצעות מופות חשמליות עם פינים לבקרה או באמצעות הצינורות יחוברו ביניהם בריתוך משיק או בא

  מחבר שקוע או מחבר מוברג או מחבר שקוע ארוך או מחבר מאוגן.
  

 יהמסומנים בתכניות ובמקרים של הנחה במילו םהצינורות יותקנו אנכית לגובה או אופקית בשיפועי
ים בחריצים בקירות יהיו ס"מ. הצינורות המונח 3מתחת הריצוף יעטפו במעטה בטון בעובי של לפחות 

  בדרך כלל אנכיים.  את החריצים בקירות יש למלא במלואם בבטון.
  

על פי עקרונות ההתקנה המפורטים בתקן לרבות הקפדה על  .H.D.P.E - יש להקפיד על בצוע צנרת ה 
מ"מ בהתאם למספר הכלים המנוקזים על אותו הקו. כל החבורים יהיו  63או  50קוטר מינימלי של 

בקופסאות בקורת בכפוף להסכמתו של מפקח מכון התקנים או  שצעות אפסילונים ללא שימובאמ
  איזוטופ.

לחץ "מרידור" בחיבורי  P.V.Cצנרת לניקוז מזגנים, המותקנת גלויה בתקרות אקוסטיות, תבוצע מצנרת 

  מ"מ. 32-50בקטרים  PE-100 - הדבקה או מ
  
  

  עבודות ריצוף וחיפוי - 10פרק 
  

  אם ידרש –וקפטריות  חי עבודה במטבחוניםמשט  10.01
  יבוצעו ממשטחי אבן קיסר או שו"ע משולבים עם הכיורים.    
    

  חומרי ריצוף  10.02

יש להציג למזמין דוגמאות לאישור של כל סוגי מוצרי הריצוף המוצעים, לא יאוחר מאשר  .1
חים קודם חודשים מהמועד הנקוב בצ.ה.ע.. אין לייצר ו/או לספק  מרצפות/ארי 2תוך 

  לקבלת אישור לדוגמאות הנ"ל.
  

על הזוכה לדאוג לאספקת כמות מספקת של מרצפות/אריחים מאותה סידרת ייצור (זהות  .2
ב) שתספיק לביצוע כל חלקי הרחבת "מוחלטת של רצפט, ממדים, קליבר, גוון, טון וכיו

פת הבניה באותה סידרת ייצור (לרבות פחת). על הזוכה לדאוג לאחסון באתר, בתקו
  הבניה, של כמות רזרבית של אריחים, לשם ביצוע תיקונים.

  

בנוסף, יהיה על הזוכה לספק בגמר העבודה מרצפות/אריחים נוספים לאלה שרוצפו  .3
(ולא פחות מקופסה שלמה) משטח  1%בפרויקט, מאותן סדרות ייצור, בשיעור של 

  הריצוף, מאותו סוג שיושם, לכל אזור, ומאותה סידרה.
ישמש לתיקונים/השלמות בתקופת הבדק, עפ"י שיקול דעתו וצרכיו של ריצוף זה     

  המזמין.
  

  מראות  10.03
מ"מ ומעלה מחוסנת בעלות תו תקן ישראלי  ,. החיזוקים לקיר  6מראות יהיו מקריסטל בעובי   

  יהיו סמויים. צפיפות החיבורים ופרטיהם טעונים אישור האדריכל.
  כל הקנטים יהיו מלוטשים.  

  
  דיות אחיזה לאנשים בעלי מוגבלויותי  10.04

  יהיו עפ"י המפורט בתקנות.  
ידיות אחיזה לאנשים בעלי מוגבלויות יהיו מצינור נירוסטה מכופף ומבוטן בקיר, עם חיפוי   

  רוזטות מנירוסטה על מקום העיגון.
  הצינור יהיה בגמר מלוטש ללא בליטות (כגון ריתוכים, חיבורים וכו').  
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  צביעה עבודת - 11פרק 
  

  הכנה  11.01
  במפרט הכללי. 11031כמפורט בסעיף  - הכנת שטחים   

  
  צביעה  11.02

  כמות השכבות ויישומן יהיו בהתאם להוראות היצרן בהתאם לכל סוג צבע.  
  הגוונים טעונים אישור האדריכל.  
  שכבות צבע גמר עליון. 2שכבות צבע יסוד, ומעליהן  2בכל מקרה, ייצבעו לפחות   

  יהיו מגולוונים וצבועים. –מתכת רכיבים מ  
  
  

  מסגרות אומן (אלומיניום) - 12פרק 
  

  כללי  12.01
  

כל פריטי האלומיניום יבוצעו במפעל הנמצא תחת השגחה של מכון התקנים. המוצרים  .1
  שהתקן חל עליהם ישאו תו תקן.

  

  במפרט הכללי. 2הפריטים יעמדו בכל הדרישות הנקובות בחלק מס'  .2
  

חלק  םל האביזרים, הפירזולים והרכיבים האוריגינליים המהוויבפריטים ישולבו כ .3
מהמערכות המאושרות עפ"י תו התקן. סוגי הפרופילים יותאמו לצורת הפתיחה, ולגודל 

  הפתחים.
  

בתכנון המפורט יש להקפיד על יישום פרטי חיבור נאותים בין מלבני העזר לקירות, תוך  .4
  הפריטים משני עברי מסגרת העזר.תשומת לב מיוחדת לאיטום ולטיב ההשקה של 

  

ונדלי), עמיד היטב - כל אביזרי הפרזול יהיו מסוג המיועד לשימוש מאומץ (אנטי .5
  בהטרחות, ואסטטי.

  

  מיקרון. 20גימור הפריטים יהיה באלגון, עפ"י בחירת האדריכל. עובי האילגון יהיה  .6
  
  

  נהלי עבודה לקראת תחילת הייצור של המסגרות  12.02
  

ק את המוצרים המפורטים להלן בבדיקות אב טיפוס, הנדרשות על פי ת"י הזוכה יבדו .1
), במעבדה של מכון התקנים הישראלי, או מעבדה מוסמכת אחרת 1994(אוקטובר  1068

באישורו של האדריכל. מידות הרוחב והגובה של מוצרים שיבדקו יהיו זהות או גדולות 
  ממידות המוצרים הנדרשים.

  .1068התאם לנדרש בת"י תנאי הבדיקה יהיו ב    
דגם הפריט שנבדק במעבדה, על אביזריו ופרזולו, יימסר על ידי הזוכה למשמרת בידי     

  המזמין.
  

הזוכה ימדוד את כל הפתחים בבנין ויצור את מסגרות האלומיניום בהתאם למדידותיו  .2
  באתר.

  
  מלבני עזר  12.03

  

מ"מ, בהתאם לגודל הפתח.  2.0מלבני עזר יבוצעו מפח פלדה מכופף, בעובי מזערי של  .1
  הפח יצופה באבץ.
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בגין ריתוך המסגרת בפינותיה ועיבודים אחרים בהן, יתוקן על ידי צביעה,  םציפוי שייפג    
  בצבע עתיר אבץ, בצד פנים ובצד חוץ של המסגרת, קודם להרכבתה בפתח.

  

של   מלבני העזר יעוגנו לפתחים באמצעות עוגני פלדה מפוצלים, המחוברים בברגים  .2
  פלב"מ החדורים בתוך מיתדים (דיבלים) ולא ביריות, ויבוטנו היטב בדייס עשיר צמנט.

  

פריטי המסגרות יחוברו למלבני העזר באמצעות ברגים וחיבורים מכניים בהיקפם.  .3
  הברגים לא יחדרו דרך סיפי חלונות חלולים, שנועדו לאגירת מי ניקוז בתוכם.

יהיו ברגים בסף, ויש לקבוע את הסף באמצעים מ' ומעלה לא  2.0בפתחים שרוחבם     
  מכניים אחרים.

  

מסגרת האלומיניום תהיה מותאמת יפה בפתח לפי מידותיו וצורתו הגיאומטרית. חפיפה  .4
מ"מ, ולא  6 - או שסע יהיו בקו ההשקה בין המסגרות ושפת הקיר. רוחב השסע לא יקטן מ

  מ"מ. 8מ"מ. עומקו יהיה  15יעלה על 
  

רות האלומיניום תהיה מותאמת לגימור של הקירות ופרטי ההרכבה ההרכבה של מסג .5
  יהיו נבדלים זה מזה לפי סוג גימורם.

, בעזרת ברגים, ןמסגרת האלומיניום תהיה מחוברת חיבור מוצק ויציב אל קירות הבניי    
  או עוגנים מתאימים.

  

שה עבודת מבצע עבודות האלומיניום יציב את מסגרות העזר ויעגנן בפתחיהן קודם שתע .6
 טיח, או גימור אחר על פני הקיר. 

  

  מסגרת תהיה מעוצבת בהקפדה, לפי פלס. .7
המסגרת תהיה מעוגנת בעוגנים ובברגים של פלב"מ בתוך קירות הבטון. הברגים יהיו     

מ"מ או יותר. היה הקיר בנוי בלוקים של  40חדורים במיתדים בתוך הבטון עד עומק של 
  גים חדורים במיתדים מתאימים כדוגמת המיתד "טורבו".בטון או של איטונג יהיו הבר

מ"מ או יותר.  40מ"מ או יותר, ורוחבו  2.5העוגנים יהיו של פס פלדה שטוח שעוביו     
העוגנים יהיו מרותכים משני צידי המסגרת הסמויה, לסירוגין. המרחק בין העוגנים לא 

  מ"מ. 150ה על מ"מ והמרחק בין העוגן ופינת המסגרת לא יעל 600יעלה על 
מ"מ, יהיו מחוזקים על ידי הגדלת עובים, או על ידי  150עוגנים שאורכם גדול מאשר     

  תוספת תמיכה.

  ), לצורך זה.SHIMSלא יעשה שימוש בפיסות מרווח (    
  

  זיגוג   12.04
  

. בהיעדר הגדרה אחרת יהיה הזיגוג 1099עובי הזיגוג המזערי יהיה לפי ת"י  .1

  עפ"י התקנות, ותכנון האדריכל.  LOE Eסאן/רפלקטיבי/ - ם/אנטירגיל/מחוסם/מוע
מ"מ,  7 - עובי הזכוכית בדפנות של אלומיניום וזכוכית, ימנע כפף בזכוכית החורג מעבר ל    

  במשבי הרוח הצפויים.
  

 - בחלונות הפונים לחוץ תותקן זכוכית בידודית. עובי מזערי של לוח הזכוכית החיצונית  .2
מ"מ. הזכוכית הפנימית תהיה שכבתית, בעובי  12 - וח בין הלוחות מ"מ. המרו 5לפחות 

  .B.V.P 0.76מ"מ לפחות, עם  6.5
לוח הזכוכית החיצוני ימנע חדירת קרינה של השמש פנימה. מקדם ההצללה של השמשה     

  מ"מ, או פחות. 0.45יהיה 

  בחלונות שירותים יותקן זיגוג מועם. .3
  

או שוות  תזכוכית שכבתית ביטחוני - ת בלתי רסיקה בדלתות מזוגגות יהיה הזיגוג מזכוכי .4

  .B.V.P 0.76מ"מ, עם . 6.5ערך בעובי מזערי 
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  איטום הפתחים  12.06
  

מסגרות האלומיניום, הדפנות ומסגרת העזר יהיו מורכבים בתוך הפתח הרכבה אטומה  .1
 בפני חדירת מים ורוחות. האיטום יהיה רצוף. 

  .EPDMם ברצועות איטום של קווי התורפה למעבר מים יהיו חסומי .2
  החסימה בהיקף הפתחים, תיעשה על ידי מבצע עבודות האלומיניום.    
חסימות נוספות יהיו פרושות על סיפי הפתחים, ובמקרי הצורך גם במזוזות הפתח,     

  מתחת לציפויי הקיר לסוגיהם: האבן, הגרניט, הפסיפס, פחי אלומיניום ודומיהם.
  ה, וחפיפות יהיו בין קצות הרצועות בקוי השקתן.פרישת החסימות תהיה רצופ    
רצועות החסימה יהיו נתמכות תחתיהן, ותמנע בהם כל הקוות של מים "בכיסים".     

מ'  1.0הרצועות הפרושות במזוזות יהיו אחוזות ע"י הידוק, במלא רוחבן במרחקים של 
  בין הידוק להידוק.

זוזות הפתח, ועל גבו של הסף, וימנעו שולי הרצועות בסיפים יהיו מופשלות מעלה, על מ    
  כל גלישה של טיפת מים מעבר לחסימה.

  פרישת הרצועות תיעשה לפני פעולות הציפוי על הקיר, וסמוך מאד למועדו.     
  עושי הציפויים על הקיר יקפידו על שלמות הרצועות ולא יפגמו בהן בפרישתן.    
אבן, אשר נהוג לעשותו במסור דיסק, התפרים בין הנדבכים של ציפויי ב יהתיקון של קוו    

מ' או יותר משפת הפתח, ותימנע כל פגיעה ברצועות האיטום  0.6ייעצר במרחק של 
  הפרושה מתחת התפר.

  

בדיקת איטום ההרכבה של החלונות בפתחיהם תעשה באתר, בנוכחות המפקח. במהלך  .3
  בדיקת המסגרות יבדקו: פינות, חיבורים וכד'.

     
  שונות  12.07

  

הזוכה יעטוף ויגן על מסגרות האלומיניום בפני זיהום של חומרי בניה, ופגיעה של עובדי  .1
וכליהם, בכל תקופת אחסונן ואחרי הרכבתן בפתחים, עד למסירתן לאחריות  ןהבניי

  המזמין.
  
  

הזוכה ימסור לידי המזמין, שני קטלוגים מפורטים של יצרן החלון בשביל כל טיפוס של  .2
בבנין. הקטלוגים יכילו את כל רשימות הרכיבים, את כל אביזרי  חלון שהוא מרכיב

 הפרזול של החלון, ואת כל פרטי המנגנון שבו.
  
  

  אלמנטים מתועשים בבניין - 22פרק 

 )Shop Drawingsתכניות עבודה ( 22.01
 Shopות עבודה (שבועות מהיום הנקוב בצ.ה.ע., תכני 6הזוכה יכין ויעביר לאישור המזמין בתוך  .א

Drawings  מפורטות ושלמות של כל תיקרות התותב  והחיפויים הדקורטיבים שביצועם נכלל
במסגרת העבודה בפרק זה. תכניות אלה תפרטנה את הפריסות, החלוקות, המפגשים, התפרים, 

 הפרטים,  החיבורים, החומרים העיבודים וכו'.
ון בתכניות העבודה האמורות כנדרש, לפי שיקול המפקח רשאי להורות על ביצוע כל שינוי או תיק
  דעתו, להתאמת בצוע העבודות להוראות החוזה.

  

אושרו תכניות העבודה כאמור לעיל, יבצע הזוכה, בתוך המועד שייקבע לכך, ע"י המפקח, דוגמה  .ב
מכל סוג של תקרה וחיפוי. המפקח רשאי להורות  על ביצוע כל שינוי או תיקון, כנדרש לפי שיקול 

  דעתו .
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  סוג לוחות הגבס .ג
ציפוי קירות באזור מ"מ.  15.9 תוצרת אורבונד בעובי    לוחות הגבס יהיו מסוג מצופה קרטון.

 מקלחונים יהיה מאקווה פנל תוצרת אורבונד בהתאם לפרטים שבתכניות
  

  עמידות נגד אש ועמידות נגד מים .ד
אפיון נגד אש או נגד מים יכללו את מחיצות, ציפויים, תקרות, סינורים, סגירות וכו' מגבס בעלי 

כל הטיפולים נגד אש  או מים כמוגדר בתו תקן האמריקאי וכמצוין בפרטים במפרט המיוחד 
  תוצרת אורבונד. 

  

  שיטת אורבונד .ה
, אלא אם נדרש במפורש אחרת, יבוצע בשיטת הבנייה בחומרים, והאקווה פנל  כל עבודות הגבס 

פרטים של חברת אורבונד ובכלל זה לוחות, פרופילים, באביזרים, בחומרי העזר במפרטים ו
ברגים, חומרי איחוי, החלקה, איטום, דבקים, מגני פינה, חומרי בידוד, תופסני סרט, קופסאות 

לא תותר חריגה ממפרטי אורבונד  –חשמל, מתקנים חרושתיים להרכבת אביזרים, פתחי שירות 
ם ואביזרים שלא ממסגרת ושיטת אורבונד אלא באישור המפקח בכתב. לא יותר שימוש בחומרי

  אלא באישור המפקח בכתב. 
  

הזוכה חייב להחזיק באתר העבודה באופן קבוע את המפרטים והפרטים של חברת אורבונד. בכל 
מקרה של סתירה בו יידרש על פי מפרטי אורבונד בצוע עבודה בסטנדרט גבוה יותר מהנדרש 

העבודה תבוצע לפי מפרט אורבונד (לאחר שהדבר אושר ע"י בתוכניות ובמפרטים נשוא חוזה זה. 
   המפקח).

  

  בידוד .ו
למ"ק, קבוע בידוד צמר זכוכית בציפויים אנכיים  24בידוד יהיה מצמר זכוכית בצפיפות 

  ס"מ לרבות סרט עליון וסרט תחתון.  60ני סרט אופקיים כל פסובמחיצות יבוצע ע"י תו
  

  סתימת פתחים נגד אש 22.02
יניהם כגון מעבר צינורות, פתחים, תעלות וכו' בתקרות, קירות, מחיצות וכו' סתימת פתחים למ

למיניהם  השונים נגד אש תעשה על פי כל דין והנחיות המפקח ע"י חומר עמיד לשעתיים באש מסוג 

FLAMMASTIK לוחות או שקיות ,K.B.S.   .  
  

  חגורת הפרדה מבטון 22.03
ון. חיבור החגורה לרצפת הבטון יעשה בהיקף אזורים "רטובים" תבוצע חגורת הפרדה מבט

  כדלקמן:
  פני הבטון הקיים ינוקו.

 מ"מ וינוקה.  5הבטון יחוספס לעומק של 
  פני הבטון הקיים יורטבו. 

 מ"מ. 2בעובי    EC – 110ע"ג הבטון בעודו לח תיושם מריחה של סיקה טופ 
 ע"ג המריחה בעודה רטובה  תבוצע היציקה  החדשה.

  ס"מ לרצפת בבטון הקיימת, באמצעות דבק אפוקסי.  30כל  10ים  קוטר החגורה תעוגן בקוצ
ס"מ לפחות מעל פני הריצוף  10 - החגורה תהיה ברוחב הקיר/מחיצה ובגובה העולה ב

  המתוכננים.
  על החגורה תבוצע רולקה ואיטום. 

  מחיצות קלות  22.04

המפרט הכללי לרכיבים  של 22025יבוצע ע"ג שלד פח פלדה מגולוון כמפורט בסעיף  מחיצות גבס  .א
  חורים להעברת צנרת. 5מתועשים בבניין. הניצבים יובאו לאתר כשבהם 

  

מ"מ ולא יפחת מהמלצות היצרן כמובא  400המרחק המקסימאלי בין הזקפים  לא יעלה על  .ב
  במפרט אורבונד לגבי שימושי וגבהי המחיצות השונים.
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ובה המחיצה וברוחב הקיים. לא יותר חיפוי המחיצות יעשה בלוחות ורטיקליים שלמים לכל ג .ג
  שימוש בחלקי לוחות. המישקים בין לוחות יהיו תמיד ע"ג זקף או מסילה.

  

סרט השריון המיועד לאיחוי יהיה מנייר במטרה למנוע זיהוי עקבות התפרים והמישקיים לאחר  .ד
  הצביעה. לא יותר שימוש בסרט שריון מרשת.

  

פורש ובכתב ע"י המפקח אחרת, יוגנו באמצעות מגיני פינה  כל הפינות הבולטות, אם לא נדרש במ .ה
   מ"מ 35*  35מתכתיים קשיחים סטנדרטים מהספקת אורבונד 

  

מ"מ, ברוחב הסטאד, עם  1.5מזוזות מצידי דלתות יבוצעו  מניצבים ומסילות  מגולוונים, בעובי  .ו

בצורת ח או ר לפי . לוח הגבס מצידי הפתח יותקן  Hחלוקה אופקית (משקוף) ביניהם בצורת 
 פרטי אורבונד למניעת סדקים.  

  מ' יבוצע תפר התפשטות לפי התקן במקום שיאושר ע"י  המפקח.  15 - בקירות ארוכים מ  .ז
  

  .כנ"ל  RHSסגירת קצה חופשי של מחיצה בגבס  תבוצע בפרופילי  .ח
  

 2ולוון בעובי מאחורי מאחזי יד ואביזרים באזורי שירותים, פרוזדורים, יבוצעו חיזוקים מפח מג .ט
  מ"מ באורך וברוחב כנדרש.. 

  

מתקני תליה לקבועות ואביזרים למיניהם כגון מאחזים, תמיכות וכו' יהיו חרושתיים מאספקת  .י
"אורבנד" מתאימים ליעוד ומשקל הקבועות והאביזרים. מתקני התליה יותקנו ע"י מתקין 

  הקבועות לפני סגירת הקירות. 
  

בו ככוללים גם את כל העיגונים, התליות, התמיכות, החיבורים מחיצות וציפויים למיניהם יחש .יא
והחיזוקים בהיקף פתחים וכו' ובכלל זה פריטים מיוחדים הדרושים לביצוע העבודה כגון קורות, 

  .גשרים,  פחיות חיזוק ותמיכה וכו'
  

מ"מ, אטימה  במסטיק  5איטום המחיצות יכלול גם רצועות קומפריבנד, תוצרת פלציב בעובי  .יב
אקרילי כאיטום  אקוסטי ו/או לאיטום נגד אש כמתואר בין המחיצות לבין התקרה והרצפות, 
איטום סגירה של חדירות בקירות אש ו/או אקוסטיים כגון מסביב לפתחים עבור תעלות, 
סולמות, צינורות, קבוצות צינורות, שקעי חשמל וכיו"ב, לאחר הרכבתם בהתאם לפרט ובתאום 

  . פקחוהנחיות המ
  

גם הכנה ועיבוד מעברים ופתחים בקירות / מחיצות למערכות השונות בכל גודל  וכה יבצע הז .יג
  שיידרש לרבות כל החיזוקים מסביב לפתחים כנ"ל .

  

במפגש  PERLFIXקופסאות חשמל יותקנו עם תופסני פלסטיק מתאימים לגבס ומריחת דבק  .יד
 בין הקופסא לגבס. תמיכת המובילים תעשה רק ע"ג תופסני סרט.

  

  לא יותר שימוש בלוחות גבס באזורים רטובים .טו
  

 תקרות תותב   22.05
  

לעיל, תקרות תותב תתוכננה ע"י מהנדס קונסטרוקציה  22.01מבלי לגרוע מהאמור מסעיף  .א
מטעם הזוכה אשר  יעביר מראש תוכניות ופרטים מאושרים על ידו לידיעת המזמין וכן יפקח 

נסטרוקטור מטעם הזוכה יעביר בסוף העבודה אישית על ביצוען ויהיה אחראי על יציבותן. הקו
אישור למזמין כי התקרות תוכננו על ידו, בצוען לווה על ידו  והן יציבות מבחינה סטטית וראויות 

  לשימוש. 
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יש לראות את הזוכה כאחראי מבחינה מקצועית וביטוחית לכל פעילות המהנדס מטעמו (הזוכה 
  אחראי לתכנון ולביצוע). 

  

סרט פלדה. תליית  אולא תותר תלית המבנה הנושא בחוט מגולוון  הכללימפרט  לאמור ב בניגוד .א
תליה חרושתים סטנדרטיים תוצרת אורבונד  במתקניהמבנה הנושא את התקרה תבוצע רק  

  טוויסטר או נוניוס.   מסוגמתאימים למשקל התקרה 
לרבות  מ"מ 6ל שאינן תקרות גבס יותר שימוש גם במוטות הברגה בקוטר מינימאלי ש בתקרות

אורבונד. עיגון  פרטיאומים לפילוס לפי הנחיות יצרני התקרות. עיגון תקרות גבס יעשה לפי 
  התקרות.  יצרניתקרות אחרות יבוצע בברגים ומיתדים של פיליפס לפי ההוראות 

חובתו להכנת  במסגרתהזוכה  ייותר שימוש ביריות לעיגון התלייה. המבנה הנושא יתוכנן ע" לא
  מ' לכל כוון. 0.80לא יעלה על  לבין התליות כנ" המרחקהמפורט. בכל מקרה  התכן 

  

 וקורות C – 60/או ו F – 47 מסוג  יהיו ואקווה פנל גבסתקרות  תלתלייהקונסטרוקציה  פרופילי .ב

I הכל על פי הנדרש. לא יותר שימוש בפרופילים מאולתרים כגון מרישים ומסילות  – לגישור
  למחיצות. המיועדים

  
  אמבטיות ותעלות לגופי תאורה יתלו בשיטה זהה לתקרה ובמנותק מקונסטרוקצית התקרה. .ב
  
 . Z-ו   L-בהיקף תקרות תותב יותקנו פרופיל  ו .ג
  

  .מתכתיים של אורבונד כמפורט לגבי מחיצות וציפויים  קשיחיםפינות תעשה במגיני פינה  הגנת .ד
  
יזוק  של התקרה ובכלל זה אלמנטים תקרות תותב תכלולנה את כל אלמנטי התמיכה העיגון והח .ה

מיוחדים כגון גשרי עקיפה ותליה, קורות תמיכה וכו', כל ההכנות ואביזרים לקיבוע ולתליה של 
אלמנטי תאורה, מיזוג אוויר, רמקולים וכו', פתיחת פתחים בהתאמה לגופי תאורה, לגרילים של 

לרבות עיבוד גמר שולי הפתח,  מיזוג אוויר, לספרינקלרים, לרמקולים ולכל פתח אחר שיידרש,
מרכוז מתזים של ספרינקלרים באריחים ולוחות  ע"י אביזרים ארגינלים. התקרות צריכות 

 לפחות. IV 2.3בדרגת  755ות"י  921לעמוד בדרישות ת"י 
  

יבלוט  לאפאזות באופן שחיבור הלוחות בנייר ומרק  4גבס רגילות הלוחות יהיו עם  לתקרות .ו
  ממישור התקרה.

 הלוחותעם לוחות גבס מחורר או לוחות חלקים המשולבים בלוחות גבס מחורר יהיו  רותבתק
לגבי לוחות  אורבונד ימעלות. חיבור הלוחות יעשה בהזרקה כנדרש ע" 90ללא פאזה, בזוית של 

  ".אינבאומסוג "
  

ו במידה והקבלן המציע יתכנן לבצע תקרות מיוחדות או אחרות שאינן מוזכרות במסמך זה , עלי
לקבל על כך אישור מראש מהמנהל , ובתנאי שיגיש בקשה מפורטת בצירוף מסמכים רלוונטים 

  למוצע.
  
  
  
  

                          
  חתימת הזוכה                        
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              _____________________  
  חתימת הזוכה                  

    

  רשימת תכניות.ו
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  רכז המבקרים נספח ביטחון להקמת מ
    

 ז. נספחים
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  נספח תחזוקה ורמת שירות 

 תחזוקה

 מענה לתקלות 1
 כללי 1.1

על החברה להעמיד לרשות המזמין  מוקד טלפוני לקבלת הודעות על תקלות במרכז שיפעל בשעות  1.1.1
. בשעות שלאחר מכן, יהיה ניתן לשלוח הודעה על תקלה בדוא"ל / פקס. הודעה שהגיעה 09:00-17:00
 . 09:00ודעה אשר נמסרה לספק בבוקרו של יום העבודה הבא בשעה כמוה כה 17:00לאחר השעה 

מאחר ובמרכז מתוכננים ביקורים ולעיתים הביקורים אינם צפויים, על החברה לתאם ולדווח למשרד על  1.1.2
  מועד הגעתה בכל מקרה של תקלה.

 הגדרת סוגי התקלות 1.1.3
 תקלה שמשביתה את  כלל המרכז –"תקלה קריטית"  1.1.3.1
 המשביתה  חלל פעילות/עמדה מרכזית תקלה –"תקלה חמורה"  1.1.3.2
  של המרכז  כל תקלה שפוגעת בחווית המבקר, או בפעילות הניהול –"תקלה רגילה"   1.1.3.3

השבתה, לצורך סעיף זה, כוללת הן השבתה פיסית והן פגיעה קשה בחווית המבקר שתגרום למנהל ההדרכה 

 .הממונה להחליט על ויתור הצגת הפעילות האמורה

רשאית להחליט על אופי התקלה ועל הספק יהיה לעמוד במדדי השרות  הרשות בלבד תיהיה

 המפורטים להלן

 הגדרת דרכי המענה לתקלות במהלך תקופת החוזה: 1.1.4
ולכל היותר עד שלוש שכות ממועד  -על החברה להגיע לתיקון התקלה באופן מידי  -תקלה קריטית  1.1.4.1

ומדובר בציוד / מערכות יעודי, על ולתקנה ברצף וללא דיחוי. במידה  -מסירת ההודעה על התקלה 
שעות  24החברה להיערך לאחזקת חלקי חילוף מתאימים באתר. על החברה לתקן את התקלה בתוך 

 ממועד הקריאה.
), על החברה להגיע בתוך 17:00 – 9:00במידה והתקלה מדווחת בשעות העבודה ( -תקלה חמורה  1.1.4.2

על החברה להגיע בבוקר  17:00ה לאחר השעה שעות לתיקון התקלה. במידה ודווח על תקלה מסוג ז 5
  שעות ממועד הקריאה. 36ולתקנה ברצף וללא דיחוי. על החברה לתקן את התקלה בתוך  - יום המחרת 

). על החברה לתקן את 17:00 – 9:00הדיווח על התקלה יהיה בשעות העבודה ( -תקלה רגילה  1.1.4.3
  שעות ממועד הקריאה. 48התקלה בתוך 

ונה לא הסתיים בהתאם לזמנים המפורטים בסעיף  להלן, יסופק זמנית, במקרה של תקלה שתיק 1.1.4.4
ציוד חלופי תקין וכשיר לעבודה הזהה באיכותו לציוד התקול ללא עלות נוספת. במקרה של תקלה 

ימי עבודה מיום פתיחת התקלה ע"י המזמין, יוחלף הציוד ללא עלות  15שתיקונה לא הסתיים תוך 
 דש. נוספת באופן קבוע, בציוד ח

 חריגה מרמת השירות הנדרשת: 1.1.5
חריגה מרמות השירות הנדרשות בחוזה תביא לגביית  פיצויים מוסכמים , ובמקרים שונים, תהווה  1.1.5.1

אף עילה לביטול חוזה שירות ותביעה של נזקים כספיים שיגרמו למשרד, בהתאם להוראות הסכם 
 ההתקשרות .

ם ברצף, או חזרה של רצף של תקלות קריטיות :הימשכותן של תקלות קריטיות מעבר לשלושה ימי   1.1.5.2
אשר תביא להשבתה של ארבע ימי פעילות ומעלה במהלך חצי שנה קלנדרית,  יהוו עילה לביטול מיידי 
של חוזה ההתקשרות מצד הרשות.  במקרה כזה, תיהיה זכאית הרשות לפיצוי על כל העלויות שידרשו 

פעילות המרכז בזמן שעד לבחירתו וכניסתו לתפקיד, מצדו להיערך לבחירת ספק חדש, וכן על פגיעה ב
 של ספק חדש.
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 : פירוט פיצויים מוסכמים בתחום השירות10טבלה מס'  1.1.6

 פיצוי מוסכם החריגה מדרישות המכרז הנושא

מענה לקריאת 

  שרות

חריגה מהזמן שנקבע לתחילת טיפול 

מרגע קבלת הקריאה, לפי סוג 

  התקלה:

  מעל שעתיים; –קריטית  

יום  –שעות ; רגילה  4מעל  –חמורה 

  עבודה.

  לכל שעה₪  300 –קריטית 

  לכל שעה₪  150 –חמורה 

 לכל יום₪  600 –רגילה 

סיום הטיפול 

  בתקלה 

חריגה מ הזמן שנקבע לסיום טיפול 

  בתקלה, לפי סוג תקלה

  שעות 24  –קריטי 

  שעות 36   –חמורה 

  שעות 48   –רגילה 

  ליום₪  2,000 –קריטית 

  ליום₪  1,000 –חמורה 

 ליום₪  500 –רגילה 

חזרה של תקלה מעל פעמיים בשנה,   תקלה חוזרת

  עבור תקלה קריטית או חמורה

 לכל תקלה₪  5,000

אספקת מוצר 

שאינו תואם את 

  דרישות המכרז

 ₪ 500  כל אספקת מוצר שגוי
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  נספח איכות הסביבה –נספח ד' 

וכן בהתאם להנחיותיהן של הרשויות הרלוונטיות,  באחריות הקבלן לפעול באתר, בהתאם להוראות כל דין .1
לרבות הוראות כל דין, בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה (לרבות נושא זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום 

 קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים).
  

תם של כל האישורים, ו/או ההיתרים, ו/או הרישיונות, ו/או מחובתו של הקבלן ובאחריותו, לדאוג לקבל .2
ההסכמות העשויות להידרש, מכל גורם שהוא (לרבות רשות מקומית, משרד הפנים, ועדות תכנון ובנייה, 

- אש, הג"א, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד תמ"ת, וכיוצא באלה) על-משטרה, מכבי
 פי החוזה.-בויותיו עלחשבונו, לשם קיום איזה בהתחיי

  

חובתו של הקבלן, לדווח מיידית לרשות, בכל מקרה של הפרת הוראות כל דין, בנושאים הקשורים לאיכות  .3
ידי מי מטעמו, ו/או הובא לידיעתו (לרבות בנושא זיהום אוויר, זיהום -ידו, ו/או על-הסביבה, בין אם נגרם על

תי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים, ורישוי עסקים) ולפעול מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובל
 פי הנחיות הרשות, באם תהיינה, לתיקון ההפרה.- מיידית על

  

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי מבלי לפגוע בהוראות אחרות בחוזה, הנוגעות לאחריותו כלפי הרשות,  .4
מכל מין וסוג שהם, בין במישרין ובין  יהיה אחראי כלפי הרשות, בגין כל טענה, דרישה, תביעה או נזק,

בעקיפין, בקשר עם הפרת חובותיו לפי החוזה, לרבות חובותיו לקיום הוראות כל דין, בנושאים הקשורים 
לאיכות הסביבה (לרבות בנושא זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי 

עסקים). הקבלן מתחייב, כי ישפה ויפצה את הרשות, על כל  מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי
 הוצאה, נזק או עלות, מכל סוג ומין שהוא, אשר ייגרמו לו, כתוצאה מן האמור לעיל.

  

מובהר ומוסכם, כי הרשות לא תישא בכל אחריות, כלפי הקבלן וכלפי כל אדם, חברה, גוף, רשות ממשלתית,  .5
ו של הקבלן לפי החוזה, בין במישרין ובין בעקיפין, ולהשלכותיה של או צד שלישי כלשהו, הנובעת מפעילות

פעילות זו מכל סוג ומין. האחריות בגין האמור לעיל, תחול על הקבלן בלבד, והוא זה שיהיה אחראי ויישא 
בכל ההוצאות, הנזקים, העלויות, התביעות והדרישות, שיופנו כלפי הרשות, ו/או כלפי הקבלן, בגין פעילותו 

הקבלן באתר. הקבלן ישפה ויפצה את הרשות, על כל הוצאה, נזק או עלות מכל סוג ומין שהוא, שייגרמו  של
 פי החוזה.-לה, כתוצאה מפעילותו של הקבלן על

  

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחול האמור גם על גרימת מטרדים, פגיעה בבריאות הציבור ואיכות  .6
  בנושא בטיחות וגיהות בעבודה.הסביבה, אחריות בנזיקין ואחריות 
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  נספח בטיחות וגהות –נספח ה' 

  בנספח זה: בעל ההרשאה = הספק או הזוכה
  
קבלן ועל כל מי מטעמו שיועסק במתן \בעל ההרשאה\הוראות נספח זה יחולו על הספק .1

השירותים וכן על כל קבלן (לרבות קבלן משנה) שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה או כל עבודת 
ו/או עבודת שיפוצים במי ממקומות השירות, במהלך תקופת ההרשאה למתן  התאמה

השירותים. בכל מקום שכתוב בנספח זה ספק או בעל הרשאה הכוונה הינה לספק או בעל 
  הרשאה לפי העניין בנספח זה

ספק יהיה אחראי בלעדי \לעיל, מובהר בזאת שבעל ההרשאה 1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .2
נספח זה על ידי כל קבלן ו/או קבלן משנה שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה  לקיום כל הוראות

ו/או כל עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצים במי ממקומות השירות, במהלך תקופת ההרשאה 
למתן השירותים, וישא באחריות המלאה להפרת מי מהוראות נספח זה על ידי האמורים לעיל 

במתן השירותים. המפעיל מתחייב שהוראות נספח זה יפורטו, ו/או על ידי כל מי מטעמו שיועסק 
בכתב, בכל התקשרות בינו ובין כל קבלן מטעמו לביצוע עבודות (בין עבודות ההקמה ובין כל 

עבודה אחרת במקומות השירות), וכל קבלן כאמור יאשר, בחתימתו, כי הוראות אלו מהוות חלק 
 ובין בעל ההרשאה. בלתי נפרד מההתקשרות לביצוע העבודות בינו

  
, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות בעבודהוהגיהות דיני הבטיחות כל מצהיר בזה כי  בעל ההרשאה .3

[נוסח  , פקודת הבטיחות בעבודה1954- , תשי"דהפיקוח על העבודהארגון חוק  האמור לעיל)
 - "גתקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( תכנית לניהול הבטיחות), התשע ,1970-חדש], התש"ל

תקנות שירותי הובלה, , 2007, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז  2013
שדות  תוכללי רש ,ותקנותיו 1989חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג  ,ותקנותיו 2001-התשס"א
דיני , [נוסח חדש] פקודת הנזיקין, 1984- שדות התעופה), התשמ"דסדר בהשמירה על ( התעופה

,וכל התקנות והצווים המחייבים 1989-(בטיחות ורישוי), התשמ"טבנייה, חוק הגז התכנון וה
ביצוע עבודות ההקמה ו/או כל הנוגעים לשהוצאו מכח מי ממעשי החקיקה המפורטים לעיל, 

עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיבוצעו במי ממקומות השירות במהלך תקופת ההרשאה למתן 
ימלא כל מי מטעמו בזה השגחה קפדנית עליהם ולדאוג לכך שמתחייב להבטיח  וא, וההשירותים

מקום השירות בו , כל זמן היותם בשבדינים האמורים אחר כל הוראות הבטיחות והמשמעת
  .מתבצעת עבודה או בכל מקום אחר בתחומי רש"ת

   
בעל ההרשאה ימנה מנהל חוזה שישמש נציגו בשטח העבודה, ויודיע על מינויו באמצעות מכתב  .4

  הל החוזה מטעם רש"תלמנ
  

במקום מתן תחילת העסקתם הדרכה לפני כי עובדיו יעברו  בעל ההרשאהאחריות ב .5
או בעת שינוי סיכונים אחת לשנה, לא תפחת מבתדירות ש ,ולאחר מכן בפרויקט ספציפי\השרות

והבריאות  סיכוני הבטיחותבסביבת העבודה, (המחמיר מבין השניים). ההדרכה תעסוק ב
 ום העבודה ובהתייחס לתחומי עיסוקם.הקיימים במק

  
ישא בכל העלויות  המוסמך לכך כדין. בעל ההרשאהההדרכה כאמור, תבוצע באמצעות אדם  .6

  הכרוכות בהדרכת העובדים כנ"ל (כולל שכר יום עבודה, ארוחות, הסעות, וכו').
  

וק או בחציוד המגן הנדרש בעל ההרשאה יצייד את כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע עבודות, ב .7
, כפפות עבודה, נעלי עבודה, משקפי מגן, אטמי אפודים זוהריםבתקנות ובנהלי רש"ת כמו למשל 

  ., בהתאם לסוג העבודהאוזניים, קסדות מגן
  
דים מוכלי עבודה תקינים העו , בציודישתמשו אך ורק במכונותבעל ההרשאה ו/או כל מי מטעמו  .8

 מפורטות בדין. הבטיחות ה בדרישות
  

  
 ידיהמופעל על  לכל כלי/ציוד תפעולייבצע על חשבונו בדיקות תקינות תקופתיות  הבעל ההרשא .9

מוסמכים כנדרש עפ"י כל דין ותקנות.  מתן השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמיםמקום עובדיו ב
לכל כלי/ציוד בתיק ייעודי  בעל ההרשאהאישורי ונתוני הבדיקות כאמור לעיל,  ירוכזו ע"י 

בטיחות  ממונהלביקורת ע"י  במקום מתן השירות,זמינים בכל עת  התיקים הנ"ל יהיו. עוליתפ
 וגיהות רש"ת וכל גורם אחר מטעמו.
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מתחייב לשמור על הסדר והניקיון באתר העבודה ויפנה בכל סוף יום העבודה כל  בעל ההרשאה .10
יהיה על  ם. הפינוי, למניעת מכשולים מיותרילמקום מתן השרותפסולת וגרוטאות אל מחוץ 

  חשבונו.
  

הקבלן ידווח לממונה בטיחות וגיהות ברשות בכל מקרה של תאונת עבודה, והכל בהתאם  .11
     .1954-הוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"דל
  

כח אחר, אלא -בא לכל קבלן משנה אוה עבודכל שלא להעביר ביצוע  מתחייב בעל ההרשאה .12
יפעל בביצוע העבודה בהתאם להוראות הבטיחות המפורטות   בתאום עם רש"ת. קבלן המשנה

  בנספח זה, לעיל ולהלן.
 

תתבצע עבודה באש גלויה (ריתוך, הלחמה, זיפות חם וכל עבודה העלולה לגרום לשריפות),  .13
בהתאם להוראות בעניין זה המפורטות בהנחיות רש"ת בתאום ובאישור גורמי  כיבוי אש והצלה 

  .רש"ת 
  

 2007לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז על גגות יבוצעו  בהתאם ביצוע עבודה  .14
ועל  י נקיטת אמצעי הזהירות המפורטים בתקנות הבטיחות בעבודה (לוחות זחילה וכד').ל ידעו

 פי נהלי רש"ת העוסקים בכך.
  

וכד' מנהרות שוחות תקשורת/חשמל, כגון: בורות ביוב, "חלל מוקף" עבודות בחללים סגורים  .15
מטעם הרשות וכל זאת לאחר טיהור האזור   מנהל החוזהיבוצעו רק לאחר קבלת הסכמת 

  נפיצה, רעילות, דלקות וכד'.ה וירומא
  

קבלת  שלא לבצע עבודה חריגה ומסוכנת שלא פורטה לעיל אלא לאחר מתחייב בעל ההרשאה .16
  .הרשותעליהן תורה היתר עבודה בכתב מטעם הרשות וכפוף להוראות הבטיחות 

   
זוהרים אמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי סימון  ,על חשבונו ,ספקי בעל ההרשאה .17

של  בטחונו ונוחותוהבטיח את לכדי  של הרשות, דין, או לפי הוראות הבטיחות יפ- להנדרשים ע
       הציבור במקום.

  
הממונה על  מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על ידי בעל ההרשאה .18

הבטיחות ברשות (להלן:" הממונה"). הקבלן יפעל בהתאם לדרישות הממונה על הבטיחות 
ברשות בדבר הרחקת עובד מטעמו המבצע עבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. עובד כזה לא יוחזר 

מקום מתן השירות מהמשך מתן השירותים ע"י בעל בתחומי  בעל ההרשאהלהעסקה ע"י 
אה לבדו יהיה אחראי לכל תוצאה (באם תהיה להרחקה זו במישור יחסי בעל ההרש .ההרשאה

עבודה ו/או העסקה של אותו עובד). הרשות תהיה פטורה מכל חבות בגין כך. אם תתבע הרשות 
ע"י עובד שהורחק כאמור ישפה בעל ההרשאה את הרשות בגין כל הוצאה שתהיה לרשות בקשר 

  ית והוצאות משפט.לכך לרבות ו/או למעט הוצאות הגנה משפט
  

על הבטיחות ברשות  יציית לכל הוראה להפסקת עבודה שתינתן על ידי הממונה בעל ההרשאה .19
. העבודה , תוך תידוע מנהל המתקן או מנהל החוזה מטעם רש"תבגלל ליקויי בטיחות בעבודתו

תופסק לאלתר לשיפור הנדרש ותחודש רק לאחר קבלת הסכמה בכתב לכך מהממונה על 
זכאי לפיצוי כל שהוא בשל העיכוב  בעל ההרשאהברשות. במקרה כזה לא יהיה הבטיחות 

 ., לא לנזקים שנגרמו במישרין ולא לנזקים עקיפים שבעל ההרשאה עשוי להיתבע בגינםשנגרם
  בעל ההרשאה לבדו יהיה אחראי לכל אלה.

  
  ב  נסיעה ברכב בשטח האווירי מחויבת בהצבת משואה (צ'קלקה) בצבע כתום על גג הרכ .20

באחריות ועל חשבון של בעל ההרשאה, וציות לכללי הנהיגה בשטח התפעולי/מבצעי על פי תקנות 
  רש"ת

  
, כפי שיוצגו מעת לעת, על הבטיחותוהממונה החוזה פי הנחיות מנהל - ינהג על בעל ההרשאה .21

  בנושא בטיחות.
  
  

, לכל הגורמים הוראות אלה, לא באות במקום החובות החלות בעניין הבטיחות וגיהות בעבודה .22
העוסקים ברש"ת, הן באות רק להוסיף על הוראותיהם של כל דין ו/או כלל שנקבע על ידי כל 

 רשות מוסמכת אחרת.
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הסעדה/חנויות/בעל הרשאה מסחרית במידה ונספח זה הינו לחוזים במתקני רש"ת מסוג:  .23
 , יחולו בנוסף הסעיפים הבאיםאחרת/חוזה עתיר כח אדם

 בהתאם  בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית ילת מתן השירותטרם תחיציג המפעיל  23.1
במקום מתן לעבודה  2013- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל

תוכן ותיחתם ע"י   הבטיחות לניהול . תכנית רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של השרות
 .הספקועל חשבון המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי  ק, הספממונה בטיחות בעבודה מטעם 

רש"ת, ידאג מטעם בטיחות וגיהות  ממונההבטיחות ע"י  יהבטיחות ונהלניהול עם אישור תכנית  23.2
כנאמן בטיחות בעבודה מטעמו במקום מתן השירות, כהגדרתו בחוזה, להסמכת המנהל  הספק

 הבטיחות.הול לניובתכנית  ים בהתייחס לכל התחומים הנדונים בנוהל
מפקח  המפעיל ימנה ממונה בטיחות וגיהות בעל כשירות בתוקף המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי. 23.3

עבודה אזורי יקבע כמות השעות העבודה החודשיות שעל ממונה הבטיחות וגיהות של החברה לפקוד 
  את מקומות מתן השירות.

  
 

/עבודות הנדסיות (הכל כמוגדר בצו שיפוצים/בנייה/סלילהבמידה ונספח זה הינו לעבודות מסוג  .24
הנ"ל,  1-22יחולו בנוסף לסעיפים ),  1961הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה הנדסית), תשכ"ב, 

 הסעיפים הבאים:
 

ומנוסה, שעבר השתלמות/ריענון בתחום זה, מוסמך לבניה ובניה הנדסית מנהל עבודה  הקבלן ימנה 24.1
 ישמש נציגו בשטח העבודה,וסמך. מנהל העבודה במהלך שלוש השנים האחרונות על ידי מוסד מ

 פרטי . הודעת המינוי תכלול גם אתמכתב רשום למפקח עבודה אזוריבאמצעות ויודיע על מינויו 
. על מנהל העבודה להיות נוכח מועד התחלת העבודה באתר אתהעבודות האמורות להתבצע וכן 

 באתר הרלבנטי במשך כל זמן ביצוע העבודה.
ת החוזה, בעל ההרשאה ימנה ממונה בטיחות וגיהות בעל הכשרה בהשתלמות ענפית מיד עם חתימ 24.2

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( "בנייה ובנייה הנדסית", כממונה בטיחות וגיהות מטעמו על פי 
מפקח עבודה אזורי יקבע כמות השעות העבודה החודשיות  .1996 –ממונים על הבטיחות), התשנ"ו 

ות וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מתן השירות. עד לקבלת אישור שעל ממונה הבטיח
המפקח על העבודה בדבר כמות שעות העסקת ממונה הבטיחות מטעם הקבלן, יחליט ממונה 

שעות  32בטיחות וגיהות מטעם רש"ת על היקף ההעסקה בהתאם לשיקול דעתו, אך לא פחות מ 
 עבודה חודשיות .

 בהתאם בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית ן השירותטרם תחילת מתיציג המפעיל  24.3
במקום מתן לעבודה  2013- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל

הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י לניהול . תכנית רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של השרות
 .הספקועל חשבון ע"י מפקח עבודה אזורי  הספק, המאושרממונה בטיחות בעבודה מטעם 

ידאג לבדוק את תקינות הפיגומים, הגידור,  ם הספקמטעלבניה ובניה הנדסית מנהל העבודה  24.4
בעל על  הסולמות ומתקנים וציוד בכל תחומי העבודה שבאחריותו ויוודא שימוש נכון בהם.

יבוצעו, תחת פיקוחו  ל שיהיו)(אם וככ לוודא שכל עבודות החפירה, ההריסה והבינוי וכד' ההרשאה
  העבודה שבביצועו. הישיר של מנהל העבודה רק לאחר נקיטת צעדי בטיחות לסוג ואופי

את שטחי החפירה (בורות, תעלות, שוחות וכד') באזור העבודה  בעל ההרשאהבעבודות חפירה, יגדר  24.5
באזור בשעות החשיכה.  י גידור יציב ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי רכב הנעיםל ידע

להציב תאורה מתאימה בשטח ושלטי אזהרה תקניים לאורך החפירות. בנתיבי חצייה  מפעילעל ה
   להתקין גשרונים יציבים מעל לתעלות פתוחות. מפעילומעברים, ידאג ה

לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי הרשות, אלא לאחר הסכמת  בעל ההרשאה (וכל קבלן מטעמו) 24.6
קרקעיים באתר העבודה (כבלי -המאשר כי לא קיימים מכשולים תת מטעם רש"תמנהל החוזה 

 בעל ההרשאהקיימים מכשולים מסוג זה, חייב  אםחשמל, צנרת מים, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכד')  
עם הנחיות מפורטות באשר לאופן ומהלכי  הימצאםומדויקים על  לדרוש מהפקח נתונים מפורטים

  הביצוע.
לנתק מראש את זרם החשמל,  בעל ההרשאה (וכל קבלן מטעמו)בינוי והריסה, ידאג  בביצוע עבודות 24.7

  לאחר אישורו של רא"ג החשמל ברשות או נציגו. וזאת
מנהל י ל ידפי מפרט שיאושר ע-לותקרות ביניים תעשה ע, תקרות אקוסטיות בניית תקרות תותבות 24.8

  הרשות.החוזה מטעם 
, כתובתו בעל ההרשאה: שם החברה הקבלנית, יצויןלל ובו יציג באתר בנייה שילוט כובעל ההרשאה  24.9

 . ושמו ופרטיו האישיים של מנהל העבודה מטעמו
 

ממונה בטיחות רש"ת, רשאי במקרים חריגים, להחריג דרישה מהדרישות הנ"ל ולא להחילה על  .25
 ספק, בהתאם לשיקול דעת מנומק, ובלבד שההקלה אינה נוגדת חוק או תקנה כלשהיא.
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  בטיחות באש –נספח ו' 

נספח זה, מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה מספר ______________, בין רשות שדות התעופה בישראל  .1
 (להלן "הרשות") לבין ______________ (להלן "הקבלן").

  

 במסגרת החוזה, יבצע הקבלן עבודות בינוי ושיפוץ שונות בנתב"ג. .2
  

 , שיש בהם ציוד העלול להיפגע משריפה.העבודה שלעיל, מבוצעת בתוך ובסמוך למבנים קיימים .3
  

להלן ועלות הפעלת הכבאי  5לא תבוצע עבודה באש גלויה, בלא נוכחות כבאי. חובת התיאום כמצוין בסעיף  .4
 תחול על הרשות.

  
שעות, לפני תחילת ביצוע עבודות באש גלויה, ומתחייב למלא אחר הוראות  72הקבלן יודיע למפקח, לפחות  .5

 ות, לגבי זמן ומשך הביצוע של העבודות, ולגבי כל עניין אחר הנוגע לעבודות.המפקח או נציג הרש
  

 הקבלן מתחייב, שלא יבצע עבודה באש גלויה, בלא נציג כיבוי האש, מטעם הרשות. .6
  

מילוי הוראה, מהוראות נספח -למנהל ולנציג הרשות, הזכות להפסיק את עבודת הקבלן, בכל מקרה של אי .7
או הוראות נציג הרשות, ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה נגד הרשות,  זה ו/או מהוראות המפקח

  במקרה של הפסקת עבודה כאמור.
     

  

  

  

  

                תאריך: ___________

          הקבלן: _____________________ חתימת
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  נספח הוראות הביטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיות - נספח ז' 

 הבהרות קדם .1
  מקום במסמך זה שבו יש סימנים מיוחדים, יש לייחס את הסימן למלל המתאים כדלהלן: בכל

 -  (כולל) מתייחסים למכרזים שלהם קשר למערכות מידע או מערכות  2.7עד  2.4סעיפים

  קריטיות/מסווגות

 - פסקה / סעיף זה מתייחס למכרזים שלהם קשר למערכות מידע או מערכות קריטיות/מסווגות  

 

  יכלל .2
למען הסר ספק, בכל התייחסות בנספחים אלו ל"הנמל" או "נמל" תיקרא כאילו נכתב "בתחום הנמל וכן 

בכל אחת מהאתרים שבאחריות רשות שדות התעופה בכל חלקי הארץ", וזאת למעט באותם מקומות שבהן 

 .3ההתייחסות הינה לטרמינל 

ד מועדף לפיגוע לארגוני הטרור נמל התעופה בן גוריון והמטוסים הממריאים ממנו, מהווה יע 2.1
  השונים.

ממשלת ישראל, בהחלטותיה, הטילה על רשות שדות התעופה ועל הנהלת הנמל את האחריות  2.2
לאבטחה הפיסית של הנמל, את האחריות למניעת פיגוע במטוס, הממריא מהנמל, ואת 

 האחריות למניעת הברחה של אמצעי לחימה לשטח מדינת ישראל.
היחידה להגנה יטה ממשלת ישראל להגדיר מספר גופים כמונחים על ידי בהחלטה נוספת, החל 2.3

(לשעבר רא"מ), ורשות שדות התעופה נמנית על גופים אלו. בהיבט זה,  וסיכול איומי סייבר
הנחיות גוף זה בכל הקשור למערכות מחשוב, פיתוח מערכות מחשוב ואפליקציות היוצאות 

 מהם מחייבות את הספק לעבוד על פיהם.
שות שדות התעופה הגדירה את נושא אבטחת המידע ושמירה על מערך המחשוב כנושא ר 2.4

חייב לעמוד  אסטרטגי ובעל חשיבות עליונה, ולפי כך כל ספק הנותן שירותים בנושאי המחשוב
 בדרישות המוגדרות בנספח זה.

, כספק, המתעתד לפעול בתחום הנמל, ובדגש על פעילות בתחום השטחים המוגבלים בכניסה 2.5
יחולו עליך הוראות הנוגעות לביטחון הנמל ולביטחון הנוסעים והמטוסים, הנוחתים 

והממריאים ממנו, וכן יחולו עליך כל ההוראות והנהלים החלים על עובדי הרשות בכל היבטי 
 אבטחת המידע.

 משנה.- השרות מטעמו, כולל קבלני-כל האמור בנספח זה מחייב את הספק ונותני 2.6
 המידע ומערכות המידע.סווג וחיוניות של  2.7

מערכות המידע מהוות את התשתית התפעולית של הרשות והן חיוניות לפעילותה התקינה. פגיעה בהן 

עלולה לגרום לשיבוש או אף להפסקת מתן השרות ללקוחות הרשות. לפי הגדרה זו, מערכות המידע 

 שכיות התפעולית.טעונות הגנה להבטחת ולאבטחת הסודיות, השלמות, האמינות, השרידות וההמ

 גהסיוומערכות המידע של הרשות כוללות מידע רגיש בדרגות שונות של רגישות או חסיון, כאשר 

 סודי(מקביל לרמת סווג הביטחון "שמור"), וכן בשלב עתידי גם  רגיש/חסוי מסחריתהכולל הוא 

. מערכות המידע ברשתות מסוימות, לרבות מידע הטעון הגנה לפי החוק להגנה על הפרטיות ותקנותיו

  חיוניות לפעילותה התקינה של הרשות ופגיעה בהן עלולה לגרום לשיבוש, תקלות והפסקת מתן שרות.

לפיכך, יש לנהוג לפי כל דרישות האבטחה, כאמור לעיל, ובכל הגדרות נוספות בנושאי האבטחה אשר 

חר החתימה על החוזה, ייתכן ויועברו על ידי גורם רשות מוסמך לנושאים אלו, בכל עת וזאת גם לא

בכל הפעילויות למתן שירותים לפי הליך זה. אם, במהלך אספקת השירותים, הספק ייווכח, כי כלי 

  האבטחה, המיושמים כיום בתוכנות וביישומים, אינם עונים על אחת או יותר מן הדרישות להלן:

  (בעתיד); רגיש/חסוי (שמור)/סודידרישות הביטחון לאבטחת מידע  •
  תקפים לאבטחת מערכות מידע של מכון התקנים הישראלי;התקנים ה •
  דרישות החוק והתקנות להגנה על הפרטיות; •
 (לשעבר רא"מ). דרישות מהיחידה להגנה וסיכול איומי סייבר •

  עליו לדווח על כך לממונה על אבטחת המידע מטעם הרשות, ולהמשיך לפעול לפי הנחייתו.
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  סווג מסמכי הליך זה. 2.8
זה הוגדר כהליך מכרז מסווג או בעל מידע מסווג, יש לפעול בהתאם לנספח "נספח במידה והליך מכרז 

הנחיות עבודה עם מסמכי מכרז מסווגים". בכל מקרה, יש לנהוג במסמכי הליך זה בצורה שתבטיח, 

  ם לא רצויות או מורשות.יכי לא יגיעו לידי

  

  מטרה .3
את הספק ואת כל מי מטעמו שיועסק במתן  מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההוראות וההנחיות, שיחייבו

השירותים, כחלק מכלל הפעולות, הננקטות בכדי למנוע מגורמים עוינים לאסוף מידע ולבצע פיגוע בתחום 

  הנמל.

  

  אחריות .4
טחוני יהספק ימנה נציג מטעמו (להלן: "נאמן הביטחון"), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט הב 4.1

יום הוראות נספח זה מול חטיבת הביטחון בנמל (להלן: "חטיבת ויישא באחריות, בכל הנוגע לק
הביטחון") בכל הקשור לאבטחה הפיזית, וכן מול אחראי אבטחת המידע ברשות בכל הנושאים 

לנספח זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת  4.6הקשורים למחשוב ומידע, כמפורט בסעיף משנה 
  מתן השירותים, כהגדרתה בחוזה.

ידי חטיבת הביטחון, יחשב מנכ"ל הספק כנאמן -ורו של המועמד לתפקיד נאמן הביטחון עלעד איש 4.2
 ביטחון.

הספק ימנה נציג מטעמו (להלן: "נאמן אבטחת המידע"), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט  4.3
הממונה  –אבטחת המידע ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול אגף מידע ומחשוב 

לנספח זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת  4.7אבטחת המידע ברשות כמפורט בסעיף משנה  על
 מתן השירותים, כהגדרתה בחוזה.

ידי אגף מידע ומחשוב, יחשב מנכ"ל הספק -עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן אבטחת המידע על 4.4
 כנאמן אבטחת המידע.

יד "נאמן הביטחון" וגם את תפקיד "נאמן אבטחת אין מניעה כי אותו נציג ספק ימלא גם את תפק 4.5
  המידע".

  נאמן הביטחון 4.6
נאמן הביטחון ישמש כאיש הקשר לחטיבת הביטחון מטעם הספק במהלך כל תקופת החוזה  4.6.1

וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, או בכל הוראה נוספת 
שיונות בפרט, וכן מול יל, ומול משרד הראשר עלול הספק לקבל, מול חטיבת הביטחון בכל

 .אגף מידע ומחשוב
נאמן הביטחון יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של חטיבת הביטחון, לא יאוחר משבוע ימים  4.6.2

ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח זה; בנוסף, ימסרו לנאמן 
החלים על כל השוהים בתחום הנמל, אשר הביטחון דרישות ונהלי ביטחון כלליים נוספים, 

לפיהם יידרש לפעול ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו. במידה ובהיבט 
המכרז יש נגיעה לנושאי מידע ומחשוב, יעבור הנאמן תדרוך בנושאי אבטחת מידע מגורם 

 מוסמך באגף מידע ומחשוב.
אר נהלי הביטחון ונהלי אבטחת המידע, על נאמן הביטחון להיות בקיא בפרטי נספח זה ובש 4.6.3

 החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.
 נאמן הביטחון יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של חטיבת הביטחון ואגף מידע ומחשוב 4.6.4

ויתעדכן באמצעותו בנהלים וכללי ביטחון, העשויים להשיק לפעילות הספק בתחום הנמל, 
 .בכל עת שיידרש לכך

יטחון יאשר בחתימתו כל בקשה למתן רישיון כניסה לשטחים המוגבלים בכניסה נאמן הב 4.6.5
 שיונות קיימים.ילמי מטעם הספק, וינהל מעקב פנימי שוטף אחר תוקפם של ר

נאמן הביטחון יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מחטיבת הביטחון ויקבל ממנו תדרוך  4.6.6
 שירותים לפי הליך זה.ימים לפני תחילת ביצוע ה 14-בטחוני לא יאוחר מ

נאמן הביטחון יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ונהלי הביטחון ואבטחת המידע  4.6.7
 נתנו מפעם לפעם.יהתקפים ואלה שי

הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן הביטחון לצורך אישור  4.6.8
 להלן. 5חטיבת הביטחון בהתאם להנחיות סעיף 

 5.2ב להעביר לחטיבת הביטחון את כל הנתונים האמורים לעיל, כאמור בסעיף הספק מתחיי 4.6.9
 להלן.
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להלן,  5חטיבת הביטחון תהיה רשאית לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  4.6.10
לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או להחליף מועמד 

 דעתה הבלעדי.- פי שיקולשנבחר; כל זאת, בכל שלב ול
ימים לפני מועד תחילת תקופת מתן  30- מינויו של נאמן ביטחון יתבצע, לכל המאוחר, כ 4.6.11

 השירותים.
 נאמן אבטחת המידע 4.7

נאמן אבטחת המידע ישמש כאיש הקשר לאגף מידע ומחשוב מטעם הספק במהלך כל תקופת  4.7.1
נספח זה, מול אגף מידע החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות 

 ומחשוב בכל הקשור לנושאי אבטחת המידע.
נאמן אבטחת המידע יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מאגף מידע ומחשוב ויקבלו ממנו  4.7.2

ימים לפני תחילת  7- תדרוך בנושאי אבטחת המידע הרלוונטיות לנשוא מכרז זה, לא יאוחר מ
  ביצוע השירותים לפי מכרז זה.

המידע יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של אגף מידע ומחשוב, לא יאוחר נאמן אבטחת  4.7.3
משבוע ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח זה; בנוסף, 

ימסרו לנאמן אבטחת המידע דרישות ונהלים כלליים נוספים במידה ויידרש, החלים על כל 
ך המחשוב ברשות, אשר על פיהם יידרש לפעול הגורמים המבצעים פעילויות הקשורות למער

 ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו.
על נאמן אבטחת המידע להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי אבטחת המידע  4.7.4

 הרלוונטיים, החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.
גף מידע ומחשוב או גורם רשותי נאמן אבטחת המידע יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של א 4.7.5

 אחר אשר יהווה איש הקשר מטעם אגף מידע ומחשוב בנושאים אלו, בכל עת שיידרש לכך.
נאמן אבטחת המידע יאשר בחתימתו כל נושא/בקשה הקשורה לנושאי אבטחת המידע  4.7.6

במערכות המחשוב של הספק, או בקישור למערכות המחשוב ברשות מהמערכות של הספק 
 ותהיה להן השפעה על הקשירויות והתפעול של המערכות.אשר ייתכן 

נאמן אבטחת המידע יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ובנהלים התקפים ואלה  4.7.7
 ינתנו מפעם לפעם.יש

הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן אבטחת המידע לצורך  4.7.8
 להלן. 5 אישור אגף מידע ומחשוב בהתאם להנחיות סעיף

 הספק מתחייב להעביר לאגף מידע ומחשוב את כל הנתונים האמורים לעיל. 4.7.9
להלן,  5אגף מידע ומחשוב רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  4.7.10

לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או להחליף מועמד 
דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הסברים כל שהן - קולשנבחר. כל זאת, בכל שלב ולפי שי

 להחלטותיו בעניין זה.
 

 אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום הנמל .5
טחונית ולכן יורשה הספק להעסיק בתחום הנמל או יכאמור, הנמל הוא שטח רגיש מבחינה ב 5.1

לאחר שיעבור בדיקת  להתקשר עם גורם חיצוני, העתיד לפעול בתחום הנמל, רק מועמד שאושר,
  רישום פלילי וסינון בדיקת התאמה ביטחונית לרמה הנדרשת לפי עיסוקו ותחום עבודתו.

העובד ומעבידו מתחייבים לספק את כל הנתונים הדרושים לצורך ביצוע ההליך באמצעות הטפסים  5.2
 המפורטים להלן:

  טפסי התאמה ביטחונית לעובד שהינו אזרח ישראלי: 5.2.1
  לנבדק.שאלון אישי+ עלון  .5.2.1.1
  כתב ויתור על סודיות רפואית וסודיות המידע. .5.2.1.2
 ין שימוש בסמים.יהצהרת התחייבות בענ .5.2.1.3
 צילום ת. זהות / רישיון נהיגה. .5.2.1.4
טופס לצורכי בדיקה מן המרשם הפלילי בצירוף צילום ת.  .5.2.1.5

 זהות.
 טפסי התאמה ביטחונית לעובד שאינו אזרח ישראלי: 5.2.2

 שאלון למועמד זר. .5.2.2.1
 צילום דרכון בתוקף. .5.2.2.2
על היעדר רישום פלילי מטעם רשויות החוק של מדינת  אישור .5.2.2.3

 תושבותו הנוכחית.
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הטפסים האמורים מצורפים לנספח זה. למרות האמור, באחריותו הבלעדית של הספק לוודא כי 

הטפסים המצורפים הינם הטפסים בגרסתם האחרונה. את הטפסים ניתן לקבל גם מחטיבת הביטחון 

  .ו/או אגף מידע ומחשוב

 תחייב להעביר את הנתונים באמצעות הטפסים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י המועמד,הספק מ 5.3
  והחתימות אומתו ע"י נאמן הביטחון (באמצעות חתימתו עליהם במקום המיועד לכך). 

הספק מתחייב לדווח ולעדכן על כל שינוי, שנודע לו לאחר העברת פרטי המועמד או לאחר שאושרה  5.4
  טחונית.י, או בכל פרט, אשר עשוי להיות בעל רלוונטיות בהעסקתו/פעילותו, בפרטי המועמד

חטיבת הביטחון תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל המועסקים,  5.5
הספקים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הספק, או חלק מהם, ואף תהיה רשאית לאסור על כניסת 

  טחוניים, בין אם כבר אושרה כניסתו ובין אם לא.יב מי מן המועסקים לתחומי הנמל, מטעמים
ידי -הספק מתחייב לא להעסיק ולא לאפשר עבודה לגורם, אשר פרטיו לא הועברו ואשר לא אושר על 5.6

 חטיבת הביטחון.
הספק מתחייב להודיע באופן מיידי לחטיבת הביטחון על הפסקת העסקה של אחד מעובדיו ולהזדכות  5.7

  שטחים המוגבלים (אם ניתן) של אותו עובד. לאלתר על רישיון המעבר ל
תהליך קבלת סווג בטחוני מתאים ואישור מועמד, עשוי להמשך ממספר ימים ועד למספר שבועות.  5.8

לאור הנתונים האישיים והרקע  -כמו כן, משך הטיפול בבקשה, עד לאישורה, משתנה מאדם לאדם 
המציע מתחייב הזמנים. -אדם ולוחות- כחשל כל אדם, ועל הספק להביא זאת בחשבון במסגרת תכנון 

 יה במתן השירותים.ילכך, שהמצאת האישורים לא תגרום לדח
  

  טחוניות כלליות.יהנחיות ב .6
  תדריך בטחוני למועסקים. 6.1

הספק יערוך תדריך בטחוני (לפי הנחיות חטיבת הביטחון) לכל עובד, שיועסק במתן  6.1.1
 ל הנושאים להלן:השירותים, בטרם יחל בעבודתו. התדריך ישים דגש ע

 שטחים מוגבלים ובקרת מעברים. •
 .9טחונית בהתאם לסעיף יכללי התנהגות ב •
  התחייבות על שמירת סודיות ושמירת ידיעות.  •

ימים, מיום תחילת  7- הספק מתחייב, כי כל עובד מטעמו יקבל תדריך בטחוני לא יאוחר מ 6.1.2
 העסקתו בתחום הנמל.

שנתיים לעובדיו, - ענון חצייתדריכי ר נוסף לתדריך בתחילת ההעסקה, יקיים הספק 6.1.3
  במסגרתם יעביר לעובדים עדכונים בצרכי חטיבת הביטחון המשיקים לתחום פעילותם.

  שטחים מוגבלים ואשורי מעבר. 6.2
כיוון שהנמל הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו בשטח הנמל  6.2.1

י שניתן לו רישיון כניסה אליהם שטחים מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק למ
(כולם או חלקם), אשר רק באמצעותו תתאפשר הכניסה לשטחים המוגבלים והמעבר 

 ביניהם.
מתן רישיון כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה בנמל מותנה בקבלת סווג בטחוני מתאים  6.2.2

מרשויות הביטחון וייעשה לפי כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), 
  .1983 -תשמ"ג ה

התאמה ביטחונית, ורק אם  רישיון הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכי 6.2.3
  תפקידו דורש זאת.

רישיון הכניסה יונפק לעובד לתחום עבודתו בלבד וחל איסור מוחלט לעשות שימוש אחר  6.2.4
  באישור זה או להעבירו לאחר.

התאם לכללי המעבר ונהלי בקרת השימוש ברישיון הכניסה לצורכי מעבר יעשה בכפוף וב 6.2.5
  המעברים של חטיבת הביטחון.

ידי נאמן הביטחון לאגף -בקשות לבדיקות מהימנות וקבלת רישיון כניסה כאמור יוגשו על 6.2.6
שיונות בנמל עבור עובדי הספק בלבד ולצורך יאשר יעבירם למשרד הר מידע ומחשוב

ית היחידה המקבלת את לכל בקשה תצורף פני תפקידם במסגרת מתן השירותים בלבד.
  אור סוג רישיון הכניסה הנדרש.יהשרות ברשות. פניית היחידה תכלול את ת

שיונות יהספק אחראי לבטל ולהחזיר ליחידה המקבלת את השרות ברשות או למשרד הר 6.2.7
בנמל כל רישיון כניסה של עובד הספק, אשר חדל לעבוד אצל הספק, או שחל שינוי בשטח 

ר, או שינה את תפקידו ובתפקידו החדש אין צורך ברישיון כניסה המוגבל אליו צריך אישו
שיונות אלו למשרד ילשטחים המוגבלים בנמל. באחריותה של היחידה לוודא העברת ר

  שיונות בנמל.יהר
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תהליך הטפול בבקשה למתן רישיון לשטח האווירי עשוי להמשך בממוצע כשבועיים עד  6.2.8
בקשה לכניסה לשטח האווירי כוללת בקשה שלושה שבועות. התהליך עלול להתארך אם ה

  לכניסה ותנועה עם רכב בשטח האווירי.
מובהר בזאת כי חטיבת הביטחון רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את תוקפו של כל  6.2.9

  רישיון כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
  חטיבת הביטחון מאדם הנושא רישיון כניסה לשטחים המוגבלים: דרישות 6.2.10

מעבר לשטחים המוגבלים דורש רישום למערכת ביומטרית ארגונית על ידי  .6.2.10.1
העובד. שימוש באימות ביומטרי זה מחייב כל גורם המבקש לעבור משטח יבשתי 

 לשטח מוגבל או לגשת לאזורים מוגבלים המבוקרים על ידי מנגנון זה. 
ו של בעל הרישיון חובה לענוד את הרישיון בצורה גלויה ובולטת בכל משך שהיית .6.2.10.2

  בשטח המוגבל אליו הוא מורשה להיכנס.
  השימוש ברישיון יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד. .6.2.10.3
השימוש ברישיון יעשה בהתאם לכללי ונהלי בקרת המעברים של חטיבת  .6.2.10.4

  הביטחון.
נושא הרישיון יקפיד להימצא ולנוע אך ורק בתוך התחומים, בהם הוא מורשה  .6.2.10.5

  על גבי הרישיון.לנוע לפי הרישום 
אסור להעביר רישיון כניסה לשטחים המוגבלים בנמל לאדם אחר (הדבר מהווה  .6.2.10.6

  עבירה פלילית). הרישיון הוא אישי ואינו ניתן להעברה.
  חל איסור להשאיר את הרישיון בתוך הרכב. .6.2.10.7
יש לדווח מידית ליחידה המקבלת את השרות ברשות לחטיבת הביטחון על תום  .6.2.10.8

שיונו. החזקה של רישיון כניסה שלא יבד ולהחזיר את רתקופת ההעסקה של עו
  כדין מהווה עבירה פלילית. היחידה תדאג להעביר הרישיון לחטיבת הביטחון.

שיונות בנמל יחידוש רישיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור יו"ר ועדת הר .6.2.10.9
ת וכרוך בתשלום עבור הנפקת הרישיון החלופי, שיהיה בשיעור כפי שתקבע הרשו

  מעת לעת.
  שיונות כניסה לשטחים המוגבלים:יהגשת בקשות לקבלת ר - שיונות ימשרד הר 6.2.11

 שיונות ממוקם בחניון שליד אולם מקבלי הפנים.ימשרד הר .6.2.10.10
 ו'.  -המשרד פועל בימים א'  .6.2.10.11

 שעות קבלת קהל: 

 .15:00-19:00  -ו  08:30 – 13:30ה'  –א' 

  .                    13:30 – 08:30 –ו' 

  לרישיון כניסה לשטחים המוגבלים כוללת:בקשה  .6.2.10.12
מכתב בקשה מהספק בצרוף אישור מחשב הספק כי המועמד מקבל  •

  משכורת מהגורם המבקש.
  טפסי בדיקת התאמה ביטחונית.(כולל צילום ת. זהות/רישיון נהיגה) •
  טופס הרשאה לבדיקת רישום פלילי (כולל צילום תעודת הזיהוי או דרכון). •
אור סוג רישיון יאת השרות ברשות, כולל ת פניית היחידה המקבלת •

  הכניסה הנדרש.
  שיונות.יטפסים ניתן לקבל במשרד הר .6.2.10.13

 קבלה והובלה של סחורות ומשלוחים. 6.3
אם במסגרת פעילותו הספק נדרש לשנע סחורה אל תחום הנמל או ממנו (בדגש על השטחים  .6.3.1

 המוגבלים), עליו להקפיד למלא אחר ההנחיות הבטחוניות שלהלן:
 :פוי ספקיםמי .6.3.1.1

הימים, שיקדמו לתחילת תקופת מתן  60הספק ימסור, במהלך   (א)

לפני מועד תחילת תקופת מתן  21-השירותים, אך לא יאוחר מהיום ה

השירותים, בכתב, רשימה של ספקים, חברות הובלה, ונהגים קבועים 

(להלן: "רשימת ספקים"), אשר צפויים לשרת אותו במהלך תקופת מתן 

 .4בהתאם להנחיות סעיף השירותים, ו

אם הספק מבקש לכלול ספק נוסף ברשימת הספקים המאושרים   (ב)

בתקופת מתן השירותים, עליו להעביר לחטיבת הביטחון בקשה מנומקת 

 לעיל. 4ויפעל בהתאם להנחיות סעיף 
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הספק מתחייב לא לקבל שירותים בתחום זה מגורם, שאינו נכלל   (ג)

את חטיבת הביטחון על כל גורם, אשר  ברשימת הספקים, ולעדכן מידית

נכלל ברשימת הספקים שהספק הפסיק את קבלת השירותים ממנו, בין 

 אם מיוזמתו ובין אם ביוזמת אותו גורם.

הוגדר תחום תפעולי, המיועד לכניסת ספקים לצורך פריקה והעמסה  3בטרמינל  .6.3.1.2
טחונית ישל סחורה במסוף הקרקעי. בכניסה לתחום זה תתבצע בקרה ובדיקה ב

לפי נוהל ספקים של חטיבת הביטחון ורק לגורמים, אשר אושרו לפי הוראות 
  נספח זה תתאפשר הכניסה לתחום התפעולי.

הובלת הסחורה מהספק (המורשה) אל מחסני/מתקני הספק בשטח האווירי    .6.3.1.3
ולמשטח הפריקה בשטח התפעולי תעשה בהשגחה צמודה של המוביל כשתא 

  צענה באופן אקראי בשערי הכניסה לשטח האווירי).המטען נעול! (ביקורות תבו
הובלת סחורה אל מקומות השרות בשטחים המוגבלים, הנמצאים בתוך טרמינל  .6.3.1.4

, או מהם, תבוצע ע"י עובדי הספק בלבד, וככלל לא תתאפשר כניסת הספק אל 3
  תחומים אלו, למעט מקרים חריגים, שיאושרו מראש ע"י חטיבת הביטחון.

הספק הנמצאים מחוץ לתחום הנמל והמאחסנים סחורה מתקנים בשימוש    .6.3.1.5
מוש בתחום הנמל (כולל למכירה במקומות יהמיועדת להטסה, למכירה או לש

השרות) יופעלו לפי כללי האבטחה ונהלי הביטחון המופיעים בנוהל הפעלת 
  מחסנים בשינויים המחויבים (המצורף לנספח זה).

 :אבטחת מידע בחצרי הרשות .6.3.2
מגנטי או אופטי, שיימסרו ע"י הרשות לספק, יישמרו בחצרי רשומות ותווך  .6.3.2.1

 הרשות לפי הוראות נציג הרשות; ינוהל רישום מצאי עדכני שלהם.
הוצאת רשומות ותווך מגנטי או אופטי, הנושאים מידע של הרשות, לרבות  .6.3.2.2

מידע, שהוכן ע"י עובדי התאגיד בחצרי הרשות, טעונה אישור בכתב של אחראי 
יש לקבל אישור מראש מאחראי אבטחת המידע על כל כוונה אבטחת המידע. 

- מוש במחשבים נישאים לשם מתן השירותים, נשוא ההסכם וכתבילעשות ש
מוש כאמור יעשה לפי הנחיות ספציפיות יבות זה, ע"י עובדי הספק. כל שיהתחי

  של אחראי אבטחת המידע לאבטחת המחשבים הנישאים. 
יו למערכות מחשוב בחצרי הרשות טעונה חיבור תווך מגנטי או אופטי לסוג .6.3.2.3

אישור כתוב מראש של אחראי אבטחת המידע. האמור חל גם לגבי תווך מגנטי 
,מחשב DOKאו אופטי של תוכנות לסוגיהן וכן להתקנים חיצוניים לסוגיהם ( 

  נישא וכדומה), כל התקן שיכול לשמור מידע, וכל מצע מידע אחר לרבות ניירת.
ם במערכות המחשוב והתקשורת של הרשות, שימוש ביצוע שינויים כלשה .6.3.2.4

בתוכנות אבטחה חיצוניות והתקנת אמצעי אבטחה חדשים, טעונים אישור 
אגף מידע ומחשוב, לפי הצעה בכתב של הספק \מראש ובכתב של נציג הרשות

  ודיון, לפי הצורך.
לצורך בהירות הנושא, נציג אגף מידע ומחשוב הינו האחראי על אבטחת המידע  .6.3.2.5

ש"ת. אישור המתקבל מכל גורם אחר ברשות ייחשב כבלתי חוקי והפרה של בר
 .נהלי הרשות בנושאי אבטחת המידע לכל סוגיו

  

  

 בקרה וביקורת. .7
חטיבת הביטחון, בשיתוף עם משטרת ישראל ושרות הביטחון הכללי, וכן נציגי אגף מידע ומחשוב,  7.1

ות כן, להפעיל מערך בקרה וביקורת, כדי דעתם ומבלי שיהיו חייבים לעש- יהיו רשאים, לפי שיקול
 לוודא כי נהלי הביטחון, הרשומים בנספח זה, מתקיימים במלואם וכלשונם.

מערך הבקרה והביקורת יכלול תרגילים שונים לעובדים ולמערכת כולה, וכן ביקורות מתוכננות  7.2
 .המשנה מטעמו- ובאתרים של הספק וקבלני וביקורי פתע בכל מקומות השרות

, בכל עת מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מטעם חטיבת הביטחון או אגף מידע ומחשובהספק  7.3
טחונית, לשתף פעולה עם המבקרים ולתקן מידית את יובכל תדירות, גישה לכל מידע בעל רלוונטיות ב

 כל החריגות שימצאו.
ימים נימוק בכתב אם ימצאו חריגות מכללי הביטחון, הספק יתקן אותן באופן מידי, ויעביר תוך שבוע  7.4

 לסיבת קיומן של אותן חריגות.
הרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן השירותים או את ביצוע העבודות ע"י הספק במקרה של  7.5

חריגה מכללי הביטחון, אשר, לפי שיקול דעתה, יש לה השלכה על רמת האבטחה והבטיחות בנמל, עד 
 לתיקון אותה חריגה.
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 אם לא יעשו, לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו כלפי הרשות.בקרה וביקורת כאמור, אם יעשו ו 7.6
 

 שמירה על סודיות. .8
הספק וכל מי מטעמו, שיעסוק ו/או יועסק במתן השירותים, מחויבים לשמור בסוד, לא להעביר ולא  8.1

למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או מידע בכל הנוגע לסדרי הביטחון או מערכות מידע 
 , להם יחשפו במהלך פעילותם בתחומי הנמל.ומחשוב

וכל מי שינהל בפועל את מתן השירותים מטעם הספק יחתמו  נאמן הביטחון ונאמן אבטחת המידע 8.2
דרישות האבטחה במסמך האמור ובכל מסמך  על הצהרת סודיות, לפיה יתחייב החותם לאמור לעיל.
נה, שיועסקו ע"י הספק, והוא אחראי כי מש- אחר, אשר יועבר בנושא זה בעתיד, מחייבות גם קבלני

 .אלה יפעלו לפיהן
משנה או - שרות (עובד של הספק, ספק-כל נותןהשרות: -הצהרות לשמירה על סודיות של נותני 8.3

עובדיו), יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי הליך זה, על הצהרה לשמירה על הסודיות. 
השרות). הצהרות הסודיות יימסרו -תימתו של נותןההצהרה תלווה בחתימתו של הספק (מעבר לח

 .2להלן טופס לנציג הרשות; נוסח ההצהרה מצורף לנספח זה, 
  

 טחוניים.יכללי התנהגות ב .9
חל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשטחים המוגבלים בכניסה בנמל ולאולמות הטרמינל  9.1

 הציבוריים.
לכל הוראות אנשי הביטחון מטעם הרשות, בשגרה  על הספק וכל מי מטעמו חלה החובה להישמע 9.2

 ובשעת חירום.
תנועתם של אנשי הביטחון מטעם חטיבת הביטחון לצורך בטחוני בשעת חירום, בשגרה, ולצורכי  9.3

 תרגול תתאפשר בכל עת ללא כל עיכוב או הפרעה מצד הספק או מי מטעמו.
שלא לצורכי בשטחים המוגבלים חל איסור מוחלט על הספק ועובדיו להימצא ברחבת מטוס ו/או  9.4

 .עבודתם
אם נחשפו לסיטואציה או אינפורמציה חריגות, אשר עשויות להיות בעלות ערך בטחוני, הספק וכל מי  9.5

מטעמו מחויבים לדווח אודותיה לאנשי חטיבת הביטחון או לנציג היחידה המקבלת את השרות, 
 ולבקשם להעביר המידע לחטיבת הביטחון.

טובין על מטוס או העברת חפץ/טובין לנוסע המתעתד לטוס, שלא לפי נהלי העמסת כבודה/חפץ/ 9.6
 האבטחה וללא אישור אנשי הביטחון אסורה בהחלט!

לקיחה /העברה של כבודה/חפץ כל שהוא מנוסע אסורה בהחלט,לרבות מנוסע שהגיע ממדינה  9.7
   שכנה.

  

  שינויים ועדכונים .10
נים מזמן לזמן, לאור הערכות מטה חטיבת מתעדכ נהלי חטיבת הביטחון ונהלי אבטחת המידע 10.1

ולפי הנחיות הגופים הממלכתיים המנחים. מובהר בזאת, כי חטיבת  הביטחון ואגף מידע ומחשוב
- רשאיות לשנות ולעדכן מי מהוראות והנחיות נספח זה, לפי שיקול הביטחון ואגף מידע ומחשוב

 דעתן, בכל עת.
של הספק ו/או שינוי במבנה מי ממקומות השרות ו/או  מובהר בזאת, כי כל שינוי באופי הפעילות 10.2

טחונית ולהוביל לשינוי ו/או עדכון יהמתקנים, העומדים לרשות הספק, עשוי להיות בעל השלכה ב
 הוראות נספח זה.

הספק יקבל מראש מידי חטיבת הביטחון בצורה ישירה או בעקיפין דרך היחידה המקבלת את  10.3
 וי צפוי בהוראות נספח זה, ויהיה מחויב בו.השירות, הודעה על עדכון או שינ

 

 שונות .11
ומכללי ההתנהגות  אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מנהלי חטיבת הביטחון ואגף מידע ומחשוב 11.1

 טחוניים, החלים על כל השוהים בתחום הנמל.יהב
 אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה ו/או בנספחיו. 11.2
לא יחולו על ספק, אשר מסגרת פעילותו אינה כוללת צורך בגישה לשטחים  5.2הוראות סעיף  11.3

 המוגבלים.
כל הפרה של מי מהוראות נספח זה, ו/או מהוראות הביטחון הכלליות שידרשו מהספק, אשר יש לה,  11.4

דעתה של חטיבת הביטחון, השלכה על ביטחון הנוסעים, ציבור המבקרים והמטוסים - לפי שיקול
 של החוזה. הפרה יסודיתתחשב כבנמל, 
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-שירותים מטעמו, יוחזר לרשות עם סיום העבודה של נותן- כל מסמך, שיימצא ברשות הספק או נותן 11.5
השרות (או הספק בכלל). הספק יתחייב, כי, עם סיום העבודה לפי הליך זה, הוא ישמיד את כל 

 המסמכים והקבצים שברשותו, הנוגעים לרשות ולעבודה לפי הליך זה.
שומרת לעצמה את הזכות לבקר פעילות זו ללא הודעה מוקדמת בכל אתר של הספק, ללא הרשות 

  יוצא מן הכלל.

בהתאם להוראות החוזה, נציג הרשות רשאי לדרוש את הפסקת העסקתו לאלתר של כל עובד או  11.6
דעתו המוחלט. הספק יפסיק -משנה, המועסק במסגרת קשרי העסקיים עם הרשות, לפי שיקול-ספק

 ו ללא כל ערעור. רש"ת לא תהיה חייבת בהסבר כל שהוא לסיבת הפסקת ההעסקה.את העסקת
 

  נוהל האבטחה בחצרי הספק .12
סעיף זה חל רק במידה והספק מבצע עבור רש"ת תחת הסכם זה מימוש של מערכת ממוחשבת או חלקים 

  ממנה.

- ספק והן לקבלנילהלן הדרישות למקרה של טיפול במידע בחצרי הספק. כל האמור להלן מתייחס הן ל

  המשנה מטעמו.

  הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

מערך התקשוב, עליו יבוצעו השירותים בחצרי הספק, יהיה מנותק מרשת המחשבים בחברה.  12.1
רצונו של נציג הרשות, כי אמצעי האבטחה, הקיימים אצלו או -לחילופין, אם הספק יוכיח, לשביעות

מבטיחים בידוד מוחלט של המידע של הרשות מרשת המחשבים של הספק או מכל  אותם הוא יפעיל,
 מידע של חברה אחרת שהספק נותן לו שירות, הוא יהיה רשאי לפעול בהתאם.

 הגישה למידע של הרשות תעשה ע"י מורשים בלבד, שאושרו ע"י הרשות. 12.2
  הגישה למידע של הרשות על מחשבי הספק: 12.3

מורשים למידע של הרשות. - המידע ולמניעת גישה של בלתי הספק יפעיל מנגנונים לאבטחת 12.3.1
אם מנגנון הזיהוי ואימות הזיהוי מבוסס על סיסמאות, על המציע להתחייב   ליישום את 

הפעולה לפי הדרישות לרמת האבטחה הגבוהה בתקן סיסמאות של מכון התקנים הישראלי. 
  על המציע להציג את המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל.

ק יפעיל מערך אבטחה ובקרה על פעילות המשתמשים של הספק במערכת ויקבל  אישור הספ 12.3.2
 הרשות למערך זה. על המציע להציג את המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל. נציג של

עוד מידע של הרשות מאוחסן על -פעולות אבחון ותיקון (של חומרה ותוכנה כאחד), הנדרשות כל 12.4
יע או הספק, יבוצעו בחצרי הספק ללא תקשורת מרחוק וללא דיסקים במערכות המחשוב של המצ

הפעלת תוכנות השתלטות מרחוק לשם כך. פעולות תחזוקה יבוצעו רק ע"י גורמים, שקיבלו אישור 
 מנציג הרשות. על המציע להיערך לכך מראש.

כספת מצעים נושאי מידע, עליהם ייערך גבוי של מידע של הרשות, ישמרו בכספת נעולה. המפתחות ל 12.5
יהיו רק ברשות מורשים, בעלי אישור בטחוני של הרשות, שייקבעו למטרה זו. לא יוחלף מורשה כזה 
ללא ידיעת נציג הרשות ואישורו לכך. החלפת מורשה כזה ללא אישור הרשות תיחשב להפרה יסודית 

  של החוזה.
יום ההתקשרות) או שרות או ס-עם סיום הטיפול במידע ספציפי כלשהו (כולל סיום עבודתו של נותן 12.6

לפי דרישת הרשות, יש להעביר ללא דחוי או שהוי כלשהו (וללא זכות כלשהי של עיכוב), כל תיעוד, כל 
תוכנה וכל אמצעי אחר, הדרוש לביצוע כל הפעילויות, לרשות הרשות או לכל גורם אחר, לפי הנחית 

עים אחרים (כולל מכל תווך נציג הרשות. לאחר ההעברה, יש להשמיד כל מידע, תיעוד, תוכנה ואמצ
מגנטי או אופטי), שנמצאים בידי הספק והיו קשורים למהלך אספקת השירותים לרשות, באופן 

שימנע את שחזורו ע"י גורם כלשהו. זאת, לפי הנהלים והתקנים, לגבי מידע רגיש / חסוי / חסוי ביותר 
  ושמור / סודי.

  המאשר את ביצוע כל הנ"ל באופן מלא. ידי הספק,-יש להמציא לנציג הרשות מסמך חתום על

  משנה כלשהו.-הוראות אילו מחייבות גם לגבי מידע, הנמצא בידי ספק

המשנה על מנת לוודא ביצוע -הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע בקרה במתחמי הספק או ספק

  ההוראות כפי שרשומים, וזאת ללא הודעה מוקדמת במהלך שעות וימי העבודה הרגילים.

מקרה של אובדן מסמך או חומר, או על תקלות באבטחת המידע במערכות המחשוב של הספק או בכל  12.7
  משנה יש להודיע מיד לנציג הרשות על כך.-של ספק

בכל חשד לגישה למידע כנ"ל ע"י גורם בלתי מורשה (בין במערכות הרשות ובין במערכות המידע של 

לשהי בהקשר לאבטחת המידע של הרשות, המשנה) או אם עולה חשד לתקלה כ- הספק או של קבלני

  הספק מחויב להודיע מיד לנציג הרשות על כך.
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בכל חשד לאירוע של ניסיון לפגיעה במידע כנ"ל על הספק להודיע מיד לנציג הרשות ולפעול למניעת 

  הפגיעה ולהסרת הנזק, לפי הוראות נציג הרשות.

  

  נוהל תהליכי פיתוח מערכות קריטיות בחצרי הספק .13
זה חל רק במידה והספק מבצע עבור רש"ת תחת הסכם זה מימוש של מערכת ממוחשבת קריטית או  סעיף

פרויקט חדש, שינוי למכלול במערכת ממוחשבת קריטית או תוספת למכלול במערכת  - חלקים ממנה

. להלן הדרישות. כל האמור להלן בא בנוסף לשאר דרישות אבטחת המידע וההסכמים ממוחשבת קריטית

המשנה -רשות שדות התעופה והספק ולא במקומן. כל האמור להלן מתייחס הן לספק והן לקבלנישבין 

  מטעמו. הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

 ייכתב מסמך אפיון מפורט שיכלול את כל היבטי אבטחת המערכת הקריטית. 13.1
 האבטחה שהוגדרו.בתוכנית העבודה יוגדרו אבני דרך לבחינת עמידת הביצוע בהיבטי  13.2
מעבר אבני הדרך הנ"ל יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת הקריטית ואחראי  13.3

 אבטחת המידע של רש"ת.
 ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח": 13.4

 וידוא התאמת התכנון והפיתוח לדרישות הלקוח .א
 בקרת קוד מאובטח  .ב
 ידי מנהל הפיתוח-חה עלוידוא ואישור חסימת "דלתות אחוריות" ופרצות אבט .ג
 הגבלת האפשרויות והרשאות הגישה מהיישום לכלל המערכת .ד
 בקרת הגישה לליבת מערכות ההפעלה .ה
 בחינת תקינות הקלט. .ו

לעיל בכלל  12.4באחריות הספק להוכיח ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח" כמוגדר בסעיף  13.5
 ט..ב. לעיל] בפר12.4ואת ביצוע בקרת קוד מאובטח [סעיף 

 סביבת פיתוח, סביבת בדיקות וסביבת ייצור. –סביבות עבודה [לפחות]  3יוגדרו  13.6
מעבר מסביבה לסביבה יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת הקריטית ואחראי  13.7

 אבטחת המידע של רש"ת.
 

 לשעבר רא"מ.  – היחידה להגנה וסיכול איומי סייבר .14
היחידה להגנה וסיכול ידי -ם במדינת ישראל אשר מונחים עלרשות שדות התעופה נמנית עם מספר גופי

לשעבר רא"מ. במידה והמערכת נמנית בין המערכות הנדרשות לקבלת התייחסות מגוף זה,  – איומי סייבר

או שבמערכת יהיו ממשקים למערכות אשר נמנות עם מערכות אשר הוגדרו כמערכות מסוג זה, יהוו הוראות 

לגבי המערכת המדוברת ועל הספק יהיה ליתן מענה הולם לדרישות אלו. הדרישות גוף זה הוראות מחייבות 

 יועברו בהתאם לסוג המערכת ודרישות הגוף המנחה.



166  

  

  שמירת סודיות, סדרי ביטחון. - : כתב התחייבות של הספק 1טופס 
  
  

 אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק בתאגיד

_________________________, הרשום כחוק, בתפקיד ____________________ והמורשה לחתום 

  ולהתחייב בשם התאגיד, מתחייב בזה בשם הנ"ל ובאופן אישי, כמפורט להלן:

  

  מבוא. .1
הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלן "הרשות") והואיל וידיעות ומידע, 

 מידע רגיש / חסוי וחסוי ביותרשיגיעו לתאגיד, או שייוצרו בו עקב ביצוע האמור הינם בגדר  שהגיעו או

וכן (לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי הממשלה ומוסדותיה) 

ך אני (לפי נהלי אבטחת המידע ומערכות המידע של שב"כ ושל רא"מ), לפיכ מידע בסיווג שמור / סודי

  הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:

 

  דיני הקדמה. .2
  המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההתחייבות כולה.

  

  תחולת ההתחייבות. .3
התחייבות זו היא נספח לכל הסכם (לרבות הזמנה), שנחתם או ייחתם בין התאגיד ובין  .3.1

  רד ממנו.הרשות, ומהווה חלק בלתי נפ
נספח זה הנו התחייבות כללית לשמירת סודיות וסדרי הביטחון והוא מחייב את  .3.2

 התאגיד בכל הקשור לביצוע אספקת שרותי תקשוב ברשות.
  

  דיני הנספחים .4
התחייבות זה -התחייבות זה, הוראות כתב-במקרה סתירה בין הסכם כלשהו לבין כתב .4.1

  עדיפות.
זה לבין הוראות ברורות ומפורשות בפרק התחייבות - במקרה סתירה בין הוראות כתב .4.2

"נספחים  - הביטחון ובנספחים ספציפיים, שצורפו להסכם ביני לבין הרשות (להלן 
 ספציפיים"), יקבע האמור בפרק הביטחון ובנספחיו.

 
  שמירת סודיות .5

רגיש / חסוי / אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שהסיווג הכולל של המידע הנדון הוא  .5.1
, ואני מתחייב לשמור עליו בסוד לפי הנהלים, הנזכרים ור / סודיחסוי ביותר ושמ
  התחייבות זה.-ברישא של כתב

 - (להלן  1977 -אני מתחייב להביא סעיף זה כולו, לרבות חוק העונשין, התשל"ז  .5.2
המשנה שלי, לאחר שיאושרו ע"י הרשות, באמצעות - "החוק"), לידיעת עובדי וקבלני
חתימה על טופס מתאים ו/או בכל דרך, שיורה לי נציג הוראה מפורשת בחוק ו/או ע"י 

  להלן). 6הרשות (כמוגדר בסעיף 
 , המובאים להלן:119-ו 118תשומת לבי הופנתה לחוק הנ"ל ובמיוחד לסעיפים  .5.3

  

  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 

 - היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח  .א
(נוסח משולב), ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה,  1958

מאסר שנה  -והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו 
  אחת.

  

בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה, ואולם תהא זו   ב.

טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא  הגנה

  מסר את הידיעה בתום לב.
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  גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 

מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך 

מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה  -לקבלו, דינו 

  מאסר ששה חודשים. -המסמך, דינו 

לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם  - "ידיעה" 

  המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

  לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות ומסירה עקיפה. -"מסירה" 

לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, אני מתחייב  .5.4
התחייבות זה וכן לאחר תום תוקפו ובכל עת, -כל ידיעה כנ"ל תוך משך תוקפו של כתב

  אלא אם כן נתקבל אישור מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות.
חת המידע ואבטחת מערכות המידע של לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבט -  "גילוי"

הרשות לרבות נתונים, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחריים ו/או טכניים, ו/או 

מקצועיים, תכניות עסקיות, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת 

ונות כללית ומקצועית, אשראי מבנקים, מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעית

  כתבות משודרות והרצאות.

ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד,  .5.5
התחייבות זה ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב - הכול בכפוף לכתב

 שות.שלא לגלות את הידיעה, אלא אם קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הר
 "במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה: .5.6

מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל,   .5.6.1
 שלא כתוצאה מהפרת התחייבות הספק או צדדים שלישיים.

מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך הפרת  .5.6.2
 ההתחייבות  לשמירת הסודיות.

 ת אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי.מידע אשר הרשו .5.6.3
מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכאה  .5.6.4

משפטית  מוסמכת ובלבד שהספק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו 
 האמור וכן העניק לרשות שהות מספקת להתגונן. 

 

  מידע הסודי", יחול על הספק בלבד.מובהר, כי נטל ההוכחה להתקיימות איזה מהחריגים לתחולת ה"

  

  נציג הרשות .6
התחייבות זה יהיה המנהל, האחראי על אבטחת מערכות המידע של הרשות או בא - נציג הרשות לצורך כתב

משנה, עמם אני בא בקשר עסקי לצורך -כוחו. הוא יעביר לי, לעובדי ו/או לכל מועסק אחר שלי ו/או לקבלן

התחייבות זה - כל הוראות והנחיות הביטחון, הקשורות לכתבאספקת שרותי המחשוב ברשות, את 

  לזמן, לפי הצורך.-ולביצועו לצורך אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות, והוראות מזמן

  

  התחייבות זה-אין לבטל כתב .7
טול ללא התחייבות זה ו/או כל מסמך או נספח ביטחון אחר אינם ניתנים לשינוי ו/או לבי- ידוע לי, כי כתב

  הסכמה מראש ובכתב של נציג הרשות.

  

  התחייבות זה-הפרה של כתב .8
ידי או ע"י מי - התחייבות זה ו/או כל נספח או מסמך בטחוני ספציפי אחר על-הפרת הוראה מהוראות כתב

שפועל מטעמי הינה עילה לבטול קשרי העסקיים עם הרשות. כן ידוע לי, כי, במקרה כזה, אהיה צפוי 

ן בגין הנזק, שייגרם כתוצאה מביטול ההסכם. סעיף זה בא בנוסף לזכויות האחרות, לתביעת נזיקי

  התחייבות זה או לפי כל הסכם אחר בין הרשות לביני.-העומדות לרשות לפי כתב
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  אחריות התאגיד .9
למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין כאמור באף אחד מן הסעיפים הנ"ל כדי לשחרר אותי מאחריותי 

  נושאי הסודיות וסדרי הביטחון. הבלעדית בכל

  

  פרוש יחיד ורבים וזכר ונקבה .10
התחייבות -התחייבות זה בלשון יחיד משמש אף בלשון רבים וכן להיפך. כל האמור בכתב- כל האמור בכתב

  זה בלשון זכר משמש אף בלשון נקבה וכן להיפך.

  

  הכללת דרישות המפרט ומסמכי הליך הזמנת הצעות .11
ביטחון, הנכללים במסגרת הבקשה לקבלת הצעות, הינם חלק בלתי נפרד מתנאי נושאי הסודיות וסדרי ה

  ההסכם.

  

  ולראיה באתי על החתום ואני מתחייב לנהוג לפי כל האמור לעיל וכמפורט בנספח הביטחון.

  
  
  
  
  __________________      __________________      _________________    

  חתימה  מספר תעודת הזיהוי  שם החותם  
  
  __________________      _________________    

  חותמת התאגיד  תאריך  
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  הצהרה על שמירת סודיות. -השרות - יבות של נותןי: כתב התח2טופס 
  

  

אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק בתאגיד 

  _________________________, בתפקיד ___________________, מצהיר בזאת:

  

יל וידיעות ומידע, הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלן "הרשות") והוא .1
מידע רגיש / חסוי וחסוי שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייווצרו בתאגיד עקב ביצוע האמור הינם בגדר 

(לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי הממשלה ומוסדותיה)  ביותר
ות המידע של שב"כ ושל רא"מ), לפיכך אני (לפי נהלי אבטחת המידע ומערכ וכן מידע בסיווג שמור / סודי

 הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:
 

 לשמור בסוד כל ידיעה, שתהיה בידי או תגיע לידי תוך כדי ביצוע שרותי המחשוב לרשות. .2
  

, 119-ו 118יפים לסע -"החוק") ובמיוחד  -) (להלן 1977 -תשומת לבי הופנתה לחוק העונשין (התשל"ז  .3
 המובאים להלן:

  

  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 

  

 1958 -היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה התשי"ח   א.

(נוסח משולב) ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר 

  מאסר שנה אחת. -אמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו ללא סמכות כדין ידיעה כ

בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה, ואולם תהא זו הגנה   ב.

טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את 

  הידיעה בתום לב.

  

  הפרת אימון:גילוי ב: 119סעיף 

מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך לקבלו, דינו 

מאסר  -מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של המסמך, דינו  -

  ששה חודשים.

סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית,  - "ידיעה" 

  המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

  לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות ומסירה עקיפה. -"מסירה" 

  

לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל תוך משך תוקפה  .4
ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל של הצהרה זו וכן לאחר תום תוקפה 

  מאת נציג הרשות.
לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות  - "גילוי"

לרבות נתונים, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחריים ו/או טכניים, ו/או מקצועיים, 

עסקיות, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת אשראי מבנקים,  תכניות

  מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.
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להצהרה ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול בכפוף  .5
זו ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה, אלא אם קיבלתי לכך אישור 

 מפורש ובכתב מנציג הרשות.
  א. "במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה: 

) מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל, שלא כתוצאה מהפרת 1(

  בות הספק או צדדים שלישיים.התחיי

  ) מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך הפרת ההתחייבות לשמירת הסודיות.2(

  ) מידע אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי.3(

                      ) מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכאה משפטית מוסמכת4(

ובלבד שהספק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו האמור וכן העניק לרשות שהות מספקת 

  להתגונן. 

  

  מובהר, כי נטל ההוכחה להתקיימות איזה מהחריגים לתחולת ה"מידע הסודי", יחול על הספק 

  בלבד".  

  

את כל המפורט בכתב אני מאשר כי ____________, מורשה חתימה של התאגיד, הביא לידיעתי  .6
ההתחייבות לשמירת סודיות וסדרי ביטחון. ואני מתחייב לפעול לפיו וכן לפי הוראות ביטחון, שיובאו 

 לידיעתי מזמן לזמן.
 

-אני מתחייב לדווח למנהל מטעם הרשות, לאחראי אבטחת המידע של אגף מידע ומחשוב וכן ל .7
 באבטחת המידע של הרשות. _____________, מורשה חתימה של התאגיד, על כל תקלה

  

  

  ולראיה באתי על החתום, לאחר שקראתי בעיון את הכתוב בהצהרה זו והתחייבתי לנהוג לפיה.

  

  

  

  תאריך: __________         שם החותם: __________________  חתימה: _______________

  

  נחתם בנוכחות:

  

  ___           חתימה: _____________תפקיד: __________         שם המאשר: _______________
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  /ואישורי ביטוחנזיקין וביטוח –נספח ח' 

  ושיפוי אחריות
  

ו/או כלפי צדדים שלישיים ") הרשותרשות שדות התעופה בישראל (להלן: "כלפי  עפ"י דיןהספק יהיה אחראי  .1
לעובדיו ו/או לכל צד שלישי עצמו ו/או לרשות ו/או לכלשהם לכל נזק, רכוש או גוף, ו/או לכל אובדן שייגרם 

ו/או ביצוע כלשהו, אדם או איגוד, ו/או לרכושם של איזה מהנ"ל, כתוצאה מביצוע העבודות או בקשר אליהן 
כל מי שנתון  על ידי מי מטעמו ו/אועל ידי על ידו ו/או עבודות תחזוקה ו/או מתן שירותים ו/או בקשר אליהם 

ק, עובדיו ו/או מורשיו ו/או מי שימצא במקום ביצוע העבודות (או למרותו בין אם פעולה כאמור הנה של הספ
, למעט בגין נזק שנגרם  במקום מתן השירותים) ברשותו, והוא מתחייב לפצותם בגין כל  נזק כאמור לעיל

  .כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרשות

ו ו/או יחולו בגין איזה שא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה מכל סוג שיוטליהספק י .2
  מהאירועים המפורטים לעיל או כתוצאה מהם.

יהיה אחראי לביטוח המועסקים על ידו ועל ידי קבלני משנה ואם יורשה להעסיק כאלה, לפי חוק  הספק .3
 הספק, על תיקוניו מזמן לזמן ו/או לפי כל חוק אחר, ידאג 1968 -הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח 

  הביטוח הלאומי במועדם ויישא בכל ההתחייבויות החלות על מעביד בהתאם לחוק הנ"ל. לתשלום דמי

  
במישרין נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם תשלום לרבות כל באופן מלא בגין את הרשות ויפצה  שפההספק י .4

או לכל אדם או בעקיפין, לגוף או לרכוש של כל אדם שהוא, לרבות לרשות ו/או לעובדיה ן/או למי מטעמה ו/
הקשור בביצוע עבודתו ו/או בשירותי  כתוצאה מכל תביעה בגין מעשה או מחדל כאמור, ו/או גוף אחר, 

יאלץ לשלם פיצויים או כל תשלום אחר בקשר תובכל מקרה שהרשות התחזוקה ו/או מתן השירותים, 
ת בתוספת ריבית , עם דרישה ראשונה, וכל זאלרשותלתביעה כזו, מתחייב הספק לשלם כל סכום כזה 

בהן בקשר לכל תביעה  הרבית הנהוגה באותה עת בבנק לאומי לישראל, לרבות כל ההוצאות שהרשות  עמדימ
  כזו, אזרחית או פלילית ובשל הצורך להתגונן מפני תביעה כזאת. 

  
בית  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הספק יוצא כנגד הרשות צו

משפט, יהיה הספק אחראי לפצות את הנפגעים על כל נזק ישיר ו/או עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתו לעשות את 
  כל הדרוש כדי להסיר הצו.

  . של הרשות להגיע להסדר עם הנפגע ללא דיון משפטי הזכות
  
  

  :ביטוח
  
סכם זה ועל פי הדין, לפני על פי ה הספקעל פי הסכם זה,  ומבלי לגרוע מאחריות  הספקאחריות  להבטחת .5

מועד ביצוע עבודות כלשהן בחצרי  תחילתציוד ו/או רכוש מכל סוג שהוא לחצרי הרשות וכן לפני  הבאת
, על חשבונו, לערוך הספק מתחייבו/או מטעמו ו/או עבורו, המוקדם מבין שני המועדים,  הספקידי  על הרשות

 צ"ב להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו. המ "א" בנספחהעבודות הקבלניות המפורט  ביטוח את
 
 ובין דין פי על בין הספק של ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע כמפורט לעיל, ומבלי הספקאחריות  להבטחת .6

 הספקעל פי חוזה זה,  הספקידי  על השירותיםתחילת מתן  לפניביצוע העבודות ו בסיום, זה חוזה פי על
בנספח כמפורט  הביטוח פוליסות ל חברת ביטוח מקומית ובעלת מוניטין,  את, אצחשבונו על לקיים מתחייב

  ."ב"
  
ופוליסת אחריות מקצועית חבות המוצר  בפוליסתמתחייב להחזיק  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק .7

עוד קיימת לו חבות על פי  כללמשך כל תקופת ההתקשרות וכן "ל, הנ "ב"ת על ידו כמפורט בנספח והנערכ
 דין. 

  
  ההוראות הבאות : יחולו" (להלן: "ביטוחי הספק") "בובנספח  "א"בנספח  המפורטים הספקביטוחי  על .8
  

לא יאוחר מיום תחילת ביצוע העבודות או מיום הבאת ציוד ו/או רכוש  לרשותמתחייב להמציא  הספק .א
סח הרצ"ב מכל סוג שהוא לחצרי הרשות, המוקדם מבין שני המועדים, אישור בדבר עריכת ביטוח בנו

מצהיר כי ידוע לו שהמצאת  הספק לעניין ביטוח אחריות מקצועית בלבד. ב'וכן את נספח  ,א"כנספח "
 אישור כאמור הנו תנאי מתלה ומקדמי לתחילת פעילותו.
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בביצוע העבודות במקרה  התחילרכוש לחצרי הרשות ו/או ל הביאל מהספקלמנוע  תרשאי היהת הרשות .ב
יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד הרשות עקב כך  הספקמועד. מוסכם כי שאישור כאמור לא יומצא ב

 כאמור. יםהאישור  אתשלא יתאפשר לו להתחיל בעבודות או להביא רכוש לחצרי הרשות  בטרם המציא 
  

 לנספח בהתאם עריכת הביטוח,  בדבר מבטחיו מאת אישור הספקלתחילת מתן השירותים, ימציא  תנאי .ג
  נספח "ב". – הספק ביטוחיאישור עריכת 

להתחיל במתן השירותים במקרה שאישור כאמור לא יומצא במועד.  מהספקתהיה רשאית למנוע  הרשות
יהיה מנוע מלעלות כל טענה כנגד הרשות עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל במתן השירותים  הספקמוסכם כי 

  בטרם המציא האישור כנדרש.
יו על חידוש הביטוח בהתאם לנספח זה, וזאת לא יאוחר מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטח הספק

  יום לפני מועד תום תקופת הביטוח.  יומייםמ
  

הביטוח במועד או בהתאם להוראות הסכם זה, לא תגרע מהתחייבויות  יכי אי המצאת אישור מובהר .ד
נע ממנו מתחייב לקיים את כל  התחייבויותיו על פי הסכם זה גם אם ימ והספקעל פי הסכם זה,  הספק

 אי הצגת אישורים כמפורט לעיל.  בשלמתן שירותים ביצוע העבודות ו/או הכנסת הנכסים ו/או 
 

 עילה להוות העלול אירוע כל על מיד לרשות ולהודיע  ,הספק ביטוחי תנאי כל את לקיים מתחייב הספק .ה
 אשר חביטו תביעת מימוש לשם שיידרש ככל הרשות עם פעולה לשתף הספק מתחייב . כןלתביעה
 .למבטחים להגישה תחליט הרשות

 
 התאמות ,שינויים בביצוע /אוו לרשות בהמצאתם ,הספק ידי על יםהאמור הביטוחים בעריכת אין .ו

  .החוזה לדרישות הביטוח של התאמתם בדבר אישור להוות כדי הרשות דרישת לפי בפוליסה והרחבות
  

 ,מטעמה מי או הרשות על כלשהי אחריות טילוי לא כאמור וההתאמות השינויים הביטוחים , עריכתכן כמו
  .דין כל פי על /אוו החוזה פי על הספק של אחריותו את יצמצמו ולא

  .לנכון שימצא  כפי משלימים או נוספים ביטוחים חשבונו על לערוך רשאי יהיה הספק
הרשות פי בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי הספק ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כל

ובביטוחי חבויות  ובלבד שהויתור כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון עובדיה ו/או מנהליה,
הפוליסה תורחב לכלול את הרשות עובדיה ו/או מנהליה כמבוטח נוסף בגין אחריותם למעשה ו/או מחדל 

  הספק ו/או מי מטעמו.
  
לרכושו ו/או לרכוש  נזק בגין הרשות כנגד  תביעה או דרישה ,טענה כל לו תהיה לא כי בזה מצהיר הספק .9

 לשיפוי זכאי שהיה (או עבורו לשיפוי זכאי באחריותו ו/או בשימושו, לרבות צמ"ה וכן בגין נזק שהספק
 והוא בין אם ערך ביטוחים ובין אם לאו ,ביטוחיו במסגרת )בפוליסה הנקובה העצמית ההשתתפות אלמלא
הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם  .כאמור לנזק אחריות מכל טעמהו/או מי מ הרשות את בזאת פוטר

 שגרם לנזק בזדון.
 

מתחייב להימנע מלהחזיק כל ציוד, סחורה, כלים או חפצים אשר מטבעם ו/או מאופיים הם בבחינת  ספקה .10
ית על פי הסכם זה)  וכן ימנע מעשי וחפצים מסוכנים (מעבר לאותם חפצים ו/או מלאים שהכרחיים לפעילות

  . כל שימוש, מעשה או פעולה בחצרי הרשות ו/או בסמוך לו העלולים להגדיל את  הסיכון
 
 

11.      
לקיים פוליסה לביטוח חבות כלפי  הספקמבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותיו של   .א

רשות , על חשבונו, לביטוח צד ג' אותו עורכת ההספקאת  לצרףצדדים שלישיים בפרט, תפעל הרשות 
על פי הסכם זה,  הספקבקשר עם פעילות  הספקעבור קבלנים וזכיינים הפועלים בשטחה, לכיסוי חבות 

החוקית של הרשות  כלפי  צד ג'  על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) , כביטוח עודף החל  הואת אחריות
תאונתי העלול להיגרם לקיים כאמור לעיל, וזאת  בגין נזק  הספקמחויב  אותהמעבר לפוליסה צד שלישי  

לגופו ו/או לרכושו של כל אדם או תאגיד. ביטוח זה לא יכסה אחריות צד מן הצדדים כלפי כל אדם שבינו 
 או מעביד. עובדלבין אותו צד קיימים יחסי 

  
  .  ירוע$ דולר ארה"ב לא100,000,000  - יהיה  זוהאחריות בפוליסה  גבול.   ב

על צירוף  אישורלביטוח צד ג' שלה כאמור לעיל  תשלח הרשות   הספקוהרשות הצליחה לצרף את  היה
  הכתובת הרשומה בחוזה. לפיכאמור  הספק

  
 - בתקופת ביצוע העבודות לא תפחת מותשולם על ידו  הספקכי ההשתתפות העצמית שתחול על  מובהר  .ג

  $.5000 -תפחת מ לא - $ ובתקופת התחזוקה 10,000
אחריות לנזק כאמור  הספקי קביעת הרשות, במקרה בו מוטלת על שא בהשתתפות העצמית על פיי הספק
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  בחוזה זה ו/או לפי הוראות כל דין.
מסכים כי הרשות תהיה רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום אשר יגיע מאת הרשות  הספק
  .למפעיל

  
ובתקופת  ₪,בתקפות ההקמה סך של ___________ , באמצעות הרשות, הספקתמורת ביטוח זה ישלם   .ד

חב  שהספקפרומיל מסך התשלומים השנתיים  6.25 בשיעורהשתתפות שנתית בעלות  - התחזוקה 
ימים מיום שנשלחה דרישת התשלום על ידי  14בתשלומם לרשות לפי חוזה זה. התשלום יהיה בתוך 

מסכים בזאת שהרשות תהא רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום שיגיע  הספקהרשות. 
 לספק.מהרשות 

  
במפורש כי ביטוח זה הינו שיורי ומהווה כיסוי עודף החל מעבר לכל ביטוח אחריות כלפי צד  מוסכם  .ה

ערך או התחייב לערוך, וביטוח זה לא יחשב כביטוח משותף לכל ביטוח אשר נערך על  הספקשלישי אשר 
 כאמור. הספקידי 

 
 בכל מטעמהות שדות התעופה ו/או הבאים  מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי רש הספק  .ו

לערוך, על חשבונו,  רשאיהקשור להיקף הביטוח שיערך על ידי הרשות כאמור, תחולתו ומגבלותיו, יהיה  
 כל ביטוח אחר או משלים כפי שימצא לנכון. 

  
על פי  הלתביעמתחייב להודיע לרשות מיד על כל נזק, תביעה או מקרה שיש בהם כדי להוות יסוד   הספק  .ז

פי  על הספקפוליסה זו, ולשתף פעולה עם הרשות  ככל שיידרש על ידה לצורך מימוש זכויות הרשות ו/או 
  הפוליסה. 

  
חובה כנדרש על פי דין  ביטוחלערוך  הספקהביטוח המצ"ב, מתחייב  ילביטוחים המפורטים בנספח בנוסף .12

נזק לרכוש צד  בגיןרכב  ביטוח, וכן דיןפ"י שיש חובה לבטחו ע  בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב
בגבול אחריות אשר דין שיש חובה לבטחו עפ"י   (לרבות נזק תוצאתי) שלישי עקב בעלות  או שימוש בכלי רכב

 .ולתקופה ירועלא ש"ח 1,000,000 –לא יפחת מ 
 

ת אישור עריכת א ספקו/או אם לא ימציא ה ספקי אם יבוטל או יצומצם ביטוח כלשהו מביטוחי המוסכם כ .13
הביטוח בגין עריכת ביטוחיו או מי מהם ו/או בגין חידושם במועד, או אם לא יתאים האישור שיומצא כאמור 

, לערוך את הביטוחים כאמור, ה, לפי שיקול דעתת, אך לא חייבתהיה הרשות רשאיתלהוראות הסכם זה, 
או  הכלשהי על הרשות ו/או על מי מטעמ, מבלי שיהיה בכך כדי להטיל אחריות הכולם או מקצתם, על חשבונ

ישפה את הרשות,  ספקפי הסכם זה ו/או על פי כל דין. ה-מאחריות כלשהי המוטלת עליו על ספקלפטור את ה
כאמור. סכום השיפוי  ספקהרשות כדמי ביטוח עבור ה מההראשונה, בכל סכום ששיל המיד עם דרישת

 הוראות הסכם זה.על פי  ספקמאת ה לרשותכאמור ייחשב חוב המגיע 
  

 תהווה הפרה יסודית של החוזה .  הספקשל איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על  הפרה .14
  

  .ים"ב הנספחמצ
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  " ביטוחי הספק"אישור עריכת  - "א"  נספח
  

                    
  ……………תאריך:                  
  לכבוד

  רשות שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות")
  7.ד. ת

  70100ג "נתב
  
  
  

בנמל ______________________. …………אישור על קיום ביטוחים בהתאם לתנאי   הסכם מיום  הנדון:
  ")  הספק (להלן : "…...…שנחתם בין הרשות לבין   (להלן :"העבודות") התעופה בן גוריון

  
ועל שם קבלני  הספק ערכנו על שם………………יוםלהננו מאשרים בזאת כי החל מיום ....................... ועד 

  להלן בקשר עם ביצוע העבודות:  פוליסות המפורטות ") את היחידי המבוטחמשנה וכן על שם הרשות (להלן : "
  
  :פוליסה לביטוח עבודות קבלניות לפי הפרטים שלהלן. 1
  

תקופת ה (להלן: "תחזוקחדשי תקופת  12מיום ...................עד יום .................... ועוד : תקופת ביטוח
  ").הביטוח

  
  תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח עבודות קבלניות מהדורת "ביט".

  
  הפוליסה כוללת את הפרקים שלהלן:

  
  :   ביטוח כל הסיכונים –פרק א'   א.

כם במלוא ער, לציוד וחומרים, לרבות כאלו המסופקים על ידי הרשות, לעבודות  המבוצעות, למתקנים  
  ובערכי כינון מפני אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים אשר אירעו בתקופת 

הקבועה בפוליסה התחזוקה ביצוע העבודות והתגלו בתקופה זו ו/או בתקופת הניסוי /ההרצה ו/או בתקופת 
וכן כיסוי לרכוש קיים ו/או  או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה  $..……………בסךבסכום ביטוח כולל 

  או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה. ..$……………מסמוך בגבול האחריות שלא יפחת  לרכוש
  הכיסוי במסגרת פרק  זה הנו על בסיס קימום מחדש של הרכוש הניזוק וכן כולל כיסוי 
שכר מומחים, ופריצה, לכל ההוצאות הנוספות לפינוי הריסות, שכר אדריכלים,  רכוש במעבר, נזקי גניבה 

, כיסוי לרכוש אווירי, הוצאות הובלה מיוחדותבתות, עבודה בחגים, עבודות לילה, משלוח שכר עבודה בש
בהיותו מחוץ לחצרי הרשות לרבות בעת היותו באחסנה או ברשות שנועד להיות חלק מהעבודות המבוטחות 

  ויצרנים, כל זאת בסכומי ביטוח נאותים המתאימים לסיכונים הכרוכים.קבלני משנה 
וחומרים  לקויה מתכנון לקוי, עבודהוישיר ן יכלול פרק זה כיסוי, במלוא סכום הביטוח, לנזק עקיף כמו כ

  לקויים.
    

  
  :  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי - פרק ב'  ב.

תקופת ביצוע העבודות בגין חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך   
או שווה ערך בש"ח בתוספת  $ 1,000,000בסך של בקשר אליהן , בגבול אחריות פת התחזוקה ו/או בתקוו/או 

  למקרה ולתקופת ביטוח.הצמדה 
בפוליסה זו יצוין שכל המועסק בביצוע העבודות שאינו עובד ישיר של הספק ואשר בגינו אין הספק חייב   

  לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוקים ו/או לתקנות יחשב לצד שלישי על פי פרק זה.
  רכוש הרשות יחשב לרכוש צד שלישי לעניין פרק זה.  

הנדסי, כיסוי בגין הביטוח עפ"י פרק זה יכלול כיסוי לחבות בגין נזקי גוף הנובעת משימוש בציוד מכני 
  תביעות שיבוב של המל"ל, כיסוי ל"רעידות".

  
  :  ביטוח חבות מעבידים -פרק ג'  ג.

פגיעה גופנית בגבול על פי כל דין כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות או בקשר אליהן בגין בגין חבות 
  למקרה ולתובע ולתקופת הביטוח.או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה  5,000,000$ בסך שלהאחריות 
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  :ביטוחי הספק יהיו כפופים להוראות הבאות
  

ביטוח בהביטוח יטוח ו/או להגדיל את סכום תהיה אופציה להאריך את תקופת הבוכן לרשות  לספק .1
  הקבלנים בכל שלב משלבי ביצוע העבודה 

  
ו/או דרישה הביטוחים הנ"ל  קודמים לכל ביטוח  אשר נערך על ידכם  וכי אנו מוותרים  על כל טענה  .2

יל מקטין או מגב המפקיע או, כל סעיף בפוליסות (אם יהיה כזה) בדבר שיתוף ביטוחיכם.ממבטחיכם 
  לא יופעל כלפי הרשות.בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, 

  
לפי כל אדם או גוף  הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות ו/או כל אדם או גוף הפועל מטעמה וכן .3

תור וי .או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח בכתב לשפותו והתחייב יםשהמבוטח
 כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.

  
תקופת לביטול  על ידינו במהלך תקופת ביצוע העבודות ובמהלך  ןנית  הלא יהי ביטוח הקבלנים  .4

  התחזוקה. 
  

אישור בכתב של , אלא אם הומצא לידנו לרשותישירות  ישולם  בגין נזק לרכוש הרשות, תגמולי ביטוח .5
  ם תגמולי הביטוח לאחר. הרשות המאשר תשלו

  
  הספק בלבד.ם חלה על יהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזק מוסכם כי .6

  
מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה לא יגרע  .7

 מזכויות המבוטחים האחרים.
  
  

  ת וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריו
  . האמור לעיל

  
  
  

  בכבוד רב,
  
  
  

________________          __________________    _______________  
    תפקיד החותם           שם החותם           חתימת המבטח וחותמת
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  הספק יאישור עריכת ביטוח -נספח ב' 

  
   ___________ תאריך

  
  לכבוד

  שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות") שותר
  7.ד. ת

  70100"ג נתב
  
  
  .,נ.ג.א
  
 

לאפיון,  ")הספק: "ההסכם") ביניכם לבין___________ (להלן: "הלן..................... (ל מיום הסכם  : הנדון
  התעופה  שדותעבור רשות (להלן: "השירותים")  תכנון, הקמה ותחזוקה של מרכז מבקרים חוויתי

  
  

אפיון, תכנון, הקמה ותחזוקה של מרכז עם ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר  הננו מאשרים בזאת כי 
, הספקכמוגדר בחוזה הנ"ל, שנחתם בין רשות שדות התעופה בישראל לבין   עבור הרשות מבקרים חוויתי

  כדלקמן:
  
  
  .ביטוח חבות המוצר:1

  ........................ יום עד ..................... מיום   :  ביטוח תקופת
  

בגין המוצרים המסופקים על ידי הספק ו/או הנמכרים ו/או המיוצרים ו/או המשווקים ו/או המותקנים על ידי 
  $ למקרה ולתקופת הביטוח.500,000מ  בגבול אחריות שלא יפחתהספק ו/או מי מטעמו וזאת 

  
  ילת הפעילות בקשר עם אספקת התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה לא יפחת ממועד תח

  המוצרים ו/או מתן השירותים.
  

לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי  חודשים לפחות 12גילוי של כוללת סעיף תקופת  הפוליסה
הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אשר ייכנס לתוקפו במקרה של ביטול 

  ינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה.פוליסה זו או ש
  

הפוליסה תכלול את הרשות, עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים וכן את אחריותם למעשה ו/או מחדל של הספק 
  וכל הבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

  
  תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות המוצר מהדורת ביט.

  
  ות מקצועית .ביטוח אחרי2
 

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום
  

 $ או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.500,000גבולות האחריות: בסך של 
  

הפוליסה מכסה את אחריותו המקצועית על פי כל דין של הספק בגין מעשה או מחדל מקצועי של הספק ו/או 
 הקשור במתן השירותים. הפועלים מטעמו בכל

  
  תאריך רטרואקטיבי: לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם העבודות ו/או השירותים.

  
בעקבות מקרה ביטוח, עיכוב השהייה או , הספקמצד עובדי אי יושר  בקשר עם ההפוליסה לא כוללת כל  הגבל
 נזק כספי טהור., ותאומיזיהום שהינו תוצאה של אירוע תאונתי ופאבדן מסמכים, הוצאת דיבה, 

  
לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי  חודשים לפחות 12גילוי של כוללת סעיף תקופת  הפוליסה

הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אשר ייכנס לתוקפו במקרה של ביטול 
  פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה.
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והפועלים הספק מעשי או מחדלי הרשות, עובדיה ו/או מנהליה בגין של  הלכלול את אחריות הפוליסה מורחבת
  .מטעמו

  
  
  פוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (צד שלישי):.3
  

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום
  

 כ לתקופת הביטוח.$ למקרה ובסה" 2,000,000גבולות האחריות: לא יפחתו מסך של 
  

הפוליסה מכסה את חבותו על פי  כל דין של הספק וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה, אבדן ו/או נזק שייגרם לצד 
מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרשות, לעובדיה ולבאים מטעמה, לרבות בקשר   - שלישי (גוף ו/או רכוש) 

 שות ומחוצה להם.עם אספקת המוצרים ו/או מתן השירותים בחצרי הר
  

הספק חדלי מקשר למעשי או הרשות, עובדיה ו/או מנהליה  בשל  הלכלול את אחריות הפוליסה מורחבת
  .וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת והפועלים מטעמו

  
 תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מהדורת "ביט ".

  
  
  ם :מעבידי אחריותביטוח .4
  

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום
  

 $ למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.5,000,000גבולות האחריות: לא יפחתו מסך של 
  

הפוליסה מכסה את חבותו של הספק וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה כלשהי למי מעובדיו תוך 
  רשות ומחוצה להם.בחצרי ה יםכדי או עקב עבודתם במתן השירותי

  
הפוליסה תכלול את הרשות, עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים היה ותוטל עליהם חבות כמעסיקים או 

  מעבידים של הנפגע.
  

  תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מהדורת "ביט".
 
  (במידה והספק מביא ציוד לשטחי הרשות) ביטוח רכוש וציוד. 5
  

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום
 

 התעופה שדות רשות לשטחי המובאבמלוא ערכם  באחריותו ו/או ספקה בבעלות  רכוש מבטחת הפוליסה 
 נזקי ,התפוצצות ,אש ובכללם מורחב אש סיכוניהסיכונים המקובלים, לרבות  כנגד ,באחריותה לשטחים או
  .וגניבה פריצה בזדון נזקים ,אדמה רעידת ,טבע

  
  

  יהיו כפופים להוראות הבאות:הספק ביטוחי 
   

הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות ו/או כל אדם או גוף הפועל מטעמה וכן כלפי כל אדם  .1
או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה  בכתב לשפותו והתחייב יםאו גוף שהמבוטח

 דם שגרם לנזק ב כוונת זדון.ויתור כאמור לא יחול כלפי א .הביטוח
  
הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח אחר שנעשה על ידכם, ואנו מוותרים על טענה ו/או  .2

  דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.
  
הננו מסכימים לכך שכל סעיף בפוליסות, אם יש סעיף כזה, המפקיע או מקטין או מגביל בדרך  .3

 יטוח אחר, לא יופעל כלפי הרשות.כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ב
  
מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה לא יגרע  .4

 מזכויות המבוטחים האחרים.
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הביטוחים הנ"ל אינם ניתנים לצמצום ו/או לביטול, אלא אם תישלח לכם הודעה על כך בדואר  .5
 יום מראש. 30רשום, לפחות 

  
  .בלבד הספקלנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים חלה על  ידוע .6
  
  

  אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.
  
  

 בכבוד רב,
    

  __________________                            _______________  
        

 חתימה וחותמת המבטח               שם ותפקיד החותם                                              
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  ) As Made, לרבות תיעוד ותוכניות עדות (תכניות הסופיים התכנון תוצרינספח ט' 

  ]יצורפו לאחר עריכתם, בהתאם להוראות החוזה[
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  נוסח ערבות החוזה –נספח י' 

  _____.___.___תאריך: _                  
  

 לכבוד
  רשות שדות התעופה

  גוריון-נמל התעופה הבינלאומי בן
  

  __________________ ערבות מספרהנדון: 
  

שמו בסניפנו -(להלן "החייב"), שהוא בעל חשבון המתנהל על 1לבקשת _______________________ .1
") לסילוק כל סכום עד לסך הרשום מטה, אנו הח"מ, ערבים בזה כלפי רשות שדות התעופה (להלן "רש"ת

שקלים חדשים) (להלן "סכום הקרן"),  ___________________ש"ח (ובמילים:  ___________ כולל של 
מספר בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם חוזה 

 עבור רשות שדות התעופה.לאפיון, תכנון, הקמה ותחזוקה של מרכז מבקרים חוויתי,  ________________
ידינו - ממועד קבלת דרישתכם בכתב על לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים .2

, אנו נשלם לרש"ת כל , במהלך שעות הפעילות 2_______________________________ -שתימסר ב
ל סכום הערבות, וזאת מבלי סכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן "סכום הדרישה") ובלבד שלא יעלה ע

שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה את 
סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, 

 רישתם ו/או לסכום הדרישה.לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לד
לעיל הן מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא נהיה רשאים לחזור בנו  2-ו 1התחייבויותינו בסעיפים  .3

 להלן. 4מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט בסעיף 
 ._____________התחייבויותינו לעיל יעמדו בתוקפן מיום הוצאתה ועד לתאריך  .4
פי ערבות זו, יהיה המדד -לסכום הקרן יתווספו הפרשי ההצמדה למדד רק במידה ובמועד התשלום בפועל על .5

  ."סכום הערבות"החדש גבוה ממדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, יכונו בערבות זו 
 דד הבסיס בסכום הקרן סכום השווה למכפלת ההפרש שבין המדד החדש למ - "הפרשי ההצמדה למדד"

  המחולק למדד הבסיס.

  .מדד הסלילה – "המדד"  

  .____________ המדד הידוע ביום -  "מדד הבסיס"

פי ערבות זו, ואשר לא יפחת בכל -המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע התשלום בפועל על - "המדד החדש"

  מקרה ממדד הבסיס.

ערבות  זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות הדין כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים ל .6
יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים - אביב-בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 אלה.
 .אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי החוזה, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו .7
 אינה ניתנת להעברה או להסבה ו/או להמחאה.ש לשיעורין וניתנת למימוערבות זו  .8
  

  בכבוד רב,

  

  חתימה  תאריך כתובת  שם בנק/חברת ביטוח
  

  

  של המציע. שמו המלאיש להשלים את  1
  יש להשלים את כתובת הבנק/חברת ביטוח. .2
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  נספח בדבר העדר ניגוד עניינים/אינטרסים -נספח יא' 
  

 גוד ענייניםכתב התחייבות בדבר העדר ני

  

  לכבוד
 רשות שדות התעופה

  כתב התחייבותהנדון: 

  

אני, הח"מ, _____________, ת.ז __________, מצהיר ומתחייב באופן סופי, מלא, מוחלט ובלתי חוזר 

  כדלקמן:

  

") עם רשות שדות התעופה (להלן: הספק(להלן: " _____התקשרות כתב התחייבות זה נעשה במסגרת  .1
, תכנון, הקמה ותחזוקה של מרכז מבקרים חוויתי, לאפיוןל __________ם חוזה מס' "), בקשר עהרשות"

") ואשר השירותים(להלן: ""), והשירותים שניתנים במסגרת החוזה החוזה(להלן: "עבור הרשות עבור 
  .במסגרתם אני נותן שירותים בפועל מטעם הספק לרשות

ניגוד ם (וניתן להסיק באופן סביר שגם לא יתקיים) כי במועד חתימתי על גבי כתב התחייבות זה, לא קיי .2
, במישרין ו/או בעקיפין, בין עיסוקיי האחרים לבין מתן השירותים עניינים ו/או ניגוד אינטרסים כלשהם

(לרבות בגין מתן השירותים עבור הרשות ובהתייחס לשירותים אותם אני מעניק עבור גופים, ארגונים או 
 קשרי עבודה ו/או עימם אני ו/או הספק שוקלים לעבוד). פרטים אשר עמם קיימים לי

איני מנהל קשר עסקי ו/או קשר כלשהו, בעצמי ו/או באמצעות מי מטעמי, עם גורם בעל  בגדר האמור

 .שם וכמפורט לחוזה 6.12.2 בסעיף כהגדרתו אינטרס

רטים במכרז זה, בעצמי איני מעניק שירותים הזהים או דומים לשירותים המפובנוסף ועדיין בגדר האמור, 

  .שם וכמפורט לחוזה 6.12.3 בסעיף כהגדרתו בסכסוך לצד, מטעמי מי באמצעות/או ו

אני מתחייב לנקוט בכל האמצעים שיידרשו על מנת לוודא כי גם במהלך כל תקופת החוזה לא יתקיים מצב  .3
קשורה הרשות בקשר עסקי כאמור, לרבות לגבי כל צד שלישי עמו ניגוד עניינים ו/או ניגוד אינטרסים של 

 או משפטי, או מצוי בהליך כלשהו הקשור לרשות.
בכל מקרה שבו מתקיים או עלול להתקיים איזה אני מתחייב להודיע לספק ולרשות ללא דיחוי ובכתב,  .4

מהנסיבות המפורטות לעיל. במקרה זה אפעל בהתאם לכל הוראות הרשות לעניין זה, וככל שיידרש אמנע 
פעל מיידית להסרת ניגוד העניינים האמור ו/או להפסקת הקשר עם גורם בעל אינטרס מלכתחילה, או א

 ו/או הקשר עם צד בסכסוך.
למונחים המופיעים בכתב התחייבות זה תהא אותה משמעות שיש להם במסמכי החוזה אלא אם הקשרם  .5

 מחייב אחרת.
  

  ולראיה באתי על החתום:

  

  

  __________ חתימה: _____________שם: ___________________ תאריך: ______



182  

 

  פרטי חשבון הבנק של הספק -  'יבנספח 
  

  שם מלא של בעל החשבון: _________________________
 

  מספר החשבון: __________________________
  

  ______________________________________ מספר סניף, שם הסניף ושם הבנק:
  

  ן: __________________________________ מספר ח.פ/ת.ז., של בעל החשבו
  

  שמות מורשי חתימה של בעל החשבון בציון מספרי תעודות הזהות של כל אחד מהם:
  

____________________________________  
  

  (על הבנק לציין אם המורשים הינם ביחד או לחוד) ______________________________________ 
  

  תאריך ___________  __________________חתימה וחותמת הבנק: _
  
  

  אישור הספק:
  

(יש למלא את שמו המלא של אנו הח"מ מורשי החתימה מטעם הספק _________________________ 
  מאשרים בזה כי האישור הנ"ל אשר הוצא ע"י הבנק משקף נכונה את פרטי הבנק בקשר לחשבוננו. הספק)

  
    _____ חתימה: __________ תאריך: ________________________  שם מלא:    על החתום:

  
    _______________ חתימה: __________ תאריך: ______________  שם מלא:
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טופס הזמנת ההצעות וכן טופס ההצעה של הספק למכרז על נספחיו, כפי שהוגשו על ידי  - ' נספח יג
  הספק במסגרת הצעתו למכרז
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