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וציוד לניהול, מערכת  ה שלאספקה, התקנה ואחזקתכנון, אפיון, ל "Turn-Key"חוזה 
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 ______חודש_____, שנת בגוריון ביום ____ - אשר נערך ונחתם בנמל התעופה בן

  

  

  רשות שדות התעופה בישראל      בין:
  1977-שדות התעופה, תשל"זפי חוק רשות -תאגיד על    
  70100גוריון -, נמל התעופה בן137ת.ד.     
  ")הרשות(להלן: "    

  ; מצד אחד                      
  
  
  

  _____________  לבין: 
  _____________  

  ")הספק(להלן: "    
 ;מצד שני                    
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      נספחים

  , לרבות המוספים ויתר המסמכים הכלולים במסגרתו.טכניהמפרט ה - נספח א' 

  )יצורףכתב כמויות לפרויקט ( - נספח ב' 

  )יצורףמאושר ( מפורט אפיון - נספח ג' 

  נספח הבטיחות והגהות - נספח ד' 

  גלנתב" ושמירת סודיות , אבטחת מידעהביטחוןהוראות נספח  -  1נספח ה'

  לשד"ת רמון נספח הוראות הביטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיות -  2נספח ה'

  נספח איכות הסביבה - נספח ו' 

  בטחת איכותהנספח  - נספח ז' 

  נוסח ערבות -  נספח ח'

  נספח אחריות וביטוח -  נספח ט'

  נוסח אישורי ביטוח -  1נספח ט'

  ומסירה ת קבלהונוסח תעוד -  נספח י' 

  אישור פרטי הבנק -  'נספח יא

  חוזה שימוש בנכס -  נספח יב'

  הצעת הספק (לרבות כתב הכמויות שצורף להצעה הכספית) -  ' גנספח י
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לניהול, שליטה מערכת  ה שלאספקה, התקנה ואחזקתכנון, אפיון, ל "Turn-Key"חוזה 
   , עבור רשות שדות התעופהובקרה על מערך החניונים

  
  

  התעופה בישראל רשות שדות      בין:
  1977-פי חוק רשות שדות התעופה, תשל"ז-תאגיד על    
  70100גוריון -, נמל התעופה בן137ת.ד.     
  ")הרשות(להלן: "    

  ; מצד אחד                      
  

  _____________  לבין: 
  _____________  

  ")הספק(להלן: "    
  ;מצד שני                    

  

י חוק רשות ל פעילה את שדות ונמלי התעופה עוהרשות הנה המחזיקה, המנהלת והמפ  ל  י א ו ה
, וכן מנהלת ")נתב"ג(להלן: " גוריון-לרבות נמל התעופה בן, 1977-תשל"ז ,שדות התעופה

על פי חוק רשות שדות  ומפעילה את מסופי הגבול היבשתיים ומערכות הבקרה האווירית
  ; 1980- התעופה (הוראת שעה), תש"ם

לניהול, שליטה ובקרה על מערך מערכת חזקה של או אספקה, התקנהבוהרשות מעוניינת    ל י א ו ה ו
רשות באתר הרשות (כהגדרת מונח זה להלן), ואף יצאה לשם כך העבור  ,החניונים

 ה שלאספקה, התקנה ואחזקתכנון, אפיון, ל 2015/197/0040/00מס'  פומבימכרז ב"
(להלן:  "דות התעופה, עבור רשות שניהול, שליטה ובקרה על מערך החניוניםלמערכת 

  ");המכרז"

והספק מצהיר בזאת, כי הנו בעל הידע, כוח האדם, הניסיון, המיומנות המקצועית,    ל י א ו ה ו
הכישורים, המשאבים, האמצעים, האישורים, ההיתרים, זכויות השימוש והרישיונות 

נון, עיצוב, ביצוע כל התחייבויותיו בחוזה, לרבות ומבלי לגרוע, אפיון, תכהנדרשים לשם 
, והקמה של המערכת פריסה, התקנהאספקה, ), licensingהרשאה (התאמות,  ,פיתוח

ווי בדיקות ילבדיקות מסירה,  , ביצועFAT ביצוע בדיקותביצוע אינטגרציה וממשקים, 
SAT ,של ותיעוד הטמעה  ,הדרכת משתמשי הרשות (כהגדרתם להלן) והכשרתם, הרצה

 "Turn-Keyבמתכונת חוזה " כה ותחזוקה, הכולהשונים, תמי הויישומי המערכת
   ;בחוזהלשאר ההוראות המפורטות בהתאם ו

על זכייתו של הספק במכרז, וזאת בהסתמך, בין היתר, הכריזה רשות בוועדת המכרזים    ל י א ו ה ו
על הצהרותיו והתחייבויותיו כפי שהוגשו במסגרת המכרז וכן על ההצהרות המפורטות 

  ה;דלעיל ולהלן בחוז

  :כדלקמן ,לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים לחוזה

  המבוא .1

  .תנאי מתנאיוהמבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ו

  פרשנות .2

וכן כל האמור בחוזה זה  ,פךיכל האמור בחוזה זה בלשון יחיד אף לשון רבים במשמע, ולה .2.1
 חרת משתמעת מן ההקשר.והוא כשאין כוונה א ,פךיבמין זכר אף מין נקבה במשמע, ולה

  אין בכותרות סעיפי החוזה כדי לשמש פירוש לסעיפי החוזה ו/או כדי להשפיע על תוכנם. .2.2

ה בחוזה לנספח כלשהו משמעה הפנייה יכי הפני ,מבלי לגרוע מהוראות החוזה, מובהר בזה .2.3
אשר נערך בהתאם להוראות ו לנוסח המעודכן ביותר של הנספח כפי שיהיה קיים באותו מועד

  . להלן 38 סעיף 
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בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירושים שבצדם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש  .2.4
 אחר:

בו יבוצע הפרויקט ו/או תוקם, כל מקום וכן  נתב"ג, שד"ת רמון -  "אתר הרשות"
נכון למועד , הכל חלק ממנתתופעל ותתוחזק המערכת ו/או 

  חוזה או במועד מאוחר יותר. חתימת ה

דרישות היישום, דרישות הטכנולוגיה והתשתית ודרישות  -  "המערכתדרישות "
המימוש, וכן מכלול הדרישות, הקריטריונים, האינדיקציות 

לרבות , המבצעייםוהיעדים הפונקציונאליים, הטכנולוגיים, 
, יתירות וזמינות, גיבוי, זמני תגובה, אמינות, שרידות

נוספים  ופרמטרים מינימאליים אפשרויות גידול, תשוהתאוש
למען  –המאושר ואשר  המפורטשנקבעו עבור המערכת באפיון 

לא יפחתו בשום מקרה, מסטנדרט הדרישות  –הסר ספק 
, והיעדים כאמור הנקובים בהצעת הספק למכרז ובמפרט הטכני

, בין היתר, על פי החוזה, מעת לעת, םהכול בכפוף לעדכונו
) שמירה על iשל כל אלה: ( םה ו/או במסגרת ביצועכתוצא

עדכניות המערכת, לרבות עדכון ו/או שדרוג המערכת כמפורט 
עדכונים ו/או ) iiלחוזה; ( 17.2.2 במפרט הטכני ובהוראות סעיף 

) הוראות iiiלהלן; ( 9.2  סעיףבהתאם להוראות התאמות, 
  . להלן 18 כמפורט בסעיף שינויים, 

עלויות ישירות וסבירות בהן נשא הספק בפועל ובעצמו כתוצאה  -  "הוצאות ישירות"
ישירה מהאירוע שבגינו שולמו, וזאת בניכוי כל סכום שנחסך 

צאה מהאירוע האמור וכן בניכוי כל סכום אשר לספק כתו
מהוצאתו יכול היה הספק להימנע באמצעים סבירים, הכול כפי 
שיאושר מראש ובכתב על ידי הרשות, ובהתבסס על אלה: 

  הנמוך מביניהם.  -מחירי שוק או עלות בפועל בה נשא הספק 

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזאת, כי     
סכומים הבאים לא יחשבו, בשום צורה ואופן, כהוצאות ה

) פיצויים מוסכמים או קנסות ששולמו על ידי הספק iישירות: (
(לרבות פיצויים או תשלומים כאמור שהספק נדרש לשלם 

) מס ערך מוסף ששולם על ידי הספק iiלרשות על פי החוזה); (
ת כלפי (למעט בנסיבות בהן הספק אינו רשאי על פי דין להזדכו

) סכומים בגין נזקים iiiרשויות המס בגין הסכומים האמורים); (
עקיפים מכל מין וסוג שהם, לרבות נזקים נלווים, נזקים 
אגביים, נזקים תוצאתיים, נזקים אקראיים או פיצויים 
עונשיים, וכן לרבות נזקים כאמור שמקורם בהפסד עבודה 

טים (לרבות הפסד השתתפות בעבודה, מכרזים ופרויק
אלטרנטיביים) ו/או הפסד רווחים, הפסקות ועיכובים בעבודה, 

) סכום ivהפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין וכיו"ב; (
 10% על העולה בשיעור הספקהמהווה את עלויות התקורה של 

כל הסכומים דלעיל המוכרים כעלויות  מסך) אחוזים(עשרה 
  הישירות.

ל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי חוזה זה, על כ -  " החוזה"
  מתנאיו. 

מכל מין כל רכיבי החומרה (סטנדרטית ו/או ייעודית) והקושחה,  -  "החומרה"
ותחזוקת המערכת הפעלת צורך התקנת, ל , הנדרשיםוסוג

בחניונים שבאתרי הרשות, באופן שתעמוד בכל עת בכל דרישות 
לא יפחת מהנקוב המערכת, והכל למען הסר ספק באופן ש

  המפרט הטכני.  והמאושר  המפורטבאפיון 

המחולקים  למפרט הטכני 1.2כל החניונים המפורטים בסעיף  -  "החניונים"
, וכן כל אתר אחר ")אשכוללמספר מקבצים (כל אחד, להלן: "

   .באחד מאתרי הרשות בו תידרש התקנת המערכת
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פי חוק רשות שדות כללי רשות שדות התעופה שנחקקו על  -  "הכללים"
  .1977-תשל"ז ,התעופה

   .או מי שימונה על ידו סמנכ"ל תקשוב ברשות -  "המנהל"

על  תמבוססמערכת לניהול, שליטה ובקרה על מערך החניונים, ה -  "המערכת"
על כל רכיבי האספקה הכלולים , תוכנת הניהול, שליטה ובקרה

 מכונות תשלום, וכן כלל ציוד הקצה, לרבות הבמסגרת
 License Plate( LPRומצלמות ) POF )Pay on Foot אוטומטיות

Recognition(, הםכש לרבות החומרה ויישומי המערכת,ו 
תקינים ופועלים, במהלך כל תקופת החוזה, סימולטאנית 

(בינם לבין עצמם ובינם לבין מערכות ותשתיות  ובממשק מלא
דרישות , בהתאם לכל )מערכות החיצוניותוכן בינם לבין  הרשות
  . המערכת

עם הרשות בחוזה  בע"מ שהתקשרה מרחבים ירוקיםחברת  -  "מפעיל החניונים"
הרשאה למתן שירותים של ניהול והפעלת מגרשי החניה לכלי 
רכב, למתן שירותים של גרירת כלי רכב ולמתן שירותי דרך 

  .גוריון-בנמל התעופה הבינלאומי בן

המנהל כמפקח על ביצוע הוראות כל גורם אשר התמנה על ידי  -  "המפקח"
  להלן.  3.1 החוזה, כמפורט בסעיף 

הרכיבים "
המסופקים על ידי 

  "הספק

כל רכיבי האספקה שאינם כלולים ברכיבים המסופקים על ידי  -
  . הרשות

הרכיבים "
המסופקים על ידי 

  "הרשות

על ובכתב אשר אספקתם מוטלת במפורש רכיבי האספקה  -
  . למפרט הטכני 3.2הוראות פרק על פי הרשות 

כל תוכנת מחשב (ייעודית או ובקרה וכן  שליטהתוכנת ניהול  -  "התוכנה"
, במודל הרישוי הנדרש על פי מכל מין וסוגשאינה ייעודית), 

פיתוח נוסף ו/או התאמה אותו יבצע יישום ווכן כל החוזה 
צורך ל, ול שליטה ובקרהתוכנת הניההספק, על גבי ובממשק עם 

ותחזוקת המערכת באופן שתעמוד בכל עת בכל הפעלת הקמה, 
בין אם ננקבה על ידי הספק במסגרת הצעתו , דרישות המערכת

תוכנות כאמור המשמשות מערכות ולרבות למכרז ובין אם לאו, 
בסיס לעדכון, שמירה על עדכניות המערכת, שדרוג, שינוי ושיפור 

מערכות הפעלה, בסיסי נתונים, תוכנות  המערכת, וכן לרבות
תקשורת, חבילות תוכנה מסחריות, חבילות תוכנה/מודולים 

שדרוג כל , תוכנות עזר וכיו"ב וכן 3rd Partyתוכנות ייעודיים, 
אלגוריתם הקשור ו/או עדכון שלהן ו/או  ו/או שיפור ו/או גרסה

 , בין שפותחו על ידי הספק ובין שפותחו על ידי צדדיםאליהן
  . שלישיים

חתימת  מועד"
  "החוזה

  חתימת החוזה על ידי הרשות. מועד -

ניהול, תוכנת ה"
  "שליטה ובקרה

הציג  האות, ניהול, שליטה ובקרה על מערך חניוניםל תוכנה -
אפיין, יקים, ויתחזק פתח, יי באמצעותההספק בהצעתו למכרז, 

באופן בו תעמוד בכל דרישות  עבור הרשות, מערכתאת ה הספק
שדרוג, אפליקציה של תוכנה כאמור ו/או כל וכן כל המערכת, 

, כפי שיהיו אלגוריתם הקשור אליהו/או עדכון שיפור, גרסה, 
, בין שפותחו על ידי הספק ובין מעת לעת במהלך תקופת החוזה
  .שפותחו על ידי צדדים שלישיים
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תשתיות מערכות ו"
  "הרשות

יישומים ת ומערכות, מודולים, אפליקציו) i(כל אלה:  -
, וכן תשתיות, ציוד ומתקנים (פאסיביים יםומחשוב יםטכנולוגי

, וכן למפרט הטכני 3.16או אקטיביים), כמפורט בין היתר בפרק 
תשתיות , )תשתיות תקשורת (קווית ותקשורת מחשבים לרבות

הכוללים גם את  חשמל ותצורות פיסיות נוספות, מכל מין וסוג
סביבות עבודה, מערכת , שותהר ידי על המסופקים הרכיבים

, הרשות באתר קיימיםהפעלה וממשקים שונים, והכול בין שהם 
 עתידים או/ו מתוכננים שהם או/ו החוזה חתימת למועד נכון

(לרבות במסגרת  הרשות מאתרי באיזה קיימים להיות
, לרבות מערכת הזמנת מקום מודולים/רכיבים אופציונליים)

 הספק יידרש אליהם ואשר )valet parkingחנייה מראש (כולל 
לגביהם ו/או עימם יידרש הספק לבצע  להתממשק ו/או אשר

על , או כל חלק ממנה המערכת של חלקית או מלאה אינטגרציה
יישום,  כל )ii( מנת שהמערכת תעמוד בכל דרישות המערכת;

מערכת, תוכנה, תשתית, ציוד, מודול ואפליקציה כאמור 
על מנת שהמערכת תעמוד בכל  בקיומם להתחשביידרש  הספקש

 לגרוע שלא מנת על הדרוש כל את לבצע/או ו דרישות המערכת
מצדדים שלישיים לגביהם  שנתנה מהאחריות או/ו מתפקודם

  (אף שאינם מתממשקים במישרין למערכת). 

וכן כל יחידה  למפרט הטכני 1.3סעיף המוגדרים בכל הגורמים  -  "משתמשי הרשות"
גורם נוסף מטעם הרשות אשר ל תפקיד ו/או בעו/או עובד ו/או 

יידרש, מעת לעת, על פי החלטת המנהל ו/או המפקח לבצע 
   .החוזה, במהלך כל תקופת הו/או בקשר אלי במערכתשימוש 

 , המתקנים הציודהקושחה, ם, החומרה, התוכנה, רכיביכל ה -  "רכיבי האספקה"
ת, כשהיא והתשתיות, מכל מין וסוג, המהווים יחדיו את המערכ
  .עומדת בכל דרישות המערכת במהלך כל תקופת החוזה

  נמל התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון בתמנע. -  "שד"ת רמון"

חתימת החוזה ומסתיימת במועד בו  מועדהתקופה המתחילה ב -  "תקופת ההקמה"
  לחוזה.  'נספח ילמערכת בנוסח  קבלההנפיקה הרשות תעודת 

ומסתיימת בתום  במועד חתימת החוזהתקופה המתחילה ה -  "תקופת החוזה"
, תקופת ההקמה, לרבות תקופת ה (ככל שתחול)אופציהת ותקופ

ההרצה, תקופת האחריות, תקופת התחזוקה, הכול בהתאם 
  להוראות החוזה. 

משמעות וכיוצא באלה, בין הוראה שבחוזה לבין -התאמה, דו-בכל מקרה של סתירה, אי .2.5
חוזה ובהעדר קביעה מפורשת אחרת, יקבע סדר ל המצורפיםחים הוראה המופיעה בנספ

משמעות כאמור, בהתאם לרשימה דלהלן, -העדיפות לעניין אותה סתירה, אי התאמה או דו
כשכל הוראה במסמך קודם ברשימה שלהלן עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו, אלא 

  במפורש אחרת:שני הצדדים החליטו אם כן 

  הוראות החוזה; .2.5.1

(ובלבד שאינו  לחוזה 'גכנספח אשר יצורף (כהגדרתו להלן) המאושר  המפורטפיון הא .2.5.2
 ; גורע מהסטנדרטים הנקובים במפרט הטכני ובהצעת הספק)

  ;לחוזה א'כנספח , המצורף המפרט הטכני .2.5.3

   ;ק, כפי שהוגשה למכרזהצעת הספ .2.5.4

ל אחד למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל הוראה המתייחסת למערכת, מתייחסת אף לכ .2.6
מרכיבי האספקה וכן לכל פעולה אותה מחויב הספק לבצע במערכת, בכל רכיביה ו/או בקשר 

  אליהם, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
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   ייצוג .3

 נציג הרשות .3.1

נציג (להלן: " בא כוח הרשות לצרכי החוזה הוא המנהל, או מי שיוסמך מטעמו .3.1.1
, הספק על ידיהחוזה מפקח על בצוע הוראות היה רשאי למנות . המנהל י")הרשות

וכתובת דוא"ל ימסרו לספק  פרטי ההתקשרות עם נציג הרשות לרבות מספר טלפון
חוזה. נציג הרשות יהיה הנציג הבלעדי והמוסמך המועד חתימת סמוך לאחר ב

 . להלן 3.1.3 , וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף מטעמה של הרשות בכל הקשור לחוזה

מתחייב לשתף (באמצעות נציג הספק וכל הפועלים מטעמו על פי החוזה), הספק  .3.1.2
, בקשר עם ביצוע הוראות החוזה פעולה עם המנהל ו/או המפקח, בכל עת ובכל עניין

הקשורים לביצוע  ולהעמיד לרשותם את כל המידע, הנתונים והמסמכים
יהם והנחיותיהם, וזאת מבלי לגרוע על פי דרישות התחייבויותיו על פי החוזה

להלן. בהתאם יובהר, כי לא יהיה כל תוקף לפניה לגורם שאינו  7.2 מהוראות סעיף 
  המנהל ו/או המפקח, או לאישוריו או הנחיותיו של גורם כאמור.

רשאי לפעול נציג הרשות  .נציג הרשותרשאית להחליף, מעת לעת, את תהא הרשות  .3.1.3
כל החלפת נציג לאחר מובהר כי . על ידי אחרים שיימצאו מתאימים לאותו עניין

ספק את ההרשות בכתב  יידעהרשות כאמור ו/או הפעלת אחרים כאמור לעיל, ת
  .שמות המוסמכים מטעמה כאמור בדבר

 נציגי הספק .3.2

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

 הנציג הראשי .3.2.1

הספק ימנה, כנציג מטעמו אשר יהיה סמכות עליונה בכל הקשור לחוזה,  .3.2.1.1
או מי שימונה  המנהל הכלליאת הגורם אשר ימלא אצל הספק את תפקיד 

 .על ידו, בכפוף לאישור הרשות

פרטי ההתקשרות עם הנציג הראשי, לרבות מספר הטלפון, הטלפון הנייד  .3.2.1.2
ועד חתימת החוזה ויתעדכנו בהודעה וכתובת הדוא"ל, ימסרו לרשות במ

מראש ובכתב לנציגי הרשות. הנציג הראשי יהיה זמין טלפונית ובדוא"ל 
בימי ושעות העבודה המקובלים, ויהיה הנציג הבלעדי  עבור הרשות

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

רשאי להחליף, מפעם לפעם, את הנציג הראשי ובלבד שיידע הספק יהיה  .3.2.1.3
 בכך את הרשות, מראש ובכתב.

 מנהל הפרויקט .3.2.2

הספק ימנה, כמנהל הפרויקט מטעמו, את הגורם אשר הוצע על ידו  .3.2.2.1
לציון האיכות, ואשר יהיה בעל הידע, היכולת והניסיון  במסגרת המענה

רטות בחוזה זה וכן המקצועי, ברמה הדרושה, לביצוע התחייבויותיו המפו
יהיה בעל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים לכך על פי חוזה זה 
ו/או על פי כל דין, וזאת בכפוף לאישור מראש ובכתב של הרשות (להלן: 

"). הספק ישא באחריות לכך שמנהל הפרויקט האמור מנהל הפרויקט"
הפרויקט  . מנהלמשך כל תקופת החוזהבישמש בתפקידו כמנהל הפרויקט 

האמור ירכז את המידע, המסמכים והפעילות, יפקח על ביצוע העבודות 
ויהיה המתאם הבלעדי בין הצדדים ויישום כל עבודות הספק במסגרתן, 

  .בפועל ו/או מי מטעמם בכל הקשור לביצוע העבודות

שא הספק באחריות לכך יבמהלך כל תקופת ההקמה ותקופת ההרצה, י .3.2.2.2
ח בעצמו באתר ובכל מקום אחר עליו תורה יהיה נוכשמנהל הפרויקט 

הרשות וכן יהיה זמין בעצמו עבור הרשות, בכל ימי ושעות הפעילות 
. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין הנדרשים לצורך ביצוע העבודות

 החוזהבאמור בסעיף זה לעיל על מנת לגרוע מהתחייבויות הספק על פי 
במהלך כל תקופת החוזה את לכך שמנהל הפרויקט יעמיד לרשות החברה 
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כל הזמן, הניסיון, הידע, המיומנות המקצועית והכישורים הנדרשים על 
 החוזהעל פי הספק  מנת לבצע את כל הדרוש בהתאם להתחייבויות

   .ובזמינות הדרושה

שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את מנהל הפרויקט וכן  הרשות .3.2.2.3
טעמים סבירים, את החלפתו לדרוש, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומ

יום. הספק מתחייב להחליף  30של מנהל הפרויקט, בהודעה מוקדמת של 
את מנהל הפרויקט מטעמו במנהל פרויקט אחר שיאושר על ידי הרשות 

, תוך פרק זמן סביר לאחר קבלת הדרישה כאמור בכתב ולשביעות רצונה,
לי שיהיה וזאת מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך ומב

באמור על מנת לגרום לדחיית לוח הזמנים להשלמת העבודות (להלן: 
 "). מנהל הפרויקט החלופי"

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

. הספק ישא באחריות יכותבמענה לציון האהפרויקט, כפי שאלה הוגדרו 
לכך שמנהל הפרויקט, יבצע חפיפה מלאה למנהל הפרויקט החלופי, באופן 
שבו יוכל מנהל הפרויקט החלופי לבצע את תפקידו כנדרש בהתאם 
להוראות החוזה, מבלי שיהיה בתחלופה האמורה על מנת לגרום לכל עיכוב 

ביצוע הפרויקט ו/או פגם ו/או ליקוי בפרויקט. החפיפה תבוצע תוך כדי 
  ובמגבלת התקופה אותה תקצוב לשם כך הרשות.     

בלבד,  סביריםהספק לא יורשה להחליף את מנהל הפרויקט אלא מטעמים  .3.2.2.4
נדרשה  ורק לאחר שנתקבלה לשם כך הסכמתה של הרשות, בכתב ומראש.

החלפת מנהל הפרויקט עקב התפטרותו, מחלה או פטירה חו"ח, יהיה 
מנהל הפרויקט ללא אישור הרשות לעצם  הספק רשאי להחליף את

  .ההחלפה, ובלבד שמנהל הפרויקט החילופי, יאושר על ידי הרשות, בכתב

למען הסר ספר מובהר בזאת, כי אין באישור מנהל הפרויקט ו/או מנהל  .3.2.2.5
הפרויקט החלופי, על ידי הרשות ו/או על ידי מי מטעמה, על מנת לגרוע 

, א התחייבויותיו על פי חוזה זהמאחריותו המלאה של הספק לביצוע מל
ו/או להטיל על רשות אחריות בקשר עם כל  לרבות עמידה בלוחות זמנים,

פעולה שבוצעה על ידי מנהל הפרויקט ו/או על ידי מנהל הפרויקט החלופי 
  . ו/או על ידי מי מטעמם

מובהר ומוסכם בזאת באופן בלתי חוזר, כי החלפת מנהל הפרויקט וכל  .3.2.2.6
 3.2.2.3 אמור, לרבות ביצוע החפיפה הנקובה בסעיף הכרוך בהחלפה כ

  לעיל, תתבצע על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו של הספק.

  הפרויקט .4

אפיון, תכנון, עיצוב, ל כוללת אחריות עצמו על בזה נוטל והספק, לספק בזה מוסרת הרשות .4.1
ביצוע של המערכת,  הקמהופריסה  התקנהאספקה, ), licensingהרשאה (, ותהתאמפיתוח, 

ליווי הרשות ו , ביצוע בדיקות מסירהFATבדיקות ביצוע , וממשקים אינטגרציה מלאה
 הדרכה והכשרת משתמשי, , הרצה)לרבות עריכת תוכנית/מפרטי בדיקות( SATבבדיקות 
, שמירה על םעולואופן תפויישומיה השונים תיעוד מלא של המערכת הטמעה,  ,הרשות

עדכניות המערכת (תוכנה, חומרה, מערכות הפעלה ויישום), עדכון ושיתוף פעולה עם נציגי 
, אחריות כוללת לאספקת שירותי תקופת החוזהמטעמה בכל  הרשות ו/או קבלני משנה

ובתקופות האופציה (ככל  תמיכה ותחזוקה (בתקופת האחריות, בתקופת התחזוקה
למערכת וכן מתן ייעוץ והדרכה לתפעול, תחזוקת  ניםועדכו יםגשדרו, לרבות שתחולנה))

", בהתאם Turn Keyבמתכונת פרויקט "ביצוע הרחבות ושינויים, והכול ו ועדכון המערכת
ברמת איכות גבוהה ביותר תוך נתנו מעת לעת, ילהוראות החוזה ולהנחיות הרשות כפי שי

 לוח הזמניםובהתאם לאבני הדרך  מימוש מהיר הכרוך במינימום התאמות ו/או סיכונים,
 4 דרישות המערכת (כל האמור בסעיף יתר בכל במהלך כל תקופת החוזה כשהמערכת עומדת 

 ").הפרויקט" או "העבודותזה, יחדיו, בחוזה זה: "

ודות, וכחלק בלתי נפרד למען הסר ספק יובהר בזאת, כי במסגרת התחייבויותיו לביצוע העב .4.2
וכן , , רכיב אספקה, כוח אדם, אישורים, היתרים, רישיונותספק הספק כל ציוד, מתקןמהן, י

 םאינ האלו/או שירותים פעולות אספקות ו/או , גם אם ויספק כל שירות פעולהבצע כל י
(ובכלל האמור אף אם הספק לא נקב ברכיבי  במפורש בהוראות החוזה יםנזכר
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אלה בהצעתו למכרז ו/או שאספקתם ו/או ביצועם לא הוגדר  /שירותיםלותאספקה/פעו
, הכול על מנת להבטיח את השלמת העבודות במלואן ומועדן, המאושר) המפורטבאפיון 

רכיבי האספקה הכלולים ולצורך הגשמת תכליתו של החוזה באופן שבו תפעל המערכת על כל 
ל דרישות המערכת ושאר הוראות , סימולטאנית ובממשק ממלא, בהתאם לכבמסגרתה

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

   .על זו הנקובה בחוזה נוספת

הפר הספק את עיל מובהר בזאת, כי בנסיבות בהן ל 4.2 ף מבלי לגרוע מחובת הספק על פי סעי .4.3
 המפורטהמערכת (אף אם אושרה באמצעות האפיון באופן שבו  התחייבויותיו על פי החוזה

תבחר לספק הרשות  - ובנסיבות האמורות , המאושר) אינה עומדת בכל דרישות המערכת
קה ומתקן ו/או לבצע כל פעולה ו/או שירות בקשר עם הפרויקט, אשר בעצמה ציוד, רכיב אספ

"), אזי אספקות ופעולות עודפותאינם כלולים ברכיבים המסופקים על ידי הרשות (להלן: "
על פי דין ומאחריותו המלאה של הספק על פי החוזה,  לרשותמבלי לגרוע מכל זכות העומדת 

יפצה ו/או ישפה הספק את הרשות, מיד עם  לרבות אחריותו לתמיכה ולתחזוקת המערכת,
דרישתה הראשונה, בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות, מכל מין סוג בהם נדרשה הרשות 
ם לשאת בקשר עם הפעולות העודפות, ויחולו בעניין זה שאר ההוראות המפורטות בסעיפי

 .להלן 30  ףלהלן ובסעי 8.13.4 -8.13.5 

 נתב"ג ושדה התעופה רמון – הפרויקט חלקי .4.4

 הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר כדלקמן: 

יבצע  תחילה , כאשרעיקריים חלקיםמורכב משני כי הודע לו שביצוע הפרויקט  .4.4.1
, את המערכת בשד"ת רמוןלהטמיע ואת כל הדרוש על מנת לספק, להתקין ספק ה
הכול באופן בתנאים  רק לאחר מכן יספק, יתקין ויטמיע את המערכת גם בנתב"ג,ו

ובהתאם  ובהתאם לאבני הדרך הנקובות בחוזה ובנספחיו, לרבות במפרט הטכני
מובהר, למען הסר כל ספק, כי חרף ביצוע  .להלן 4.5  בסעיף יםהמתואר שלביםל

למפרט  4.5.2 כהגדרתן בסעיף 2-5הרי שהשלמת אבני הדרך מס' הפרויקט בחלקים, 
יערכו עבור שני חלקי הפרויקט יחדיו. כמו כן מובהר, כי חרף ביצוע הפרויקט  ,הטכני

שלמת המערכת בהתאם לכל יעדי בשני חלקים, יישא הספק באחריות כוללת לה
בהתאם לאמור תיבחן המערכת, כמכלול, בשני חלקי הפרויקט שבאתרי הרשות וכי 

 עמידת הספק בהתחייבויותיו.  

שא באחריות המלאה והבלעדית לשקלל במסגרת ביצוע ההתחייבויות, את יהספק י .4.4.2
הכלכליות, הארגוניות, התפעוליות, הטכנולוגיות כל ההיבטים וההשלכות 

ובפרט נוכח ההיבטים הייחודיים של ביצוע הפרויקט באופן האמור, והיישומיות 
 שונים.ה הרשות אתריחלקים ובב ביצוע הפרויקטמ ,במישרין ו/או בעקיפין ,הנובעים

ק על להודיע לספהרשות תהיה רשאית מובהר, כי לעיל  4.4.1 על אף האמור בסעיף  .4.4.3
כך שהמערכת תותקן בשלב הראשון  ,חלקי הפרויקטשל שני ביצוע ההחלפת סדר 

אבן דרך ממועד השלמת עד לא יאוחר וזאת , בנתב"ג ורק לאחר מכן בשד"ת רמון
מימוש למען הסר ספק מובהר, כי  .למפרט הטכני 4.5.2כהגדרתה בסעיף  2מס' 

רה כעיכוב ו/או השהייה של זה לא ייחשב בכל מק זכויותיה של הרשות על פי סעיף
 הפרויקט וכן לא יהווה עילה לדחיית לוח הזמנים.

בהתאם כאמור לעיל, יעשה  חלקי הפרויקטלמען הסר ספק מובהר, ביצוע כל אחד מ .4.4.4
, וזאת על מנת מפרט הטכניולשאר ההוראות הנקובות לשם כך ב ,לטבלת אבני הדרך

על פי הוראות החוזה,  כמכלול,, להביא להשלמת ולמימוש הפרויקט במלואו ובמועדו
במסגרת האמור, הובהר לספק, כי החל . בכל דרישות המערכתת עומדכשהמערכת 

ללוח הזמנים, עשויה הרשות לקדם את כל אחד מחלקי הפרויקט  5מאבן דרך מס' 
(או כל אבן דרך הכרוכה בביצוע), במקביל או לבצעם באופן עוקב. בהתאם לאמור, 

היערכותו לפרויקט, בשים לב, בין היתר, למרחק  יידרש הספק להתאים את
הגאוגרפי בין אתרי הפרויקט השונים, משך הפרויקט (בפרט במידה וחלקי הפרויקט 
יתבצעו באופן עוקב), מועד הזמנת רכיבי האספקה, גיוס כוח אדם לאתרי הפרויקט 

שיפוי  השונים וכיו"ב, והכול מבלי שהיה זכאי בשל כך לכל תוספת תשלום, פיצוי או
      מכל מין וסוג.

להוראות בהתאם לספק תשולם ביצוע כל אחד מחלקי הפרויקט לספק בגין התמורה  .4.4.5
 להלן.  21 המפורטות בסעיף 
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 בשלביםביצוע  .4.5

להלן,  11.5 , ומהוראות סעיף הלןל 6 ף מכלליות האמור בסעימבלי לגרוע בשום צורה ואופן 
  מצהיר הספק ומתחייב בזאת כדלקמן:

לניהול שליטה מערכת  נתב"גהודע לו שנכון למועד חתימת החוזה קיימת ופועלת ב .4.5.1
 ה, אותמפרט הטכניל 1.1.2 - ו 1.1.1 כמפורט בסעיף ובקרה על מערך חניוני הרשות

: , בהתאמה(להלן שיידט את בכמן (ישראל) בע"מחברת ומתחזקת הקימה 
באופן להחליף  הספקיידרש  האות), ואשר "הספק הקיים" - ו "המערכת הקיימת"

למאפיינים של המערכת המוצעת על ידו, לשלבי ביצוע הפרויקט ובהתאם  מדורג,
  .להלן 7.4 ובסעיף  פרט הטכנימב, לרבות כמפורט הוראות החוזההכול בהתאם ל

 בנתב"ג, חלופילשם הקמת המערכת יידרש הספק להקים חדר בקרה ידוע לו שכי  .4.5.2
חדר הבקרה המערכת (להלן: "בהם הושלמה התקנת אשר אליו יחוברו החניונים 

יל לחדר הבקרה ממנו במקבבאופן זמני יפעל החלופי "). חדר הבקרה החלופי
חדר הבקרה מתבצעים הניהול, השליטה והבקרה של המערכת הקיימת (להלן: "

. עם השלמת החלופיכל החניונים לחדר הבקרה  חיבורלהשלמת עד "), וזאת הקיים
יודגש,  את חדר הבקרה הקיים.החלופי יחליף חדר הבקרה  בנתב"גהתקנת המערכת 
בתצורה מלאה המאפשרת הפעלת מקומי רה יוקם ויזווד חדר בקכי בשד"ת רמון 

החניונים  עם הקמתם כל אליו יחוברו מערך החניונים בשד"ת רמון בשליטה מקומית
יחוברו גם החניונים בשד"ת  בנתב"ג החלופיחדר הבקרה הקמת  לאחרבשד"ת רמון. 

השליטה על מערך החניונים הכולל באתרי הרשות ש , כךלחדר הבקרה החלופירמון 
ואילו חדר (אשר יהפוך לחדר הבקרה היחידי),  בנתב"גהחלופי ר הבקרה יעשה מחד

 . במפרט הטכני , בין היתר,, כמפורטהבקרה בשד"ת רמון ישמש לצרכי גיבוי בלבד

 על פי בשלבים ובאופן מדורג תיעשהבנתב"ג  החלפת המערכת הקיימתידוע לו שכי  .4.5.3
, כך שהמערכת שכולותההתקנה לפי א ביצועלשיוגדר על ידי הרשות סדר עדיפות 

(ראה סיווג  בכל אשכול ובכל אחד מהחניונים באותו אשכול בנפרדהחדשה תותקן 
במקביל או באופן עוקב אחד אחר  ,במפרט הטכני) 1.2החניונים לאשכולות בסעיף 

, על פי מדרג חניונים כאמור החלופיבקרה הלחדר תחובר  המערכת החדשה .השני
עד להשלמת  עבוד במקביל לחדר הבקרה הקייםיכשחדר הבקרה החילופי  לעיל,

 ותשא הספק באחריות לאפשר את הפעלת יחידיבשל האמור, י. חיבור כל החניונים
 יופעל ממערך החניוניםהמערכת, סימולטאנית ובממשק מלא, באופן שבו חלק 

החניונים שבהם הותקנה ואילו  וחדר הבקרה הקיים מערכת הקיימתאמצעות הב
, וזאת החלופיבאמצעות המערכת וחדר הבקרה במקביל פעלו המערכת החדשה יו

ו/או  מערך החניוניםמבלי שיהיה באמור על מנת לפגוע בשום צורה ואופן בפעילות 
בשד"ת רמון יפעיל הספק את המערכת, באמצעות  הרשות. בתפקוד איזה ממערכות

נים חדר בקרה מקומי, לאחר השלמת התקנת הציוד של המערכת, בכל אחד מהחניו
  .בשד"ת רמון

ה ההדרגתית של המערכת הקיימת במערכת החלפיישא באחריות לכך ש הספק .4.5.4
תתבצע, באופן שבו מערך החניונים בכל אתרי הרשות יפעל סימולטאנית ובאופן 

וכי כל אחד מהחניונים לא יושבת מעבר לפרק הזמן  רציף, ללא עיכובים או השהיות
, כמפורט במסמכי המערכת באותו חניוןאותו הקצתה הרשות לצורך ביצוע התקנת 

לכל ליקוי ו/או פגם ו/או נזק  מובהר, כי הספק ישא באחריות .העבודה המאושרים
המערכת, שמקורם בממשק  ישומייאיזה מו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהם, ב

 החניוניםו/או ביחסי הגומלין התפעוליים ו/או המחשוביים ו/או המערכתיים שבין 
 החניונים בכל אתרוכן שמקורם יחסי הגומלין כאמור שבין  שד"ת רמוןבנתב"ג וב
 . םלבין עצמ

 ש, ייצור ואספקהרכ .4.6

 ו/או במהלך כל תקופת החוזה, לייצר, המלאה והבלעדית הספק ישא באחריות .4.6.1
, את כל רכיבי הרלוונטיים הרשות ילבטח, ולספק לאתרלשנע, לרכוש, לייבא, 

ושים לביצוע ולהשלמת העבודות במועדן (אשר האספקה, החומרים ו/או הציוד הדר
ו/או  אספקתם אינה מוטלת על הרשות במפורש על פי הוראות המפרט הטכני)

הדרושים לצורך ביצוע התחייבויות הספק במהלך תקופת התחזוקה ותקופות 
לרבות לעניין זה אריזתם, סימונם, העמסתם ושינועם של , האופציה (ככל שתחולנה)

אתר הייצור ו/או המשלוח (בארץ או בחו"ל), לאתרי הרשות, וכן מ רכיבי האספקה
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כשהם  פריקתם ואחסונם במקום הייעודי עליו יורה המנהל באתרי הרשות, הכול
חדשים, מקוריים, תקינים, תואמים לחלוטין לדרישות והספציפיקציות שנקבעו על 

יו של הספק על באיכות הדרושה לצורך ביצוע כל התחייבויותכן בכמות ווידי הרשות 
 עם הרשות ובהתאם להנחיותיה.מלא פי חוזה זה, הכול בתיאום 

 יסופקו על ידו, רכיבי האספקה שיסופקו על ידומאשר ומצהיר בזה שכל  הספק .4.6.2
   .כשהם במצב תקין, נקי וראוי לשימוש

עיל, ישא הספק באחריות המלאה ל 4.6.1 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .4.6.3
על פי הוראות כל דין ובכפוף  רכיבי האספקהוהבלעדית לארוז, לסמן ולספק את 

 לתקנים הישראלים הרלוונטיים, ככל שישנם, במועד ביצוע האספקה. 

רכיבי האספקה מערכת וליערוך הספק בדיקות ל ם לאתרי הרשות,בטרם אספקת .4.6.4
רכת לדרישות הרשות ולהצעתו של במסגרתם תיבדק התאמת המעבחצר הספק 
הספק "). FAT(להלן: " על פי תסריטי בדיקות שיאושרו על ידי הרשות הספק למכרז

הרשות תהיה רשאית, ו FAT -יודיע לרשות לפני המועד המתוכנן לביצוע בדיקות ה
למען הסר ספק מובהר, כי נוכחות או  .בדיקותהביצוע באך לא חייבת, להיות נוכחת 

לא תיגרע מאחריותו הכוללת והבלעדית של הספק  FAT - נציגי הרשות באי נוכחות 
ולספק את המערכת, על כל רכיבי האספקה הכלולים במסגרתה,  FAT -  לבצע את ה

 כשהם עומדים בכל דרישות המערכת.  

 DAP, יישא הספק באחריות לספק את רכיבי האספקהFAT - לאחר השלמת ה .4.6.5
(incoterms 2010), לרבות ייבוא, שינוע, , י הרשות הרלוונטייםלכל אחד מאתר

וזאת בכמויות ועל פי מועדי , העמסה ופריקה של רכיבי האספקה באתר הרשות
האספקה כפי שידרשו על מנת שהספק יעמוד באבני הדרך הרלוונטיות לביצוע 

בכל אחד מאתרי הרשות על מקום אחסון הרשות תעמיד לרשות הספק  הפרויקט.
   ד לפני התקנתו באתר.מנת לאחסן את הציו

, הז 4.6  ףבסעילמען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי ביצוע ההתחייבויות הנקובות  .4.6.6
מהווה חלק בלתי נפרד מהעבודות. כל תשלום ו/או עלות הכרוכים בביצוע 

 ,מס נמל, מכסתשלומים בגין ביטוח,  - התחייבויות אלה, לרבות למען הסר ספק 
לרשות הנמלים ו/או לרשויות וכל תשלום נוסף  הוצאות הובלה ודמי אחסון בנמל

 יחולו על הספק ויושלמו על ידו בלבד.  -  המכס או אגף המכס והמע"מ

 כתב כמויות לפרויקט .5

 המפורטשעד לשלב האפיון הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי הובהר לו טרם הגשת הצעתו למכרז, 
, במסגרתו לחוזה נספח ב'כתב כמויות מעודכן לפרויקט, אשר יצורף כ תהיה הרשות רשאית לערוך

תקבע הרשות את הכמויות הנדרשות עבור המערכת על פי צרכיה, בהתייחס לכל אחד מחלקי 
הפרויקט (כלומר, עבור נתב"ג ועבור רמון), ובהתאם גם את סכום התמורה (בגין ההקמה ובגין 

 .")קטכתב הכמויות לפרוי(להלן: "התחזוקה) 

  הצהרות והתחייבויות הספק .6

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

 נכון למועד חתימתו על החוזה על פי דיני מדינת ישראל, אשר הפועלהרשום ותאגיד הוא כי  .6.1
, כל פעולה שמטרתה ו/או ולא עתידה להינקט נגד גם, ולמיטב ידיעתו ונגד עומדתלא 

  או תוצאה דומה אחרת. ו, מחיקתו, חיסול עסקיופשרית הנה פירוקתוצאתה הא

כי אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי ייסודו  .6.2
להתקשרותו בחוזה ולביצוע התחייבויותיו על פיו; הספק אינו כפוף לכל התחייבות, לרבות 

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

  דין. -דין לרבות תקנה, צו ופסק

פי דין, או חוזה, לניהול פעילותו - נו בעל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים עליכי ה .6.3
   ע הוראות חוזה זה.העסקית בקשר עם ביצו

כל נכון למועד חתימת החוזה וכי יהיו ברשותו במהלך כל תקופת החוזה, כי מצויים ברשותו  .6.4
התחייבויותיו מלוא הרישיונות, ההיתרים, האישורים ו/או הרשאות הנחוצים לצורך ביצוע 

 שא הספק באחריות, על חשבונו, לכך שבמהלך כל תקופתיילמען הסר ספק  .על פי חוזה זה
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לצורך  כל הרישיונות, ההיתרים, האישורים ו/או ההרשאות הנחוצים החוזה יהיו ברשותו
במהלך כל תקופת ביצוע כל יתר התחייבויות הספק על פי החוזה באופן שבו תעמוד המערכת 

תוכנת ב) "licensing"לצורך מתן רישיונות (לרבות לעניין זה , החוזה, בכל דרישות המערכת
הנדרש בחוזה ו/או לצורך במודל הרישוי  לרשות ת הספקותוכנבו רההניהול, שליטה ובק

לרבות מתן שירותי  ,יישומי המערכתמלוא התחייבויותיו על פי החוזה בקשר עם  ביצוע
 . תחזוקה למערכתה

כל פרט ומידע הדרוש לו לצורך ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי החוזה דרש וקיבל הספק  .6.5
כל מגבלה או השקעה הכרוכים ואת כל המידע הרלוונטי , ובכלל זה בקשר עם המערכת

, והכול ככל הדרוש לצורך השלמת הפרויקט במלואו ובמועדו באופן שבו תעמוד הקמתהב
   המערכת בכל דרישות המערכת.

  א התחייבויותיו על פי חוזה זה.וכי הנו בעל יכולת כלכלית מספקת לביצוע מל .6.6

 יבעל םניבתחומים הרלבנטיים לביצוע העבודות וה יםומתמח יםעוסקוכל צוות הספק כי הוא  .6.7
הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים, הסמכויות והאמצעים הנדרשים 

  חוזה.העל פי  הספק לביצוע מלוא התחייבויות

בהתאם להוראות כל דין, ובהתאם לכל  , באמצעות צוות הספק,כי יבצע את העבודות .6.8
הנקובים  הנהלים והתקניםהחקיקה, התקינה,  המחייבים, לרבותהתקנים, והסטנדרטים 

וזאת מבלי לגרוע משאר לרבות הנחיות גנזך המדינה כפי שתעדכנה מעת לעת, במפרט הטכני, 
  חוזה.ההוראות 

טעויות יושר ובנאמנות, באופן מקצועי, ללא אמצעות צוות הספק, בכי יבצע את העבודות ב .6.9
מלוא המומחיות, הכישורים, המשאבים וכוח האדם העומדים  וכן ינצל לשם כך את וליקויים,

  . להוראות החוזהלרשותו, לצורך ביצוע והשלמת העבודות בהתאם 

(לרבות  כי ישא באחריות המלאה והבלעדית להטמיע ולקיים, בעצמו או על ידי כל מי מטעמו .6.10
ד חתימת , את כל הוראות הבטיחות והגהות הנהוגות אצל הרשות נכון למועצוות הספק)

נספח החוזה, כפי שיעודכנו, מעת לעת, בכתב, על ידי הרשות (ככל שיעודכנו), לרבות כמפורט ב
, וכן כל חובה או הוראה המוטלת עליו על פי דין, לרבות על פי והגהותהוראות הבטיחות 

 ו/או 1970-], תש"לנוסח חדש[תקנות ארגון הפקוח על העבודה, פקודת הבטיחות בעבודה 
טיחות וגהות הנהוגות אצל הספק ו/או כל תקנות הבטיחות בעבודה הרלוונטיות הנחיות ב

במסגרת האמור, ומבלי לגרוע מכלליות . החוזהוזאת למשך כל תקופת  לביצוע העבודות,
סעיף זה לעיל, ישא הספק באחריות להנפיק את כל האישורים, ההיתרים והרישיונות 

 אניים, לרבות מנופים, מלגזות וכיו"ב. המתאימים לשימוש במתקנים ובכלי עבודה מכ

כי מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה והאמור על פי כל דין, יקיים הספק ו/או כל מי מטעמו  .6.11
המפורטים בנספחים לחוזה  , לרבות אלוםהכלליההוראות ובמהלך כל תקופת החוזה את כל 

רת הסודיות, הוראות הוראות הביטחון ושמי במפרט הטכני על כל נספחיו ומוספיו, ובכלל זהו
  איכות הסביבה והוראות הבטחת האיכות המצורפות.

את וכבעל מקצוע באופן עצמאי , לבדוק בעצמוכי מוטלת עליו האחריות המלאה והבלעדית  .6.12
 נהניתכל היבטי ההתקשרות נשוא החוזה; כי עובר להגשת הצעתו במכרז ולחתימת החוזה, 

י ערך והשלים, כבעל מקצוע וכמומחה, בדיקה מדוקדקת וכלבדוק המלאה  האפשרות ול
בעצמו ובאמצעות בעלי מקצוע מומחים מטעמו, לשביעות רצונו המלאה, בדיקה מלאה, 

פיסי, משפטי, תכנוני, ביצועי,  מקיפה ויסודית, של כל חומר, פרט, עניין, מידע ו/או נתון
יו, לרבות אך תפעולי או עסקי בכל הקשור להתקשרותו בחוזה ולביצוע התחייבויותיו על פ

כל חומר, נתון , וכן בהתייחס ללהלן 25.2  - לעיל ו 6.5 להוראות סעיפים מבלי לגרוע, בהתייחס 
חר אשר מצא ומידע נוסף אותו פרסמה הרשות במסגרת המכרז וכן כל חומר, נתון ומידע א

הספק לנכון לבדוק, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ואשר עלול להשפיע על קבלת ההחלטה 
להגשת הצעתו במכרז ו/או על כדאיותה הכלכלית ו/או המסחרית של ההצעה כאמור וכן כל 
חומר, נתון, מידע, פרט ועניין, מכל מין וסוג שהם, המשפיעים ו/או עשויים להשפיע על ביצוע 

  יישום של התחייבויות הספקואופני ה

לנכון  הוכל בדיקה אחרת שרא, לעיל 6.12  בסעיףאת כל הבדיקות הנזכרות  ךלאחר שערכי  .6.13
כי התקשרותו בחוזה ומילוי כל התחייבויותיו על פיו לרבות ביצוע והשלמת לערוך, מצא 

המפרט הטכני, בהתאם להוראות  יכותים, בתקציב ובאהפרויקט תוך עמידה בלוחות זמנ
הנו אפשרי  ויתר הוראות החוזה המאושר המפורטהאפיון מסמכי העבודה המאושרים, 

תפעל ותתוחזק המערכת באופן שתעמוד בכל תקופת החוזה בכל  ומעשי כך שלאחר הקמתה
 דרישות המערכת. 
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בקשר עם ביצוע התחייבויות הספק  ונציג הרשות או כל מי מטעמכי הפיקוח המופעל על ידי  .6.14
על פי החוזה ו/או כל אישור שיעניק נציג הרשות וכל מי מטעמו לספק ו/או לכל מי מטעמו על 

או הצהרה מטעם ו/חוות דעת  יםמהוו םאינ; הם אלא אמצעי ביקורת םאינפי החוזה, 
אחריותו ו/או ממהתחייבויותיו  ספקשחרר את העל מנת לגרוע ו/או ל אין בהם, ורשותה

כמו גם שאין בהם על מנת להטיל על הרשות אחריות  רשותכלפי ה למילוי כל תנאי החוזה
. עוד מובהר בזאת, כי נוכחותו של נציג הרשות וכל מי מטעם הרשות באתר הרשות כלשהי

במועד ביצוע העבודות, לא תטיל על הרשות כל אחריות שהיא ו/או תגרע בשום צורה ואופן 
בנוסף, מובהר בזאת כי הרשות תהיה רשאית אך לא  ק על פי החוזה.מאחריותו של הספ

חייבת לפקח, על ביצוע התחייבויות הספק (כולן או חלקן). עם זאת, העדר פיקח כאמור לא 
יטיל בשום מקרה אחריות מכל מין וסוג שהיא על הרשות וכן לא יגרע בשום מקרה 

חובותיו והתחייבויותיו בחוזה  מאחריותו המלאה והבלעדית של הספק לביצוע ולהשלמת
    בהתאם להוראותיו.

שות במהלך המכרז ו/או לקראת חתימת חוזה זה לרבות כי כל המידע אותו מסר הספק לר .6.15
המידע המפורט בהצעת הספק, הנו מלא ונכון באופן הדרוש לביצוע מלא התחייבויותיו של 

  פי חוזה זה. הספק וכי אין במסירת המידע כאמור בכדי לגרוע מאחריותו על

ולאורך כל יתר תקופת החוזה תפעל המערכת בהתאם לכל דרישות  הקמהכי בתום תקופת ה .6.16
  המערכת. 

כי הוא מודע למאפיינים הייחודיים של אתר הרשות, לרבות המאפיינים התפעוליים ו/או  .6.17
הביטחוניים ולשירותים המוענקים בהם ו/או באמצעותם, וכי לאור האמור במהלך כל 

זה, יבצע את הפרויקט בצורה זהירה וסבירה, באופן המשתלב עם הפעילות אותה תקופת החו
מקיימת הרשות באתר הרשות ו/או עם השירותים המוענקים בהם ו/או באמצעותם על ידי 
הרשות ו/או על ידי מי מטעמה ולרבות על ידי בעלי הרשאה מטעם הרשות, וכי בכל מקרה לא 

, כל פעולה שהיא, העלולה להוות הפרעה ו/או הגבלה יבצע בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו
ו/או מפגע ו/או מטרד ו/או שיש בה על מנת לגרום נזק או אי נוחות ו/או הגבלה כלשהי 
לתפעול ו/או לפעילות הסדירה של אתר הרשות, שאינם נובעים כתוצאה סבירה מביצועו של 

ו/או לכל מי מטעמה ו/או הפרויקט באופן שאושר בכתב על ידי הרשות, וזאת הן לרשות 
  . לציבור המשתמשים באתר הרשות ו/או לכל צד שלישי שהוא

שא, על חשבונו, באחריות המלאה לכך שהוא ו/או כל מי מטעמו ימנעו, במהלך כל יהספק י
תקופת החוזה, מגרימת נזק ו/או קלקול ו/או השחתה ו/או לכלוך, באתר ו/או במתקני 

את, באופן בלתי חוזר, כי מבלי לגרוע מאחריותו על פי הרשות. הספק מצהיר ומתחייב בז
על חשבונו ועל אחריותו ובתיאום עם הרשות, שאר הוראות החוזה, יתקן בהקדם האפשרי 

ו/או קלקול ו/או השחתה שנגרם בשל מעשה ו/או מחדל פיסי לציוד ולרכוש הבלעדית, כל נזק 
ות, וכן ינקה כל פסולת ו/או לכלוך של הספק ו/או של כל מי מטעמו באתרי ו/או במתקני הרש

באתרי ו/או במתקני הרשות, באופן סדיר, ככל שאלה נובעים מביצוע הפרויקט ו/או בקשר 
עמו. הרשות תהא רשאית לקבוע לספק מועד סביר לתיקון כל נזק ו/או קלקול ו/או לביצוע כל 

ויותיו האמורות ניקיון כאמור והספק יבצעם בתוך אותו מועד. לא ביצע הספק את התחייב
תוך התקופה אותה נקבה הרשות ולהנחת דעתה, אזי מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי חוזה 

   .להלן 30 ף זה ו/או על פי כל דין, יחולו בעניין זה הוראות סעי

מו, וכי ות עכי ידוע לו שהצהרותיו והתחייבויותיו של הספק בחוזה, מהוות תנאי להתקשר .6.18
  ידית לרשות, בכתב, על כל שינוי שיחול בהן.הוא מתחייב להודיע מ

  הוראות כלליות לביצוע העבודות .7

   , עדכון ודיווחמעקב, בקרה .7.1

בתדירות ה, ישא הספק באחריות להתייצב באתר הרשות, קמבמהלך כל תקופת הה .7.1.1
 שיתואמו עם הספק מראש,  רשות, לישיבות עדכון,שתיקבע על ידי התקופתית 

 וכל מי שתזמן הרשות לשם כך. ובמסגרתן ישתתפו מנהל הפרויקט או מי מטעמ
דוח אשר יכיל את כל הפרטים הספק לרשות גיש במסגרת ישיבות העדכון י

סטאטוס הפרויקט והתקדמות ביצוע התחייבויות הספק  המשקפים את םהרלבנטיי
הול וביצוע , סוגיות בעיתיות בניתיאור העבודה שבוצעה , לרבותעל פי החוזה

והדרכים  ותגלהש ותתקלפירוט ניהול הסיכונים,  הפרויקט, חריגות צפויות,
ם ו/או כל דיווח אחר הנדרש על ידי הרשות במסגרת כל תיקוניישובם ולהמוצעות ל

 .ישיבה לצורך מעקב אחר ביצועו התקין של החוזה
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, תהיה הרשות רשאית לדרוש בכל עת לעיל 7.1.1 בסעיף מבלי לגרוע מהאמור  .7.1.2
(באמצעות מי מצוות הספק) ובמהלך כל תקופת החוזה, להתייצב לישיבת מהספק 

שעות, לצורך קבלת כל דיווח ו/או  72עדכון באתר הרשות, בהודעה מוקדמת של 
לעיל  7.1.1 עדכון מיידיים בקשר עם הפרויקט ויישומו, בעניינים הנקובים בסעיף 

 אותם תקבע הרשות. בקשר עם ביצוע הפרויקט ו/או בעניינים נוספים 

זה לעיל, ישא הספק (באמצעות נציג  7.1 בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .7.1.3
יות המלאה לדווח במישרין לנציג הרשות, אף ללא הספק וכל מי מטעמו), באחר

דרישת הרשות, באופן מיידי על כל אירוע חריג בקשר עם ביצוע התחייבויות הספק 
ו/או כנובע מהם, לרבות אודות כל בעיה ו/או תקלה ו/או ליקוי ו/או כשל ו/או אי 

, התאמה ו/או התראה (לרבות מטעם רשויות מוסמכות וצדדים שלישיים נוספים)
קיימים ו/או צפויים, אשר בין היתר, עלולים להשפיע, במישרין או בעקיפין, על 
הרשות ו/או על ביצוע והשלמת הפרויקט ו/או על איזה מהתחייבויות הנוספות של 

  הספק על פי החוזה. 

כמו כן, בנוסף, ישא הספק באחריות להפיק עבור הרשות ובמישרין לנציג הרשות,  .7.1.4
ות עוקבת ופרטנית המאפשרת מעקב רציף ומפורט על דוח כתוב המשקף התייחס

לעיל,  7.1.1 הפרויקט על היבטיו השונים, בין היתר בנושאים הנקובים בסעיף 
בנושאים הנקובים לשם כך במפרט הטכני ובכל נושא אותו תקבע הרשות במהלך 

הספק ויימסר לרשות בהתאם למנגנוני הדיווח  תקופת החוזה. הדוח יופק על ידי
-  פיםבהתאם לדרישות הנקובות בסעי(בין היתר  אותם נקב הספק בהצעתו למכרז

מבלי . לחודשלא תפחת מאחת שובכל מקרה בתדירות  למפרט הטכני) 4.5.4-4.5.5
מהאמור בסעיף זה לעיל, תהיה הרשות רשאית לדרוש בכל עת מהספק  לגרוע

וות הספק) ובמהלך כל תקופת החוזה, להפיק בהודעה מוקדמת של (באמצעות מי מצ
 שעות, דוח כתוב מידי בעניינים ספציפיים אשר הכללתם תתבקש על ידי הרשות.  72

זה  7.1 למען הסר ספק מובהר בזאת כי התחייבויות הספק כפי שהן נקובות בסעיף  .7.1.5
ת חלק בלתי נפרד מהעבודות והספק לא יהיה זכאי בגינם, בשום מקרה, לעיל, מהוו

לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי, והוא מוותר בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר 
   וכן יהיה מנוע מושתק מלהעלות על כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג בקשר לכך.

 חברת הניהול מטעם הרשות וסמכויותיה  .7.2

והביצוע של  ןצהיר ומתחייב בזאת, כי ידוע לו שלצורך תיאום וניהול התכנוהספק מ .7.2.1
רמון, מינתה הרשות את גדיש ברן (שותפות רשומה) כמנהל הפרויקט  שד"תהקמת 

 . ")חברת הניהולמטעמה (להלן: "

ביצוע את ניהול סמכויות הרשות בקשר עם  יכללוחברת הניהול  של התפקידי .7.2.2
 מתן, בדיקה, בקרה, פיקוח, ובכלל זה שד"ת רמוןב העבודות על פי הסכם זה

תכנון ה לגבי ואישורים תעודות והוצאת קביעותמתן , והחלטות הנחיות, הוראות
 בהתאם ביצוען ואת העבודותהתכנון ו השלמת את להבטיח מנת על והכל, עבודותוה

 .החוזה להוראות

 ניתנה אשר הוראה כל. חברת הניהול באמצעות תועברנהיכול ו לספק הרשות הנחיות .7.2.3
 ידי על שניתנה כהוראה כמוה להלן, 7.2.5 חברת הניהול, בכפוף לאמור בסעיף  ידי על

חברת  ידי על תינתן אשר שהיא הוראה כל אחר יקיים מטעמו מי או/ו הספק .הרשות
 בכל כפוף יהיה, אחר מקום ובכל באתר, העבודות ביצוע. פעולה העמ וישתף, הניהול

  . רצונו לשביעות ותושלמנה תבוצענה העבודות ואותן, חברת הניהול לבדיקת עת

 הסמכויות תהיינהמבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, לחברת הניהול  .7.2.4
  : להלן המפורטות

 מלוא אחר ממלא ספקשה לוודא כדי, באתר בדיקה לעת מעת לערוך .7.2.4.1
 בלוח ועמידה העבודות לביצוע קשרב לרבות, החוזה פי על התחייבויותיו

 כל לערוךחברת הניהול  תרשאי האת כאמור הבדיקה במסגרת. הזמנים
 .לנכון מצאתש כפי ומסמך מידע כל ספקמה ולדרוש ובחינה בדיקה

 על שנעשות העבודות וטיב הספק משתמש בהם החומרים טיב את לבדוק .7.2.4.2
 .ביצוען אופן על ולהשגיח ספקה ידי
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, בדיקה כל של ביצועם על, הבלעדי הדעת שיקול ילפ, עת בכל להורות .7.2.4.3
 ביצוע איכות את לבדוק מנת על, באלה וכיוצא ניסוי, מדידה, דגימה

 .מהן חלק כל או העבודות

 אישה במקרה מיוחד באופן יבחנו מהעבודות חלקים או חלק שכל להורות .7.2.4.4
 אם. חוזהה דרישות עם אחד בקנה עולות אינן עבודות אותן כי בדעה
, חוזהה דרישות עם אחד בקנה עולה שאינה תגלה עבודה אותה בדיקת

 לפסול, והמוחלט הבלעדי הדעת שיקול לפי, תרשאיחברת הניהול  היהת
מטעמים סבירים ובכפוף למתן הנמקה, , חלקה או כולה, העבודה את

  .חשבונו על כאמור העבודה את לתקן ספקה על ויהיה

 או הערכה, תעודה, דעת חוות, הוראה, הנחייה, החלטה בכתב להוציא .7.2.4.5
 עניין לכל בנוגע") קביעה: "זה בסעיף להלן( העניין לפי, אחרת קביעה
 מוסדרים שאינם בנושאים - או חוזהה להוראות בהתאם, לעבודות הקשור

חברת הניהול  קביעות. סטנדרטים המקובלים בתחוםל בהתאם - חוזהב
 .מומטע הפועלים כל את זה ובכלל, ספקה את תחייבנה

, הסכמה, בחינה, ניסוי, בדיקה, בקורת, הצעה כל, מהאמור לגרוע לימב .7.2.4.6
 סירוב היעדר לרבות( חברת הניהול ידי על שתעשה דומה פעולה או אישור
 מקיום ספקה את יפטרו או/ו אחריות מכל הספק את ישחררו לא) לאישור
, םמחדלי, טעויות עבור אחריות) רק לא אך( לרבות, מהתחייבויותיו איזו
  .  חוזהה הוראותיתר  מילוי-ואי, תאמותה-אי

 כלשהי תביעה או/ו בטענה לבוא יוכל לא הספק כי, במפורש בזאת מוסכם .7.2.4.7
 העדר או/ו מטעה או/ו רצון משביע לא או/ו כושל ניהול או/ו פיקוח בגין

 עבודותה לביצוע מקרה בכל אחראי יהיה בלבד והוא, ניהול או/ו פיקוח
 פעל אם אלא, הרשות רצון ולשביעות ןבמועד, ןבמלוא חוזהב כמפורט
  .הפיקוח ותחת חברת הניהול להוראות בהתאם

 כאשר, הניתן ככל מוקדם חברת הניהול של קביעה כל בצעי הספק .7.2.4.8
למעט במקרה וקביעה זו , לאלתר יבצעה לבטיחות הנוגעים בנושאים
 במועד דחייה חברת הניהול האישר אם אלא, חוזהה להוראות מנוגדת
סבר הספק, כי הוראת חברת הניהול מנוגדת להוראות . ההקביע ביצוע

  החוזה, יפנה הספק באופן מידי לנציג הרשות לצורך קבלת הנחיות בעניין.

 רלוונטיים אחרים ועניינים סכסוכים, תביעות כל, מהאמור לגרוע מבלי .7.2.4.9
  . לחברת הניהול בכתב יועברו העבודות לביצוע המתייחסים

 אשר החוזה לפי הנדרשים מסמכים אשרתו בדוקת, קבלת חברת הניהול .7.2.4.10
 .םאישור לשם הספק הל יגיש

לא  חברת הניהוללעיל, זה  7.2 אף האמור בסעיף -למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על .7.2.5
 ספקלשחרר ו/או לפטור את ההחוזה, ובכלל זה לסטות מהוראות  כתהיה מוסמת

להורות  כתהיה מוסמת, וכן לא החוזהפי -מהחובות המוטלות עליו על מחובה כלשהי
על ביצוע עבודה כלשהי, העלולה לגרום לעיכובים בביצוע ו/או בהשלמת העבודות, או 

, או להורות על שינויים בחוזהלהורות על ביצועו של תשלום מיוחד שאינו כלול 
הרשות ואישור ידי -ללכך בכתב ע כהביצוע העבודות, אלא אם כן הוסמבכלשהם 

   .כאמור הוצג בפני הספק

 שיתוף פעולה .7.3

שנוסף לנציג הרשות והמפקח, תמנה הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי הובהר לו  .7.3.1
הרשות מטעמה בעלי תפקידים נוספים אשר ילוו את הפרויקט על שלביו השונים (בין 

שייתכן סף, וכן בנו למפרט הטכני) 4.5.4 ףבסעיכמפורט  , גורמים מעורבים,היתר
ויפעלו באתר הרשות ובסביבתו קבלנים ו/או גופים ו/או עובדים נוספים מטעם 

(בחוזה, יחדיו:  הרשות ו/או גורם אחר מטעמם, בין אם בקשר לפרויקט ובין אם לאו
 . ")מורשי פעילות"

כי העבודות יבוצעו כחלק  ספקהובהר לביחס לעבודות שיבוצעו בשד"ת רמון  .7.3.2
הרשות התקשרה עם קבלן לצורך ביצוע העבודות כי מהקמת שדה התעופה ו
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 ").הקבלן הראשי(להלן: " האמורות, בשטחים הרלוונטיים להתקנת החניונים ברמון
, לכל דבר ועניין. כחלק הקבלן הראשי הספק יפעל כקבלן ממונה תחת

ביחס  הראשי ןקבלהו על פי החוזה, יידרש הספק להישמע להנחיות מהתחייבויותי
, לרבות בכל הנוגע לכללי הבטיחות והגהות, שד"ת רמון ע העבודות באתרלאופן ביצו

שא באחריות יי הספק. שטחי ההתארגנות, שימוש בתשתיות, הגישה לאתר וכיו"ב
על בשיתוף פעולה עמו  ויפעל לתיאום ביצוע העבודות במישרין מול הקבלן הראשי,

לצורך השלמת  כפי שיידרשתאם את פעילותו על פי החוזה, ולסדיר לה מנת
לוחות הזמנים, סדר וקצב תיאום כל הדרוש לצורך בין היתר, בלרבות  ,הפרויקט

 .ביצוע העבודות

כל התחייבויותיו באחריות המלאה לבצע את  ספקישא הי, החוזהבמהלך כל תקופת  .7.3.3
ויתר  מורשי הפעילות, , תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם הרשותעל פי החוזה

על פי הנחיות והוראות הרשות שיינתנו , אחר הפועל מטעמה כל גוף וכן עם נציגיה
. במסגרת האמור, ישא הספק באחריות להתאים, לסנכרן ולממשק את מועדן, בעניין

אופן וסדר ביצוען של התחייבויותיו על פי החוזה לכל עבודה ו/או פעולה המתבצעת 
 נו לשם כך.בהתאם להוראות הרשות שיינת כל גורם מטעמה,על ידי הרשות ו/או 

והכול על מנת לבצע את התחייבויותיו, באיכות הנדרשת ובמועדים הקבועים לשם 
  כך בלוח הזמנים. 

בנוסף, ישא הספק באחריות, להשתתף ולהתלוות לרשות, בהתאם לדרישתה, לכל  .7.3.4
ישיבה ו/או פגישה אותה תקיים הרשות במסגרת ולצורך ביצוע הפרויקט, ובמסגרת 

לה ו/או לערוך ולהנפיק כל מידע ו/או מסמך אשר יידרש האמור אף לבצע כל פעו
 לשם כך, ללא כל תמורה נוספת. 

הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי ידוע לו שלמורשי הפעילות (כולם או חלקם) עשויים  .7.3.5
להיות ממשקים תפעוליים, פיזיים, מנהלתיים או אחרים עם הספק, וזאת בין היתר, 

מקביל ו/או חופף בתשתיות ובמתקנים באתר.  בהתייחס לביצוע העבודות ולשימוש
נוכח האמור, הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי יפעל ככל הדרוש על מנת 
שנוכחות/פעילות מורשי הפעילות, לא תפריע לעבודות ההקמה וכן להיפך. הספק לא 
יתפוס, בשום מקרה, חזקה ייחודית באיזה מהמתקנים ו/או תשתיות הרשות באתר, 

 ורשי הפעילות גישה סבירה לכל אלה. וכן יאפשר למ

הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי בשל אופיין הייחודי של העבודות בשד"ת רמון  .7.3.6
(המתבצעות באתר בו נערכת הרשות להקמת שדה תעופה פעיל), הרי שייתכן ויחולו 
שינויים והתאמות במועדי ביצוע העבודות ובזמינות האתר, בין היתר בשל השפעות 

ורן בפעילות של מורשי הפעילות, ו/או כתוצאה מעדכונים ושינויים גומלין שמק
בתכנון ובעבודות ההיקפיות המתבצעות במסגרת הקמתו של שד"ת רמון, אשר חלקן 
אינן ידועות בהכרח לרשות במועד חתימת החוזה. בשל האמור, ייתכן והספק יידרש 

כות ו/או בהסדרים (בין היתר, בהתאם להוראת הרשות), לבצע מספר שינויים בהער
שינויים הקשור  –התפעוליים והאחרים הקשורים לביצוע העבודות, לרבות לעניין זה 

לדרכי גישה, תיאום תשתיות, לוחות זמנים, זמינות/אפשרות לביצוע העבודות באתר 
 (כולן או חלקן) וכיו"ב.     

יבות התקיימות איזה מהנסיבות המתוארות לעיל לא יהוו בשום מקרה הפרת התחי
של הרשות על פי הוראות החוזה. בנוסף, כל תשומה ו/או עלות הנובעת במישרין ו/או 
בעקיפין מהאמור, לרבות כתוצאה מהשינויים בהערכות ו/או בהסדרים התפעוליים 
הקשורים לביצוע העבודות, יחולו על הספק וישולמו על ידו, וזאת מבלי שהספק 

לכל סעד אחר בשל כך, למעט אם נקבע אחרת יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או 
ובמפורש על ידי הרשות. למען הסר ספק, הספק מוותר בזאת, וכן יהיה מנוע 
ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה בקשר עם ביצוען של פעולות ו/או עבודות 
אחרות המתנהלות באתר על ידי מורשי פעילות, לרבות בקשר עם עיכובים שנגרמו 

יבויות הספק על פי החוזה ככל שאלה נגרמו, בשל העדר תיאום ו/או בביצוע התחי
 בשל העדר שיתוף פעולה של הספק ו/או של מי מטעמו עם מורשי הפעילות.

מבלי לגרוע בשום צורה ואופן משאר הצהרותיו והתחייבויותיו של הספק על פי שאר  .7.3.7
ת אופייה הוראות החוזה, הספק מבין, תמחר ושקלל במסגרת התקשרותו בחוזה א

ומאפייניה הייחודיים של ההתקשרות והעבודות כמתואר, בין היתר, בסעיף זה לעיל 
וכן את הפעילות הייחודית והמורכבת המתבצעת באתר ובסביבתו, בין היתר על ידי 
מורשי הפעילות, לרבות כל ההשלכות והמגבלות הנובעות ו/או העלולות לנבוע בשל 
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לואן ובמועדן בכל שלבי העבודות ובכללן: כך על יישום התחייבויות הספק במ
מגבלות הבטיחות ו/או הביטחון ו/או כל מגבלה תפעולית, פיזית, מנהלתית, מבצעית 

 ו/או אחרת, מכל מין וסוג בשד"ת רמון ובסביבתו.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הרשות לא תישא בכל אחריות, מכל מין וסוג  .7.3.8
ו/או להתנהלותם של מורשי הפעילות ו/או  שהיא, מפורשת או משתמעת, לפעילותם

מי מטעמם, לרבות שיתוף הפעולה של מורשי הפעילות עם הספק. הספק יישא 
באחריות המלאה והבלעדית לטיבם ולמהותם של הקשרים האדמיניסטרטיביים 
שבינו לבין מורשי הפעילות ובכלל האמור יישא באחריות לכל מגבלה מכל מין וסוג 

ודות אשר תגרם בקשר ישיר ו/או עקיף עם מורשי הפעילות ו/או שהיא, בביצוע העב
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 ו/או כנגד מי מטעמה 

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

 כנגד מורשי הפעילות, וכנגדם בלבד.

זה  7.3 למען הסר ספק מובהר בזאת כי התחייבויות הספק כפי שהן נקובות בסעיף  .7.3.9
תי נפרד מהעבודות והספק לא יהיה זכאי בגינם, בשום מקרה, לעיל, מהוות חלק בל

לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי, והוא מוותר בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר 
  וכן יהיה מנוע מושתק מלהעלות על כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג בקשר לכך.

 ועם מפעיל החניונים שיתוף פעולה עם הספק הקיים .7.4

על פי יתר  ספקבלתי נפרד ומבלי לגרוע בשום צורה ואופן מהתחייבויות הכחלק  .7.4.1
כולל וישתף פעולה באופן , על אחריותו ועל חשבונו, הספקהוראות החוזה, יפעל 

העברת האחריות על ביצוע ההתקנה המדורגת ולצורך עם הספק הקיים ומקיף 
הדרוש בשיתוף עם יבצע הספק את כל בכלל האמור,  .ספקהקיים ל הספקמ החניונים

המערכת הקיימת, פירוק ופינוי את לספק הקיים על מנת לאפשר , הספק הקיים
יערך ויעמיד את כל כוח האדם וכן  ,כל חניוןמהציוד והמתקנים לרבות כל 

בכל חניון  התקנת המערכת והאמצעים הדרושים, על חשבונו, הכל ככל הדרוש לצורך
הר בזאת, כי כלל פעילות הספק מול הספק מוב .שיפונה כאמור על ידי הספק הקיים

  הקיים ומפעיל החניונים תתואם ותבוצע בכפוף לאישור הרשות.

מערך מלא  ובנוסף, הספק ישתף פעולה עם מפעיל החניונים מטעם הרשות ויסדיר עמ .7.4.2
 ,כל ההיבטים התפעוליים והאדמיניסטרטיבייםל ביחסשל שיתוף פעולה כולל ומקיף 

, על מנת והספק הנוכחי החניונים מפעילהספק לשק שבין נקודות הממכל לרבות 
, ולרבות תיאום ועדכון בכל הנוגע לאפשר את מתן השירותים על ידי מפעיל החניונים

לפירוק המערכת הקיימת והחלפתה בכל חניון, ביצוע הדרכות לנציגי מפעיל 
 פחיו.ובשאר הוראות החוזה על נסכמפורט במפרט הטכני  הכלוהחניונים וכיו"ב, 

 רציף ועצמאי ,בשיתוף פעולה הדוק מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יפעל הספק  .7.4.3
להסדיר ולתאם את פעילותו על פי  על מנת עם הספק הקיים ומפעיל החניונים

, לרבות בין היתר, בכל הדרוש לצורך לצורך השלמת הפרויקט החוזה, כפי שיידרש
, וכל זאת בתיאום ובכפוף לאישור דותתיאום לוחות הזמנים, סדר וקצב ביצוע העבו

 .הרשות

למען הסר ספק מובהר בזאת, במפורש, כי לא יהיה בשיתוף הפעולה ו/או בהסדרים  .7.4.4
לבצע  ספקזה לעיל, אותם יידרש ה 7.4 ו/או בשאר ההתחייבויות כמפורט בסעיף 

, לרבות כל תשלום ו/או הוצאה על פי הסכם זההתחייבויותיו כחלק בלתי נפרד מ
 לשאת בקשר עם האמור, על מנת לגרוע מאחריותו ספקו/או עלות בהן נדרש ה
מוותר בזאת, באופן מלא  ספקוהבקשר עם המערכת  ספקהמלאה והבלעדית של ה

ובלתי חוזר, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל 
 שהן בקשר לכך.    מין וסוג

למען הסר ספק מובהר בזאת, במפורש, כי האחריות להשגת כל המידע, הציוד  .7.4.5
, מוטלת באופן מלא התחייבויותיו על פי הסכם זההאמצעים הדרוש לצורך ביצוע 

לא תעמוד בשום מקרה כל טענה ו/או תביעה מכל מין  ספקוכי ל ספקובלעדי על ה
ו/או פגם ו/או ליקוי ו/או קלקול ו/או אי התאמה  וסוג שהיא שעניינה נזק ו/או אובדן

ו/או תקלה ו/או עלות ו/או תשלום ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, ישירים ו/או 
אמצעים הדרושים לביצוע מלוא ו עקיפים שנגרמו לו בשל העדר מידע, ציוד, כלים
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 פקהסהתחייבויותיו על פי החוזה לרבות כשהוא נובע מהעדר שיתוף פעולה מצד 
ו/או כתוצאה מקבלת מידע ו/או אמצעים שגויים ו/או  ו/או מפעיל החניונים הקיים

מוותר בזאת, באופן מלא ובלתי  ספקוה םמוטעים ו/או חסרים ו/או חלקיים מטעמ
חוזר, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין 

 וסוג שהן בקשר לכך.   

ד בזאת, כי מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו על פי החוזה, ישא כמו כן מובהר עו .7.4.6
בכל מקרה, באחריות הבלעדית והמלאה וכן יפצה ו/או ישפה את הרשות מייד  ספקה

עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, 
כל מי מטעמם ו/או ו/או ל ו/או למפעיל החניונים הקיים ספקשיגרמו לרשות ו/או ל

שבהם נדרשו מי מהם לשאת, בשל כל מעשה ו/או מחדל ו/או כשל ו/או ליקוי ו/או 
על פי החוזה, לרבות בשל העדר שיתוף  ספקעיכוב בביצוע איזה מהתחייבויות ה

 פעולה. 

מובהר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי אין ולא יהיה באמור בסעיף זה לעיל  .7.4.7
על פי החוזה, לרבות למען הסר ספק,  ספקויות הרשות כלפי העל מנת לגרוע מזכ

 .להלן 8.13 פיצויים מוסכמים בגין עיכובים כמפורט בסעיף זכותה לקבלת 

 אין באמור בסעיף זה לעיל על מנת להוות חוזה לטובת צד שלישי.  .7.4.8

 תעופה הניהול פעילות בשד .7.5

על פי שאר  ספקוע בשום צורה ואופן משאר הצהרותיו והתחייבויותיו של המבלי לגר .7.5.1
מבין, תמחר ושקלל במסגרת התקשרותו בחוזה את אופייה  ספקהוראות החוזה, ה

את הפעילות הייחודית המתבצעת באמצעות וומאפייניה הייחודיים של הרשות 
לת ומפעילה הרשות בשדות התעופה וסביבותיהם, בין היתר, כמי שמקיימת, מנה

שדות תעופה פנים ארציים ובינ"ל, לרבות כל ההשלכות והמגבלות 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 תפעולית, 

ובמתקניו ו/או  אתרוסוג, ב פיזית, מנהלתית, מבצעית ו/או אחרת, מכל מין
 לשירותים המוענקים בו ו/או במסגרתו לציבור הרחב.

לאור כל האמור, ישא הספק באחריות המלאה והבלעדית לשקלל במסגרת ביצוע  .7.5.2
ההתחייבויות, את כל ההיבטים וההשלכות על לוחות הזמנים והמועדים שנקצבו 

רת העבודות את כל לביצוע ההתחייבויות, וכן להביא לידי ביטוי מלא במסג
הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מהאמור בסעיף  ההיבטים והיישומים הייחודיים

לרבות הצורך בהשגת אישורים ו/או היתרים ו/או רישיונות ייחודיים  ,לעיל 7.5.1 
 לביצוע העבודות.

לבצע את הפרויקט תוך שימת לב מרבית  כן ישא הספק באחריות המלאה והבלעדית .7.5.3
לקיומם של מורשי פעילות נוספים ושונים  –לעיל, ובכלל האמור  7.5.1 לאמור בסעיף 

מטעם הרשות הפועלים באתר ו/או לתפעולו ו/או לפעילותו הסדירה של שדה 
ירות, באופן המשתלב עם הפעילות אותה התעופה. במסגרת האמור, יפעל הספק בזה

מקיימת הרשות בשדה התעופה ו/או עם השירותים המוענקים בו ובמסגרתו על ידי 
הרשות ו/או על ידי כל מי מטעמה, ובכל מקרה לא יבצע בעצמו ו/או באמצעות מי 
מטעמו, כל פעולה שהיא, העלולה להוות הפרעה ו/או הגבלה ו/או מפגע ו/או מטרד 

בה על מנת לגרום נזק או אי נוחות ו/או לפגוע בתפעולו ו/או לפעילותו  ו/או שיש
הסדירה, השוטפת והרציפה של שדה התעופה (לרבות הפרעה לזכויות שימוש ו/או 
חזקה ו/או מעבר כלשהן), וזאת הן כלפי הרשות ו/או כלפי ציבור המשתמשים ו/או 

שהוא, והספק ישא באחריות הפועלים באתר ו/או בקשר עמו ו/או כלפי כל צד שלישי 
המלאה והבלעדית לכל תוצאותיה של הפרת התחייבויות זו, על ידו ו/או על ידי כל מי 

 מטעמו.

 צוות הספק .7.6

בעלי תפקידים ) iבאמצעות כל אלה: ( שא באחריות לבצע את הפרויקטיהספק י .7.6.1
 לרבות ,הטכני מפרטבכך לשם  הנקובות הכשירויותבעלי שהינם לכל הפחות מטעמו 

, אשר הוצעו על ידי הספק במסגרת המענה למתן ציון האמוריםל בעלי התפקידים כ
האמור  סעיףהאיכות במכרז, ואשר יבצעו את התפקידים אשר הוגדרו עבורם ב

 המענה במסגרתבהצעתו למכרז,  הספקנקב  ם) קבלני המשנה אותiiבמפרט הטכני; (
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ובמסגרת  ל ידי הרשות,, רק לאחר שאושרו בכתב עהטכני מפרטל ט' 4.4.2 לסעיף
כפוף באך ורק ) iii(וכן עבורם בהצעתו למכרז;  סמכויות הביצוע אותם הקצה הספק

בעלי תפקידים,  –ובכפוף לתנאי האישור האמור אישור מראש ובכתב של הרשות ל
קבלני משנה ועובדים ככל הדרוש לביצוע ולהשלמת מלוא התחייבויות הספק על פי 

  ").וות הספקצ: ", יחדיו(להלןהחוזה 

מבלי לגרוע מתנאי הכשירות אשר נקבעו במפרט הטכני עבור כל אחד מהגורמים  .7.6.2
שא באחריות לכך שצוות הספק לרבות קבלני המשנה וכל מי יהספק בצוות הספק, 

מטעמם יהיו אנשי מקצוע, בעלי ידע, יכולת וניסיון מקצועי בביצוע פרויקטים מסוגו 
התחייבויות ולהשלמת מלוא ושה לביצוע של הפרויקט נשוא החוזה, ברמה הדר

הספק באחריות לכך, שצוות הספק לרבות קבלני כמו כן, ישא . על פי החוזה הספק
בכל המשנה וכל הפועלים מטעמם וכן כל ישות אחרת המועסקת על ידי הספק, יהיו 

הרישיונות ו, ההסמכות ההיתרים, האישוריםעת במהלך כל תקופת החוזה בעלי כל 
  על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. תפקידם בפרויקט  ביצועלהדרושים 

בעלי  שכל, ישא הספק באחריות לכך וההרצהותקופת  הקמהבמהלך כל תקופת ה .7.6.3
בהיקף ובמועדים שירותים  ואת העבודות וכן יעניק והתפקידים בצוות הספק, יבצע

   .הדרושים לצורך ביצוע והשלמת המערכת כשהיא עומדת בכל דרישות המערכת

לרבות קבלני המשנה, אשר  הספקהספק מתחייב, כי יכלול בכל ההסכמים עם צוות  .7.6.4
את מחויבותו של הספק על  ם אושרה על ידי הרשות, הוראות התואמות במלואןזהות

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

מי מטעמם, לכל הוראות החוזה וכן יתחייבו בכתב לפעול ככל הדרוש לצורך ביצוע 
העבודות על פי החוזה והשלמתן, במלואן ובמועדן. מבלי לגרוע מהאמור, ישא הספק 

החוזה באחריות שכל צוות הספק לרבות קבלני המשנה, יקיימו במהלך כל תקופת 
 לעיל.  6.11  -ו  6.10  פיםהכללים ו/או ההוראות המפורטות בסעיאת כל 

למען הסר ספר מובהר בזאת, כי אין באישור צוות הספק, לרבות קבלני המשנה ו/או  .7.6.5
ידי מי מטעמה, על מנת לגרוע מאחריותו  כל מי מטעמם, על ידי הרשות ו/או על

רשות ההמלאה של הספק לביצוע מלא התחייבויותיו על פי חוזה זה ו/או להטיל על 
אחריות בקשר עם מתן האישור כאמור. כמו כן, אין בביצוע העבודות, כולן ו/או 
מקצתן, על ידי צוות הספק לרבות קבלני המשנה ו/או כל מי מטעמם ו/או כל צד אחר 

אחריות לקיום התחייבויותיו על פי העמו של הספק, כדי להסיר מהספק את מלוא מט
חוזה זה והספק יהיה האחראי הבלעדי לקיומן ולביצוען המלא של כל הוראות חוזה 

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

  הספק צוותהחלפת  .7.7

י המשנה אותם נקב הספק הספק ישא באחריות לכך שצוות הספק לרבות קבלנ .7.7.1
בהצעתו למכרז ישמשו בתפקידם ממועד תחילת ביצוע הפרויקט ולכל הפחות עד 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הספק לא יורשה  .ההרצהתקופת לאחר סיום 
גורמים מצוות הספק לרבות קבלני המשנה, אותם נקב בהצעתו איזה מהלהחליף 

לאחר שנתקבלה לשם כך הסכמתה של למכרז, אלא מטעמים חריגים בלבד, ורק 
נדרשה החלפת מי מצוות הספק כאמור עקב התפטרותו,  הרשות, בכתב ומראש.

מחלה או פטירה חו"ח, יהיה הספק ראשי להחליפם ללא אישור הרשות לעצם 
  .ההחלפה, ובלבד שמי מצוות הספק החילופי, יאושר על ידי הרשות, בכתב

שר איזה מהגורמים בצוות הספק לרבות הרשות שומרת לעצמה את הזכות שלא לא .7.7.2
איזה מקבלני המשנה וכן לדרוש, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומטעמים 

ימים לפחות,  14בהודעה מראש ובכתב לספק של וזאת , סבירים, את החלפת מי מהם
  יצוינו הנימוקים לבקשת ההחלפה כאמורבמסגרתה 

בצוות הספק בגורמים אחרים הספק מתחייב להחליף את הגורמים הרלוונטיים  .7.7.3
ימים  15-ולא יאוחר משיאושרו על ידי הרשות בכתב, בסמוך לאחר קבלת הדרישה 

, וזאת מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך ומבלי שיהיה שלאחר קבלתה
 באמור על מנת לגרום לדחיית לוח הזמנים להשלמת העבודות. 

, מקצועי ובעל ניסיון בביצוע פרויקטים מסוג כל גורם חלופי בצוות הספק יהיה מיומן .7.7.4
 7.6.2 הנקובים בסעיף הפרויקט נשוא החוזה וכן יעמוד לכל הפחות, בכל הסטנדרטים 
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. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הרשות לא תשא בכל אחריות כלפי הספק לעיל
קשר עם השינוי האמור לרבות, בגין עיכובים בלוח ו/או כלפי אנשי צוות הספק ב

  הזמנים לביצוע העבודות.

מובהר ומוסכם בזאת באופן בלתי חוזר, כי החלפת מי מצוות הספק וכל הכרוך  .7.7.5
    בהחלפה כאמור, תתבצע על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו של הספק.

  כקבלן עצמאי הספק .7.8

ע"י הספק ו/או אשר יועסקו על ידו במהלך מוסכם בזה בין הצדדים, כי העובדים המועסקים 
הצהיר כי איננו  , הם עובדיו בלבד ויהיו כאלה ואינם עובדי הרשות וכי הספקהחוזהתקופת 

  , לפיכך:1996 - ספק כוח אדם כמשמעו בחוק העסקת עובדי כוח אדם, תשנ"ו

משמש כקבלן עצמאי בביצוע התחייבויותיו עפ"י  מוסכם בין הצדדים, כי הספק .7.8.1
ה ואין לראות כל זכות שניתנה עפ"י החוזה לרשות ו/או למנהל ו/או למי החוז

שיתמנה על ידם לפקח, להדריך או להורות לספק ו/או לכל אחד מהמועסקים על ידו 
בביצוע התחייבויות הספק, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות החוזה במלואן, ולא 

ל עובד הרשות והוא לא יהיה תהיינה לספק ולכל עובד המועסק על ידו כל זכויות ש
זכאי מהרשות לכל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביטול או סיום 

אלא אם נקבע אחרת ובמפורש בהוראות החוזה, ובהתאם , החוזה, מכל סיבה שהיא
  .לתנאים ולנסיבות שנקבעו במסגרתן

ם שיועסקו , ככל שתמומשנה לגבי העובדיהחוזההספק מתחייב לקיים בכל תקופת  .7.8.2
על ידו לפי החוזה, אחר האמור בכל דין לעניין יחסי עובד ומעביד וזכויות עובדים, 

 לרבות חוק שכר מינימום.

הספק יהיה אחראי כלפי הרשות מול כל טענה ו/או תביעה של רשויות מוסמכות בכל  .7.8.3
, העבודות עפ"י החוזה מעביד בביצוע-עובדליחסי הנוגע להוראות כל דין בקשר 

תודיע לספק על כל תביעה ו/או טענה כאמור, זמן סביר לאחר קבלתה ותעניק  הרשות
לספק אפשרות סבירה להתגונן בפניה. כמו כן, הרשות לא תתקשר בהסדר פשרה 
בקשר עם טענה ותביעה כאמור, אלא אם העניקה תחילה לספק אפשרות סבירה 

  .להתגונן כאמור

באתר הרשות כי אלה ינקטו בכל מתחייב להבטיח לגבי עובדים אשר ימצאו  הספק .7.8.4
 כפי שיימסרו להם על ידי הרשותבין היתר,  אמצעי על פי פקודת הבטיחות בעבודה

 ו/או כאמור בכל דין לעניין אמצעי בטיחות.

  שיפוי .7.8.5

מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים, כי במידה וייקבע על ידי ערכאה  .7.8.5.1
מן שהוא, כי , בכל זוביצועעוכב  לאבפסק דין חלוט ש שיפוטית מוסמכת

עובד מעובדי הספק ייחשב כעובד הרשות, הספק ישפה את הרשות על כל 
נזק כספי שייגרם לה כתוצאה מכך לרבות שכ"ט עו"ד, הוצאות וכיוצא 

הרשות תודיע לספק על כל תביעה ו/או טענה  .בהתאם לפסק הדין בזה
כאמור, זמן סביר לאחר קבלתה ותעניק לספק אפשרות סבירה להתגונן 

ניה. כמו כן, הרשות לא תתקשר בהסדר פשרה בקשר עם טענה ותביעה בפ
  .כאמור, אלא אם העניקה תחילה לספק אפשרות סבירה להתגונן כאמור

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזק כספי משמעו גם כל סכום כספי  .7.8.5.2
שהיה על הספק כמעביד להעמיד לזכותו של העובד, לרבות: גמלאות, 

ל והכו זכויות הסוציאליות המתחייבות מכוח עבודתולפיצויים וליתר ה
  .בהתאם לפסק הדין

הרשות תהא רשאית להיפרע בגין נזק זה כולו או חלקו באמצעות חילוט  .7.8.5.3
הערבות כולה או מקצתה ו/או באמצעות קיזוז מהתמורה על פי חוזה זה, 

בכפוף להודעה מוקדמת,  עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הרשות לוהכו
ימים לפחות, ובלבד שהספק לא שיפה ו/או פיצה את הרשות  14בכתב, של 

   .במלוא הנזק הכספי, תוך תקופת ההודעה המקודמת

היה וביום סיום תקופת ערבות כלשהי יהיה תלוי ועומד הליך משפטי  .7.8.5.4
בקשר למעמדו של העובד וטרם נתקבלה החלטת הערכאה השיפוטית 
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על הארכת הערבות המוסמכת בדבר, תהא הרשות רשאית להורות לספק 
אשר לא  הרלוונטית לסכום ולתקופה נוספים עפ"י שיקול דעתה הבלעדי

ימים נוספים מעבר לתקופת הערבות הרלוונטית  90תעלה, על 
 .המקסימאלית שנקבעה בחוזה

 בוטל בהן בנסיבות למעטחודשים לאחר ביטול החוזה,  12 במשך וכן החוזה תקופת במהלך
 מעובדי מיבמישרין  להעסיק רשאית הרשותתהיה  לא, פקהס של מהפרה כתוצאה החוזה
, בביצוע הפרויקט. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי שירותי התחזוקה במהלך תקופת הספק

 .זה לעיל 7.8  0 התחזוקה, לא יחשבו כחלק מביצוע הפרויקט לצורך סעיף

 ושטחי אחסוןניות, נכסים הקצאת ח .7.9

וללא תשלום דמי שירותים ואחזקה, משרד בנתב"ג הרשות תקצה לספק ללא תמורה  .7.9.1
תקצה הרשות  ,בשד"ת רמון. רכיבי אספקה וחלקי חילוף מחסן לצורך אחסוןוכן 

שטח אחסון לציוד וחדר הבקרה  , ללא תמורה וללא תשלום דמי שירותים,לספק
חניות לרכבים תפעוליים  6קצה הרשות לספק ת ,בנוסףהמקומי ישמש כמשרד. 

 .3בחניוני הרשות באזור טרמינל 

יחתום הספק מול הרשות גם על חוזה שימוש בנכס בנוסח  חתימת החוזהבמועד  .7.9.2
. הקצתה הרשות לספק משרד/שטחי אחסון כאמור לצורך ובקשר לחוזה יב'נספח 

ור אך ורק את הספק בשטח כאמ יבצעעם ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה, 
חוזה השימוש הפעילות שלשמה הוקצה, ויחולו בעניין זה ההוראות המפורטות ב

 בנכס. 

, וכן עבור הספק יידרש לשלם עבור מים, חשמל ותקשורת, על פי צריכה בפועל .7.9.3
 . נכסחוזה השימוש בשירותים נוספים כפי שיוגדרו (ככל שיוגדרו) ב

   צוע העבודות העבודה, לוח הזמנים ואבני הדרך לבימסמכי  .8

,  הספק וימציא לאישור הרשות יערוךעם קבלת הודעה בכתב על תחילת ביצוע הפרויקט,  .8.1
למפרט הטכני  )1,2(4.5.3, )1,2(4.5.2 ,4.5.1 פיםכמפורט בסעיעבודה  /תוכניותמסמכי
-MSתוכנת  לוח זמנים מפורט, בשיטת "גאנט" ובאמצעות , בין היתר,, יכלולםבמסגרת
Project,  יצוע הפרויקטבמועד תחילת בברשות ה העדכנית ביותר גרסבאו  2010בגרסת 

, המבוסס על לוח הזמנים שהגיש הספק במסגרת הצעתו למכרז וכפי שאושר על ידי הרשות
וכן וכן את הצגתם של כל שלבי ומועדי ביצוע העבודות, תוצריו, כוח האדם הדרוש בכל שלב 

על להשלמת ולמימוש הפרויקט במלואו ובמועדו כל פרט ו/או פעולה הדרושים על מנת להביא 
בכפוף בכל דרישות המערכת, וכל זאת, בין היתר, ת עומדפי הוראות החוזה, כשהמערכת 

, בחוזהמפרט הטכני (ולשאר ההוראות הנקובות לשם כך בבהתאם לטבלת אבני הדרך ו
יתייחס  הבמסמכי העבוד"). אבני הדרך" -" ו העבודה מסמכי", "לוח הזמניםבהתאמה: "

המוטלים על הרשות האספקה  הספק גם לביצוע והשלמת פעולות ו/או שירותים ו/או רכיבי
ומלא  ), הכול ככל הדרוש על מנת ליתן מענה שלםבחוזה זה (בהתאם להוראות המפרט הטכני

שינויים ובהארכת  לביצוע הפרויקט העונה על כל דרישות המערכת, ללא צורך בהוראות
  לוחות הזמנים.

העבודה  מסמכיבהר בזאת, כי שלבי ומועדי ביצוע העבודות אותן יפרט הספק במסגרת מו .8.2
הנקובות לשם כך בלוח אבני הדרך שבמפרט ולוח הזמנים לא יעלו בכל מקרה על התקופות 

 בהצעתו למכרז, הקצרה מבניהן. התקופה שנקב הספק לשם כך או על  הטכני

רשות. הרשות תודיע לספק, בכתב, אם ברצונה על ידי הספק לאישור ה ווגשיהעבודה,  מסמכי .8.3
  או בסייגים.  ם, במלואםעל ידי הספק או לאשר יםהמוצע איזה ממסמכי העבודהלדחות את 

בסייגים, יבצע הספק (על  איזה מהםהעבודה או אשרה  איזה ממסמכידחתה הרשות את  .8.4
דעה כאמור, לאחר מועד קבלת ההו ) ימים5(שה יחשבונו), ויגיש לרשות, לא יאוחר מחמ

, ובלבד , בהתאם לסייגים ו/או להערות אותם ציינה הרשות בהודעתהיםעבודה מתוקנ מסמכי
. דחיית ו/או תיקון ו/או שינוי שסייגים ו/או הערות אלו הינם בהתאם לדרישות המערכת

העבודה כאמור בסעיף זה, לא יהווה עילה לעיכוב ו/או דחיית איזה מביצוע  איזה ממסמכי
הקבוע  קבלהת הספק על פי החוזה ובכלל האמור לעיכוב ו/או דחיית מועד ההתחייבויו

  בחוזה.
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העבודה  מסמכי. םהעבודה, יבוצעו העבודות בהתאם להוראותיה מסמכיאישרה הרשות את  .8.5
העבודה  מסמכי(להלן: " המאושר המפורטמהאפיון כחלק בלתי נפרד  פוצורי, יםהמאושר
את, כי אין בהנחיות ו/או הדרישות אותן תציב "). למען הסר ספק מובהר בזיםהמאושר

על מנת להטיל על הרשות אחריות  םהעבודה ו/או באישור מסמכיהרשות לספק בקשר עם 
העבודה  מסמכישל  םולתקפות םכלשהי ו/או על מנת לגרוע מאחריותו של הספק לטיב

 . יםהמאושר

ך ולוח הזמנים, כאשר הספק ישלים את ביצוע העבודות על כל שלביהן, בהתאם לאבני הדר .8.6
  דרישות המערכת.כל המערכת ורכיביה פועלים באופן מלא ותקין, ובהתאם ל

לעיל, הודע לספק טרם חתימת  8.1 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על אף האמור בסעיף 
של הפרויקט, עשויים להתעדכן אבני הדרך ולוח הזמנים לביצועו כל אחת מהחוזה, כי 

בהוראת הרשות, מעת לעת, במקביל ובהתאם להתקדמות העבודות ובכפוף לאילוצים 
מנהלתיים, תקציביים, תכנוניים ו/או ביצועיים, וכי הספק יפעל ככל הדרוש על מנת לעדכן 

 תרשאי הרשות תהיהכי  ,מודגש בזה במפורשאת לוח הזמנים בהתאם להוראות הרשות. 
מזה הנקוב בלוח הזמנים (לרבות שינוי לבצע עבודות מסוימות בסדר שונה  ספקת ללהורו

יעדכן  ספק. ההכול על פי שיקול דעתה של הרשות, הסדר הכרונולוגי לביצוען של אבני הדרך)
התארגנותו  באופןהיקף ולשינויים בבמידת הצורך וכן ייערך , את לוח הזמנים בהתאם

מידה וכתוצאה מעדכון אבני הדרך ולוח הזמנים כאמור, נדחה ב. מובהר, כי לביצוע הפרויקט
מהתקופה שנקצבה להשלמת הפרויקט בתוכנית  10% - הפרויקט ביותר מ מועד השלמת 

העבודה המאושרת, יהיה זכאי הספק, כסעד יחיד, לשיפוי באופן ובתנאים הנקובים לשם כך 
עיכובים האמורים על מנת דחיות ו/או בלא יהיה בלאמור,  מעבר להלן, 19.3 -19.4  בסעיפים

להעניק לספק כל זכות לפיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהם, למעט בהתאם לנסיבות 
  להלן, לפי העניין. 18 -20 המתוארות בסעיפים 

מבלי לגרוע משאר התחייבויות הספק על פי החוזה, תחשבנה כל אחת מאבני הדרך  .8.7
, רק לאחר שבחנה הרשות ו/או מי )(לרבות אבני דרך במסגרת ביצועם של שינוייםכמושלמות 

נטית ואת התאמתה להוראות החוזה והתקבל מטעמה את ביצועה של אבן הדרך הרלוו
אישור, בכתב, של הרשות המעיד על השלמתן של כל אחת מאבני הדרך הרלוונטיות, במועד, 
בצירוף אישורה של הרשות להמשך ביצועה של אבן הדרך העוקבת, והיקפה. הרשות רשאית, 

ג מטעמה, אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשתף בפרויקט צד שלישי אחד או יותר, כנצי
 למעט, יבחן את התקדמות העבודות בשלביה השונים, ו/או יאשר את המשך ו/או גמר ביצועה

בתחום הביצוע של  של הספק ישיריםמתחרים כאמור המהווים צדדים שלישיים באמצעות 
על פי הקריטריונים ואמות המידה  תתבצעצד שלישי, באמצעות  בחינה כאמורכל הפרויקט. 

 .וזהבחאשר נקבעו 

גם במידה ונתגלו בביצועה אבן דרך, השלמתה של את לאשר  רשאית תהא הרשותמובהר, כי 
, המערכת מפונקציונליותליקויים אשר על פי שיקול דעת הרשות, אינם פוגעים או גורעים 
ת, ויחולו והדרך העוקב ניבאופן שבו יתקן המפעיל את הליקויים האמורים במסגרת אב

  .להלן, בשינויים המחויבים 15.3  ףבעניין זה הוראות סעי

לגרוע באישור הרשות את השלמת כל אחת מאבני הדרך, על מנת  לא יהיהמובהר בזאת, כי  .8.8
  .להלן 17 וסעיף  16 בהתאם להוראות סעיף מאחריותו של הספק 

הספק יהיה אחראי לכל עיכוב בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, ביחס למועדים שנקבעו  .8.9
  לשם כך באבני הדרך ובלוח הזמנים, למעט בנסיבות המפורטות להלן, ובנסיבות אלה בלבד: 

ולוחות הזמנים עודכנו  /בפרויקטהרשות הורתה לספק לבצע שינויים במערכת .8.9.1
  להלן. 18  , בהתאם להוראות המפורטות בסעיףואושרו ע"י הרשות

 19 הרשות הורתה לספק על השהיית העבודות בהתאם להוראות מפורטות בסעיף  .8.9.2
    להלן.

וראות המפורטות בסעיף התקיימותן של נסיבות העולות כדי כוח עליון, בהתאם לה .8.9.3
 להלן. 20 

עיכובים שנגרמו בשל נסיבות שאינן תלויות בספק ושאינם בשליטתו וכן שהספק לא  .8.9.4
  .צפה ולא היה יכול לצפות ו/או למנוע, באמצעים סבירים

לעיל, ימציא  8.9 ף ת בסעימהתחייבויותיו, בשל הנסיבות המפורטו והתעכב הספק בביצוע איז .8.10
הספק, בכתב, לאישורה של הרשות מסמך המתאר את תקופת העיכוב בצירוף פירוט הנסיבות 
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והנימוקים המצדיקים את תקופת העיכוב כפי שנגרמה בפועל. אישרה הרשות את תקופת 
לעניין ה באורכה לתקופת העיכוב המאושרת. העיכוב, יוארך לוח הזמנים לתקופה הזה

השהיית העבודות, בגינן יהיה הספק זכאי גם לדמי השהייה באופן ובכפוף ליתר התנאים 
  . להלן 19.3  הנקובים בסעיף

לעיל, הנו  8.10 מוסכם בזאת על הצדדים במפורש, כי מנגנון אישור העיכובים הנקוב בסעיף  .8.11
המנגנון היחיד והבלעדי לאישור הארכת לוח הזמנים בשל עיכובים של הספק בביצוע 
התחייבויותיו על פי החוזה. הספק ישא באחריות לכל עיכוב בביצוע התחייבויותיו, ככל 

  תב על ידי הרשות.שתקופת העיכוב כאמור (כולה או חלקה) לא אושרה בכ

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל יהיה הספק אחראי להודיע לרשות, על קיומן של  .8.12
נסיבות, מכל מין וסוג שהוא, אשר בעטיין עלול הספק להתעכב בביצוע כל אחת 

מיד  מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ו/או שבעטיין עלולה להיווצר דחייה בלוח הזמנים, וזאת
  ספק הנסיבות כאמור.לאחר שנודעו ל

 פיצוי מוסכם לעיכוב בהשלמת אבני דרך ובמסירת המערכת .8.13

אבן דרך , )מפורט אפיון הכנת( 2מס' אבן דרך ביצוען של התעכב הספק בהשלמת  .8.13.1
 9מס' אבן דרך , )FAT בדיקות( 5מס' אבן דרך , )TRRסקר מוכנות לבדיקות ( 4מס' 

אבן , נות במתחם ממדל נתב"ג)(התק 12מס' אבן דרך , שד"ת רמון) SAT(בדיקות 
הכול לתקופה "), הדרך לפיצוי ניאבלהלן: "( נתב"ג ) SATבדיקות  15מס' דרך 

הדרך לפיצוי, והעיכוב לא נגרם בשל הנסיבות המפורטות  ןימים לאב 7העולה על 
עם  לרשות ישלםוהספק פק הסתהיה הרשות רשאית לדרוש מלעיל,  8.9 בסעיף 

, בנפרד בתוספת מע"מ כדין ש"ח 8,000בסך , פיצוי מוסכם כאמור דרישתה הראשונה
הדרך לפיצוי, וזאת עבור  ניאבכל אחת מובמצטבר, בגין כל שבוע עיכוב בהשלמת 

ועד  , כמפורט במסמכי העבודה המאושרים,ההתקופה שמהמועד הקבוע להשלמת
פיצוי לעיל (בסעיף זה: " 8.7 להוראות סעיף בפועל בהתאם  הלמועד השלמת

  מובהר, כי הפיצוי המוסכם הינו מצטבר לכל אבני הדרך ולא חלופי. ").מוסכם

בהן ישלים הספק את בנסיבות לעיל, מובהר בזאת, כי  8.13.1  על אף האמור בסעיף .8.13.2
(כהגדרתו להלן), ללא כל  קבלהבמועד ה(רמון ונתב"ג)  המערכת במלואהביצוע 

עיכובים ביחס ללוח הזמנים, אזי מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות על פי החוזה 
ו/או על פי דין, יהיה הספק זכאי לקבל מהרשות החזר בגין הפיצויים המוסכמים 

, בערכם כפי שנגבו בפועל ללא גין כל אבני הדרך לפיצויב אותם גבתה הרשות בפועל
 . כל הפרשי הצמדה ו/או ריבית

ת קבלבמלואה במועד בשד"ת רמון המערכת  הקמתבנסיבות בהן ישלים הספק את 
(כהגדרתו להלן), ללא כל עיכובים ביחס ללוח הזמנים, אזי מבלי לגרוע  שד"ת רמון

או על פי דין, יהיה הספק זכאי לקבל מכל זכות העומדת לרשות על פי החוזה ו/
בגין אבני הדרך  מהרשות החזר בגין הפיצויים המוסכמים אותם גבתה הרשות בפועל

, בערכם כפי שנגבו בפועל ללא כל הפרשי שד"ת רמוןעבור לפיצוי הרלוונטיות רק 
  .הצמדה ו/או ריבית

, ללא כל גקבלת נתב"במועד  בנתב"גהמערכת  הקמתבנסיבות בהן ישלים הספק את 
, אזי מבלי אך התעכב במועד המסירה של שד"ת רמון עיכובים ביחס ללוח הזמנים

לגרוע מכל זכות העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי דין, יהיה הספק זכאי לקבל 
בגין אבני הדרך  מהרשות החזר בגין הפיצויים המוסכמים אותם גבתה הרשות בפועל

, בערכם כפי שנגבו בפועל ללא כל הפרשי הצמדה ב"גלפיצוי הרלוונטיות רק עבור נת
 .ו/או ריבית

מהווה פיצוי הולם וסביר לנזקים אשר הפיצוי המוסכם בזאת, כי הצדדים מצהירים  .8.13.3
נגרמו לרשות בנסיבות האמורות, אולם אין בפיצוי המוסכם על מנת לגרוע מאחריות 

  . הספק לבצע ולהשלים את כל אחת מאבני הדרך במלואה ובמועדה

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצוי המוסכם, כולו או חלקו על  .8.13.4
מנת לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי חוזה זה ו/או על פי דין, לרבות 

על ידי היסודית ומבלי לגרוע, מכל זכות המוקנית לרשות לבטל חוזה זה בגין הפרתו 
לה ו/או למי מטעמה מעבר לסכום הפיצוי הספק ו/או בגין נזקים נוספים שנגרמו 

, לרבות רשותאי גביית הפיצוי המוסכם על ידי הכמו כן מובהר, כי המוסכם. 
, לא תחשב בשום צורה ואופן תשלום אבן הדרך העוקבת לתקופת העיכובבמסגרת 
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לקבלת כל  העל זכויותיו לקבלת הפיצוי המוסכם ו/או מזכויותי רשותיתור של הוכו
  . ו כהסכמה של המזמין לביצוע העיכובסעד אחר ו/א

עוד מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית להפחית מתשלום כל חלק מהתמורה לה  .8.13.5
זכאי הספק על פי הוראות החוזה את גובה הפיצוי המוסכם שהצטבר עד למועד 

   הקבוע לתשלום התמורה.

בהשלמת אבן לעיל, מובהר בזאת, כי עיכוב  8.1 מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה לעיל ולסעיף  .8.14
הנקובות נסיבות הבשל שלא , ימים 45לתקופה העולה על , 15ו/או אבן דרך מס'  9דרך מס' 
  יחשב כהפרה יסודית של החוזה. לעיל, 8.9  בסעיף

  המפורטפיון הא .9

מסמכי לשם כך בלוח הזמנים,  יםהנקוב יםוך וימציא לאישורה של הרשות, במועדהספק יער .9.1
, כשהם לרבות שרטוטים ותרשימים למפרט הטכני, )2(4.5.3 סעיףכמפורט ב ,מפורטאפיון 

הספק ועל הדרישות, המאפיינים והאילוצים המפורטים  של על ההצעה הטכנית יםהמבוסס
ליישום ויחיד נה פרטני המשקף פתרון כולל יכלול הספק מע ם, במסגרתהטכניבמפרט 

ולמימוש המערכת, לצורך ביצוע מוצלח ושלם של הפרויקט, ככזה הנותן מענה לכל דרישות 
, לרבות התייחסות פרטנית להטמעת רכיבים אופציונאליים, רכישת וביצוע יישומים מערכתה

תלבות, ניהול סיכונים, עתידיים, שדרוגים, עדכונים ו/או ביצוע שינויים, מעקב ובקרה, הש
נושאי הארכיטקטורה, החומרה, התוכנה (תפריטים, הרשאות, דוחות), תקשורת ורשתות 

למערכות החיצוניות  הרשותולמערכות ומענה לממשק ואינטגרציה מלאה, לרבות לתשתיות 
יערך ביחס המפורט מובהר, כי האפיון למען הסר ספק "). המפורטהאפיון (להלן, יחדיו: "

   ת כמכלול אחד הכולל הן את שד"ת רמון והן את נתב"ג.למערכ

וכן  המפורטמבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, יתייחס הספק במסגרת האפיון  .9.2
ית ינקוב את הספציפיקציות, אפיוני התצורה הרלוונטיים וכן כל הכוונה ו/או הנחייה מקצוע

/או רכיבי האספקה אשר ביצועם ו/או הנדרשת לצורך ביצוע והשלמת פעולות ו/או שירותים ו
הדרוש על מנת ליתן מענה שלם ומלא לביצוע הכול ככל  אספקתם מוטלים על הרשות בחוזה,

בנוסף, בכל תקופת  , ללא צורך בהוראות שינויים.המערכתהפרויקט העונה על כל דרישות 
עם הרשות  , וטרם המצאתו לרשות, יתייעץ הספק וישתף פעולההמפורטעריכתו של האפיון 

  .המערכתלדרישות  המפורטו/או עם כל מי מטעמה על מנת להבטיח את התאמתו של האפיון 

, יוגש על ידי הספק לאישור הרשות, באופן המתואר לשם כך במפרט הטכני. המפורט האפיון .9.3
אפיון ה הרשות תודיע לספק, בכתב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אם ברצונה לדחות את 

  על ידי הספק או לאשרו, במלואו או בסייגים.המוצע  המפורט

בשל אי התאמתו לדרישות  או אשרה אותו בסייגיםהמפורט הרשות את האפיון  דחתה .9.4
לאחר  עבודה ימי) חמישה( 5 -מ , יבצע הספק (על חשבונו), ויגיש לרשות, לא יאוחר המערכת

להערות אותם ציינה מתוקן, בהתאם לסייגים ו/או  מפורטמועד קבלת ההודעה כאמור, אפיון 
, ויחולו לעניין זה ייתן מענה לדרישות המערכת המפורטבאופן בו האפיון  הרשות בהודעתה

 המפורטלעיל. דחיית ו/או תיקון ו/או שינוי האפיון  9.3 מפורטות בסעיף השאר ההוראות 
כוב ו/או דחיית איזה מביצוע התחייבויות הספק על פי עילה לעיכאמור בסעיף זה, לא יהווה 

למעט בנסיבות בהן  ,החוזה ובכלל האמור לעיכוב ו/או דחיית מועד המסירה הקבוע בחוזה זה
  .לעיל 8.9  ףהעיכוב אינו מצוי באחריות הספק בהתאם להוראות סעי

אפיון , יבוצעו העבודות בהתאם להוראותיו (בחוזה: "המפורט אישרה הרשות את האפיון .9.5
  לחוזה. 'גנספח המאושר, יצורף כ המפורט"). האפיון מאושר מפורט

מובהר בזאת, כי הספק ישא באחריות הבלעדית לכל טעות, השמטה, אי התאמה, אי בהירות  .9.6
 המפורטבאפיון ו/או  המפורטו/או כל פגם אחר, מכל מין וסוג שהוא, ככל שימצא באפיון 

") וכן יבצע לצורך כך, ועל חשבונו, כל התאמה ו/או פגם באפיוןהמאושר (להלן, יחדיו: "
המאושר ו/או בפרויקט ו/או בכל  המפורטו/או באפיון  המפורטתיקון אשר ידרשו באפיון 

  המפורטות בחוזה. המערכתחלק מהעבודות, הכול על מנת להתאימם לדרישות 

לעיל ו/או  9.1 -9.5 בזאת, כי אין בביצוע ההליכים המפורטים בסעיפים למען הסר ספק מובהר  .9.7
על ו/או באישורו  המפורטבהנחיות ו/או הדרישות אותן תציב הרשות לספק בקשר עם האפיון 

ושר ולאחריותו בהתאם המא המפורטלטיבו של האפיון הספק  מנת לגרוע מאחריותו של
  .להלן 16 -17  להוראות סעיפים
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   האספקה הבעלות במערכת וברכיבי .10

להלן, או  25.1 בהתאם להוראות סעיף  לבעלות הרשותהמערכת וכל אחד מרכיבי האספקה, יעברו 
ממועד וזאת לפי העניין, , להלן 25.2.1 שתינתן בהם לרשות זכות שימוש בהתאם להוראות סעיף 

לגניבה, נזקי הגעתם לאתר הרשות או ממועד התקנתם, לפי המוקדם. במועד זה, יעברו הסיכונים 
רכיביה, מהספק לרשות, למערכת והרשות ו/או מי מטעמה לשנגרמו על ידי לנזקים פיסיים טבע ו

ובלבד שהמערכת ורכיבי האספקה הכלולים במסגרתה סופקו כשהם עומדים בכל דרישות המפרט 
וכן שנזקים כאמור לא נגרמו בשל מעשה ו/וא מחדל של  הטכני ואוחסנו בהתאם להוראות היצרן

של הספק לאחריות ולתחזוקת המערכת ורכיבי  לגרוע מחובתו . מובהר, כי אין באמור על מנתהספק
    .להלן 16 -17 סעיפים האספקה בהתאם להוראות 

   ההתקנהעבודות  .11

מערכת הקים את להואת כל העבודות  לבצע, בהתאם להוראות החוזהבאחריות  שאייהספק  .11.1
, והתוכנה החומרה של התקנה עבודות לרבות, במסגרתה הכלוליםעל רכיבי האספקה 

הזמנים  לוחלאבני הדרך, על פי התכולה ובאופן המפורט ב התאםב ,הטכני במפרט כמפורט
, והכול על מנת לאפשר את מסירת המערכת לרשות במועד יםהעבודה המאושר מסמכיוב
שהיא עומדת בכל כל תקופת החוזה, כ מהלךלאפשר את הפעלתה ותחזוקתה, ב וכן, קבלהה

  . מערכתדרישות ה

, כמפורט חניון בנפרדאשכול ובכל בכל  התקנת המערכת בנתב"ג תיעשה בצורה הדרגתית .11.2
, יידרש הספק לתאם ולשתף פעולה בטרם התקנת המערכת בכל חניון , כאשרלעיל 4.5 בסעיף 

על  הציוד והמתקנים הקיימים באותו חניון ופינויים מהאתרעם הספק הקיים לצורך פירוק 
 .בהתאם להנחיות ודרישות הרשות ,ידי הספק הקיים

 אתרכל הספק יספק ללעיל,  11.1 במסגרת ולצורך ביצוע התחייבויותיו הנקובות בסעיף  .11.3
הציוד, החומרים, הכלים כוח האדם, , את כל , על אחריותו הבלעדית ועל חשבונובנפרד

וזאת כחלק מהעבודות ומבלי שיהיה זכאי לכל , העבודותוהמתקנים הדרושים לצורך ביצוע 
  .תמורה

בתוך שטח אתר הרשות הרלוונטי, משטח האחסון למקום ההתקנה רכיבי האספקה שינוע  .11.4
 ריותו ועל חשבונו.   הרלוונטי, לרבות ההעמסה והפריקה, יתבצעו על ידי הספק, על אח

   אינטגרציה וממשקים .11.5

תחייבויות הספק מבלי לגרוע משאר התחייבויותיו של הספק על פי החוזה, ומשאר ה .11.5.1
, מובהר בזאת יםהעבודה המאושר מסמכיבו המפורטות לשם כך במפרט הטכני

במהלך כל תקופת החוזה ובגין כל , על פי החוזהשא באחריות יהספק י, כי במפורש
בין  )i(אלה: לבצע אינטגרציה וממשק מלאים בין כל בצע במסגרת החוזה, פעולה שי

פנימיות  , לרבות מערכותבין כל רכיבי האספקה) ii(לבין עצמם;  רכיבי האספקה
בין  )iii(למערכת כמכלול;  ,למפרט הטכני 3.16, כמפורט בין היתר בפרק משלימות

וכן תשתיות הרשות רכות ומעהמערכת כמכלול ובין כל אחד מרכיבי האספקה לבין 
 ותמתוכננ או החוזה חתימת למועד נכון ותקיימ(בין שהן לרשות  מערכות חיצוניות

מערכת הזמנת מקום ו לתשלום בגין חניה תוסלולרי ותאפליקציכגון  קום בעתיד)ל
בין המערכת כמכלול ובין כל אחד מרכיבי  )Valet Parking(; )iv חניה מראש (כולל

עם המערכת ורכיבי  ישירכות ותשתיות הרשות להם אין ממשק לבין מערהאספקה 
לא לגרוע בשום  או/ו האספקה אך באופן שבו המערכת תצטרך להתחשב בקיומם

הכול כחלק , על ידי צד שלישי לגביהם שנתנה מהאחריותצורה ואופן מתפקודם ו/או 
קובה בסעיף העבודות, ללא תמורה נוספת על זו הנ בלתי נפרד מהתחייבויותיו לביצוע

ובאופן שבו תתאפשר השלמת הפרויקט במלואו ובמועדו, לרבות ביצועה  להלן 21.1 
כשהמערכת עומדת בכל תקופת החוזה, יים, של תחזוקת המערכת, ללא הוראת שינו

    .בכל דרישות המערכת

להתאמתם תחול גם בקשר וממשקים, לביצוע אינטגרציה התחייבויותיו של הספק  .11.5.2
למערכת, לרכיביה, וכן למערכות ולתשתיות  הרכיבים המסופקים על ידי הרשותשל 

 לעיל.  4.4 התחייבויות הספק על פי סעיף , במסגרת ולמערכות החיצוניות הרשות

שא הספק ילעיל, י 6.17 ף ות האמור בסעיעבודות, ומבלי לגרוע מכלליהבמהלך ביצוע  .11.6
באחריות לשמור על אתר הרשות נקי מכל חפץ או מתקן שאינם דרושים לביצוע העבודות, בין 
היתר, בהתאם לכל כללי הבטיחות והגהות להם מחויב הספק על פי החוזה ועל פי הוראות כל 
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הרשות לספק, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כל שטח ו/או מבנה  דין. היה ותקצה
בקשר ו/או לצורך ביצוע העבודות (כולן או חלקן), יבצע הספק ו/או כל מי מטעמו בשטח ו/או 

שא באחריות הבלעדית לשמור יבמבנה האמור אך ורק את הפעילות שלשמה הוקצו. הספק י
החומרים אותם תאפשר הרשות לספק (ככל שתאפשר, על כל רכיבי האספקה ו/או הציוד ו/או 

על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט), להותיר ו/או לאחסן באתר הרשות (לרבות בשטח ו/או 
שא באחריות הבלעדית והמוחלטת לכל אובדן ו/או יבמבנה ככל שיוקצו לו כאמור לעיל) וכן י

  צוי ו/או שיפוי בשל כך. נזק (לרבות גניבה), שיגרמו להם מבלי שיהיה זכאי לכל פי

לא לעיל, הספק מתחייב, כי ביצוע העבודות על ידו  6.17  ףמבלי לגרוע מכלליות האמור בסעי .11.7
לכל ו/או ו/או יגרום להפרעה בלתי סבירה המתחייבת מביצוע העבודות, לרשות יהווה מטרד 

   . שי שהוא המצוי באתר הרשותצד שלי מי מטעמה ו/או לכל

כפי שהיה עובר לתחילת ביצוע למצב בסיום העבודות, ישיב הספק לקדמותו את אתר הרשות,  .11.8
העבודות, בהתאם להוראות הרשות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ינקה הספק את אתר 

על פי  הרשות, יפנה את ציודו ומתקניו, ויסלק את כל החומרים והפסולת, מכל מין סוג שהוא,
   דרישת הרשות ו/או בהתאם להוראות כל דין.

  והטמעה , הדרכהתיעוד .12

  תיעוד .12.1

במועד הנקוב לשם כך  קודם לתקופת ההרצה, כהגדרתה להלן, וכתנאי לביצועה .12.1.1
עריכתו של כל הספק על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו  שלים, יבמפרט הטכני

  כל אלה:בות למפרט הטכני, לר 4.5.8מסמכי התיעוד הנדרשים בסעיף 

השונים, הרשות משתמשי עבור תכנית הדרכה והטמעה של המערכת,  .12.1.1.1
בשפה העברית אשר תכלול, בין היתר, , למפרט הטכני 4.5.7כמפורט בסעיף 

מערכי שיעור ותרגול בקרב משתמשי הרשות לצורך הקניית מידע והדרכת 
תחזוקת המערכת, נהלי תפעול ו ניהולהמשתמשים האמורים בקשר עם 

 סעיףבים לשם כך בו, בין היתר בהתאם לתכני ההדרכה הנקעלה וכיו"בוהפ
  "). תכנית ההדרכה(להלן: "למפרט הטכני  4.5.7

לתחזוקת מדריך בשפה העברית (להלן: " תחזוקת ועדכון המערכתמדריך ל .12.1.1.2
 ").ועדכון המערכת

 במועדים הקבועים במפרט הטכנייובאו לאישור הרשות מסמכי התיעוד במלואם  .12.1.2
. הספק יפעל למפרט הטכני] 4.5.2בסעיף כמפורט  17' מסואבן דרך  10מס' רך [אבן ד

, ויחולו בעניין זה , במידת הצורך, על סמך הנחיות הרשותמסמכי התיעודלתיקון 
  . ביםלעיל, בשינויים המחוי 9.3 -9.4 שאר ההוראות המפורטות בסעיף 

וכתנאי לקבלת המערכת,  תקופת ההרצהבמהלך למען הסר ספק מובהר בזאת, כי  .12.1.3
ותקופות האופציה (ככל התחזוקה  האחריות, תקופת במהלך כל תקופתוכן 

, לפי הצורך, על התיעוד), יהיה הספק אחראי לתקן ולעדכן את כל מסמכי שתחולנה
/או ברכיביה ובהתאם במערכת וו/או תיקון חשבונו, במקרה שבו בוצע עדכון 

ינתנו), וזאת מבלי לגרוע מאחריותו של הספק למידע ילהנחיות הרשות (ככל ש
 ו/או מבלי להטיל על הרשות אחריות כלשהי בקשר לכך התיעודהמפורט במסמכי 
 .וללא עלות נוספת

 הדרכה והכשרה .12.2

וכתנאי מסירת החניון הראשון בנתב"ג עם בשד"ת רמון ו החניוניםעם מסירת  .12.2.1
, יבצע הספק, על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, את כל הדרוש על ת אותו חניוןלקבל
להכשיר את כל משתמשי הרשות הרלוונטיים, בהיקף ובאופן המפורט להדריך ומנת 

ובכל מקרה באופן שלא יפחת מהקריטריונים והסטנדרטים בהצעת הספק למכרז 
ידריך הספק את מור, הטכני. במסגרת הא למפרט 4.5.7 סעיףהנקובים לשם כך ב

על  תפעל את המערכתנהל ולמשתמשי הרשות באופן שיאפשר למשתמשי הרשות ל
ההדרכה אותה יבצע הספק ביחס לחניון הראשון  .לחלוטין באופן עצמאי, כל היבטיה

באותו  שימסרו על ידי הספק בכל אתר תהיה תקפה גם ביחס לחניונים האחרים
 שד"ת רמון, בהתאם להנחיות הרשות.ההדרכה תתקיים בנתב"ג ו/או ב. אתר

ועדכון המערכת ו/או כל  הלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בתפעול, תחזוק .12.2.2
פעולה אותה יבצעו משתמשי הרשות במערכת ו/או בקשר עמה מכוח ההכשרה 
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 על פי החוזה חריותו של הספקזה, על מנת לגרוע מא 12.2 נשוא סעיף  דרכהוהה
, באופן )להלן 16 -17 ומשאר התחייבויותיו על פי החוזה (לרבות כמפורט בסעיפים 

ל ידי שבו תחשב כל פעולה שבוצעה על ידי משתמשי הרשות כאמור, כאילו בוצעה ע
 .הספק בעצמו לכל דבר ועניין בקשר עם אחריותו על פי החוזה

, בהיקף, ספציפיים גורמים הספק יסמיךבמסגרת ההדרכה וכחלק בלתי נפרד ממנה,  .12.2.3
"), במתכונת הגורמים המוסמכים(להלן: " הטכני במפרט הנקובים ובנושאים בכמות

"Train the Trainer" ין היתר, כל אלה: (במסגרתה יוקנו לגורמים המוסמכים, בi (
 ויישומי מעשי ידע וכן נרחב ותיאורטי מתודולוגי בסיס )ii(; במערכת יסוד מושגי
 קנות ידע כאמורלה גורמים המוסמכיםל שיאפשר כך, המערכת של שוטף בתפעול

 באופן במערכת לעבודה הנחוצות הפעולות כללהכול לצורך ביצוע  הרשות למשתמשי
באופן המתואר בסעיף כנדרש, לרבות  החדשים העבודה תהליכי יישום תוך, עצמאי
חלף הספק, בהתאם להוראות  הרשותי שיכולת להדריך את משתמ) iii(עיל; ל 12.2.1 
 "). ההכשרה(להלן, יחדיו: "למפרט הטכני  4.5.7סעיף 

ריות הספק על פי שאר הוראות למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מבלי לגרוע מאח .12.2.4
שא באחריות לכך שהדרכה ו/או הטמעה אותה יבצעו יהחוזה ו/או על פי דין, הספק י

איזה מהגורמים המוסמכים, יחשבו לכל דבר ועניין כאילו בוצעו על ידי הספק עצמו, 
ולפיכך, לא יהיה בהסמכה האמורה ו/או בכל הכרוך בה על מנת לגרוע בשום צורה 

לחוזה),  17 , 16 , 11.5  יות הספק על פי החוזה (לרבות כמפורט בסעיפיםואופן מאחר
ו אובדן שיגרמו לכל נזק ו/א על פי החוזהשא באחריות יהספק י ,ובכלל האמור

לרשות כתוצאה מהדרכה ו/או הטעמה כאמור, לרבות בשל מעשה ו/או מחדל אותו 
בצעו מי ממשתמשי הרשות כתוצאה ובהסתמך על הדרכה ו/או הטעמה כאמור, 

 וזאת אף בנסיבות בהן בוצעו על ידי הגורמים המוסמכים.  

  הטמעה .12.3

ת כל הדרוש על מנת לבצע הטמעה , יבצע הספק, על אחריותו ועל חשבונו, אתקופת ההרצהב
בהצעת הספק למכרז ובכל מקרה בהיקף ובאופן המפורט  הרשותשל המערכת אצל משתמשי 

 למפרט הטכני.  4.5.7 סעיףכך בבאופן שלא יפחת מהקריטריונים והסטנדרטים הנקובים לשם 

 קבלהו מסירהבדיקות  .13

נוכחות נציגי הרשות, על במהלך ביצוע העבודות וכחלק בלתי נפרד מהן, יערוך הספק, ב .13.1
 אחריותו ועל חשבונו, בשלבים ובמועדים הקבועים לשם כך בלוח הזמנים ובאבני הדרך

למערכת קבלה ילווה את בדיקות הכן מסירה ו, בדיקות ובהתאם להוראות המפרט הטכני
עמידה בדרישות בדיקות עריכת תוכניות לבדיקות המסירה והקבלה וכן (לרבות באתר 

או  "הקבלההמסירה ובדיקות : ", יחדיו(להלן) , כפי שהוגדרו במפרט הטכניאבטחת המידע
"SAT" .( בכל חניון וכן  שלמת התקנת המערכתלאחר ההקבלה יערכו המסירה ובדיקות

והכל (התקנת המערכת בכל שדה בנפרד),  לאחר השלמת כל ההתקנות בכל אחד מהאתרים
בנוכחות נציגי הרשות ו/או בהוראה אשר מובהר בזאת, כי לא יהיה . כמפורט במפרט הטכני

על פי תינתן על ידם על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע מאחריותו 
  של הספק לבדיקות הקבלה והשלכותיהן. החוזה

ותוך  )TRRסקר המוכנות לבדיקות (שלב  במסגרת רשותההספק ימציא לאישורה בכתב של  .13.2
 ימפרטתוכניות ו, , כמפורט במסמכי העבודה המאושריםהרשותפרק הזמן שתקצוב לשם כך 

הקבלה אותן הוא ו המסירה יפרט הספק את תיאור בדיקות םבמסגרת קבלהמסירה ובדיקות 
האלמנטים הנבדקים והתהליכים אותם הרכיבים ועתיד לבצע במערכת וברכיבי האספקה, 

מסירה אחת מהבדיקות ה, עבור כל הקבלההמסירה ות ומתעתד הספק לבצע במסגרת בדיק
 ם לעריכה, לביצועכליהאת הקבלה המסירה ובדיקות  י. כמו כן יפרט הספק במפרטוהקבלה
הכלים האוטומטיים בהם יבוצע שימוש לצורך בדיקות (לרבות פירוט  ותהבדיקולניהול 

היעדים, את  ;העומסים, בדיקות הבצועים ו/או כל בדיקות המשלבות תהליכים אוטומטיים)
הסטנדרטים ושאר התנאים אשר התקיימותם מהווה תנאי להצלחת הבדיקה, ו המדדים

בהתאם לדרישות הרשות בחוזה זה, לרבות ומבלי לגרוע, כללי האומדן והנוסחות בהם 
. קבלהמסירה וישתמש הספק על מנת לבחון את תוצאותיה ו/או הצלחתה של כל בדיקת 

מך תסריטי בדיקות מפורט המקיף יכלול הספק מסבמסגרת מפרטי בדיקות מסירה וקבלה 
את כל התרחישים הקיימים במערכת/רכיב אספקה הנבדקים, לרבות ממשקים עם מערכות 

  ותשתיות הרשות האחרות.
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מפרט הרשות תודיע לספק, בכתב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אם ברצונה לדחות את  .13.3
ל אי התאמתו לדרישות בש או בסייגים ו, במלואואו לאשר הקבלה המוצעהמסירה ובדיקות 
, להוסיף עד למועד הקבלה למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית. המערכת
בדיקות ו/או כל חלק מהן, לרבות בגין ו/או הקבלה נוספות ו/או לעדכן את מסירה ובדיקות 

להלן, ובכלל האמור לקבוע  18 בקשר עם קבלתם ו/או אישורם של שינויים כמפורט בסעיף 
בדיקות בדיקות האמורות (להלן, יחדיו: "הו/או לאשר את התוצאות הדרושות לה במסגרת 

הקבלה הנוספות יערכו ויתבצעו בהתאם המסירה ו"). בדיקות הקבלה הנוספותהמסירה ו
ובהתאם לשאר הוראות החוזה. למען הסר ספק זה  13  להוראות המפורטות לשם כך בסעיף

מובהר בזאת, כי הספק לא יהיה זכאי בשום מקרה לכל תוספת תמורה ו/או לכל תשלום, מכל 
   .הקבלה הנוספותהמסירה ומין וסוג שהוא, בשל ו/או בקשר עם עריכתן של בדיקות 

בשל אי עמידה  או אשרה אותו בסייגים הקבלההמסירה ובדיקות  מפרטדחתה הרשות את  .13.4
 עבודה ) ימי5( מחמישה, יבצע הספק (על חשבונו), ויגיש לרשות, לא יאוחר בדרישות המערכת

, בהתאם לסייגים מתוקן קבלהמסירה ומפרט בדיקות לאחר מועד קבלת ההודעה כאמור, 
מפרט בדיקות ו/או להערות אותם ציינה הרשות בהודעתה. דחיית ו/או תיקון ו/או שינוי 

כאמור בסעיף זה, לא יהווה עילה לעיכוב ו/או דחיית איזה מביצוע  הקבלההמסירה ו
הקבוע בחוזה  קבלההתחייבויות הספק על פי החוזה ובכלל האמור לעיכוב ו/או דחיית מועד ה

  זה.

. ובהתאם להוראותי בדיקותה, יבוצעו הקבלההמסירה ומפרט בדיקות אישרה הרשות את  .13.5
המאושר. למען  המפורטאפיון הף כחלק בלתי נפרד מצורי, הקבלההמסירה ומפרט בדיקות 

הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בהנחיות ו/או הדרישות אותן תציב הרשות לספק בקשר עם 
על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או  וו/או באישור הקבלההמסירה ומפרט בדיקות 

המסירה בדיקות  מפרט של השלכותיהםול םעל מנת לגרוע מאחריותו של הספק לטיב
 הקבלה ולבדיקות המתבצעות על פיו. ו

 הוא מתעתד לבצע.  ן, אותוקבלה מסירהת ועל בדיק, לרשות יודיע הספק .13.6

מסירת ) וTRRסקר המוכנות לבדיקות (שלב  במסגרתלפני תחילת בדיקות המסירה/הקבלה,  .13.7
יפרט  מסמכי הבדיקות, ימסור הספק לרשות מסמך כיסוי דרישות. במסמך השוואתי זה,

הנקובות במפרט הטכני, וכפי שאלה באות  הספק את כל תסריטי הבדיקות אל מול הדרישות
. כל דרישה פונקציונאלית אמורה להיות מכוסה המאושר המפורטלידי ביטוי גם באפיון 

 . בתסריט בדיקה אחד לפחות

קות (לרבות בדי הקבלההמסירה ולמען הסר כל ספק מובהר בזאת במפורש, כי כל בדיקות  .13.8
 ,הנוספות), תבוצענה על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו של הספק הקבלההמסירה ו

תקנים המכשור והמ, המידע, שא הספק באחריות לספק את כל החומריםיובכלל זאת י
 .למעט אלו אשר הספקתם מוטלת על הרשות במפורש במפרט הטכני הדרושים לביצוען

ית הטכנולוגית בה תותקן המערכת. זאת בשיתוף בדיקות הקבלה תתבצענה על גבי התשת
פעולה מלא עם הגורמים הרלוונטיים ברשות, באגף מידע ומחשוב, לרבות צוותי תשתיות 

הרשות תתאם את , טכנולוגיות, צוותי פיתוח תוכנה, מנהל האיכות וצוות מרכז המבדקים
 .הגורמים הרלוונטיים מטעמה לצורך ביצוע בדיקות הקבלה

לאישור הספק  ימציאימים מהמועד האמור,  5ותוך קבלה  ואמסירה כל בדיקת  בתום ביצוע .13.9
, בצירוף למסמך השוואתי המפרט את תוצאותיה של בדיקהההרשות, את תוצאותיה של 

במפרט בדיקות המסירה בדיקת המסירה/הקבלה כאמור, ביחס לדרישות המערכת לרבות 
  .")תוצאות הבדיקה(להלן: " והקבלה המאושר

 כל אחת מבדיקות הקבלה תחשבנה, כי ר בזאת, למען הסר כל ספק מובהר בזאתמובה .13.10
שבחנה הרשות את תוצאותיה של בדיקת הקבלה הרלוונטית ונתקבל לאחר רק  כמושלמת,

בכל  אישור, בכתב, של המנהל המעיד על השלמתן המוצלחת של כל אחת מבדיקות הקבלה.
כמות תקלות ורמות חומרה, תקלות  מקרה אחר יסוכם בין הרשות והספק מדד אחר של

שהספק יתחייב לתקן לפי לוחות זמנים שיהיו מקובלים על הרשות, ללא תמורה, במסגרת 
 תקופת האחריות.

תוצאות הבדיקה מעידות על חריגה ביחס לדרישות המערכת ובכלל האמור כי  הרשות, קבעה .13.11
המאושר ו/או  הקבלההמסירה וביחס לסטנדרטים שנקבעו לשם כך במפרט בדיקות  –

(כולם או חלקם), יבצע הספק על אחריותו ועל  המאושר המפורטבאפיון במפרט הטכני ו/או 
חשבונו, תוך תקופה אותה תקצוב הרשות לשם כך, את כל הדרוש על מנת לתקן את כל 
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ביצוע שינויים, התאמות ו/או תוספות הדרושים,  -במערכת ובכלל זאת  הליקויים והכשלים
ל אחד מרכיבי האספקה, על מנת להעמידה בדרישות המערכת. עם סיום במערכת או בכ

תיקון הליקויים והכשלים כאמור, תהיה הרשות רשאית אך לא חייבת לדרוש מהספק לבצע, 
על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו, תוך התקופה אותה תקצוב הרשות לשם כך, 

הבדיקות הנוספות, גם בדיקות הספק יכלול במסגרת נוספות.  קבלהמסירה ובדיקות 
 מנת לשלול מצב בו תיקון תקלות יביא לפתיחת תקלות חדשות.- רגרסיה, זאת על

לעיל, לא עמדה  13.10 גם לאחר ביצוען של ההוראות המפורטות בסעיף כי  הרשות, קבעה .13.12
ת המערכת, תהיה הרשות רשאית, בהתאם המערכת בתוצאות הבדיקה המשקפות את דרישו

לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי לגרוע מכל זכות העומדת לה על פי החוזה ו/או על פי 
 דין, לנקוט בפעולות הבאות: 

הקבלה המסירה ולבצע בעצמה ו/או באמצעות אחר מטעמה, את בדיקות  .13.12.1
 הות גרם לכישלונספקה אשר לדעת הרשאהרלוונטיות ו/או לתקן, להחליף כל רכיב 

וכן לבצע בעצמה ו/או באמצעות אחר מטעמה שינויים, התאמות ו/או  הבדיקהשל 
תוספות הדרושים, במערכת או בכל אחד מרכיבי האספקה, על מנת לאפשר את 

 30  תפקודה של המערכת בהתאם לדרישות המערכת ויחולו לעניין זה הוראות סעיף
  להלן; ו/או

לדחות את המערכת ו/או את כל אחד מרכיבי האספקה ו/או לדרוש מהספק לתקן  .13.12.2
ו/או להחליף, באחריות הספק ועל חשבונו, כל רכיב אספקה אשר לדעת הרשות גרם 

של המערכת וכן לדרוש מהספק לבצע תיקונים, שינויים, התאמות ו/או  הלכישלונ
בכל אחד מרכיבי האספקה, על מנת לאפשר את תוספות הדרושים, במערכת או 

 תפקודה של המערכת בהתאם לדרישות המערכת; ו/או 

 להלן.  15.3 להורות על קבלה מותנית של המערכת בהתאם להוראות סעיף  .13.12.3

לעיל -13.10  13.12 למען הסר ספק יובהר, כי אין ולא יהיה בשום מקרה באמור בסעיפים  .13.13
(לרבות הסכמות הרשות שניתנו במסגרתם), על מנת להוות עילה לדחיית לוח הזמנים או כל 

לעיל, לגרוע מכל  13.10  -13.12  חלק ממנו. כמו כן, אין ולא יהיה בשום מקרה באמור בסעיפים
זכות אחרת העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי דין, לרבות זכותה של הרשות, לביטול 
החוזה ו/או לפיצויי עבור כל נזק או אובדן אשר נגרם לרשות כתוצאה מכישלון המערכת 

וי מוסכם בגין עיכובים בלוחות זמנים שנגרמו בשל התקיימותן של הנסיבות (לרבות פיצ
 .)לעיל 13.10 -13.12  המתוארות בסעיפים

   ההרצהתקופת  .14

רות בלוח אבני הדרך שבמפרט המתוא הקבלההמסירה ובדיקות כל עם סיומן המוצלח של  .14.1
 אתראותו בבתפוקות מלאות , תפעיל הרשות את המערכת ביחס לכל אחד מהאתרים הטכני

 4.5.2שבסעיף  ללוח אבני הדרך 16 -ו 10דרך מס'  ניבאבכמפורט , ")תקופת ההרצה(להלן: "
בה תפעל המערכת בתפוקות  חודשים 3של תקופת ההרצה תימשך לתקופה . למפרט הטכני

 אות ובהתאם לכל דרישות המערכת. מל
, על חשבונו, לכל פגם ו/או ליקוי, על פי החוזהשא הספק באחריות יבמהלך תקופת ההרצה, י

מכל מין וסוג שהם שיתגלו במערכת ו/או באיזה מרכיביה, וכן יעניק לרשות שירותי תמיכה 
 להלן 17  ותחזוקה מלאים, לרבות ומבלי לגרוע, את מלא השירותים המפורטים בסעיף

 ךבשל כזכאי ובהתאם לרמות השירות וזמני התגובה הנקובים במסגרתו, הכול מבלי שיהיה 
  . לכל תמורה ו/או תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי, מכל מין וסוג

ף זה לעיל ו/או י לגרוע מהתחייבויות הספק המפורטות בסעיבמהלך כל תקופת ההרצה, ומבל .14.2
מהתחייבויותיו למסור את המערכת במועד הקבוע לשם כך בלוח הזמנים, יבצע הספק, ללא 

לרבות בקשר עם ביצוע שינויים כמפורט סופית ( קבלהתמורה נוספת, וכתנאי לקבלת תעודת 
 12.3  - ו 12.2 פים משי הרשות כמפורט בסעילמשת נוספת הדרכה והטמעהלהלן),  18 בסעיף 
 כמפורט ,תיעוד המתארים נכונה את המערכת ורכיביהה , וכן עריכה ועדכון של מסמכילעיל

לעיל, וכל זאת כפועל יוצא מכל עדכון, שינוי, התאמה או תיקון שבוצע במערכת  12.1 בסעיף 
 -ו 12.1.1  פיםבמסגרת תקופת ההרצה. על עריכה ועדכון מסמכי התיעוד יחולו הוראות סעי

השלמה מוצלחת של הרצת המערכת תהווה תנאי לקבלת . , בשינויים המחויבים12.1.2 
 . על ידי הרשותבכל אתר המערכת 
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  המערכתקבלת  .15

את המערכת לרשות, כשהיא עומדת בכל דרישות המערכת, לא יאוחר ימסור הספק  .15.1
לאחר שאישרה הרשות את סיומן המוצלח  כך בלוח הזמנים ורקשם ל יםהקבוע יםמהמועד
ל בדיקות הקבלה, וכן לאחר שהספק השלים את ביצוען המלא של כל התחייבויותיו של כ

מועד (בחוזה זה: " לעיל וכל התחייבות אחרת הנקובה בחוזה 14.2  המפורטות בסעיף
סיומן לאחר  יתקיים בנפרד ביחס למערכת המותקנת בכל אתר הקבלהמועד  .")הקבלה

קבלת " ו"קבלת שד"ת רמון: ", לפי הענייןאתר (להלןאותו המוצלח של בדיקות הקבלה ב
 לעיל  4.4.3 , בכפוף לסעיף עם קבלת נתב"גיתקיים למערכת בכללותה מועד הקבלה . ")גנתב"

    ").מערכתשל הסופית הקבלה ה(להלן: "

הרשות (להלן:  קבלת המערכת על ידי, יחתמו הצדדים על מסמך המעיד על הקבלהבמועד  .15.2
לפי בדיקות הקבלה תכלול את הצהרה של הספק, לפיה תעודת הקבלה "). הקבלהתעודת "

עומדת המערכת, בכל דרישות המערכת וכי לא קיים במערכת כל פגם ו/או ליקוי והמסירה, 
במערכת בהתאם לדרישות המערכת ולשאר  אשר יש בו כדי למנוע ו/או להגביל את שימוש

דרישות הרשות. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בחתימת הרשות על תעודת 
כאמור, על מנת לגרוע מאחריותו המלאה של הספק למערכת, טיבה, רכיבי האספקה  הקבלה

סר . למען הו/או לאיכות ביצוען של העבודות, הכול כשהיא עומדת בכל דרישות המערכת
כאמור, על  הקבלהלא יהיה בחתימת הרשות על תעודת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור 

 להלן. 17 -16 מנת לגרוע מאחריותו המלאה של הספק בהתאם להוראות סעיפים 

 מותנית  קבלה .15.3

תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להעניק לספק תעודת  הרשות .15.3.1
, וזאת גם בנסיבות בהן לא עמדה המערכת, בכל דרישות המערכת ו/או קבלה

 בנסיבות בהן לא השלים הספק את מלוא התחייבויותיו כמפורט בהוראות סעיפים
 לעיל.  15.1-15.2

ל, תעניק הרשות לספק תעודת לעי 15.3.1 ממשה הרשות את זכותה כאמור בסעיף .15.3.2
במסגרתה יפורטו הפגמים ו/או הליקויים ו/או אי ההתאמות אותן יידרש  קבלה

, הזמן הקצוב לתיקונם וכן פרטים נוספים, קבלההספק לבצע על מנת לקבל תעודת 
" ו מותנית קבלההמוקדמת כאמור (להלן, בהתאמה: " הקבלהבקשר עם תנאיה של 

  ").מותנית קבלהתעודת " –

עם תיקונם של כל הפגמים ו/או הליקויים ו/או אי ההתאמות, כמפורט בתעודת  .15.3.3
, ויחולו בעניין זה הוראות קבלההמותנית, תעניק הרשות לספק תעודת  הקבלה

לעיל. הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש  15.1-15.2סעיפים 
זה לעיל, לערוך בדיקת קבלה  15.3 על פי סעיף  קבלהמהספק, כתנאי לקבלת תעודת 

באופן בתנאים ובלוחות הזמנים אותם תגדיר על חשבון הספק, סופית נוספת, 
   .לעיל 13  ובכפוף לשאר הוראות סעיף הרשות לשם כך

, כי תקופת האחריות עבור המערכת תחל במועד שבו למען הסר ספק מובהר בזאת .15.3.4
עוד מובהר, כי בנסיבות בהן התקבלה  .התקבלה אצל הספק תעודת הקבלה המותנית

תעודת קבלה מותנית, תהיה הרשות רשאית לשלם לספק, על חשבון התמורה בגין 
כפי שתקבע להלן,  21.1.2.5מאבן הדרך לתשלום הנקובה בסעיף  חלקההקמה, 

כאשר יתרת התמורה בגין ההקמה כמפורט באבן הדרך האמורה לתשלום, הרשות, 
  .מותנית שאינה קבלה תעודתמהרשות  שקיבל לאחרתשולם לספק רק 

 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה במימוש זכותה של הרשות על פי סעיף .15.3.5
    פי דין.לעיל, על מנת לגרוע מזכויות הרשות על פי שאר הוראות החוזה ו/או על  15.3

  אחריותה .16

תחל ממועד הקבלה בפועל  ביחס לכל חניון  תקופת האחריות למערכת ולביצוען של העבודות .16.1
אשר נתב"ג), /(שד"ת רמון הרלוונטי אתרכוללת לשל אותו חניון ועד לתום תקופת אחריות 

 12ותסתיים קבלת נתב"ג ובמועד קבלת שד"ת רמון במועד  , לפי העניין ובהתאמה,תחל
           ").תקופת האחריות": , לכל אתר בנפרדבחוזה( ים לאחר מכןחודש
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במהלך תקופת האחריות יעניק הספק לרשות, בגין המערכת ובגין ביצוען של העבודות, על  .16.2
ול באופן להלן, הכ 17 בסעיף אחריותו הבלעדית וללא תמורה את מלוא השירותים המפורטים 

  . ובתנאים ובהתאם לרמות השירות וזמני התגובה הנקובים במסגרתו

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במסגרת אחריותו, במהלך כל תקופת האחריות, ישא הספק  .16.3
עלות, מכל מין וסוג שהם, הדרושים לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי  ,הוצאה, בכל תשלום

ומסמכים נוספים וביטוח של  בדיקה, תיקון, הפקת דוחותזה, לרבות ומבלי לגרוע  16 סעיף
תוכנת הניהול, נתנו בקשר אליהם (לרבות יהמערכת ואיזה מרכיבי האספקה או השירותים שי

 .)םנתנו בגיניהשירותים שיו ויישומי המערכת שליטה ובקרה

ביחס  יחולו, בנוסף ובנפרד, גםתקופת האחריות האחריות ולמען הסר ספק מובהר בזאת, כי  .16.4
שינויים שביצועם יידרש על ידי הרשות, ל יחסרכישה נוספת של רכיבים ושירותים ו/או בכל ל

להלן, וזאת החל ממועד בו אישרה הרשות את קבלת כל אחד  18  סעיףבהתאם להוראות 
השינויים האמורים לת כל אחד ממהמועד בו אישרה את קב אומהרכיבים ו/או השירותים ו/

 אחריות תקופת(להלן, יחדיו: " לעיל, שיחולו בשינויים המחויבים 15  בהתאם להוראות סעיף
, לא תמשך בכל מקרה מעבר לפרק תוספותמובהר, כי תקופת האחריות בגין . ")תוספות בגין

  .התחזוקה או לתקופת האופציה (ככל שתחול) זמן הקצוב בחוזה לתקופת

    תחזוקהה .17

 תקופת התחזוקה ותקופות האופציה .17.1

 החל מתום תקופת האחריותתעמוד בתוקפה התחייבות הספק לאספקת שירותי התחזוקה 
בחוזה זה: ( ממועד סיום תקופת האחריות לנתב"ג שנים 9ועד לתום  בנפרדביחס לכל אתר 

הא מסורה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את "). לרשות תתקופת התחזוקה"
תמהיל שבו  , בכלחודשים 60על יעלה שאורכן הכולל לא תקופת התחזוקה בתקופות נוספות, 

"). במידה ותבחר הרשות לממש את האופציה האופציה תקופותתבחר הרשות (בחוזה זה: "
פת התחזוקה ו/או תום תקופת ם לפני תום תקומיי 30כאמור, תודיע הרשות לספק על כך עד 

האופציה, לפי העניין. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במידה ולא הודיעה הרשות לספק על 
רצונה להאריך את תקופת התחזוקה, לא תוארך תקופת התחזוקה ו/או תקופת האופציה, 

   לפי העניין.

 שירותי התחזוקה .17.2

י החוזה, ישא הספק באחריות כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו לביצוע הפרויקט על פ
, את שירותי תחזוקה באופן ובתנאים כל רכיבי האספקהלמערכת ולהעניק להבלעדית 

הנקובים בהצעת הספק, אשר למען הסר ספק, לא יפחתו בכל מקרה מהסטנדרטים הנקובים 
שירותי למפרט הטכני, ואשר יכללו בין היתר את כל אלה (בחוזה, יחדיו: " 5לשם כך בפרק 

 "): זוקההתח

 שירותי תיקון תקלות .17.2.1

, כל נזק ו/או פגם ו/או ליקוי ו/או אי התאמה, שא באחריות המלאה, לתקןיהספק י
השונים (חומרה, תוכנה  הוביישומיבמערכת שהתגלו  מכל מין וסוג שהם,

ו/או לפעול, לבחירת הרשות על פי שיקול דעתה הבלעדי, להסרת הנזק ו/או וקושחה)
ת, הכול באופן שבו אחר או אי ההתאמה האמורים בכל דרךהפגם ו/או הליקוי ו/

תעמוד המערכת במהלך כל תקופת החוזה בכל דרישות המערכת, וזאת בהתאם 
ובכפוף לרמות השירות ולזמני התגובה אותם נקב הספק בהצעתו למכרז, אשר לא 

  למפרט הטכני. 5.5.5יפחתו בכל מקרה מאלה הנקובים בסעיף 

זה לעיל, יתבצע על חשבונו  17.2.1 התחייבות הספק על פי סעיף  עוד מובהר, כי ביצוע
, של הספק ומבלי שיהיה זכאי לשם כך לתמורה נוספת מעבר לתמורה בגין התחזוקה

לרבות בשל שעות עבודה, נסיעות, חלקי חילוף, רכישה, אספקה והתקנה רכיבי 
  .אספקה וכיו"ב

  שדרוגים ושיפוריםעדכונים,  .17.2.2

במסגרת שירותי התחזוקה וכחלק בלתי נפרד מהם, יבצע הספק על  .17.2.2.1
אחריותו ומבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תמורה נוספת על זו הנקובה 

), Patch), תיקוני תוכנה (Updateלהלן, התקנת  שירותי עדכון ( 21.2 בסעיף 
 Software), חבילות תוכנה (Modules), מודולים (Add Onהתקני הרחבה (



33 

  
  

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  1669750:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750661, Fax:972 3 9711296  

Packages לא ו) וכן בנוסף שינויי ושדרוגי מהדורות וגרסאות מהותיים
), כל זאת מעת לעת, בסמוך לאחר Major and Minor Releaseמהותיים (

מועד הנפקתם, ובכל מקרה בכפוף לאישור מוקדם ובכתב של הרשות. 
שירותי התחזוקה, את כל הדרוש לצורך  בנוסף יבצע הספק במסגרת

שמירה רציפה על עדכניות המערכת על כל העלויות הכרוכות בכך ככל 
הדרוש על מנת להעמיד את המערכת במצב שבו היא פועלת, על פי שיקול 

  דעת הרשות, ללא כל פגם ו/או ליקוי ובהתאם לכל דרישות המערכת. 

ת בטרם ביצוע כל עדכון או מובהר במפורש, כי הספק יידרש להודיע לרשו .17.2.2.2
ויפרט את ההשלכות של עדכון או שדרוג  או לא מהותי) מהותי(שדרוג 

כאמור גם ביחס לרישיונות הנדרשים. הרשות תהיה רשאית, אך לא 
חייבת, לבצע עדכון/שדרוג כאמור. בכל מקרה לא יבוצע כל עדכון/שדרוג 

  ללא קבלת אישור הרשות. או לא מהותי) מהותי(

תאימות בין החומרה הקיימת במערכת (בין אם סופקה על -ל איבמקרה ש .17.2.2.3
תאימות של התוכנה - ידי הספק או על ידי צד שלישי כלשהו) ו/או אי

) להנחות את הספק שלא iלעדכון/שדרוג הנדרש, תהיה הרשות רשאית: (
לבצע עדכון או שדרוג כאמור, וזאת מבלי לגרוע מאחריות הספק לפיה 

) iiשות המערכת גם ללא העדכון/שדרוג; או (תעמוד המערכת בכל דרי
להורות לספק להתקין את העדכון/שדרוג (מהותי או לא מהותי) ולבצע את 
כל ההתאמות הנדרשות במערכת על מנת שתכיל את העדכון/שדרוג 
כאמור. בנסיבות אלה, הרשות תרכוש את רכיבי החומרה הנדרשים (למעט 

רכיבי החומרה על ידי הספק, אם במהלך תקופת האחריות, שאז יסופקו 
ללא תמורה) והספק ירכוש את התוכנה ו/או העדכון/שדרוג הנדרש. מובהר 
בזאת, כי הספק יידרש להתקין את רכיבי החומרה החדשים וכן לבצע את 
כל ההתקנות, הקונפיגורציות והממשקים (פיזיים וטכנולוגיים) על מנת 

  נוספת.   לשלב את הרכיבים החדשים במערכת, ללא תמורה 

במקרה בו רכיב חומרה ו/או תוכנה אינו נתמך יותר על ידי הספק או צד  .17.2.2.4
שלישי כלשהו, יידרש הספק, מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו על פי סעיף 
זה, לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת שהמערכת תמשיך לעבוד 
 בתפוקה מלאה כשהיא עומדת בכל דרישות המערכת, על אף שרכיבים אלה

אינם נתמכים. ככל שלא ניתן לתחזק את המערכת באופן שבו היא עומדת 
בכל דרישות המערכת ללא החלפת רכיב החומרה ו/או התוכנה כאמור, 
תרכוש הרשות את רכיבי החומרה הנדרשים, כאמור בסעיף זה לעיל, ואילו 
הספק יידרש לספק את התוכנות (של הספק או של כל צד שלישי) וכן לבצע 

ההתקנות של הרכיבים החדשים (חומרה ותוכנה), הקונפיגורציות את כל 
והממשקים (פיזיים וטכנולוגיים) על מנת לשלב את הרכיבים החדשים 

  במערכת, ללא תמורה נוספת.

מובהר בזאת, כי כל עדכון/שדרוג כאמור יבוצע בהתאם לאישור והנחיות  .17.2.2.5
  י.   הרשות ובתיאום מלא, בהתאם להוראות המפורטות במפרט הטכנ

 חלקי חילוף  .17.3

יערוך וינפיק הספק לרשות, רשימה מפורטת ומלאה של  המפורטשלב האפיון במהלך  .17.3.1
חלקי חילוף למערכת ולרכיבי האספקה הכלולים במסגרתה, בהתאם לספרי יצרן 

רמת הזמינות, שתהיה מבוססת על ומומחיותו של הספק,  וובהתאם לניסיונ
לופה של כל אחד מחלקי החילוף של הסבירות, הנחיצות והדחיפות לשימוש ותח

לצורך , כפי שנדרש )MTBFהמערכת (לרבות פילוח בלאי ביחס לתקופה בשיטת 
(בחוזה: עמידה בזמני התגובה לשירותי התחזוקה המפורטים במפרט הטכני 

 . אשר תוגש לאישור רש"ת ")רשימת חלקי החילוף"

וברורה לחלקי יתייחס הספק בצורה מפורשת  ,במסגרת רשימת חלקי החילוף .17.3.2
, וזאת בסוג, בכמות, בכל אחד מאתרי הרשותהחילוף אשר זמינותם נחוצה 

הדרושים על מנת לאפשר לספק לבצע את שירותי התחזוקה וכל יתר התחייבויותיו 
 יםהנקובוזמני התגובה הנקובות בחוזה, במלואם ובמועדם, בהתאם לרמות השירות 

  בצדדים שלישיים. במפרט הטכני, ללא כל עיכובים וללא תלות 
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לרשות שמורה הזכות לדרוש, בכל עת, ובהתאם לצרכיה, על אף האמור מובהר, כי  .17.3.3
את  –לעדכן על פי שיקול דעתה הבלעדית את רשימת חלקי החילוף ובכלל זאת 

 . כמויות חלקי החילוף הכלולות במסגרתה

יישא הספק  ,ומבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תמורה תחזוקהכחלק משירותי  .17.3.4
לצורך  בהתאם לרשימת חלקי החילוףבאחריות לאספקה של חלקי חילוף הנדרשים 

לתפעול שוטף של המערכת על מנת ו עמידה בזמני התגובה המפורטים במפרט הטכני
, לרבות העמסה, שינוע, פריקה ואחסון חלקי שזו תעמוד בכל דרישות המערכת
בכל אחד מאתרי י הספק יתחייב להחזיק במלא. החילוף באתר הרשות הרלוונטי

כל תקופת כל חלקי חילוף הנדרשים לאחזקת המערכת למשך את ולספק הרשות 
בכל אחד מאתרי  וכן לעדכן את רמות המלאי התחזוקה (לרבות תקופות האופציה)

  .בהתאם לצריכת חלקי החילוף בפועל , על חשבונו,הרשות

חו על ידי הספק, כל חלקי החילוף הנחוצים, יהיו חדשים ומקוריים, ישמרו ויבוט .17.3.5
קה, והשלמת באחריותו ועל חשבונו, וישמשו את הספק, לצורך ביצוע שירותי התחזו

 כל התחייבויות הספק על פי החוזה. 

הספק ישא הרשות תעמיד לרשות הספק שטחי אחסון לחלקי החילוף בכל אתר.  .17.3.6
 באחריות הבלעדית לשמור על כל חלקי החילוף הנחוצים וכן על הציוד, המתקנים,

באיזה  בשטחי אחסוןהחומרים אותם תאפשר הרשות לספק להותיר ו/או לאחסן 
  .מאתרי הרשות

ואחסון מלאי חלקי חילוף על באספקה למען הסר ספק מובהר בזאת במפורש, כי אין  .17.3.7
ובכמות/סוג חלקי החילוף אותם הגדירה הרשות במסגרת  באתר הרשות ידי הספק

הרשות אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע , על מנת להטיל על רשימת חלקי החילוף
בשום צורה ואופן מאחריות הספק על פי החוזה, ובכלל האמור: אחריותו המלאה 

ק לביצוע ולהשלמת שירותי התחזוקה במלואם ובמועדם בהתאם והבלעדית של הספ
לרמות השירות ולזמני תגובה הנקובים בחוזה, והספק מוותר בזאת באופן, סופי 

זר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין מלא ובלתי חו
 וסוג שהן בקשר לכך.

ועל פי סעיף  לעיל 16 מובהר בזאת, כי אחריותו של הספק לבצע את התחייבויותיו על פי סעיף  .17.4
, ליקוי או קלקול במערכת בשל מעשה זדון פגם) נגרמו i(הבאות:  , תחולנה גם בנסיבותזה 17 
הפעלת המערכת  , ליקוי או קלקול במערכת בעקבותפגם) נגרמו iiהרשות או מי מטעמה; ( של

; שלא בהתאם להוראות המחמירות פחות מבין: הוראות היצרן הרלוונטי או הוראות הספק
)iii (  קוי או קלקול במערכת בשל ביצוע שינויים או תחזוקה במערכת שבוצעו , ליפגםנגרמו

באמצעות גורמים שאינם הספק ו/או מי מטעמו או שאינם משתמשי הרשות שהוסמכו לשם 
ין ביצוע התחייבויותיו המפורטות . עם זאת, מובהר כי בגכך על ידי הספק ו/או מי מטעמו

 18.4.3 להוראות סעיף זה לעיל, יהיה הספק זכאי לתשלום, אשר יחושב בהתאם  17 בסעיף 
 . להלן

 17 סעיף  ועל פי לעיל 16 על פי סעיף למען הסר ספק, כי אחריותו של הספק עוד מובהר בזאת,  .17.5
הממשק שבין מערכות פעולות שבוצעו באמצעות קבלני משנה מטעמו ו/או על גם על תחול , זה
  לבין המערכת ורכיבי האספקה הכלולים במסגרתה. תשתיות הרשות ו

הספק, לא יפגע  ישא באחריות המלאה והבלעדית לכך שמתן איזה מהשירותים על ידייהספק  .17.6
 ו/או לא יגרע, בשום צורה ואופן מאחריות היצרן של כל אחד מרכיבי האספקה. 

   מוקד שירות .17.7

החל ממועד תחילת תקופת ההרצה ועד לתום תקופת החוזה, יפעיל הספק, כחלק  .17.7.1
רה ו/או תשלום, מוקד בלתי נפרד מהעבודות, ומבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תמו

, בו יתקיימו כל המאפיינים אותם י התחזוקה על פי החוזהשירות לצורך מתן שירות
בכל מקרה מהסטנדרטים הנקובים לשם אשר לא יפחתו ציין הספק בהצעתו למכרז, ו

מוקד זה (להלן: " 17.7 למפרט הטכני ומשאר הוראות סעיף  5.4כך בסעיף 
 ").השירות

היה זמין עבור הרשות, באמצעות מענה אנושי וכן ימצא בכוננות מוקד השירות, י .17.7.2
תיאום וביצוע כל  , לצורך, בהתאם לשעות השירות הנקובות במפרט הטכניובזמינות

התחייבות המוטלת על הספק על פי החוזה ו/או על פי דין, במלואן ובמועדן, לרבות 
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קב אודות ביצוען לעניין תיאום וביצוע קריאות שירות וכן לעניין פיקוח ומע
 והשלמתן של ההתחייבויות כאמור וכיו"ב. 

(* הפרטים פנייה למוקד השירות, תתבצע באמצעות אחד מאמצעי ההתקשרות הבאים  .17.7.3
באמצעות  או _____________ :שמספרוטלפון : יושלמו במועד החתימה על החוזה)

: תובתטלפון סלולארי שמספרו: ____________ או באמצעות דואר אלקטרוני לכ
: ____________ ה, או על ידי שליחת פקס למספר פקסימילי____________

קריאת מסגרת ב ")קריאת שירות(להלן, יחדיו: "אמצעי ההתקשרות" ובהתאמה: "
 . עים לו בקשר עם התקלהאת הנתונים הידו פרט הפונהירות יהש

המענה הנדרש לכל קריאת שירות, מבלי שהדבר יגרע ממחויבות  הספק יספק את .17.7.4
 הספק לתקן את התקלה, וזאת באמצעות כל אחת מהנ"ל: 

 מענה באמצעות הדרכה טלפונית; .17.7.4.1

 מענה שיבוצע על ידי הספק במישרין באמצעות נציג שישלח לאתר הרשות.  .17.7.4.2

ישרין ממוקד שליטה מרוחק, לרבות מענה שיבוצע על ידי הספק במ .17.7.4.3
 באמצעות האינטרנט (תוכנה בלבד). 

הרשות תהיה רשאית, בכל עת, ליתן לספק הודעה על ביטול קריאת שירות באמצעות  .17.7.5
מוקד השירות, בכתב באמצעות פקסימיליה, באמצעות כתובת הדוא"ל או באמצעות 

מקרה לכל תשלום ואו פנייה לנציג הספק או מי מטעמו. הספק לא יהיה זכאי בשום 
 שיפוי בגין ביטולם של איזה מקריאות השירות.

הספק יתעד בפירוט, באמצעות מערכת מעקב תקלות את הליך הטיפול בכל קריאת   .17.7.6
 שירות, ממועד קבלתה במוקד השירות ועד ליישומה המלא בהתאם להוראות החוזה

בהן עד להשלמת  . תיעוד הפניות והליך הטיפוללמפרט הטכני 5.5.6 כמפורט בסעיף
הטיפול, יערך ויימסר לנציג הרשות הרלוונטי ולגורמים המוסמכים מטעמה על פי 

 .  למפרט הטכני 5.5.6 כמפורט בסעיףהחוזה, על חשבון הספק, 

הספק ישיב לכל קריאת שירות שהתקבלה במסגרת מוקד השירות לא יאוחר מזמני  .17.7.7
ו על זמני התגובה הנקובים התגובה אותם ציין הספק בהצעתו למכרז, אשר לא יעל

במפרט הטכני. בנוסף לאמור, מיד עם קבלת כל קריאת שירות, יפנה הספק את 
הפנייה האמורה לגורמים הרלוונטיים אצל הספק על מנת לקדם את ביצוע הפעילות 
נשוא הקריאה, ובכלל האמור על מנת לאפשר את ביצוע והשלמת השירותים 

יכובים וללא הפסקות במהירות האפשרית, המתבקשים במסגרתה ברציפות ללא ע
 בסטנדרטים ובמגבלת רמת השירות וזמן התגובה שנקצבו לשם כך במפרט הטכני. 

 כרטיסים ומדבקות –אספקת מתכלים  .17.8

כרטיסים ומדבקות של שוטפת כחלק משירותי תחזוקה, יישא הספק באחריות לאספקה 
למפרט  )9( 2.1.3 מפורט בסעיף , כהנדרשים לתפעול שוטף של המערכת בכמויות ומהסוגים

להזמנה שתוציא לשם כך  בהתאםלנתב"ג תתבצע והמדבקות אספקת הכרטיסים . הטכני
  .הרשות

  תחזוקהשירותי הפיצוי מוסכם ל .17.9

למפרט  5.5.5בסעיף  ו/או זמני התגובה הנקוביםשירות הלא עמד הספק ברמות  .17.9.1
, אזי מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות על זה 17  או בשאר הוראות סעיף הטכני

פיצויים , מיד עם דרישתה הראשונה פי חוזה זה ו/או על פי דין, ישלם הספק לרשות
להלן: ( למפרט הטכני 5.5.5בסעיף כך בסכום ובתנאים הנקובים לשם מוסכמים 

  .")הפיצוי המוסכם"

פיצוי המוסכם ואופן חישובו מהווה פיצוי הולם הצדדים מצהירים בזאת, כי סך ה .17.9.2
וסביר לנזקים אשר נגרמו לרשות בנסיבות האמורות, אולם אין בפיצוי המוסכם על 

  במלואם ובמועדם.  שירותי התחזוקהמנת לגרוע מאחריות הספק לבצע ולהשלים את 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצוי המוסכם, כולו או חלקו על  .17.9.3
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 הפרתו על ידי הספק 
  ו/או בגין נזקים נוספים שנגרמו לה ו/או למי מטעמה מעבר לסכום הפיצוי המוסכם. 
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פי החוזה ו/או על פי דין, בנסיבות בהן מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות על  .17.9.4
התעכב הספק בביצוע איזה מהתחייבויותיו על פי החוזה, תהיה הרשות רשאית 
לפנות לספק הנוסף לביצוע ההתחייבויות האמורות ו/או לכל צד שלישי, ויחולו 

 להלן.  30 בעניינים אלה שאר ההוראות המפורטות בסעיף 

עם מראש בתיאום , אפשר לספק ולעובדיו גישה למערכתתהיה רשאית לשות הר .17.9.5
תעמיד לרשות כן בנוסף, וובכפוף למגבלות אבטחת המידע הקיימים ברשות הרשות 
את המידע, האמצעים והנתונים שברשותה בנוגע למערכת  , באופן סביר,הספק

 .הנדרשים לצורך ביצוע השירותים

  שינויים .18

ליזום, במהלך כל תקופת החוזה,  תהא רשאיתרשות ה, אות החוזהיתר הורמבלי לגרוע מ .18.1
בביצוע העבודות או בכל חלק מהן, לרבות תוספות ו/או ו/או שיפורים עריכת שינויים 

 הפחתות בכל היקף שהוא במסגרת ו/או בקשר עם העבודות, ברכיבי האספקה ו/או במערכת
(להלן:  גם שאינם מהווים חניוניםלרבות רכישת רכיבי אספקה עבור אתרי רשות השונים, ה

מבלי לגרוע  והספק יהיה חייב לבצע את השינויים בהתאם לדרישת הרשות. ,")השינויים"
במסגרת השינויים, לרכוש  שמורה האופציה,מכלליות האמור, מובהר בזאת, כי לרשות תהא 

האופציה,  הכלולים בכתב הכמויות. כמו כן, לרשות שמורה אמצעים לזיהוי מקום חניה פנוי
במסגרת השינויים, להתקנה עתידית של המערכת בתצורה "ענן", באופן ובתנאים שיוגדרו 

 לשם כך.

במידה ולדעת הספק, השינויים אותם מתעתדת הרשות לבצע, עלולים לפגוע במערכת ו/או  .18.2
לגרוע מדרישות המערכת, יישא הספק באחריות להודיע על כך לרשות בכתב, בצירוף מכתב 

בהיר את הסתייגויותיו מביצוע השינויים ואת השלכותיהם על המערכת ועל מנומק המ
דרישות המערכת. בחרה הרשות לבצע את השינויים חרף הסתייגויות הספק, לא יישא הספק 
באחריות לליקויים שנגרמו במערכת כתוצאה מביצוע השינויים האמורים. מובהר כי אין 

יותו של הספק לטיב הביצוע של השינויים אותם בהוראת סעיף זה לעיל, על מנת לגרוע מאחר
   התבקש לערוך במסגרת הוראת השינויים, חרף הסתייגויותיו.

לעיל ולמען הסר ספק מובהר בזאת, כי ביצוע הפעולות הבאות לא  18.1 על אף האמור בסעיף  .18.3
  זה, והם יבוצעו על ידי הספק ללא תמורה נוספת:  18 יחשבו כשינויים לעניין סעיף 

כל שינוי, התאמה, תיקון, תוספת ו/או הפחתה, מכל מין וסוג שהוא, אשר נגרמו  .18.3.1
כתוצאה ממעשה, מחדל ו/או הפרה של הספק ו/או שידרשו לצורך קיום מלא 

העמדת המערכת , לרבות למת העבודותהתחייבויותיו של הספק ו/או לצורך הש
  בדרישות המערכת. 

שינויים כפויים במערכת, לרבות במקרה שנוצרה מניעה מעשית, חוקית או אחרת  .18.3.2
, ובלבד שהעילה לביצוע השינויים הכפויים, לבצע שימוש כלשהו במערכת בלעדיהם

, אחרת לבצע שימוש כלשהו במערכת בלעדיהםהחוקית או לרבות בשל המניעה ה
 .ייתה קיימת לפני המועד האחרון להגשת ההצעות במכרזה

  : המפורטות להלןשל השינויים, יחולו ההוראות  םדרשה הרשות את ביצוע .18.4

דרישה לשינויים תשלח לספק, על ידי הרשות, בכתב, טרם המועד המתוכנן לביצוע  .18.4.1
  "). הזמנה לשינוייםהשינוי (להלן: "

יים, יגיש הספק לרשות תוכנית לאחר קבלת ההזמנה לשינו ימי עסקים 5 תוך .18.4.2
שינויים המגדירה את ביצוע השינויים, את העבודות אותן יש לבצע במסגרתם, ואת 

למפרט הטכני  4.5.9סעיף האופן בו היא עונה על דרישות הרשות, לרבות כמפורט ב
 "). תוכנית השינויים תכלול את שלבי העבודה, לוח זמניםתוכנית השינויים(להלן: "

(כולל מועדי תחילת  צוע השינויים על לוח הזמנים הכללי לביצוע הפרויקטוהשפעת בי
, לוח בגין ביצוע השינויים (ככל שתהיה) וסיום ביצוע), לרבות ציון גובה התמורה

זמני אספקה מובהר כי הזמנים, בדיקות הקבלה ו/או כל השפעה אחרת על העבודות. 
  קלנדאריים.חודשים  3, לא יעלו על של רכיבי האספקהוהתקנה 

את תחשיב התמורה הצפוי בגין ביצוע יערוך הספק במסגרת תוכנית השינויים  .18.4.3
סך "(התמורה בגין ביצוע השינויים, תכונה להלן:  בהתאם למפורט להלןהשינויים, 

 ו/או שעות עבודה) מחירי רכיבים של המערכת i( :")התמורה בגין השינויים
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השינויים (להלן: " מחיר בכתב הכמויות, ככל שננקב עבורם הנקובים בכתב הכמויות
) מחירי הרכיבים האמורים כפי שהם נקובים במחירון ii( אוו/; ")המתומחרים

שעות עבודה של בעלי מקצוע ) iiiו/או ( הנחה 20%הרשמי של היצרן בניכוי 
רלוונטיים, כפי שיהיו במועד הזמנת השירותים על פי תעריפי מנה"ר, כפי שיתעדכנו 

הרכיבים בכתב הכמויות לא יישאו הפרשי  ימחיר .הנחה 10%יכוי מעת לעת, בנ
 הצמדה.

, כולל מחיר ת, משקפהשינויים בגין התמורה סך כי, בזאת מובהר ספק הסר למען .18.4.4
 והשלמת בביצוע הגלומות והפעילויות העבודות כל ביצוע בגין וסופי מלא, יחיד

. עוד מובהר בזאת, "ביווכ עבודה שעות, נסיעות: ספק הסר למען לרבות, השינויים
למען הסר כל ספק, כי במסגרת ביצוע העבודות (לרבות שינויים), הספק לא יהיה 

, תיעוד, מפורטזכאי לתמורה נוספות בגין עריכת מסמכי עבודה, לוח זמנים, אפיון 
הדרכה, הטמעה, מבדקי קבלה וכל יתר הפעולות אותן נדרש הספק לבצע בקשר עם 

  .המערכת

ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אם ברצונה  מורה הזכות להודיע לספק, בכתבבידי הרשות ש .18.5
לדחות את תוכנית השינויים המוצעת על ידי הספק או לאשרה, במלואה או בסייגים. הרשות 

  תפרט בהודעתה לספק את הסתייגויותיה ו/או את הערותיה לתוכנית השינויים, ככל שיהיו. 

ו אשרה אותה בסייגים, יבצע הספק על חשבונו ויגיש דחתה הרשות את תוכנית השינויים א .18.6
ימי עבודה לאחר מועד קבלת ההודעה כאמור, תוכנית שינויים  3 -לרשות, לא יאוחר מ

מתוקנת, בהתאם לסייגים ו/או להערות אותם ציינה הרשות בהודעתה, ויחולו לעניין זה שאר 
  לעיל. 18.4 ההוראות מפורטות בסעיף 

"), יבוצעו תוכנית השינויים המאושרתאישרה הרשות את תוכנית השינויים (להלן: " .18.7
השינויים בהתאם להוראות תוכנית השינויים המאושרת. הספק יעדכן את כל הנספחים 
הרלוונטיים לחוזה וכל תיעוד אחר שיש לעדכנו בהתאם לתוכנית השינויים המאושרת, לרבות 

, באופן שבו יחשבו השינויים לצורך החוזה ובקשר עם םיהמאושר העבודה מסמכי
באופן והתחייבויות ואחריות הספק על פיו, כחלק בלתי נפרד מהפרויקט, לכל צורך ועניין, 

שבו ישא הספק באחריות הבלעדית לביצוע ולהשלמת הפרויקט ולאחריות ותחזוקת 
ת בכל מקרה, בכל המערכת, לאחר ביצוע השינויים במלואם ובמועדם, כשהמערכת עומד

דרישות המערכת, כשהן מעודכנות בהתאם לשינויים שאושרו על ידי הרשות. תוכנית 
 . יםהמאושר העבודה מסמכימהשינויים המאושרת תתהווה חלק בלתי נפרד 

על פי הרשות לביצוע השינויים בכתב של הספק לא יחל בביצוע השינויים טרם קבלת אישור  .18.8
  תכנית השינויים המאושרת.

ימים לאחר הוצאת חשבונית שאושרה על  30מורה בגין השינויים תשולם בתנאי שוטף + הת .18.9
בכפוף לכך שעד למועד האמור, אישרה הרשות את קבלתם של השינויים, והכול ידי הרשות, 

  .למעט אם נקבע אחרת במסגרת תוכנית השינויים המאושרת

חוזה, למעט אם הכל הוראות ו על השינויים וכל הנובע מהם, במישרין ו/או בעקיפין, יחול .18.10
  .או בתוכנית השינויים המאושרת זה 18 נקבע אחרת ובמפורש בסעיף 

  זה. 18 לא יבוצעו שינויים על ידי הספק אלא בהתאם להוראות סעיף  .18.11

   השהיית העבודות  .19

רשות תהיה רשאית להורות לספק, בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, על השהיית ביצוען ה .19.1
אף ימסר לספק אשר עשויה להשל העבודות (כולן או חלקן), מכל סיבה שהיא, בהודעה 

בו מתעתדת הרשות להתחיל ולהשהות את ביצוע העבודות (להלן:  לפני המועדבסמוך 
  ").הודעת השהיה"

, מעשה ו/או מחדל של הספק שתינתן בשל השהיההודעת כל ובהר, כי למען הסר ספק מ .19.2
  .תחשב כעיכוב בביצוע העבודות שבאחריותו של הספק על פי הוראות החוזה

לתקופה לעיל,  19.2 דרשה הרשות את השהיית העבודות שלא מן הטעמים המנויים בסעיף  .19.3
 פוי יחיד, סופי, בלעדי, גמור ומוחישיהיה הספק רשאי לדרוש מהרשות ימים,  30העולה על 

מעוגנות בחשבוניות ו/או באסמכתאות אחרות, בכתב, כפי כשהן בגין הוצאות ישירות, לט, 
"). הרשות תשלם לספק דמי ההשהיהשאלה יאושרו (כולם או חלקם) על ידי הרשות (להלן: "

יום מסוף החודש שבו העביר הספק חשבוניות ו/או (תשעים)  90את דמי ההשהיה תוך 
  אסמכתאות בגינם, ובכפוף לאישורם. 
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הספק מתחייב לפעול, על מנת לבטל או לצמצם, כל הוצאה ו/או התחייבות הניתנים לביטול  .19.4
לרשות שמורה הזכות  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי .או צמצום ככל שיגרמו עקב ההשהיה

 הוצאותאת כל אותן ורה לו יהיה זכאי הספק על פי החוזה, התמלנכות מתשלום המלאה 
  .לבטל או לצמצם כאמור ספקיכול היה הש

השהייה יהוו סעד סופי, מלא וגמור בגין השהיית העבודות, ומלבד דמי המובהר בזאת, כי דמי  .19.5
ההשהיה, לא יהיה בהשהיית העבודות כדי להטיל על הרשות כל אחריות נוספת ו/או כדי 

חריות הספק לביצוע מלא התחייבויותיו על פי חוזה זה, והספק מוותר בזאת וכן לגרוע מא
יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהם וכן לא יהיה זכאי לכל 

  פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי נוספים מכל מין וסוג שהם בקשר לכך. 

היה הרשות רשאית לדרוש מהספק לחדש בכל זמן לאחר המועד שנקבע לתחילת ההשהיה, ת .19.6
לפני מועד ימים  21לפחות את ביצוע העבודה, וזאת באמצעות הודעה שתימסר לספק, בכתב, 

 "). הודעה מוקדמת לחידוש העבודותחידוש העבודות (להלן: "

שנודע לו על השהייה או לאחר שנודע לו , מייד לאחר ישא באחריות המלאה והבלעדית הספק .19.7
ולכל הגורמים  כל צוות הספקללהודיע  להמשיך את ביצוע התחייבויותיועל האפשרות 

 .המעורבים אודות ההשהיה ו/או חידוש הפעילות

דכנו ויע לוח הזמנים לביצוע הפרויקט יעודכן בהתאם לפרק הזמן שבו חלה ההשהיה ובהתאם .19.8
נים הנספחים הרלוונטיים לחוזה זה וכל תיעוד אחר שיש לעדכנו לרבות התאמת לוח הזמ

  .הדרוש להמשך ביצוע העבודות

  כוח עליון .20

בשל התחייבות מהתחייבויותיו על פי החוזה לקיים שיהיה מנוע או מעוכב מלחוזה צד  .20.1
"), הצד הנפגע(להלן: " , יודיע על כך לצד שכנגד")הצד המנוע(להלן: " נסיבות של כוח עליון

ע לאותו צד על התקיימותו ) ימים מהמועד שנוד7ללא דיחוי, ובכל מקרה לא יאוחר משבעה (
מובהר, כי במידה ולא נמסרה הודעה תוך  .")תקופת ההודעהשל כוח עליון ועל סיומו (להלן: "

 תקופת ההודעה, לא ייחשבו הנסיבות האמורות ככוח עליון על פי הוראות החוזה.

ף ": נסיבות של כוח עליון כהגדרתן על פי הוראות כל דין ואשר בנוסכוח עליון" –בחוזה 
מתקיימים בקשר עם הנסיבות האמורות כל אלה: קרות הנסיבות המהוות כוח עליון אינן 
בשליטתו של צד המנוע; הצד המנוע לא יכול היה לצפות באמצעים סבירים את הנסיבות 
האמורות; הצד המנוע אינו יכול למנוע באמצעים סבירים את השלכותיהם של הנסיבות 

ת האמורות הצד המנוע אינו יכול למלא את מלוא האמורות; כתוצאה ישירה מהנסיבו
  התחייבויותיו על פי החוזה. 

     "כוח עליון", לא יכללו הנסיבות הבאות: למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי בהגדרת המונח .20.2

 ו/או שינויים במדיניות מיסוי; םו/או פיסקאליי םשינויים מוניטאריי .20.2.1

 מלחמה שאינה מוכרזת; גיוס מילואים.  .20.2.2

 ע המבוטח על פי החוזה; אירו .20.2.3

(לרבות בשטחי  םאירועי פח"ע, טרור, אינתיפאדה, סגר, ושאר אירועים ביטחוניי .20.2.4
 יש"ע); 

  מחסור בחומרים, ציוד או עובדים; .20.2.5

השעיה, סיום, הפרעה, סירוב ליתן או הימנעות מהשגה או מחידוש של כל היתר,  .20.2.6
 ; רישיון, הסכמה או אישור הדרושים לביצוע התחייבויות הספק

בחוזה, אשר אלמלא כך יתכן והיה נחשב  ותכל אירוע אחר שתוצאותיו מוסדר .20.2.7
 עליון.  חכאירוע כו

על אף קיומו של כוח עליון, יפעלו הצדדים במטרה להביא לקיום התחייבויותיהם על פי  .20.3
  החוזה, ללא עיכובים.

או  , על מנת לבטלבאופן סביר לבצע את כל הדרוש הצדדים יפעלו במשותף, ככל הניתן .20.4
(לרבות לעניין עמידה של הספקהשלכותיו של כוח עליון על ביצוע התחייבויותיו  אתלצמצם, 

כל הוצאה ו/או התחייבות לצמצם או לבטל  –במועדים הקבועים בלוח הזמנים) ובכלל זאת 
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קיומו של כוח עליון. למען הסר ספק מובהר הניתנים לביטול או צמצום ככל שיגרמו עקב 
התמורה לו יהיה זכאי הספק על פי לנכות מתשלום המלאה שמורה הזכות לרשות  בזאת, כי
כמו כן, מובהר . לבטל או לצמצם כאמור ספקיכול היה הש הוצאותאת כל אותן החוזה, 

בזאת, למען הסר כל ספק, כי קיומו של כוח עליון לא יגרע מחבותו של הספק מלבצע את 
עליון או מביצוע התחייבויות  חשל כומלוא התחייבויותיו אשר קדמו להתרחשות אירוע 

 העליון. חשאינן מושפעות מאירוע של כו

לעיל, אי ביצוע התחייבויות של הצד המנוע על פי החוזה  20.3 -20.4 בכפוף להוראות סעיף  .20.5
 עליון לא יחשבו כהפרת החוזה. בשל אירוע כוח 

עם סיום אירוע של כוח עליון, ימשיך הצד המנוע, ללא דיחוי, בביצוע התחייבויותיו על פי  .20.6
החוזה, באופן מיידי, לא יאוחר מהתקופה אותה תקצוב הרשות לשם כך, ותוך תיאום עם 

 . הצד הנפגע

או  רוע של כוח עליוןשנודע לו על אי, מייד לאחר ישא באחריות המלאה והבלעדית הספק .20.7
ולכל  כל צוות הספקללהודיע  לאחר שנודע לו על האפשרות להמשיך את ביצוע התחייבויותיו

הגורמים המעורבים אודות קיומו של כוח עליון והשלכותיו, לרבות ההשפעה הצפויה על 
 .לוחות הזמנים ויתר הפעילויות הנובעות מביצוע החוזה

ד רשאית לבטל את החוזה באמצעות הודעה מוקדמת אירע כוח עליון, תהיה הרשות בלב .20.8
דכנו ויעימים שתישלח לשם כך לצד שכנגד. לא בוטל החוזה על ידי הרשות,  14בכתב של 

 הנספחים הרלוונטיים לחוזה זה וכל תיעוד אחר שיש לעדכנו לרבות התאמת לוח הזמנים
בוטל החוזה ונסיבות כוח  לפרק הזמן שבו חלו נסיבות של כוח עליון. בנוסף, בנסיבות בהן לא

ימים רצופים, יהיה הספק זכאי לתשלום יחיד, סופי,  180עליון התמשכו מעבר לתקופה של 
לעיל. בוטל החוזה,  19.3 בלעדי, גמור ומוחלט, אשר יחושב בהתאם למנגנון המתואר בסעיף 

השירותים שהעניק עד למועד הביטול, ויחולו בעניין זה שאר יהיה הספק זכאי לתשלום בגין 
 להלן.  28.1  ההוראות המפורטות בסעיף

תשלום וסעד  והולעיל, י 20.8  מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי התשלומים הנקובים בסעיף .20.9
    ומוחלט התקיימותן של נסיבות כל עליון וכל הנובע מהן.גמור  , בלעדי,מלא יחיד, סופי,

  התמורה .21

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

  הקמההתמורה בגין  .21.1

במלואן ובמועדן, והאחריות  מההקתמורת ביצוע כל התחייבויות הספק בתקופת ה .21.1.1
בהתאם להוראות החוזה, תשלם הרשות לספק כסכום כולל, סופי, שלם ומוחלט 

)"Lump Sum"( יושלם במועד חתימת ______________________________ , בסך של*]
 "), בתוספת מע"מ. הקמההתמורה בגין ה: ", יחדיובחוזה זה( החוזה]

בגין ההקמה תחושב על פי כתב הכמויות מובהר בזאת במפורש, כי התמורה 
בהצעתו הכספית, כשמחירים אלה  הספקלפרויקט ובהתייחס למחירי היחידה שנקב 

  אינם כוללים הצמדה או ריבית מכל מין וסוג.

אבני הדרך לתשלום השלמת  אחרתשולם בהתאם ל הקמהההתמורה בגין  .21.1.2
דרך שקודמים לאבן השלמת כל אבני ה –למען הסר ספק  –, לרבות המפורטים להלן

  : הרלוונטית לתשלוםהדרך 

עם , ישולם על ידי הרשות לספק הקמהמהתמורה בגין ה 10%סך המהווה  .21.1.2.1
  . להלן 22.1.1 וכנגד ערבות מקדמה, כמפורט בסעיף  חתימת החוזה

שות לספק , ישולמו על ידי הרההקמהמהתמורה בגין  15%סך המהווה  .21.1.2.2
ללוח אבני הדרך  2 מס' דרך ן, כמפורט באבהמפורטהשלמת האפיון לאחר 

 .למפרט הטכני 4.5.2שבסעיף 

, ישולם על ידי הרשות לספק הקמהמהתמורה בגין ה 15%סך המהווה  .21.1.2.3
בשדה תעופה רמון,  )SAT(התקנה מוצלחת ובדיקות קבלה  לאחר השלמת

 .למפרט הטכני 4.5.2עיף ללוח אבני הדרך שבס 9 מס' כמפורט באבן דרך
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, ישולם על ידי הרשות לספק הקמהמהתמורה בגין ה 10%סך המהווה  .21.1.2.4
במתחם ממדל ) SAT(התקנה מוצלחת ובדיקות קבלה  לאחר השלמת

למפרט  4.5.2ללוח אבני הדרך שבסעיף  14 מס' בנתב"ג, כמפורט באבן דרך
 .הטכני

שות לספק , ישולם על ידי הרהקמהמהתמורה בגין ה 10%סך המהווה  .21.1.2.5
עבור  ברמת כל חניון) SAT(התקנה מוצלחת ובדיקות קבלה  לאחר השלמת
ללוח אבני  15 מס' באשכול א' נתב"ג, כמפורט באבן דרך כל החניונים

 .למפרט הטכני 4.5.2הדרך שבסעיף 

, ישולם על ידי הרשות לספק הקמהמהתמורה בגין ה 10%סך המהווה  .21.1.2.6
עבור  ברמת כל חניון )SAT(לה התקנה מוצלחת ובדיקות קב לאחר השלמת

ללוח אבני הדרך  15 מס' באשכול ג' נתב"ג, כמפורט באבן דרךכל החניונים 
  .למפרט הטכני 4.5.2שבסעיף 

, ישולם על ידי הרשות לספק הקמהמהתמורה בגין ה 15%סך המהווה  .21.1.2.7
עבור  ברמת כל חניון )SAT(התקנה מוצלחת ובדיקות קבלה  לאחר השלמת
ללוח אבני  15 מס' כול ב' נתב"ג, כמפורט באבן דרךבאש כל החניונים

  .למפרט הטכני 4.5.2הדרך שבסעיף 

על ידי  םשולת, הקמההמהתמורה בגין  15%סך המהווה יתרת התמורה, ב .21.1.2.8
לעיל  15  בסעיף, כמפורט הקבלה הסופית של המערכת הרשות לספק לאחר

ובלבד  ,למפרט הטכני 4.5.2ללוח אבני הדרך שבסעיף  17 מס' באבן דרךו
שעד למועד האמור ביצע הספק את מלוא התחייבויותיו על פי החוזה, 

 . להלן 22.1.3  הבדק כמפורט בסעיףלרבות המצאת ערבות 

והתמורה  התחזוקה מובהר בזאת, כי מלבד תשלום לו יהיה זכאי הספק בגין שירותי .21.1.3
את מלוא התשלום לו  הקמההבגין השינויים (ככל שתחול), מהווה התמורה בגין 

בהתאם להוראות החוזה זכאי הספק מהרשות עבור השלמת ביצוען של כל העבודות 
 ומעבר לתמורה זו, לא תשולם לספק כל תמורה נוספת. 

של שראל התמורה בגין ההקמה תשולם בשקלים חדשים, על פי השער היציג בבנק י .21.1.4
 .החשבונית הנפקתנכון ליום המטבע בו נקב הספק בהצעתו למכרז 

, סופימלא, , הנו הקמבגין ההלמען הסר ספק מובהר עוד בזאת, כי סכום התמורה  .21.1.5
כל הפרשי הצמדה ו/או ריבית מכל מין וסוג בשום מקרה, ומוחלט והוא לא ישא  יחיד

זה  21.1 יות האמור בסעיף ולכל תקופה שהיא. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלל
לעיל, מובהר עוד בזאת, כי כל העלויות ו/או ההוצאות ו/או התשלומים, מכל מין 

במהלך תקופת  יצוע העבודותבוסוג שהם, הכרוכים במישרין ו/או בעקיפין ב
  , יחולו על הספק וישולמו על ידו. הקמהה

והמע"מ בגינה יבוצעו כנגד קבלת חשבונית מס כדין, ה קמבגין ההרה תשלום התמו .21.1.6
 8.7 כל אבן דרך רלוונטית כמפורט בסעיף  קבלתימים ממועד  30ובתנאי שוטף + 

  . לעיל, לפי העניין 15.1 לעיל ובסעיף 

 תמורה בגין תחזוקה .21.2

בגין ביצוע כל התחייבויות הספק בתקופת התחזוקה, במלואן ובמועדן, בהתאם  .21.2.1
להוראות החוזה, יהיה הספק זכאי, במהלך תקופת התחזוקה בלבד, לתשלום בסך 

הסך המצטבר כולל, מוחלט ובלעדי של דמי תחזוקה שנתיים קבועים המהווים את 
 : ")תמורה בגין תחזוקה: "בחוזה(ין כדהכול בצירוף מע"מ  של כל אלה,

תמורה יהיה זכאי הספק לשד"ת רמון התחזוקה בהחל מתחילת תקופת  .21.2.1.1
בסך  מכפלת האחוז השנתי הקבוע אותו נקב הספקאת  בסכום המשקף

(ציון  שווי הציוד המותקן בשד"ת רמון, בהתאם למפורט בכתב הכמויות
ים בצורה מפורשת רכיבי האספקה הכלולים בתחזוקה של כל אתר, מפורט

  .בכתב הכמויות שצורף למכרז וכן בכתב הכמויות לפרויקט)

ינקוב הספק עבור תחזוקת שד"ת יודגש, כי האחוז השנתי הקבוע אותו 
 רמון ישמש גם כאחוז התחזוקה עבור כל ציוד שיסופק לאתרים מרוחקים
(כהגדרתם במפרט הטכני), ככל שהרשות תבחר להקים את המערכת 

  ואשר הרשות תדרוש תחזוקה בגינם. וחקים כאמור,באתרים מר



41 

  
  

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  1669750:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750661, Fax:972 3 9711296  

, לתמורה בנוסףזכאי הספק  החל מתחילת תקופת התחזוקה בנתב"ג יהיה .21.2.1.2
בסך  מכפלת האחוז השנתי הקבוע אותו נקב הספקהמשקף את בסכום 

(ציון רכיבי  שווי הציוד המותקן בנתב"ג בהתאם למפורט בכתב הכמויות
תר, מפורטים בצורה מפורשת בכתב האספקה הכלולים בתחזוקה של כל א

  .הכמויות שצורף למכרז וכן בכתב הכמויות לפרויקט)

 נתב"גיודגש, כי האחוז השנתי הקבוע אותו ינקוב הספק עבור תחזוקת 
ישמש גם כאחוז התחזוקה עבור כל ציוד שיסופק לאתרים שאינם 

, ככל שהרשות תבחר להקים את (כהגדרתם במפרט הטכני) מרוחקים
ואשר הרשות תדרוש תחזוקה  ,מרוחקים כאמורשאינם ת באתרים המערכ
 בגינם.

לעיל, אזי לאחר תום  18 ביצעה הרשות שינויים במערכת בהתאם להוראות סעיף  .21.2.2
, תעודכן התמורה השינויים ו/או רכיבי האספקה האמוריםתקופת האחריות בגין 

עלות הרכישה של אותם רכיבים למכפלת  /תופחתאופן שבו תתווסףב בגין התחזוקה
בהתאם לסיווג של הרכיבים האמורים בכתב  לעיל 21.2.1.1  בסעיףהעלויות הנקובה 

רכיבים ו/או . למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עלותם של שינויים הכמויות
ינם מהווים עדכון, שינוי או תוספת פונקציונאלית למערכת ו/או ושירותים אשר א

שהספק לא נדרש להעניק בגינם שירותי תחזוקה מעבר לאלה שהיו מוענקים על ידו 
ון התמורה בגין לצורך עדכמכפלת העלויות האמורה לא יתווספו ל, עובר לביצועם

 . התחזוקה

תקופת התחזוקה בכל אתר עם תחילת עדכון סך התמורה בגין התחזוקה, ייערך, 
ה קלנדארית של תקופת כל שנלינואר בראשון בנפרד, וכן (עבור שני האתרים) ב

למען הסר ספק מובהר, כי עדכון סך התמורה בגין התחזוקה, יתייחס אך . תחזוקהה
העדכון. בגין שנת תחזוקה האחריות בגינם הסתיימה טרם מועד תקופת ציוד שורק ל

כון, בהתאם לעלות הרכישה של הציוד ביחס לחלק היחסי שאינה מלאה, יתבצע העד
במהלך שנת התחזוקה האחרונה יתבצע עדכון כאמור אחת  של שנת התחזוקה עבורו.

 לרבעון.

בשקלים חדשים, על פי השער היציג בבנק ישראל  םשוליהתמורה בגין תחזוקה  רכיב .21.2.3
במהלך ת, של המטבע בו נקב הספק בהצעתו למכרז נכון ליום הנפקת החשבוני

 6מידי  ,)לא במהלך תקופת האחריות –תקופת התחזוקה בלבד (למען הסר ספק 
וזאת עבור  ,בראשון לחודש אפריל וכן בראשון לחודש אוקטובר ,חודשים קלנדאריים

חודשי התחזוקה  3חודשי התחזוקה שהסתיימו במועד כל תשלום כאמור ועבור 
 העוקבים למועד כל תשלום. 

תהווה תשלום, מלא, יחיד, הר בזאת, כי התמורה בגין תחזוקה למען הסר ספק מוב .21.2.4
סופי ומוחלט בגין כל פעולה ו/או עבודה אותה יבצע הספק בקשר עם שירותי 

 . למעט אם נקבע אחרת, במפורש ובכתב, בחוזה התחזוקה

 שינוייםתמורה בגין  .21.3

לעיל  18.4.3 בגין שינויים, תשלם הרשות לספק תמורה אשר תחושב באופן המתואר בסעיף 
תשולם בשקלים חדשים, על פי השער "). התמורה בגין שינויים תמורה בגין שינויים(להלן: "

היציג בבנק ישראל של המטבע בו נקב הספק בהצעתו למכרז נכון ליום הנפקת החשבונית, 
, או בתנאים שיקבעו במסגרת כל הזמנת שירותים לעיל 18 באופן ובתנאים המתוארים בסעיף 

  הכול בתוספת מע"מ וכנגד חשבונית מס כדין. 

  תמורה בגין הכרטיסים .21.4

בגין הכרטיסים שתרכוש הרשות תשולם לספק תמורה אשר תחושב על פי המחירים הנקובים 
ל פי השער היציג בבנק ישראל של המטבע בו נקב ותשולם בשקלים חדשים, ע בכתב הכמויות

ובהתאם לכמות הכרטיסים שסופקה  הספק בהצעתו למכרז נכון ליום הנפקת החשבונית
 .קבלת חשבונית מס כדין מיום  ימים 30בתנאי שוטף + בפועל, וזאת 

לכל סכום שישולם על חשבון התמורה, יתווסף מס ערך מוסף בשיעורו החוקי במועד ביצוע  .21.5
 . והוא ישולם כנגד חשבונית מס כדין תשלום כל

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הספק לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין ביצוע התחייבויותיו  .21.6
    .לעיל 17.4 הנסיבות המתוארות בסעיף , למעט בשל במהלך תקופת האחריות ו/או בקשר עמה
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  ערבות  .22

פק ימציא לרשות ערבויות אוטונומיות, צמודות למדד, בלתי הדירות ובלתי מותנות, הס .22.1
  לחוזה, וזאת במועדים ולתקופות המפורטות להלן:  'חנספח בנוסח 

כתנאי לקבלת התשלום הנקוב בסעיף  מועד חתימת החוזה,ב. ערבות המקדמה .22.1.1
ימציא הספק לרשות ערבות אוטונומית, "), סכום המקדמה(להלן: " לעיל 21.1.2.1 

סכום המקדמה (להלן: צמודה למדד, בלתי הדירה ובלתי מותנית בסך השווה ל
עד לאחר שאישרה הרשות תעמוד בתוקפה המקדמה . ערבות ")ערבות המקדמה"

למפרט  4.5.2ללוח אבני הדרך שבסעיף  2מס' אבן דרך של  הבכתב את השלמת
 .כניהט

במועד חתימת החוזה ימציא הספק לרשות ערבות אוטונומית,  .הביצועערבות  .22.1.2
מהתמורה בגין  10% - צמודה למדד, בלתי הדירה ובלתי מותנית, בסך השווה ל

 30תעמוד בתוקפה עד לתום  הביצועערבות  ").ערבות הביצוע(בחוזה זה: "ההקמה 
  הבדק. להמצאתה של ערבות  , בכפוףמועד הקבלהימים שלאחר 

כתנאי לקבלת תעודת הקבלה, להשבתה של ערבות , קבלה. במועד הערבות הבדק .22.1.3
ימציא הספק לרשות ערבות אוטונומית, צמודה למדד, בלתי הדירה ובלתי הביצוע, 

. ערבות ")ערבות הבדק(להלן: "מהתמורה בגין ההקמה  5% - מותנית בסך השווה ל 
הסופית  חר מועד הקבלהשלא חודשים 14לתקופה של תעמוד בתוקפה הבדק 
  . להמצאתה של ערבות התחזוקה , בכפוףלמערכת

כתנאי להשבת ערבות הבדק וכתנאי לתשלום כל חלק מהתמורה . ערבות התחזוקה .22.1.4
ימציא הספק לרשות ערבות אוטונומית, צמודה למדד, בלתי הדירה  בגין התחזוקה,

קלנדארית,  בגין התחזוקה, לשנהמהתמורה  20% -ובלתי מותנית בסך השווה ל
תעמוד  התחזוקה. ערבות ")ערבות התחזוקה(להלן: " לשד"ת רמון ונתב"ג יחדיו

יום לאחר  60עד  חודשים לכל הפחות ממועד הוצאתה או 24לפרק זמן של בתוקפה 
חודשים, מתחייב  24 - . במידה ובחר הספק להגיש ערבות ל תקופת התחזוקהתום 

זאת   חודשים, 24תקופות נוספות של הוא להאריך את הערבות, שתוגש מעת לעת ל
יום לאחר תקופת  60יום לפני מועד פקיעתה ובכל מקרה עד לתום  45לפחות 

  התחזוקה. 

או מאת חברת ביטוח ישראלית המופיעה ברשומות הערבות יכול שתינתן על ידי בנק ישראלי  .22.2
נקבע להגשת התקפות של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר נכון למועד האחרון ש

כבעלת הרשאה למתן ערבויות כאמור בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי , ההצעות למכרז
 .1981 –וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א  1985- ביטוח), תשמ"ה

הרשות תהא זכאית, בלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקנים לרשות על פי חוזה  .22.3
פי כל דין, לחלט, על פי לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כל אחת מהערבויות  זה ו/או על

סכום הערבות שיחולט יחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש, בשל  כאמור (כולן או חלקן)
ההפרה שבגינה חולט, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר או נוסף העומד לרשות על פי החוזה 

 ,בגין נזקים נוספים שנגרמו לה בשל ההפרה האמורה ו/או על פי דין, לרבות זכותה להיפרע
ימים לפני חילוט הערבויות, תשלח הרשות הודעה בכתב לספק המפרטת את כוונתה  2לפחות 

מבלי  –למען הסר ספק  –של הרשות לחלט את הערבות הרלוונטית ואת ההנמקה לכך, וזאת 
. למען של איזה מהערבויות שיהיה באמור על מנת לפגוע באוטונומיות ובאפשרויות החילוט

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. 

חילטה הרשות ערבות כאמור (כולה או חלקה), יפקיד הספק בידי הרשות ערבות חדשה ו/או  .22.4
ובסכום זהה, וזאת בתוך  , לתקופהלים את סכומה של הערבות שחולטה בחלקה, בתנאיםיש

  ם מהמועד שבו חולטה הערבות כאמור. מיי 7

(מכל סיבה שהיא), רשאית  הוגדל היקף ההתקשרותהוארך לוח הזמנים בחוזה זה ו/או  .22.5
הרלוונטית על מנת לעדכן את גובה הערבות לפעול הרשות לפעול בעצמה ו/או לדרוש מהספק 

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 על פי דין, לחלט את הערבות הרלוונטית, וזאת 

   גרוע מכל סעד או תרופה העומדים לזכותה על פי חוזה זה ו/או על פי דין.מבלי ל
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הרשות את הערבות  השל כל ערבות כמפורט לעיל ובמידה ולא חילט הנקובעם סיום תוקפה  .22.6
הרלוונטית עד למועד כאמור, תשיב הרשות לספק את הערבות הרלוונטית, בכפוף לכך 

התקבלה יותיו על פי החוזה וכן, לפי העניין, מילא הספק את מלוא התחייבושבמועד האמור 
במידה ועובר למועד סיום תוקפה הנקוב של כל אצל הרשות הערבות העוקבת (ככל שתהיה). 

הנפיק עבור  לאערבות לא מילא הספק איזה מהתחייבויותיו על פי החוזה או במידה והספק 
ש מהספק או אף הרשות את הערבות העוקבת (ככל שתהיה), תהיה הרשות רשאית לדרו

לפעול בעצמה אצל המוסד המנפיק של הערבות, להארכת תוקפה של הערבות הרלוונטית, אף 
   ללא אישור הספק.

עיל, תהיה הרשות רשאית ל 22.4 -22.6 צע הספק את ההתחייבויות המפורטות בסעיפים ילא ב .22.7
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 ערבות כאמור.

שינויה ו/או הארכתה, כינונה, , כי חידוש הערבות האוטונומית, למען הסר ספק מובהר בזאת .22.8
  עשה על ידי הספק ועל חשבונו. ית

  בנזיקין אחריות הספק .23

 'טנספח כנספח האחריות והביטוח המצורף  אחריות הספק על פי החוזה תהיה בהתאם להוראות
   לחוזה.

  ביטוח .24

כן לחוזה, ו 'טנספח כהמצורף  בנספח האחריות והביטוחהספק יחוב בחבויות הביטוח כמפורט 
  חוזה זה. במועד חתימתו עללחוזה, וזאת  1ט' כנספחהמצורפים  ימציא לרשות את אישורי הביטוח

   מסמכים, תוכנות וקניין רוחני .25

חוק זכויות (להלן: " 2007-על אף האמור בכל דין, לרבות בחוק זכות יוצרים, התשס"ח .25.1
") הספק מצהיר ומתחייב חוק הפטנטיםן: "(להל 1967-"), חוק הפטנטים, תשכ"זיוצרים

 בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:

כל זכויות הקניין הרוחני שמקורן, במישרין ו/או  -" רוחניהקניין ה זה: " 25 בסעיף  .25.1.1
פיתוח, מידע  תאמה,הבעקיפין, בביצוע העבודות ו/או בתוצריהן ו/או שמקורן בכל 

ומסמכים שהוכנו ו/או שהוגשו במסגרתם, בכל מדיה שהיא, לרבות העתקם של כל 
אלה ולרבות: פטנטים, אמצאות שירות, מדגמים, סימני ושמות מסחר, זכויות 

רשומות ו/או שאינן רשומות, וכן כל תוכניות,  -מוסריות וזכויות יוצרים, כולן 
פליקציות, המודולים, התרשימים, המסמכים, הפיתוחים, ההתאמות, השיטות, הא

החישובים, המפרטים, השרטוטים, נתוני בדיקה וביקורת, מודלים, צילומים 
בתוכנות (כהגדרתן העבודות, במערכת וברכיביה, למעט  שבוצעו במסגרתוחשבונות 

 "). הקניין הרוחני(להלן, יחדיו: " להלן 25.2 יחולו הוראות סעיף  ןלגביה להלן)
 התאמותשפותחה עבור הרשות וכן  /יישוםלמען הסר ספק מובהר, כי תוכנה

 בתוכנת הניהול, שליטה ובקרהעל גבי ו/או  , שליטה ובקרהבתוכנת הניהולופיתוחים 
כלים מנגד,  .יהוו חלק מהקניין הרוחניו/או בקשר עם איזה מיישומי המערכת 

מוצרי מדף של צד ג' או כל מוצר ו/או תוצר שהספק  ,לפיתוח של הספק םסטנדרטיי
רשות אף אם שולב ו/או נעשה ן לובלי כל קשר עם אספקתביצוע העבודות פיתח לפני 

וכן מתודולוגיות ושיטות עבודה שלא פותחו על ידי הספק  שימוש במערכת הםב
 ין הרוחני.לצורך ביצוע העבודות, לא יהיו חלק מהקניבאופן ייעודי 

הרשות תהיה הבעלים היחיד, המלא והבלעדי בקניין הרוחני, בזכויות הנובעות ממנו  .25.1.2
גם אם מקורו בשירותים שהוענקו על  -למען הסר ספק  –וכן במערכת נשואו, וזאת 

ו/או על ידי כל מי מטעמם. הספק  ידי צוות הספק (לרבות קבלני המשנה מטעמו)
שא ימסמך (לרבות כתב הסבה וכיו"ב) וכן י יבצע כל פעולה וכן יחתום על כל

באחריות שכל מי מטעמו, לרבות צוות הספק וכל מי מטעמם, יבצעו כל פעולה וכן 
יחתמו על כל מסמך ככל שיידרש להעברת/רישום הבעלות בקניין הרוחני על שם 
הרשות, וזאת בהתאם לדרישת הרשות ומבלי שיהיה זכאי לשם כך לכל תמורה ו/או 

  תשלום

שות בלבד תהיה רשאית לבצע, בעצמה ו/או באמצעות כל מי מטעמה, לרבות הר .25.1.3
באמצעות בעלי מקצוע ומומחים אחרים שאינם הקבלן ו/או מועסק הקבלן ו/או מי 
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בקניין הרוחני ו/או בזכויות הנובעות ממנו (כולן או חלקן), לרבות  מטעמו, כל שימוש
או בזכויות כאמור וכן שינוי ו/או שינוי ו/או התאמה ו/או תיקון בקניין הרוחני ו/

התאמה ו/או תיקון במערכת נשואם, והכול בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי 
והמוחלט, ללא תנאי ו/או מגבלה. במסגרת האמור, וככל שלא ניתן יהיה על פי דין 
להעביר את הזכויות המוסריות נשוא הקניין הרוחני לרשות, מעניק בזאת הספק 

בלתי חוזרת, ייחודית, בלעדית ושאינה מוגבלת לבצע כל שימוש  לרשות, הרשאה
לרבות שינוי ו/או התאמה ו/או תיקון בזכויות המוסריות (כולן או חלקן) ו/או 

   במערכת נשואן.

מובהר בזאת, כי שימוש ו/או שינוי ו/או התאמה ו/או תיקון אותם תבצע הרשות  .25.1.4
לן או חלקן), לרבות באמצעות בעלי לצרכיה בקניין הרוחני ו/או בזכויות נשואו (כו

מקצוע ומומחים אחרים שאינם הספק ו/או מי מצוות הספק ו/או מי מטעמם, לא 
יחשבו בכל מקרה כפגיעה ו/או כהפרת הזכויות המוסריות (ככל שקיימת זכות 
כאמור), כמו גם שהם לא יחשבו כהטלת פגם, סילוף ו/או שינוי צורה ו/או פגיעה 

 ות המוסריות ו/או ב/של הספק ו/או מי מטעמו. בכבודם ב/של הזכוי

הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן: כי זכויות הרשות כפי שהן מפורטות בסעיף  .25.1.5
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 חוזההיקפה, שיעורה ותנאיה כמפורט בהתמורה, 
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 לרשות על 

וותרים בזאת, מפורשות, ולא פי החוזה; כי מעבר לתמורה הספק וכל מי מטעמו, מ
יהיו זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או תמלוג נוסף, מכל מין וסוג שהם, לרבות 

לחוק הפטנטים. מובהר, כי אין באמור בסעיף זה לעיל, על  134מכוח הוראת סעיף 
מנת לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הספק התמורה לצוות הספק ו/או על 

חבות כלשהי בקשר עם התשלומים האמורים ו/או בקשר עם  מנת להטיל על הרשות
     הפרת חובותיו של הספק כפי צוות הספק ומי מטעמם.

כמו כן מובהר בזאת, כי לא יהיה בזכויות הרשות בקניין הרוחני ו/או בזכויות  .25.1.6
הנובעות הימנו ו/או בשימוש אותו תבצע הרשות במי מהם על מנת לגרוע מאחריותו 

 החוזה. הספק על פי של 

לעיל, מהווים לכל דבר ועניין,  25.1.3 -25.1.6 עוד מובהר בזאת, כי הוראות סעיפים  .25.1.7
הסכם בכתב במסגרתו הוסדרו כל אלה: תשלום התמורה לספק, הזכות להשתמש 

בזכויות הנובעות הימנו וכן היקף אחריותו המקצועית של הספק בקניין הרוחני ו
(ג) לתקנות האדריכלים, ולפיכך הוא מהווה החוזה, לכל 12בהתאם להוראות סעיף 

דבר ועניין, הסכמה מלאה ובלתי חוזרת המקנה לרשות את הזכות המלאה, הבלעדית 
ל שעל פי דין, אינם והיחידה לבצע כל שימוש בקניין הרוחני ו/או בזכויות נשואו (ככ

 –(ב) ו 12בבעלות הרשות), ללא הגבלה, וזאת בין היתר בהתאם להוראות סעיף 
    לחוק זכויות יוצרים. 46) לתקנות האדריכלים ו/או סעיף 2(ג)(12

הספק ישא באחריות לכך שחובותיו והתחייבויותיו הנקובות בחוזה, לרבות בקשר  .25.1.8
ידי כל צוות הספק (לרבות קבלני המשנה) עם זכויות הרשות, ייושמו במלואן גם על 

 וכל מי מטעמם.

  במערכתרישיונות שימוש  .25.2

 תוכנת הניהול, שליטה ובקרהבקשר למתחייב בזאת, באופן מלא ובלתי חוזר, ומצהיר הספק 
במידה והם (יישומי המערכת חלק מ ההמהוו לכל מערכת ו/או תוכנת מחשב אחרתובקשר 

לרבות מערכות  אם של הספק ובין אם של צד שלישי כלשהו, בין )אינם חלק מהקניין הרוחני
 , כדלקמן: ")התוכנות: ", יחדיו(להלן בסעיף זה הפעלה

כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, ומבלי לגרוע מהוראות סעיף כי  .25.2.1
 21  תמורה נוספת על זו הנקובה בסעיףלעיל, מעניק בזאת הספק לרשות, ללא  25.1 

לעיל, הרשאה כלל עולמית תקיפה ושרירה, לא ייחודית, שאיננה מוגבלת בזמן ובשום 
וכן בכל חומר כתוב  הןעל כל רכיבי ותמקרה אינה ניתנת לביטול, להשתמש בתוכנ

(שאינן בבעלות הרשות על הקשור בהן ני של הספק ו/או אחר, נשוא זכויות קניין רוח
, לרבות בכל זכויות יוצרים, מדגמים, פטנטים וזכויות קניין )לעיל25.1   פי סעיף

 . המתייחסים לתוכנות רוחני אחרות, רשומים או לא רשומים
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ת ומעניק הספק לרשות בתוכנ למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ההרשאה אותה
הנה במודל עבור המערכת ו/או בקשר עמה, זה לעיל,  25.2.1  על פי סעיף ןוברכיביה

וככל שלא ננקב מודל רישיון במספר משתמשים פורט במפרט הטכני כמרישיון 
עות מי מטעמה לבצע שימוש , באופן שבו תוכל הרשות, בעצמה ו/או באמצכאמור
, ועבור מספר משתמשים בהתאם לצרכים וליעדים במערכתות ובתוכנמלא 

המוגדרים במפרט הטכני, ללא כל מגבלה ומבלי שתידרש לשאת בתשלום נוסף מעבר 
  .לתמורה

זה לעיל, על מנת  25.2.1 עוד מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי אין באמור בסעיף 
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 תוכנות, שיטות, אפליקציות, מודולים וכל זכות קניין 

או בעקיפין, אשר יהיו ממועד ביצועם בבעלותה  שורה בהן, במישריןרוחני אחרת הק
   לעיל. 25.1 המלאה והבלעדית של הרשות ויחולו לגביהם הוראות סעיף 

שיותקנו או ישולבו במערכת רוחני הקניין זכויות הוכל  הםו/או כל רכיבי התוכנותכי  .25.2.2
הינם פרי פיתוח של הספק, או שהספק הינו הבעלים של הזכויות או ברכיביה 

כאמור, או שברשות הספק חוזה חוקי ותקף  תוכנות לשיווק, פיתוח ותחזוקת
כנדרש לפי חוזה זה וזכויותיו אלה מתן רישיונות להפצתן, שיווקן או מכירתן, לרבות 

 נקיות מכל שיעבוד או כל זכות של צד שלישי כלשהו. 

הספק ישא באחריות הבלעדית לכך , זה לעיל 25 גרוע מהוראות סעיף מבלי לכי  .25.2.3
אפשר לו לבצע שיאופן ב ותוקיימ ותיהיו שריר ןו/או בקשר עמ תותוכנבשזכויותיו 

ומבלי לגרוע מכלליות את מלוא התחייבויותיו על פי החוזה, במלואן ובמועדן, 
  להלן: שאר ההוראות המפורטות פן שבו יקיים אתהאמור באו

ו/או שהינו בעל אישורים, רישיונות, היתרים, קשור בהסכם מחייב  הספק .25.2.3.1
עם כל ") ההסמכותהסמכות או הרשאות מבעלי הזכויות (להלן, יחדיו: "

 ם, במסגרת")בעלי הזכויותת (להלן, יחדיו: "ותוכנבאחד מבעלי הזכויות 
ק לעמוד בכל התחייבויותיו המפורטות בחוזה, יוכל הספ הםו/או על פי

במהלך כל תקופת ובכלל האמור באופן שבו יוכל הספק לספק לרשות 
כל רכיב אספקה ו/או לבצע עבור הרשות כל עבודה ו/או פעולה, החוזה, 

 התחייבויותיו על פי החוזהמכל מין וסוג, הדרושים לביצוע ולהשלמת 
כת בכל דרישות המערכת במהלך כל באופן שבו תעמוד המער -ובכלל זאת 

 . תקופת החוזה

 על פילעיל,  25.2.3.1 בסעיף מבלי לגרוע בשום צורה ואופן מכלליות האמור  .25.2.3.2
ו/או מכוח  עם כל אחד מבעלי הזכויותשל הספק התקשרותו החוזית 

אחריות וכן שירותי תמיכה , יוכל הספק להעניק ההסמכות שניתנו על ידם
ותחזוקה למערכת ולכל אחד מרכיביה האמורים בהתאם לדרישות 

 המערכת ולכל ההוראות המפורטות בחוזה.

של התקשרותו החוזית  על פיזה,  25.2.3 מבלי לגרוע משאר הוראות סעיף  .25.2.3.3
הזכויות לכך שבמידה ובה יפסיק  יבעל ועם בעלי הזכויות, התחייבהספק 

הספק לשמש כסוכן/ספק של בעל הזכויות, מכל סיבה שהיא, ימשיך בעל 
מלוא ת וכן את ותוכנברישיונות השימוש הזכויות להעמיד לרשות את 

האחריות ושירותי התחזוקה אותם התחייב הספק להעמיד לרשות על פי 
פק, בהקשרים הרלוונטיים, החוזה באופן שבו תיכנס הרשות בנעליו של הס

כלפי בעל הזכויות, וזאת מבלי לגרוע של הספק בכל הקשור לזכויותיו 
 מאחריות הספק ו/או מזכויות הרשות על פי החוזה ו/או על פי דין.   

  טענת הפרה  .25.3

מובהר בזאת, כי בכל מקרה, בו יטען צד שלישי כלשהו, כי רכיב אספקה (ו/או  .25.3.1
ו שירות ו/או עבודה, שסופק לרשות על ידי הספק מפר השימוש בו) ו/או כל מוצר ו/א

רוחני אחר של אותו צד שלישי (להלן,  ןפטנט או זכות יוצרים ו/או כל זכות קניי
מזכויות הרשות על פי "), אזי מבלי לגרוע טענת הפרה" - " ו מוצר מפרבהתאמה: "

הגן על , על חשבונו, לוהמלאה , ישא הספק באחריות הבלעדיתשאר הוראות החוזה
הרשות ו/או על מי מטעמה מפני אותה טענה או תביעה וישלם את כל ההוצאות, 
הנזקים ושכ"ט עו"ד בהם נדרשה הרשות לשאת, מיד לאחר שנדרש לכך. הרשות 
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תודיע לספק על קיומה של טענת הפרה, תאפשר לו לנהל את ההגנה ותנקוט אמצעים 
שיהיה באמור להטיל על  סבירים על מנת לשתף פעולה עם הספק, והכול מבלי

הרשות הוצאות כלשהן ו/או מבלי שיהיה באמור לגרוע מאחריותו המוחלטת של 
  הספק ו/או להטיל על הרשות אחריות כשלהי.

הספק ישא באחריות לאפשר לרשות, על חשבונו, להשתמש במוצר המפר או להחליפו  .25.3.2
, החוזה להוראותבמוצר אחר אשר יאפשר את המשך תפקודה של המערכת בהתאם 

  כשהיא עומדת בכל דרישות המערכת.

על פי פסק דין או החלטה, שלא עוכב ביצועם, שניתן את הרשות, יפצה וישפה הספק  .25.3.3
לרשות בקשר עם השימוש במוצר  םנזק שנגרעל ידי מותב משפטי מוסמך, בשל 

המפר, המוצר החליפי ו/או בשל טענת ההפרה. הוגשה כנגד הרשות תביעה בגין 
המפר, המוצר החליפי ו/או בשל טענת ההפרה, תודיע הרשות לספק צר במוהשימוש 

על כך תוך זמן סביר וכן תעניק לספק אפשרות סבירה להתגונן בפניה. כמו כן, 
מראש  ספקללא אישור הבתביעה כאמור, תתפשר בנסיבות האמורות, הרשות לא 

  . ובכתב

לופי בהתאם לא אפשר הספק לרשות לבצע שימוש במוצר המפר או במוצר חי .25.3.4
הספק ישלם לעיל, יחשב הדבר כהפרה יסודית של החוזה.  26.3.3להוראות סעיף 

בשיעור בתוספת לפיצוי מוסכם  המוצר המפר לרשות את הסכום אותו שילמה לספק
מכל  , וזאת מבלי לגרוע(בתוספת מע"מ כדין) הקמהמערך התמורה בגין ה 25%של 

הוראות חוזה זה ו/או על פי דין, לרבות  זכות ו/או סעד אחר המוקנים לרשות על פי
מזכותה לקבל פיצויים בגין נזקים נוספים שנגרמו לה מעבר לסך הפיצוי המוסכם 

 כאמור ו/או זכותה לביטול החוזה.

זה לעיל, הספק לא יהיה אחראי בגין טענת הפרה  25.3 על אף האמור בסעיף  .25.3.5
שלא בהתאם להוראות החוזה משינויים או תוספות שבוצעו על ידי הרשות רה שמקו

 .אישור הספק ובכתבו/ואו מבלי שניתן לשם כך 

  שמירת סודיות .26

 הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:  .26.1

 הרשות וכן של הפעילות הייחודית אופיו ומאפייניו הייחודים של אתרכי הובהרו לו  .26.1.1
המתבצעת במסגרתו הכוללים ניהול והפעלת שדה תעופה ונמל תעופה שהנם בעלי 

 היבטים ביטחוניים והיבטים סודיים ומסווגים אחרים. 

בעצמו וכן ישא באחריות המלאה לכך שהוא וכל מי מטעמו ישמרו שמור כי י .26.1.2
 /אווו/או יעבירו לכל צד שלישי  יגלולא וכן , בסודיות מוחלטת, ללא הגבלה בזמן

ומסמכים לרבות כל  בפרטים ,בידיעותיעשו כל שימוש, במישרין ו/או בעקיפין, 
או בכל  בכתב או בעל פההעבודות, רעיון, תכנית, מסמך, המצאה או יצירה בקשר עם 

דרך אחרת לרבות העתק ו/או שכפול ו/או כל סיכום ו/או תקציר ו/או עיבוד של 
או בקשר  לידו תוך כדי ביצוע החוזה, שנמסרו לו או הגיעו האמור, בכל מדיה שהיא

ישיר ו/או עקיף אליהן, לרבות בקניין הרוחני על כל היבטיו (כהגדרת מונח זה בסעיף 
לעיל, למעט אם נתנה לשם כך הסכמתה המפורשת של הרשות, בכתב ומראש  25.1.1 

ובהר כי במסגרת התחייבויותיו על פי סעיף זה, מ. ")המידע הסודי(להלן, יחדיו: "
להורות לספק לצמצם את המשתתפים בחלק מסוים של תהיה הרשות רשאית 

כמו כן, ישא  .העבודות על מנת להקטין את מספר הנחשפים למידע בטחוני מסוים
צולמה כל תמונה שפרסום/שימוש בלבכתב רשות את אישור הלקבל הספק באחריות 
  . ו בקשר עם המערכתבאתר הרשות ו/א

מבלי לגרוע משאר הוראות סעיף הוראות סעיף זה, יהיה הספק רשאי, להשתמש  .26.1.3
   במידע הסודי אך ורק לשם ביצוע העבודות.

כי היה ותתיר הרשות את מסירת המידע הסודי ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי  .26.1.4
ל כלשהו, תהיה העברתו מותנית בכך שאותו צד שלישי יחתום מול הרשות ומו

הספק, ביחד ולחוד, על כתב סודיות לפיו יהיה מחויב כלפי הרשות וכלפי הספק 
בשמירה על סודיות המידע הסודי באופן המגן על זכויות הרשות, לכל הפחות 
כמפורט בסעיף זה. הספק ישא באחריות המלאה והבלעדית לכל מעשה ו/או מחדל 

הוראות הנקובות בסעיף זה. של צד שלישי אשר יפר, במישרין ו/או בעקיפין, איזה מ
  אין בהוראת סעיף זה על מנת להוות חוזה לטובת צד שלישי. 
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לעיל, ישא באחריות המלאה לכך שכל  26.1.4 כי מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .26.1.5
רשות ומול אחד מצוות הספק לרבות קבלני המשנה וכל מי מטעמם, יחתום מול ה

הספק, ביחד ולחוד, על כתב סודיות לפיו יהיה מחויב כלפי הרשות וכלפי הספק 
בשמירה על סודיות המידע הסודי באופן המגן על זכויות הרשות, לכל הפחות 
כמפורט בסעיף זה. הספק ישא באחריות המלאה והבלעדית לכל מעשה ו/או מחדל 

במישרין ו/או בעקיפין, איזה של צוות הספק (לרבות קבלן המשנה) אשר יפר, 
מהוראות הנקובות בסעיף זה. אין בהוראת סעיף זה על מנת להוות חוזה לטובת צד 

  שלישי.

כי ינקוט לגבי המידע הסודי באמצעי זהירות מהמעלה הראשונה על מנת לשמור על  .26.1.6
סודיותו, ומבלי לגרוע מהאמור, לכל הפחות בכל אמצעי הזהירות המקובלים אצל 

מבלי לגרוע מהאמור, יודיע לרשות, בכתב ומיידית, על כל מקרה של חשש  הספק, וכן
  לאובדן, או של אובדן המידע הסודי ו/או כל חלק ממנו.

כי בכל מקרה שבו הופנתה אל הספק דרישה על פי דין, באמצעות כל גורם מוסמך  .26.1.7
ו/או כל רשות מוסמכת, למסירת המידע הסודי ו/או כל חלק ממנו, במישרין ו/או 
בעקיפין, יודיע הספק לרשות על כך מיד ובכתב. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה 
לעיל, יאפשר הספק לרשות, שהות מספקת להתגונן ולמצות את כל ההליכים 
הנוגעים למסירת המידע הסודי כאמור, וזאת טרם מסירתו לגורם ו/או לרשות 

  הרלוונטיים. 

שנמסר לספק ו/או לכל מי כי ישא באחריות להשיב לרשות את המידע הסודי  .26.1.8
מטעמו, לרבות לצוות הספק ו/או לכל מי מטעמם, על כל העתקיו, וכן להשמיד, על פי 
דרישת הרשות, כל מידע סודי שנמצא ברשות הספק ו/או ברשות כל מי מטעמו 

  כאמור.

כי ידוע לו שאין ולא תהיה לספק ו/או לצוות הספק ו/או לכל מי מטעמו זכות כלשהי  .26.1.9
י ו/או בכל חלק ממנו, לרבות אך מבלי לגרוע, בכל המצאה ו/או חידוש במידע הסוד

  ו/או פטנט, שייווצר על בסיס המידע הסודי.

פי סעיף זה לעיל עלולה לגרום - כי הובהר לספק שהפרת אילו מהתחייבויותיו על .26.1.10
לרשות נזקים כבדים, והספק מתחייב לשפות ולפצות את הרשות בגין כל נזק, הפסד 

כלשהו שייגרם לו מחמת הפרה כאמור. כן מצהיר ומסכים הספק, כי בכל ו/או אובדן 
מקרה של הפרה כאמור תהא הספק זכאית לכל סעד כספי ו/או אחר (לרבות קבלת 

 פי דין.-צווים למיניהם) הקיימים על

אין באמור בסעיף זה לעיל על מנת לגרוע ו/או לפגוע בשום צורה ואופן מחובות  .26.1.11
הסודיות הוראות הביטחון, אבטחת מידע ושמירת י נספח והתחייבויות הספק על פ

 ומההוראות המפורטות במסגרתו.

) מידע שהינו נחלת הכלל ו/או 1(במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה:  .26.1.12
חוזה הפך לנחלת הכלל, שלא כתוצאה מהפרת התחייבות הספק או השלאחר חתימת 

לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך ) מידע שהגיע ו/או יגיע 2צדדים שלישיים; (
אינו ) מידע אשר הרשות אישרה בכתב כי 3הפרת ההתחייבות לשמירת הסודיות; (

נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על מידע אשר הספק ) 4כלול במידע הסודי; (
ידי ערכאה משפטית מוסמכת ובלבד שהספק הודיע לרשות מייד לאחר קבלת הצו 

כי נטל ההוכחה  ,מובהר יק לרשות שהות מספקת להתגונן.האמור וכן הענ
   .בלבד הספקאיזה מהחריגים לתחולת ה"מידע הסודי", יחול על התקיימות ל

כי אין בביצוע חוזה זה (לרבות באמצעות צוות הספק ו/או כל מי  ומתחייב,הספק עוד מצהיר  .26.2
קיפין, בין מקצועי ובין מטעמם) כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו, בין במישרין ובין בע

עסקי, בינו (לרבות צוות הספק ו/או כל מי מטעמם) ובין הרשות וכי בכל מקרה שייווצר חשש 
כלשהו לניגוד אינטרסים כזה יודיע על כך הספק לרשות ללא כל דיחוי ויפעל מיידית להסרת 

, שלא ניגוד האינטרסים האמור. מצאה הרשות, כי נוצר מצב של ניגוד אינטרסים כאמור
הוסר גם לא לאחר התרעה סבירה לתיקון המצב, תהיה הרשות רשאית, לבטל חוזה זה וזאת 

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

נספח הוראות מתחייב לעמוד בכל הוראות  הספקבנוסף לכל האמור בסעיף זה לעיל,  .26.3
על  אחד מצוות הספקוכן להחתים את כל ה לחוזהביטחון, אבטחת מידע ושמירת הסודיות 
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נספח , המצורפים בהתאמה ל2וטופס מספר  1טפסי שמירת סודיות כמפורט בטופס מספר 
   חוזה.ל 2ונספח ה' 1'ה

  אבטחת מידע .27

קיימת  ולכן כיל מידע רגיש ומסווגת המערכתהספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי ידוע לו ש .27.1
  חשיבות לאבטחת המידע הכלול במערכת. 

לעיל, יבצע הספק, על אחריות הבלעדית ועל חשבונו, כחלק  27.1 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .27.2
בנספח ו למפרט הטכני 3.7 ףיסעבלתי נפרד מהעבודות, את ההתחייבויות המפורטות ב

חרת אשר תאפשר לרשות וכן כל פעולה א הוראות הביטחון, אבטחת מידע ושמירת הסודיות
את אבטחת המידע הכלול במערכת ו/או שמירה על שלמותו, וזאת בנוסף ומבלי לגרוע 

  מהוראות כל דין החלות בקשר עם האמור. 

  סיום החוזה .28

  סיום מטעמי נוחות  .28.1

הרשות תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל את החוזה, בכל  .28.1.1
לנמק את החלטתה, בהודעה מוקדמת בכתב,  עת, מכל סיבה ומבלי שתהא חייבת

הודעת יום טרם המועד אותו קבעה הרשות לסיום החוזה (להלן: " 60שתימסר לספק 
  ").סיום החוזה

דרשה הרשות את ביטול החוזה, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של הספק,  .28.1.2
יהיה הספק זכאי לקבל מהרשות אך ורק את התמורה היחסית המגיעה לו בגין 

וכן  בודות (או החלק היחסי שלהן) אותן ביצע בפועל עד לאותו מועד (אם בכלל)הע
בגין הוצאות שהוציא הספק בפועל או התחייבויות כספיות שבהן התחייב בפועל, 
כלפי צדדים שלישיים עובר למועד קבלת ההודעה על ביטול החוזה, ואשר הספק 

בסס על חשבוניות ו/או , וזאת בכפוף ובהתהוכיח כי לא יכול להימנע מלשלמם
אסמכתאות אחרות המבטאות נכונה את העלויות הישירות והסבירות בהן נשא 

ספק בכתב לאישורה מראש ובכתב של  בפועל לצורך ביצוע העבודות, אותן יגיש ה
במפורש, כי דמי  מובהר ").דמי ביטול מוקדםהרשות (כולם או חלקם)(להלן: "

השווה ליתרת הסכומים שלא שולמו ל סך הביטול המוקדם לא יעלו בכל מקרה ע
   .החוזה בוטל שבמהלכה לתשלום הדרך אבןלספק על חשבון 

זכותו של הספק לדמי ביטול מוקדם כאמור בסעיף זה לעיל, כפופה להתחייבות  .28.1.3
הספק לפעול, על מנת למזער את נזקיו וכן לבטל או לצמצם, כל הוצאה ו/או 

שמורה  ל שיגרמו עקב ביטול החוזה ולרשותהתחייבות הניתנים לביטול או צמצום ככ
הזכות לנכות מתשלום התמורה הנקובה בסעיף זה לעיל את כל אותן הוצאות אותן 

  יכול היה הספק לבטל או לצמצם כאמור. 

מובהר בזאת, כי דמי הביטול המוקדם יהוו סעד סופי, מלא וגמור בגין ביטול החוזה,  .28.1.4
טול החוזה בכדי להטיל על הרשות כל ומלבד דמי הביטול המוקדם, לא יהיה בבי

אחריות נוספת ו/או כדי לגרוע מאחריות הספק לביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי 
ואשר ההתחייבות לקיימן חלה על הספק גם לאחר ביטול החוזה, כגון חובת  חוזה זה

, והספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או הסודיות וכיו"ב
יעה מכל מין וסוג שהם וכן לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי תב

  נוספים מכל מין וסוג שהם בקשר לכך.

 סיום בגין הפרת חוזה .28.2

הרשות תהא רשאית להביא חוזה זה לסיומו בכל מקרה בו הפר הספק את החוזה,  .28.2.1
ק לא יום והספ 30הפרה שאיננה יסודית, ובלבד שנתנה לספק הודעה מוקדמת של 

  .תיקן את ההפרה, תוך התקופה כאמור

הרשות תהא רשאית להביא חוזה זה לסיומו בכל מקרה בו הפר הספק את החוזה,  .28.2.2
ימים והספק לא תיקן את  14הפרה יסודית, ובלבד שנתנה לספק הודעה מוקדמת של 

  .ההפרה, תוך התקופה כאמור

או חוזה זה, בקרות מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של הרשות על פי הוראות כל דין  .28.2.3
  אחד או יותר מן המקרים הבאים, תהא הרשות רשאית לבטל, לאלתר, חוזה זה: 
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הוגשה כנגד הספק בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס  .28.2.3.1
נכסים זמני או קבוע ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכול 

  מועד הגשתה.יום מ 60במקרה שבקשה כאמור לא בוטלה בתוך 

הוצא צו פירוק נגד הספק או שהוא קיבל החלטה על פירוק מרצון או  .28.2.3.2
הוצא נגדו צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים או שמונה לו כונס 
נכסים זמני או קבוע או מונה לו מפרק או מפרק זמני או נאמן לפי העניין 

  יום ממועד הגשתם.  60והצו או ההליך לא בוטל בתוך 

ול על רכוש הספק, כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי הוטל עיק .28.2.3.3
לגבי הרכוש כאמור, באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את ביצוע 

ימים  60העבודות (כולן או חלקן), והעיקולים כאמור לא בוטלו בתוך 
  ממועד נקיטתם. 

הספק, או מי מנושאי המשרה הבכירים בו הורשע בפס"ד בביצוע עבירה  .28.2.3.4
  .שיש עמה קלון פלילית

מבלי לגרוע משאר הוראות חוזה זה, ביטלה הרשות את החוזה בהתאם להוראות סעיף זה,  .28.3
רשאית הרשות, מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לה על פי כל דין, להמשיך את ביצוע 

    העבודות בשיתוף פעולה עם כל גורם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מתחייב כי עם ביטולו של הסכם זה, מכל  ספקהזה לעיל,  28 גרוע מהוראות סעיף למבלי  .28.4
ישא הספק באחריות המלאה והבלעדית לפעול, ככל הדרוש, על אחריותו ועל סיבה שהיא, 

 חשבונו, ומבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תמורה ו/או פיצוי ו/או שיפוי, על מנת לשתף פעולה
 במישרין מול הספק שיבחר על ידי הרשות להחליפו, לרבות ביצוע כל התיאומים הנדרשים,

של כל החניונים, הציוד הנלווה ושאר האמצעים אותם העמידה הרשות העברה מסודרת 
 5.7וחפיפה לנציגי הרשות ו/או מי מטעמה כאמור בסעיף  לספק בקשר ולצורך ביצוע הפרויקט

, יערך ויעמיד את כל כוח האדם והאמצעים הדרושים, על בכלל האמור למפרט הטכני.
מהאתר של הציוד והמתקנים שסופקו  יםחשבונו, הכל ככל הדרוש, על מנת לאפשר את פינוי

ומנגד, שינוע, התאמה והתקנה של כל ציוד הספק החלופי ותפיסת אחריות מלאה על  על ידו
 4.5 בסעיפים המפורט אופן דומה לזה , בצורה מדורגת ובעל ידי הספק החלופי מערך החניונים

 . לעיל 7.4  -ו

מובהר בזאת, כי ביטול החוזה לא יגרע מכל זכות אחרת העומדת לרשות בהתאם להוראות  .28.5
  חוזה זה ו/או בהתאם להוראות כל דין. 

  בר רשות בלבד הספק .29

  ם כי:מוסכם בזה בין הצדדי

הספק וצוות הספק ו/או כל הפועלים מטעמם בקשר עם הפרויקט יהיו רשאים להיכנס לכל  .29.1
אותם המקומות בהם יהיה צורך לשם ביצוע העבודות ו/או למתן שירותי התחזוקה, אולם 
דבר זה לא יתפרש בצורה כלשהי כמקנה לספק וצוות הספק ו/או כל מי מטעמם, זכות חזקה 

  לגבי מקום שאליו הותר להם להיכנס בהתאם להוראות סעיף זה.או זכות בלעדית אחרת 

וצוות הספק ו/או כל הפועלים מטעמם לא ישתמשו בכל ציוד של הרשות ולרבות, ולא הספק  .29.2
למעט, טלפונים, מחשבים, פקסים וכד', אלא לצורך ביצוע התחייבויותיהם עפ"י החוזה 

  ובאישור המנהל ו/או המפקח.

כל הפועלים מטעמם, לא ישתמשו ולא יאחסנו חפץ ו/או כל דבר, הספק וצוות הספק ו/או  .29.3
  אלא במקום שעליו הורה המנהל ו/או המפקח.

הספק וצוות הספק ו/או כל הפועלים מטעמם יאפשרו לרשות ו/או לכל מי מטעמה, בכל עת,  .29.4
  גישה סדורה לאתר הרשות ולכל שטח בו יבוצע הפרויקט ו/או כל חלק ממנו. 

  ספק ביצוע על חשבון ה .30

הספק אינו ממלא את החובה האמורה, וכל מקום שלפי החוזה מוטלת חובה על הספק  .30.1
וזאת לאחר  רשאית הרשות למלאה בעצמה, או באמצעות אחרים מטעמה על חשבון הספק

ימים, במסגרתה תפורט החובה שלא מולאה על  14מתן הודעה ו/או התראה בכתב לספק של 
  .ידי הספק וכן לוח הזמנים לביצועה
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לעיל  30.1 מתחייב לשלם לרשות את כל הוצאות שהוציאה, בגין האמור בסעיף  הספק .30.2
 בהתאם לחשבוןבתוספת מע"מ כדין, מסך ההוצאות כאמור,  10% -בתוספת סכום השווה ל

ימים מיום  העשרשתגיש לו הרשות, וזאת, תוך  (כנגד אסמכתאות על ההוצאות כאמור)
להלן, הסך האמור מהווה  30.5 הדרישה. הצדדים מצהירים בזאת, כי בכפוף להוראות סעיף 

  פיצוי הולם וסביר לנזקים אשר נגרמו לרשות בנסיבות האמורות. 

, יהווה לעיל 30.2  על ידי הרשות, כאמור בסעיף שיוגש לספק בתוספת האסמכתאות חשבון .30.3
  בין הצדדים לעניין ההוצאות שהוצאו על ידי הרשות. לכאורהראיה 

הרשות רשאית לקזז את סכומי ההוצאות שהוציאה, כאמור בסעיף זה, מהתמורה המגיעה  .30.4
 ות על פי החוזהפי החוזה, ו/או לחלטם מאיזה מהערבויות הבנקאיל ע ו/או שתגיע לספק

ימים מראש על כוונת הרשות לקזז סכום כלשהוא מתוך  2ובלבד שניתנה לספק הודעה בת 
הסכום אשר יקוזז ו/או הסכומים המגיעים לספק ו/או לחלטם מתוך הערבויות. מובהר כי 

או  כאמור בסעיף זה יחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש, בשל ההפרה שבגינה חולט יחולט
זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר או נוסף העומד לרשות על פי החוזה ו/או על פי , וו/או קוזז

  . דין, לרבות זכותה להיפרע בגין נזקים נוספים שנגרמו לה בשל ההפרה האמורה

ל, על מנת לעי 30.2  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בתשלום הסכום האמור בסעיף .30.5
לגרוע מאחריות הספק על פי החוזה ו/או על מנת לגרוע מזכותה של הרשות לכל סעד אחר 
ו/או נוסף העומד לזכותה על פי החוזה ו/או על פי דין, לרבות זכותה לפיצויים בגין נזקים 

    שנגרמו לה בשל הפרת החוזה ו/או זכותה לביטול החוזה.

  איסור הסבת החוזה .31

סור או להעביר לאחר או להמחות את זכויותיו על פי החוזה או את הספק אינו רשאי למ .31.1
  החובות הנובעות ממנו, אלא באישור הרשות מראש ובכתב.

כל מסירה או העברה שיתיימר הספק לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  .31.2
  וחסרת כל תוקף.

  ות בשעבוד כלשהו. לפי החוזה או מכוחו, כולן או חלקן, אסור זכויותיו של הספק .31.3

 איסור הכנסת שינויים בתאגיד הספק  .32

 ספקשינויים באחזקות בעלי השליטה בעל כל  להודיע לרשות, בכתב מצהיר ומתחייב הספק .32.1
), במישרין ו/או בעקיפין, וזאת 1968-(כהגדרת המונח "שליטה" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

  .מיד לאחר שינוי השליטה כאמור

לעיל, יהיה לרשות שקול דעת סופי ומלא לבטל  32.1  ור בסעיףהודיע הספק לרשות כאמ .32.2
החוזה מכאן ואילך אף בלא צורך בנימוק נוסף, ובלבד שתודיע על כך לספק בהתראה 

וביטול החוזה  בספק שינוי באחזקות בעלי השליטה יום לפני מועד הביטול 60מוקדמת של 
 .ותיו לא יהווה הפרה של החוזה על יד מי מהצדדיםבעקב

 אי שימוש בזכות הרשות .33

הסכמת הרשות לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תשמש תקדים  .33.1
 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא השתמשה הרשות במקרה מסוים בזכויותיה לפי החוזה, לא ייחשב הדבר כויתור על  .33.2
  יה אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן.זכויות

  העדר בלעדיות .34

 על מנת להקנותחוזה האין בהתקשרות עפ"י מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות על פי החוזה, 
פרויקטים מסוג הפרויקט מושא החוזה ו/או להקנות זכות לביצוע בלעדיות כלשהי לביצוע  לספק

  למערכת. שירותי התחזוקה 

 דין העתק כדין מקור .35

  חוזה זה נערך ונחתם בהעתקים שדינם כדין המקור.



51 

  
  

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  1669750:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750661, Fax:972 3 9711296  

 מתן הודעות .36

כל ההודעות לפי החוזה יכול שתימסרנה ביד ויכול שתישלחנה בדואר הודעות רשום, ובהישלחן כך 
שעות מעת מסירתן בדואר ישראל כיאות, כל עוד לא  72 תיחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף

  היפוכו של דבר.הוכח 

  ויתור הרשות בכתב .37

  אין שינוי בחוזה ואין ויתור על זכות מזכויות הרשות לפיו, אלא בכתב.

    ממצה חוזה .38

כל הבטחה,   חוזה זה על נספחיו מכיל, מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים.
דדים לפני כריתת הצהרה, חוזה בכתב או בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצ

החוזה, ואשר לא באו לידי ביטוי בחוזה, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות 
    הקבועים בחוזה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.

ל ידי שני הצדדים כל שינוי בחוזה ייעשה באמצעות מסמך נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב, וייחתם ע
באמצעות מורשי החתימה מטעם כל אחד מן הצדדים ועל דף הנושא לוגו של רשות שדות התעופה 

לא יהיה בר תוקף. שינוי כאמור, לאחר שהודפס ונחתם כנדרש, יצורף כנספח  –בלבד, שאם לא כך 
  לחוזה וכחלק בלתי נפרד הימנו.

  שמירה על טהר המידות .39

  מצהיר כדלקמן: הספק

א ו/או כל מי מטעמו לא הציע ו/או נתן ו/או קיבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת כי הו .39.1
הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על התקשרות 

ו/או נושאי המשרה שלו ו/או עובדיו ו/או  הרשות עימו בחוזה זה, לרבות כל החלטה של הספק
  של חוזה זה, עם חתימתו ובמהלך תקופתו. מי מטעמו בעניינו

הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי  כי .39.2
ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע  משרה אצל הספק

  חסוי/סודי הקשור לחוזה זה.

שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל ו/או  .39.3
משרה ברשות שדות התעופה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע 

  מחירים ו/או תשלומים רלבנטיים לחוזה זה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא תחרותית.

 - 39.1  שבסעיפים וידוע לספק, כי אם יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותי .39.4
זה  דלעיל, תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל חוזה 39.3 

תביעה ו/או  טענה ו/או כלבזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות מוותר  מעיקרו, והספק
  .מכל מין וסוג בקשר לכך דרישה

  השלטונות כלפי אחריות .40

 ורשויות המקומיות הרשויות, הממשלתיים המשרדים, השלטונות כלפי אחראי יהא הספק .40.1
 האמורות הרשויות י"ע שתוטלנה או/ו המוטלות החובות כל עבור, כלשהן אחרות מוסמכות

  . החוזה י"עפ והתחייבויותי לביצוע בקשר דין כל הוראות, י"עפ

 על שיועסקו העובדים בריאות לשמירת אחרים ותנאים בטיחות תנאי להבטיח חייבמת הספק .40.2
 במובנו מפקח י"ע שיידרש כפי, חוקית דרישה אין ואם דין כל י"עפ כדרוש השירות במתן ידו
  .גהותהו בטיחותה נספח הוראות את ולקיים 1954-ד"תשי ,העבודה על הפקוח ארגון חוק של

   השירותיםעת סכסוך על ביצוע השפ .41

הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת ו/או אי  .41.1
הסכמה בין הצדדים, מכל מין וסוג שהן, לרבות מחלוקת ו/או אי הסכמה אשר נדונה במותב 

ו/או בביצוע שאר  העבודותשיפוטי כל שהוא, ישא הספק באחריות להמשיך בביצוע 
התחייבויותיו על פי החוזה ללא כל עיכובים ו/או השהיות, בהתאם ללוח הזמנים ולשאר 

  הוראות החוזה.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל דין, לרבות הוראות חוק החוזים (תרופות  .41.2
הספק לא יהיה רשאי בשום מקרה לבטל את החוזה, וזאת , 1970- תשל"אבשל הפרת חוזה), 

 שהיא, וכי הסעד היחיד אשר יעמוד לספק על פי החוזה יהיו סעד ממוני בלבד. מכל סיבה
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הצדדים יפעלו כמיטב יכולתם על מנת לפטור כל מחלוקת בקשר עם תשלומים המגיעים למי  .41.3
  .מהצדדים על פי החוזה

 אישור פרטי בנק הספק .42

ושר בחתימה לשם קבלת תשלומי התמורה מצרף בזה הספק נספח נפרד חתום על ידי הבנק ומא
  לחוזה זה. יא'נספח וחותמת מורשי החתימה בהתאם לנוסח המצ"ב כ

  קיזוז ועיכבון .43

הספק לא יהא רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום ו/או תשלום שהוא המגיע ממנו לרשות וכן לא יהיה 
רשאי לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות הרשות כלפיו. הרשות 

יע הא רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או פיצוי שיגיעו לה על פי חוזה זה מכל תשלום המגת
זה ו/או על פי חוזים אחרים ו/או לחלטם מתוך הערבות וכן תהיה  ו/או שיגיע למפעיל על פי חוזה

 רשאית לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות הספק כלפיה על פי
מובהר כי הסכום אשר יקוזז כאמור בסעיף זה . החוזה ו/או על פי הסכמים אחרים שבין הצדדים

, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר או קוזזיחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש, בשל ההפרה שבגינה 
 נוסף העומד לרשות על פי החוזה ו/או על פי דין, לרבות זכותה להיפרע בגין נזקים נוספים שנגרמו

  .לה בשל ההפרה האמורה

 מעני הצדדים .44

  מעני הצדדים לחוזה זה לצורך מתן הודעות יהיו כדלקמן:

  כמפורט ברישא לחוזה. –הרשות  .44.1

כמפורט ברישא לחוזה. היה ויחול שינוי בכתובת הספק מתחייב הספק להודיע על כך  –הספק  .44.2
  ימים מיום שינוי הכתובת. 3למנהל ו/או למפקח בתוך 

 ירת דיןסמכות שיפוט ובר .45

לבית משפט המוסמך בת"א סמכות ייחודית לדון בכל עניין הקשור והנוגע בקיום חוזה זה על  .45.1
  נספחיו.

על החוזה יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו כל כללי  .45.2
  ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

  

  

  :לראיה באו הצדדים על החתום

  

  

________________________        _______________________  

  ק פ ס ה                        ת ו ש ר ה       
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  המפרט הטכני, לרבות המוספים ויתר המסמכים הכלולים במסגרתו - נספח א' 

 (מצורף בקובץ נפרד)
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  כתב כמויות לפרויקט (יצורף) -נספח ב' 
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  מאושר (יצורף) מפורטאפיון  –נספח ג' 
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  ותבטיחות וגה –נספח ד' 

 הגדרות: .1
 " : ספק, קבלן, בעל הרשאה, זכיין, מפעיל או מי מטעמו של אלה.ספק"
": כל אחד ממתקני רשות שדות התעופה (להלן: "רש"ת") וכן כל מקום אחר מקום מתן השירות"

 העבודה עבור רש"ת על ידי הספק לרבות מתקני הספק.\שבו ניתן השירות

(לרבות  ספקמטעמו שיועסק במתן השירותים וכן על כל  ועל כל מי הספקהוראות נספח זה יחולו על  .2
קבלן משנה) שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה או כל עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצים במי 

  החוזה למתן השירותים. \פת ההרשאההשירות, במהלך תקו מתן ממקומות

לקיום כל הוראות  לעיל, מובהר בזאת שהספק יהיה אחראי בלעדי 1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .3
נספח זה על ידי כל קבלן ו/או קבלן משנה שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה ו/או כל עבודת התאמה 
ו/או עבודת שיפוצים במי ממקומות השירות, במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים, וישא 

מי מטעמו באחריות המלאה להפרת מי מהוראות נספח זה על ידי האמורים לעיל ו/או על ידי כל 
שיועסק במתן השירותים. הספק מתחייב שהוראות נספח זה יפורטו, בכתב, בכל התקשרות בינו 
ובין כל קבלן מטעמו לביצוע עבודות (בין עבודות ההקמה ובין כל עבודה אחרת במקומות השירות), 
ע וכל קבלן כאמור יאשר, בחתימתו, כי הוראות אלו מהוות חלק בלתי נפרד מההתקשרות לביצו

  העבודות בינו ובין הספק.

 , לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל)בעבודהוהגיהות דיני הבטיחות כל מצהיר בזה כי  הספק .4
 ,1970- [נוסח חדש], התש"ל , פקודת הבטיחות בעבודה1954- , תשי"דהפיקוח על העבודהארגון חוק 

, לרבות תקנות  2013 - ע"גתקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( תכנית לניהול הבטיחות), התש
 ,ותקנותיו 2001-תקנות שירותי הובלה, התשס"א, 2007הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז 

סדר השמירה על ( שדות התעופה תוכללי רש ,ותקנותיו 1989חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 
הבנייה, חוק הגז התכנון ודיני , [נוסח חדש] פקודת הנזיקין, 1984-שדות התעופה), התשמ"דב

,וכל התקנות והצווים המחייבים שהוצאו מכח מי ממעשי החקיקה 1989-(בטיחות ורישוי), התשמ"ט
ביצוע עבודות ההקמה ו/או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיבוצעו הנוגעים להמפורטים לעיל, 

בזה  מתחייב להבטיח וא, והבמי ממקומות השירות במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים
 ימלא אחר כל הוראות הבטיחות והמשמעתכל מי מטעמו השגחה קפדנית עליהם ולדאוג לכך ש

מקום השירות בו מתבצעת עבודה או בכל מקום אחר בתחומי , כל זמן היותם בשבדינים האמורים
  . רש"ת

נציגו בשטח העבודה, ויודיע על מינויו באמצעות מכתב למנהל כהספק ימנה מנהל חוזה שישמש  .5
  .וזה מטעם רש"תהח

בפרויקט \במקום מתן השרותתחילת העסקתם הדרכה לפני כי עובדיו יעברו  הספק,אחריות ב .6
או בעת שינוי סיכונים בסביבת העבודה אחת לשנה, לא תפחת מבתדירות ש ,ולאחר מכן ספציפי

הקיימים במקום העבודה והבריאות  סיכוני הבטיחות(המחמיר מבין השניים). ההדרכה תעסוק ב
  בהתייחס לתחומי עיסוקם.ו

בכל העלויות הכרוכות  ישאי המוסמך לכך כדין. הספקאדם ההדרכה כאמור, תבוצע באמצעות  .7
  בהדרכת העובדים כנ"ל (כולל שכר יום עבודה, ארוחות, הסעות, וכו').

בחוק או בתקנות ובנהלי ציוד המגן הנדרש יצייד את כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע עבודות, ב הספק .8
משקפי מגן, אטמי אוזניים, קסדות נעלי עבודה, , כפפות עבודה, אפודים זוהריםכמו למשל  רש"ת
  ., בהתאם לסוג העבודהמגן

 דים בדרישותמוכלי עבודה תקינים העו , בציודישתמשו אך ורק במכונותהספק ו/או כל מי מטעמו  .9
  מפורטות בדין. הבטיחות ה

עובדיו  ידיהמופעל על  לכל כלי/ציוד תפעולי יבצע על חשבונו בדיקות תקינות תקופתיות הספק .10
מוסמכים כנדרש עפ"י כל דין ותקנות. אישורי  מתן השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמיםמקום ב

.  התיקים הנ"ל לכל כלי/ציוד תפעוליבתיק ייעודי  הספקונתוני הבדיקות כאמור לעיל,  ירוכזו ע"י 
בטיחות וגיהות רש"ת וכל גורם אחר  ממונהיקורת ע"י לב במקום מתן השירות,זמינים בכל עת  יהיו

  מטעמו.

מתחייב לשמור על הסדר והניקיון באתר העבודה ויפנה בכל סוף יום העבודה כל פסולת  הספק .11
  יהיה על חשבונו. , למניעת מכשולים מיותרים. הפינוילמקום מתן השרותוגרוטאות אל מחוץ 
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כל מקרה של תאונת עבודה, והכל בהתאם להוראות הספק ידווח לממונה בטיחות וגיהות ברשות ב .12
     .1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

בתאום עם רש"ת. היה כח אחר, אלא - בא או ספקלכל ה עבודכל שלא להעביר ביצוע  מתחייב הספק .13
ויאושר על ידי הרשות, ספק המשנה יפעל בביצוע העבודה בהתאם להוראות הבטיחות המפורטות  

 ח זה, לעיל ולהלן.בנספ

תתבצע בהתאם עבודה באש גלויה (ריתוך, הלחמה, זיפות חם וכל עבודה העלולה לגרום לשריפות),  .14
  .להוראות בעניין זה המפורטות בהנחיות רש"ת בתאום ובאישור גורמי  כיבוי אש והצלה רש"ת

ל עו 2007תשס"ז לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) הביצוע עבודה על גגות יבוצעו  בהתאם  .15
ועל פי נהלי  י נקיטת אמצעי הזהירות המפורטים בתקנות הבטיחות בעבודה (לוחות זחילה וכד').יד

  רש"ת העוסקים בכך.

מנהרות וכד' שוחות תקשורת/חשמל, כגון: בורות ביוב, "חלל מוקף" עבודות בחללים סגורים  .16
ה וירות לאחר טיהור האזור מאמטעם הרשות וכל זא  מנהל החוזהיבוצעו רק לאחר קבלת הסכמת 

  נפיצה, רעילות, דלקות וכד'.

קבלת היתר עבודה  שלא לבצע עבודה חריגה ומסוכנת שלא פורטה לעיל אלא לאחר מתחייב הספק .17
  הרשות. עליהן תורה בכתב מטעם הרשות וכפוף להוראות הבטיחות 

סימון זוהרים הנדרשים  אמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי ,על חשבונו ,ספקי הספק .18
הבטיח את בטחונו ונוחותו של הציבור לכדי  של הרשות, דין, או לפי הוראות הבטיחות יפ- לע

      במקום.

מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על ידי הממונה על הבטיחות ברשות  הספק .19
ברשות בדבר הרחקת עובד  (להלן:" הממונה"). הספק יפעל בהתאם לדרישות הממונה על הבטיחות

בתחומי  הספקמטעמו המבצע עבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. עובד כזה לא יוחזר להעסקה ע"י 
הספק לבדו יהיה אחראי לכל תוצאה (באם  .מקום מתן השירות מהמשך מתן השירותים ע"י הספק

פטורה מכל חבות  תהיה להרחקה זו במישור יחסי עבודה ו/או העסקה של אותו עובד). הרשות תהיה
בגין כך. אם תתבע הרשות ע"י עובד שהורחק כאמור ישפה הספק את הרשות בגין כל הוצאה 

  שתהיה לרשות בקשר לכך לרבות ו/או למעט הוצאות הגנה משפטית והוצאות משפט.

על הבטיחות ברשות בגלל ליקויי  יציית לכל הוראה להפסקת עבודה שתינתן על ידי הממונה הספק .20
. העבודה תופסק , תוך מתן הודעה למנהל המתקן או מנהל החוזה מטעם רש"תעבודתובטיחות ב

לאלתר לשיפור הנדרש ותחודש רק לאחר קבלת הסכמה בכתב לכך מהממונה על הבטיחות ברשות. 
, לא לנזקים שנגרמו במישרין זכאי לפיצוי כל שהוא בשל העיכוב שנגרם הספקבמקרה כזה לא יהיה 

  הספק לבדו יהיה אחראי לכל אלה. .שהספק עשוי להיתבע בגינםולא לנזקים עקיפים 

באחריות ועל (צ'קלקה) בצבע כתום על גג הרכב  נסיעה ברכב בשטח האווירי מחויבת בהצבת משואה .21
  חשבון של הספק, וציות לכללי הנהיגה בשטח התפעולי/מבצעי על פי תקנות רש"ת.

  , כפי שיוצגו מעת לעת, בנושא בטיחות.הבטיחותעל והממונה החוזה פי הנחיות מנהל -ינהג על הספק .22

הוראות אלה, לא באות במקום החובות החלות בעניין הבטיחות וגיהות בעבודה, לכל הגורמים  .23
העוסקים ברש"ת, הן באות רק כדי להוסיף על הוראות  כל דין ו/או כלל שנקבע על ידי כל רשות 

 מוסמכת אחרת.

בעל הרשאה מסחרית הסעדה/חנויות/ קני רש"ת מסוג:במת התקשרויותלהינו במידה ונספח זה  .24
 :הסעיפים הבאיםגם יחולו בנוסף  ,עתיר כח אדםאחרת/חוזה 

 בהתאם  בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירותיציג  הספק 24.1
במקום לעבודה  2013- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל
הבטיחות תוכן הול ילנ. תכנית רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של תן השרותמ

ועל , המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי הספקותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטעם 
 .הספקחשבון 

רש"ת, מטעם בטיחות וגיהות  ממונההבטיחות ע"י  יהבטיחות ונהלניהול אישור תכנית עם  24.2
כנאמן בטיחות מטעמו במקום מתן השירות, כהגדרתו בחוזה, נהל להסמכת המ הספקידאג 

 הבטיחות.לניהול ובתכנית  ים בעבודה בהתייחס לכל התחומים הנדונים בנוהל
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המאושר ע"י מפקח עבודה  ,ממונה בטיחות וגיהות בעל כשירות בתוקףמטעמו ימנה  הספק 24.3
ת שעל ממונה הבטיחות כמות שעות העבודה החודשיואת מפקח עבודה אזורי יקבע  אזורי.

  וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מתן השירות.

(הכל כמוגדר בצו  עבודות הנדסיות/סלילה/בנייה/שיפוציםבמידה ונספח זה הינו לעבודות מסוג  .25
הנ"ל,  1-22לסעיפים יחולו בנוסף  ),1961הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה הנדסית), תשכ"ב, 

 :הסעיפים הבאים

ומנוסה, שעבר השתלמות/ריענון מוסמך לבניה ובניה הנדסית מנהל עבודה  הספק ימנה 25.1
נציגו כישמש בתחום זה על ידי מוסד מוסמך, במהלך שלוש השנים האחרונות. מנהל העבודה 

. הודעת המינוי עבודה אזורי מכתב רשום למפקחבאמצעות ויודיע על מינויו  בשטח העבודה,
. על מועד התחלת העבודה באתר אתלהתבצע וכן העבודות האמורות  פרטי תכלול גם את

 מנהל העבודה להיות נוכח באתר הרלבנטי במשך כל זמן ביצוע העבודה.

מיד עם חתימת החוזה, הספק ימנה ממונה בטיחות וגיהות בעל הכשרה בהשתלמות ענפית  25.2
תקנות ארגון הפיקוח על "בנייה ובנייה הנדסית", כממונה בטיחות וגיהות מטעמו על פי 

כמות שעות את מפקח עבודה אזורי יקבע  .1996 –העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו 
העבודה החודשיות שעל ממונה הבטיחות וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מתן 

עד לקבלת אישור המפקח על העבודה בדבר כמות שעות העסקת ממונה הבטיחות  השירות.
ות מטעם רש"ת על היקף ההעסקה בהתאם לשיקול מטעם הספק, יחליט ממונה בטיחות וגיה

 שעות עבודה חודשיות. 32 -דעתו, אך לא פחות מ

 בהתאם בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירות ,יציג הספק 25.3
במקום לעבודה  2013- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל

הבטיחות תוכן הול ילנתכנית ה. רש"תבטיחות וגיהות  ממונהורו של , לאישמתן השרות
ועל , המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי הספקותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטעם 

 .הספקחשבון 

ידאג לבדוק את תקינות הפיגומים, הגידור,  הספקם מטעלבניה ובניה הנדסית מנהל העבודה  25.4
 הספקעל  י העבודה שבאחריותו ויוודא שימוש נכון בהם.הסולמות ומתקנים וציוד בכל תחומ

יבוצעו, תחת פיקוחו  (אם וככל שיהיו) לוודא שכל עבודות החפירה, ההריסה והבינוי וכד'
  העבודה שבביצועו. הישיר של מנהל העבודה רק לאחר נקיטת צעדי בטיחות לסוג ואופי

ות, שוחות וכד') באזור העבודה את שטחי החפירה (בורות, תעל הספקבעבודות חפירה, יגדר  25.5
י גידור יציב ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי רכב הנעים באזור בשעות ל ידע

להציב תאורה מתאימה בשטח ושלטי אזהרה תקניים לאורך החפירות.  הספקהחשיכה. על 
   להתקין גשרונים יציבים מעל לתעלות פתוחות. הספקבנתיבי חצייה ומעברים, ידאג 

לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי הרשות, אלא לאחר  מטעמו) /ספק(וכל קבלן הספק 25.6
קרקעיים באתר - כי לא קיימים מכשולים תת ,המאשר מנהל החוזה מטעם רש"תהסכמת 

קיימים מכשולים מסוג זה,  אם  .העבודה (כבלי חשמל, צנרת מים, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכד')
הנחיות  וכן מיקומםומדויקים על  נתונים מפורטים מנהל החוזהלדרוש מ הספקחייב 

  מפורטות באשר לאופן ומהלכי הביצוע.

לנתק מראש את זרם  מטעמו) /ספק(וכל קבלן הספקבביצוע עבודות בינוי והריסה, ידאג  25.7
  לאחר אישורו של רא"ג החשמל ברשות או נציגו. החשמל, וזאת

י ל ידפי מפרט שיאושר ע-לים תעשה עותקרות ביני , תקרות אקוסטיותבניית תקרות תותבות 25.8
  הרשות.מנהל החוזה מטעם 

, כתובתו ושמו הספק: שם החברה הקבלנית, יצויןבנייה שילוט כולל ובו היציג באתר  הספק 25.9
 . ופרטיו האישיים של מנהל העבודה מטעמו

ממונה בטיחות רש"ת, רשאי במקרים חריגים, להחריג דרישה מהדרישות הנ"ל ולא להחילה על  .26
 ק, בהתאם לשיקול דעת מנומק, ובלבד שההקלה אינה נוגדת חוק או תקנה כלשהיא.ספ
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  נתב"ג הוראות בטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיות - 1נספח ה'

 הבהרות קדם. .1
  בכל מקום במסמך זה שבו יש סימנים מיוחדים, יש לייחס את הסימן למלל המתאים כדלהלן:

 -  ים למכרזים שלהם קשר למערכות מידע או מערכות (כולל) מתייחס 2.7עד  2.4סעיפים
  קריטיות/מסווגות

    -  פסקה / סעיף זה מתייחס למכרזים שלהם קשר למערכות מידע או מערכות קריטיות/מסווגות  

  כללי. .2
למען הסר ספק, בכל התייחסות בנספחים אלו ל"הנמל" או "נמל" תיקרא כאילו נכתב "בתחום 

שבאחריות רשות שדות התעופה בכל חלקי הארץ", וזאת למעט מהאתרים  דהנמל וכן בכל אח
 .3ההתייחסות הינה לטרמינל  םבאותם מקומות שבה

נמל התעופה בן גוריון והמטוסים הממריאים ממנו, מהווה יעד מועדף לפיגוע לארגוני הטרור  2.1
  השונים.

חריות ממשלת ישראל, בהחלטותיה, הטילה על רשות שדות התעופה ועל הנהלת הנמל את הא 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 בהחלטה נוספת, החליטה ממשלת ישראל להגדיר מספר גופים כמונחים על ידי  2.3

תעופה נמנית על גופים אלו. בהיבט זה, (לשעבר רא"מ), ורשות שדות ה וסיכול איומי סייבר
הנחיות גוף זה בכל הקשור למערכות מחשוב, פיתוח מערכות מחשוב ואפליקציות היוצאות 

 מהם מחייבות את הספק לעבוד על פיהם.
רשות שדות התעופה הגדירה את נושא אבטחת המידע ושמירה על מערך המחשוב כנושא  2.4

חייב לעמוד  כל ספק הנותן שירותים בנושאי המחשובאסטרטגי ובעל חשיבות עליונה, ולפי כך 
 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 

כל ההוראות והנהלים החלים על עובדי הרשות בכל היבטי והממריאים ממנו, וכן יחולו עליך 
 אבטחת המידע.

 משנה.- השרות מטעמו, כולל קבלני-כל האמור בנספח זה מחייב את הספק ונותני 2.6
 ווג וחיוניות של המידע ומערכות המידע.יס 2.7

מערכות המידע מהוות את התשתית התפעולית של הרשות והן חיוניות לפעילותה התקינה. 
עלולה לגרום לשיבוש או אף להפסקת מתן השרות ללקוחות הרשות. לפי הגדרה זו,  פגיעה בהן

מערכות המידע טעונות הגנה להבטחת ולאבטחת הסודיות, השלמות, האמינות, השרידות 
 וההמשכיות התפעולית.

מערכות המידע של הרשות כוללות מידע רגיש בדרגות שונות של רגישות או חסיון, כאשר 
ווג הביטחון "שמור"), וכן בשלב י(מקביל לרמת ס רגיש/חסוי מסחריתהוא הכולל  גהסיוו

-, תשמ"אהפרטיות תברשתות מסוימות, לרבות מידע הטעון הגנה לפי חוק הגנ סודיעתידי גם 
. מערכות המידע חיוניות לפעילותה מכוחו תקנותהו ")הפרטיות הגנת חוק(להלן: " 1981

  גרום לשיבוש, תקלות והפסקת מתן שרות.התקינה של הרשות ופגיעה בהן עלולה ל
לפיכך, יש לנהוג לפי כל דרישות האבטחה, כאמור לעיל, ובכל הגדרות נוספות בנושאי האבטחה 
אשר ייתכן ויועברו על ידי גורם רשות מוסמך לנושאים אלו, בכל עת וזאת גם לאחר החתימה 

הלך אספקת השירותים, הספק על החוזה, בכל הפעילויות למתן שירותים לפי הליך זה. אם, במ
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  •
  התקנים התקפים לאבטחת מערכות מידע של מכון התקנים הישראלי; •
  ;מכוחווהתקנות  פרטיותהגנת ה דרישות חוק •
 (לשעבר רא"מ). דרישות מהיחידה להגנה וסיכול איומי סייבר •

  עליו לדווח על כך לממונה על אבטחת המידע מטעם הרשות, ולהמשיך לפעול לפי הנחייתו.

  סווג מסמכי הליך זה. 2.8
 במידה והליך מכרז זה הוגדר כהליך מכרז מסווג או בעל מידע מסווג, יש לפעול בהתאם לנספח
"נספח הנחיות עבודה עם מסמכי מכרז מסווגים". בכל מקרה, יש לנהוג במסמכי הליך זה 

  ם לא רצויות או מורשות.יבצורה שתבטיח, כי לא יגיעו לידי
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  מטרה. .3
מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההוראות וההנחיות, שיחייבו את הספק ואת כל מי מטעמו שיועסק 

הננקטות בכדי למנוע מגורמים עוינים לאסוף מידע ולבצע  במתן השירותים, כחלק מכלל הפעולות,
  פיגוע בתחום הנמל.

  אחריות. .4

"), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט נאמן הביטחוןהספק ימנה נציג מטעמו (להלן: " 4.1
טחוני ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול חטיבת הביטחון בנמל יהב

בכל הקשור לאבטחה הפיזית, וכן מול אחראי אבטחת המידע  ")חטיבת הביטחון(להלן: "
לנספח זה, מיום  4.6ברשות בכל הנושאים הקשורים למחשוב ומידע, כמפורט בסעיף משנה 

  אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן השירותים, כהגדרתה בחוזה.

ל הספק ידי חטיבת הביטחון, יחשב מנכ"-עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן הביטחון על 4.2
 כנאמן ביטחון.

"), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט נאמן אבטחת המידעהספק ימנה נציג מטעמו (להלן: " 4.3
 – חטיבת התקשובאבטחת המידע ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול 

, לנספח זה, מיום אישור מינויו 4.7הממונה על אבטחת המידע ברשות כמפורט בסעיף משנה 
 ובמהלך תקופת מתן השירותים, כהגדרתה בחוזה.

, יחשב מנכ"ל חטיבת התקשובידי -עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן אבטחת המידע על 4.4
 הספק כנאמן אבטחת המידע.

אין מניעה כי אותו נציג ספק ימלא גם את תפקיד "נאמן הביטחון" וגם את תפקיד "נאמן  4.5
  אבטחת המידע".

  נאמן הביטחון. 4.6

ביטחון ישמש כאיש הקשר לחטיבת הביטחון מטעם הספק במהלך כל תקופת נאמן ה 4.6.1
החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, או בכל 
הוראה נוספת אשר עלול הספק לקבל, מול חטיבת הביטחון בכלל, ומול משרד 

 .חטיבת התקשובשיונות בפרט, וכן מול יהר
פגישת הכרות עם נציג מוסמך מחטיבת הביטחון ויקבל ממנו  נאמן הביטחון יקיים 4.6.2

 ימים לפני תחילת ביצוע השירותים לפי הליך זה. 14- תדרוך בטחוני לא יאוחר מ
נאמן הביטחון יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של חטיבת הביטחון, לא יאוחר  4.6.3

פח זה; משבוע ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נס
בנוסף, ימסרו לנאמן הביטחון דרישות ונהלי ביטחון כלליים נוספים, החלים על כל 
השוהים בתחום הנמל, אשר לפיהם יידרש לפעול ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק 
וכל מי מטעמו. במידה ובהיבט המכרז יש נגיעה לנושאי מידע ומחשוב, יעבור הנאמן 

 .חטיבת התקשובמוסמך  תדרוך בנושאי אבטחת מידע מגורם
על נאמן הביטחון להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי הביטחון ונהלי אבטחת  4.6.4

 המידע, החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.
וחטיבת נאמן הביטחון יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של חטיבת הביטחון  4.6.5

ויים להשיק לפעילות הספק ויתעדכן באמצעותו בנהלים וכללי ביטחון, העש התקשוב
 .בתחום הנמל, בכל עת שיידרש לכך

נאמן הביטחון יאשר בחתימתו כל בקשה למתן רישיון כניסה לשטחים המוגבלים  4.6.6
 שיונות קיימים.יבכניסה למי מטעם הספק, וינהל מעקב פנימי שוטף אחר תוקפם של ר

ון ואבטחת נאמן הביטחון יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ונהלי הביטח 4.6.7
 נתנו מפעם לפעם.יהמידע התקפים ואלה שי

הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן הביטחון לצורך  4.6.8
 להלן. 5אישור חטיבת הביטחון בהתאם להנחיות סעיף 

הספק מתחייב להעביר לחטיבת הביטחון את כל הנתונים האמורים לעיל, כאמור  4.6.9
 להלן. 5.2בסעיף 

 5הביטחון תהיה רשאית לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף חטיבת  4.6.10
להלן, לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או 

 דעתה הבלעדי.-להחליף מועמד שנבחר; כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול
עד תחילת תקופת מתן ימים לפני מו 30-מינויו של נאמן ביטחון יתבצע, לכל המאוחר, כ 4.6.11

היה והגורם שמונה על ידי הספק לתפקיד נאמן הביטחון אינו מהווה גם  השירותים.
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נאמן אבטחת מידע, ובאם נדרש נאמן כזה לפי החוזה, ימונה נאמן אבטחת מידע גם 
 ימים לפני מועד תחילת מתן השירותים. 30הוא, לכל המאוחר, כ 

 .נאמן אבטחת המידע 4.7
ישמש כאיש הקשר לחטיבת התקשוב מטעם הספק במהלך כל  נאמן אבטחת המידע 4.7.1

תקופת החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, מול 
 חטיבת התקשוב בכל הקשור לנושאי אבטחת המידע.

נאמן אבטחת המידע יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מחטיבת התקשוב ויקבלו  4.7.2
ימים  7- טחת המידע הרלוונטיות לנשוא מכרז זה, לא יאוחר מממנו תדרוך בנושאי אב

  לפני תחילת ביצוע השירותים לפי מכרז זה.

נאמן אבטחת המידע יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של חטיבת התקשוב, לא יאוחר  4.7.3
משבוע ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח זה; 

טחת המידע דרישות ונהלים כלליים נוספים במידה ויידרש, בנוסף, ימסרו לנאמן אב
החלים על כל הגורמים המבצעים פעילויות הקשורות למערך המחשוב ברשות, אשר על 

 פיהם יידרש לפעול ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו.
על נאמן אבטחת המידע להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי אבטחת המידע  4.7.4

 לוונטיים, החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.הר
נאמן אבטחת המידע יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של חטיבת התקשוב או גורם  4.7.5

רשותי אחר אשר יהווה איש הקשר מטעם חטיבת התקשוב בנושאים אלו, בכל עת 
 .שיידרש לכך

אבטחת המידע  נאמן אבטחת המידע יאשר בחתימתו כל נושא/בקשה הקשורה לנושאי 4.7.6
במערכות המחשוב של הספק, או בקישור למערכות המחשוב ברשות מהמערכות של 

 שירות והתפעול של המערכות.כהספק אשר ייתכן ותהיה להן השפעה על ה
נאמן אבטחת המידע יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ובנהלים התקפים ואלה  4.7.7

 ינתנו מפעם לפעם.יש
ו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן אבטחת המידע הספק יעביר את שמו ופרטי 4.7.8

 להלן. 5לצורך אישור חטיבת התקשוב בהתאם להנחיות סעיף 
 הספק מתחייב להעביר לחטיבת התקשוב את כל הנתונים האמורים לעיל. 4.7.9

 5חטיבת התקשוב רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף נציג  4.7.10
לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או להלן, לדחות מועמד/ים ואף 

הבלעדי וללא צורך במתן  ודעת-להחליף מועמד שנבחר. כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול
 להחלטותיו בעניין זה. םהסברים כל שה

 אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום הנמל. .5
הספק להעסיק בתחום הנמל או  טחונית ולכן יורשהיכאמור, הנמל הוא שטח רגיש מבחינה ב 5.1

להתקשר עם גורם חיצוני, העתיד לפעול בתחום הנמל, רק מועמד שאושר, לאחר שיעבור 
בדיקת רישום פלילי וסינון בדיקת התאמה ביטחונית לרמה הנדרשת לפי עיסוקו ותחום 

  עבודתו.

צעות העובד ומעבידו מתחייבים לספק את כל הנתונים הדרושים לצורך ביצוע ההליך באמ 5.2
 הטפסים המפורטים להלן:

  טפסי התאמה ביטחונית לעובד שהינו אזרח ישראלי: 5.2.1

  שאלון אישי+ עלון לנבדק. .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
 ת.טופס לצורכי בדיקה מן המרשם הפלילי בצירוף צילום ת. זהו .5.2.1.5

 טפסי התאמה ביטחונית לעובד שאינו אזרח ישראלי: 5.2.2
 שאלון למועמד זר. .5.2.2.1
 צילום דרכון בתוקף. .5.2.2.2
אישור על היעדר רישום פלילי מטעם רשויות החוק של מדינת תושבותו  .5.2.2.3

 הנוכחית.
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הטפסים האמורים מצורפים לנספח זה. למרות האמור, באחריותו הבלעדית של הספק לוודא 
טפסים בגרסתם האחרונה. את הטפסים ניתן לקבל גם מחטיבת כי הטפסים המצורפים הינם ה
  .הביטחון ו/או חטיבת התקשוב

 הספק מתחייב להעביר את הנתונים באמצעות הטפסים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י המועמד, 5.3
  והחתימות אומתו ע"י נאמן הביטחון (באמצעות חתימתו עליהם במקום המיועד לכך). 

כל שינוי, שנודע לו לאחר העברת פרטי המועמד או לאחר  הספק מתחייב לדווח ולעדכן על 5.4
שאושרה העסקתו/פעילותו, בפרטי המועמד, או בכל פרט, אשר עשוי להיות בעל רלוונטיות 

  טחונית.יב

חטיבת הביטחון תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל  5.5
טעם הספק, או חלק מהם, ואף תהיה רשאית המועסקים, הספקים, הקבלנים ושאר הגורמים מ

טחוניים, בין אם כבר אושרה ילאסור על כניסת מי מן המועסקים לתחומי הנמל, מטעמים ב
  כניסתו ובין אם לא.

הספק מתחייב לא להעסיק ולא לאפשר עבודה לגורם, אשר פרטיו לא הועברו ואשר לא אושר  5.6
 ידי חטיבת הביטחון.- על

פן מיידי לחטיבת הביטחון על הפסקת העסקה של אחד מעובדיו הספק מתחייב להודיע באו 5.7
  ולהזדכות לאלתר על רישיון המעבר לשטחים המוגבלים (אם ניתן) של אותו עובד. 

טחוני מתאים ואישור מועמד, עשוי להמשך ממספר ימים ועד למספר יווג ביתהליך קבלת ס 5.8
לאור הנתונים  - אדם לאדם שבועות. כמו כן, משך הטיפול בבקשה, עד לאישורה, משתנה מ

-אדם ולוחות-האישיים והרקע של כל אדם, ועל הספק להביא זאת בחשבון במסגרת תכנון כח
  יה במתן השירותים.ימתחייב לכך, שהמצאת האישורים לא תגרום לדח ספקההזמנים. 

  טחוניות כלליות.יהנחיות ב .6

  טחוני למועסקים.יתדריך ב 6.1

נחיות חטיבת הביטחון) לכל עובד, שיועסק במתן טחוני (לפי היהספק יערוך תדריך ב 6.1.1
 השירותים, בטרם יחל בעבודתו. התדריך ישים דגש על הנושאים להלן:

 שטחים מוגבלים ובקרת מעברים. •
 .9טחונית בהתאם לסעיף יכללי התנהגות ב •
  התחייבות על שמירת סודיות ושמירת ידיעות.  •

ימים, מיום  7- ני לא יאוחר מטחויהספק מתחייב, כי כל עובד מטעמו יקבל תדריך ב 6.1.2
 תחילת העסקתו בתחום הנמל.

שנתיים לעובדיו, -ענון חציינוסף לתדריך בתחילת ההעסקה, יקיים הספק תדריכי ר 6.1.3
במסגרתם יעביר לעובדים עדכונים בצרכי חטיבת הביטחון המשיקים לתחום 

  פעילותם.

  שטחים מוגבלים ואשורי מעבר. 6.2

הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו בשטח הנמל כיוון שהנמל הוא מעבר גבול ולאור  6.2.1
שטחים מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק למי שניתן לו רישיון כניסה 
אליהם (כולם או חלקם), אשר רק באמצעותו תתאפשר הכניסה לשטחים המוגבלים 

 והמעבר ביניהם.
טחוני יוג בוימתן רישיון כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה בנמל מותנה בקבלת ס 6.2.2

מתאים מרשויות הביטחון וייעשה לפי כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים 
  .1983 - מוגבלים), התשמ"ג 

התאמה ביטחונית, ורק  רישיון הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכי 6.2.3
  אם תפקידו דורש זאת.

לעשות שימוש  רישיון הכניסה יונפק לעובד לתחום עבודתו בלבד וחל איסור מוחלט 6.2.4
  אחר באישור זה או להעבירו לאחר.

השימוש ברישיון הכניסה לצורכי מעבר יעשה בכפוף ובהתאם לכללי המעבר ונהלי  6.2.5
  בקרת המעברים של חטיבת הביטחון.

ידי נאמן הביטחון -בקשות לבדיקות מהימנות וקבלת רישיון כניסה כאמור יוגשו על 6.2.6
נות בנמל עבור עובדי הספק בלבד שיוילמשרד הר ןאשר יעביר לחטיבת התקשוב

לכל בקשה תצורף פניית היחידה  ולצורך תפקידם במסגרת מתן השירותים בלבד.
  אור סוג רישיון הכניסה הנדרש.יתכלול את ת הפנייההמקבלת את השרות ברשות. 
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הספק אחראי לבטל ולהחזיר ליחידה המקבלת את השרות ברשות או למשרד  6.2.7
ניסה של עובד הספק, אשר חדל לעבוד אצל הספק, או שיונות בנמל כל רישיון כיהר

שחל שינוי בשטח המוגבל אליו צריך אישור, או שינה את תפקידו ובתפקידו החדש אין 
צורך ברישיון כניסה לשטחים המוגבלים בנמל. באחריותה של היחידה לוודא העברת 

  שיונות בנמל.ישיונות אלו למשרד הריר

ן לשטח האווירי עשוי להמשך בממוצע כשבועיים תהליך הטפול בבקשה למתן רישיו 6.2.8
עד שלושה שבועות. התהליך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה לשטח האווירי כוללת 

  בקשה לכניסה ותנועה עם רכב בשטח האווירי.

מובהר בזאת כי חטיבת הביטחון רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את תוקפו  6.2.9
  הודעה מוקדמת. של כל רישיון כניסה, בכל עת וללא

  דרישות חטיבת הביטחון מאדם הנושא רישיון כניסה לשטחים המוגבלים: 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 

המבוקרים על ידי מנגנון יבשתי לשטח מוגבל או לגשת לאזורים מוגבלים 
 זה. 

חובה לענוד את הרישיון בצורה גלויה ובולטת בכל משך שהייתו של בעל  .6.2.10.2
  הרישיון 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.

ושא הרישיון יקפיד להימצא ולנוע אך ורק בתוך התחומים, בהם הוא נ .6.2.10.5
  מורשה לנוע לפי הרישום על גבי הרישיון.

אסור להעביר רישיון כניסה לשטחים המוגבלים בנמל לאדם אחר (הדבר  .6.2.10.6
  מהווה עבירה פלילית). הרישיון הוא אישי ואינו ניתן להעברה.

  חל איסור להשאיר את הרישיון בתוך הרכב. .6.2.10.7

לדווח מידית ליחידה המקבלת את השרות ברשות לחטיבת הביטחון על  יש .6.2.10.8
שיונו. החזקה של רישיון יתום תקופת ההעסקה של עובד ולהחזיר את ר

כניסה שלא כדין מהווה עבירה פלילית. היחידה תדאג להעביר הרישיון 
  לחטיבת הביטחון.

שיונות יהרחידוש רישיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור יו"ר ועדת  .6.2.10.9
בנמל וכרוך בתשלום עבור הנפקת הרישיון החלופי, שיהיה בשיעור כפי 

  שתקבע הרשות 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 .6.2.11.1
  ו'.  -המשרד פועל בימים א'  .6.2.11.2

   .15:00-19:00  -ו  08:30 – 13:30ה'  –שעות קבלת קהל: א' 
  . 13:30 – 08:30 –ו' 

  בקשה לרישיון כניסה לשטחים המוגבלים כוללת: .6.2.11.3
מכתב בקשה מהספק בצרוף אישור מחשב הספק כי המועמד מקבל  •

  משכורת מהגורם המבקש.
  (כולל צילום ת. זהות/רישיון נהיגה) טפסי בדיקת התאמה ביטחונית. •
ום פלילי (כולל צילום תעודת הזיהוי או טופס הרשאה לבדיקת ריש •

  דרכון).
אור סוג רישיון יפניית היחידה המקבלת את השרות ברשות, כולל ת •

  הכניסה הנדרש.

  שיונות.יטפסים ניתן לקבל במשרד הר .6.2.11.4
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 קבלה והובלה של סחורות ומשלוחים. 6.3
אם במסגרת פעילותו הספק נדרש לשנע סחורה אל תחום הנמל או ממנו (בדגש על  .6.3.1

 טחוניות שלהלן:יטחים המוגבלים), עליו להקפיד למלא אחר ההנחיות הבהש
 :מיפוי ספקים .6.3.1.1

הימים, שיקדמו לתחילת תקופת מתן  60הספק ימסור, במהלך   (א)
לפני מועד תחילת תקופת  21- השירותים, אך לא יאוחר מהיום ה

מתן השירותים, בכתב, רשימה של ספקים, חברות הובלה, ונהגים 
"), אשר צפויים לשרת אותו במהלך רשימת ספקים" קבועים (להלן:

 .5תקופת מתן השירותים, ובהתאם להנחיות סעיף 
אם הספק מבקש לכלול ספק נוסף ברשימת הספקים המאושרים   (ב)

בתקופת מתן השירותים, עליו להעביר לחטיבת הביטחון בקשה 
 לעיל. 5מנומקת ויפעל בהתאם להנחיות סעיף 

בל שירותים בתחום זה מגורם, שאינו נכלל הספק מתחייב לא לק  (ג)
ברשימת הספקים, ולעדכן מידית את חטיבת הביטחון על כל גורם, 
אשר 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  3בטרמינל  .6.3.1.2

העמסה של סחורה במסוף הקרקעי. בכניסה לתחום זה תתבצע בקרה ו
טחונית לפי נוהל ספקים של חטיבת הביטחון ורק לגורמים, אשר יובדיקה ב

  אושרו לפי הוראות נספח זה תתאפשר הכניסה לתחום התפעולי.

הובלת הסחורה מהספק (המורשה) אל מחסני/מתקני הספק בשטח  .6.3.1.3
תפעולי תעשה בהשגחה צמודה של האווירי ולמשטח הפריקה בשטח ה

המוביל כשתא המטען נעול! (ביקורות תבוצענה באופן אקראי בשערי 
  הכניסה לשטח האווירי).

הובלת סחורה אל מקומות השרות בשטחים המוגבלים, הנמצאים בתוך  .6.3.1.4
, או מהם, תבוצע ע"י עובדי הספק בלבד, וככלל לא תתאפשר 3טרמינל 

עט מקרים חריגים, שיאושרו מראש ע"י כניסת הספק אל תחומים אלו, למ
  חטיבת הביטחון.

מתקנים בשימוש הספק הנמצאים מחוץ לתחום הנמל והמאחסנים סחורה  .6.3.1.5
מוש בתחום הנמל (כולל למכירה יהמיועדת להטסה, למכירה או לש

במקומות השרות) יופעלו לפי כללי האבטחה ונהלי הביטחון המופיעים 
  ויבים (המצורף לנספח זה).בנוהל הפעלת מחסנים בשינויים המח

 :אבטחת מידע בחצרי הרשות .6.3.2
רשומות ותווך מגנטי או אופטי, שיימסרו ע"י הרשות לספק, יישמרו בחצרי  .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

בדי התאגיד בחצרי הרשות, טעונה אישור בכתב של מידע, שהוכן ע"י עו
אחראי אבטחת המידע. יש לקבל אישור מראש מאחראי אבטחת המידע על 

מוש במחשבים נישאים לשם מתן השירותים, נשוא יכל כוונה לעשות ש
מוש כאמור יעשה לפי יבות זה, ע"י עובדי הספק. כל שיהתחי-ההסכם וכתב

ת המידע לאבטחת המחשבים הנחיות ספציפיות של אחראי אבטח
  הנישאים. 

חיבור תווך מגנטי או אופטי לסוגיו למערכות מחשוב בחצרי הרשות טעונה  .6.3.2.3
אישור כתוב מראש של אחראי אבטחת המידע. האמור חל גם לגבי תווך 
מגנטי או אופטי של תוכנות לסוגיהן וכן להתקנים חיצוניים לסוגיהם ( 

DOKול לשמור מידע, וכל מצע מידע ,מחשב נישא וכדומה), כל התקן שיכ
  אחר לרבות ניירת.

ביצוע שינויים כלשהם במערכות המחשוב והתקשורת של הרשות, שימוש  .6.3.2.4
בתוכנות אבטחה חיצוניות והתקנת אמצעי אבטחה חדשים, טעונים אישור 

חטיבת התקשוב, לפי הצעה בכתב של הספק \מראש ובכתב של נציג הרשות
  ודיון, לפי הצורך.
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ות הנושא, נציג חטיבת התקשוב הינו האחראי על אבטחת לצורך בהיר .6.3.2.5
המידע ברש"ת. אישור המתקבל מכל גורם אחר ברשות ייחשב כבלתי 

  .חוקי והפרה של נהלי הרשות בנושאי אבטחת המידע לכל סוגיו

 בקרה וביקורת. .7
חטיבת הביטחון, בשיתוף עם משטרת ישראל ושרות הביטחון הכללי, וכן נציגי חטיבת  7.1

דעתם ומבלי שיהיו חייבים לעשות כן, להפעיל מערך בקרה - ב, יהיו רשאים, לפי שיקולהתקשו
 וביקורת, כדי 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 ומות השרותוביקורי פתע בכל מק

, בכל עת הספק מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מטעם חטיבת הביטחון או חטיבת התקשוב 7.3
טחונית, לשתף פעולה עם המבקרים ולתקן יובכל תדירות, גישה לכל מידע בעל רלוונטיות ב

 מידית את כל החריגות שימצאו.
טחון, הספק יתקן אותן באופן מידי, ויעביר תוך שבוע ימים אם ימצאו חריגות מכללי הבי 7.4

 נימוק בכתב לסיבת קיומן של אותן חריגות.
הרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן השירותים או את ביצוע העבודות ע"י הספק במקרה  7.5

של חריגה מכללי הביטחון, אשר, לפי שיקול דעתה, יש לה השלכה על רמת האבטחה והבטיחות 
 לתיקון אותה חריגה. בנמל, עד

בקרה וביקורת כאמור, אם יעשו ואם לא יעשו, לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו כלפי  7.6
 הרשות.

 שמירה על סודיות. .8
הספק וכל מי מטעמו, שיעסוק ו/או יועסק במתן השירותים, מחויבים לשמור בסוד, לא  8.1

דע בכל הנוגע לסדרי הביטחון להעביר ולא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או מי
 , להם יחשפו במהלך פעילותם בתחומי הנמל.או מערכות מידע ומחשוב

וכל מי שינהל בפועל את מתן השירותים מטעם הספק  נאמן הביטחון ונאמן אבטחת המידע 8.2
דרישות האבטחה במסמך האמור  יחתמו על הצהרת סודיות, לפיה יתחייב החותם לאמור לעיל.

משנה, שיועסקו ע"י הספק, - ר, אשר יועבר בנושא זה בעתיד, מחייבות גם קבלניובכל מסמך אח
 .והוא אחראי כי אלה יפעלו לפיהן

יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי  הספק: הספקהצהרות לשמירה על סודיות של  8.3
מורשה החתימה של הליך זה, על הצהרה לשמירה על הסודיות. ההצהרה תלווה בחתימתו של 

להלן טופס ימסרו לנציג הרשות; נוסח ההצהרה מצורף לנספח זה, ת. הצהרת הסודיות התאגיד
1. 

משנה או - שרות (עובד של הספק, ספק-כל נותןהשרות: - הצהרות לשמירה על סודיות של נותני 8.4
עובדיו), יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי הליך זה, על הצהרה לשמירה על 

השרות). הצהרות -תלווה בחתימתו של הספק (מעבר לחתימתו של נותןהסודיות. ההצהרה 
  .2להלן טופס הסודיות יימסרו 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  9.1

 הטרמינל הציבוריים.
וכל מי מטעמו חלה החובה להישמע לכל הוראות אנשי הביטחון מטעם הרשות, על הספק  9.2

 בשגרה ובשעת חירום.
טחוני בשעת חירום, בשגרה, יתנועתם של אנשי הביטחון מטעם חטיבת הביטחון לצורך ב 9.3

 ולצורכי תרגול תתאפשר בכל עת ללא כל עיכוב או הפרעה מצד הספק או מי מטעמו.
שלא עובדיו להימצא ברחבת מטוס ו/או בשטחים המוגבלים חל איסור מוחלט על הספק ו 9.4

 .לצורכי עבודתם
טחוני, הספק יאם נחשפו לסיטואציה או אינפורמציה חריגות, אשר עשויות להיות בעלות ערך ב 9.5

וכל מי מטעמו מחויבים לדווח אודותיה לאנשי חטיבת הביטחון או לנציג היחידה המקבלת את 
 חטיבת הביטחון.השרות, ולבקשם להעביר המידע ל

העמסת כבודה/חפץ/טובין על מטוס או העברת חפץ/טובין לנוסע המתעתד לטוס, שלא לפי  9.6
 נהלי האבטחה וללא אישור אנשי הביטחון אסורה בהחלט!
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לקיחה /העברה של כבודה/חפץ כל שהוא מנוסע אסורה בהחלט,לרבות מנוסע שהגיע  9.7
  ממדינה שכנה.

  שינויים ועדכונים. .10

מתעדכנים מזמן לזמן, לאור הערכות מטה  ביטחון ונהלי אבטחת המידענהלי חטיבת ה 10.1
ולפי הנחיות הגופים הממלכתיים המנחים. מובהר בזאת,  חטיבת הביטחון וחטיבת התקשוב

לשנות ולעדכן מי מהוראות והנחיות נספח זה,  םרשאי כי חטיבת הביטחון וחטיבת התקשוב
 דעתן, בכל עת.- לפי שיקול

י כל שינוי באופי הפעילות של הספק ו/או שינוי במבנה מי ממקומות השרות מובהר בזאת, כ 10.2
טחונית ולהוביל לשינוי יו/או המתקנים, העומדים לרשות הספק, עשוי להיות בעל השלכה ב

 ו/או עדכון הוראות נספח זה.
הספק יקבל מראש מידי חטיבת הביטחון בצורה ישירה או בעקיפין דרך היחידה המקבלת את  10.3

 ת, הודעה על עדכון או שינוי צפוי בהוראות נספח זה, ויהיה מחויב בו.השירו
 שונות. .11

ומכללי  אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מנהלי חטיבת הביטחון וחטיבת התקשוב 11.1
 טחוניים, החלים על כל השוהים בתחום הנמל.יההתנהגות הב

 בנספחיו.אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה ו/או  11.2
לא יחולו על ספק, אשר מסגרת פעילותו אינה כוללת צורך בגישה לשטחים  6.2הוראות סעיף  11.3

 המוגבלים.
כל הפרה של מי מהוראות נספח זה, ו/או מהוראות הביטחון הכלליות שידרשו מהספק, אשר  11.4

דעתה של חטיבת הביטחון, השלכה על ביטחון הנוסעים, ציבור המבקרים - יש לה, לפי שיקול
 של החוזה. תחשב כהפרה יסודיתוהמטוסים בנמל, 

שירותים מטעמו, יוחזר לרשות עם סיום העבודה של -כל מסמך, שיימצא ברשות הספק או נותן 11.5
השרות (או הספק בכלל). הספק יתחייב, כי, עם סיום העבודה לפי הליך זה, הוא ישמיד -נותן

 ה לפי הליך זה.את כל המסמכים והקבצים שברשותו, הנוגעים לרשות ולעבוד
הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבקר פעילות זו ללא הודעה מוקדמת בכל אתר של הספק, 

  ללא יוצא מן הכלל.

בהתאם להוראות החוזה, נציג הרשות רשאי לדרוש את הפסקת העסקתו לאלתר של כל עובד  11.6
. דעתו המוחלט- משנה, המועסק במסגרת קשרי העסקיים עם הרשות, לפי שיקול-או ספק

הספק יפסיק את העסקתו ללא כל ערעור. רש"ת לא תהיה חייבת בהסבר כל שהוא לסיבת 
 הפסקת ההעסקה.

  .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.
אמור להלן מתייחס הן לספק והן להלן הדרישות למקרה של טיפול במידע בחצרי הספק. כל ה

  המשנה מטעמו.-לקבלני
  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 - לחילופין, אם הספק יוכיח, לשביעות

לו או אותם הוא יפעיל, מבטיחים בידוד מוחלט של המידע של הרשות מרשת המחשבים של אצ
 הספק או מכל 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 -יפעיל מנגנונים לאבטחת המידע ולמניעת גישה של בלתיהספק  12.3.1
להתחייב  ספקהרשות. אם מנגנון הזיהוי ואימות הזיהוי מבוסס על סיסמאות, על ה

ליישום את הפעולה לפי הדרישות לרמת האבטחה הגבוהה בתקן סיסמאות של מכון 
  וונתו להפעיל.להציג את המנגנונים אותם בכ ספקהתקנים הישראלי. על ה

  הספק יפעיל מערך אבטחה ובקרה על פעילות המשתמשים של הספק במערכת ויקבל 12.3.2
  להציג את המנגנונים אותם בכוונתו  ספקאישור של נציג הרשות למערך זה. על ה

 להפעיל.
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עוד מידע של הרשות מאוחסן -פעולות אבחון ותיקון (של חומרה ותוכנה כאחד), הנדרשות כל 12.4
ות המחשוב של הספק, יבוצעו בחצרי הספק ללא תקשורת מרחוק וללא על דיסקים במערכ

הפעלת תוכנות השתלטות מרחוק לשם כך. פעולות תחזוקה יבוצעו רק ע"י גורמים, שקיבלו 
 להיערך לכך מראש.ספק אישור מנציג הרשות. על ה

תחות מצעים נושאי מידע, עליהם ייערך גבוי של מידע של הרשות, ישמרו בכספת נעולה. המפ 12.5
טחוני של הרשות, שייקבעו למטרה זו. לא ילכספת יהיו רק ברשות מורשים, בעלי אישור ב

יוחלף מורשה כזה ללא ידיעת נציג הרשות ואישורו לכך. החלפת מורשה כזה ללא אישור 
  הרשות תיחשב להפרה יסודית של החוזה.

ות או סיום שר-עם סיום הטיפול במידע ספציפי כלשהו (כולל סיום עבודתו של נותן 12.6
ההתקשרות) או 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 
נה או לכל גורם אחר, לפי הנחית נציג הרשות. לאחר ההעברה, יש להשמיד כל מידע, תיעוד, תוכ

ואמצעים אחרים (כולל מכל תווך 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.
  י הספק, המאשר את ביצוע כל הנ"ל באופן מלא.יד-יש להמציא לנציג הרשות מסמך חתום על

  משנה כלשהו.-הוראות אילו מחייבות גם לגבי מידע, הנמצא בידי ספק
המשנה על מנת לוודא -הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע בקרה במתחמי הספק או ספק

ביצוע ההוראות כפי שרשומים, וזאת ללא הודעה מוקדמת במהלך שעות וימי העבודה 
  ם.הרגילי

בכל מקרה של אובדן מסמך או חומר, או על תקלות באבטחת המידע במערכות המחשוב של  12.7
  משנה יש להודיע מיד לנציג הרשות על כך.-הספק או של ספק

בכל חשד לגישה למידע כנ"ל ע"י גורם בלתי מורשה (בין במערכות הרשות ובין במערכות 
לתקלה כלשהי בהקשר לאבטחת המשנה) או אם עולה חשד - המידע של הספק או של קבלני

  המידע של הרשות, הספק מחויב להודיע מיד לנציג הרשות על כך.
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
סעיף זה חל רק במידה והספק מבצע עבור רש"ת תחת הסכם זה מימוש של מערכת ממוחשבת 

פרויקט חדש, שינוי למכלול במערכת ממוחשבת קריטית או תוספת  - קריטית או חלקים ממנה
. להלן הדרישות. כל האמור להלן בא בנוסף לשאר דרישות למכלול במערכת ממוחשבת קריטית

ם שבין רשות שדות התעופה והספק ולא במקומן. כל האמור להלן מתייחס אבטחת המידע וההסכמי
  המשנה מטעמו. הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:-הן לספק והן לקבלני

 ייכתב מסמך אפיון מפורט שיכלול את כל היבטי אבטחת המערכת הקריטית. 13.1
 בהיבטי האבטחה שהוגדרו.בתוכנית העבודה יוגדרו אבני דרך לבחינת עמידת הביצוע  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-צות אבטחה עלוידוא ואישור חסימת "דלתות אחוריות" ופר  .ג
 הגבלת האפשרויות והרשאות הגישה מהיישום לכלל המערכת  .ד
 בקרת הגישה לליבת מערכות ההפעלה  .ה
 בחינת תקינות הקלט.  .ו

לעיל  13.4באחריות הספק להוכיח ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח" כמוגדר בסעיף  13.5
 יל] בפרט..ב. לע13.4בכלל ואת 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.
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 לשעבר רא"מ.  –היחידה להגנה וסיכול איומי סייבר  .14
היחידה להגנה ידי -ר גופים במדינת ישראל אשר מונחים עלרשות שדות התעופה נמנית עם מספ

לשעבר רא"מ. במידה והמערכת נמנית בין המערכות הנדרשות לקבלת  – וסיכול איומי סייבר
התייחסות מגוף זה, או שבמערכת יהיו ממשקים למערכות אשר נמנות עם מערכות אשר הוגדרו 

ייבות לגבי המערכת המדוברת ועל הספק יהיה כמערכות מסוג זה, יהוו הוראות גוף זה הוראות מח
 ליתן מענה הולם לדרישות אלו. הדרישות יועברו בהתאם לסוג המערכת ודרישות הגוף המנחה.
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  שמירת סודיות, סדרי ביטחון. -: כתב התחייבות של הספק 1טופס 
  

בתאגיד אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק 
_________________________, 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 
מידע רגיש / חסוי יעו או שיגיעו לתאגיד, או שייוצרו בו עקב ביצוע האמור הינם בגדר ומידע, שהג
(לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי הממשלה  וחסוי ביותר
(לפי נהלי אבטחת המידע ומערכות המידע של שב"כ ושל  וכן מידע בסיווג שמור / סודיומוסדותיה) 

 , לפיכך אני הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:רא"מ)
  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
  י נפרד ממנו.הרשות, ומהווה חלק בלת

נספח זה הנו התחייבות כללית לשמירת סודיות וסדרי הביטחון והוא מחייב את התאגיד בכל  .3.2
  הקשור לביצוע אספקת שרותי תקשוב ברשות.

  דיני הנספחים. .4

  התחייבות זה עדיפות.- התחייבות זה, הוראות כתב- במקרה סתירה בין הסכם כלשהו לבין כתב .4.1

יבות זה לבין הוראות ברורות ומפורשות בפרק התחי-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 / חסוי אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שהסיווג הכולל של המידע הנדון הוא  .5.1
- , ואני מתחייב לשמור עליו בסוד לפי הנהלים, הנזכרים ברישא של כתבתר ושמור / סודיביו

  התחייבות זה.

"החוק"),  - (להלן  1977 -אני מתחייב להביא סעיף זה כולו, לרבות חוק העונשין, התשל"ז  .5.2
המשנה שלי, לאחר שיאושרו ע"י הרשות, באמצעות הוראה מפורשת - לידיעת עובדי וקבלני

ו ע"י חתימה על טופס מתאים ו/או בכל דרך, שיורה לי נציג הרשות (כמוגדר בסעיף בחוק ו/א
  להלן). 6

  , 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,   א.
(נוסח משולב), ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו  1958 - "ח התשי

עקב ביצוע החוזה, והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך 
  מאסר שנה אחת. -לקבלה, דינו 

בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה, ואולם   ב.
הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור  תהא זו

  בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב.
  גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 

מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו 
שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או  -מוסמך לקבלו, דינו 

  מאסר ששה חודשים. -בטיחותו של המסמך, דינו 
לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק  - "ידיעה" 

  מהם המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.
  לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות ומסירה עקיפה. -"מסירה" 

חייב לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל אני מת .5.4
התחייבות זה וכן לאחר תום תוקפו ובכל עת, אלא אם - ידיעה כנ"ל תוך משך תוקפו של כתב

  כן נתקבל אישור מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות.
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י אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצע - "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 

בעיתונות  לצורך קבלת אשראי מבנקים, מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים
  כללית ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.

ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול  .5.5
התחייבות זה ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את - בכפוף לכתב

 יג הרשות.הידיעה, אלא אם קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנצ
 "במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה: .5.6

מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל,  שלא  .5.6.1
 כתוצאה מהפרת התחייבות הספק או צדדים שלישיים.

מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך הפרת ההתחייבות   .5.6.2
 לשמירת הסודיות.

 הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי. מידע אשר .5.6.3
מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכאה משפטית   .5.6.4

העניק  מוסמכת ובלבד שהספק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו האמור וכן
 לרשות שהות מספקת להתגונן. 

ת ה"מידע הסודי", יחול על הספק מובהר, כי נטל ההוכחה להתקיימות איזה מהחריגים לתחול
  בלבד.

  נציג הרשות. .6
התחייבות זה יהיה המנהל, האחראי על אבטחת מערכות המידע של הרשות - נציג הרשות לצורך כתב

משנה, עמם אני בא בקשר - או בא כוחו. הוא יעביר לי, לעובדי ו/או לכל מועסק אחר שלי ו/או לקבלן
-את כל הוראות והנחיות הביטחון, הקשורות לכתב עסקי לצורך אספקת שרותי המחשוב ברשות,

-התחייבות זה ולביצועו לצורך אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות, והוראות מזמן
  לזמן, לפי הצורך.

  התחייבות זה.-אין לבטל כתב .7
טול התחייבות זה ו/או כל מסמך או נספח ביטחון אחר אינם ניתנים לשינוי ו/או לבי-ידוע לי, כי כתב

  ללא הסכמה מראש ובכתב של נציג הרשות.

  התחייבות זה.-הפרה של כתב .8
ידי או -טחוני ספציפי אחר עליהתחייבות זה ו/או כל נספח או מסמך ב-הפרת הוראה מהוראות כתב

ע"י מי שפועל מטעמי הינה עילה לבטול קשרי העסקיים עם הרשות. כן ידוע לי, כי, במקרה כזה, 
ין בגין הנזק, שייגרם כתוצאה מביטול ההסכם. סעיף זה בא בנוסף לזכויות אהיה צפוי לתביעת נזיק

  התחייבות זה או לפי כל הסכם אחר בין הרשות לביני.-האחרות, העומדות לרשות לפי כתב

  אחריות התאגיד. .9
למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין כאמור באף אחד מן הסעיפים הנ"ל כדי לשחרר אותי 

  ל נושאי הסודיות וסדרי הביטחון.מאחריותי הבלעדית בכ

  פרוש יחיד ורבים וזכר ונקבה. .10
-התחייבות זה בלשון יחיד משמש אף בלשון רבים וכן להיפך. כל האמור בכתב- כל האמור בכתב

  התחייבות זה בלשון זכר משמש אף בלשון נקבה וכן להיפך.

  הכללת דרישות המפרט ומסמכי הליך הזמנת הצעות. .11
הביטחון, הנכללים במסגרת הבקשה לקבלת הצעות, הינם חלק בלתי נפרד נושאי הסודיות וסדרי 

  מתנאי 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. -ת השרו- בות של נותןי: כתב התחי2טופס 

  

אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק בתאגיד 
  _________________________, בתפקיד ___________________, מצהיר בזאת:

  

יעות הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלן "הרשות") והואיל ויד .1
מידע רגיש / ומידע, שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייווצרו בתאגיד עקב ביצוע האמור הינם בגדר 

(לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי  חסוי וחסוי ביותר
דע של (לפי נהלי אבטחת המידע ומערכות המי וכן מידע בסיווג שמור / סודיהממשלה ומוסדותיה) 

שב"כ ושל רא"מ), לפיכך אני 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

-ו 118לסעיפים  -"החוק") ובמיוחד  -) (להלן 1977 -תשומת לבי הופנתה לחוק העונשין (התשל"ז  .3
 , המובאים להלן:119

  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  1958

 - שלא היה מוסמך לקבלה, דינו החוזה, והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם 
  מאסר שנה אחת.

בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה, ואולם תהא זו   ב.
הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא 

  מסר את הידיעה בתום לב.

  גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 

מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך 
מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של  - לקבלו, דינו 

  מאסר ששה חודשים. -המסמך, דינו 

נוסחה, חפץ או חלק מהם  לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, -"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  .4
אם כן נתקבל אישור מראש ובכתב על  תוקפה של הצהרה זו וכן לאחר תום תוקפה ובכל עת, אלא

  גילוי ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות.

לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של  - "גילוי"
הרשות לרבות נתונים, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחריים ו/או טכניים, ו/או 

ום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת מקצועיים, תכניות עסקיות, פרס
אשראי מבנקים, מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומקצועית, 

  כתבות משודרות והרצאות.

ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול בכפוף  .5
כי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה, אלא אם להצהרה זו ולצר

    קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.
  "במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה: 

מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל, שלא כתוצאה מהפרת   ) 1(
  ים שלישיים.התחייבות הספק או צדד

  מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך הפרת ההתחייבות לשמירת   ) 2(
  הסודיות.

  מידע אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי.  ) 3(

 מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכאה משפטית מוסמכת  ) 4(
 מספקת יע לרשות מיד לאחר קבלת הצו האמור וכן העניק לרשות שהותובלבד שהספק הוד

  להתגונן. 

  מובהר, כי נטל ההוכחה להתקיימות איזה מהחריגים לתחולת ה"מידע הסודי", יחול על הספק 
  בלבד". 
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אני מאשר כי ____________, מורשה חתימה של התאגיד, הביא לידיעתי את כל המפורט בכתב  .6
סודיות וסדרי ביטחון. ואני מתחייב לפעול לפיו וכן לפי הוראות ביטחון, ההתחייבות לשמירת 

 שיובאו לידיעתי מזמן לזמן.

- אני מתחייב לדווח למנהל מטעם הרשות, לאחראי אבטחת המידע של חטיבת התקשוב וכן ל .7
 _____________, מורשה חתימה של התאגיד, על כל תקלה באבטחת המידע של הרשות.

  

  החתום, לאחר שקראתי בעיון את הכתוב בהצהרה זו והתחייבתי לנהוג לפיה. ולראיה באתי על

  

  תאריך: __________         שם החותם: __________________  חתימה: _______________

  

  נחתם בנוכחות:

  תפקיד: __________         שם המאשר: __________________           חתימה: _____________
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  שד"ת רמון הוראות בטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיות - 2נספח ה'

 הבהרות קדם. .1
  בכל מקום במסמך זה שבו יש סימנים מיוחדים, יש לייחס את הסימן למלל המתאים כדלהלן:

   -  (כולל) מתייחסים למכרזים שלהם קשר למערכות מידע או מערכות קריטיות/מסווגות 2.7עד  2.4סעיפים  

   -  זה מתייחס למכרזים שלהם קשר למערכות מידע או מערכות קריטיות/מסווגותפסקה / סעיף  

  כללי. .2
למען הסר ספק, בכל התייחסות בנספחים אלו ל"המתקן" או "מתקן" תיקרא כאילו נכתב "בתחום 

מהאתרים שבאחריות רשות שדות התעופה בכל חלקי הארץ",  דמסוף / שדה תעופה וכן בכל אח
 ההתייחסות הינה במפורש לאתר מסוים. םשבהוזאת למעט באותם מקומות 

מעברי הגבול, שדות התעופה והמטוסים הממריאים מהם, מהווים יעד מועדף לפיגוע לארגוני  2.1
  הטרור השונים.

ממשלת ישראל, בהחלטותיה, הטילה על רשות שדות התעופה ועל הנהלת המסוף / שדה  2.2
למניעת פיגוע במטוס,  התעופה את האחריות לאבטחה הפיסית של הנמל, את האחריות

הממריא מהשדה, ואת האחריות למניעת הברחה של אמצעי לחימה לשטח מדינת ישראל, זאת 
 גם דרך מעברי הגבול הבינ"ל.

היחידה להגנה בהחלטה נוספת, החליטה ממשלת ישראל להגדיר מספר גופים כמונחים על ידי  2.3
נית על גופים אלו. בהיבט זה, (לשעבר רא"מ), ורשות שדות התעופה נמ וסיכול איומי סייבר

הנחיות גוף זה בכל הקשור למערכות מחשוב, פיתוח מערכות מחשוב ואפליקציות היוצאות 
 מהם מחייבות את הספק לעבוד על פיהם.

רשות שדות התעופה הגדירה את נושא אבטחת המידע ושמירה על מערך המחשוב כנושא  2.4
חייב לעמוד  נותן שירותים בנושאי המחשובאסטרטגי ובעל חשיבות עליונה, ולפי כך כל ספק ה

 בדרישות המוגדרות בנספח זה.
כספק, המתעתד לפעול בתחום מתקנים אלו, ובדגש על פעילות בתחום השטחים המוגבלים  2.5

בכניסה, יחולו עליך הוראות הנוגעות לביטחון המתקן ולביטחון הנוסעים והמטוסים, הנוחתים 
ל ההוראות והנהלים החלים על עובדי הרשות בכל היבטי והממריאים ממנו, וכן יחולו עליך כ

 אבטחת המידע.
 משנה.- השרות מטעמו, כולל קבלני-כל האמור בנספח זה מחייב את הספק ונותני 2.6
 ווג וחיוניות של המידע ומערכות המידע.יס 2.7

מערכות המידע מהוות את התשתית התפעולית של הרשות והן חיוניות לפעילותה התקינה. 
עלולה לגרום לשיבוש או אף להפסקת מתן השרות ללקוחות הרשות. לפי הגדרה זו, פגיעה בהן 

מערכות המידע טעונות הגנה להבטחת ולאבטחת הסודיות, השלמות, האמינות, השרידות 
 וההמשכיות התפעולית.

מערכות המידע של הרשות כוללות מידע רגיש בדרגות שונות של רגישות או חסיון, כאשר 
ווג הביטחון "שמור"), וכן בשלב י(מקביל לרמת ס רגיש/חסוי מסחריתוא ווג הכולל היהס

-תשמ"א הפרטיות תברשתות מסוימות, לרבות מידע הטעון הגנה לפי חוק הגנ סודיעתידי גם 
. מערכות המידע חיוניות לפעילותה מכוחו תקנותהו ")הפרטיות הגנת חוק(להלן: " 1981

  ום לשיבוש, תקלות והפסקת מתן שרות.התקינה של הרשות ופגיעה בהן עלולה לגר
לפיכך, יש לנהוג לפי כל דרישות האבטחה, כאמור לעיל, ובכל הגדרות נוספות בנושאי האבטחה 
אשר ייתכן ויועברו על ידי גורם רשות מוסמך לנושאים אלו, בכל עת וזאת גם לאחר החתימה 

ך אספקת השירותים, הספק על החוזה, בכל הפעילויות למתן שירותים לפי הליך זה. אם, במהל
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  •
  התקנים התקפים לאבטחת מערכות מידע של מכון התקנים הישראלי; •
  ;מכוחווהתקנות  טיותהגנת הפר דרישות חוק •
 (לשעבר רא"מ). דרישות מהיחידה להגנה וסיכול איומי סייבר •

  עליו לדווח על כך לממונה על אבטחת המידע מטעם הרשות, ולהמשיך לפעול לפי הנחייתו.

  סווג מסמכי הליך זה. 2.8
במידה והליך מכרז זה הוגדר כהליך מכרז מסווג או בעל מידע מסווג, יש לפעול בהתאם לנספח 

נספח הנחיות עבודה עם מסמכי מכרז מסווגים". בכל מקרה, יש לנהוג במסמכי הליך זה "
  ים לא רצויות או מורשות.יבצורה שתבטיח, כי לא יגיעו ליד
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  מטרה. .3
מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההוראות וההנחיות, שיחייבו את הספק ואת כל מי מטעמו שיועסק 

ננקטות בכדי למנוע מגורמים עוינים לאסוף מידע ולבצע במתן השירותים, כחלק מכלל הפעולות, ה
  פיגוע בתחום המתקן.

  אחריות. .4

"), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט נאמן הביטחוןהספק ימנה נציג מטעמו (להלן: " 4.1
טחוני ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול קב"ט המתקן בכל הקשור יהב

אחראי אבטחת המידע ברשות בכל הנושאים הקשורים למחשוב  לאבטחה הפיזית, וכן מול
לנספח זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן  4.6ומידע, כמפורט בסעיף משנה 

  השירותים, כהגדרתה בחוזה.

ידי קב"ט המתקן, יחשב מנכ"ל הספק - עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן הביטחון על 4.2
 כנאמן ביטחון.

"), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט נאמן אבטחת המידעמטעמו (להלן: "הספק ימנה נציג  4.3
 –אבטחת המידע ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול חטיבת התקשוב 

לנספח זה, מיום אישור מינויו,  4.7הממונה על אבטחת המידע ברשות כמפורט בסעיף משנה 
 בחוזה. ובמהלך תקופת מתן השירותים, כהגדרתה

ידי חטיבת התקשוב, יחשב מנכ"ל -עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן אבטחת המידע על 4.4
 הספק כנאמן אבטחת המידע.

אין מניעה כי אותו נציג ספק ימלא גם את תפקיד "נאמן הביטחון" וגם את תפקיד "נאמן  4.5
  אבטחת המידע".

  נאמן הביטחון. 4.6

עם הספק במהלך כל תקופת נאמן הביטחון ישמש כאיש הקשר לקב"ט המתקן מט 4.6.1
החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, או בכל 
הוראה נוספת אשר עלול הספק לקבל, מול קב"ט המתקן בכלל, ומול משרד הרישיונות 

 .בפרט, וכן מול חטיבת התקשוב
יקבל ממנו נאמן הביטחון יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך של קב"ט המתקן ו 4.6.2

 ימים לפני תחילת ביצוע השירותים לפי הליך זה. 14- תדרוך בטחוני לא יאוחר מ
נאמן הביטחון יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של קב"ט המתקן, לא יאוחר משבוע  4.6.3

ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח זה; בנוסף, 
ביטחון כלליים נוספים, החלים על כל השוהים  ימסרו לנאמן הביטחון דרישות ונהלי

בתחום המתקן, אשר 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 בחטיבת התקשוב.
קיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי הביטחון ונהלי אבטחת על נאמן הביטחון להיות ב 4.6.4

 המידע, החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.
 נאמן הביטחון יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של קב"ט המתקן וחטיבת התקשוב 4.6.5

ויתעדכן באמצעותו בנהלים וכללי ביטחון, העשויים להשיק לפעילות הספק בתחום 
 .רש לכךהנמל, בכל עת שייד

שיון כניסה לשטחים המוגבלים ינאמן הביטחון יאשר בחתימתו כל בקשה למתן ר 4.6.6
 שיונות קיימים.יבכניסה למי מטעם הספק, וינהל מעקב פנימי שוטף אחר תוקפם של ר

נאמן הביטחון יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ונהלי הביטחון ואבטחת  4.6.7
 ינתנו מפעם לפעם.יהמידע התקפים ואלה ש

הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן הביטחון לצורך  4.6.8
 להלן. 5אישור הקב"ט בהתאם להנחיות סעיף 

 5.2הספק מתחייב להעביר לקב"ט את כל הנתונים האמורים לעיל, כאמור בסעיף  4.6.9
 להלן.

 5קב"ט המתקן יהא רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  4.6.10
לן, לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או לה

 דעתה הבלעדי.-להחליף מועמד שנבחר; כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול
ימים לפני מועד תחילת תקופת מתן  30-מינויו של נאמן ביטחון יתבצע, לכל המאוחר, כ 4.6.11

הביטחון אינו מהווה גם  היה והגורם שמונה על ידי הספק לתפקיד נאמן השירותים.
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נאמן אבטחת מידע, ובאם נדרש נאמן כזה לפי החוזה, ימונה נאמן אבטחת מידע גם 
 ימים לפני מועד תחילת מתן השירותים. 30הוא, לכל המאוחר, כ 

 .נאמן אבטחת המידע 4.7
נאמן אבטחת המידע ישמש כאיש הקשר לחטיבת התקשוב מטעם הספק במהלך כל  4.7.1

ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, מול  תקופת החוזה וירכז את
 חטיבת התקשוב בכל הקשור לנושאי אבטחת המידע.

נאמן אבטחת המידע יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מחטיבת התקשוב ויקבלו  4.7.2
ימים  7- ממנו תדרוך בנושאי אבטחת המידע הרלוונטיות לנשוא מכרז זה, לא יאוחר מ

  ע השירותים לפי מכרז זה.לפני תחילת ביצו

נאמן אבטחת המידע יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של חטיבת התקשוב, לא יאוחר  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, 

ים המבצעים פעילויות הקשורות למערך המחשוב ברשות, אשר על החלים על כל הגורמ
 פיהם יידרש לפעול 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.

קיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של חטיבת התקשוב או גורם נאמן אבטחת המידע י 4.7.5
רשותי אחר אשר יהווה איש הקשר מטעם חטיבת התקשוב בנושאים אלו, בכל עת 

 שיידרש לכך.
נאמן אבטחת המידע יאשר בחתימתו כל נושא/בקשה הקשורה לנושאי אבטחת המידע  4.7.6

המערכות של במערכות המחשוב של הספק, או בקישור למערכות המחשוב ברשות מ
 שירות והתפעול של המערכות.כהספק אשר ייתכן ותהיה להן השפעה על ה

נאמן אבטחת המידע יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ובנהלים התקפים ואלה  4.7.7
 נתנו מפעם לפעם.ישי

הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן אבטחת המידע  4.7.8
 להלן. 5וב בהתאם להנחיות סעיף לצורך אישור חטיבת התקש

 הספק מתחייב להעביר לחטיבת התקשוב את כל הנתונים האמורים לעיל. 4.7.9
 5חטיבת התקשוב רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף נציג  4.7.10

להלן, לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או 
דעתו הבלעדי וללא צורך במתן -זאת, בכל שלב ולפי שיקוללהחליף מועמד שנבחר. כל 

 להחלטותיו בעניין זה. םהסברים כל שה
 אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום הנמל. .5

טחונית ולכן יורשה הספק להעסיק בתחום המתקן יכאמור, המתקן הוא שטח רגיש מבחינה ב .5.1
המתקן, רק מועמד שאושר, לאחר שיעבור  או להתקשר עם גורם חיצוני, העתיד לפעול בתחום

בדיקת רישום פלילי וסינון בדיקת התאמה ביטחונית לרמה הנדרשת לפי עיסוקו ותחום 
  עבודתו.

העובד ומעבידו מתחייבים לספק את כל הנתונים הדרושים לצורך ביצוע ההליך באמצעות  .5.2
 הטפסים המפורטים להלן:

  ראלי:טפסי התאמה ביטחונית לעובד שהינו אזרח יש .5.2.1

  שאלון אישי+ עלון לנבדק. .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. זהות. .5.2.1.5
 בקשה למתן רישיון כניסה לשטח מוגבל במסופי הגבול ושתפ"א. .5.2.1.6

 מה ביטחונית לעובד שאינו אזרח ישראלי:טפסי התא .5.2.2
 שאלון למועמד זר. .5.2.2.1
 צילום דרכון בתוקף. .5.2.2.2
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אישור על היעדר רישום פלילי מטעם רשויות החוק של מדינת תושבותו  .5.2.2.3
 הנוכחית.

הטפסים האמורים מצורפים לנספח זה. למרות האמור, באחריותו הבלעדית של הספק לוודא 
ם האחרונה. את הטפסים ניתן לקבל גם מקב"ט כי הטפסים המצורפים הינם הטפסים בגרסת

  .המתקן ו/או חטיבת התקשוב

 הספק מתחייב להעביר את הנתונים באמצעות הטפסים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י המועמד, .5.3
  והחתימות אומתו ע"י נאמן הביטחון (באמצעות חתימתו עליהם במקום המיועד לכך). 

דע לו לאחר העברת פרטי המועמד או לאחר הספק מתחייב לדווח ולעדכן על כל שינוי, שנו .5.4
שאושרה העסקתו/פעילותו, בפרטי המועמד, או בכל פרט, אשר עשוי להיות בעל רלוונטיות 

  טחונית.יב

קב"ט המתקן יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל  .5.5
הם, ואף יהיה רשאי המועסקים, הספקים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הספק, או חלק מ

טחוניים, בין אם כבר אושרה ילאסור על כניסת מי מן המועסקים לתחומי המתקן, מטעמים ב
  כניסתו ובין אם לא.

הספק מתחייב לא להעסיק ולא לאפשר עבודה לגורם, אשר פרטיו לא הועברו ואשר לא אושר  .5.6
 ידי קב"ט המתקן.- על

על הפסקת העסקה של אחד מעובדיו הספק מתחייב להודיע באופן מיידי לקב"ט המתקן  .5.7
  ולהזדכות לאלתר על רישיון המעבר לשטחים המוגבלים (אם ניתן) של אותו עובד. 

תהליך קבלת סווג בטחוני מתאים ואישור מועמד, עשוי להמשך ממספר ימים ועד למספר  .5.8
לאור הנתונים  - שבועות. כמו כן, משך הטיפול בבקשה, עד לאישורה, משתנה מאדם לאדם 

-אדם ולוחות-ישיים והרקע של כל אדם, ועל הספק להביא זאת בחשבון במסגרת תכנון כחהא
  יה במתן השירותים.ימתחייב לכך, שהמצאת האישורים לא תגרום לדח ספקההזמנים. 

  טחוניות כלליות.יהנחיות ב .6

  תדריך בטחוני למועסקים. .6.1

שיועסק במתן  טחוני (לפי הנחיות קב"ט המתקן) לכל עובד,יהספק יערוך תדריך ב .6.1.1
 השירותים, בטרם יחל בעבודתו. התדריך ישים דגש על הנושאים להלן:

 שטחים מוגבלים ובקרת מעברים. •
 .9טחונית בהתאם לסעיף יכללי התנהגות ב •
  התחייבות על שמירת סודיות ושמירת ידיעות.  •

ימים, מיום  7- טחוני לא יאוחר מיהספק מתחייב, כי כל עובד מטעמו יקבל תדריך ב .6.1.2
 לת העסקתו בתחום המתקן.תחי

שנתיים לעובדיו, -ענון חציינוסף לתדריך בתחילת ההעסקה, יקיים הספק תדריכי ר .6.1.3
  במסגרתם יעביר לעובדים עדכונים בצרכי הביטחון המשיקים לתחום פעילותם.

  שטחים מוגבלים ואשורי מעבר. .6.2

טח כיוון שהמתקן הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו בש 6.2.1
המתקן שטחים מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק למי שניתן לו רישיון 
כניסה אליהם (כולם או חלקם), אשר רק באמצעותו תתאפשר הכניסה לשטחים 

 המוגבלים והמעבר ביניהם.
טחוני יווג בימתן רישיון כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה למתקן מותנה בקבלת ס 6.2.2

וייעשה לפי כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים  מתאים מרשויות הביטחון
  .1983 - מוגבלים), התשמ"ג 

התאמה ביטחונית, ורק  רישיון הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכי 6.2.3
  אם תפקידו דורש זאת.

רישיון הכניסה יונפק לעובד לתחום עבודתו בלבד וחל איסור מוחלט לעשות שימוש  6.2.4
  עבירו לאחר.אחר באישור זה או לה

השימוש ברישיון הכניסה לצורכי מעבר יעשה בכפוף ובהתאם לכללי המעבר ונהלי  6.2.5
  בקרת המעברים של הקב"ט.

ידי נאמן הביטחון - בקשות לבדיקות מהימנות וקבלת רישיון כניסה כאמור יוגשו על 6.2.6
למשרד הרישיונות בנמל עבור עובדי הספק בלבד  ןאשר יעביר לחטיבת התקשוב

לכל בקשה תצורף פניית היחידה  ידם במסגרת מתן השירותים בלבד.ולצורך תפק
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המקבלת את השרות ברשות. פניית היחידה תכלול את תיאור סוג רישיון הכניסה 
  הנדרש.

הספק אחראי לבטל ולהחזיר ליחידה המקבלת את השרות ברשות או למשרד  6.2.7
צל הספק, או הרישיונות בנמל כל רישיון כניסה של עובד הספק, אשר חדל לעבוד א

שחל שינוי בשטח המוגבל אליו צריך אישור, או שינה את תפקידו ובתפקידו החדש אין 
צורך ברישיון כניסה לשטחים המוגבלים במתקן. באחריותה של היחידה לוודא העברת 

  רישיונות אלו למשרד הרישיונות בנמל.

כשבועיים עד תהליך הטפול בבקשה למתן רישיון לשטח האווירי עשוי להמשך בממוצע  6.2.8
שלושה שבועות. התהליך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה לשטח האווירי כוללת 

  בקשה לכניסה ותנועה עם רכב בשטח האווירי.

מובהר בזאת כי קב"ט המתקן רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את תוקפו של כל  6.2.9
  רישיון כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

  ושא רישיון כניסה לשטחים המוגבלים:דרישות הביטחון מאדם הנ 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. 
רישיון בצורה גלויה ובולטת בכל משך שהייתו של בעל חובה לענוד את ה .6.2.10.2

  הרישיון 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 המתקן. .6.2.10.4

בהם הוא  נושא הרישיון יקפיד להימצא ולנוע אך ורק בתוך התחומים, .6.2.10.5
  מורשה לנוע לפי הרישום על גבי הרישיון.

אסור להעביר רישיון כניסה לשטחים המוגבלים במתקן לאדם אחר (הדבר  .6.2.10.6
  מהווה עבירה פלילית). הרישיון הוא אישי ואינו ניתן להעברה.

  חל איסור להשאיר את הרישיון בתוך הרכב. .6.2.10.7

מתקן על יש לדווח מידית ליחידה המקבלת את השרות ברשות ולקב"ט ה .6.2.10.8
שיונו. החזקה של רישיון יתום תקופת ההעסקה של עובד ולהחזיר את ר

כניסה שלא כדין מהווה עבירה פלילית. היחידה תדאג להעביר הרישיון 
  לקב"ט.

חידוש רישיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור הקב"ט וכרוך  .6.2.10.9
שות בתשלום עבור הנפקת הרישיון החלופי, שיהיה בשיעור כפי שתקבע הר

  מעת לעת.

הגשת בקשות לקבלת רישיונות כניסה לשטחים  -משרד הרישיונות/קב"ט  6.2.11
  המוגבלים:

  בקשה לרישיון כניסה לשטחים המוגבלים כוללת: .6.2.11.1
מכתב בקשה מהספק בצרוף אישור מחשב הספק כי המועמד מקבל  •

  משכורת מהגורם המבקש.
  גה)טפסי בדיקת התאמה ביטחונית.(כולל צילום ת. זהות/רישיון נהי •
טופס הרשאה לבדיקת רישום פלילי (כולל צילום תעודת הזיהוי או  •

  דרכון).
פניית היחידה המקבלת את השרות במתקן, כולל תיאור סוג רישיון  •

  הכניסה הנדרש.

  טפסים ניתן לקבל מהקב"ט. .6.2.11.2

 קבלה והובלה של סחורות ומשלוחים. 6.3
ממנו (בדגש על  אם במסגרת פעילותו הספק נדרש לשנע סחורה אל תחום המתקן או .6.3.1

 טחוניות שלהלן:יהשטחים המוגבלים), עליו להקפיד למלא אחר ההנחיות הב
 :מיפוי ספקים .6.3.1.1

הימים, שיקדמו לתחילת תקופת מתן  60הספק ימסור, במהלך   (א)
לפני מועד תחילת תקופת  21- השירותים, אך לא יאוחר מהיום ה
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גים מתן השירותים, בכתב, רשימה של ספקים, חברות הובלה, ונה
"), אשר צפויים לשרת אותו במהלך רשימת ספקיםקבועים (להלן: "

 .5תקופת מתן השירותים, ובהתאם להנחיות סעיף 
אם הספק מבקש לכלול ספק נוסף ברשימת הספקים המאושרים   (ב)

בתקופת מתן השירותים, עליו להעביר לקב"ט בקשה מנומקת ויפעל 
 לעיל. 5בהתאם להנחיות סעיף 

יב לא לקבל שירותים בתחום זה מגורם, שאינו נכלל הספק מתחי  (ג)
ברשימת הספקים, ולעדכן מידית את הקב"ט על כל גורם, אשר נכלל 
ברשימת הספקים שהספק הפסיק את קבלת השירותים ממנו, בין 

 אם מיוזמתו ובין אם ביוזמת אותו גורם.
מתקנים לתחום תפעולי, המיועד לכניסת ספקים לצורך פריקה והעמסה  .6.3.1.2

סחורה במסוף הקרקעי. בכניסה לתחום זה תתבצע בקרה ובדיקה  של
טחונית לפי נוהל ספקים של חטיבת הביטחון ורק לגורמים, אשר אושרו יב

  לפי הוראות נספח זה תתאפשר הכניסה לתחום התפעולי.

הובלת הסחורה מהספק (המורשה) אל מחסני/מתקני הספק בשטח  .6.3.1.3
עשה בהשגחה צמודה של האווירי ולמשטח הפריקה בשטח התפעולי ת

המוביל כשתא המטען נעול! (ביקורות תבוצענה באופן אקראי בשערי 
  הכניסה לשטח האווירי).

הובלת סחורה אל מקומות השרות בשטחים המוגבלים, הנמצאים בתוך  .6.3.1.4
, או מהם, תבוצע ע"י עובדי הספק בלבד, וככלל לא תתאפשר 3טרמינל 

חריגים, שיאושרו מראש ע"י  כניסת הספק אל תחומים אלו, למעט מקרים
  חטיבת הביטחון.

מתקנים בשימוש הספק הנמצאים מחוץ לתחום הנמל והמאחסנים סחורה  .6.3.1.5
מוש בתחום הנמל (כולל למכירה יהמיועדת להטסה, למכירה או לש

במקומות השרות) יופעלו לפי כללי האבטחה ונהלי הביטחון המופיעים 
  מצורף לנספח זה).בנוהל הפעלת מחסנים בשינויים המחויבים (ה

 :אבטחת מידע בחצרי הרשות .6.3.2
רשומות ותווך מגנטי או אופטי, שיימסרו ע"י הרשות לספק, יישמרו בחצרי  .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

יד בחצרי הרשות, טעונה אישור בכתב של מידע, שהוכן ע"י עובדי התאג
אחראי אבטחת המידע. יש לקבל אישור מראש מאחראי אבטחת המידע על 

מוש במחשבים נישאים לשם מתן השירותים, נשוא יכל כוונה לעשות ש
מוש כאמור יעשה לפי ייבות זה, ע"י עובדי הספק. כל שיהתח-ההסכם וכתב

לאבטחת המחשבים הנחיות ספציפיות של אחראי אבטחת המידע 
  הנישאים. 

חיבור תווך מגנטי או אופטי לסוגיו למערכות מחשוב בחצרי הרשות טעונה  .6.3.2.3
אישור כתוב מראש של אחראי אבטחת המידע. האמור חל גם לגבי תווך 
מגנטי או אופטי של תוכנות לסוגיהן וכן להתקנים חיצוניים לסוגיהם ( 

DOKמידע, וכל מצע מידע  ,מחשב נישא וכדומה), כל התקן שיכול לשמור
  אחר לרבות ניירת.

ביצוע שינויים כלשהם במערכות המחשוב והתקשורת של הרשות, שימוש  .6.3.2.4
בתוכנות אבטחה חיצוניות והתקנת אמצעי אבטחה חדשים, טעונים אישור 

חטיבת התקשוב, לפי הצעה בכתב של הספק \מראש ובכתב של נציג הרשות
  ודיון, לפי הצורך.

, נציג חטיבת התקשוב הינו האחראי על אבטחת לצורך בהירות הנושא .6.3.2.5
המידע ברש"ת. אישור המתקבל מכל גורם אחר ברשות ייחשב כבלתי 

  .חוקי והפרה של נהלי הרשות בנושאי אבטחת המידע לכל סוגיו

 בקרה וביקורת. .7
הקב"ט, בשיתוף עם משטרת ישראל ושרות הביטחון הכללי, וכן נציגי חטיבת התקשוב, יהיו  .7.1

דעתם ומבלי שיהיו חייבים לעשות כן, להפעיל מערך בקרה וביקורת, כדי - פי שיקולרשאים, ל
 לוודא כי נהלי הביטחון, הרשומים בנספח זה, מתקיימים במלואם וכלשונם.
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מערך הבקרה והביקורת יכלול תרגילים שונים לעובדים ולמערכת כולה, וכן ביקורות מתוכננות  .7.2
 .המשנה מטעמו- ים של הספק וקבלניובאתר וביקורי פתע בכל מקומות השרות

, בכל עת ובכל הספק מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מטעם הקב"ט או חטיבת התקשוב .7.3
טחונית, לשתף פעולה עם המבקרים ולתקן מידית יתדירות, גישה לכל מידע בעל רלוונטיות ב

 את כל החריגות שימצאו.
פן מידי, ויעביר תוך שבוע ימים אם ימצאו חריגות מכללי הביטחון, הספק יתקן אותן באו .7.4

 נימוק בכתב לסיבת קיומן של אותן חריגות.
הרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן השירותים או את ביצוע העבודות ע"י הספק במקרה  .7.5

של חריגה מכללי הביטחון, אשר, לפי שיקול דעתה, יש לה השלכה על רמת האבטחה והבטיחות 
 במתקן, עד לתיקון אותה חריגה.

ה וביקורת כאמור, אם יעשו ואם לא יעשו, לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו כלפי בקר .7.6
 הרשות.

 שמירה על סודיות. .8
הספק וכל מי מטעמו, שיעסוק ו/או יועסק במתן השירותים, מחויבים לשמור בסוד, לא  .8.1

חון להעביר ולא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או מידע בכל הנוגע לסדרי הביט
 , להם יחשפו במהלך פעילותם בתחומי המתקן.או מערכות מידע ומחשוב

וכל מי שינהל בפועל את מתן השירותים מטעם הספק  נאמן הביטחון ונאמן אבטחת המידע .8.2
יחתמו על הצהרת סודיות, לפיה יתחייב החותם לאמור לעיל. דרישות האבטחה במסמך האמור 

משנה, שיועסקו ע"י הספק, - בעתיד, מחייבות גם קבלניובכל מסמך אחר, אשר יועבר בנושא זה 
 והוא אחראי כי אלה יפעלו לפיהן.

יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי  הספק: הספקהצהרות לשמירה על סודיות של  .8.3
מורשה החתימה של הליך זה, על הצהרה לשמירה על הסודיות. ההצהרה תלווה בחתימתו של 

להלן טופס ימסרו לנציג הרשות; נוסח ההצהרה מצורף לנספח זה, ת. הצהרת הסודיות התאגיד
1. 

משנה או - שרות (עובד של הספק, ספק-כל נותןהשרות: -הצהרות לשמירה על סודיות של נותני .8.4
עובדיו), יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי הליך זה, על הצהרה לשמירה על 

השרות). הצהרות - (מעבר לחתימתו של נותןהסודיות. ההצהרה תלווה בחתימתו של הספק 
  .2להלן טופס הסודיות יימסרו לנציג הרשות; נוסח ההצהרה מצורף לנספח זה, 

 טחוניים.יכללי התנהגות ב .9
חל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשטחים המוגבלים בכניסה במתקן ולאולמות  .9.1

 הטרמינל הציבוריים.
ה להישמע לכל הוראות אנשי הביטחון מטעם הרשות, על הספק וכל מי מטעמו חלה החוב .9.2

 בשגרה ובשעת חירום.
טחוני בשעת חירום, בשגרה, ולצורכי יתנועתם של אנשי הביטחון מטעם הביטחון לצורך ב .9.3

 תרגול תתאפשר בכל עת ללא כל עיכוב או הפרעה מצד הספק או מי מטעמו.
שלא או בשטחים המוגבלים חל איסור מוחלט על הספק ועובדיו להימצא ברחבת מטוס ו/ .9.4

 .לצורכי עבודתם
טחוני, הספק יאם נחשפו לסיטואציה או אינפורמציה חריגות, אשר עשויות להיות בעלות ערך ב .9.5

וכל מי מטעמו מחויבים לדווח אודותיה לאנשי הביטחון או לנציג היחידה המקבלת את 
 השרות, ולבקשם להעביר המידע לקב"ט.

וס או העברת חפץ/טובין לנוסע המתעתד לטוס, שלא לפי העמסת כבודה/חפץ/טובין על מט .9.6
 נהלי האבטחה וללא אישור אנשי הביטחון אסורה בהחלט!

לקיחה /העברה של כבודה/חפץ כל שהוא מנוסע אסורה בהחלט,לרבות מנוסע שהגיע  .9.7
 ממדינה שכנה.

  שינויים ועדכונים. .10

ן, לאור הערכות מטה מתעדכנים מזמן לזמ נהלי חטיבת הביטחון ונהלי אבטחת המידע .10.1
ולפי הנחיות הגופים הממלכתיים המנחים. מובהר בזאת, כי מטה  הביטחון וחטיבת התקשוב
- לשנות ולעדכן מי מהוראות והנחיות נספח זה, לפי שיקול םרשאי הביטחון וחטיבת התקשוב

 דעתן, בכל עת.
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י ממקומות השרות מובהר בזאת, כי כל שינוי באופי הפעילות של הספק ו/או שינוי במבנה מ .10.2
טחונית ולהוביל לשינוי יו/או המתקנים, העומדים לרשות הספק, עשוי להיות בעל השלכה ב

 ו/או עדכון הוראות נספח זה.
הספק יקבל מראש מידי הקב"ט בצורה ישירה או בעקיפין דרך היחידה המקבלת את השירות,  .10.3

 ב בו.הודעה על עדכון או שינוי צפוי בהוראות נספח זה, ויהיה מחוי
 שונות. .11

ומכללי  אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מנהלי חטיבת הביטחון וחטיבת התקשוב .11.1
 טחוניים, החלים על כל השוהים בתחום הנמל.יההתנהגות הב

 אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה ו/או בנספחיו. .11.2
אינה כוללת צורך בגישה לשטחים  לא יחולו על ספק, אשר מסגרת פעילותו 6.2הוראות סעיף  .11.3

 המוגבלים.
כל הפרה של מי מהוראות נספח זה, ו/או מהוראות הביטחון הכלליות שידרשו מהספק, אשר  .11.4

דעתו של הקב"ט, השלכה על ביטחון הנוסעים, ציבור המבקרים והמטוסים -יש לה, לפי שיקול
 של החוזה. תחשב כהפרה יסודיתבנמל, 

שירותים מטעמו, יוחזר לרשות עם סיום העבודה של -פק או נותןכל מסמך, שיימצא ברשות הס .11.5
השרות (או הספק בכלל). הספק יתחייב, כי, עם סיום העבודה לפי הליך זה, הוא ישמיד -נותן

 את כל המסמכים והקבצים שברשותו, הנוגעים לרשות ולעבודה לפי הליך זה.
מוקדמת בכל אתר של הספק, הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבקר פעילות זו ללא הודעה 

  ללא יוצא מן הכלל.

בהתאם להוראות החוזה, נציג הרשות רשאי לדרוש את הפסקת העסקתו לאלתר של כל עובד  .11.6
דעתו המוחלט. - משנה, המועסק במסגרת קשרי העסקיים עם הרשות, לפי שיקול- או ספק

וא לסיבת הספק יפסיק את העסקתו ללא כל ערעור. רש"ת לא תהיה חייבת בהסבר כל שה
 הפסקת ההעסקה.

  .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.
להלן הדרישות למקרה של טיפול במידע בחצרי הספק. כל האמור להלן מתייחס הן לספק והן 

  המשנה מטעמו.-לקבלני
  ת לעמוד בכל הדרישות להלן:הספק מתחייב מפורשו

מערך התקשוב, עליו יבוצעו השירותים בחצרי הספק, יהיה מנותק מרשת המחשבים בחברה.  .12.1
רצונו של נציג הרשות, כי אמצעי האבטחה, הקיימים - לחילופין, אם הספק יוכיח, לשביעות

חשבים של אצלו או אותם הוא יפעיל, מבטיחים בידוד מוחלט של המידע של הרשות מרשת המ
 הספק או מכל 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 -הספק יפעיל מנגנונים לאבטחת המידע ולמניעת גישה של בלתי .12.3.1
להתחייב  ספקשות. אם מנגנון הזיהוי ואימות הזיהוי מבוסס על סיסמאות, על ההר

ליישום את הפעולה לפי הדרישות לרמת האבטחה הגבוהה בתקן סיסמאות של מכון 
  להציג את המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל. ספקהתקנים הישראלי. על ה

  ק במערכת ויקבלהספק יפעיל מערך אבטחה ובקרה על פעילות המשתמשים של הספ .12.3.2
להציג את המנגנונים אותם בכוונתו  ספקאישור של נציג הרשות למערך זה. על ה

 להפעיל.
עוד מידע של הרשות מאוחסן -פעולות אבחון ותיקון (של חומרה ותוכנה כאחד), הנדרשות כל .12.4

על דיסקים במערכות המחשוב של הספק, יבוצעו בחצרי הספק ללא תקשורת מרחוק וללא 
נות השתלטות מרחוק לשם כך. פעולות תחזוקה יבוצעו רק ע"י גורמים, שקיבלו הפעלת תוכ

 להיערך לכך מראש. ספקאישור מנציג הרשות. על ה
מצעים נושאי מידע, עליהם ייערך גבוי של מידע של הרשות, ישמרו בכספת נעולה. המפתחות  .12.5

ו למטרה זו. לא טחוני של הרשות, שייקבעילכספת יהיו רק ברשות מורשים, בעלי אישור ב
יוחלף מורשה כזה ללא ידיעת נציג הרשות ואישורו לכך. החלפת מורשה כזה ללא אישור 

  הרשות תיחשב להפרה יסודית של החוזה.
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שרות או סיום -עם סיום הטיפול במידע ספציפי כלשהו (כולל סיום עבודתו של נותן .12.6
כלשהו (וללא זכות כלשהי ההתקשרות) או לפי דרישת הרשות, יש להעביר ללא דחוי או שהוי 

של עיכוב), כל תיעוד, כל תוכנה וכל אמצעי אחר, הדרוש לביצוע כל הפעילויות, לרשות הרשות 
או לכל גורם אחר, לפי הנחית נציג הרשות. לאחר ההעברה, יש להשמיד כל מידע, תיעוד, תוכנה 

היו קשורים למהלך ואמצעים אחרים (כולל מכל תווך מגנטי או אופטי), שנמצאים בידי הספק ו
אספקת השירותים לרשות, באופן שימנע את שחזורו ע"י גורם כלשהו. זאת, לפי הנהלים 

  והתקנים, לגבי מידע רגיש / חסוי / חסוי ביותר ושמור / סודי.
  ידי הספק, המאשר את ביצוע כל הנ"ל באופן מלא.-יש להמציא לנציג הרשות מסמך חתום על

  משנה כלשהו.-י מידע, הנמצא בידי ספקהוראות אילו מחייבות גם לגב
המשנה על מנת לוודא -הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע בקרה במתחמי הספק או ספק

ביצוע ההוראות כפי שרשומים, וזאת ללא הודעה מוקדמת במהלך שעות וימי העבודה 
  הרגילים.

המחשוב של בכל מקרה של אובדן מסמך או חומר, או על תקלות באבטחת המידע במערכות  .12.7
  משנה יש להודיע מיד לנציג הרשות על כך.-הספק או של ספק

בכל חשד לגישה למידע כנ"ל ע"י גורם בלתי מורשה (בין במערכות הרשות ובין במערכות 
המשנה) או אם עולה חשד לתקלה כלשהי בהקשר לאבטחת - המידע של הספק או של קבלני

  הרשות על כך. המידע של הרשות, הספק מחויב להודיע מיד לנציג
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
כת ממוחשבת סעיף זה חל רק במידה והספק מבצע עבור רש"ת תחת הסכם זה מימוש של מער

פרויקט חדש, שינוי למכלול במערכת ממוחשבת קריטית או תוספת  - קריטית או חלקים ממנה
. להלן הדרישות. כל האמור להלן בא בנוסף לשאר דרישות למכלול במערכת ממוחשבת קריטית

אבטחת המידע וההסכמים שבין רשות שדות התעופה והספק ולא במקומן. כל האמור להלן מתייחס 
  המשנה מטעמו. הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:-פק והן לקבלניהן לס

 ייכתב מסמך אפיון מפורט שיכלול את כל היבטי אבטחת המערכת הקריטית. .13.1
 בתוכנית העבודה יוגדרו אבני דרך לבחינת עמידת הביצוע בהיבטי האבטחה שהוגדרו. .13.2
בכתב ממנהל המערכת הקריטית ואחראי מעבר אבני הדרך הנ"ל יבוצע רק לאחר קבלת אישור  .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-וידוא ואישור חסימת "דלתות אחוריות" ופרצות אבטחה על  .ג
 כלל המערכתהגבלת האפשרויות והרשאות הגישה מהיישום ל  .ד
 בקרת הגישה לליבת מערכות ההפעלה  .ה
 בחינת תקינות הקלט.  .ו

לעיל  13.4באחריות הספק להוכיח ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח" כמוגדר בסעיף  .13.5
 .ב. לעיל] בפרט.13.4בכלל ואת ביצוע בקרת קוד מאובטח [סעיף 

 וסביבת ייצור.סביבת פיתוח, סביבת בדיקות  –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 ידי - רשות שדות התעופה נמנית עם מספר גופים במדינת ישראל אשר מונחים על
לשעבר רא"מ. במידה והמערכת נמנית בין המערכות הנדרשות לקבלת  – ברוסיכול איומי סיי

התייחסות מגוף זה, או שבמערכת יהיו ממשקים למערכות אשר נמנות עם מערכות אשר הוגדרו 
כמערכות מסוג זה, יהוו הוראות גוף זה הוראות מחייבות לגבי המערכת המדוברת ועל הספק יהיה 

 הדרישות יועברו בהתאם לסוג המערכת ודרישות הגוף המנחה.ליתן מענה הולם לדרישות אלו. 
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  שמירת סודיות, סדרי ביטחון. -: כתב התחייבות של הספק 1טופס 
  

אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק בתאגיד 
____ והמורשה לחתום _________________________, הרשום כחוק, בתפקיד ________________

  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 
יש / חסוי מידע רגומידע, שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייוצרו בו עקב ביצוע האמור הינם בגדר 

(לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי הממשלה  וחסוי ביותר
(לפי נהלי אבטחת המידע ומערכות המידע של שב"כ ושל  וכן מידע בסיווג שמור / סודיומוסדותיה) 

 קמן:רא"מ), לפיכך אני הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדל
  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
  הרשות, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

הוא מחייב את התאגיד בכל נספח זה הנו התחייבות כללית לשמירת סודיות וסדרי הביטחון ו .3.2
  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.

התחייבות זה לבין הוראות ברורות ומפורשות בפרק -במקרה סתירה בין הוראות כתב .4.2
"נספחים  -צורפו להסכם ביני לבין הרשות (להלן הביטחון ובנספחים ספציפיים, ש

  ספציפיים"), יקבע האמור בפרק הביטחון ובנספחיו.

  שמירת סודיות. .5

רגיש / חסוי / חסוי אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שהסיווג הכולל של המידע הנדון הוא  .5.1
- א של כתב, ואני מתחייב לשמור עליו בסוד לפי הנהלים, הנזכרים ברישביותר ושמור / סודי

  התחייבות זה.

"החוק"),  - (להלן  1977 -אני מתחייב להביא סעיף זה כולו, לרבות חוק העונשין, התשל"ז  .5.2
המשנה שלי, לאחר שיאושרו ע"י הרשות, באמצעות הוראה מפורשת - לידיעת עובדי וקבלני

סעיף בחוק ו/או ע"י חתימה על טופס מתאים ו/או בכל דרך, שיורה לי נציג הרשות (כמוגדר ב
  להלן). 6

  , 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,   א.
ליו (נוסח משולב), ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו א 1958 - התשי"ח 

עקב ביצוע החוזה, והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך 
  מאסר שנה אחת. -לקבלה, דינו 

בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה, ואולם   ב.
תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור 

  בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב.
  גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 

מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו 
מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן  -מוסמך לקבלו, דינו 

  מאסר ששה חודשים. -בטיחותו של המסמך, דינו 
לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק  - ידיעה" "

  מהם המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.
  לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות ומסירה עקיפה. -"מסירה" 

, כל אני מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה .5.4
התחייבות זה וכן לאחר תום תוקפו ובכל עת, אלא אם - ידיעה כנ"ל תוך משך תוקפו של כתב

  כן נתקבל אישור מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות.
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לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של  - "גילוי"
יות ומערכות התקשוב, סודות מסחריים ו/או טכניים, הרשות לרבות נתונים, תכניות יישומ

ו/או מקצועיים, תכניות עסקיות, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים 
לצורך קבלת אשראי מבנקים, מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות 

  כללית ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.

ה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול ידוע לי, כי מותר יהי .5.5
התחייבות זה ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את - בכפוף לכתב

 הידיעה, אלא אם קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.
 "במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה: .5.6

כלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל,  שלא מידע שהינו נחלת ה .5.6.1
 כתוצאה מהפרת התחייבות הספק או צדדים שלישיים.

מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך הפרת ההתחייבות    .5.6.2
 לשמירת הסודיות.

 מידע אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי. .5.6.3
ו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכאה משפטית  מידע אשר הספק נדרש לגלות .5.6.4

מוסמכת 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.

  נציג הרשות. .6
התחייבות זה יהיה המנהל, האחראי על אבטחת מערכות המידע של הרשות - נציג הרשות לצורך כתב

משנה, עמם אני בא בקשר - או בא כוחו. הוא יעביר לי, לעובדי ו/או לכל מועסק אחר שלי ו/או לקבלן
-עסקי לצורך אספקת שרותי המחשוב ברשות, את כל הוראות והנחיות הביטחון, הקשורות לכתב

-רך אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות, והוראות מזמןהתחייבות זה ולביצועו לצו
  לזמן, לפי הצורך.

  התחייבות זה.-אין לבטל כתב .7
התחייבות זה ו/או כל מסמך או נספח ביטחון אחר אינם ניתנים לשינוי ו/או לביטול -ידוע לי, כי כתב

  ללא הסכמה מראש ובכתב של נציג הרשות.

  התחייבות זה.-הפרה של כתב .8
ידי או -טחוני ספציפי אחר עליהתחייבות זה ו/או כל נספח או מסמך ב-ת הוראה מהוראות כתבהפר

ע"י מי שפועל מטעמי הינה עילה לבטול קשרי העסקיים עם הרשות. כן ידוע לי, כי, במקרה כזה, 
אהיה צפוי לתביעת נזיקין בגין הנזק, שייגרם כתוצאה מביטול ההסכם. סעיף זה בא בנוסף לזכויות 

  התחייבות זה או לפי כל הסכם אחר בין הרשות לביני.-אחרות, העומדות לרשות לפי כתבה

  אחריות התאגיד. .9
למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין כאמור באף אחד מן הסעיפים הנ"ל כדי לשחרר אותי 

  מאחריותי הבלעדית בכל נושאי הסודיות וסדרי הביטחון.

  פרוש יחיד ורבים וזכר ונקבה. .10
-התחייבות זה בלשון יחיד משמש אף בלשון רבים וכן להיפך. כל האמור בכתב- בכתבכל האמור 

  התחייבות זה בלשון זכר משמש אף בלשון נקבה וכן להיפך.

  הכללת דרישות המפרט ומסמכי הליך הזמנת הצעות. .11
נושאי הסודיות וסדרי הביטחון, הנכללים במסגרת הבקשה לקבלת הצעות, הינם חלק בלתי נפרד 

  ההסכם.מתנאי 
  

  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 -: כתב התחיבות של נותן2טופס 

  

זיהוי מספר ____________, המועסק בתאגיד  אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת
  _________________________, בתפקיד ___________________, מצהיר בזאת:

  

הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלן "הרשות") והואיל וידיעות  .1
מידע רגיש / ור הינם בגדר ומידע, שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייווצרו בתאגיד עקב ביצוע האמ

(לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי  חסוי וחסוי ביותר
(לפי נהלי אבטחת המידע ומערכות המידע של  וכן מידע בסיווג שמור / סודיהממשלה ומוסדותיה) 

באופן אישי לפעול שב"כ ושל רא"מ), לפיכך אני הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ו
  כדלקמן:

 לשמור בסוד כל ידיעה, שתהיה בידי או תגיע לידי תוך כדי ביצוע שרותי המחשוב לרשות. .2

-ו 118לסעיפים  -"החוק") ובמיוחד  -) (להלן 1977 -תשומת לבי הופנתה לחוק העונשין (התשל"ז  .3
 , המובאים להלן:119

  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 

 -עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה התשי"ח  היה אדם בעל חוזה  א.
(נוסח משולב) ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע  1958

 - החוזה, והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו 
  מאסר שנה אחת.

ת מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה, ואולם תהא זו בסעיף זה "בעל חוזה" לרבו  ב.
הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא 

  מסר את הידיעה בתום לב.

  גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 

אינו מוסמך מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם ש
מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של  - 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. -ירה" "מס

לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל תוך משך  .4
תוקפה של הצהרה זו וכן לאחר תום תוקפה ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור מראש ובכתב על 

  גילוי ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות.

לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של  - לוי""גי
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 

סירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומקצועית, אשראי מבנקים, מ
  כתבות משודרות והרצאות.

ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול בכפוף  .5
להצהרה זו ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה, אלא אם 

    יבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.ק
  "במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה: 

מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל, שלא כתוצאה מהפרת   ) 1(
  התחייבות הספק או צדדים שלישיים.

  ך הפרת ההתחייבות לשמירת מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תו  ) 2(
  הסודיות.

  מידע אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי.  ) 3(

  מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכאה משפטית מוסמכת    ) 4(
  ובלבד שהספק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו האמור וכן העניק לרשות שהות מספקת 

  ן. להתגונ

  מובהר, כי נטל ההוכחה להתקיימות איזה מהחריגים לתחולת ה"מידע הסודי", יחול על הספק 
  בלבד". 
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אני מאשר כי ____________, מורשה חתימה של התאגיד, הביא לידיעתי את כל המפורט בכתב  .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 חטיבת התקשוב וכן ל .7
 _____________, מורשה חתימה של התאגיד, על כל תקלה באבטחת המידע של הרשות.

  

  ולראיה באתי על החתום, לאחר שקראתי בעיון את הכתוב בהצהרה זו והתחייבתי לנהוג לפיה.

  

  תאריך: __________         שם החותם: __________________  חתימה: _______________

  

  נחתם בנוכחות:

  תפקיד: __________         שם המאשר: __________________           חתימה: _____________
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  איכות הסביבה - נספח ו' 

  

וכן בהתאם להנחיותיהן של הרשויות באחריות הספק לפעול באתר, בהתאם להוראות כל דין   .1
הרלבנטיות, 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).

ם של כל האישורים, ו/או ההיתרים, ו/או הרישיונות, מחובתו של הספק ובאחריותו, לדאוג לקבלת  .2
ו/או ההסכמות העשויים להידרש, מכל גורם שהוא (לרבות רשות מקומית, משרד הפנים וועדות תכנון 
ובניה, משטרה, מכבי אש, הג"א, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד תמ"ת, וכיוצא 

  יותיו עפ"י החוזה.באלה) על חשבונו, לשם קיום איזה בהתחייבו

חובתו של הספק, לדווח מיידית לרשות, בכל מקרה של הפרת הוראות כל דין, בנושאים הקשורים   .3
לאיכות הסביבה, בין אם נגרם על ידו, ו/או על מי מטעמו, ו/או הובא לידיעתו (לרבות בנושא זיהום 

ננת, פסולת, חומרים מסוכנים, אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מיי
  ורישוי עסקים) ולפעול מיידית על פי הנחיות הרשות, באם תהיינה, לתיקון ההפרה.

הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי מבלי לפגוע בהוראות אחרות בחוזה, הנוגעות לאחריותו כלפי   .4
מין וסוג שהם, בין הרשות, יהיה אחראי כלפי הרשות, בגין כל טענה, דרישה, תביעה או נזק, מכל 

במישרין ובין 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, 

ם). הספק מתחייב, כי ישפה קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקי
ויפצה את הרשות, על כל הוצאה, נזק או עלות, מכל סוג ומין שהוא, אשר יגרמו לו, כתוצאה מן 

  האמור לעיל.

בכל אחריות, כלפי הספק וכלפי כל אדם, חברה, גוף, רשות  אמובהר ומוסכם, כי הרשות לא תיש  .5
ספק לפי החוזה, בין במישרין ובין בעקיפין, ממשלתית, או צד שלישי כלשהו, הנובעת מפעילותו של ה

ולהשלכותיה של פעילות זו מכל סוג ומין. האחריות בגין האמור לעיל, תחול על הספק בלבד, והוא זה 
שיהיה אחראי ויישא בכל ההוצאות, הנזקים, העלויות, התביעות והדרישות, שיופנו כלפי הרשות, ו/או 

ר. הספק ישפה ויפצה את הרשות, על כל הוצאה, נזק או כלפי הספק, בגין פעילותו של הספק באת
  עלות מכל סוג ומין שהוא, שיגרמו לה, כתוצאה מפעילותו של הספק על פי החוזה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחול האמור גם על גרימת מטרדים, פגיעה בבריאות הציבור   .6
  ת וגהות בעבודה. ואיכות הסביבה, אחריות בנזיקין ואחריות בנושא בטיחו
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  הבטחת האיכות - נספח ז' 

  כללי .1

) הינה מכלול הפעילויות הנדרשות להבטיח Software quality assuranceהבטחת איכות תוכנה (
את איכותה של תוכנת מחשב, כחלק מתהליכי ניהול הפרויקט ותהליכי הפיתוח והתחזוקה של 

  המערכת.
 ומים הבאים: הבטחת איכות, תיעוד, בדיקות, אבטחת מידע.פעילויות אלו מתייחסות, בין היתר, לתח  
נספח זה מתאר את פעילויות הבטחת האיכות הנדרשות בפרויקט. פעילויות אלו תסוכמנה ותעוגנה   

ידי הספק ותעודכן עם התקדמות הפרויקט (ראה פרוט בהמשך - בתוכנית הבטחת איכות, שתוגש על
    נספח זה).

  

  גורמים מעורבים .2
 בתחומי הבטחת האיכות, הבדיקות ואבטחת המידע בפרויקט: נציגי הספק

 מרכז מנהל מול הקשר הספק ימנה מי מאנשי צוות הפרויקט כאחראי הבטחת האיכות. וכאיש 
 . זה בתחום ת"רש\חטיבת התקשוב של המבדקים

 מרכז מנהל מול הקשר הספק ימנה מי מאנשי צוות הפרויקט כאחראי לביצוע הבדיקות. וכאיש 
 . זה בתחום ת"רש\חטיבת התקשוב של םהמבדקי

 מנהל מול הקשר הספק ימנה מי מאנשי צוות הפרויקט כאחראי לנושא אבטחת המידע.  וכאיש 
 . זה בתחום ת"רש\חטיבת התקשוב של המבדקים מרכז

 לעיל הרשומים מהתפקידים יותר או אחד למלא יכול הפרויקט צוות איש.    
  

 הבטחת איכות      .3
 יכותפעילויות הבטחת א .3.1

  פעילויות הבטחת האיכות של הספק אילו יכללו, בין היתר, את הפעילויות הבאות:  .א

 ) שיקופיםReviews במהלך הפרויקט כולו. הספק יעביר סיכום כל שיקוף באופן (
 שוטף לרשות רש"ת, בהתאם לתוכנית העבודה.

  דו"חות סטאטוס בתדירות שתסוכם ותעוגן בתוכנית ניהול  –מעקב התקדמות
 בנספח זה). 3.2קט (ראה פירוט בסעיף הפרוי

  במענה והמפרט הטכני.  4.5.10 סעיף ראה –ניהול סיכונים 
 פעילויות וקריטריונים למעבר משלב לשלב במחזור החיים. –איכות  שערי 

  
ידי הספק בתוכנית ניהול הפרויקט - פעילויות הבטחת איכות ופעילות הבדיקות, תעוגנה על

בנספח זה ותוגדרנה בתוכנית העבודה של הפרויקט,  3.2ט בסעיף והבטחת האיכות, כפי שמפור
  .הטכניומענה  המפרט 4.5.1 כמפורט בסעיף

    יודגש כי כל שינוי בתוכנית העבודה יוגש לאישור נציגי רש"ת.
  

 תוצרי פעילויות הבטחת איכות .3.2
  הספק יתחייב בהצגת תוצרי האיכות הבאים:

 שר תכלול בין היתר:תוכנית ניהול הפרויקט והבטחת האיכות, א  .א
 הגדרת מחזור החיים על פיו ינוהל הפרויקט. )1
 מתודולוגיה.  )2
 אבני דרך מרכזיות. )3
מבנה ארגוני של צוות הפרויקט מטעם הספק, לרבות גורמי הבטחת האיכות  של  )4

 הספק המעורבים בפרויקט.
 גורמים מעורבים ברש"ת. )5
 ידי הספק.- אופן ביצוע הבקרה על )6
 ופתיים.דיוני סטאטוס ודיונים תק )7
 דיווח סטאטוס ודיווח התקדמות. )8
 הגדרת צוותי עבודה וצוותי היגוי. )9

 פרוט ממשקי העבודה של הספק עם רש"ת, לרבות ממשקי הבטחת האיכות. )10
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 אופן ניהול השינויים בזמן הפיתוח. )11
 אופן מסירת המערכת (מתודולוגיית עלייה לאוויר). )12
 טבלת תוצרים בפרויקט.  )13
פים המתוכננים, מטרתם, גורמים מעורבים, לו"ז לביצוע שיקופים (פירוט כל השיקו  )14

 והתוצרים  של כל שיקוף).
 שערי איכות.  )15
 הגדרת תפיסת הבדיקות.  )16
 מונחים ייעודיים, ראשי תיבות ומילון הגדרות.  )17
 בנספח זה. 4תיעוד נדרש, כפי שיפורט בסעיף   )18
 הנחיות ונהלים מחייבים.   )19

 והמענה  הטכני). במפרט  4.5.1 פירוט בסעיף ראהתוכנית עבודה מפורטת (  .ב
 והמענה הטכני). במפרט  4.5.1פירוט בסעיף  ראהתוכנית ניהול סיכונים (  .ג
 תיעוד תוצרי פיתוח כפי שיפורט בהמשך נספח זה.  .ד

  

 תיעוד: .4
  התיעוד יהיה בשפה העברית. תיעוד שלא בשפה העברית, מלבד מפרטי יצרן אשר ניתן להגישם

 בשפה האנגלית/עברית.
  יוגשו בתוכנתהמסמכיםMicrosoft Office Word   .בגרסה התקפה ברש"ת למועד המסירה

 ] יוגשו באישור מנהל הפרויקט מטעם רש"ת.PDFמסמכים בפורמט אחר [כגון 
 .המסמכים יועברו לרש"ת על גבי מדיה מגנטית ויודפסו במספר העתקים שייקבע  ע"י רש"ת 
 רש"ת באופן שוטף כפי שייקבע בין הספק ל ועברועותקים מעודכנים של התוצרים המפורטים י

 לרש"ת וכן לפי דרישת רש"ת.
  :הספק ימסור לרש"ת את התיעוד הבא  

 תוצרי הפיתוח יכללו:  )א
  ,תיעוד טכני מלא ומפורט, חומרה ותוכנה, לכל המוצרים המרכיבים את הפתרון

  לרבות מוצרי אבטחת מידע ושו"ב. 

  הקשר שבין סעיפי המפרט מסמכי האפיון, לרבות טבלת הצבעות המראה את
  [הדרישות] לסעיפי האפיון ולתסריטי הבדיקות (טבלת עקיבות).

 ופיסית(לוגית  המערכת ארכיטקטורת מסמך.(  

 תיאור הפתרון, אופן היישום וההטמעה בפועל.  מסמך  

  מסמכי הבדיקות [תוכניות ותסריטים - FAT Plan & Description  ,SAT Plan 
& Descriptionקות , סיכום בדי - FAT Results  ,SAT Results.[ 

  מסכים, דו"חות וכדומה. –תיעוד המערכות שפותחו עבור רש"ת  

 ידי הספק עבור רש"ת.- "תיק מערכת" מפורט לרבות צילומי מסכים אשר פותחו על  

  מסמכי התקנה למערכת ותוכניתSETUP .להתקנה  

  .תוכניות ההדרכה וההטמעה 
 סופקו במסגרת הפתרון ומדריך משתמש מדריכי משתמש לכל אחת מהמערכות ש

  כללי הכולל את כל ההתאמות והשינויים שבוצעו.

  תיק תפעול למפעיל החניונים המתפעל את חדרי הבקרה, בהתאם לגלופה שתועבר
 ידי רש"ת לפני שלב האפיון המפורט של המערכת. - על

 .ספרי הפעלה ותיעוד למנהלי מערכת ואנשי תמיכה 
 מערכת ספר. 

 ל הפרויקט יכללו:תוצרי ניהו  )ב
 .סיכומי דיון 
 .סיכומי שיקופים 
 .אסמכתאות לרישיונות  שיירכשו  
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 בדיקות .5
 כללי .5.1

 עבודה סביבות 4 במסגרת הפרויקט תוקמנה:  
o בחצר הספק. –הפיתוח  סביבת 
o ל הבדיקות סביבת-FAT – בחצר הספק. 
o ל הבדיקות סביבת-SAT –   ת.רשבאתר" 
o ת.רשבאתר  –הייצור  סביבת" 

בחצר הספק, ביצוע בדיקות המסירה בחצר רש"ת  FAT-פק ביצוע בדיקות הבאחריות הס
  בחצר רש"ת.  SAT-וליווי בדיקות ה

הבדיקות תבוצענה בסביבות העבודה לעיל, כפי שתוגדרנה ותאושרנה בתוכנית  הבדיקות 
  .FAT Plan & Description  ,SAT Plan & Description–והתסריטים

  והתסריטים תכנון הבדיקותהספק ימסור לרש"ת את מסמכי )FAT Plan & 
Description  ,SAT Plan & Description ואת מסמכי תיעוד תוצאות הבדיקות ,(

FAT Results)  ,SAT Results( ,יודגש כי  .העבודה לתוכנית ובהתאם שוטף באופן
 שיוכנו מראש.  SAT-בדיקות המסירה תבוצענה על בסיס מסמכי בדיקות ה

 ות להשתלב ולהיות נוכחת בתהליכי ביצוע הבדיקות, הן במידה לרש"ת שמורה הזכ
 והבדיקות מתבצעות בחצר הספק והן באתר רש"ת (בדיקות מסירה).

  לרש"ת שמורה הזכות לבצע בדיקות שונות ו/או נוספות מטעמה, הן בחצר הספק והן
באתר רש"ת. במידת הצורך רשאית רש"ת להפעיל לצורך כך גם גורם מקצועי חיצוני 

 מטעמה.
  הגורמים המקצועיים ומומחה היישום מטעם רש"ת ישולבו כנדרש, לצורך ביצוען התקין

והרציף של הבדיקות. היקף הסיוע והגורמים המעורבים מטעם רש"ת יסוכמו עם הספק 
 ויעוגנו בתוכנית הבדיקות שתאושר.

 
 ניהול בדיקות המערכת .5.2

 .הבדיקות תבוצענה לאחר אישור סופי של רש"ת  

 בכלקבלה תינתן לספק לתצורה הסופית של המערכת, בסביבת הייצור בלבד, תעודת ה 
 , וזאת לאחר סיום ביצוע הבדיקות ואישור רש"ת לסיום שלב הבדיקות.בנפרד אתר

 .יודגש כי מסירת תעודת קבלה לאתר נתב"ג, תעודת קבלה למערכת הכוללת 
 

 מכלול הבדיקות הנדרשות לביצוע ע"י הספק  .5.3
   בדיקות יחידה)Unit test( .(מסך, קובץ וכדומה) ברמת מודול 
 ) בדיקות שפיותSanity (– חובה בכל סבב בדיקות.  

 דיקות פונקציונאליות (תפריטים, נכונות נתונים, בGUI .ועוד) ותהליכים  

 .בדיקות נוחות משתמש  

 .(זמני תגובה) בדיקות ביצועים  

 וממשקים. בדיקות אינטגרציה  

 .נכונות נתונים ודו"חות  

 כשל והתאוששות. בדיקות 
 .הרצה אינטגרטיבית 

היקף, עומק וסוגי הבדיקות שעל הספק לבצע יסוכמו, יאושרו ויעוגנו במסמך תוכנית הבדיקות 
  המפורטת של הפרויקט.

  

 תבדיקות ייעודיו .5.4
 בדיקות עמידה בדרישות אבטחת המידע .5.4.1

ידי הספק בשלב האפיון המפורט, -אישור סופי לגבי תצורת המערכת, שתוצג על .1
 ותנה באישור אחראי אבטחת המידע של חטיבת התקשוב/רש"ת.מ

במסגרת בדיקות הקבלה באתר רש"ת תתבצענה גם בדיקות העמידה בדרישות  .2
 הטכני. במפרט 3.7 אבטחת המידע, כפי שהוגדרו בסעיף
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ידי צוות אבטחת המידע -בדיקות העמידה בדרישות אבטחת המידע תתבצענה על .3
ו. במידה ויידרש, רש"ת תיעזר ביועצים בחטיבת התקשוב/רש"ת ובאחריות

 חיצוניים מומחים לתחום.
כל מסמכי בדיקות העמידה בדרישות אבטחת המידע יישמרו אצל צוות אבטחת  .4

 המידע בחטיבת התקשוב/רש"ת ובאחריותו.
המערכת בסביבת הייצור מותנית באישור אחראי אבטחת המידע של  הפעלת
 בסעיף שהוגדרו כפי, המידע אבטחת תדרישו בכל עמידה"ת לרש/התקשוב חטיבת

 .הטכני והמענה במפרט 3.7
אישור אחראי אבטחת המידע של חטיבת התקשוב/רש"ת לעמידה בדרישות הנ"ל  .5

 '.ינספח  –מסירת המערכת  הינו אחד מהתנאים לאישור תעודת
 

  ] FAT Plan  ,SAT Planהבדיקות [ תוכנית .5.5

 ות המפורטת של הפרויקט שיכלול את הספק יגיש לאישור רש"ת את מסמך תכנית הבדיק
. אי הכללת בדיקה כלשהיא מרשימת היקף, עומק וסוגי הבדיקות שעל הספק לבצע

לעיל, תיעשה רק לאחר קבלת בקשה מנומקת בכתב  5.3הבדיקות, המוגדרת בסעיף 
 ידי רש"ת.-מהספק ואישור בכתב על

 ת רשאים להוסיף במידה וקיימות בדיקות נוספות הרלוונטיות למערכת, הספק ורש"
 לעיל. 5.3בדיקות אלו לרשימת הבדיקות המצוינות בסעיף 

 
 ] FAT Description  ,SAT Descriptionמפרטי בדיקות [ .5.6

 .הספק יגיש לאישור רש"ת את מפרטי הבדיקות  

 ידי הספק בתהליכי - לרש"ת שמורה הזכות להוסיף מפרטי בדיקה נוספים שיבוצעו על
 הבדיקה.

 
  ] FAT Results)  ,SAT Resultsתוצאות הבדיקות [ .5.7

 בדיקות .בדיקות סבב כל של"ת את מסמכי תיעוד תוצאות הבדיקות רשיגיש לאישור  הספק
 יחייב, הבדיקות תוצאות אישור אישלא עברו את אישור רש"ת, יוחזרו ללקוח לצורך תיקונים. 

 על ישפיע אל חוזר סבב. הרצויות התוצאות לקבלת עד הבדיקות סבב את שוב לבצע הספק את
 הספק לעמידה בתוכנית העבודה.  התחייבות
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  נוסח ערבות –נספח ח' 

  
  לכבוד

                      רשות שדות התעופה

  תאריך: ___________

  הנדון: ערבות מס' _______________

  

"), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, החייב(להלן: " 1לבקשת ____________________________ .1
 (ובמילים: ______________ שקלים חדשים)₪ עד לסך כולל של ________  לסילוק כל סכום

"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב בקשר הקרן סכום(להלן: "
ניהול, שליטה למערכת  ה שלאספקה, התקנה ואחזקתכנון, אפיון, למס' _____________ עם חוזה 

  ").החוזה(להלן: " עבור רשות שדות התעופה, ובקרה על מערך החניונים

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב על  .2
"), במהלך שעות פעילות הסניף(להלן: " 2ידינו שתימסר ב ______________________________

") ובלבד שלא סכום הדרישה: "הסניף, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן
יעלה על סכום הערבות, וזאת מבלי 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 

שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה 
  בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.

לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא  2 - ו  1התחייבויותינו בסעיפים  .3
נהיה רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט 

  להלן. 4בסעיף 

 _________.יכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה עד ליום ערבות זו ת .4

לסכום הקרן יתווספו הפרשי ההצמדה למדד רק במידה ובמועד התשלום בפועל על פי ערבות זו, יהיה  .5
המדד החדש גבוה ממדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, יכונו בערבות זו: 

 ".סכום הערבות"

שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום  סכום השווה למכפלת ההפרש-" דה למדדהפרשי ההצמ"
  הקרן המחולק למדד הבסיס. 

מדד המחירים לצרכן, כולל פירות וירקות, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  -" המדד"
  לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 ינו המדד בגין חודשהאחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז שה המדד הידוע ביום - " מדד הבסיס"
._______  

המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע התשלום בפועל על פי ערבות זו, ואשר לא יפחת  -"המדד החדש"
 בכל מקרה ממדד הבסיס.

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות  .6
יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון - אביב-להדין בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בת

  בעניינים אלה.

אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי החוזה, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם  .7
 ערבות זו.

 .ואינה ניתנת להעברה או להסבה לגוף שאינו רשות שדות התעופה ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין .8

  בכבוד רב,

  חתימה  תאריך  כתובת  ם בנק/חברת ביטוחש

  של הספק.  שמו המלאיש להשלים את   1
  יש להשלים את כתובת סניף הבנק/חברת ביטוח. .2
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  נספח אחריות וביטוח –נספח ט' 

כדי  תוך תאגיד שייגרם וכל אדם כל של לרכושו ו/או לגופו נזק לכלעפ"י דין  באחריותיישא  הספק  .א
ו/או אספקת המוצרים ו/או כל הפעילות ה אספקה, התקנה ואחזקון, אפיון, תכנעבודות ו/או עקב 

, בין אם נזק כאמור ייגרם על ידי הספק, על ידי ")השירותים" נשוא הסכם זה (להלן ייקראו יחדיו:
 מכלליות לגרוע קבלנים , קבלני משנה ו/או על ידי כל אדם ו/או תאגיד הפועל מטעמו או בשמו, ומבלי

, למעט בגין לרשות, לקבלנים ו/או לקבלני משנה ו/או לעובדיהם הספק, של לעובדיו ותלרב האמור,
  .נזק שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרשות

 כל בגין שלישי, צד וכל הרשות את מי המועסק על ידו, וכן את חשבונו על לפצות בזאת מתחייב הספק  .ב
עקב  ו/או עם בקשר ו/או כדי תוך להם שייגרם מנזק כתוצאה להם שיגיעו פיצוי או נזק דמי

רוע שבאחריותו כמפורט בסעיף א. יוכן בגין כל א נשוא הסכם זה ו/או אספקת המוצריםהשירותים 
  לנזק כאמור. אחריות מכל הרשות את פוטר לעיל, והוא

 עם מיד כאמור, לרשות שיגרמו הוצאה, או הפסד נזק כל על הרשות את לפצות חייב יהיה הספק  .ג
 בקשר לשלםנדרשה ש או הרשות ששילמה הסכום כן, במלוא לעשות הרשות של הראשונה דרישתה

עקב כל  לנזק בקשר בהם לשאת נדרשה או בהם נשאה שהרשות והפסד הוצאה בכל וכן כאמור, לנזק
  מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות הספק על פי המפורט בסעיף א. לעיל.

  ין היתר, הוצאות משפטיות שיהיו לרשות.שיפוי ו/או פיצוי על פי סעיף זה יכללו, ב

  ביטוח

 פי על הספק בין של ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע להבטחת אחריות הספק כמפורט לעיל, ומבלי  .א
על ידי הספק על פי חוזה ו/או אספקת מוצרים זה, לפני תחילת  מתן   שירותים  חוזה פי על ובין דין

 תופוליס חברת ביטוח מקומית ובעלת מוניטין, את חשבונו, אצל על לקיים מתחייב זה, הספק
  ").הספק יביטוחהביטוח כמפורט בנספח "אישור עריכת ביטוחים"  (להלן: "

  על ביטוחי הספק יחולו ההוראות הבאות:  .ב

 העלול אירוע כל על מיד לרשות הספק, ולהודיע ביטוחי תנאי כל לקיים את הספק מתחייב .1
 מימוש לשם שיידרש ככל הרשות עם פעולה לשתף פקהס מתחייב לתביעה. כן עילה להוות
  למבטחים. להגישה תחליט הרשות אשר ביטוח תביעת

ביטוח חבות המוצר וביטוח אחריות מקצועית ייערך על ידי הספק במשך תקופת ההסכם וכן כל  .2
  עוד קיימת אחריותו של הספק ע"פ הסכם זה או על פי דין.

  בדבר מבטחיו מאת , ימציא הספק  אישורהמוצרים ו/או אספקת תנאי לתחילת מתן השירותים .3
  ביטוחי הספק.לנספח אישור עריכת  בהתאם עריכת הביטוח,

במקרה ו/או באספקת המוצרים הרשות תהיה רשאית למנוע מהספק להתחיל במתן השירותים   
שאישור  כאמור לא יומצא במועד. מוסכם כי הספק יהיה מנוע מלעלות כל טענה כנגד  הרשות 

בטרם המציא ו/או באספקת המוצרים ב כך שלא יתאפשר לו להתחיל במתן השירותים  עק
  האישור כנדרש.

הספק מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הביטוח בהתאם לנספח זה, וזאת לא   
  לפני מועד תום תקופת הביטוח.  יומייםיאוחר מ

להוראות הסכם זה, לא תגרע מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד או בהתאם  .4
מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה, והספק מתחייב לקיים את כל  התחייבויותיו על פי הסכם 

בשל אי הצגת אישורים כמפורט ו/או באספקת המוצרים זה גם אם ימנע ממנו מתן שירותים 
  לעיל. 

 התאמות ינויים,ש בביצוע ו/או לרשות בהמצאתו הספק, ידי על הביטוח האמור בעריכת אין .5
 לדרישות הביטוח של התאמתם בדבר אישור  להוות כדי הרשות דרישת לפי בפוליסה והרחבות

   החוזה.

 או הרשות על כלשהי אחריות יטילו לא כאמור וההתאמות השינויים הביטוחים כן, עריכת כמו  
  דין. כל פי על ו/או החוזה  פי על הספק של אחריותו את יצמצמו ולא מטעמה, מי

בכל  לנכון. שימצא  כפי משלימים או נוספים ביטוחים חשבונו על לערוך רשאי יהיה הספק  
ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי הספק ייכלל סעיף בדבר ויתור על תחלוף כלפי הרשות 
עובדיה ו/או מנהליה, ובלבד שהוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון, ובביטוחי 
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יסה תורחב לכלול את הרשות עובדיה ו/או מנהליה כמבוטח נוסף בגין אחריותם חבויות הפול
  למעשה ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו.

לרכושו   נזק בגין הרשות תביעה כנגד  או דרישה טענה, כל לו תהיה לא כי בזה הספק מצהיר .6
 זכאי שהיה (או ורועב לשיפוי זכאי שהספקו/או רכוש באחריותו ו/א ובשימושו וכן בגין כל נזק 

בין אם נערכו על ידו  ביטוחיו, במסגרת בפוליסה) הנקובה העצמית ההשתתפות אלמלא לשיפוי
 לנזק כאמור. אחריות מכל ו/או מי מטעמה הרשות את בזאת פוטר והוא ביטוחים ובין אם לאו,

  הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

;  ה בכלל, ומהתחייבויותיו של הספק לקיים פוליסה לביטוח חבות מבלי לגרוע מהוראות חוזה ז  .1  .ג
צרף את הספק, על חשבונו,  לביטוח צד ג' אותו לכלפי צדדים שלישיים בפרט, תפעל הרשות 

חבות הספק  בקשר עם פעילות  עורכת הרשות עבור קבלנים וזכיינים הפועלים בשטחה,  לכיסוי 
חוקית של הרשות  כלפי  צד ג'  על פי פקודת הנזיקין ה ההספק  על פי הסכם זה, ואת אחריות

כאמור  אותה מחויב הספק  לקיים (נוסח חדש), כביטוח עודף החל מעבר לפוליסה צד שלישי 
, וזאת  בגין נזק תאונתי העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם או תאגיד. ביטוח זה לעיל

 עובד או מעביד.שבינו לבין אותו צד קיימים יחסי  לא יכסה אחריות צד מן הצדדים כלפי כל אדם

היה והרשות הצליחה  .רועי$ דולר ארה"ב לא100,000,000  יהיה זו גבול האחריות בפוליסה  .2
אישור על צירוף הספק כאמור  כאמור לעיל  תשלח הרשות  לצרף את הספק לביטוח צד ג' שלה

  לפי הכתובת הרשומה בחוזה.

 הספק ישא $.5000 -לא תפחת מת שתחול על הספק ותשולם על ידו מובהר כי ההשתתפות העצמי .3
אחריות לנזק כאמור   בהשתתפות העצמית על פי קביעת הרשות, במקרה בו מוטלת על הספק

  בחוזה זה ו/או לפי הוראות כל דין.

הספק מסכים כי הרשות תהיה רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום אשר יגיע מאת 
  הרשות לספק.

ורת ביטוח זה ישלם הספק, באמצעות הרשות, לתקופת הקמה ועד הנפקת תעודת קבלת תמ .4
$ ולתקופת התחזוקה, ישלם הספק, באמצעות הרשות השתתפות שנתית 5,000המערכת סך של 

פרומיל מסך התשלומים השנתיים שהרשות חבה בתשלומם לספק לפי חוזה  6.25בעלות בשיעור 
מיום שנשלחה דרישת התשלום על ידי הרשות. הספק מסכים ימים  14זה. התשלום יהיה בתוך 

 בזאת שהרשות תהא רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום שיגיע מהרשות לספק.

מוסכם במפורש כי ביטוח זה הינו שיורי ומהווה כיסוי עודף החל מעבר לכל ביטוח אחריות כלפי  .5
לא יחשב כביטוח משותף לכל ביטוח צד שלישי אשר הספק ערך או התחייב לערוך, וביטוח זה 

 אשר נערך על ידי הספק כאמור.

 מטעמה מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי רשות שדות התעופה ו/או הבאים  הספק .6
רשאי לערוך,  בכל הקשור להיקף הביטוח שיערך על ידי הרשות כאמור, תחולתו ומגבלותיו, יהיה 

  ים כפי שימצא לנכון. על חשבונו, כל ביטוח אחר או משל

 הספק מתחייב להודיע לרשות מיד על כל נזק, תביעה או מקרה שיש בהם כדי להוות יסוד  .7
, ולשתף פעולה עם הרשות  ככל שיידרש על ידה לצורך מימוש זכויות על פי פוליסה זו לתביעה

 על פי הפוליסה.  הרשות ו/או הספק

" המצ"ב,  מתחייב הספק לערוך ביטוחי הספק עריכתנוסף לביטוחים המפורטים בנספח "אישור ב  .ד
גין נזק בביטוח רכב ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן 

₪  1,000,000 –או שימוש בכלי רכב בגבול אחריות אשר לא יפחת מ   לרכוש צד שלישי עקב בעלות
 .רועילא

יו לערוך על פי חוזה זה, תהא רשאית הרשות, אך לא אם לא יבצע הספק את הביטוחים אשר על  .ה
חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הספק  ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית 
ו/או הפרשי הצמדה, על חשבון הספק, והספק מתחייב לשלם לרשות את כל התשלומים אשר ביצעה 

בות כלשהי לעריכת הביטוחים עבור הספק , והספק כאמור. אין באמור לעיל כדי להטיל על הרשות ח
    מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.

 של איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על הספק תהווה הפרה יסודית.  ההפר  .ו
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  הספק  יאישור עריכת ביטוח

   ___________ תאריך
  

  שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות") רשות לכבוד
  70100"ג נתב, 7.ד. ת
  
  .,נ.ג.א
 

 ")הספק: "ההסכם") ביניכם לבין___________ (להלן: "הלן..................... (ל מיום הסכם  : הנדון
וציוד לניהול, שליטה מערכת  ה שלאספקה, התקנה ואחזקתכנון, אפיון, ל "Key-Turn"חוזה 

   התעופה שדותעבור רשות  על מערך החניוניםובקרה 
  

תכנון, ל "Turn-Key"חוזה עם  בקשר להלן המפורטים הביטוחים את ערכנו  כי בזאת מאשרים הננו
  עבור הרשות וציוד לניהול, שליטה ובקרה על מערך החניוניםמערכת  ה שלאספקה, התקנה ואחזקאפיון, 
  :כדלקמן, הספק לבין בישראל התעופה שדות רשות בין שנחתם ,ל"הנ בחוזה כמוגדר

  
 ביטוח חבות המוצר: .1

  ........................ יום עד ..................... מיום   :ביטוח תקופת  .א

בגין המוצרים המסופקים על ידי הספק ו/או הנמכרים ו/או המובלים ו/או המיוצרים ו/או   .ב
בגבול על ידי מי מטעמו וזאת  המשווקים /או המטופלים ו/או המותקנים על ידי הספק ו/או

או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה למקרה ולתקופת  1,000,000$שלא יפחת מסך של  אחריות 
  הביטוח.

התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם אספקת המוצרים   .ג
  ו/או מתן השירותים.

לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא  פחותחודשים ל 12גילוי של כוללת סעיף תקופת  הפוליסה  .ד
נערך על ידי 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.

מעשה ו/או הפוליסה תכלול את הרשות, עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים בגין אחריותם ל  .ה
  מחדל של הספק וכל הבאים מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

  תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות המוצר מהדורת "ביט".  .ו

  

  ביטוח אחריות מקצועית  .2

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום  .א

בש"ח בתוספת הצמדה למקרה  $ או שווה ערך1,000,000גבולות האחריות: לא יפחתו מסך של   .ב
 ובסה"כ לתקופת הביטוח.

הפוליסה מכסה את אחריותו המקצועית על פי כל דין של הספק בגין מעשה או מחדל מקצועי של   .ג
 הספק והפועלים מטעמו בכל הקשור במתן השירותים.

  תאריך רטרואקטיבי: לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם מתן השירותים.  .ד

בעקבות עיכוב הספק, השהייה או מצד עובדי אי יושר  בקשר עם הלת כל  הגבלהפוליסה לא כול  .ה
מקרה ביטוח, אבדן מסמכים, הוצאת דיבה, זיהום שהינו תוצאה של אירוע תאונתי ופתאומי ונזק 

 כספי טהור.

לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא  חודשים לפחות 12גילוי של כוללת סעיף תקופת  הפוליסה  .ו
י הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אשר ייכנס נערך על יד

  לתוקפו במקרה של ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה.

מעשי או מחדלי  הרשות, עובדיה ו/או מנהליה בגיןשל  הלכלול את אחריות הפוליסה מורחבת  .ז
  .והפועלים מטעמוהספק 
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  ריות חוקית כלפי הציבור (צד שלישי):פוליסה לביטוח אח .3

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום  .א

$ או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה למקרה  1,000,000גבולות האחריות: שלא יפחתו מסך של   .ב
 ובסה"כ לתקופת הביטוח.

ו/או נזק  הפוליסה מכסה את חבותו על פי  כל דין של הספק וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה, אבדן  .ג
מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרשות, לעובדיה   -שייגרם לצד שלישי (גוף ו/או רכוש) 

ולבאים מטעמה, לרבות בקשר עם אספקת המוצרים ו/או מתן השירותים בחצרי הרשות ומחוצה 
  להם.

עובדיה ו/או מנהליה בגין מעשי ו/או מחדלי שם המבוטח בפוליסה מורחב לכלול את הרשות   .ד
  .וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבתהספק ו/או מי מטעמו 

 תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מהדורת "ביט".  .ה

  

  מעבידים: אחריותביטוח  .4

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום  .א

 בתוספת הצמדה למקרה$ או שווה ערך בש"ח 5,000,000גבולות האחריות: שלא יפחתו מסך של    .ב
 ובסה"כ לתקופת הביטוח.

הפוליסה מכסה את חבותו של הספק וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה כלשהי למי   .ג
  בחצרי הרשות ומחוצה להם. יםמעובדיו תוך כדי או עקב עבודתם במתן השירותי

טל עליהם חבות הפוליסה תכלול את הרשות, עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים היה ותו  .ד
  כמעסיקים או מעבידים של הנפגע.

 תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מהדורת "ביט".  .ה

  
  יהיו כפופים להוראות הבאות: הספקביטוחי 

הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות  ו/או כל אדם או גוף הפועל מטעמה וכן כלפי כל  .1
או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני קרות  בכתב לשפותו והתחייב יםבוטחאדם או גוף שהמ

 ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק ב כוונת זדון. .מקרה הביטוח

הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח אחר שנעשה על ידכם, ואנו מוותרים על טענה ו/או  .2
  דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.

ם לכך שכל סעיף בפוליסות, אם יש סעיף כזה, המפקיע או מקטין או מגביל בדרך הננו מסכימי .3
 כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי הרשות.

מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה לא  .4
 יגרע מזכויות המבוטחים האחרים.

הנ"ל אינם ניתנים לצמצום ו/או לביטול, אלא אם תישלח לכם הודעה על כך בדואר הביטוחים  .5
 יום מראש. 30רשום, לפחות 

  .בלבד הספקידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים חלה על  .6

  ר לעיל.אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמו

  
 בכבוד רב,

    
  __________________                            _______________  

        
 חתימה וחותמת המבטח               שם ותפקיד החותם                                              
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  וקבלהתעודת מסירת נוסח  – 'ינספח 

  
  ______________אישור קבלת מערכת לפי חוזה מספר  _______

  
  הקמת מערכת לניהול, שליטה ובקרה על מערך החניוניםתיאור השירותים:  

  : נתב"ג / שדה תעופה רמון אתר

  * יודגש כי תעודת קבלה של המערכת באתר נתב"ג מהווה תעודת קבלה של המערכת הכוללת.

  _____שם הספק: ___________________________________________________________

  הצהרת הספק:   .א

ולשאר  תהמערכת שנמסרה בזאת תואמת את כל האמור בהתאם לדרישות הפונקציונאליו .1
 דרישות רש"ת כפי שפורטו במפרט הטכני ובאפיון המפורט. 

 תקנת המערכת והרצתה הסתיימו ביום______________________.ה

את המערכת באופן המשתמש (הלקוח הסופי) קיבל את ההדרכה הדרושה על מנת להפעיל  .2
 תקין ושוטף. 

 ההדרכה הנדרשת הסתיימה ביום _____________________.

בהתאם לדרישות שהוגדרו בחוזה ההתקשרות ונספחיו, נמסר לחטיבת התקשוב/רש"ת  .3
 כדלקמן:

  הערות  נמסר ביום  נושא

      כל התיעוד הרלוונטי כמפורט במסמכי ההתקשרות

  

                

  מה + חותמתחתי    תאריך    תפקיד    שם

 

  אישור המשתמש [רש"ת]:  .ב

 המערכת שנמסרה בזאת תואמת את כל דרישותינו.   .1

  קיבלנו את ההדרכה הדרושה על מנת להפעיל את המערכת באופן תקין ושוטף.  .2

              

  חתימה    תאריך    תפקיד    שם

 

  אישור חטיבת התקשוב [רש"ת]:  .ג

 תמש ודרישות רש"ת.  מצאנו כי המערכת שנמסרה בזאת תואמת את כל דרישות המש .1

התקבל כל התיעוד הרלוונטי וכל האישורים שנדרשו בהתאם לדרישות שהוגדרו בחוזה  .2
 ההתקשרות ונספחיו.

  
  

              

  חתימה    תאריך    תפקיד    שם
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  אישור הבנק -נספח יא' 

  

  שם מלא של בעל החשבון: _________________________

  

  ___מספר החשבון: _______________________

  

  ______________________________________  מספר סניף , שם הסניף ושם הבנק:

  

  מספר ח.פ/מספר תעודת זהות, של בעל החשבון:___________________________________  

  

  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: ___________________

  

  

  אשור הספק: 

  

אנו הח"מ מורשי החתימה מטעם הספק _________________________ (יש למלא את שמו המלא של 
  פק) מאשרים בזה כי האשור הנ"ל אשר הוצא ע"י הבנק משקף נכונה את פרטי הבנק בקשר לחשבוננו הס

  

    _____________ חתימה: __________ תאריך: ______________  שם מלא:  על החתום:

  

  

    ____________ חתימה: __________ תאריך: ______________  שם מלא:
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  וש בנכסשימ הסכם –' בנספח י

  
  _____גוריון ביום _______  לחודש _______  שנת - שנערך ונחתם בנמל התעופה בן

  
  

  רשות שדות התעופה    ב י ן:
  1977-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז- תאגיד שהוקם על

  גוריון-, נמל התעופה בן137ת.ד 
  ")הרשות(להלן: "

  - מצד אחד  -
  

  חברת ______________   ל ב י ן:
  שכתובתה: ________________                   

  )   "הספקאו " "המפעילאו " "המשתמש(להלן: "
  - מצד שני  -

  
  

  
לתכנון, אפיון, אספקה, התקנה ואחזקה של  2015/197/0040/00משתמש זכה במכרז מס' וה  ה ו א י ל:

") המכרז", (להלן: מערכת וציוד לניהול שליטה ובקרה על מערך חניוני רשות שדות התעופה
   ") ;החוזהומכוחו חתם עם הרשות על חוזה (להלן: "

  
ועל פי תנאי  החוזה נשוא זכייתו  עליו להשתמש בנכס במתקן הרשות אשר ישמש אותו        ל: י א ו ה ו

  "); המתקןלצורך מתן השירותים נשוא המכרז (להלן:" 
  

ם לו לצורך השימוש בנכס בתקופת והצדדים מבקשים להסדיר את תנאי ההרשאה הניתני  ו ה ו א י ל:
  ") ;   נספח השימושהחוזה עפ"י תנאי הנספח החוזי למתן הרשאה לשימוש בנכס (להלן:" 

  
  

  לפיכך מוצהר, מותנה ומוסכם בין הצדדים כדלקמן:
  
  

  המבוא .1

  מהווה חלק בלתי נפרד הימנו וייקרא ביחד עימו. לנספח השימושהמבוא   

כל הוראה המופיעה בחוזה ואינה מופיעה בנספח השימוש תחול נספח זה ייקרא יחד עם החוזה. 
  בהתאמה על נספח השימוש. 

  פרשנות .2

  .1981-לחוק הפרשנות, התשמ"א 29יחול סעיף השימוש  נספח על   (א)  

ו/או כדי להשפיע  וכדי לשמש פירוש לסעיפי נספח השימושאין בכותרות השוליים של סעיפי   (ב)  
  על תוכנם.

יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירושים שבצידם אלא אם הקשר הדברים   השימושנספח ב  (ג)  
  מחייב פירוש אחר:

  ידי הרשות מעת לעת;- תשלום עבור השימוש  בנכס כפי שנקבע על  "דמי שימוש"    

"דמי     
  שירותים"

תשלום עבור השירותים הבאים: מיזוג אוויר, שירות ניקיון ושירות אחזקת 
  ;מבנים

 נספח"    
  השימוש"

  ;נספח זה המהווה חלק בלתי מפרד מן החוזה 

פי חוק רשות שדות התעופה, -כללי רשות שדות התעופה שנחקקו על  "הכללים"    
  ;1977-התשל"ז
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מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות) אותו מפרסמת הלשכה המרכזית   "המדד"    
  לסטטיסטיקה מזמן לזמן;

  "המדד    

  הבסיסי"

  ______________;דש בגין חומדד ה

  מנהל המתקן;  "המנהל"    

, והמהווה נספח השימושהמצורף ל וושטח והמפרט המתייחס לנכס, מיקומ  "המפרט"    
  ;חלק בלתי נפרד ממנו

  חשבונית שהרשות מפיקה ושולחת למשתמש; "הפקת חיוב"    

"הפרה     
  יסודית"

ופות בשל לחוק החוזים (תר 6הפרה יסודית של החוזה, כהגדרתה בסעיף 
  ;1970-הפרת חוזה), התשל"א

נכס או ה"    
  "הנכס

פי חוזה זה והכל כמפורט -שהועמד לשימושו של המשתמש על מתקןהנכס ב
  במפרט;

  חודש למניין הלועזי;  "חודש"    

"ריבית     
  בסיסית"

 1.1.1.17ריבית חודשית בשיעור ריבית החשב הכללי, כהגדרתה בסעיף 
 י, המפורסם על ידי החשב הכללי בנכסספר מינהל כספ- להוראות תכ"ם

  האוצר, כפי שתהא בתוקף ביום התשלום;

"ריבית     
  פיגורים"

  ריבית בסיסית בתוספת מחצית האחוז לחודש;

"ריבית     
  פריסה"

  ריבית בסיסית בשיעור שנתי, בתוספת מחצית האחוז לשנה;

ה: אחד תקופה של שלושה חודשים קלנדריים המתחילה בכל אחד מאל  "רבעון"    
  בינואר, אחד באפריל, אחד ביולי ואחד באוקטובר;

בדצמבר שלאחריו, למעט  31- שנה המתחילה באחד בינואר ומסתיימת ב  "שנת חוזה"    
ומסתיימת ביום ____________  שנת החוזה הראשונה, המתחילה ביום 

ושנת החוזה האחרונה (או שנת ההארכה האחרונה, לפי   31.12________
המתחילה באחד בינואר של אותה שנה ומסתיימת ביום סיום העניין), 

  תקופת החוזה או ההארכה, לפי העניין.

  הרשאה לשימוש בנכס .3

פי -לשם קיום הפעילות עלפעילותו במתקן הרשות מרשה בזה למשתמש להשתמש בנכס לניהול   
שיון יל עוד ר, על נספחיו, וכנספח השימושהחוזה בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים ב

  דין הוא בתוקף. פי -ההפעלה שניתן למשתמש על

  השימוש בנכסתקופת  .4

ו של נספח השימוש בנכס היא למשך תקופת החוזה, לרבות סיומה או קצורה תקופת תוקפ  (א)  
  .  דרך אחרת בהתאם להוראות החוזהכל בשל החוזה או עם סיומו 

זה או הפסקת הפעילות מכל סיבה שהיא, המשתמש מצהיר ומתחייב כי בתום תקופת החו  )ב(  
לא תהיינה לו כל טענות כלפי הרשות בדבר זכויות ו/או השקעות ו/או הוצאות מכל סוג 

  שהוא שהיו לו בקשר לחוזה ו/או לפעילות.
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  שימוש המשתמש בנכס .5

  המשתמש מאשר ומצהיר בזה:    

ות של ציוד כי בדק את הנכס, כמפורט במפרט, לרבות אפשרויות ההתחברוי  )1(    
בנכס למקורות החשמל  וימצא לנכון להביא לנכס לצורך הפעילות, וחיבורשהמשתמש 

והמים, ומצאם במצב תקין, מתאים והולם את צרכיו, הכל בהתאם לתנאי החוזה 
  ולהוראותיו.

שהוא  יםכי ההרשאה להשתמש בנכס, היא רק כדי לאפשר לו את קיום השירות  )2(    
 מתקן. שיון כדין המתיר לו את הפעילות ביוכל עוד יש בידו ר לתיתם לפי החוזהחויב מ

כי ההרשאה שניתנה לו להשתמש בנכס ו/או השימוש בו לא יתפרשו כהענקת זכות   )3(    
כלשהי, המוגנת לפי חוקי הגנת דייר, ו/או כאילו יש לו זכויות של דייר, חוכר או זכות 

מתחייב בזה שהוא לא יתבע מכל מין וסוג שהם החורגת ממסגרת החוזה, והוא 
  לעצמו זכות כאמור, ומצהיר בזה שאינו זכאי לכל הגנה וזכות חוקית כאמור.

כי קביעת התמורה והתשלום לרשות עבור השימוש בנכס וקבלת שירותי מיזוג אוויר,   )4(    
אחזקה וניקיון, אם וככל יינתנו, לא יתפרשו כיוצרי יחסים של חכירה או שכירות בין 

  משתמש.הרשות ל

כי לא שולמו, ולא ישולמו, לא נתקבלו ולא יתקבלו דמי מפתח או תשלום דומה אחר,   )5(    
להוציא דמי השימוש ודמי השירותים שנקבעו בחוזה בתמורה למסירת השימוש 

  בנכס.

, או כל חוק אחר להגנת 1972-כי הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב  )6(    
בעתיד, שכוונתם או מטרתם הגנת דיירים, לא יחולו  קשייחקאו  דיירים הקיים כיום

  על החוזה ויחסי הצדדים מכוחו.

מוגבלת לתקופת החוזה  נספח השימוש פי -כי ההרשאה שנתנה הרשות למשתמש על  )7(    
בין הצדדים  תייכרלחוזה, וכי בתום תקופת החוזה, ואם לא ב בלבד, הכל כמפורט

השימוש בנכס, בדעת הרשות לחזור ולהשתמש בנכסים  לחוזה זה חוזה חדש לעניין
לצרכיה היא או לצרכים אחרים שייראו לה כמתאימים, או להעמידם לרשות 

  משתמשים אחרים לצורך מתן שירותים או פעילות עסקית או שירותים אחרים.

בתום תקופת החוזה, או עם סיומו בדרך אחרת בהתאם להוראות החוזה, הרשות   )8(    
אית לתפוס את הנכס כאילו החוזה לא נעשה כלל. ברם, תפיסת הנכס לא תהא רש

תפטור את המשתמש מהאחריות החלה עליו לפי החוזה, פרט לאחריות הנובעת 
  מתפיסת הנכסים.

  שינוי מקום הנכס .6

ו/או  במתקןהרשות רשאית להעתיק את הנכס מן המקום המוקצה לו במפרט למקום אחר   (א)  
ס המפורט במפרט, ולהורות למשתמש להשתמש בשטח הנכס האחר להקטין שטחו של הנכ

פי שיקול דעתה. הנכס האחר - ו/או המוקטן מכל סיבה תפעולית, ניהולית או ביטחונית, ועל
  יכול ששטחו יפחת או יעלה על שטח הנכס המופיע במפרט.

 הורתה הרשות למשתמש להשתמש בשטח הנכס המוקטן או להפסיק את השימוש בנכס  )ב(  
לעיל, מתחייב המשתמש להשתמש  )(א6 משנה ףולהשתמש בנכס אחר, הכל כאמור בסעי

בשטח הנכס האחר או המוקטן ולהעביר על חשבונו, את כל ציודו לנכס האחר או המוקטן 
יום מתאריך מתן ההוראה; האמור אינו מתייחס לתשתיות  30שנקבע כאמור, תוך 

  ת.הקבועות. הפרת הוראה זו מהווה הפרה יסודי

ישלם  המשתמש לרשות את  -עלה שטחו של הנכס החדש על זה של הנכס הקיים   )1(  )ג(  
יום ממועד דרישת הרשות לתשלום ההפרש בדמי  14ההפרש בדמי השימוש תוך 

  השימוש.

במקרה ששטח הנכס הוקטן או במקרה ששטחו של הנכס האחר נופל מזה של הנכס   )2(    
הפרש בדמי השימוש מיום הקטנת השטח הקיים, יהא המשתמש זכאי להחזר ה

  בפועל.
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  הגבלת השימוש בנכס .7

הקבועה  הפעילותהמשתמש מתחייב להשתמש בכל נכס שיוקצה לשימושו אך ורק למטרת קיום   
  ולא לכל מטרה אחרת שהיא. (ג) לעיל2זה כהגדרתה בסעיף  בחוזה

  התחייבויות המשתמש לעניין הנכס .8

  המשתמש מאשר ומתחייב בזה:  (א)  

להחזיק את הנכס במצב נקי, טוב, תקין וראוי לשימוש, להנחת דעתו של המנהל או   )1(    
  של נציגו לעניין זה.

לא להוסיף כל תוספת לנכס או לשנות חלק ממנו, ולא להקים ו/או לבנות ו/או להציב   )2(    
ו/או להתקין ו/או לקבוע שום מבנה ו/או קיר ו/או דבר ו/או לשפצו, אלא בהסכמה 

וקדמת של הרשות בכתב ומראש. לכל פנייה להוספה, לשינוי, להקמה, לבנייה מ
וכיוצא באלה יגיש המשתמש לרשות תוכניות מדידה, מפרט טכני וכתב כמויות. 
הרשות לא תישא בתשלום הוצאה שהוציא או יוציא המשתמש בקשר לתיקונים, 

יצוי עבורם בתום לשינויים ו/או לשיפוצים בנכסים, ולא תהא חייבת בתשלום כל פ
תקופת החוזה, או עם סיומו בכל דרך אחרת, אלא אם כן סוכם על כך במפורש בין 

  הצדדים, מראש  ובכתב.

לאפשר לרשות, לנציגיה, ולשליחיה, להיכנס לנכס בכל עת, על מנת לבודקו ולסוקרו   )3(    
בחוזה ולעמוד על מידת קיום הוראות החוזה ו/או כדי לנקוט את האמצעים הקבועים 

או בכל דין המצריכים כניסה לנכס, לרבות לעניין ביצוע פעולות אחזקה ו/או תיקונים 
  ו/או ביצוע פעולות חירום שונות.

למלא אחר כל התקנות, הכללים וההוראות שניתנו או שיתפרסמו מזמן לזמן על ידי   )4(    
גבי הימים הרשות, או על ידי כל רשות מוסמכת אחרת, לגבי ניהול המתקן, לרבות ל

והשעות שבהם תנוהל הפעילות. המשתמש אחראי לכך שכל עובדיו, משתמשיו 
  והבאים מכוחו ימלאו אחרי כל התקנות, הכללים וההוראות כאמור.

לא לעשות דבר שיגרום נזק, מפגע, מכשול הפרעה לרבים או הטרדה לשלטונות   )5(    
  המתקן ולשאר המשתמשים בנמל.

בנכס של הרשות ולהשתמש בו, הכל בהתאם להוראות כל דין ולא לנהל את הפעילות   )6(    
  פי ההרשאה שניתנה בחוזה ובהתאם לתנאיה.- לפעול אלא במסגרת ועל

לא לצבוע, לשים או להציג סימן, מודעה או שלטי פרסום בנכס, או בכל מקום שהוא   )7(    
ו. האמור בנמל או בנכס, אלא בהסכמת המנהל, בכתב ומראש, ובנוסח שיאושר מטעמ

אינו חל על שלטים הנושאים את שם המשתמש על נכסים ובלבד שגודלם, נוסחם 
  ומקומות הצבתם תואמו מראש עם המנהל.

הצורך בסיוד ובצבע בנכס ייקבע על ידי הרשות. המשתמש מתחייב בזה לאפשר   )8(    
  לרשות לבצע את הסיוד והצבע ולשתף עמה פעולה בעניין זה.

ק כל תוספת או שינוי שבוצעו בנכס על ידי המשתמש או מטעמו, או על להוריד ולסל  )9(    
ידי שליחיו, שלא לפי אישור ו/או הסכמת המנהל, ולהחזיר את הנכס, על חשבונו של 
המשתמש, למצבו הקודם, לכשיידרש לכך על ידי הרשות, בין בתוך תקופת החוזה ובין 

  לאחריה.

כל נזק שייגרם לנכס, כתוצאה ממעשה או מחדל של  שעות, 72לתקן, על חשבונו, ותוך  )10(    
  המשתמש, עובדיו, שליחיו או מי מטעמו, או על ידי לקוחותיו.

לנקוט את כל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע שריפות או תקלות אחרות בנכס  )11(    
ו/או במקומות סמוכים בנמל ולמלא אחר כל הוראות המנהל ו/או הרשות המוסמכת 

  ם מניעתן.לכך לש

לא לאחסן או להחזיק בנכס, לידו או בסביבתו כל חומר העלול להתלקח או להתפוצץ,  )12(    
  או כל חומר אחר שיש בו משום סכנה, אלא בהסכמת המנהל, בכתב ומראש.
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לא לבצע בנמל פרסום או פרסומת, מכל סוג שהוא, לרבות באמצעות שלטים, סימנים,  )13(    
אלא באמצעות חברת פרסום אשר בינה ובין הרשות נכרת מודעות וכיוצא באלה, 

חוזה לעניין הפרסום בנמל, או חברה אחרת שתבוא במקומה שתקבל הרשאה 
 14מהרשות ליתן שירותי פרסומת. המשתמש מתחייב למלא אחר הוראות סעיף 

  .1984-לכללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות תעופה), התשמ"ד

ת הוראות הרשות וכל רשות מוסמכת אחרת הקשורים לסדרים ולנהלים של לקיים א )14(    
  כיבוי אש או מניעת שריפות.

לדווח למנהל על כל ליקוי במתקני החשמל ובמכשירים החשמליים בנכס שיש בהם  )15(    
  כדי לגרום למפגע ו/או על כל ליקוי אחר.

חול בתקופת החוזה, וכן את כל לשלם מס עסקים החל על הפעילות בנכס, אם חל או י )16(    
שאר המיסים, הארנונה, ההיטלים ותשלומי חובה אחרים החלים, אם חלים, ו/או 

  שיחולו בתקופת החוזה על הפעילות ו/או על הנכס ו/או בגינו.

  הפרה של הוראה מהוראות סעיף משנה (א) לעיל מהווה הפרה יסודית.  (ב)  

  השימוש במסגרת הפעילות .9

  תחייב להשתמש בנכס ברמת בטיחות שתהיה להנחת דעתה של הרשות.המשתמש מ  (א)  

  לא להחזיק בנכס חפצים וטובין המיועדים למכירה ולא להציעם למכירה.  (ב)  

 לא להשתמש ולא ליתן בנכס ו/או בנמל כל שירות שאינו מהווה חלק בלתי נפרד מן הפעילות  (ג)  
  .שבחוזה נשוא זכייתו במכרז 

יב שכל תלונה שתוגש לו על ידי המנהל ו/או הממונה מטעמו והמתייחסת המשתמש מתחי  (ד)  
לפעילותו בנכס, תיבדק, תענה ותטופל כהלכה, הכל לפי הוראות המנהל. העתקי התכתובת 

  יועברו לידי המנהל.

  קיום הפעילות בשם המשתמש בלבד .10

במילים נוספות המשתמש מתחייב לקיים את הפעילות בנכס בשם המופיע בחוזה, ולא להשתמש   
לשמו ללא קבלת אישור הרשות מראש ובכתב, ולא להקים תאגיד אחר לשם השימוש בנכס, ו/או 

בת של המשתמש, אלא באישורה של -אם או חברה- לא לבצע השימוש בנכס באמצעות חברת
  הרשות בלבד מראש ובכתב, ובהתאם לתנאי האישור.

  והיתרים תרישיונו .11

המחייבת  נספח השימושפי -, הכרוכה בפעילות ו/או בשירות עלהמשתמש מתחייב כי כל פעולה  
פי כל דין, לא תבוצע על ידו אלא אם אכן קיבל את -קבלת רישיון, היתר או אישור מגורם מוסמך על

תוקף. ההיתרים -הרישיון, את ההיתר או את האישור בהתאם לאותו דין, ואלא אם הם בני
ל תקופת החוזה. הפרה של הוראת סעיף זה מהווה  הדרושים יהיו תקפים במשך כ תוהרישיונו

  הפרה יסודית.

  הפסקה זמנית .12

בכל עת שתבוא דרישה מהרשות לפנות את הנכס, מחמת נימוקים ביטחוניים, יהא המשתמש   (א)  
ייחשב כאילו הופסק  נספח השימוש ואדם. חייב להתפנות מהנכס  ולסלק מהם את כל ציוד

ישה כאמור למשתמש ועד לקבלת הודעה מאת הרשות זמנית או חלקית עם מסירת הדר
  בדבר חידוש ביצועו.

 5נתנה הרשות למשתמש הודעה על חידוש ביצוע, יחדש המשתמש את מתן הפעילות, תוך   (ב)  
  ימים ממתן ההודעה כאמור או כפי שהוסכם אחרת בין המשתמש לרשות.

ות עבור תקופת ההפסקה בכל מקרה לפי סעיף זה המשתמש לא יהא חייב לשלם לרש  )ג(  
  הזמנית של החוזה את דמי השימוש ואת דמי השירותים.
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  התמורה .13

תמורת הרשות שנתנה הרשות למשתמש להשתמש בנכסים לצורך פעילותו מתחייב   (א)  
ודמי שירותים נוספים כאמור דמי שירותים ו בנכס המשתמש לשלם לרשות דמי שימוש

עט במקרים בהם המפרט להלן קובע מפורשות במפרט, למכמפורט להלן, הכל  14בסעיף 
  פטור מחיוב מתשלום בדמי שימוש בנכס ו/או מדמי שירותים . 

מס ערך מוסף או כל מס אחר שיתווסף ו/או יבוא במקומו, שיחול בגין תשלום דמי השימוש,   (ב)  
- דמי השירותים בנכס, דמי הספקת חשמל, מים, או כל שירות אחר, וכן כל תשלום אחר על

  פי החוזה ישולם יחד, במצורף ובאותו מועד עם התשלום בגינו הוא משולם.

במועד  נספח השימושפי -המשתמש מתחייב לשלם את התשלומים שהוא חייב בהם על  (ג)  
שנקבע לתשלומם בחוזה גם אם לא קיבל דרישה לתשלומם לפני המועד הנקוב. לעניין 

פי החוזה הכוונה היא ל"יום העסקים -כל מקום שנקבע מועד תשלום על –קביעת המועד 
הבנקאי" של אותו תאריך כמשמעו בהוראות נגיד בנק ישראל מכח חוק הבנקאות (שירות 

  .1981-ללקוח), תשמ"א

פי החוזה ושלא נקבע לתשלומו מועד -המשתמש מתחייב לשלם כל תשלום שהוא חייב בו על  (ד)  
יום מתאריך הפקת החיוב על ידי  14ך חוזה, תובבחוזה, לרבות תשלום דמי פיגורים כאמור 

  הרשות, אלא אם נקבע אחרת בהודעה.

בחודש הראשון בתחילת כל שנת  15- מועד התשלום של דמי השימוש ודמי השירותים הוא ב  (ה)  
חוזה לכל שנת החוזה מראש, אלא אם קבעה הרשות אחרת, למעט עבור שנת החוזה 

תימה על חוזה זה ותשלומו מהווה תנאי הראשונה, שלגביה מועד התשלום הוא מעמד הח
  לחתימת הרשות על החוזה.

ביכר המשתמש לשלם את דמי השימוש ודמי השירותים השנתיים בארבעה תשלומים   (ו)  
  של החודש הראשון של כל רבעון, מראש. 15-ישלם כל תשלום רבעוני ביום ה –רבעוניים 

  ת פריסה כדלקמן:החיוב עבור הפריסה לתשלומים רבעוניים יכלול ריבי

1  -  )12  *365/t(  r/12)  +1* (סכום ריבית הפריסה   דמי שימוש ודמי שירותים =
           4  

r – שיעור ריבית הפריסה השנתית  

t –  (ה) לעיל) ועד ליום התשלום 16מס' הימים מהמועד הקבוע לתשלום (כאמור בסעיף משנה
  בפועל.

ך מוסף כדין, לרבות בגין ריבית הפריסה, ישולם, ביחד, ובמצורף ובאותו מועד של מס ער
  התשלום הרבעוני.

תקבולים ברשות דבר כוונתו לבצע תשלומים רבעוניים, ה לראש יחידתעל המפעיל להודיע     
  יום לפני תחילת כל שנת חוזה. 30כאמור, לפחות 

לחוזה, יחולו שינויים בגודל  7ת, כאמור בסעיף אם כתוצאה, מהפעלת שיקול דעתה של הרשו  (ז)  
הנכס יגדלו או יקטנו, לפי העניין, דמי השימוש ודמי השירותים שעל המשתמש לשלמם 
בהתאם להוראות סעיף זה. היה השינוי באמצע שנת חוזה תחול חובת התשלום בגינם למן 

  ו, לפי העניין.היום הראשון שבו הועמדו לשימושו של המשתמש והוראות סעיף זה יחול

פי חוזה זה יתבצע באמצעות הפקדה או העברה בנקאית של המשתמש ישירות -כל תשלום על  (ח)  
  לחשבון הבנק של הרשות, כפי שייקבע על ידה.

  (ח) לעיל מהווה הפרה יסודית.- (א)16הפרת הוראה של כל אחד מסעיפי המשנה   (ט)  

  נוספים  ספקת שירותיםא  .14

עיל, בתמורה לתשלום לפי תעריפון תעו"ז לצריכת חשמל חברת החשמל הרשות תספק למפ  (א)  
  לישראל, את החשמל במקומות השירות, ובתוספת תשלום קבוע.

  הרשות תתקין, על חשבונה, את מוני החשמל במקומות השירות.
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הרשות תספק למפעיל, מים, בתמורה לתשלום בגין המים לפי צריכה בפועל.  היה ויש מונה   (ב)  
נפרד ישלם המפעיל התמורה בהתאם לקריאת המונה. מקום בו לא קיים מונה מים מים 

ישלם המפעיל בגין שימוש במים לפי החלק היחסי של שטח הנכס ביחס לכלל הנכסים  
שקריאת המונה חלה עליהם במשותף. במקרה זה תשלח הרשות הודעת החיוב ותבצע את 

  איה חלוטה לנכונות התחשיב. חלוקת התשלום בין השותפים והודעה זו תחשב כר

הרשות לא תספק למפעיל שירותי תקשורת  בנכס (לרבות: טלפוניה, תקשורת מחשבים,   (ג)  
במעגל סגור וכיוצ"ב) . הרשות תחייב את המפעיל  המבקש זאת,  התשתיות, תקורת, טלוויזי

רו לרכוש שירותי תקשורת מאת מפעיל התקשרת המורשה במתקן  אשר שמו ופרטיו יימס
  לידי המפעיל. 

  דמי שימוש ודמי שירותים  .15

, מתחייב הנכס תמורת הרשות שניתנה למשתמש להשתמש בנכס המפורטים במפרט  )1(  (א)  
  המשתמש לשלם לרשות את כל אלה:

, ובהתאם הנכסדמי שימוש לשנה, לכל מטר רבוע של הנכס, כמפורט במפרט   ((א))      
  לאזור בו נמצא הנכס.

, הנכס ירותים לשנה, לכל מטר רבוע של הנכס, כמפורט במפרטדמי ש  ((ב))      
  ובהתאם לאזור בו נמצא הנכס.

לא שילם המשתמש, במועד שנקבע בחוזה, סכום שהוא חייב בתשלומו לפי החוזה,   )1(  (ב)  
תחושב הריבית בגין כל יום של פיגור בתשלום לפי ריבית הפיגורים (כהגדרתה בסעיף 

  הלן:(ג) לעיל), כדל2משנה 

 )       *   קרן החוב   =  סכום ריבית הפיגוריםt( ) r  +1/365*  12(  -  1    ((א))      

r - שיעור ריבית הפיגורים החודשית  

t - מס' הימים מהמועד הקבוע לתשלום ועד ליום התשלום בפועל.  

(ב) זה תשולם 18ריבית הפיגורים שעל המשתמש לשלם כאמור בסעיף משנה   ((ב))      
  וף מע"מ כדין.בציר

חישוב הריבית לגבי כל תקופת הפיגור יתבצע לפי הריבית הבסיסית החודשית הידועה ביום   )ג(  
  התשלום.

הרשות רשאית להכניס שינויים בשיעור ריבית הפיגורים ו/או להחליפה באחרת, ובלבד   ד)(  
  יום מראש. 30שהודיעה על כך בכתב למשתמש 

ים ותשלום ריבית הפיגורים לא יפגעו בזכויות כלשהן, או חובת תשלום ריבית הפיגור  ה)(  
  פי כל דין.- ו/או עלנספח פי ה- בתרופה או בסעד אחר שהרשות זכאית להם על

  נספח השימוש הפרת  .16

יהיו כל אחד מהסעיפים שיימנו להלן ההפרה שבחוזה בנוסף ומבלי לפגוע באמור בסעיף     
נשוא  תהא הרשות רשאית לבטל את החוזהגם ובגינם של נספח השימוש  בגדר הפרה יסודית

המכרז, לחלט ערבות נשוא החוזה ולנקוט בכל זכות כלפי המשתמש בהתאם להוראות 
  :החוזה

  בנספח השימוש. המשתמש לא שילם את התמורה כמפורט   )1(    

בנכס או שהשתמש בו שלא למטרת השירותים המשתמש הרשה לאחרים להשתמש   )2(    
  ריגה  למטרת השירות נשוא החוזה. נשוא החוזה תוך ח

      רשיון ההפעלה שניתן למשתמש, האמור במבוא לחוזה, בוטל ו/או לא חודש כדין.  )3(    

המשתמש לא סלק את ידו מן הנכס ו/או לא פינה את חפציו ממנו למרות שהחוזה   )4(    
  למתן השירותים בא לידי סיומו. 
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  המשתמש: _______________

  נכסמפרט ה
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  הצעת הספק (לרבות כתב הכמויות שצורף להצעה הכספית) –' גנספח י
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