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  רשות שדות התעופה
  המשרד הראשי

  תקציבים לוגיסטיקה וכלכלה

  

  מתן שירותי אדריכל באגף התכנון של חטיבת תכנון והנדסה ברשות שדות התעופה חוזה ל
  

  רשות שדות התעופה בישראל    :ב י ן
  ,1977-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז- תאגיד שהוקם על    
  7015001גוריון -ופה בן, נמל התע137ת.ד.     
  ")הרשות(להלן: "    

  _______________  :ל ב י ן
    _______________  
    _______________  

  ")הספק(להלן: "

  

פי חוק רשות שדות -נה המחזיקה, המנהלת והמפעילה של שדות ונמלי התעופה בישראל עליוהרשות ה  הואיל
על פי חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), את מסופי המעבר היבשתיים, , וכן 1977-התעופה תשל"ז

  ; 1980- תש"ם

לפיו יישא הספק באחריות להעניק לרשות  _______מעוניינת להתקשר עם הספק בחוזה מס': והרשות   והואיל
, כולם או חלקם ובאמצעות האדריכל נותן השירותים מטעמו את השירותים (כהגדרת מונח זה להלן)

באופן ובתנאים המפורטים לשם כך בחוזה ובכפוף להוראות הרשות, כפי הכול בהיקף, (לפי העניין), 
  שיינתנו מעת לעת;

האדריכל נותן השירותים אשר הוצע מטעמו במסגרת המכרז נשוא מצהיר ומתחייב בזאת, כי והספק   והואיל
הינו עוסק ומתמחה , (בין אם מדובר בספק עצמו ובין אם מדובר באדריכל מטעמו) זכייתו של הספק

בביצוע השירותים, וכן כי הוא וכל מי מטעמו הינם בעלי הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, 
הכישורים, המשאבים, כוח האדם, האמצעים, האישורים, ההיתרים, הרישיונות והתקנים הנדרשים 

  לצורך ביצוע והשלמת השירותים במלואם ובמועדם;

מס'  עתו של הספק בהליך קבלת ההצעות במכרזברשות הכריזה על זכיית הצועדת המכרזים   והואיל
(כהגדרת מונח זה להלן), וזאת בהסתמך, בין היתר, על הצהרותיו והתחייבויותיו  2016/070/0173/00

  כפי שהוגשו במסגרת המכרז וכן בהסתמך על ההצהרות המפורטות לעיל ולהלן בחוזה;

  לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

  חים ופרשנותמבוא, נספ .1

 המבוא לחוזה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו. .1.1

כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות בלבד, ואין לעשות בהן שימוש  .1.2
 לצורכי פרשנות החוזה או לכל תכלית אחרת. 

לנספח כלשהו משמעה מבלי לגרוע משאר הוראות החוזה, מובהר בזה, כי הפניה בחוזה  .1.3
הפנייה לנוסח המעודכן ביותר של הנספח כפי שיהיה קיים באותו מועד. כל שינוי ועדכון 
לנספחים יהא כפוף לאישורה של הרשות מראש ובכתב, אלא אם נאמר אחרת בחוזה זה או 

  .רלוונטיבנספח ה

הוראה  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות החוזה לבין .1.4
האמור בסעיף יב להוראה הנקובה בחוזה. מבלי לגרוע מיהמופיעה בנספחיו, יהיה הספק מחו

, בכל מקרה שבו גילה הספק ו/או היה צריך לגלות כבעל מקצוע סביר, סתירה קטן זה ברישא
משמעות בין הוראה מהוראות החוזה לבין הוראה אחרת מהוראותיו -התאמה ו/או דו-ו/או אי

ין משמעות בין הוראות החוזה לבין נספחיו ו/או ב-התאמה ו/או דו- ה ו/או אי(לרבות סתיר
התאמה -ק בפירושם הנכון ו/או סתירה ו/או איק ספֵ או שהיה לסּפָ  ,נספחי החוזה, לבין עצמם)
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שא הספק באחריות הבלעדית לפנות לרשות, באופן ישבין הוראות החוזה להוראות כל דין, י
הוראות בכתב, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. מובהר בזאת, כי  מיידי ובכתב, על מנת לקבל

עד לקבלת הוראות כאמור, לא יעכב הספק את ביצועו של כל חלק מהשירותים אלא אם קיבל 
 הוראה לשם כך.ו/או מהמנהל (כהגדרתו להלן) מהרשות ו/או 

יב פירוש בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירושים שבצדם, אלא אם הכתוב מחי .1.5
 אחר:

אגף התכנון של הרשות בנמל התעופה בן גוריון. הספק יידרש משרדי  -  "הרשות אתר"
להתייצב, לצורך ביצוע השירותים, במשרדי הרשות בנתב"ג ו/או בכל 

 .אחד ממתקני הרשות, הכול בהתאם לדרישת הרשות

חוקי לרבות כל חוק, תקנה, צו, כלל, פסיקת רשות שיפוטית מוסמכת,  -  "דין"
עזר, צו מינהלי, תוכנית בת תוקף, הנחייה, דרישה, היתר (כהגדרתו 
לעיל), פקודה, תקן מחייב, הוראה מאת רשויות מוסמכות (כהגדרתן 
להלן), והכל (א) כפי שישתנה ו/או יעודכן ו/או יוחלף מעת לעת במהלך 

(ב) בקשר ישיר או עקיף עם ביצוע מלוא  -תקופת ההתקשרות ו 
מפעיל בחוזה ובנוסף (ג) בין אם נזכרו בחוזה במפורש ובין התחייבויות ה

  . אם לאו

או  "יתרה"
  "היתרים"

, היתר, רישיון, רישוי, תקן, הסכמה, החלטה, צו וכיו"ב אישורלרבות כל  -
הנדרשים על פי כל דין לרבות כל רשות מוסמכת, ו/או על פי התחייבות 

הסמכה ו/או תעודה חוזית ו/או על פי כל החלטה אחרת, ולרבות כל 
שהותקנו ו/או הוצאו מכוחם, באמצעותם ו/או לצרכי אכיפתם ו/או 
שהונפקו ו/או שהנפקתם דרושה מכוחם, באמצעותם ו/או לצרכי 
אכיפתם, והכל (א) כפי שישתנה ו/או יעודכן ו/או יוחלף מעת לעת 

(ב) בקשר ישיר או עקיף עם ביצוע מלוא  -במהלך תקופת ההתקשרות ו 
יות הספק בחוזה ובנוסף (ג) בין אם נזכרו בחוזה במפורש ובין התחייבו
  . אם לאו

  חוזה זה על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  -  "החוזה"

  יום חתימת החוזה ע"י הרשות. -   "יום חתימת החוזה"

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

מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  -  "המדד"
לסטטיסטיקה, כולל ירקות ופירות, או כל מדד מחירים לצרכן שיבוא 

  במקומו. 

  "הבסיס מדד"

  

  

-  

  

  

  המדד הידוע ביום האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז.

  

  

  "המכרז מסמכי"

  

  

  

  "נותן השירותים"

-  

  

  

  

- 

זמנת ההצעות על נספחיו, לרבות ומבלי לגרוע, טופס ההצעה (א) טופס ה
מתן ציון האיכות, (ב) עמידה בדרישות החובה והכספית וטופס המענה ל

ותוספות למכרז שפורסמו כדין ושקיבלו , הבהרות החוזה, (ג) מסמכים
  תוקף של חלק ממסמכי המכרז.

  והכל כפי שפרסמה הרשות במסגרת המכרז.

מסגרת מסמכי המכרז נשוא זכיית הספק (בין אם האדריכל אשר הוצג ב
מדובר בספק עצמו שהינו האדריכל ויתן את השירותים בעצמו ובין אם 

  מדובר באדריכל נותן שירותים מטעם הספק).

  

 -  "המנהל"
   מי מטעמו.תכנון והנדסה ו/או לסמנכ"ל 
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" או רשות מוסמכת"
  "רשויות מוסמכות"

- 
לרבות הועדה לתשתיות לאומיות נית, כל רשות שלטונית או מעין שלטו

רשויות סטטוטוריות, משרד ממשלתי, רשות ממשלתית, (להלן: הות"ל), 
לרבות מוסדות התכנון, רשויות מקומיות ועירוניות, רשות הכבאות, 
פיקוד העורף, משטרה, חברת החשמל, משרד הבריאות, המשרד להגנת 

  זק, טל"כ וכיו"ב.הסביבה, וכן רשויות העוסקות במים וביוב, גז, ב

תכולת העבודה "
  "השירותיםו

יידרש הספק (באמצעות , מהםוכחלק בלתי נפרד  השירותיםבמסגרת  -
האדריכל נותן השירותים מטעמו) לבצע, בין היתר, את השירותים 

 כדלקמן:

הכנה, קידום ואישור של תכניות ונספחי בינוי ופיתוח במתקני הרשות 
כנון הכולל של הרשות, לנוהלי הרשות מול רשויות מוסדיות בהתאם לת

 ולחוק התכנון והבניה.
ניהול, הכנה וליווי הליכי רישוי והיתרי בניה במתקני הרשות מול 

רשויות מוסדיות בהתאם לתכנון הכולל של הרשות, לנוהל הרשות 
 ולחוק התכנון והבניה.

  תחומי פעילות:
ובניה בהתאם ניהול וליווי מקצועי של תכניות בינוי, והליכי רישוי 

 לנוהלי הרשות והנחיות  הממונה.
ייצוג עמדתה המקצועית של הרשות בפני ועדות תכנון שונות, כולל ריכוז 

, המלצות האגף, ניירות עמדה וחוות דעת יםוהכנת מסמכים רלוונטי
 מקצועית, בתיאום עם הממונה ובהתאם למדיניות הרשות.

ים, מסחירים ותפעולים להציע ולבחון משבצות לתכנון פרויקטים הנדסי
 בהתאם לפרוגראמה המאושרת.

 טיפול וסיוע בהכנת חוזים ופקודות עבודה, בתחומי אחריותו.
 הפעלת חוזים בתחום פעילות היחידה ובתאום עם הממונה.

 תיאום ביצוע עבודות מול גורמי פנים וחוץ בתחום אחריותו.                    
 הנחיות הממונה.הפקת דוחות מעקב פרויקטים בהתאם 

 דווח לממונה על פעילות היחידה וממצאים חריגים.
כן יידרש הספק (באמצעות האדריכל נותן השירותים המוצע מטעמו) 

לבצע כל פעולה ו/או מטלה נוספת אשר תידרש ע"י מנהל החוזה ו/או מי 
משימונה על ידו ברשות במסגרת עבודת אגף התכנון לפי צרכיו 

 חוזה זה להלן. ב המשתנים והכול כמפורט
  

  ייצוג  .2

 המנהל - נציג הרשות .2.1

מי שיוסמך ראש אגף תכנון ו/או או ו/לצרכי החוזה הוא המנהל ונציגה בא כוח הרשות  .2.1.1
מטעמו. הספק מתחייב לשתף פעולה עם המנהל, בכל עת ובכל עניין, להעמיד לרשותו את 

את הוראותיו,  ולבצעכל המידע, הנתונים והמסמכים נותן השירותים מטעמו וכן את 
. יובהר, כי לא יהיה להלן 5.3.1 ו, והכל מבלי לגרוע מהוראות סעיף והנחיותי ודרישותי

, לפי העניין או לאישוריו או הנחיותיו של גורם המנהלכל תוקף לפניה לגורם שאינו 
  כאמור.

באי כוח נוספים.  וסיף עליוזהות המנהל ו/או לההרשות רשאית להחליף, מעת לעת, את  .2.1.2
אותם יסמיך לטיפול בעניין מסויים או רשאי לפעול על ידי אחרים מובהר כי המנהל 

 .באופן כללי

 נציג הספק  .2.2

או נציג הספק (ככל שהספק עצמו ) (ככל שמדובר בספק עצמונותן השירותים האדריכל  .2.2.1
ותים ולכל אורך השיר אשר יבצע אתאינו נותן השירותים כאמור אלא אדריכל מטעמו) 

 תקופת ההתקשרות.

יהיה הנציג הבלעדי או נציג הספק (בהתאם לאמור לעיל) האדריכל נותן השירותים  .2.2.2
רכז את המידע, היתר, יוהמוסמך להתחייב מטעמו של הספק בכל הקשור לחוזה ובין 

ויהיה איש הקשר והמתאם הבלעדי בין הצדדים ו/או מי מטעמם  המסמכים והפעילות
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יישום וביצוע כל התחייבויות הספק וככל הדרוש לצורך  לביצוע השירותיםבכל הקשור 
 על פי החוזה, במלואן ובמועדן.

האדריכל נותן השירותים יספק את השירותים באופן הספק והנציג מטעמו ידאגו כי  .2.2.3
ובשעות העבודה המקובלות ברשות בימי העבודה המקובלים, פיזי במשרדי הרשות 

להלן.  7חוזה) ובכפוף להיקף ההתקשרות המוגדר בסעיף (בהתאם להנחיית מנהל ה
ותן השירותים להלן, יתייצב נ 5.3.1 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומהוראות סעיף 

 לרשות המנהל או מי שיוסמך מטעמו, באתרי הרשות ו/או בכל מקום אחר עליו יורה
ביצוע של כל עניין לו/או השירותים שעות, לצורך מתן  24ה מוקדמת של המנהל, בהודע

הנוגע ו/או הנובע מביצוע השירותים, וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי בשל האמור לכל 
 .להלן 9מלבד התמורה המפורטת בסעיף  תמורה ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם

  הצהרות והתחייבויות הספק .3

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

כי הוא תאגיד הרשום כדין בישראל, או עוסק מורשה כדין בישראל, אשר לא ננקטה נגדו,  .3.1
נה יולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט נגדו, כל פעולה שמטרתה ו/או תוצאתה האפשרית ה

 פירוקו, חיסול עסקיו, מחיקתו או תוצאה דומה אחרת.

ישות הסף, דרישות החובה והתנאים הנוספים שנקבעו במסמכי המכרז, הוא עומד בכל דרכי  .3.2
 .כפי שהצהיר ובמסגרת הנתונים והמסמכים שמסר בהצעה שהגיש במכרז

 כי הינו בעל יכולת כלכלית מספקת לביצוע מלוא התחייבויותיו על פי החוזה.  .3.3

 ,סמכי ייסודוכי אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מ .3.4
להתקשרותו בחוזה ולביצוע התחייבויותיו על פיו; הספק אינו כפוף לכל התחייבות, לרבות 

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

  דין. -דין לרבות תקנה, צו ופסק

כי דרש וקיבל את המידע הקיים ברשות, ההסברים וההבהרות בקשר עם ביצוע השירותים;  .3.5
כי ידוע לו שהחובה לבחינת המידע האמור לצורך ביצוע השירותים בהתאם להוראות החוזה 

כי בכל ו ,ובפרט בקשר עם הוראות כל דין, מוטלות על אחריותו המלאה והבלעדית של הספק
י ו/או על מקרה לא יהיה במסירת המידע האמור על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשה

 התחייבויות הספק כמפורט בחוזה.מנת לגרוע ו/או לפגוע מ

, המכרזכי הבין את מלוא צרכי הרשות ודרישותיה לרבות אלו שנמסרו לו במסגרת מסמכי  .3.6
השירותים ואת אפשרות הביצוע של כל בחן באופן עצמאי ובעיני בעל מקצוע את כל היבטי 

, ושאר המכרז : המידע המפורט במסמכיולרבות לעניין זה חוזההאחת מהתחייבויותיו על פי 
הוראות הדין המתייחסות להענקת השירותים וכן ההשלכות הנובעות מיישומן בקשר עם 

וכן  איכותםהכרוכה בביצוע השירותים, היקפם הצפוי, רמת השירותים והפעילות , השירותים
בנוסף כל נתון משפטי, ביצועי, תפעולי או עסקי הרלוונטי לצורך ביצוע השירותים; כי לאחר 
שבדק את האמור וכל בדיקה ובחינה נוספת שמצא לנכון, מצא כי ביצוע השירותים, בהתאם 

וכי התמורה (כהגדרתה להלן), משקפת תמורה מלאה נו אפשרי ומעשי ילהוראות החוזה, ה
כל התחייבויותיו על פי החוזה והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע והוגנת ל

 . ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך

יבצע את השירותים באופן התואם את האינטרס של הרשות, ובכלל האמור  כי -היעדר ניגוד עניינים 3.7
. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, הו כלפי הרשותלא ימצא במצב של ניגוד עניינים כלש

 ומצהיר כדלקמן: הספק מתחייב

כי אין בביצוע חוזה זה כדי ליצור (או שניתן להסיק באופן סביר כי יווצר) ניגוד עניינים ו/או ניגוד  3.7.1
 כלשהם, בין במישרין ובין בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי, בינו לבין הרשות. אינטרסים

ינו מייצג, מייעץ, בעל החזקה, מנהל קשר עסקי ו/או קשר כלשהו עם גורם כלשהו שהינו בעל כי א 3.7.2
אינטרס להשפיע על עצמאותו ו/או האובייקטיביות של הספק ו/או נותני השירות מטעמו בתחום מתן 

 ").גורם בעל אינטרסהשירותים (להלן: "
ם במכרז זה עבור צד שלישי כלשהו כי אינו מספק שירותים הזהים או דומים לשירותים המפורטי 3.7.3

שבינו ובין הרשות קיימת מחלוקת משפטית, בין כזו המתנהלת בערכאה שיפוטית ובין אם לאו 
 ").צד בסכסוך(להלן:"
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בכל מקרה שבו מתקיים או עלול להתקיים איזה מהנסיבות , ובכתב לרשות ללא דיחויכי יודיע  3.7.4
ל הוראות הרשות לעניין זה, וככל שיידרש יימנע בהתאם לכבמקרה זה יפעל הספק  המפורטות לעיל.

ו/או להפסקת הקשר עם גורם בעל  העניינים האמור להסרת ניגודמלכתחילה, או יפעל מיידית 
 .אינטרס ו/או הקשר עם צד בסכסוך

כאמור, שלא הוסר גם לא לאחר התרעה  ענייניםכי נוצר מצב של ניגוד אם תמצא הרשות, ידוע לו ש 3.7.5
מצב, תהיה הרשות רשאית, לבטל חוזה זה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד סבירה לתיקון ה

 .לרשותה על פי חוזה זה ו/או על פי דין
מבלי לגרוע מכלליות האמור, הספק יחתום על כתב התחייבות בדבר העדר ניגוד אינטרסים המצ"ב 

 נספחכ"ב המצבות התחיי כתבעל מטעמו האדריכל נותן השירותים יחתים את  וכן, לחוזה 'ונספח כ
 בתוקפה במהלך כל תקופת ההתקשרות.התחייבות זו תעמוד  .לחוזה 1'ו

  
על מוניטין  ישמרו(ככל שאין מדובר בספק עצמו) מטעמו  האדריכל נותן השירותים כי הספק ו/או 3.8

מכל מעשה או מחדל אשר יש בו משום פגיעה או הטלת דופי ברשות, שמה הטוב  יימנעוהרשות, ו
 .ופעולותיה

הנחיה ו/או , וכל בצע המנהל ומי מטעמו במסגרת ביצוע השירותיםשהפיקוח אותו יכי ידוע לו  .3.9
אינם אלא  ו/או לכל מי מטעמו, ו/או כל מי מטעמה לספק רשותהוראה ו/או אישור שתעניק ה

אמצעי ביקורת, כמו גם שהם אינם מהווים חוות דעת ו/או הצהרה מטעם הרשות, ובכל 
על מנת לגרוע ו/או לשחרר את הספק מהתחייבויותיו ו/או מאחריותו מקרה לא יהיה בהם 

כדי הישירה, המלאה והבלעדית כלפי הרשות ו/או כלפי כל מי מטעמה בקשר עם החוזה ו/או 
 להטיל על הרשות ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי כלפי הספק ו/או כלפי כל צד שלישי

 . כלשהוא

האדריכל נותן הספק ו/או  מוהאמור על פי כל דין, יקייזה זה ומבלי לגרוע מהוראות חוכי  .3.10
מטעמו במהלך כל תקופת ההתקשרות את כל הכללים, הוראות ביטחון, אבטחת  השירותים

לחוזה, ו/או את כל כללי הבטיחות והגהות  'ב נספח מידע ושמירת סודיות המצורפות כ
 . לחוזה 'ה ספח כנהמצורפים 

ובשטחים בהם מתקיימת  אתרי הרשותאופן פיזי במשרדי וביבוצעו בהשירותים כי ידוע לו ש .3.11
באופן רציף במהלך כל תקופת היממה פעילות תעופתית ו/או פעילות ביטחונית ו/או ציבורית 

עים, מלווים, מקבלי פנים, עובדים וגורמים רבים אחרת ואשר בהם מצויים באופן תדיר נוס
נוספים וכי יבצע את השירותים בצורה זהירה, באופן המשתלב עם הפעילות אותה מקיימת 
הרשות באתרי הרשות ו/או באופן המשתלב עם השירותים המוענקים בהם, על ידי הרשות 

ת מי מטעמו, כל פעולה ו/או על ידי מי מטעמה וכי בכל מקרה לא יבצע בעצמו ו/או באמצעו
שהיא, העלולה להוות הפרעה ו/או הגבלה ו/או מפגע ו/או מטרד לתפעולם ו/או לפעילותם 
הסדירה של אתרי הרשות ו/או שהיא עלולה לגרום נזק או אי נוחות, וזאת הן לרשות ו/או לכל 

שא מי מטעמה ו/או לציבור המשתמשים באתרי הרשות ו/או לכל צד שלישי שהוא, והספק יי
באחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאותיה של הפרת התחייבות זו, על ידו ו/או על ידי כל מי 

וכן יפצה ו/או ישפה את הרשות, מיד עם דרישתה הראשונה לכך, בגין כל טענה ו/או  מטעמו
 תביעה ו/או דרישה שתופנה כנגד הרשות בגין האמור.

נו מלא יו/או לקראת חתימת החוזה, ה סגרת המכרזכי כל המידע אותו מסר הספק לרשות במ .3.12
א התחייבויותיו של הספק וכי אין במסירת המידע כאמור וונכון באופן הדרוש לביצוע מל

  בכדי לגרוע מאחריותו על פי החוזה.

 זה לעיל בפרט: 3 בכלל ובסעיף  הצהרותיו והתחייבויותיו בחוזהבקשר לכי  .3.13

 .להתקשרות עמויסודי מהוות תנאי הן  .3.13.1

 .במהלך כל תקופת ההתקשרותהן ימשיכו לעמוד בתוקפן ויהיו נכונות  .3.13.2

 מיידית לרשות, בכתב, על כל שינוי שיחול בהן.הוא יודיע  .3.13.3

, לרבות ולא למעט, גוף ספקשאיננו הולא בכל גוף משפטי אחר הינן נכונות לספק עצמו  .3.13.4
לרבות קשר בין חברת אם לחברת בת, ( ם הספקהקשור בקשר משפטי כלשהו ע משפטי

חזקה, חברת ניהול, חברה הקשורה בקשרי שרשור א, חברות קשר של חברות אחיות
 ).משפטי ישיר או עקיף וכיו"ב
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  קיום הוראות כל דין, רישיונות, אישורים, הסמכות והיתרים .4

מטעמו תים נותן השירוכל תקופת ההתקשרות, משך שא באחריות הבלעדית לכך שביי הספק .4.1
, התקנים ותכמ, ההסהרישוייםשיונות, האישורים, ההיתרים, הרי כל בעל העל פי החוזה, יהי

 הספק, מכל מין וסוג שהם, הדרושים לצורך כל חובה ו/או התחייבות המוטלת על והתעודות
 .כל דיןהוראות על פי החוזה ו/או על פי 

, יהיה האדריכל נותן השירותים מטעם הספקלעיל,  4.1 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .4.2
רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ו/או יחזיק ברישיון בתוקף על שמו (לפי העניין) וזאת 

  במהלך כל תקופת ההתקשרות.

כי הוא מנהל את ספריו לעיל, מתחייב הספק  4.1 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .4.3
ת את כל תשלומי החובה הקשורים רלוונטים כדין, ומעביר דרך קבע לכל רשות יהחשבונאי

 המועסקים על ידו. לצוותו ולעובדים בניהול עסקיו לרבות בכל הקשור 

[נוסח חדש] כנסה עפ"י פקודת מס הבגדר כך הספק מצהיר ומתחייב כי הוא מנהל את עסקיו כדין 
, ושהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים 1975- תשל"והוחוק מס ערך מוסף, 
  .1976-ציבוריים, התשל"ו

מובהר בזאת כי תנאי לתשלום התמורה, הוא שהספק ימציא לרשות אישור על ניהול ספרים כחוק 
 ועל ניכוי מס במקור.

 זה לעיל, הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן: 4 בקשר לכל האמור בסעיף  .4.4

האישורים, מלא ידוע לו על כל סיבה לביטול ו/או להשעיה ו/או לצמצום איזה כי  .4.4.1
 .האמורים , התקנים והתעודותההסכמות, הרישוייםשיונות, ההיתרים, הרי

האישורים, ההיתרים, נת שכל כי יבצע את כל הדרוש על אחריותו ועל חשבונו, על מ .4.4.2
כאמור, יוותרו בתוקפם עד לתום  , התקנים והתעודותההסכמות, הרישוייםשיונות, הרי

וכי הוא מתחייב להודיע מיידית לרשות, בכתב, על כל שינוי שיחול , תקופת ההתקשרות
 ם.בה

  כוח אדם .5

  האדריכל נותן השירותים .5.1

על ידי הספק  אשר הוצעהאדריכל , אך ורקמטעם הספק,  לצורך ביצוע השירותים ישמש .5.1.1
נשוא זכייתו (בין אם מדובר בספק עצמו ובין אם באדריכל מטעם במסגרת המכרז 

 הספק).

לצורך ביצוע השירותים מיד עם חתימת החוזה ובהתאם לדרישת יועמד נותן השירותים  .5.1.2
 נותן השירותיםחוזה יחתים הספק את בנוסף, יובהר כי במעמד חתימת המנהל החוזה. 

על כתב התחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים (ככל שאין מדובר בספק עצמו) מטעמו 
לעיל וימסור אותם לידי הרשות במעמד מסירת פרטי  3.7בנוסח המפורט בסעיף 
 .ההתקשרות כאמור לעיל

בכל עת שהרשות תדרוש זאת, על הספק להמציא לרשות את כל האישורים, המסמכים  .5.1.3
 נותן השירותים.של  ווכשירות ולהוכחת סיווגנים והמידע הנדרשים הנתו

במסמכי המכרז ובחוזה  מבלי לגרוע מתנאי הכשירות, ההסמכות והדרישות שנקבעו .5.1.4
קשרות, הספק מצהיר ואשר ימשיכו לחול ולחייב בכל תקופת ההתנותן השירותים ביחס ל

ת הניסיון, המיומנוהרקע המקצועי, היכולת, בעל הידע,  וניה נותן השירותיםכי 
, ברמה הדרושה, לביצוע הכישורים, המשאבים, האמצעים, הציודהמומחיות, המקצועית, 

התחייבויותיו המפורטות בחוזה זה וכן בעל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים 
 לכך על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. 

צורך מתן ל ובתפקיד ישמש האדריכל נותן השירותים מטעמושא באחריות לכך שיהספק י .5.1.5
 .השירותים במהלך כל תקופת ההתקשרות
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 :ביוזמת הספק נותן השירותים חילוף .5.1.6

לא מטעמים חריגים בלבד, ורק את האדריכל נותן השירותים אהספק לא יורשה להחליף 
חודשים מראש בבקשה מנומקת ולאחר  3שפנה בכתב לרשות בעניין לפחות לאחר 

 כתב.כך הסכמתה של הרשות, מראש ובשנתקבלה לשם 

 :ביוזמת הרשות נותן השירותים חילוף .5.1.7

לדרוש, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומטעמים  שומרת לעצמה את הזכות הרשות
הספק יום.  14, בהודעה מוקדמת של האדריכל נותן השירותיםסבירים, את החלפת 

על ידי הרשות בכתב ולשביעות רצונה,  שיאושר ותן שירותים אחרבנ ומתחייב להחליפ
, וזאת מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לאחר קבלת הדרישה כאמורסמוך ב

  לכך ומבלי שיהיה באמור על מנת לגרום לדחיית המועדים לביצוע השירותים. 

  :נותן השירותים להחלפת בקשר הוראות .5.1.8

והן בקשר לנסיבות  5.1.6 הן בקשר להחלפת בעלי התפקיד בנסיבות האמורות בסעיף
  , יחולו ההוראות הבאות:5.1.7 עיףהאמורות בס

, הינו עמידתו בדרישות הישימות המחליף נותן השירותיםתנאי לקבלת  .5.1.8.1
במסמכי המכרז ביחס המכרז פרסום תנאים אשר נדרשו ערב הו הסטנדרטים

, וקבלת אישור הרשות לזהות ביםי, בשינויים המחויהמוחלף לנותן השירותים
  ול דעתה הבלעדי והמוחלט.המחליף לשביעות רצון הרשות ולפי שיק

 נותן השירותיםמבלי לפגוע באמור לעיל ו/או בזכויות הרשות בקשר לאישור  .5.1.8.2
יהיה מיומן, מקצועי ובעל ניסיון במתן החלופי  נותן השירותים, החלופי

  .השירותים נשוא החוזה

נותן חפיפה מלאה להמוחלף יבצע  נותן השירותיםכי שא באחריות לכך יהספק י .5.1.8.3
נותן באופן שבו יוכל יום בכל מקרה)  30- (אשר לא תפחת מ חליףהמ השירותים
לבצע את תפקידו כנדרש בהתאם להוראות החוזה, מבלי  מחליףה השירותים

שיהיה בתחלופה האמורה על מנת לגרום לכל עיכוב ו/או פגם ו/או ליקוי 
תבוצע תוך כדי ביצוע השירותים ובמגבלת התקופה החפיפה הנ"ל בשירותים. 

 .קצוב לשם כך הרשותאותה ת

נותן המוחלף ו/או  נותן השירותיםמובהר בזאת, כי אין באישור  קלמען הסר ספ .5.1.8.4
המחליף, על ידי הרשות ו/או על ידי מי מטעמה, על מנת לגרוע  השירותים

א התחייבויותיו על פי חוזה זה ו/או ומאחריותו המלאה של הספק לביצוע מל
אישור כאמור ו/או בקשר עם כל רשות אחריות בקשר עם מתן ההלהטיל על 

 נותן השירותיםו/או על ידי המוחלף  נותן השירותיםפעולה שבוצעה על ידי 
 ו/או על ידי מי מטעמם. מחליףה

וכל הכרוך נותן השירותים באופן בלתי חוזר, כי החלפת  מובהר ומוסכם בזאת .5.1.8.5
ומבלי  תתבצע על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו של הספק, בהחלפה כאמור

שהספק יהיה זכאי בשל כך לכל תמורה ו/או תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי מכל 
  .מין וסוג שהוא

  כקבלן עצמאי הספק .5.2

במהלך תקופת  מי שיועסק על ידי הספקו/או כל  בעלי התפקיד,מוסכם בזה בין הצדדים, כי 
איננו ספק  וכי הספק הצהיר כי ,בלבד ויהיה כזה ואינו עובד הרשות הספק , הוא עובדההתקשרות

  לפיכך:. 1996 - כוח אדם כמשמעו בחוק העסקת עובדי כוח אדם, התשנ"ו

מוסכם בין הצדדים, כי הספק משמש כקבלן עצמאי בביצוע התחייבויותיו עפ"י החוזה  .5.2.1
ו/או למי שיתמנה על ידם למנהל ואין לראות כל זכות שניתנה על פי החוזה לרשות ו/או 

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

של עובד הרשות והוא לא יהיה זכאי מהרשות לכל סוציאליות המועסק על ידו כל זכויות 
 ה, מכל סיבה שהיא.תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביטול או סיום החוז

  בנוסף, לא מתקיימים בין הספק לרשות יחסי הרשאה, שליחות, שותפות וכיו"ב. .5.2.2
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לגבי העובדים שיועסקו על ידו לפי החוזה,  ההתקשרותהספק מתחייב לקיים בכל תקופת  .5.2.3
לרבות הוראות חוק שכר אחר האמור בכל דין לעניין יחסי עובד ומעביד וזכויות עובדים, 

 .1987-מינימום, תשמ"ז

מנעו מכל מעשה ו/או מחדל י, יבאחריות לכך שהוא וכל מי מטעמו שאיהספק מתחייב כי י .5.2.4
לרבות האדריכל נותן , רושם כי בינו ו/או בין מי מטעמוהעלולים ליצור ו/או לגרום ל

לבין הרשות התקיימו ו/או מתקיימים יחסי עבודה ו/או שהיחסים השירותים מטעמו, 
, ובין הרשות, שונים האדרכיל נותן השירותים מטעמו, לרבות בינו ו/או בין מי מטעמו
 חוזה.באופן כלשהו מהמוגדר ב

  מעביד- עובדיחסי לקשר שיפוי ב .5.3

במידה וייקבע אם למרות האמור בסעיף זה לעיל, מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים, כי  .5.3.1
עובד על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת, בכל זמן שהוא, כי עובד מעובדי הספק ייחשב כ

יחולו ההוראות כדלקמן, וזאת רטרואקטיבית ממועד תחילת תקופת הרשות, 
 :ההתקשרות

קיבל  המהתמורה החודשית אות 50%, יעמוד על אותו עובדשכרו החודשי של  .5.3.1.1
"; כל תשלום התמורה המופחתת(להלן: "בגין אותו עובד הספק מהרשות 

 "). היתרהחודשי ששילמה הרשות מעבר לתמורה המופחתת יקרא להלן: "

כמכסה כל זכות או הטבה לגביה ניתן לקבוע גם חשב יהתמורה המופחתת ת .5.3.1.2
התמורה המופחתת תחשב  ."שכר כולל" ובכלל זה הוצאות נסיעה והבראה

 .כמתעדכנת על פי תוספות היוקר

הספק יחזיר מיידית את כל היתרה ששולמה לו, כשהיא נושאת הפרשי הצמדה  .5.3.1.3
המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית על בסיס מדד המחירים לצרכן  -

במועד בו שילמה הרשות לספק כל , הידוע לסטטיסטיקה, כולל ירקות ופירות
 .לשנה 4%וריבית צמודה בשיעור של  - תשלום ותשלום

להלן, ישפה הספק את  5.3.2  , ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיףבנוסף .5.3.1.4
הראשונה בגין כל ההוצאות המשפטיות אותן נדרשה  הרשות מייד עם דרישתה

 .לשאת בקשר עם ניהול ההליכים המשפטיים האמורים

פסק כי היא יהרשות תוכל לנכות כל חוב כאמור של הספק מכל סכום אשר י .5.3.1.5
בגין זכויות סוציאליות כלשהן או  פסקי, אם כך יבעלי התפקידחייבת לו ו/או ל

. אי ניכוי כאמור לעיל, מסיבה כלשהי, הכל תשלום המתחייב מכוח אותה פסיק
 לא יפטור את הספק מחובתו להחזיר לרשות כל יתרת חוב כאמור.

כלשהו לאור  שלישיב לשלם סכום כלשהו לצד ישא או תחוייאם הרשות ת .5.3.1.6
קביעה כי התקיימו יחסי עובד ומעביד כאמור, יהיה על הספק לשפות את ה

לעיל  5.3.1.5 זה האמור בסעיף הרשות בגין כל תשלום כזה, ויחול לעניין 
 להלן. 5.3.2  ובסעיף

הספק מתחייב בזאת לשפות את הרשות מיד עם דרישתה הראשונה, בכל סכום אותו  .5.3.2
מורה שעל , מעבר לתבעלי התפקידב הרשות לשלם לספק ו/או למי מטעמו לרבות יתחוי

, מכל סיבה שהיא, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות חוזהפי ה-הרשות לשלם לספק על
מעביד בין הרשות לבין הספק - האמור, עקב החלטה שיפוטית לפיה מתקיימים יחסי עובד

 בעלי התפקיד.ו/או מי מטעמו, לרבות 

  שיתוף פעולה .6

שא הספק באחריות י, י, וכחלק בלתי נפרד מביצוע השירותיםההתקשרותבמהלך כל תקופת  .6.1
באופן פיזי במשרדי  יבצע את השירותים האדריכל נותן השירותים מטעמושהמלאה לכך 

כל גוף אחר הפועל מטעמה עם , תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם הרשות ו/או הרשות
ינהל הספק וימסור לרשות תיעוד ודיווח שוטף אודות ביצוע , ובכלל האמור הרשות יבאתר

ן תיות, הספקים, עמידה בלוחות זמנים וכיל היבטיו השונים, לרבות סוגיות בעיהשירותים ע
  כל דיווח אחר אותו תדרוש הרשות, והכל מבלי שיהיה זכאי לתמורה נוספת.

מטעמו  נותן השירותיםלרבות  -  לעיל, יידרש הספק 6.1  בסעיףלגרוע מכלליות האמור  לימב .6.2
כחלק בלתי נפרד מהשירותים, להשתתף  - ציג אחר מטעם הספק כפי שתקבע הרשות ו/או כל נ
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גופים עם  ולהתלוות לרשות בכל ישיבה ו/או פגישה אותה תקיים הרשות במסגרת השירותים
עם גורמים מקצועיים ו/או עם כל רשות מוסמכת או לרבות לעניין זה,  נוספיםצדדים ו/או 

צע ולהשלים את השירותים, במלואם ובמועדם, ובמסגרת גורם אחר, ככל הנדרש על מנת לב
 דע ו/או מסמך אשר יידרש לשם כך.האמור אף לבצע כל פעולה ו/או לערוך ולהנפיק כל מי

אינם מוסמכים בשום צורה ואופן לחייב את הרשות  מטעמונותן השירותים /או מי הספק ו .6.3
ר כל הסמכה כאמור תהיה אלא אם הוסמכו לכך במפורש מראש ובכתב על ידי הרשות, כאש

נותן שא באחריות שיתקפה לעניין ספציפי אחד הנקוב בה בלבד. בנוסף, מתחייב הספק וכן י
 וו/או מי מטעמ ואי צד שלישי כלשהו כל מצג, לפיו הכלפ לא ייצר השירותים מטעמו

מוסמכים לחייב את הרשות אלא בכפוף לקבלת הסמכה ספציפית, מראש ובכתב. הפר הספק 
בשם הרשות  מי מהם צעיאת הוראת סעיף זה לעיל, תהיה כל פעולה שב בעלי התפקידו/או 

שא באחריות הבלעדית כלפי יבטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה כל תוקף, והספק י
 .הרשות וכלפי כל צד שלישי, לכל פעולה כאמור

  תקופת ההתקשרותהיקף ו .7

 היקף ההתקשרות

באמצעות נותן שירותים את ביצוע ה וה על עצממקבל בז ספקוה ספקבזה ל מוסרתהרשות  .7.1
עפ"י תנאי החוזה ובהתאם להנחיות ודרישות ביצוע השירותים מאת הרשות השירותים, 

  ובהתאם להוראות והנחיות מנהל החוזה ו/או מי מטעמו.

    
על הספק ליתן השירותים מיום חתימת החוזה ובמשך כל תקופת ההתקשרות באמצעות    .7.2

(בין  תים אשר הוצע מטעמו במסגרת הצעתו הזוכה במכרז נשוא החוזההאדריכל נותן השירו
זאת באופן פיזי  ,אם מדובר בספק עצמו ובין אם מדובר באדריכל נותן שירותים מטעמו)

, באמצעות משרד שיועמד לשימושו לצרכי מתן השירותים במי מאתרי במשרדי הרשות
. מבלי )שירותי המשרד כאמוריובהר כי הספק לא יידרש לתשלום כלשהו בגין ( הרשות

שיהיה באמור על מנת להוות הצהרה או התחייבות מכל מין וסוג שהם מטעם הרשות, 
שעות לחודש. היה ובוצעו  180מבקשת הרשות ליידע כי היקף מתן השירותים יעמוד על עד 

שעות נוספות מעבר למכסה האמורה בסעיף זה לעיל וללא היתר מראש ממנהל החוזה, לא 
  לספק יתרת שעות נוספות אלו.  תשולם

  
יכללו: שימוש בנכס, מחשב וטלפון משרדי  ללא עלותשירותי המשרד אשר יינתנו לספק   .7.3

. בנוסף, תהא לספק לצורך שימוש נותן השירות מטעם הספק במסגרת ביצוע תפקידו
כרטיס חנייה ותלושי ארוחות האופציה  לרכוש (בעלות המפורטת בסעיף התמורה להלן) ל

והכול כמפורט בהוראות שימוש עבור נותן השירותים מטעמו ריף מוזל כמקובל ברשות בתע
  לחוזה זה. 'א כנספחבנכס המצורפות 

 

 תקופת ההתקשרות

, החל מיום חודשים(שלושים ושישה)  36 –, תהא ל ספקשל הרשות עם ה תקופת ההתקשרות .7.4
  "). תקופת ההתקשרות(בחוזה זה: " חתימת הרשות על החוזה

          

שתי להאריך את תקופת החוזה בתהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, בלבד, רשות ה .7.5
זאת במתן "), ת ההארכהותקופ: "להלן( כל אחת חודשים 24עד  בנותת, ונוספ ותתקופ

התקשרות. מובהר בזאת, כי הימים טרם תום תקופת  30בהודעה מוקדמת בכתב של 
ת ותקופכל אחת מבשינויים המחויבים, גם לגבי ההוראות המפורטות בחוזה זה, יחולו, 

  , ככל שימומשו. ההארכה

להפסיק רשאית הרשות  תהא לעיל,   7.2-7.3 כי למרות האמור בסעיף מוסכם ומוצהר בזה  .7.6
, לפי כל אחת מתקופות ההארכהאת תוקפו של החוזה לפני תום תקופת החוזה ו/או לפני תום 

יא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות הודעה העניין, ולבטלו בכל עת מכל סיבה שה
 .יום מראש 60 ספקמוקדמת, בכתב, שתימסר ל
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 להלן. 12ף לסעי לפגוע בזכויות הרשות בהתאםבפרט,  זהאין באמור בחוזה זה בכלל ובסעיף    .7.7

  השירותים .8

עבור  השירותים לביצוע האחריות את עצמו על בזה נוטל והספק, לספק תמסור הרשות .8.1
 .כל התנאים הנקובים בחוזהך עמידה בתוהרשות, 

במסירות, האדריכל נותן השירותים באמצעות יבוצעו לעיל)  1.5(המוגדרים בסעיף השירותים  .8.2
בנאמנות, בשקידה, ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ולשביעות רצונה המלאה של  ,ביושר

ת טוביעמיד לנותן השירותים  מטעמו באחריות לכך שהספק שא יהרשות, ובמסגרת האמור, י
הרשות את כל הזמן, המשאבים, הניסיון, הידע והכישורים הנדרשים על מנת לבצע את 

 ולשביעות רצונה המלאה של הרשות. במלואן ובמועדן והשירותים ויתר התחייבויותי

, וכל פרט רלוונטי אחר שיידרשו לצורך ביצוע השירותים המועדים, משך הזמן, המיקום .8.3
 הרשות והמנהל, ולפי שיקול דעתם המוחלט. בפועל, יהיו לפי דרישת

 
האדריכל נותן  , יתייצבעילל 5.3.1 סעיף מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומהוראות  .8.4

הרשות ו/או בכל מקום אחר עליו יורה  י, באתרהמנהל או מי מטעמולרשות השירותים 
ביצוע בפועל של השירותים, לצורך מתן ייעוץ בפועל, לצורך צורך לבתיאום מראש , המנהל

עדכון ו/או השתתפות בישיבות ו/או פגישות עם גורמי הרשות ו/או צדדים שלישיים, לצורך 
כל עניין הנוגע ו/או הנובע ממתן השירותים, וזאת מבלי שהספק יהיה דיווח ו/או ביצוע של 
   בחוזה. ההאמורהתמורה א, למעט ומין וסוג שה, מכל תשלום נוסףזכאי בשל האמור לכל 

וכחלק בלתי נפרד  ביצוע השירותיםבמסגרת התחייבויותיו לכל עוד לא צוין מפורשות אחרת,  .8.5
, אספקת כל הנדרש שא הספק באחריות המלאה והבלעדית לבצע את כל הפעולותימהן, י

או בעקיפין, לביצוע ותשלום על חשבונו, של כל הכרוך והקשור והנוגע והנצרך, במישרין 
 השירותים. 

(באמצעות נותן השירותים במידה והספק ידרש  לעיל, 8.5 בסעיף  מבלי לגרוע מהאמור .8.6
העתקות, צילום וכריכה, יחולו  שירותיללצורך מתן השירותים ו/או על ידי הרשות מטעמו) 
ה והספק יידרש (באמצעות נותן השירותים כמו כן, במיד מנהל החוזה לעניין זה.  הוראות
רק להגיע למי מאתרי הרשות הנוספים (מלבד נתב"ג), הרי שישולמו לו החזרי נסיעות מטעמו) 

בכפוף להוראות נספח החזר כן ובכפוף לאישור מנהל החוזה במקרים ספציפיים בלבד ו
 לחוזה. כנספח י'נסיעות המצורף 

  התמורה ותנאי התשלום .9

ירותים ובכפוף לביצוע שאר התחייבויותיו של הספק  על פי חוזה זה, במלואן תמורת  מתן הש .9.1
ובמועדן, תשלם הרשות לספק  שכר עבודה חודשי שיחושב ע"פ תעריפי משרד הביטחון, 

א' 2.21) / פרק 80%"תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון לעבודות נמשכות (
דה" של "משרד הביטחון / אגף ההנדסה והבינוי / תעריף מתכננים ויועצים לפי שעות עבו

אשר עפ"י  -היחידה להתקשרויות עם מתכננים" ובהתאם לתעריף הבא: אקדמאי / ראש צוות
.  (להלן: "התעריף") בניכוי שיעור ההנחה כפי D, עמודה 3התעריף העדכני להיום הינו שורה 

במכרז,  שנקב הספק בטופס ההצעה הכספית, נכון למועד הגשת ההצעות
₪ ובסה"כ:____________________________

(במילים:____________________________________) לתשלום בגין שעת עבודה, לא 
שעות לחודש,  (להלן: "התמורה").  180כולל מע"מ והכול עד להיקף חודשי שלא יעלה על 

כוי של שיעור ההנחה למען הסר ספק, יובהר ויודגש כי חישוב התמורה לעיל התבצע לאחר ני
  של הספק כפי שנקב בטופס ההצעה הכספית.

התמורה הנ"ל לא תישא כל תשלום ריבית ו/או הצמדה למעט עדכון טבלת התעריפים  .9.2
  האמורה בסעיף א' לעיל ע"י משרד הביטחון, ככל שתעודכן במהלך תקופת ההתקשרות.

  צוע השירותים.התמורה הנ"ל תהווה את התשלום המלא והסופי לכל חודש בגין בי .9.3

לכל סכום שישולם על חשבון התמורה, יתווסף מס ערך מוסף בשיעורו החוקי במועד ביצוע כל  .9.4
  תשלום.



 

13  

  

  הרשות תנכה מן השכר המשולם לספק מס במקור, כמתחייב ע"פ חוק. .9.5

הספק יגיש מידי חודש לאישור מנהל החוזה חשבונית מס ערוכה כדין הכוללת דו"ח שעות  .9.6
לחוזה (להלן:  'טבנספח י שמופק ממע' דווחי נוכחות ברשות המפורטת עבודה לנציג הספק כפ

  "הדוח החודשי").

מובהר בזאת, כי לספק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כמות שעות  .9.7
השירותים שידרשו על ידי הרשות ושיוענקו בפועל על ידו במסגרת מתן השירותים וכי הרשות 

ל דעתה המלא והבלעדי להקטין ו/או להגדיל את היקף השירותים וכן תהא זכאית, על פי שיקו
להקטין ו/או להגדיל את כמות שעות השירות; כי הקטנה בהיקף השירותים עשוי להיות עד 
כדי ביטולם המלא או הפסקה זמנית מעת לעת, וזאת מבלי שיהא באמור על מנת לזכות את 

לספק כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  הספק בשיפוי ו/או בפיצוי כלשהו, ומבלי שתהא
  בקשר לכך, וכל זאת מבלי לגרום לשינוי בתעריף שעת שירות.

יודגש ויובהר, כי הפקת כל הדוחות כאמור יערכו ויוגשו לרשות, על ידי הספק ועל חשבונו,  .9.8
כחלק בלתי נפרד מהשירותים, מבלי שהספק יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תמורה 

  ך.בשל כ

יום מיום אישור  30הרשות תשלם לספק את התמורה בגין ביצוע השירותים בתוך שוטף + .9.9
יהיה חתום מנהל החוזה המאשר את כנגד חשבונית שהוצאה כדין ועליו החשבון עבור ו

  לתשלום היקף השעות וביצוע השירותים. 

חשבונית. לכל חודש לאחר הגשת ה 30 -, וה 22 -, ה 15 -התשלום בפועל יעשה בימים ה  .9.10
הרשות תהא רשאית לשלם התמורה בשיק או בהעברה בנקאית, לפי בחירה, מעת לעת. היה 
ותבחר לשלם בהעברה בנקאית מתחייב הספק להמציא לרשות את פרטי חשבונו לצורך 

  התשלום.

לא מסר הספק פרטי חשבונו לצורך העברת התשלום לא תשלם הרשות לספק את התמורה   .9.11
  אמור.עד אשר ימציא פרטיו כ

  במקרה זה תהיה הרשות זכאית לעכב התשלום עד קבלת הפרטים כאמור. .9.12

התשלום שיגיע לספק כאמור לעיל ישולם על יסוד רישום שיבצע הספק, וזאת כנגד המצאת  .9.13
  חשבונית מס כחוק.

כגון מס הכנסה, ביטוח לאומי,  –הספק  יישא לבדו בכל תשלומי החובה החלים על הכנסתו  .9.14
אה וכל תשלומים אחרים החלים על עובד עצמאי הן לפי החוק והן תשלומים לקרן השוו

  המיועדים להגן על זכויות סוציאליות ושהברירה בתשלומים היא בידיו.

נותן ם לספק  כל תשלום שהוא עבור ימי מילואים על הרשות לא תישא ולא תשתתף ולא תשל .9.15
  .השירותים מטעמו

  סוציאליים.  תשלום שהוא עבור תנאים הרשות לא תישא ולא תשתתף ולא תשלם לספק כל   .9.16

  הרשות לא תשלם עבור הספק  כל תשלום שהוא לקרן פיצויי פיטורין. .9.17

מחשב וטלפון משרדי משרד,  שירותי נכס ללא עלות אשר יכללו:נותן השירותים  יזכה לקבל  .9.18
. כמו כן, תינתן לו  האופציה לרכישה (בתשלום נוסף) במסגרת ביצוע תפקידו ולצורך שימוש

כמקובל ברשות והכול כמפורט עבורו כרטיס חנייה ותלושי ארוחות בתעריף מוזל  לש
 לחוזה זה. 'א כנספחבהוראות שימוש בנכס המצורפות 

ובכפוף לאישור הרשות לכך, להחזר  בלבד במקרים ספציפייםיהיה זכאי, נותן השירותים  .9.19
ת נספח ואוף להורהכול בהתאם ובכפ - הוצאות בגין נסיעות לאתרי הרשות (מלבד נתב"ג)

(לשם בחינת החזר, ככל שקיים במקרים ספציפיים  לחוזה כנספח י'החזר נסיעות המצורף 
 ובכפוף לאישור מנהל החוזה לכך. )בלבד, עבור הוצאות נסיעה

(וכן להחזרים, לעיל  9.1מובהר בזאת, כי מלבד תשלום לו יהיה זכאי הספק כמפורט בסעיף  .9.20
לא יהיה הספק זכאי לכל תמורה נוספת, לרבות כל לעיל)  9.19ככל שיאושרו, כמפורט בסעיף 

תמורה בגין שעות נוספות מעבר לתעריף השירותים. התמורה כאמור מהווה את מלוא 
התשלום לו זכאי הספק מהרשות עבור ביצועם המלא והמושלם של השירותים בהתאם 

עות , שנתב"גיעות לוהנפקת דוחות לרשות, נסלהוראות החוזה לרבות לעניין זה: דיווחים 
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כוח האדם, ציוד ואמצעים טכנולוגיים, עלויות צילומים, , נוספות, משלוחי דוא"ל ודואר
ביטוח, קבלת כל הרישיונות, האישורים, ההיתרים וכיו"ב הדרושים לביצוע השירותים וכן כל 
ין, תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהן, הכרוכות בהם, במישרין ו/או בעקיפ

 וביצוען של כל יתר ההוראות המפורטות בחוזה, במלואן ובמועדן. 

  ערבות  .10

למשך כל תקופת ההתקשרות, , חוזה זהעל פי  הספקלהבטחת מלוא התחייבויות כערובה  .10.1
אוטונומית ובלתי מותנית, ימציא הספק לרשות, לא יאוחר ממועד חתימת החוזה, ערבות 

(שלושים  ₪ 30,000יה כהגדרתו בחוזה, בסך של צמודה למדד המחירים כאשר מדד הבסיס יה
  אלף שקלים חדשים).

חודשים לכל הפחות ממועד הוצאתה  24 - ל תהא  אשר תוגש ע"י הספק,תוקפה של הערבות  .10.2
ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות. במידה ובחר הספק להגיש ערבות  60 - או לחילופין עד ל

 24שתוגש מעת לעת לתקופות נוספות של   ,חודשים, מתחייב הוא להאריך את הערבות 24 -ל
יום לאחר תקופת  60  -יום לפני מועד פקיעתה, או לחלופין עד ל 45זאת לפחות   חודשים,

 חוזה זה.ההתקשרות, וכך חוזר חלילה לפי העניין, בהתאם לתקופת ההתקשרות נשוא 

ישיון לעסוק או מאת חברת ביטוח ישראלית אשר ברשותה ר תוצא מאת בנק ישראליהערבות  .10.3
פי - תהיה על, ו1981-בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א

 לחוזה זה. נספח ג'כהנוסח המצ"ב 

תּוצא על ידי חברת ביטוח, הוצאת כתב הערבות והחתימה עליו תתבצע אך במקרה שהערבות    .10.4
  ורק על ידי חברת הביטוח, ולא באמצעות סוכנות ביטוח מטעמה.

את תוקף יאריך הספק, על חשבונו, , ספק על הארכת תקופת ההתקשרותלהודיעה הרשות  .10.5
י קבע על ידישת אחרת תקופה החוזה למשך כל תקופת ההארכה, או לכלהערבות לקיום 

  .הרשות

רשאית לממש את הערבות לקיום החוזה, כולה או חלקה, מבלי צורך לפנות הרשות תהא  .10.6
  שא ומתן משפטי, וכן מבלי שתידרש לנמק את החלטתה.לערכאות כלשהן, לבוררות או למ

זה לעיל או מכל זכות נוספת העומדת לרשות על פי דין,  האמור בסעיףמבלי לגרוע מכלליות  .10.7
ו/או לא הפקיד ערבות כמפורט  החוזההאריך את תוקף הערבות לקיום לא  והספקבמידה 
, תהא רשאית הרשות לחלט את זה לעיל ו/או הפר איזו מהתחייבויותיו על פי החוזה בסעיף

מבלי שתידרש לנמק את החלטתה ו/או להוכיח כולה או חלקה, , החוזהסכום הערבות לקיום 
את זכויותיה לעשות כן. מובהר, כי לא יהיה בחילוט האמור על מנת לפגוע בזכות הרשות 

  פי כל דין.-בהליכים עלהספק לתבוע נזקים ו/או לנקוט נגד 

, נ"לאו סכום כלשהו של הערבות ה נ"ללגבות את כספי הערבות ההרשות בזכותה השתמשה  .10.8
או להשלים כל סכום שהיה חלק מהערבות לפני הגבייה חייב לחדש את הערבות  ספקיהא ה

הודעה שהרשות גבתה את הערבות או כל  ספק) ימים מהיום בו קיבל ה7האמורה, תוך שבעה (
  סכום ממנה.

  קיתאחריות מקצועית ואחריות נזיביטוח,  .11

ת חוזה זה, הספק יישא באחריות ואבתהאם להור להבטחת אחריותו והתחייבויותיו של הספק
  לחוזה זה.   בנספח ד'ויחוב בחבויות הביטוח כמפורט 

   סיום החוזה .12

  סיום מטעמי נוחות  .12.1

מבלי לגרוע מהוראות החוזה בפרט או מסמכי המכרז בכלל, ועל אף האמור בחוזה בכלל  .12.1.1
הרשות בלבד תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את החוזה בפרט,  7 ובסעיף 

 את ההתקשרות לפי החוזה, כולה או חלקה, לפני מועד תחילת תקופתו/או להפסיק 
ימים שתמסור  30ההתקשרות או במהלך תקופת ההתקשרות, וזאת בהודעה מוקדמת של 

  .")החוזה הודעת סיוםבכתב לספק (להלן: "

דרשה הרשות את ביטול החוזה, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של הספק, יהיה  .12.1.2
ביצע  םאות הספק זכאי לקבל מהרשות אך ורק את התמורה המגיעה לו בגין השירותים
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. במידה , ובהתאם לאבני הדרך לתשלום האמורות בחוזה זה לעילבפועל, עד לאותו מועד
, יקבל הספק תשלום יחסי, לפי היחס בין התשומות ואבן הדרך לתשלום לא הושלמה

  אותן השקיע בביצוע אותה אבן דרך, לבין כלל התשומות הדרושות להשלמתה.

סעד סופי, מלא וגמור בגין ביטול החוזה.  התמורה שתשולם לפי סעיף קטן זה, הינה
ו כדי מובהר, כי לא יהיה בביטול החוזה בכדי להטיל על הרשות כל אחריות נוספת ו/א

לגרוע מאחריות הספק לביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה, והספק מוותר בזאת 
וכן 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.

  סיום בגין הפרת חוזה  .12.2

ות בלבד תהא רשאית להביא חוזה זה לסיומו בכל מקרה בו הפר הספק את החוזה, הרש .12.2.1
יום והספק לא תיקן  15הפרה שאיננה יסודית, ובלבד שנתנה לספק הודעה מוקדמת של 

 .את ההפרה, תוך התקופה כאמור

הרשות בלבד תהא רשאית להביא חוזה זה לסיומו בכל מקרה בו הפר הספק את החוזה,  .12.2.2
ימים והספק לא תיקן את  3, ובלבד שנתנה לספק הודעה מוקדמת של הפרה יסודית

 .ההפרה, תוך התקופה כאמור

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של הרשות על פי הוראות כל דין או חוזה זה, בקרות אחד או  .12.2.3
  יותר מן המקרים הבאים, תהא הרשות רשאית לבטל, לאלתר, חוזה זה: 

להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס  הוגשה כנגד הספק בקשה לפירוק ו/או .12.2.3.1
נכסים זמני או קבוע ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכול במקרה 

  יום ממועד הגשתה. 30שבקשה כאמור לא בוטלה בתוך 

הוצא צו פירוק נגד הספק או שהוא קיבל החלטה על פירוק מרצון או הוצא נגדו  .12.2.3.2
שמונה לו כונס נכסים זמני או קבוע  צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים או

או מונה לו מפרק או מפרק זמני או נאמן לפי העניין והצו או ההליך לא בוטל 
  יום ממועד הגשתם.  30בתוך 

הוטל עיקול על רכוש הספק, כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי  .12.2.3.3
ם (כולם הרכוש כאמור, באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את ביצוע השירותי

  ימים ממועד נקיטתם.  30או חלקם), והעיקולים כאמור לא בוטלו בתוך 

הספק, או מי מנושאי המשרה הבכירים בו הורשע בפס"ד בביצוע עבירה  .12.2.3.4
 פלילית.

על ידי הספק (כולם או מתן השירותים יא, בקשר עם המגבלה, מכל מין וסוג ש .12.2.3.5
  .בגורמי ביטחון ברשות החלקם), שמקור

ביטול החוזה, כתוצאה מהפרה יסודית או שאיננה יסודית של החוזה  דרשה הרשות את .12.2.4
על ידי הספק, יהיה הספק זכאי לקבל מהרשות התמורה אך ורק בגין אבני הדרך לתשלום 

או סעיף  5.3.1.5  אותן השלים וביצע בפועל , וזאת מבלי לפגוע בזכותה בהתאם לסעיף
 16.4. 

מבלי לגרוע משאר הוראות חוזה זה, ביטלה הרשות את החוזה בהתאם להוראות סעיף זה,  .12.3
רשאית הרשות, מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לה על פי כל דין, להמשיך את ביצוע 

   השירותים בשיתוף פעולה עם כל גורם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי.

, לא יגרע מכל לעיל 12.2  או 12.1  ובהר בזאת, כי ביטול החוזה בהתאם להוראות סעיףמ .12.4
  .זכות אחרת העומדת לרשות בהתאם להוראות חוזה זה ו/או בהתאם להוראות כל דין

 שמירת סודיות .13

סוד ולא להעביר, להודיע, למסור, או להביא לידיעת כל אדם, כל הספק מתחייב לשמור ב .13.1
ידיעה שתגיע אליו בקשר עם מתן השירות או בתוקף מתן השירות במהלך תקופת 
ההתקשרות, לפי העניין, לפני תחילתה או לאחר מכן. הספק מצהיר כי הוסבה שימת לבו 

 .1977- להוראות פרק ז' לחוק העונשין, התשל"ז
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על טפסי שמירת סודיות כמפורט בטופס על  נותן השירותים מטעמולהחתים את הספק מתחייב  .13.2
יצהיר כי הוסבה  נותן השירותים. לחוזה 'ב ספח בהתאמה לנ, המצורפים 2וטופס מספר  1מספר 

 .1977-שימת לבו להוראות פרק ז' לחוק העונשין, התשל"ז

כללות בסעיף זה מחייבות את הספק גם אחרי סיום החוזה, וישרדו גם את ההוראות הנ .13.3
 ביטולו או את הפסקתו לפני מועד סיומו מכל סיבה שהיא.

  קניין רוחני ובעלות במסמכים  .14

כל רעיון, תכנית, רישום, חישוב, שרטוט, מפרט, הרשאה, אישור, היתר, עבודה, מסמך מכל  .14.1
חוזה והשירותים עבור הרשות ו/או בתוצריהם ו/או סוג שהוא או יצירה בקשר עם ביצוע ה

בכל מהדורה ו/או תיקון ו/או שינוי שנערך בהם (לרבות מהדורה ו/או תיקון ו/או שינוי 
שנערכו על ידי ו/או בהמלצת הספק ו/או על ידי מי מטעמו) ו/או בכל מידע ומסמכים שהוכנו 

י הרשות ו/או מי מטעמה ובין אם אם הוכנו ו/או נערכו על יד ו/או שהוגשו במסגרתם, בין
"), לרבות הזכויות הקשורות החומריםהוכנו ו/או נערכו על ידי הספק ו/או מי מטעמו (להלן: "

קניינה המלא והבלעדי של  ו/או הנובעות, במישרין ו/או בעקיפין מהם, יהיו מלכתחילה
לחוק  35יף הרשות, והספק מצהיר כי האמור לעיל הינו בבחינת הסכמה אחרת בהתאם לסע

(במידה וחל), ומוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות  2007 -זכות יוצרים, התשס"ח 
 כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק מוותר בזאת על כל הזכויות המוסריות (כהגדרתן  .14.2
ף לאחר סיום התקשרותו עם הרשות ומסכים לא להלן) שיכולות להיות לו בקשר לחומרים, א

" משמען כל זכות של יוצר לטעון כי שמו זכויות מוסריותלתבוע לעולם בגין זכויות אלו. "
ייקרא על יצירתו, כל זכות להתנגד לכל שינוי של יצירה וכל זכות דומה הקיימת תחת כל דין 

 בכל מדינה בעולם או תחת כל אמנה.

זה, כי הרשות תהא רשאית, בין בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה למען הסר ספק מובהר ב .14.3
(לרבות באמצעות בעלי מקצוע ומומחים אחרים, ובכלל זה מהנדסים ואדריכלים אחרים), 
מבלי שתידרש לכך הסכמת הספק ו/או מי מטעמו ו/או מבלי שהספק ו/או מי מטעמו יהיו 

השתמש בחומרים, וכן לעבדם ו/או זכאים לכל תמורה בשל כך, להעביר ו/או למכור ו/או ל
"), בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, שימושזה: " לערוך בהם שינויים (ביחד לעניין סעיף

בין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי הרשות ו/או מי מטעמה ובין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי 
  הספק ו/או מי מטעמו.

באחריות הבלעדית, על חשבונו, לאפשר לרשות בכל ככל שיידרש לכך על ידי הרשות, יישא הספק 
עת, לבצע שימוש באיזה מהחומרים, וזאת ללא תנאי ומבלי שיהיה זכאי לכל תמורה נוספת בשל 

  כך.

הספק ישא באחריות הבלעדית וכן יפצה ו/או ישפה את הרשות, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין 
רמו לרשות ו/או לכל מי מטעמה ו/או שבהם כל נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או תשלום שנג

נדרשה הרשות לשאת, בקשר עם טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שמקורן בשימוש באיזה 
 מהחומרים שהוגשו או הוכנו על ידי הספק או מי מטעמו בקשר עם חוזה זה.

 הספק מצהיר ומתחייב בזאת, באופן מפורש, מלא ובלתי חוזר, כי: .14.4

זה, מהווה, לכל דבר ועניין, הסכמה מלאה ובלתי חוזרת למתן זכות  14 האמור בסעיף  .14.4.1
להשתמש באיזה מהחומרים (ככל שנדרשת הסכמה כאמור), וזאת בין היתר בהתאם 

) לתקנות המהנדסים והאדריכלים (כללים בדבר התנהגות 2(ג)(12-(ב) ו12להוראות סעיף 
 ")תקנות האדריכלים(להלן: " 1994-את כבוד המקצוע), התשנ"ה שאינה הולמת

לעיל בפרט, מסדירות באופן מלא ומפורט,  11 הוראות חוזה זה בכלל, והאמור בסעיף  .14.4.2
לכל דבר ועניין, את היקף אחריותו של הספק לשירותים, וזאת בין היתר בהתאם 

 ) לתקנות האדריכלים.3(ג)(12יף להוראות סע

לעיל, מסדירות באופן מלא ומפורט, לכל דבר  9 הוראות חוזה זה בכלל, והאמור בסעיף  .14.4.3
ועניין, את שכר הטרחה מכל מין וסוג שהוא, לו יהיה הספק זכאי בגין ביצוע והשלמת 

ו המפורטות בחוזה, וזאת בהתאם להוראות סעיף השירותים וכל יתר התחייבויותי
 ) לתקנות האדריכלים.1(ג)(12
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יכלול בכל ההסכמים שלו עם בעלי התפקיד ועם כל מי שפועל מטעמו בקשר עם אספקת  .14.4.4
ת הנ"ל, (בשינויים המחוייבים), תחייבנה א 14 השירותים, התחייבות כי הוראות סעיף 

 ידו בקשר עם חוזה זה.-ותחולנה גם על החומרים שהוגשו ו/או הוכנו על

בכל מקרה, בו יטען צד שלישי כלשהו, כי איזה מהחומרים, שהוכנו ו/או הוגשו לרשות על  .14.4.5
"), אזי מבלי לגרוע טענת הפרהידי הספק או מי מטעמו, מפר זכות של צד שלישי (להלן: "

זה, ישא הספק באחריות הבלעדית, על חשבונו, להגן על הרשות ו/או  14 מהוראות סעיף 
על מי מטעמה מפני אותה טענת הפרה וישלם את כל ההוצאות, הנזקים ושכ"ט עו"ד בהם 

ידי הרשות. הספק יהיה אחראי -תדרש הרשות לשאת, מייד לאחר שנדרש לכך על
 כי הרשות תוכל להשתמש באיזה מהחומרים נשוא טענת ההפרה. להבטיח, על חשבונו,

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יפצה ו/או ישפה הספק את הרשות, מייד עם דרישתה 
הראשונה, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או עלות ו/או תשלום ו/או הוצאה, מכל מין וסוג 

לשאת בקשר עם טענת שהם, שנגרמו לרשות ו/או שאותו נדרשה הרשות ו/או מי מטעמה 
 .ההפרה

 26 או  18.2 לעיל,  12 בעת סיום תקופת ההתקשרות, או אם בוטל החוזה, כאמור בסעיף  .14.5
פי דרישת -ימים ממועד ביטול החוזה, או בכל עת לפני כן, על 3היא, תוך להלן או מכל סיבה ש

ימים ממועד דרישה כאמור, ימסור הספק לרשות את כל העותקים  3הרשות, בתוך 
המקוריים, ההעתקים והתמציות של כל החומרים המוחזקים על ידיו או יבצע בהם כל פעולה 

, מבלי שהספק ישמור עותקים כלשהם אחרת שתורה הרשות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
  של הנ"ל ומבלי שלספק תהא זכות עיכבון בהם.

  הספק בר רשות בלבד .15

, יהיו רשאים להיכנס בתאום מוקדם (לרבות נותן השירותים) הספק ו/או כל הפועלים מטעמו .15.1
עם המנהל לכל אותם המקומות בהם יהיה צורך לשם ביצוע השירותים, אולם דבר זה לא 

או זכות בלעדית  , שימושרה כלשהי כמקנה לספק ו/או כל מי מטעמו, זכות חזקהיתפרש בצו
 אחרת לגבי מקום שאליו הותר להם להיכנס בהתאם להוראות סעיף זה. 

הספק ו/או כל הפועלים מטעמו לא ישתמשו בכל ציוד של הרשות ולרבות, ולא למעט,  .15.2
יותיהם עפ"י החוזה ובאישור טלפונים, מחשבים, פקסים וכד', אלא לצורך ביצוע התחייבו

  המנהל מראש ובכתב.

  ביצוע על חשבון הספק  .16

כל מקום שלפי החוזה מוטלת חובה על הספק, ועל פי שיקול דעת הרשות, הספק אינו ממלא  .16.1
הרשות למלאה בעצמה, או באמצעות אחרים מטעמה על חשבון  את החובה האמורה, רשאית

  הספק.

לעיל  16.1 אות שהוציאה, בגין האמור בסעיף הוצההספק מתחייב לשלם לרשות את כל  .16.2
מסך ההוצאות כאמור, בהתאם לחשבון שתגיש לו הרשות,  10% - בתוספת סכום השווה ל 

מבלי לערער על הצורך בהוצאות האמורות ועל גובהן, וזאת, תוך שבעה ימים מיום הדרישה. 
להלן, הסך האמור מהווה פיצוי  16.5 סעיף זאת, כי בכפוף להוראות הצדדים מצהירים ב

  הולם וסביר לנזקים אשר נגרמו לרשות בנסיבות האמורות. 

, יהווה ראיה חותכת בין הצדדים לעיל 16.2 על ידי הרשות, כאמור בסעיף  חשבון שיוגש לספק .16.3
  לעניין ההוצאות שהוצאו על ידי הרשות.

הרשות רשאית לקזז את סכומי ההוצאות שהוציאה, כאמור בסעיף זה, מהתמורה המגיעה  .16.4
 בסעיףבמקרה זה תחול החובה שו, ובמידת הצורך מהערבות ו/או שתגיע לספק עפ"י החוזה

  . לעיל 10.8 

לעיל, על מנת  16.2 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בתשלום הסכום האמור בסעיף  .16.5
לגרוע מאחריות הספק על פי החוזה ו/או על מנת לגרוע מזכותה של הרשות לכל סעד אחר 

לרבות זכותה לפיצויים בגין נזקים ו נוסף העומד לזכותה על פי החוזה ו/או על פי דין, ו/א
   שנגרמו לה בשל הפרת החוזה ו/או זכותה לביטול החוזה.
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  איסור הסבת החוזה .17

או להמחות את זכויותיו על (לרבות קבלני משנה) הספק אינו רשאי למסור או להעביר לאחר  .17.1
 פי החוזה או את החובות הנובעות ממנו, אלא באישור הרשות מראש ובכתב.

הספק לא יהיה רשאי בשום מקרה להתקשר בהסכמים עם קבלני מכלליות האמור, מבלי לגרוע 
, הרשות, וזאת למעט אם קיבל לשם כך את אישורה של השירותיםמשנה מטעמו בקשר עם ביצוע 

מראש בכתב, וכן לאחר שקבלני המשנה כאמור קיבלו על עצמם, בכתב, את מלוא ההתחייבויות 
שא באחריות המלאה, ילמען הסר ספק מובהר בזאת, כי הספק י. חוזההמוטלות על הספק על פי ה
כי לא וכן , השירותיםבקשר עם ביצוע  הו/או כלפי כל מי מטעמ הרשותהמוחלטת והבלעדית, כלפי 

אחריות מכל מין  הרשותבאמצעות קבלני משנה כאמור על מנת להטיל על השירותים יהיה בביצוע 
, והספק מוותר בזאת וכן חוזהפק ו/או מי מטעמו על פי הלגרוע מאחריות הסכדי וסוג שהיא ו/או 

  .יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך

  לפי החוזה או מכוחו, כולן או חלקן, אסורות בשעבוד כלשהו.  זכויותיו של הספק .17.2

ד להוראות סעיף זה כל מסירה או העברה או דיספוזיציה אחרת שיתיימר הספק לעשות בניגו .17.3
 תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

  איסור הכנסת שינויים בספק .18

הספק מתחייב להודיע לרשות במידה וייעשה שינוי במבנה הספק, בין על ידי הוספת חבר או  .18.1
הוספתן או חלוקתן מחדש, על ידי הקצאת מניות מחדש, על ידי  ,שותף, על ידי העברת זכויות

או בין חברי  ,שנעשו בין חברי התאגיד לבין עצמםת מניות חדשות, בין מניות או הקצא העברת
וכן  30%, באופן שמשנה את הון המניות והשליטה במעל התאגיד ובין מי שאינו חבר התאגיד
מוחזקות היא בידי תאגיד אחר או אם היו מניות ממניותיו  במקרה שהשליטה בתאגיד הספק

  בידי תאגיד אחר.

ל וטיקול דעת סופי ומלא לביאמור בסעיף זה לעיל, יהיה לרשות שלרשות כ הודיע הספק .18.2
שתודיע על כך לספק בהתראה לא צורך בנימוק נוסף, ובלבד החוזה מכאן ואילך אף ב

   .בשינויים המחוייבים 12.1 מוקדמת, וזאת באופן דומה לסיום ההסכם האמור בסעיף 

 לעיל. 5 פגוע בהוראות בדבר שינוי זהות בעלי התפקיד, כאמור בסעיף אין באמור בסעיף זה ל .18.3

  אי שימוש בזכות הרשות .19

הסכמת הרשות לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תשמש תקדים  .19.1
 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

ותיה לפי החוזה, לא ייחשב הדבר כויתור על לא השתמשה הרשות במקרה מסוים בזכוי .19.2
 זכויותיה אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן.

  העדר בלעדיות .20

אין בהתקשרות על פי חוזה זה כדי ליתן לספק בלעדיות כלשהי לביצוע השירותים והרשות רשאית בכל עת, 
אחרים למתן שירותים זהים ו/או דומים גם תוך כדי ועל פי שקול דעתה המוחלט, להתקשר עם אחר ו/או 

  תקופת ההתקשרות.

  דין העתק כדין מקור .21

  חוזה זה נערך ונחתם בהעתקים שדינם כדין המקור.

  מתן הודעות .22

כל ההודעות לפי החוזה יכול שתימסרנה ביד ויכול שתישלחנה בדואר הודעות רשום, ובהישלחן כך 
מעת מסירתן בדואר ישראל כיאות, כל עוד לא הוכח  שעות 72בחלוף תיחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן 

  היפוכו של דבר.

  חוזה ממצה ושינוי החוזה  .23

כל הבטחה, הצהרה, חוזה בכתב או  כל התנאים המוסכמים בין הצדדים.החוזה מכיל, מבטא וממצה את 
א באו לידי ביטוי בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת החוזה, ואשר ל

בחוזה, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה או הנובעים הימנו, 
למען הסר ספק, אין באמור ברישא לסעיף זה כדי  לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.

   הזמנת ההצעות על נספחיו. לגרוע מכל התחייבויות הספק במסגרת מסמכי המכרז, לרבות טופס
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כל שינוי בחוזה ייעשה באמצעות מסמך נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב, וייחתם על ידי שני הצדדים 
, על דף הנושא לוגו של רשות שדות התעופה בלבדבאמצעות מורשי החתימה מטעם כל אחד מן הצדדים ו

ייחשב תם כנדרש, יצורף כנספח לחוזה ולא יהיה בר תוקף. שינוי כאמור, לאחר שהודפס ונח –שאם לא כך 
  כחלק בלתי נפרד הימנו.

  בכתב -ויתור הרשות  .24

  , אלא בכתב.לפי החוזה אין ויתור על זכות מזכויות הרשות

   תוקף החוזה .25

ונספחיו משקפים את מלוא ההסכמות בין הצדדים וגוברים על כל דיון, משא ומתן, הבנה,  החוזה
   הצדדים טרם חתימת חוזה זה. התכתבות ומסמך קודמים שהוחלף בין

  הר המידותושמירה על ט .26

  כדלקמן:ומתחייב מצהיר  הספק

, ו/או יקבל ו/או קיבלו/או יתן ו/או נתן  ו/או יציע כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא הציע .26.1
במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, 

כל החלטה השפעה על על התקשרות הרשות עימו בחוזה זה, לרבות  במישרין ו/או בעקיפין,
בעניינו של חוזה זה, עם  הו/או מי מטעמ הו/או עובדיבה ו/או נושאי המשרה רשות של ה

  במהלך תקופתו.ומתחייב שלא לעשות כן חתימתו 

רין , במישו/או ישתף פעולה ו/או שיתף פעולה ו/או ישדל כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל .26.2
ו/או כל גורם אחר,  הו/או מי מטעמ הו/או עובדירשות ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה אצל ה

במהלך מתחייב שלא לעשות כן עם חתימתו ו, על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור לחוזה זה
  .תקופתו

 , במישריןו/או ישתף פעולה שיתף פעולה ישדל ו/או כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל ו/או .26.3
ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה ברשות שדות התעופה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל 

ים לחוזה זה בצורה מלאכותית ו/או רלוונטיגורם אחר במטרה לקבוע מחירים ו/או תשלומים 
במהלך תקופת ומתחייב שלא לעשות כן , עם חתימת חוזה זה בצורה לא תחרותית

  .ההתקשרות

דלעיל,  26 בסעיף  יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיוידוע לספק, כי אם  .26.4
זה מעיקרו,  תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל חוזה

 מוותר על כל תביעה ו/או דרישה, ישירה או עקיפה, שעניינה ביטול החוזה. והספק

  על ידי הספק, תהווה הפרה יסודית של החוזה. לעילזה  26 סעיף  הפרת איזה מהוראות .26.5

  אחריות כלפי השלטונות .27

הספק יהא אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים, הרשויות המקומיות ורשויות  .27.1
רות מוסמכות אחרות כלשהן, עבור כל החובות המוטלות ו/או שתוטלנה ע"י הרשויות האמו

  עפ"י החוזה.  יםעפ"י הוראות כל דין בקשר לביצוע השירות

הספק חייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים אחרים לשמירת בריאות העובדים שיועסקו על ידו  .27.2
במובנו מפקח כדרוש עפ"י כל דין ואם אין דרישה חוקית, כפי שיידרש ע"י  יםבמתן השירות

בטיחות  - 'ה נספח ולקיים את הוראות  1954-קוח על העבודה תשי"דישל חוק ארגון הפ
חובה או הוראה המוטלת עליו על אין באמור כדי לגרוע מאחריות הספק בהתאם לכל  וגהות.

ו/או כל תקנות הבטיחות בעבודה  ,פי כל דין ו/או הנחיות בטיחות וגהות הנהוגות אצל הספק
 .את במשך כל תקופת ההתקשרותהרלוונטיות לביצוע השירותים, וז

  מעני הצדדים .28

 .כמפורט ברישא לחוזהמעני הצדדים לחוזה זה לצורך מתן הודעות יהיו  .28.1

ימים מיום  3בתוך בכתב להודיע על כך למנהל  מתחייב הספק היה ויחול שינוי בכתובת הספק .28.2
  שינוי הכתובת.
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  השפעת סכסוך על ביצוע השירותים  .29

ן בלתי חוזר, כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת ו/או אי הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופ .29.1
הסכמה בין הצדדים, מכל מין וסוג שהן, לרבות מחלוקת ו/או אי הסכמה אשר נדונה במותב 

שא הספק באחריות להמשיך בביצוע השירותים ו/או בביצוע שאר ישיפוטי כל שהוא, י
  הוראות החוזה.לכל התאם התחייבויותיו על פי החוזה ללא כל עיכובים ו/או השהיות, ב

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל דין, לרבות הוראות חוק החוזים (תרופות  .29.2
הספק לא יהיה רשאי בשום מקרה לבטל את החוזה, וזאת , 1970- תשל"אבשל הפרת חוזה), 

 סעד ממוני בלבד.  המכל סיבה שהיא, והסעד היחיד אשר יעמוד לספק על פי החוזה יהי

  קיזוז ועיכבון .30

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 תהא רשאית 

על פי  ספקכל תשלום המגיע ו/או שיגיע ללקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או פיצוי שיגיעו לה על פי חוזה זה מ
וכן תהיה רשאית לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם  זה ו/או על פי חוזים אחרים חוזה

  להבטחת חובות הספק כלפיה על פי החוזה ו/או על פי הסכמים אחרים שבין הצדדים.

  סמכות שיפוט וברירת דין .31

כות ייחודית לדון בכל עניין הקשור והנוגע בקיום חוזה בת"א סמ כיםמשפט המוסמה תילב .31.1
   זה.

ל כללי ברירת עעל החוזה יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו  .31.2
 דין המפנים לתחולת דין זר.

  :לראיה באו הצדדים על החתום
    

       
  הספק
  

   הרשות  
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  נספחים:רשימת 

  נספח שימוש בנכס   -  'א  נספח  

  סודיות ושמירת מידע אבטחת, ביטחון הוראות   -  'ב  נספח  

  ערבות נוסח  -  'ג  נספח  

    הספק ביטוחי עריכת אישורביטוח ו  -  'ד  נספח  

  לרשות הספקה/שירותים לנותני וגהות בטיחות  -  'ה  נספח  

  םענייני ניגוד העדר בדבר התחייבות יכתב         -   1+ו''ו  נספח  

  הספק של הבנק חשבון פרטי  -'         ז  נספח  

 הספק הצעת  -  'ח  נספח  

 נוכחותשעות דיווחי   -  'ט  נספח  

  נספח החזר נסיעות   -  נספח י'  
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  בנכס  שימושנספח  ל - 'אנספח 
  

  _____גוריון ביום _______  לחודש _______  שנת - שנערך ונחתם בנמל התעופה בן .32
  
  
  רשות שדות התעופה    ב י ן: .33

  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: ________________                   

  )   "המפעילאו " "המשתמש(להלן: "
  - מצד שני  -

  
  

משתמש זכה במכרז מס' ___________________ למתן שירותי _____ ב______, (להלן: וה  ה ו א י ל:
   ") ;החוזה") ומכוחו חתם עם הרשות על חוזה (להלן: "המכרז"

  
ועל פי תנאי  החוזה נשוא זכייתו  עליו להשתמש בנכס במתקן הרשות אשר ישמש אותו לצורך  מתן        :ל י א ו ה ו

  "); המתקןהשירותים נשוא המכרז (להלן:" 
  

והצדדים מבקשים להסדיר את תנאי ההרשאה הניתנים לו לצורך השימוש בנכס בתקופת החוזה עפ"י   ו ה ו א י ל:
  ") ;   נספח השימושה לשימוש בנכס (להלן:" תנאי הנספח החוזי למתן הרשא

  
  לפיכך מוצהר, מותנה ומוסכם בין הצדדים כדלקמן:

  
  המבוא .1

  
  מהווה חלק בלתי נפרד הימנו וייקרא ביחד עימו. לנספח השימושהמבוא   

נספח זה ייקרא יחד עם החוזה. כל הוראה המופיעה בחוזה ואינה מופיעה בנספח השימוש 
  השימוש.  תחול בהתאמה על נספח

  
  פרשנות .2

  
  .1981-לחוק הפרשנות, התשמ"א 29יחול סעיף השימוש  נספח על   (א)  

  
ו/או כדי  וכדי לשמש פירוש לסעיפי נספח השימושאין בכותרות השוליים של סעיפי   (ב)  

  להשפיע על תוכנם.
  

יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירושים שבצידם אלא אם הקשר   נספח השימושב  (ג)  
  הדברים מחייב פירוש אחר:

  
"דמי     

  שימוש"
  

  ידי הרשות מעת לעת;- תשלום עבור השימוש  בנכס כפי שנקבע על
  

"דמי     
  שירותים"

תשלום עבור השירותים הבאים: מיזוג אוויר, שירות ניקיון ושירות 
  ;אחזקת מבנים

  
נספח "    

  השימוש"
  ;נספח זה המהווה חלק בלתי מפרד מן החוזה 
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פי חוק רשות שדות התעופה, - כללי רשות שדות התעופה שנחקקו על  ם""הכללי    
  ;1977-התשל"ז

  
מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות) אותו מפרסמת הלשכה   "המדד"    

  המרכזית לסטטיסטיקה מזמן לזמן;
  

  "המדד    
  הבסיסי"

מדד הידוע בתאריך _______, כפי שהתפרסם בתאריך 
;______________  

  
  מנהל המתקן;  נהל""המ    

  
, נספח השימושהמצורף ל וושטח והמפרט המתייחס לנכס, מיקומ  "המפרט"    

  ;' 1נספח והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כ
  

"הפקת     
  חיוב"

  

  חשבונית שהרשות מפיקה ושולחת למשתמש;
  

"הפרה     
  יסודית"

 לחוק החוזים (תרופות 6הפרה יסודית של החוזה, כהגדרתה בסעיף 
  ;1970-בשל הפרת חוזה), התשל"א

  
נכס או ה"    

  "הנכס
פי חוזה זה והכל -שהועמד לשימושו של המשתמש על מתקןהנכס ב

  ;נספח א'כמפורט במפרט 
  

  חודש למניין הלועזי;  "חודש"    
  

"ריבית     
  בסיסית"

ריבית חודשית בשיעור ריבית החשב הכללי, כהגדרתה בסעיף 
נהל כספי, המפורסם על ידי החשב ספר מי-להוראות תכ"ם 1.1.1.17

  האוצר, כפי שתהא בתוקף ביום התשלום; הכללי בנכס
  

"ריבית     
  פיגורים"

  

  ריבית בסיסית בתוספת מחצית האחוז לחודש;

"ריבית     
  פריסה"

  

  ריבית בסיסית בשיעור שנתי, בתוספת מחצית האחוז לשנה;

כל אחד מאלה: תקופה של שלושה חודשים קלנדריים המתחילה ב  "רבעון"    
  אחד בינואר, אחד באפריל, אחד ביולי ואחד באוקטובר;

  
בדצמבר שלאחריו,  31- שנה המתחילה באחד בינואר ומסתיימת ב "שנת חוזה"    

____________  למעט שנת החוזה הראשונה, המתחילה ביום 
ושנת החוזה האחרונה (או שנת   31.12________ומסתיימת ביום 

י העניין), המתחילה באחד בינואר של אותה ההארכה האחרונה, לפ
  שנה ומסתיימת ביום סיום תקופת החוזה או ההארכה, לפי העניין.

      
  הרשאה לשימוש בנכס .3

  
לשם קיום הפעילות פעילותו במתקן הרשות מרשה בזה למשתמש להשתמש בנכס לניהול   

, על נספחיו, שנספח השימופי החוזה בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים ב- על
  דין הוא בתוקף. פי - שיון ההפעלה שניתן למשתמש עליוכל עוד ר

  
  השימוש בנכסתקופת  .4

  
ו של נספח השימוש בנכס היא למשך תקופת החוזה, לרבות סיומה או תקופת תוקפ  (א)  

  .  דרך אחרת בהתאם להוראות החוזהכל בשל החוזה או עם סיומו קצורה 
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ב כי בתום תקופת החוזה או הפסקת הפעילות מכל סיבה המשתמש מצהיר ומתחיי  )ב(  
שהיא, 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.
      

  שימוש המשתמש בנכס .5
  
  המשתמש מאשר ומצהיר בזה:    

  
, לרבות אפשרויות ההתחברויות של ציוד כי בדק את הנכס, כמפורט במפרט  )1(    

בנכס  וימצא לנכון להביא לנכס לצורך הפעילות, וחיבורשהמשתמש 
למקורות החשמל והמים, ומצאם במצב תקין, מתאים והולם את צרכיו, הכל 

  בהתאם לתנאי החוזה ולהוראותיו.
  

 יםכי ההרשאה להשתמש בנכס, היא רק כדי לאפשר לו את קיום השירות  )2(    
שיון כדין המתיר לו את ילתיתם לפי החוזה וכל עוד יש בידו רחויב שהוא מ

  מתקן. הפעילות ב
  

כי ההרשאה שניתנה לו להשתמש בנכס ו/או השימוש בו לא יתפרשו כהענקת   )3(    
זכות כלשהי, המוגנת לפי חוקי הגנת דייר, ו/או כאילו יש לו זכויות של דייר, 

החורגת ממסגרת החוזה, והוא מתחייב  חוכר או זכות מכל מין וסוג שהם
בזה שהוא לא יתבע לעצמו זכות כאמור, ומצהיר בזה שאינו זכאי לכל הגנה 

  וזכות חוקית כאמור.
  

כי קביעת התמורה והתשלום לרשות עבור השימוש בנכס וקבלת שירותי   )4(    
 מיזוג אוויר, אחזקה וניקיון, אם וככל יינתנו, לא יתפרשו כיוצרי יחסים של

  חכירה או שכירות בין הרשות למשתמש.
  

כי לא שולמו, ולא ישולמו, לא נתקבלו ולא יתקבלו דמי מפתח או תשלום   )5(    
דומה אחר, להוציא דמי השימוש ודמי השירותים שנקבעו בחוזה בתמורה 

  למסירת השימוש בנכס.
  

וק אחר , או כל ח1972- כי הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב  )6(    
בעתיד, שכוונתם או מטרתם הגנת  קשייחקלהגנת דיירים הקיים כיום או 

  דיירים, לא יחולו על החוזה ויחסי הצדדים מכוחו.
  

מוגבלת לתקופת  נספח השימוש פי -כי ההרשאה שנתנה הרשות למשתמש על  )7(    
לחוזה, וכי בתום תקופת החוזה, ואם לא  7החוזה בלבד, הכל כמפורט בסעיף 

בין הצדדים לחוזה זה חוזה חדש לעניין השימוש בנכס, בדעת הרשות  תרייכ
לחזור ולהשתמש בנכסים לצרכיה היא או לצרכים אחרים שייראו לה 
כמתאימים, או להעמידם לרשות משתמשים אחרים לצורך מתן שירותים או 

  פעילות עסקית או שירותים אחרים.
  

אחרת בהתאם להוראות החוזה,  בתום תקופת החוזה, או עם סיומו בדרך  )8(    
הרשות תהא רשאית לתפוס את הנכס כאילו החוזה לא נעשה כלל. ברם, 
תפיסת הנכס לא תפטור את המשתמש מהאחריות החלה עליו לפי החוזה, 

  פרט לאחריות הנובעת מתפיסת הנכסים.
  

  שינוי מקום הנכס .6
  
ט למקום אחר הרשות רשאית להעתיק את הנכס מן המקום המוקצה לו במפר  (א)  

ו/או להקטין שטחו של הנכס המפורט במפרט, ולהורות למשתמש להשתמש  במתקן
פי -בשטח הנכס האחר ו/או המוקטן מכל סיבה תפעולית, ניהולית או ביטחונית, ועל

שיקול דעתה. הנכס האחר יכול ששטחו יפחת או יעלה על שטח הנכס המופיע 
  במפרט.
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בשטח הנכס המוקטן או להפסיק את השימוש  הורתה הרשות למשתמש להשתמש  )ב(  
לעיל, מתחייב המשתמש  )(א6 משנה ףבנכס ולהשתמש בנכס אחר, הכל כאמור בסעי

להשתמש בשטח הנכס האחר או המוקטן ולהעביר על חשבונו, את כל ציודו לנכס 
יום מתאריך מתן ההוראה; האמור אינו  30האחר או המוקטן שנקבע כאמור, תוך 

  ות הקבועות. הפרת הוראה זו מהווה הפרה יסודית.מתייחס לתשתי
  

ישלם  המשתמש לרשות  - עלה שטחו של הנכס החדש על זה של הנכס הקיים   )1(  )ג(  
יום ממועד דרישת הרשות לתשלום  14את ההפרש בדמי השימוש תוך 

  ההפרש בדמי השימוש.
  

ל מזה במקרה ששטח הנכס הוקטן או במקרה ששטחו של הנכס האחר נופ  )2(    
של הנכס הקיים, יהא המשתמש זכאי להחזר ההפרש בדמי השימוש מיום 

  הקטנת השטח בפועל.
  

  הגבלת השימוש בנכס .7
  
 הפעילותהמשתמש מתחייב להשתמש בכל נכס שיוקצה לשימושו אך ורק למטרת קיום   

  ולא לכל מטרה אחרת שהיא. (ג) לעיל2זה כהגדרתה בסעיף  הקבועה בחוזה
  

  שתמש לעניין הנכסהתחייבויות המ .8
  
  המשתמש מאשר ומתחייב בזה:  (א)  

  
להחזיק את הנכס במצב נקי, טוב, תקין וראוי לשימוש, להנחת דעתו של   )1(    

  המנהל או של נציגו לעניין זה.
  

לא להוסיף כל תוספת לנכס או לשנות חלק ממנו, ולא להקים ו/או לבנות   )2(    
ום מבנה ו/או קיר ו/או דבר ו/או ו/או להציב ו/או להתקין ו/או לקבוע ש

לשפצו, אלא בהסכמה מוקדמת של הרשות בכתב ומראש. לכל פנייה 
להוספה, לשינוי, להקמה, לבנייה וכיוצא באלה יגיש המשתמש לרשות 
תוכניות מדידה, מפרט טכני וכתב כמויות. הרשות לא תישא בתשלום הוצאה 

ים ו/או לשיפוצים שהוציא או יוציא המשתמש בקשר לתיקונים, לשינוי
בנכסים, ולא תהא חייבת בתשלום כל פיצוי עבורם בתום 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   )3(    
יום הוראות החוזה ו/או כדי לנקוט את ולסוקרו ולעמוד על מידת ק

האמצעים הקבועים בחוזה 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   )4(    

ל ידי כל רשות מוסמכת אחרת, לגבי ניהול המתקן, על ידי הרשות, או ע
לרבות לגבי הימים 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   )5(    
  ות המתקן ולשאר המשתמשים בנמל.לשלטונ

  
לנהל את הפעילות בנכס של הרשות ולהשתמש בו, הכל בהתאם להוראות כל   )6(    

פי ההרשאה שניתנה בחוזה ובהתאם -דין ולא לפעול אלא במסגרת ועל
  לתנאיה.
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לא לצבוע, לשים או להציג סימן, מודעה או שלטי פרסום בנכס, או בכל מקום   )7(    
בנכס, אלא בהסכמת המנהל, בכתב ומראש, ובנוסח שיאושר  שהוא בנמל או

מטעמו. האמור 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   )8(    

  סיוד והצבע ולשתף עמה פעולה בעניין זה.לאפשר לרשות לבצע את ה
  

להוריד ולסלק כל תוספת או שינוי שבוצעו בנכס על ידי המשתמש או מטעמו,   )9(    
או על ידי שליחיו, שלא לפי אישור ו/או הסכמת המנהל, ולהחזיר את הנכס, 
על חשבונו של המשתמש, למצבו הקודם, לכשיידרש לכך על ידי הרשות, בין 

  החוזה ובין לאחריה.בתוך תקופת 
  

שעות, כל נזק שייגרם לנכס, כתוצאה ממעשה או  72לתקן, על חשבונו, ותוך  )10(    
  מחדל של המשתמש, עובדיו, שליחיו או מי מטעמו, או על ידי לקוחותיו.

  
לנקוט את כל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע שריפות או תקלות  )11(    

ים בנמל ולמלא אחר כל הוראות המנהל אחרות בנכס ו/או במקומות סמוכ
  ו/או הרשות המוסמכת לכך לשם מניעתן.

  
לא לאחסן או להחזיק בנכס, לידו או בסביבתו כל חומר העלול להתלקח או  )12(    

להתפוצץ, או כל חומר אחר שיש בו משום סכנה, אלא בהסכמת המנהל, 
  בכתב ומראש.

  
ל סוג שהוא, לרבות באמצעות שלטים, לא לבצע בנמל פרסום או פרסומת, מכ )13(    

סימנים, מודעות וכיוצא באלה, אלא באמצעות חברת פרסום אשר בינה ובין 
הרשות נכרת חוזה לעניין הפרסום בנמל, או חברה אחרת שתבוא במקומה 
שתקבל הרשאה מהרשות ליתן שירותי פרסומת. המשתמש מתחייב למלא 

ופה (שמירה על הסדר בשדות לכללי רשות שדות התע 14אחר הוראות סעיף 
  .1984-תעופה), התשמ"ד

  
לקיים את הוראות הרשות וכל רשות מוסמכת אחרת הקשורים לסדרים  )14(    

  ולנהלים של כיבוי אש או מניעת שריפות.
  

לדווח למנהל על כל ליקוי במתקני החשמל ובמכשירים החשמליים בנכס  )15(    
  יקוי אחר.שיש בהם כדי לגרום למפגע ו/או על כל ל

  
לשלם מס עסקים החל על הפעילות בנכס, אם חל או יחול בתקופת החוזה,  )16(    

וכן את כל שאר המיסים, הארנונה, ההיטלים ותשלומי חובה אחרים החלים, 
  אם חלים, ו/או שיחולו בתקופת החוזה על הפעילות ו/או על הנכס ו/או בגינו.

  
  (א) לעיל מהווה הפרה יסודית.הפרה של הוראה מהוראות סעיף משנה   (ב)  

  
  השימוש במסגרת הפעילות .9

  
  המשתמש מתחייב להשתמש בנכס ברמת בטיחות שתהיה להנחת דעתה של הרשות.  (א)  

  
  לא להחזיק בנכס חפצים וטובין המיועדים למכירה ולא להציעם למכירה.  (ב)  

  
חלק בלתי נפרד מן לא להשתמש ולא ליתן בנכס ו/או בנמל כל שירות שאינו מהווה   (ג)  

  .שבחוזה נשוא זכייתו במכרז  הפעילות
  

המשתמש מתחייב שכל תלונה שתוגש לו על ידי המנהל ו/או הממונה מטעמו   (ד)  
והמתייחסת לפעילותו בנכס, תיבדק, תענה ותטופל כהלכה, הכל לפי הוראות 

  המנהל. העתקי התכתובת יועברו לידי המנהל.
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  לבדקיום הפעילות בשם המשתמש ב .10
  
המשתמש מתחייב לקיים את הפעילות בנכס בשם המופיע בחוזה, ולא להשתמש במילים   

נוספות לשמו ללא קבלת אישור הרשות מראש ובכתב, ולא להקים תאגיד אחר לשם 
בת של -אם או חברה- השימוש בנכס, ו/או לא לבצע השימוש בנכס באמצעות חברת

  בכתב, ובהתאם לתנאי האישור.המשתמש, אלא באישורה של הרשות בלבד מראש ו
    

  והיתרים תרישיונו .11
  
 נספח השימושפי -המשתמש מתחייב כי כל פעולה, הכרוכה בפעילות ו/או בשירות על  

פי כל דין, לא תבוצע על ידו - המחייבת קבלת רישיון, היתר או אישור מגורם מוסמך על
לאותו דין, ואלא אם אלא אם אכן קיבל את הרישיון, את ההיתר או את האישור בהתאם 

הדרושים יהיו תקפים במשך כל תקופת החוזה. הפרה  תוהרישיונותוקף. ההיתרים - הם בני
  של הוראת סעיף זה מהווה  הפרה יסודית.

  
  הפסקה זמנית .12

  
בכל עת שתבוא דרישה מהרשות לפנות את הנכס, מחמת נימוקים ביטחוניים, יהא   (א)  

 נספח השימוש ואדם. מהם את כל ציודהמשתמש חייב להתפנות מהנכס  ולסלק 
ייחשב כאילו הופסק זמנית או חלקית עם מסירת הדרישה כאמור למשתמש ועד 

  לקבלת הודעה מאת הרשות בדבר חידוש ביצועו.
  

נתנה הרשות למשתמש הודעה על חידוש ביצוע, יחדש המשתמש את מתן הפעילות,   (ב)  
  ם אחרת בין המשתמש לרשות.ימים ממתן ההודעה כאמור או כפי שהוסכ 5תוך 

  
בכל מקרה לפי סעיף זה המשתמש לא יהא חייב לשלם לרשות עבור תקופת   )ג(  

  ההפסקה הזמנית של החוזה את דמי השימוש ואת דמי השירותים.
  

  התמורה .13
  
תמורת הרשות שנתנה הרשות למשתמש להשתמש בנכסים לצורך פעילותו מתחייב   (א)  

ודמי שירותים נוספים דמי שירותים ו בנכס ושהמשתמש לשלם לרשות דמי שימ
 1להלן, למעט במקרים בהם נספח  1בנספח כמפורט להלן, הכל  14כאמור בסעיף 

  להלן קובע מפורשות פטור מחיוב מתשלום בדמי שימוש בנכס ו/או מדמי שירותים . 
  

ם דמי מס ערך מוסף או כל מס אחר שיתווסף ו/או יבוא במקומו, שיחול בגין תשלו  (ב)  
השימוש, דמי השירותים בנכס, דמי הספקת חשמל, מים, או כל שירות אחר, וכן כל 

פי החוזה ישולם יחד, במצורף ובאותו מועד עם התשלום בגינו הוא -תשלום אחר על
  משולם.

  
 נספח השימושפי -המשתמש מתחייב לשלם את התשלומים שהוא חייב בהם על  (ג)  

אם לא קיבל דרישה לתשלומם לפני המועד במועד שנקבע לתשלומם בחוזה גם 
פי החוזה הכוונה - כל מקום שנקבע מועד תשלום על –הנקוב. לעניין קביעת המועד 

היא ל"יום העסקים הבנקאי" של אותו תאריך כמשמעו בהוראות נגיד בנק ישראל 
  .1981-מכח חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א

  
פי החוזה ושלא נקבע -הוא חייב בו עלהמשתמש מתחייב לשלם כל תשלום ש  (ד)  

יום  14לתשלומו מועד בחוזה, לרבות תשלום דמי פיגורים כאמור לחוזה, תוך 
  מתאריך הפקת החיוב על ידי הרשות, אלא אם נקבע אחרת בהודעה.

  
בחודש הראשון בתחילת  15-מועד התשלום של דמי השימוש ודמי השירותים הוא ב  (ה)  

חוזה מראש, אלא אם קבעה הרשות אחרת, למעט עבור כל שנת חוזה לכל שנת ה
שנת החוזה הראשונה, שלגביה מועד התשלום הוא מעמד החתימה על חוזה זה 

  ותשלומו מהווה תנאי לחתימת הרשות על החוזה.
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ביכר המשתמש לשלם את דמי השימוש ודמי השירותים השנתיים בארבעה   (ו)  
של החודש הראשון של כל  15-ני ביום הישלם כל תשלום רבעו –תשלומים רבעוניים 

  רבעון, מראש.
  

  החיוב עבור הפריסה לתשלומים רבעוניים יכלול ריבית פריסה כדלקמן:
  
1  -  )12  *365/t(  r/12)  +1* (סכום ריבית הפריסה        דמי שימוש ודמי שירותים =

           4  
r – נתיתשיעור ריבית הפריסה הש  
t –  (ה) לעיל) ועד ליום 16מס' הימים מהמועד הקבוע לתשלום (כאמור בסעיף משנה

  התשלום בפועל.
  

מס ערך מוסף כדין, לרבות בגין ריבית הפריסה, ישולם, ביחד, ובמצורף ובאותו 
  מועד של התשלום הרבעוני.

  
ים תקבולים ברשות דבר כוונתו לבצע תשלומה לראש יחידתעל המפעיל להודיע     

  יום לפני תחילת כל שנת חוזה. 30רבעוניים, כאמור, לפחות 
  

לחוזה, יחולו  7אם כתוצאה, מהפעלת שיקול דעתה של הרשות, כאמור בסעיף   (ז)  
שינויים בגודל הנכס יגדלו או יקטנו, לפי העניין, דמי השימוש ודמי השירותים שעל 

צע שנת חוזה תחול המשתמש לשלמם בהתאם להוראות סעיף זה. היה השינוי באמ
חובת התשלום בגינם למן היום הראשון שבו הועמדו לשימושו של המשתמש 

  והוראות סעיף זה יחולו, לפי העניין.
  

פי חוזה זה יתבצע באמצעות הפקדה או העברה בנקאית של -כל תשלום על  (ח)  
  המשתמש ישירות לחשבון הבנק של הרשות, כפי שייקבע על ידה.

  
  (ח) לעיל מהווה הפרה יסודית.- (א)16של כל אחד מסעיפי המשנה  הפרת הוראה  (ט)  

  
  נוספים  ספקת שירותיםא  .14

  
הרשות תספק למפעיל, בתמורה לתשלום לפי תעריפון תעו"ז לצריכת חשמל חברת   (א)  

  החשמל לישראל, את החשמל במקומות השירות, ובתוספת תשלום קבוע.
  מקומות השירות.הרשות תתקין, על חשבונה, את מוני החשמל ב

  
הרשות תספק למפעיל, מים, בתמורה לתשלום בגין המים לפי צריכה בפועל.  היה   (ב)  

ויש מונה מים נפרד ישלם המפעיל התמורה בהתאם לקריאת המונה. מקום בו לא 
קיים מונה מים ישלם המפעיל בגין שימוש במים לפי החלק היחסי של שטח הנכס 

ונה חלה עליהם במשותף. במקרה זה תשלח ביחס לכלל הנכסים  שקריאת המ
הרשות הודעת החיוב ותבצע את חלוקת התשלום בין השותפים והודעה זו תחשב 

  כראיה חלוטה לנכונות התחשיב. 
  

הרשות לא תספק למפעיל שירותי תקשורת  בנכס (לרבות: טלפוניה, תקשורת   (ג)  
. הרשות תחייב את במעגל סגור וכיוצ"ב)  המחשבים, תשתיות, תקורת, טלוויזי

המפעיל  המבקש זאת, לרכוש שירותי תקשורת מאת מפעיל התקשרת המורשה 
  במתקן  אשר שמו ופרטיו יימסרו לידי המפעיל. 

  
  דמי שימוש ודמי שירותים  .15

  
נספח תמורת הרשות שניתנה למשתמש להשתמש בנכס המפורטים במפרט   )1(  (א)  

  :, מתחייב המשתמש לשלם לרשות את כל אלה'1
  

נספח דמי שימוש לשנה, לכל מטר רבוע של הנכס, כמפורט במפרט   ((א))      
  , ובהתאם לאזור בו נמצא הנכס.'1
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נספח דמי שירותים לשנה, לכל מטר רבוע של הנכס, כמפורט במפרט   ((ב))      
  , ובהתאם לאזור בו נמצא הנכס.'1

  
חייב בתשלומו לפי  לא שילם המשתמש, במועד שנקבע בחוזה, סכום שהוא  )1(  (ב)  

החוזה, תחושב הריבית בגין כל יום של פיגור בתשלום לפי ריבית הפיגורים 
  (ג) לעיל), כדלהלן:2(כהגדרתה בסעיף משנה 

  
  )       *   קרן החוב   =  סכום ריבית הפיגוריםt( ) r  +1/365*  12(  -  1    ((א))      

 
r - שיעור ריבית הפיגורים החודשית  
t - ם מהמועד הקבוע לתשלום ועד ליום התשלום בפועלמס' הימי.  

  
(ב) זה 18ריבית הפיגורים שעל המשתמש לשלם כאמור בסעיף משנה   ((ב))      

  תשולם בצירוף מע"מ כדין.
  

חישוב הריבית לגבי כל תקופת הפיגור יתבצע לפי הריבית הבסיסית החודשית   )ג(  
  הידועה ביום התשלום.

  
שינויים בשיעור ריבית הפיגורים ו/או להחליפה באחרת,  הרשות רשאית להכניס  ד)(  

  יום מראש. 30ובלבד שהודיעה על כך בכתב למשתמש 
  

חובת תשלום ריבית הפיגורים ותשלום ריבית הפיגורים לא יפגעו בזכויות כלשהן,   ה)(  
  פי כל דין.- ו/או עלנספח פי ה-או בתרופה או בסעד אחר שהרשות זכאית להם על

  
  השימוש  נספחהפרת  .16

  
יהיו כל אחד מהסעיפים שיימנו ההפרה שבחוזה בנוסף ומבלי לפגוע באמור בסעיף     

תהא הרשות רשאית לבטל גם ובגינם של נספח השימוש  להלן בגדר הפרה יסודית
נשוא המכרז, לחלט ערבות נשוא החוזה ולנקוט בכל זכות כלפי  את החוזה

  :המשתמש בהתאם להוראות החוזה
   

  בנספח השימוש. תמש לא שילם את התמורה כמפורט המש  )1(    
  

בנכס או שהשתמש בו שלא למטרת המשתמש הרשה לאחרים להשתמש   )2(    
  השירותים נשוא החוזה תוך חריגה  למטרת השירות נשוא החוזה. 

  
רשיון ההפעלה שניתן למשתמש, האמור במבוא לחוזה, בוטל ו/או לא חודש   )3(    

      כדין.
  

תמש לא סלק את ידו מן הנכס ו/או לא פינה את חפציו ממנו למרות המש  )4(    
  שהחוזה למתן השירותים בא לידי סיומו. 

   
  
  
  
  
  

  המשתמש: _______________
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   1לחניון  יה מחירון לרכישת כרטיסי חנ
  
  

  סה"כ (כולל מע"מ)₪  508שעות חניה בעלות  200כרטיס של  
  סה"כ (כולל מע"מ)₪  254 שעות חניה בעלות 100כרטיס של  
  סה"כ (כולל מע"מ)₪  126שעות חניה בעלות  50כרטיס של  
  סה"כ (כולל מע"מ)₪  64שעות חניה בעלות  25כרטיס של  

  *המחירים כוללים מע"מ
  .D) אזור G, חניון הכרם קומת קרקע (3שעות בטרמינל  24לשירותכם משרד שרות לקוחות הממוקם בחניה עד 

  .08:00 -10:45, ביום ו' בין השעות 7:30-16:30ן השעות ה' בי- בימים א'
  ניתן לשלם באמצעות: מזומן / כרטיס אשראי / צ'ק מזומן. -
  ".מרחבים טל בע"מצ'ק יש לרשום לפקודת " -
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  נספח רכישת תלושי ארוחות בנתב"ג

  

  פירוט עלויות רכישת תלושי ארוחה בנתב"ג:

  

  כולל מע"מ. ש"ח 18.25מחיר א.בוקר

 

  כולל מע"מ. ש"ח 36.5מחיר א.צהריים

  

  כולל מע"מ.ש"ח  730ארוחות צהרים) הינו  20ארוחות בוקר ( 40מחיר גיליון של 

  

  

  

  עדכון מחירי הארוחות יבוצע מעת לעת על ידי הרשות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  

ארוחות צהריים או בכל  20טיס יהיו מובהר ומודגש כי אספקת הארוחות תבוצע במדיה מגנטית כאשר בכל כר

 דרך אחרת אשר תקבע על ידי רש"ת.
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 הוראות ביטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיות -נספח ב' 
  

  הבהרות קדם. .1

 בכל מקום במסמך זה שבו יש סימנים מיוחדים, יש לייחס את הסימן למלל המתאים כדלהלן:

 -  הם קשר למערכות מידע או מערכות (כולל) מתייחסים למכרזים של 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"המתקן" או "מתקן" תיקרא כאילו נכתב "בתחום מסוף / 

אחריות רשות שדות התעופה בכל חלקי הארץ", וזאת למעט שדה תעופה וכן בכל אחת מהאתרים שב

  באותם מקומות שבהן ההתייחסות הינה במפורש לאתר מסוים.

מעברי הגבול, שדות התעופה והמטוסים הממריאים מהם, מהווים יעד מועדף לפיגוע לארגוני הטרור  2.1

 השונים.

המסוף / שדה התעופה את ממשלת ישראל, בהחלטותיה, הטילה על רשות שדות התעופה ועל הנהלת  2.2

האחריות לאבטחה הפיסית של הנמל, את האחריות למניעת פיגוע במטוס, הממריא מהשדה, ואת 

  האחריות למניעת הברחה של אמצעי לחימה לשטח מדינת ישראל, זאת גם דרך מעברי הגבול הבינ"ל.

ידה להגנה וסיכול היחבהחלטה נוספת, החליטה ממשלת ישראל להגדיר מספר גופים כמונחים על ידי  2.3

(לשעבר רא"מ), ורשות שדות התעופה נמנית על גופים אלו. בהיבט זה, הנחיות גוף זה  איומי סייבר

בכל הקשור למערכות מחשוב, פיתוח מערכות מחשוב ואפליקציות היוצאות מהם מחייבות את הספק 

 לעבוד על פיהם.

מערך המחשוב כנושא אסטרטגי  רשות שדות התעופה הגדירה את נושא אבטחת המידע ושמירה על 2.4

חייב לעמוד בדרישות  ובעל חשיבות עליונה, ולפי כך כל ספק הנותן שירותים בנושאי המחשוב

 המוגדרות בנספח זה.

כספק, המתעתד לפעול בתחום מתקנים אלו, ובדגש על פעילות בתחום השטחים המוגבלים בכניסה,  2.5

טחון הנוסעים והמטוסים, הנוחתים והממריאים יחולו עליך הוראות הנוגעות לביטחון המתקן ולבי

 ממנו, וכן יחולו עליך כל ההוראות והנהלים החלים על עובדי הרשות בכל היבטי אבטחת המידע.

 משנה.- השרות מטעמו, כולל קבלני-כל האמור בנספח זה מחייב את הספק ונותני 2.6

 סווג וחיוניות של המידע ומערכות המידע. 2.7

שתית התפעולית של הרשות והן חיוניות לפעילותה התקינה. פגיעה בהן מערכות המידע מהוות את הת

עלולה לגרום לשיבוש או אף להפסקת מתן השרות ללקוחות הרשות. לפי הגדרה זו, מערכות המידע 

 טעונות הגנה להבטחת ולאבטחת הסודיות, השלמות, האמינות, השרידות וההמשכיות התפעולית.

מידע רגיש בדרגות שונות של רגישות או חסיון, כאשר הסיווג מערכות המידע של הרשות כוללות 

 סודי(מקביל לרמת סווג הביטחון "שמור"), וכן בשלב עתידי גם  רגיש/חסוי מסחריתהכולל הוא 

ברשתות מסוימות, לרבות מידע הטעון הגנה לפי החוק להגנה על הפרטיות ותקנותיו. מערכות המידע 

 ות ופגיעה בהן עלולה לגרום לשיבוש, תקלות והפסקת מתן שרות.חיוניות לפעילותה התקינה של הרש

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 על החוזה, 
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ם לפי הליך זה. אם, במהלך אספקת השירותים, הספק ייווכח, כי כלי בכל הפעילויות למתן שירותי

  האבטחה, המיושמים כיום בתוכנות וביישומים, אינם עונים על אחת או יותר מן הדרישות להלן:

  (בעתיד); רגיש/חסוי (שמור)/סודידרישות הביטחון לאבטחת מידע  •

  לי;התקנים התקפים לאבטחת מערכות מידע של מכון התקנים הישרא •

  דרישות החוק והתקנות להגנה על הפרטיות; •

  (לשעבר רא"מ). דרישות מהיחידה להגנה וסיכול איומי סייבר •

 עליו לדווח על כך לממונה על אבטחת המידע מטעם הרשות, ולהמשיך לפעול לפי הנחייתו.

  סווג מסמכי הליך זה. 2.8

יש לפעול בהתאם לנספח "נספח במידה והליך מכרז זה הוגדר כהליך מכרז מסווג או בעל מידע מסווג, 

הנחיות עבודה עם מסמכי מכרז מסווגים". בכל מקרה, יש לנהוג במסמכי הליך זה בצורה שתבטיח, 

  כי לא יגיעו לידיים לא רצויות או מורשות.

  מטרה. .3

מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההוראות וההנחיות, שיחייבו את הספק ואת כל מי מטעמו שיועסק במתן 

, כחלק מכלל הפעולות, הננקטות בכדי למנוע מגורמים עוינים לאסוף מידע ולבצע פיגוע בתחום השירותים

  המתקן.

  אחריות. .4

הספק ימנה נציג מטעמו (להלן: "נאמן הביטחון"), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט הביטחוני  4.1

לאבטחה הפיזית, ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול קב"ט המתקן בכל הקשור 

וכן מול אחראי אבטחת המידע ברשות בכל הנושאים הקשורים למחשוב ומידע, כמפורט בסעיף משנה 

  לנספח זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן השירותים, כהגדרתה בחוזה. 4.6

ידי קב"ט המתקן, יחשב מנכ"ל הספק כנאמן -עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן הביטחון על 4.2

  יטחון.ב

הספק ימנה נציג מטעמו (להלן: "נאמן אבטחת המידע"), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט  4.3

הממונה  –אבטחת המידע ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול אגף מידע ומחשוב 

ופת לנספח זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך תק 4.7על אבטחת המידע ברשות כמפורט בסעיף משנה 

 מתן השירותים, כהגדרתה בחוזה.

ידי אגף מידע ומחשוב, יחשב מנכ"ל הספק -עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן אבטחת המידע על 4.4

 כנאמן אבטחת המידע.

אין מניעה כי אותו נציג ספק ימלא גם את תפקיד "נאמן הביטחון" וגם את תפקיד "נאמן אבטחת  4.5

 המידע".

  נאמן הביטחון. 4.6

שמש כאיש הקשר לקב"ט המתקן מטעם הספק במהלך כל תקופת החוזה נאמן הביטחון י 4.6.1

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 אגף 

  .מידע ומחשוב
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מנציג מוסמך של קב"ט המתקן, לא יאוחר משבוע ימים  נאמן הביטחון יקבל תדרוך מפורט 4.6.2

ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח זה; בנוסף, ימסרו לנאמן 

הביטחון דרישות ונהלי ביטחון כלליים נוספים, החלים על כל השוהים בתחום המתקן, אשר 

ל מי מטעמו. במידה ובהיבט לפיהם יידרש לפעול ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק וכ

המכרז יש נגיעה לנושאי מידע ומחשוב, יעבור הנאמן תדרוך בנושאי אבטחת מידע מגורם 

 מוסמך באגף מידע ומחשוב.

על נאמן הביטחון להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי הביטחון ונהלי אבטחת המידע,  4.6.3

 החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.

 ון יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של קב"ט המתקן ואגף מידע ומחשובנאמן הביטח 4.6.4

ויתעדכן באמצעותו בנהלים וכללי ביטחון, העשויים להשיק לפעילות הספק בתחום הנמל, 

 .בכל עת שיידרש לכך

נאמן הביטחון יאשר בחתימתו כל בקשה למתן רישיון כניסה לשטחים המוגבלים בכניסה  4.6.5

 מעקב פנימי שוטף אחר תוקפם של רישיונות קיימים.למי מטעם הספק, וינהל 

נאמן הביטחון יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך של קב"ט המתקן ויקבל ממנו תדרוך  4.6.6

 ימים לפני תחילת ביצוע השירותים לפי הליך זה. 14-בטחוני לא יאוחר מ

רך אישור הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן הביטחון לצו 4.6.7

 להלן. 5הקב"ט בהתאם להנחיות סעיף 

 להלן. 5.2הספק מתחייב להעביר לקב"ט את כל הנתונים האמורים לעיל, כאמור בסעיף  4.6.8

להלן,  5קב"ט המתקן יהא רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  4.6.9

להחליף מועמד לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או 

 .דעתה הבלעדי- שנבחר; כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול

ימים לפני מועד תחילת תקופת מתן  30- מינויו של נאמן ביטחון יתבצע, לכל המאוחר, כ 4.6.10

 השירותים.

 .נאמן אבטחת המידע 4.7

נאמן אבטחת המידע ישמש כאיש הקשר לאגף מידע ומחשוב מטעם הספק במהלך כל תקופת  4.7.1

ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, מול אגף מידע החוזה וירכז את 

 ומחשוב בכל הקשור לנושאי אבטחת המידע.

נאמן אבטחת המידע יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מאגף מידע ומחשוב ויקבלו ממנו  4.7.2

 ימים לפני תחילת 7- תדרוך בנושאי אבטחת המידע הרלוונטיות לנשוא מכרז זה, לא יאוחר מ

 ביצוע השירותים לפי מכרז זה.

נאמן אבטחת המידע יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של אגף מידע ומחשוב, לא יאוחר  4.7.3

משבוע ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח זה; בנוסף, 

כל ימסרו לנאמן אבטחת המידע דרישות ונהלים כלליים נוספים במידה ויידרש, החלים על 

הגורמים המבצעים פעילויות הקשורות למערך המחשוב ברשות, אשר על פיהם יידרש לפעול 

 ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו.
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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.

המידע יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של אגף מידע ומחשוב או גורם רשותי  נאמן אבטחת 4.7.5

 אחר אשר יהווה איש הקשר מטעם אגף מידע ומחשוב בנושאים אלו, בכל עת שיידרש לכך.

נאמן אבטחת המידע יאשר בחתימתו כל נושא/בקשה הקשורה לנושאי אבטחת המידע  4.7.6

המחשוב ברשות מהמערכות של הספק במערכות המחשוב של הספק, או בקישור למערכות 

 אשר ייתכן ותהיה להן השפעה על הקשירויות והתפעול של המערכות.

נאמן אבטחת המידע יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ובנהלים התקפים ואלה  4.7.7

 שיינתנו מפעם לפעם.

הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן אבטחת המידע לצורך  4.7.8

 להלן. 4אישור אגף מידע ומחשוב בהתאם להנחיות סעיף 

 הספק מתחייב להעביר לאגף מידע ומחשוב את כל הנתונים האמורים לעיל. 4.7.9

להלן,  5אגף מידע ומחשוב רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  4.7.10

ליף מועמד לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או להח

דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הסברים כל שהן -שנבחר. כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול

 להחלטותיו בעניין זה.

 אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום הנמל. .5

כאמור, המתקן הוא שטח רגיש מבחינה ביטחונית ולכן יורשה הספק להעסיק בתחום המתקן או  5.1

י, העתיד לפעול בתחום המתקן, רק מועמד שאושר, לאחר שיעבור בדיקת להתקשר עם גורם חיצונ

  רישום פלילי וסינון בדיקת התאמה ביטחונית לרמה הנדרשת לפי עיסוקו ותחום עבודתו.

העובד ומעבידו מתחייבים לספק את כל הנתונים הדרושים לצורך ביצוע ההליך באמצעות הטפסים  5.2

  המפורטים להלן:

 לעובד שהינו אזרח ישראלי: טפסי התאמה ביטחונית 5.2.1

  שאלון אישי+ עלון לנבדק. .5.2.1.1

  כתב ויתור על סודיות רפואית וסודיות המידע. .5.2.1.2

  הצהרת התחייבות בעניין שימוש בסמים. .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

 בול ושתפ"א.בקשה למתן רישיון כניסה לשטח מוגבל במסופי הג .5.2.1.6

 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 הנוכחית. .5.2.2.3
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הטפסים האמורים מצורפים לנספח זה. למרות האמור, באחריותו הבלעדית של הספק לוודא כי 

ים הינם הטפסים בגרסתם האחרונה. את הטפסים ניתן לקבל גם מקב"ט המתקן הטפסים המצורפ

 .ו/או אגף מידע ומחשוב

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). 

ולעדכן על כל שינוי, שנודע לו לאחר העברת פרטי המועמד או לאחר שאושרה הספק מתחייב לדווח  5.4

  העסקתו/פעילותו, בפרטי המועמד, או בכל פרט, אשר עשוי להיות בעל רלוונטיות ביטחונית.

קב"ט המתקן יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל המועסקים,  5.5

מים מטעם הספק, או חלק מהם, ואף יהיה רשאי לאסור על כניסת מי הספקים, הקבלנים ושאר הגור

  מן המועסקים לתחומי המתקן, מטעמים ביטחוניים, בין אם כבר אושרה כניסתו ובין אם לא.

ידי -הספק מתחייב לא להעסיק ולא לאפשר עבודה לגורם, אשר פרטיו לא הועברו ואשר לא אושר על 5.6

  קב"ט המתקן.

אופן מיידי לקב"ט המתקן על הפסקת העסקה של אחד מעובדיו ולהזדכות הספק מתחייב להודיע ב 5.7

 לאלתר על רישיון המעבר לשטחים המוגבלים (אם ניתן) של אותו עובד. 

תהליך קבלת סווג בטחוני מתאים ואישור מועמד, עשוי להמשך ממספר ימים ועד למספר שבועות.  5.8

לאור הנתונים האישיים והרקע  -לאדם  כמו כן, משך הטיפול בבקשה, עד לאישורה, משתנה מאדם

המציע מתחייב הזמנים. -אדם ולוחות- של כל אדם, ועל הספק להביא זאת בחשבון במסגרת תכנון כח

  לכך, שהמצאת האישורים לא תגרום לדחייה במתן השירותים.

  הנחיות בטחוניות כלליות. .6

  תדריך בטחוני למועסקים. 6.1

קב"ט המתקן) לכל עובד, שיועסק במתן השירותים,  הספק יערוך תדריך בטחוני (לפי הנחיות 6.1.1

  בטרם יחל בעבודתו. התדריך ישים דגש על הנושאים להלן:

 שטחים מוגבלים ובקרת מעברים. •

 .9כללי התנהגות ביטחונית בהתאם לסעיף  •

 התחייבות על שמירת סודיות ושמירת ידיעות.  •

ימים, מיום תחילת  7- חר מהספק מתחייב, כי כל עובד מטעמו יקבל תדריך בטחוני לא יאו 6.1.2

  העסקתו בתחום המתקן.

שנתיים לעובדיו, - נוסף לתדריך בתחילת ההעסקה, יקיים הספק תדריכי ריענון חצי 6.1.3

 במסגרתם יעביר לעובדים עדכונים בצרכי הביטחון המשיקים לתחום פעילותם.

  שטחים מוגבלים ואשורי מעבר. 6.2

ם המוסמכים, הוגדרו בשטח המתקן כיוון שהמתקן הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמי 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.

אים מתן רישיון כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה למתקן מותנה בקבלת סווג בטחוני מת 6.2.2

מרשויות הביטחון וייעשה לפי כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), 

 .1983 -התשמ"ג 
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רישיון הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכי התאמה ביטחונית, ורק אם  6.2.3

  תפקידו דורש זאת.

אחר רישיון הכניסה יונפק לעובד לתחום עבודתו בלבד וחל איסור מוחלט לעשות שימוש  6.2.4

  באישור זה או להעבירו לאחר.

השימוש ברישיון הכניסה לצורכי מעבר יעשה בכפוף ובהתאם לכללי המעבר ונהלי בקרת  6.2.5

  המעברים של הקב"ט.

ידי נאמן הביטחון לאגף -בקשות לבדיקות מהימנות וקבלת רישיון כניסה כאמור יוגשו על 6.2.6

י הספק בלבד ולצורך אשר יעבירם למשרד הרישיונות בנמל עבור עובד מידע ומחשוב

לכל בקשה תצורף פניית היחידה המקבלת את  תפקידם במסגרת מתן השירותים בלבד.

  השרות ברשות. פניית היחידה תכלול את תיאור סוג רישיון הכניסה הנדרש.

הספק אחראי לבטל ולהחזיר ליחידה המקבלת את השרות ברשות או למשרד הרישיונות  6.2.7

הספק, אשר חדל לעבוד אצל הספק, או שחל שינוי בשטח  בנמל כל רישיון כניסה של עובד

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.

ירי עשוי להמשך בממוצע כשבועיים עד תהליך הטפול בבקשה למתן רישיון לשטח האוו 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.

 

  דרישות 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 יבשתי 

  ון זה. לשטח מוגבל או לגשת לאזורים מוגבלים המבוקרים על ידי מנגנ

חובה לענוד את הרישיון בצורה גלויה ובולטת בכל משך שהייתו של בעל הרישיון  .6.2.10.2

 בשטח המוגבל אליו הוא מורשה להיכנס.

  השימוש ברישיון יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד. .6.2.10.3

  השימוש ברישיון יעשה בהתאם לכללי ונהלי בקרת המעברים של המתקן. .6.2.10.4

וע אך ורק בתוך התחומים, בהם הוא מורשה נושא הרישיון יקפיד להימצא ולנ .6.2.10.5

  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
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את השרות ברשות ולקב"ט המתקן על תום יש לדווח מידית ליחידה המקבלת  .6.2.10.8

תקופת ההעסקה של עובד ולהחזיר את רישיונו. החזקה של רישיון כניסה שלא 

  כדין מהווה עבירה פלילית. היחידה תדאג להעביר הרישיון לקב"ט.

חידוש רישיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור הקב"ט וכרוך בתשלום  .6.2.10.9

  היה בשיעור כפי שתקבע הרשות מעת לעת.עבור הנפקת הרישיון החלופי, שי

  הגשת בקשות לקבלת רישיונות כניסה לשטחים המוגבלים: -משרד הרישיונות/קב"ט  6.2.11

  בקשה לרישיון כניסה לשטחים המוגבלים כוללת: .6.2.11.1

מכתב בקשה מהספק בצרוף אישור מחשב הספק כי המועמד מקבל  •

  משכורת מהגורם המבקש.

  ילום ת. זהות/רישיון נהיגה)טפסי בדיקת התאמה ביטחונית.(כולל צ •

  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

סחורה אל תחום המתקן או ממנו (בדגש על השטחים  אם במסגרת פעילותו הספק נדרש לשנע .6.3.1

  המוגבלים), עליו להקפיד למלא אחר ההנחיות הבטחוניות שלהלן:

 :מיפוי ספקים .6.3.1.1

הימים, שיקדמו לתחילת תקופת מתן  60הספק ימסור, במהלך   (א)

לפני מועד תחילת תקופת מתן  21-השירותים, אך לא יאוחר מהיום ה

פקים, חברות הובלה, ונהגים קבועים השירותים, בכתב, רשימה של ס

(להלן: "רשימת ספקים"), אשר צפויים לשרת אותו במהלך תקופת מתן 

 .4השירותים, ובהתאם להנחיות סעיף 

אם הספק מבקש לכלול ספק נוסף ברשימת הספקים המאושרים   (ב)

בתקופת מתן השירותים, עליו להעביר לקב"ט בקשה מנומקת ויפעל 

 לעיל. 4 בהתאם להנחיות סעיף

הספק מתחייב לא לקבל שירותים בתחום זה מגורם, שאינו נכלל   (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.

לצורך פריקה והעמסה של  מתקנים לתחום תפעולי, המיועד לכניסת ספקים .6.3.1.2

סחורה במסוף הקרקעי. בכניסה לתחום זה תתבצע בקרה ובדיקה ביטחונית לפי 

נוהל ספקים של חטיבת הביטחון ורק לגורמים, אשר אושרו לפי הוראות נספח 

 זה תתאפשר הכניסה לתחום התפעולי.
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הובלת הסחורה מהספק (המורשה) אל מחסני/מתקני הספק בשטח האווירי    .6.3.1.3

ח הפריקה בשטח התפעולי תעשה בהשגחה צמודה של המוביל כשתא ולמשט

  המטען נעול! (ביקורות תבוצענה באופן אקראי בשערי הכניסה לשטח האווירי).

הובלת סחורה אל מקומות השרות בשטחים המוגבלים, הנמצאים בתוך טרמינל  .6.3.1.4

 , או מהם, תבוצע ע"י עובדי הספק בלבד, וככלל לא תתאפשר כניסת הספק אל3

  תחומים אלו, למעט מקרים חריגים, שיאושרו מראש ע"י חטיבת הביטחון.

מתקנים בשימוש הספק הנמצאים מחוץ לתחום הנמל והמאחסנים סחורה    .6.3.1.5

המיועדת להטסה, למכירה או לשימוש בתחום הנמל (כולל למכירה במקומות 

השרות) יופעלו לפי כללי האבטחה ונהלי הביטחון המופיעים בנוהל הפעלת 

  נים בשינויים המחויבים (המצורף לנספח זה).מחס

  :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

דע, שהוכן ע"י עובדי התאגיד בחצרי הרשות, טעונה אישור בכתב של אחראי מי

אבטחת המידע. יש לקבל אישור מראש מאחראי אבטחת המידע על כל כוונה 

- לעשות שימוש במחשבים נישאים לשם מתן השירותים, נשוא ההסכם וכתב

ות התחייבות זה, ע"י עובדי הספק. כל שימוש כאמור יעשה לפי הנחיות ספציפי

 של אחראי אבטחת המידע לאבטחת המחשבים 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 

,מחשב DOKאו אופטי של תוכנות לסוגיהן וכן להתקנים חיצוניים לסוגיהם ( 

  מה), כל התקן שיכול לשמור מידע, וכל מצע מידע אחר לרבות ניירת.נישא וכדו

ביצוע שינויים כלשהם במערכות המחשוב והתקשורת של הרשות, שימוש  .6.3.2.4

בתוכנות אבטחה חיצוניות והתקנת אמצעי אבטחה חדשים, טעונים אישור 

אגף מידע ומחשוב, לפי הצעה בכתב של הספק \מראש ובכתב של נציג הרשות

  י הצורך.ודיון, לפ

לצורך בהירות הנושא, נציג אגף מידע ומחשוב הינו האחראי על אבטחת המידע  .6.3.2.5

ברש"ת. אישור המתקבל מכל גורם אחר ברשות ייחשב כבלתי חוקי והפרה של 

  .נהלי הרשות בנושאי אבטחת המידע לכל סוגיו

  בקרה וביקורת. .7

גי אגף מידע ומחשוב, יהיו הקב"ט, בשיתוף עם משטרת ישראל ושרות הביטחון הכללי, וכן נצי 7.1

דעתם ומבלי שיהיו חייבים לעשות כן, להפעיל מערך בקרה וביקורת, כדי לוודא כי - רשאים, לפי שיקול

  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 ביקורי פתע בכל מקומות השרותו
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, בכל עת ובכל הספק מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מטעם הקב"ט או אגף מידע ומחשוב 7.3

תדירות, גישה לכל מידע בעל רלוונטיות ביטחונית, לשתף פעולה עם המבקרים ולתקן מידית את כל 

 החריגות שימצאו.

ות מכללי הביטחון, הספק יתקן אותן באופן מידי, ויעביר תוך שבוע ימים נימוק בכתב אם ימצאו חריג 7.4

 לסיבת קיומן של אותן חריגות.

הרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן השירותים או את ביצוע העבודות ע"י הספק במקרה של  7.5

חות במתקן, חריגה מכללי הביטחון, אשר, לפי שיקול דעתה, יש לה השלכה על רמת האבטחה והבטי

 עד לתיקון אותה חריגה.

 בקרה וביקורת כאמור, אם יעשו ואם לא יעשו, לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו כלפי הרשות. 7.6

 שמירה על סודיות. .8

הספק וכל מי מטעמו, שיעסוק ו/או יועסק במתן השירותים, מחויבים לשמור בסוד, לא להעביר ולא  8.1

ל ידיעה או מידע בכל הנוגע לסדרי הביטחון או מערכות מידע למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כ

  , להם יחשפו במהלך פעילותם בתחומי המתקן.ומחשוב

וכל מי שינהל בפועל את מתן השירותים מטעם הספק יחתמו  נאמן הביטחון ונאמן אבטחת המידע 8.2

ר ובכל מסמך דרישות האבטחה במסמך האמו על הצהרת סודיות, לפיה יתחייב החותם לאמור לעיל.

משנה, שיועסקו ע"י הספק, והוא אחראי כי - אחר, אשר יועבר בנושא זה בעתיד, מחייבות גם קבלני

 .אלה יפעלו לפיהן

משנה או - שרות (עובד של הספק, ספק-כל נותןהשרות: -הצהרות לשמירה על סודיות של נותני 8.3

הצהרה לשמירה על הסודיות. עובדיו), יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי הליך זה, על 

השרות). הצהרות הסודיות יימסרו -ההצהרה תלווה בחתימתו של הספק (מעבר לחתימתו של נותן

 .2להלן טופס לנציג הרשות; נוסח ההצהרה מצורף לנספח זה, 

  כללי התנהגות ביטחוניים. .9

ולמות הטרמינל חל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשטחים המוגבלים בכניסה במתקן ולא 9.1

  הציבוריים.

על הספק וכל מי מטעמו חלה החובה להישמע לכל הוראות אנשי הביטחון מטעם הרשות, בשגרה  9.2

 ובשעת חירום.

תנועתם של אנשי הביטחון מטעם הביטחון לצורך בטחוני בשעת חירום, בשגרה, ולצורכי תרגול  9.3

 .תתאפשר בכל עת ללא כל עיכוב או הפרעה מצד הספק או מי מטעמו

שלא לצורכי חל איסור מוחלט על הספק ועובדיו להימצא ברחבת מטוס ו/או בשטחים המוגבלים  9.4

 .עבודתם

אם נחשפו לסיטואציה או אינפורמציה חריגות, אשר עשויות להיות בעלות ערך בטחוני, הספק וכל מי  9.5

בקשם מטעמו מחויבים לדווח אודותיה לאנשי הביטחון או לנציג היחידה המקבלת את השרות, ול

 להעביר המידע לקב"ט.

העמסת כבודה/חפץ/טובין על מטוס או העברת חפץ/טובין לנוסע המתעתד לטוס, שלא לפי נהלי  9.6

 האבטחה וללא אישור אנשי הביטחון אסורה בהחלט!
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לקיחה /העברה של כבודה/חפץ כל שהוא מנוסע אסורה בהחלט,לרבות מנוסע שהגיע ממדינה  9.7

 שכנה.

 שינויים ועדכונים. .10

 מתעדכנים מזמן לזמן, לאור הערכות מטה חטיבת הביטחון ונהלי אבטחת המידענהלי  10.1

 ולפי הנחיות הגופים הממלכתיים המנחים. מובהר בזאת, כי הביטחון ואגף מידע ומחשוב

לפי רשאיות לשנות ולעדכן מי מהוראות והנחיות נספח זה,  מטה הביטחון ואגף מידע ומחשוב

 , בכל עת.דעתן- שיקול

מובהר בזאת, כי כל שינוי באופי הפעילות של הספק ו/או שינוי במבנה מי ממקומות השרות ו/או  10.2

המתקנים, העומדים לרשות הספק, עשוי להיות בעל השלכה ביטחונית ולהוביל לשינוי ו/או עדכון 

 הוראות נספח זה.

ידה המקבלת את השירות, הודעה הספק יקבל מראש מידי הקב"ט בצורה ישירה או בעקיפין דרך היח 10.3

 על עדכון או שינוי צפוי בהוראות נספח זה, ויהיה מחויב בו.

 שונות. .11

ומכללי ההתנהגות  אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מנהלי חטיבת הביטחון ואגף מידע ומחשוב 11.1

 הביטחוניים, החלים על כל השוהים בתחום הנמל.

 הוראה אחרת בחוזה ו/או בנספחיו.אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מכל  11.2

לא יחולו על ספק, אשר מסגרת פעילותו אינה כוללת צורך בגישה לשטחים  5.2הוראות סעיף  11.3

 המוגבלים.

כל הפרה של מי מהוראות נספח זה, ו/או מהוראות הביטחון הכלליות שידרשו מהספק, אשר יש לה,  11.4

תחשב ציבור המבקרים והמטוסים בנמל, דעתו של הקב"ט, השלכה על ביטחון הנוסעים, - לפי שיקול

 של החוזה. כהפרה יסודית

-שירותים מטעמו, יוחזר לרשות עם סיום העבודה של נותן- כל מסמך, שיימצא ברשות הספק או נותן 11.5

השרות (או הספק בכלל). הספק יתחייב, כי, עם סיום העבודה לפי הליך זה, הוא ישמיד את כל 

 ם לרשות ולעבודה לפי הליך זה.המסמכים והקבצים שברשותו, הנוגעי

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 או  11.6

דעתו המוחלט. הספק יפסיק -ולמשנה, המועסק במסגרת קשרי העסקיים עם הרשות, לפי שיק-ספק

  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.

- צרי הספק. כל האמור להלן מתייחס הן לספק והן לקבלנילהלן הדרישות למקרה של טיפול במידע בח

  המשנה מטעמו.

  הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:
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מערך התקשוב, עליו יבוצעו השירותים בחצרי הספק, יהיה מנותק מרשת המחשבים בחברה.  12.1

חה, הקיימים אצלו או רצונו של נציג הרשות, כי אמצעי האבט-לחילופין, אם הספק יוכיח, לשביעות

אותם הוא יפעיל, מבטיחים בידוד מוחלט של המידע של הרשות מרשת המחשבים של 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

 בי הספק:הגישה למידע של הרשות על מחש 12.3

מורשים למידע של הרשות. - הספק יפעיל מנגנונים לאבטחת המידע ולמניעת גישה של בלתי 12.3.1

ליישום את אם מנגנון הזיהוי ואימות הזיהוי מבוסס על סיסמאות, על המציע להתחייב 

הפעולה לפי הדרישות לרמת האבטחה הגבוהה בתקן סיסמאות של מכון התקנים הישראלי. 

  המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל. על המציע להציג את

אישור  ת המשתמשים של הספק במערכת ויקבלהספק יפעיל מערך אבטחה ובקרה על פעילו 12.3.2

  להפעיל.של נציג הרשות למערך זה. על המציע להציג את המנגנונים אותם בכוונתו 

ות מאוחסן על עוד מידע של הרש-פעולות אבחון ותיקון (של חומרה ותוכנה כאחד), הנדרשות כל 12.4

דיסקים במערכות המחשוב של המציע או הספק, יבוצעו בחצרי הספק ללא תקשורת מרחוק וללא 

הפעלת תוכנות השתלטות מרחוק לשם כך. פעולות תחזוקה יבוצעו רק ע"י גורמים, שקיבלו אישור 

 מנציג הרשות. על המציע להיערך לכך מראש.

דע של הרשות, ישמרו בכספת נעולה. המפתחות לכספת מצעים נושאי מידע, עליהם ייערך גבוי של מי 12.5

יהיו רק ברשות מורשים, בעלי אישור בטחוני של הרשות, שייקבעו למטרה זו. לא יוחלף מורשה כזה 

ללא ידיעת נציג הרשות ואישורו לכך. החלפת מורשה כזה ללא אישור הרשות תיחשב להפרה יסודית 

 של החוזה.

שרות או סיום ההתקשרות) או -כלשהו (כולל סיום עבודתו של נותןעם סיום הטיפול במידע ספציפי  12.6

לפי דרישת הרשות, יש להעביר ללא דחוי או שהוי כלשהו (וללא זכות כלשהי של עיכוב), כל תיעוד, כל 

תוכנה וכל אמצעי אחר, הדרוש לביצוע כל הפעילויות, לרשות הרשות או לכל גורם אחר, לפי הנחית 

ברה, יש להשמיד כל מידע, תיעוד, תוכנה ואמצעים אחרים (כולל מכל תווך נציג הרשות. לאחר ההע

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.

  ידי הספק, המאשר את ביצוע כל הנ"ל באופן מלא.-להמציא לנציג הרשות מסמך חתום עליש 

  משנה כלשהו.-הוראות אילו מחייבות גם לגבי מידע, הנמצא בידי ספק

המשנה על מנת לוודא ביצוע -הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע בקרה במתחמי הספק או ספק

  קדמת במהלך שעות וימי העבודה הרגילים.ההוראות כפי שרשומים, וזאת ללא הודעה מו

בכל מקרה של אובדן מסמך או חומר, או על תקלות באבטחת המידע במערכות המחשוב של הספק או  12.7

  משנה יש להודיע מיד לנציג הרשות על כך.-של ספק

בכל חשד לגישה למידע כנ"ל ע"י גורם בלתי מורשה (בין במערכות הרשות ובין במערכות המידע של 

המשנה) או אם עולה חשד לתקלה כלשהי בהקשר לאבטחת המידע של הרשות, - או של קבלניהספק 

  הספק מחויב להודיע מיד לנציג הרשות על כך.
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בכל חשד לאירוע של ניסיון לפגיעה במידע כנ"ל על הספק להודיע מיד לנציג הרשות ולפעול למניעת 

  הפגיעה ולהסרת הנזק, לפי הוראות נציג הרשות.

  כי פיתוח מערכות קריטיות בחצרי הספק.נוהל תהלי .13

סעיף זה חל רק במידה והספק מבצע עבור רש"ת תחת הסכם זה מימוש של מערכת ממוחשבת קריטית או 

פרויקט חדש, שינוי למכלול במערכת ממוחשבת קריטית או תוספת למכלול במערכת  - חלקים ממנה

סף לשאר דרישות אבטחת המידע וההסכמים . להלן הדרישות. כל האמור להלן בא בנוממוחשבת קריטית

המשנה -שבין רשות שדות התעופה והספק ולא במקומן. כל האמור להלן מתייחס הן לספק והן לקבלני

  מטעמו. הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

  ייכתב מסמך אפיון מפורט שיכלול את כל היבטי אבטחת המערכת הקריטית. 13.1

 גדרו אבני דרך לבחינת עמידת הביצוע בהיבטי האבטחה שהוגדרו.בתוכנית העבודה יו 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-א ואישור חסימת "דלתות אחוריות" ופרצות אבטחה עלוידו  .ג

 הגבלת האפשרויות והרשאות הגישה מהיישום לכלל המערכת  .ד

 בקרת הגישה לליבת מערכות ההפעלה  .ה

 בחינת תקינות הקלט.  .ו

לעיל בכלל  12.4באחריות הספק להוכיח ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח" כמוגדר בסעיף  13.5

 .ב. לעיל] בפרט.12.4ע בקרת קוד מאובטח [סעיף ואת ביצו

 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.

 "מ. לשעבר רא – היחידה להגנה וסיכול איומי סייבר .14

היחידה להגנה וסיכול ידי -רשות שדות התעופה נמנית עם מספר גופים במדינת ישראל אשר מונחים על

לשעבר רא"מ. במידה והמערכת נמנית בין המערכות הנדרשות לקבלת התייחסות מגוף זה,  – איומי סייבר

ג זה, יהוו הוראות או שבמערכת יהיו ממשקים למערכות אשר נמנות עם מערכות אשר הוגדרו כמערכות מסו

גוף זה הוראות מחייבות לגבי המערכת המדוברת ועל הספק יהיה 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 

  

זיהוי מספר ____________, המועסק בתאגיד  אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת

_________________________, הרשום כחוק, בתפקיד ____________________ והמורשה לחתום 

  ולהתחייב בשם התאגיד, מתחייב בזה בשם הנ"ל ובאופן אישי, כמפורט להלן:

  מבוא. .1

רשות") והואיל וידיעות ומידע, הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלן "ה

 מידע רגיש / חסוי וחסוי ביותרשהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייוצרו בו עקב ביצוע האמור הינם בגדר 

וכן (לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי הממשלה ומוסדותיה) 

ומערכות המידע של שב"כ ושל רא"מ), לפיכך אני  (לפי נהלי אבטחת המידע מידע בסיווג שמור / סודי

  הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:

 דיני הקדמה. .2

  המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההתחייבות כולה.

  תחולת ההתחייבות. .3

תאגיד ובין הרשות, התחייבות זו היא נספח לכל הסכם (לרבות הזמנה), שנחתם או ייחתם בין ה .3.1

  ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

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

התחייבות זה לבין הוראות ברורות ומפורשות בפרק הביטחון - במקרה סתירה בין הוראות כתב .4.2

"נספחים ספציפיים"), יקבע האמור  -ובנספחים ספציפיים, שצורפו להסכם ביני לבין הרשות (להלן 

  בפרק הביטחון ובנספחיו.

  שמירת סודיות. .5

רגיש / חסוי / חסוי ביותר הנדון הוא אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שהסיווג הכולל של המידע  .5.1

  התחייבות זה.-, ואני מתחייב לשמור עליו בסוד לפי הנהלים, הנזכרים ברישא של כתבושמור / סודי

"החוק"), לידיעת  - (להלן  1977 -אני מתחייב להביא סעיף זה כולו, לרבות חוק העונשין, התשל"ז  .5.2

ת, באמצעות הוראה מפורשת בחוק ו/או ע"י המשנה שלי, לאחר שיאושרו ע"י הרשו-עובדי וקבלני

 להלן). 6חתימה על טופס מתאים ו/או בכל דרך, שיורה לי נציג הרשות (כמוגדר בסעיף 

  , המובאים להלן:119-ו 118תשומת לבי הופנתה לחוק הנ"ל ובמיוחד לסעיפים  .5.3

  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 

 - כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח  היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר  א.

(נוסח משולב), ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה,  1958

מאסר שנה  -והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו 

  אחת.
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לן לשם ביצוע החוזה, ואולם תהא זו בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקב  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 

לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם  -"ידיעה" 

  המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

  ימון ואיתות ומסירה עקיפה.לרבות מסירה ע"י ס -"מסירה" 

אני מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה  .5.4

התחייבות זה וכן לאחר תום תוקפו ובכל עת, אלא אם כן נתקבל - כנ"ל תוך משך תוקפו של כתב

  אישור מראש ובכתב על 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 

מקצועיים, תכניות עסקיות, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת 

דיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומקצועית, אשראי מבנקים, מסירת י

  כתבות משודרות והרצאות.

ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול בכפוף  .5.5

התחייבות זה ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה, -לכתב

  קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.אלא אם 

 "במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה: .5.6

מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל,  שלא כתוצאה  .5.6.1

 מהפרת התחייבות הספק או צדדים שלישיים.

לשמירת  חייבותמידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך הפרת ההת .5.6.2

 הסודיות.

 מידע אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי. .5.6.3

מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכאה משפטית   .5.6.4

מוסמכת ובלבד שהספק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו האמור וכן העניק לרשות 

 שהות מספקת להתגונן. 

 כחה להתקיימות איזה מהחריגים לתחולת ה"מידע הסודי", יחול על הספק בלבד.מובהר, כי נטל ההו

  נציג הרשות. .6

התחייבות זה יהיה המנהל, האחראי על אבטחת מערכות המידע של הרשות או בא -נציג הרשות לצורך כתב

י לצורך משנה, עמם אני בא בקשר עסק-כוחו. הוא יעביר לי, לעובדי ו/או לכל מועסק אחר שלי ו/או לקבלן



 

46  

  

התחייבות זה -אספקת שרותי המחשוב ברשות, את כל הוראות והנחיות הביטחון, הקשורות לכתב

  לזמן, לפי הצורך.-ולביצועו לצורך אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות, והוראות מזמן

  התחייבות זה.-אין לבטל כתב .7

ן אחר אינם ניתנים לשינוי ו/או לביטול ללא התחייבות זה ו/או כל מסמך או נספח ביטחו-ידוע לי, כי כתב

  הסכמה מראש ובכתב של נציג הרשות.

  התחייבות זה.-הפרה של כתב .8

ידי או ע"י מי -התחייבות זה ו/או כל נספח או מסמך בטחוני ספציפי אחר על-הפרת הוראה מהוראות כתב

במקרה כזה, אהיה צפוי שפועל מטעמי הינה עילה לבטול קשרי העסקיים עם הרשות. כן ידוע לי, כי, 

לתביעת נזיקין בגין הנזק, שייגרם כתוצאה מביטול ההסכם. סעיף זה בא בנוסף לזכויות האחרות, 

  התחייבות זה או לפי כל הסכם אחר בין הרשות לביני.-העומדות לרשות לפי כתב

  אחריות התאגיד. .9

י לשחרר אותי מאחריותי למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין כאמור באף אחד מן הסעיפים הנ"ל כד

  הבלעדית בכל נושאי הסודיות וסדרי הביטחון.

  פרוש יחיד ורבים וזכר ונקבה. .10

התחייבות -התחייבות זה בלשון יחיד משמש אף בלשון רבים וכן להיפך. כל האמור בכתב- כל האמור בכתב

  זה בלשון זכר משמש אף בלשון נקבה וכן להיפך.

  זמנת הצעות.הכללת דרישות המפרט ומסמכי הליך ה .11

נושאי הסודיות וסדרי הביטחון, הנכללים במסגרת הבקשה לקבלת הצעות, הינם חלק בלתי נפרד 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. -השרות -: כתב התחיבות של נותן2פס טו

  

אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק בתאגיד 

  _________________________, בתפקיד ___________________, מצהיר בזאת:

ראל (להלן "הרשות") והואיל וידיעות ומידע, הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה ביש .1

מידע רגיש / חסוי וחסוי שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייווצרו בתאגיד עקב ביצוע האמור הינם בגדר 

(לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי הממשלה ומוסדותיה)  ביותר

נהלי אבטחת המידע ומערכות המידע של שב"כ ושל רא"מ), לפיכך אני  (לפי וכן מידע בסיווג שמור / סודי

  הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:

  לשמור בסוד כל ידיעה, שתהיה בידי או תגיע לידי תוך כדי ביצוע שרותי המחשוב לרשות. .2

, 119-ו 118לסעיפים  -"החוק") ובמיוחד  -) (להלן 1977 -תשומת לבי הופנתה לחוק העונשין (התשל"ז  .3

 המובאים להלן:

 גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 

 1958 - היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה התשי"ח   א.

(נוסח משולב) ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר 

  מאסר שנה אחת. -סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו  ללא

בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה, ואולם תהא זו הגנה   ב.

טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את 

  הידיעה בתום לב.

  גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 

מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך לקבלו, דינו 

מאסר  -מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של המסמך, דינו  -

  ששה חודשים.

וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם לרבות ידיעה שאינה נכונה  -"ידיעה" 

  המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

  לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות ומסירה עקיפה. -"מסירה" 

לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל תוך משך תוקפה  .4

ן לאחר תום תוקפה ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל של הצהרה זו וכ

  מאת נציג הרשות.

לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות  -  "גילוי"

מקצועיים,  לרבות נתונים, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחריים ו/או טכניים, ו/או

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.
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וד, הכול בכפוף להצהרה ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בס .5

 זו ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה, אלא אם קיבלתי לכך אישור

  מפורש ובכתב מנציג הרשות.

  א. "במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה: 

צאה מהפרת ) מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל, שלא כתו1(

  התחייבות הספק או צדדים שלישיים.

  ) 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(

  אה משפטית מוסמכת  ) מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכ4(

  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".  

_____, מורשה חתימה של התאגיד, הביא לידיעתי את כל המפורט בכתב אני מאשר כי _______ .6

ההתחייבות לשמירת סודיות וסדרי ביטחון. ואני מתחייב לפעול לפיו וכן לפי הוראות ביטחון, שיובאו 

  לידיעתי מזמן לזמן.

-אני מתחייב לדווח למנהל מטעם הרשות, לאחראי אבטחת המידע של אגף מידע ומחשוב וכן ל .7

 _______, 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:

  ___         שם המאשר: __________________           חתימה: _____________תפקיד: _______

  

  
  



 

49  

  

  'ג  נספח

  נוסח ערבות 

  לכבוד  

  רשות שדות התעופה

  תאריך: ___________

  הנדון: ערבות מס' _______________

"), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, לסילוק כל סכום עד החייב(להלן: " 1לבקשת _________________ .1
"), בתוספת סכום הקרן) (להלן: "____________ שקלים חדשים(ובמילים: ₪  ______לסך כולל של 

מתן שירותי ל _______מס' הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם חוזה 
 "). החוזה(להלן: "והנדסה ברשות שדות התעוופה אדריכל באגף התכנון של חטיבת תכנון 

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב על ידינו  .2
"), במהלך שעות פעילות הסניף, אנו נשלם לכם כל הסניף(להלן: " 2שתימסר ב ________________

") ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, וזאת דרישהסכום הסכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן: "
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 שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת 

  מוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לע
לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא נהיה  2 -ו  1התחייבויותינו בסעיפים  .3

 להלן. 4רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט בסעיף 
 .ליום ________ף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה עד ערבות זו תיכנס לתוק .4
לסכום הקרן יתווספו הפרשי ההצמדה למדד רק במידה ובמועד התשלום בפועל על פי ערבות זו, יהיה  .5

סכום המדד החדש גבוה ממדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, יכונו בערבות זו: "
  ".הערבות

שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הקרן  סכום השווה למכפלת ההפרש -"הפרשי ההצמדה למדד" 
  המחולק למדד הבסיס. 

 . המחירים לצרכןמדד  -" המדד"

  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 הדין  .6
יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים - אביב-בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 אלה.
  די לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי החוזה, מעת לעת, בכ .7
 .ואינה ניתנת להעברה או להסבה לאחר לשיעוריןערבות זו ניתנת למימוש  .8

  בכבוד רב,

  

    חתימה    תאריך    כתובת    שם בנק/חברת ביטוח

                                            

 .הזוכה/הספק/הקבלן של המציע ו המלאשמיש להשלים את  1
 .יש להשלים את כתובת סניף הבנק/חברת ביטוח 2
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 'ד נספח 
  אישור עריכת ביטוחי הספקביטוח ו

 ת וביטוח:נספח אחריו

  

 תוך תאגיד שייגרם וכל אדם כל של לרכושו ו/או לגופו נזק לכל עפ"י דין באחריותיישא  הספק  א.
 , קבלני, על ידי קבלניםהספקבין אם נזק כאמור ייגרם על ידי כדי ו/או  עקב מתן השירותים, 

 האמור, ליותמכל לגרוע משנה ו/או על ידי כל אדם ו/או תאגיד הפועל מטעמו או בשמו, ומבלי
 , למעט בגין נזקלעובדיהםלרשות, לקבלנים ו/או לקבלני משנה ו/או  ,הספק של לעובדיו לרבות

  .שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרשות

  

 שלישי, צד וכל הרשות את וכןמי המועסק על ידו,  את חשבונו על לפצות בזאת מתחייב הספק  ב.
 ו/או עם בקשר ו/או כדי תוך להם שייגרם מנזק כתוצאה להם שיגיעו פיצוי או נזק דמי כל בגין

 והוא שבאחריותו כמפורט בסעיף א. לעיל, עאירווכן בגין כל  השירותים נשוא הסכם זהעקב 
  לנזק כאמור. אחריות מכל הרשות את פוטר

  

 לרשות שיגרמו הוצאה, או הפסד נזק כל על הרשות את לפצותלשפות ו/או  חייב יהיה הספק  ג.
 או הרשות ששילמה הסכום במלוא כן, לעשות הרשות של הראשונה דרישתה עם מיד ר,כאמו

 שנדרשה או בהם נשאה שהרשות והפסד הוצאה בכל וכן כאמור, לנזק בקשר לשלםנדרשה ש
 על פי המפורט בסעיף הספקעקב כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות  לנזק בקשר בהם לשאת

  א. לעיל.

  פי סעיף זה יכללו, בין היתר, הוצאות משפטיות שיהיו לרשות. שיפוי ו/או פיצוי על  

  

   ביטוח: .1

  

 ביןהספק  של ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע כמפורט לעיל, ומבלי הספקלהבטחת אחריות   א.
 הספקעל פי חוזה זה,  הספקעל ידי  שירותיםהזה, לפני תחילת  מתן  חוזה פי על ובין דין פי על

הביטוח  תופוליס , אצל חברת ביטוח מקומית ובעלת מוניטין,  את שבונוח על לקיים מתחייב
  .הספק") יכמפורט בנספח "אישור עריכת ביטוחים "   (להלן: "ביטוח

  

  יחולו ההוראות הבאות : הספקעל ביטוחי   .ב

  

 העלול אירוע כל על מיד לרשות ולהודיע  ,הספק ביטוחי תנאי כל לקיים את מתחייבהספק   .1
 מימוש לשם שיידרש ככל הרשות עם פעולה לשתף הספק מתחייב לתביעה. כן להעי להוות
  למבטחים. להגישה חליטת הרשות אשר ביטוח תביעת

  

ביטוח אחריות מקצועית ייערך על ידי הספק במשך תקופת ההסכם וכן כל עוד קיימת   .2
  אחריותו של הספק ע"פ הסכם זה או על פי דין.

  

 ביטוח,ה עריכת  בדבר מבטחיו מאת אישור הספק, ימציא יםשירותתנאי לתחילת מתן ה  .3
  ביטוחי הספק".עריכת אישור "לנספח  בהתאם

במקרה שאישור  כאמור לא  שירותיםלהתחיל במתן ה הספקהרשות תהיה רשאית למנוע מ
יהיה מנוע מלעלות כל טענה כנגד הרשות עקב כך שלא הספק יומצא במועד. מוסכם כי 

  בטרם המציא האישור כנדרש. שירותיםמתן היתאפשר לו להתחיל ב

ביטוח בהתאם לנספח זה, וזאת המתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש ספק ה
  ביטוח. הלפני מועד תום תקופת  יומייםלא יאוחר מ
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א תגרע ל מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד או בהתאם להוראות הסכם זה,  .4
מתחייב לקיים את כל  התחייבויותיו על פי  הספקפי הסכם זה, ועל  הספקמהתחייבויות 

  בשל אי הצגת אישורים כמפורט לעיל.  שירותיםהסכם זה גם אם ימנע ממנו מתן 

  

 התאמות שינויים, בביצוע ו/או לרשות בהמצאתו ,הספק ידי על האמור הביטוח בעריכת אין  .5
 הביטוח של התאמתם בדבר וראיש להוות כדי הרשות דרישת לפי הבפוליס והרחבות
   החוזה. לדרישות

  

 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 או

  

בכל  לנכון. שימצא  כפי משלימים או נוספים ביטוחים חשבונו על לערוך רשאי יהיה הספק
ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי  הספקביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי 

הרשות עובדיה ו/או מנהליה, ובלבד שהויתור כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון 
גין ובביטוחי חבויות הפוליסה תורחב לכלול את הרשות עובדיה ו/או מנהליה כמבוטח נוסף ב

  ו/או מי מטעמו. הספקאחריותם למעשה ו/או מחדל 

  

 נזק בגין הרשות תביעה כנגד  או דרישה טענה, כל לו תהיה לא כי בזה מצהירהספק   .6
 אלמלא לשיפוי זכאי שהיה (או עבורו לשיפוי זכאי הספקשלרכושו וכן בגין כל נזק 

ערכו על ידו ביטוחים ובין בין אם נ ביטוחיו, במסגרת בפוליסה) הנקובה העצמית ההשתתפות
הפטור  לנזק כאמור. אחריות מכל ו/או מי מטעמה הרשות את בזאת פוטר והוא אם לאו,

  כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

  

פוליסה לביטוח חבות מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותיו של הספק לקיים   .1  ג.
לביטוח צד ג' אותו צרף את הספק, על חשבונו, לתפעל הרשות כלפי צדדים שלישיים בפרט, 

ם עבקשר חבות הספק לכיסוי עורכת הרשות עבור קבלנים וזכיינים הפועלים בשטחה, 
על פי פקודת צד ג' החוקית של הרשות  כלפי  הפעילות הספק  על פי הסכם זה, ואת אחריות

 אותה מחויב הספק  לקיים פוליסה צד שלישי , כביטוח עודף החל מעבר להנזיקין (נוסח חדש)
, וזאת  בגין נזק תאונתי העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם או תאגיד. כאמור לעיל

ביטוח זה לא יכסה אחריות צד מן הצדדים כלפי כל אדם שבינו לבין אותו צד קיימים יחסי 
 עובד או מעביד.

  

    .רועי$ דולר ארה"ב לא100,000,000  יהיה זו גבול האחריות בפוליסה   .2

אישור  כאמור לעיל  תשלח הרשות  היה והרשות הצליחה לצרף את הספק לביטוח צד ג' שלה
  לפי הכתובת הרשומה בחוזה.על צירוף הספק כאמור 

  

  $.5000 -לא תפחת ממובהר כי ההשתתפות העצמית שתחול על הספק ותשולם על ידו   .3

אחריות   על פי קביעת הרשות, במקרה בו מוטלת על הספקבהשתתפות העצמית  הספק ישא
  לנזק כאמור בחוזה זה ו/או לפי הוראות כל דין.

הספק מסכים כי הרשות תהיה רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום אשר יגיע מאת 
  .ספקהרשות ל

  

 6.25בעלות בשיעור תמורת ביטוח זה ישלם הספק, באמצעות הרשות, השתתפות שנתית   .4
מסך התשלומים השנתיים שהרשות חבה בתשלומם לספק לפי חוזה זה. התשלום  פרומיל

ימים מיום שנשלחה דרישת התשלום על ידי הרשות. הספק מסכים בזאת  14יהיה בתוך 
 שהרשות תהא רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום שיגיע מהרשות לספק.
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הווה כיסוי עודף החל מעבר לכל ביטוח אחריות מוסכם במפורש כי ביטוח זה הינו שיורי ומ  .5
כלפי צד שלישי אשר הספק ערך או התחייב לערוך, וביטוח זה לא יחשב כביטוח משותף לכל 

 ביטוח אשר נערך על ידי הספק כאמור.

 

 מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי רשות שדות התעופה ו/או הבאים  הספק  .6
 הביטוח שיערך על ידי הרשות כאמור, תחולתו ומגבלותיו, יהיה  בכל הקשור להיקף מטעמה

 רשאי לערוך, על חשבונו, כל ביטוח אחר או משלים כפי שימצא לנכון. 

  

הספק מתחייב להודיע לרשות מיד על כל נזק, תביעה או מקרה שיש בהם כדי להוות יסוד   .7
רש על ידה לצורך מימוש זכויות , ולשתף פעולה עם הרשות  ככל שיידעל פי פוליסה זו לתביעה

 על פי הפוליסה.  הרשות ו/או הספק

  

" המצ"ב,  מתחייב הספק עריכת ביטוחי הספקנוסף לביטוחים המפורטים בנספח "אישור ב  ד.
ביטוח רכב ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן לערוך 

או שימוש בכלי רכב בגבול אחריות   עקב בעלות ת נזק תוצאתי)(לרבוצד שלישי  גין נזק לרכושב
 .רועילא₪  1,000,000 –אשר לא יפחת מ 

  

אם לא יבצע הספק את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי חוזה זה, תהא רשאית הרשות, אך לא   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 כאמור. אין באמור לעיל כדי להטיל על הרשות חבות כלשהי לעריכת הביטוחים 
עבור הספק , והספק מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים 

    כאמור, טיבם והיקפם.

  

 תהווה הפרה יסודית .  הספקשל איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על  ההפר  ו.
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  הספק יאישור עריכת ביטוח

  

   ___________ תאריך

  

  לכבוד

  שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות") רשות

  7.ד. ת

  70100"ג נתב

  

  .,נ.ג.א

  

שירותי למתן  ")הספק: "ההסכם") ביניכם לבין___________ (להלן: "הלן..................... (ל מיום הסכם  : הנדון
   התעופה שדותעבור רשות אדריכל באגף התכנון של חטיבת תכנון והנדסה 

 

שירותי אדריכל באגף התכנון של עם מתן ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר  הננו מאשרים בזאת כי 
, הספקשראל לבין ר בחוזה הנ"ל, שנחתם בין רשות שדות התעופה ביכמוגד  עבור הרשות חטיבת תכנון והנדסה

  כדלקמן:

  

  :קצועיתמ אחריותביטוח   .1

 
  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום

  
למקרה ובסה"כ  או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה$ 500,000סך של גבולות האחריות: שלא יפחתו מ

 לתקופת הביטוח.
  

 הספקבגין מעשה או מחדל מקצועי של  הספקריותו המקצועית על פי כל דין של הפוליסה מכסה את אח
 בכל הקשור במתן השירותים.הבאים מטעמו ו/או 

  
  תאריך רטרואקטיבי: לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם מתן השירותים.

  
 דריכלותלענפי ההנדסה והא תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות מקצועית

 ".2012ב.ר  – מהדורת "שפי
  

לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על  חודשים לפחות 12גילוי של כוללת סעיף תקופת  הפוליסה
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אשר ייכנס לתוקפו במקרה של  הספקידי 

  י חידושה.ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או א
  

 הספקמעשי או מחדלי  גיןב הרשות, עובדיה ו/או מנהליהשל  הלכלול את אחריות הפוליסה מורחבת
  .והפועלים מטעמו

  

  פוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (צד שלישי):  .2

  

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום
  

למקרה ובסה"כ  או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה$  1,000,000של  שלא יפחתו מסךגבולות האחריות: 
 .ביטוחהלתקופת 
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וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה, אבדן ו/או נזק שייגרם  הספקהפוליסה מכסה את חבותו על פי  כל דין של 
 מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרשות, לעובדיה ולבאים מטעמה,  -לצד שלישי (גוף ו/או רכוש) 

 בחצרי הרשות ומחוצה להם.מתן השירותים בקשר עם רבות ל
  

 הספקמעשי או מחדלי  גיןהרשות, עובדיה ו/או מנהליה  בשל  הלכלול את אחריות הפוליסה מורחבת
  .וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת והפועלים מטעמו

  
 ".ורת "ביטתנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מהד

  

  מעבידים : אחריותביטוח   .3

  
  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום

  
  $ או שווה ערך בש"ח בתוספת5,000,000של  שלא יפחתו מסךגבולות האחריות: 

 הצמדה למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.
  

לה כלשהי למי מעובדיו וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה גופנית ו/או מח הספקהפוליסה מכסה את חבותו של 
  בחצרי הרשות ומחוצה להם. יםתוך כדי או עקב עבודתם במתן השירותי

  
הפוליסה תכלול את הרשות, עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים היה ותוטל עליהם חבות כמעסיקים או 

  מעבידים של הנפגע.
  

  "ביט".יטוח אחריות מעבידים מהדורת תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לב

  

  מביא ציוד לשטחי הרשות) והספק(במידה  ביטוח רכוש וציוד  .4

  

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום
 

 התעופה שדות רשות לשטחי המובאבמלוא ערכו  באחריותו ו/או  הספק בבעלות  רכוש מבטחת הפוליסה 
 ,התפוצצות ,אש ובכללם מורחב אש סיכוניהסיכונים המקובלים, לרבות  כנגד ,באחריותה לשטחים או

  .וגניבה פריצה בזדון נזקים ,אדמה רעידת ,טבע נזקי
  

  
  :יהיו כפופים להוראות הבאות הספקביטוחי 

   

וכן כלפי כל  הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות  ו/או כל אדם או גוף הפועל מטעמה .1
זכות השיבוב כלפיו לפני קרות  או לוותר על בכתב לשפותו והתחייב יםאדם או גוף שהמבוטח

 ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון. .מקרה הביטוח

  

הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח אחר שנעשה על ידכם, ואנו מוותרים על טענה ו/או  .2
  דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.

  

זה, המפקיע או מקטין או מגביל בדרך הננו מסכימים לכך שכל סעיף בפוליסות, אם יש סעיף כ .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 יגרע  .4
 מזכויות המבוטחים האחרים.
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, אלא אם תישלח לכם הודעה על כך בדואר הביטוחים הנ"ל אינם ניתנים לצמצום ו/או לביטול .5
 יום מראש. 30רשום, לפחות 

  

  .בלבד הספקידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים חלה על  .6

  

  

  אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.

  

  

 בכבוד רב,

   
  ___________________________                            ______  

       

 חתימה וחותמת המבטח               שם ותפקיד החותם                                              
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  'ה נספח 
  

  וגיהות לחוזֹה רש"תֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ  נספח בטיחות
   

  
 הגדרות: .1

 "ספק" : ספק, קבלן, בעל הרשאה, זכיין, מפעיל או מי מטעמו של אלה. .1.1.1
"מקום מתן השירות": כל אחד ממתקני רשות שדות התעופה (להלן: "רש"ת") וכן כל מקום אחר  .1.1.2

 העבודה עבור רש"ת על ידי הספק לרבות מתקני הספק.\שבו ניתן השירות
 

מי מטעמו שיועסק במתן השירותים וכן על כל ספק (לרבות קבלן  הוראות נספח זה יחולו על הספק ועל כל .2
משנה) שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה או כל עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצים במי ממקומות מתן 

 החוזה למתן השירותים.\השירות, במהלך תקופת ההרשאה
   

לעדי לקיום כל הוראות נספח זה על לעיל, מובהר בזאת שהספק יהיה אחראי ב 1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .3
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 באחריות המלאה להפרת מי 
כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים. הספק מתחייב  מהוראות נספח זה על ידי האמורים לעיל ו/או על ידי

שהוראות נספח זה יפורטו, בכתב, בכל התקשרות בינו ובין כל קבלן מטעמו לביצוע עבודות (בין עבודות 
ההקמה ובין כל עבודה אחרת במקומות השירות), וכל קבלן כאמור יאשר, בחתימתו, כי הוראות אלו מהוות 

 ביצוע העבודות בינו ובין הספק.חלק בלתי נפרד מההתקשרות ל
  
חוק  , לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל)בעבודהוהגיהות דיני הבטיחות כל מצהיר בזה כי  הספק .4

תקנות ארגון  ,1970-[נוסח חדש], התש"ל , פקודת הבטיחות בעבודה1954- , תשי"דהפיקוח על העבודהארגון 
, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה  2013 -, התשע"גהפיקוח על העבודה ( תכנית לניהול הבטיחות)

חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג  ,ותקנותיו 2001-תקנות שירותי הובלה, התשס"א, 2007בגובה) התשס"ז 
פקודת , 1984-שדות התעופה), התשמ"דסדר בהשמירה על ( שדות התעופה תוכללי רש ,ותקנותיו 1989

,וכל התקנות והצווים 1989-(בטיחות ורישוי), התשמ"טנון והבנייה, חוק הגז התכדיני , [נוסח חדש] הנזיקין
ביצוע עבודות ההקמה ו/או כל הנוגעים להמחייבים שהוצאו מכח מי ממעשי החקיקה המפורטים לעיל, 

, עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיבוצעו במי ממקומות השירות במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים
ימלא אחר כל הוראות כל מי מטעמו הבטיח בזה השגחה קפדנית עליהם ולדאוג לכך שמתחייב ל ואוה

מקום השירות בו מתבצעת עבודה או בכל מקום , כל זמן היותם בשבדינים האמורים הבטיחות והמשמעת
  .אחר בתחומי רש"ת

   
נהל החוזה מטעם נציגו בשטח העבודה, ויודיע על מינויו באמצעות מכתב למכהספק ימנה מנהל חוזה שישמש  .5

  .רש"ת
  

ולאחר  בפרויקט ספציפי\במקום מתן השרותתחילת העסקתם הדרכה לפני כי עובדיו יעברו  הספק,אחריות ב .6
או בעת שינוי סיכונים בסביבת העבודה (המחמיר מבין השניים). אחת לשנה, לא תפחת מבתדירות ש ,מכן

 עבודה ובהתייחס לתחומי עיסוקם.הקיימים במקום הוהבריאות  סיכוני הבטיחותההדרכה תעסוק ב
  

ישא בכל העלויות הכרוכות בהדרכת י המוסמך לכך כדין. הספקההדרכה כאמור, תבוצע באמצעות אדם  .7
  העובדים כנ"ל (כולל שכר יום עבודה, ארוחות, הסעות, וכו').

  
נהלי רש"ת בחוק או בתקנות ובציוד המגן הנדרש הספק יצייד את כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע עבודות, ב .8

, בהתאם לסוג , כפפות עבודה, נעלי עבודה, משקפי מגן, אטמי אוזניים, קסדות מגןאפודים זוהריםכמו למשל 
  .העבודה

  
הבטיחות  דים בדרישותמוכלי עבודה תקינים העו , בציודישתמשו אך ורק במכונותהספק ו/או כל מי מטעמו  .9

 מפורטות בדין. ה
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מתן מקום עובדיו ב ידיהמופעל על  לכל כלי/ציוד תפעוליות תקופתיות יבצע על חשבונו בדיקות תקינ הספק .10
מוסמכים כנדרש עפ"י כל דין ותקנות. אישורי ונתוני הבדיקות כאמור  השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמים

במקום מתן עת  זמינים בכל .  התיקים הנ"ל יהיולכל כלי/ציוד תפעוליבתיק ייעודי  הספקלעיל,  ירוכזו ע"י 
 בטיחות וגיהות רש"ת וכל גורם אחר מטעמו. ממונהלביקורת ע"י  השירות,

  
מתחייב לשמור על הסדר והניקיון באתר העבודה ויפנה בכל סוף יום העבודה כל פסולת וגרוטאות אל  הספק .11

  יהיה על חשבונו. , למניעת מכשולים מיותרים. הפינוילמקום מתן השרותמחוץ 
  

מונה בטיחות וגיהות ברשות בכל מקרה של תאונת עבודה, והכל בהתאם להוראות חוק ארגון הספק ידווח למ .12
     .1954-הפיקוח על העבודה, התשי"ד

  
בתאום עם רש"ת. היה ויאושר כח אחר, אלא -בא או ספקלכל ה עבודכל שלא להעביר ביצוע  מתחייב הספק .13

ראות הבטיחות המפורטות  בנספח זה, לעיל על ידי הרשות, ספק המשנה יפעל בביצוע העבודה בהתאם להו
  ולהלן.

 
תתבצע בהתאם להוראות עבודה באש גלויה (ריתוך, הלחמה, זיפות חם וכל עבודה העלולה לגרום לשריפות),  .14

  .בעניין זה המפורטות בהנחיות רש"ת בתאום ובאישור גורמי  כיבוי אש והצלה רש"ת
  

י נקיטת ל ידעו 2007בטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז לתקנות הביצוע עבודה על גגות יבוצעו  בהתאם  .15
 ועל פי נהלי רש"ת העוסקים בכך. אמצעי הזהירות המפורטים בתקנות הבטיחות בעבודה (לוחות זחילה וכד').

  
מנהרות וכד' יבוצעו רק שוחות תקשורת/חשמל, כגון: בורות ביוב, "חלל מוקף" עבודות בחללים סגורים  .16

נפיצה, רעילות, ה וירומטעם הרשות וכל זאת לאחר טיהור האזור מא  מנהל החוזה לאחר קבלת הסכמת
  דלקות וכד'.

  
קבלת היתר עבודה בכתב  שלא לבצע עבודה חריגה ומסוכנת שלא פורטה לעיל אלא לאחר מתחייב הספק .17

  הרשות.עליהן תורה מטעם הרשות וכפוף להוראות הבטיחות 
   

דין,  יפ-לזוהרים הנדרשים ער, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי סימון אמצעי גישו ,על חשבונו ,ספקי הספק .18
       בטחונו ונוחותו של הציבור במקום.הבטיח את לכדי  של הרשות, או לפי הוראות הבטיחות

  
 מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על ידי הממונה על הבטיחות ברשות (להלן: הספק .19

יפעל בהתאם לדרישות הממונה על הבטיחות ברשות בדבר הרחקת עובד מטעמו המבצע הממונה"). הספק "
מקום מתן השירות מהמשך בתחומי  הספקעבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. עובד כזה לא יוחזר להעסקה ע"י 

הספק לבדו יהיה אחראי לכל תוצאה (באם תהיה להרחקה זו במישור יחסי  .מתן השירותים ע"י הספק
ו/או העסקה של אותו עובד). הרשות תהיה פטורה מכל חבות בגין כך. אם תתבע הרשות ע"י עובד עבודה 

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 בטיחות  יציית לכל הוראה להפסקת עבודה שתינתן על ידי הממונה הספק .20

. העבודה תופסק לאלתר לשיפור , תוך מתן הודעה למנהל המתקן או מנהל החוזה מטעם רש"תבעבודתו
הנדרש ותחודש רק לאחר קבלת הסכמה בכתב לכך מהממונה על הבטיחות ברשות. במקרה כזה לא יהיה 

קים שנגרמו במישרין ולא לנזקים עקיפים שהספק , לא לנזזכאי לפיצוי כל שהוא בשל העיכוב שנגרם הספק
  הספק לבדו יהיה אחראי לכל אלה. .עשוי להיתבע בגינם

  
באחריות ועל חשבון נסיעה ברכב בשטח האווירי מחויבת בהצבת משואה (צ'קלקה) בצבע כתום על גג הרכב  .21

  של הספק, וציות לכללי הנהיגה בשטח התפעולי/מבצעי על פי תקנות רש"ת.
  

  , כפי שיוצגו מעת לעת, בנושא בטיחות.על הבטיחותוהממונה החוזה פי הנחיות מנהל -ינהג על הספק .22
  
  

הוראות אלה, לא באות במקום החובות החלות בעניין הבטיחות וגיהות בעבודה, לכל הגורמים העוסקים  .23
 כת אחרת.ברש"ת, הן באות רק כדי להוסיף על הוראות  כל דין ו/או כלל שנקבע על ידי כל רשות מוסמ
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הסעדה/חנויות/בעל הרשאה מסחרית אחרת/חוזה במידה ונספח זה הינו להתקשרויות במתקני רש"ת מסוג:  .24
 , יחולו בנוסף גם הסעיפים הבאים:עתיר כח אדם

תקנות ל בהתאם  בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירותיציג הספק  .24.1
, במקום מתן השרותלעבודה  2013-לניהול הבטיחות), התשע"ג ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית

הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה בטיחות לניהול . תכנית רש"תבטיחות וגיהות  ממונהלאישורו של 
 .הספקועל חשבון המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי  הספק, בעבודה מטעם 

 הספקרש"ת, ידאג מטעם בטיחות וגיהות  ממונההבטיחות ע"י  יהבטיחות ונהלניהול עם אישור תכנית  .24.2
כנאמן בטיחות בעבודה בהתייחס לכל מטעמו במקום מתן השירות, כהגדרתו בחוזה, להסמכת המנהל 

 הבטיחות.לניהול ובתכנית  ים התחומים הנדונים בנוהל
 הספק ימנה מטעמו ממונה בטיחות וגיהות בעל כשירות בתוקף, המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי. .24.3

עבודה אזורי יקבע את כמות שעות העבודה החודשיות שעל ממונה הבטיחות וגיהות של החברה  מפקח
  לפקוד את מקומות מתן השירות.

 
שיפוצים/בנייה/סלילה/עבודות הנדסיות (הכל כמוגדר בצו הבטיחות במידה ונספח זה הינו לעבודות מסוג  .25

 הנ"ל, הסעיפים הבאים: 1-22וסף לסעיפים יחולו בנ),  1961בעבודה (עבודות בנייה הנדסית), תשכ"ב, 

ומנוסה, שעבר השתלמות/ריענון בתחום זה על מוסמך לבניה ובניה הנדסית מנהל עבודה  הספק ימנה .25.1
ויודיע  נציגו בשטח העבודה,כישמש ידי מוסד מוסמך, במהלך שלוש השנים האחרונות. מנהל העבודה 

העבודות  פרטי . הודעת המינוי תכלול גם אתימכתב רשום למפקח עבודה אזורבאמצעות על מינויו 
. על מנהל העבודה להיות נוכח באתר הרלבנטי מועד התחלת העבודה באתר אתהאמורות להתבצע וכן 

 במשך כל זמן ביצוע העבודה.
מיד עם חתימת החוזה, הספק ימנה ממונה בטיחות וגיהות בעל הכשרה בהשתלמות ענפית "בנייה  .25.2

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על בטיחות וגיהות מטעמו על פי  ובנייה הנדסית", כממונה
מפקח עבודה אזורי יקבע את כמות שעות העבודה החודשיות שעל ממונה  .1996 –הבטיחות), התשנ"ו 

הבטיחות וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מתן השירות. עד לקבלת אישור המפקח על העבודה 
ממונה הבטיחות מטעם הספק, יחליט ממונה בטיחות וגיהות מטעם רש"ת  בדבר כמות שעות העסקת

 שעות עבודה חודשיות. 32 - על היקף ההעסקה בהתאם לשיקול דעתו, אך לא פחות מ
תקנות ל בהתאם בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירות ,יציגהספק  .25.3

, במקום מתן השרותלעבודה  2013-בטיחות), התשע"גארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול ה
הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה בטיחות לניהול תכנית ה. רש"תבטיחות וגיהות  ממונהלאישורו של 

 .הספקועל חשבון הספק, המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי בעבודה מטעם 
הפיגומים, הגידור, הסולמות  ידאג לבדוק את תקינות ם הספקמטעלבניה ובניה הנדסית מנהל העבודה  .25.4

לוודא שכל עבודות  הספקעל  ומתקנים וציוד בכל תחומי העבודה שבאחריותו ויוודא שימוש נכון בהם.
יבוצעו, תחת פיקוחו הישיר של מנהל העבודה רק  (אם וככל שיהיו) החפירה, ההריסה והבינוי וכד'

  העבודה שבביצועו. לאחר נקיטת צעדי בטיחות לסוג ואופי
י ל ידאת שטחי החפירה (בורות, תעלות, שוחות וכד') באזור העבודה ע הספקבודות חפירה, יגדר בע .25.5

גידור יציב ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי רכב הנעים באזור בשעות החשיכה. על הספק 
אג להציב תאורה מתאימה בשטח ושלטי אזהרה תקניים לאורך החפירות. בנתיבי חצייה ומעברים, יד

   הספק להתקין גשרונים יציבים מעל לתעלות פתוחות.
מנהל לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי הרשות, אלא לאחר הסכמת  הספק (וכל קבלן/ספק מטעמו) .25.6

קרקעיים באתר העבודה (כבלי חשמל, צנרת - כי לא קיימים מכשולים תת ,המאשר החוזה מטעם רש"ת
 מנהל החוזהלדרוש מ הספקימים מכשולים מסוג זה, חייב קי אם  .מים, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכד')

  הנחיות מפורטות באשר לאופן ומהלכי הביצוע. וכן מיקומםומדויקים על  נתונים מפורטים
 לנתק מראש את זרם החשמל, וזאת הספק (וכל קבלן/ספק מטעמו)בביצוע עבודות בינוי והריסה, ידאג  .25.7

  ו.לאחר אישורו של רא"ג החשמל ברשות או נציג
מנהל י ל ידפי מפרט שיאושר ע-לותקרות ביניים תעשה ע, תקרות אקוסטיות בניית תקרות תותבות .25.8

  הרשות.החוזה מטעם 
, כתובתו ושמו ופרטיו הספק: שם החברה הקבלנית, יצויןבנייה שילוט כולל ובו היציג באתר הספק  .25.9

 . האישיים של מנהל העבודה מטעמו
 

יגים, להחריג דרישה מהדרישות הנ"ל ולא להחילה על ספק, ממונה בטיחות רש"ת, רשאי במקרים חר .26
 בהתאם לשיקול דעת מנומק, ובלבד שההקלה אינה נוגדת חוק או תקנה כלשהיא.
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  'ו נספח 
  כתב התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים

  
 לכבוד

  רשות שדות התעופה
  כתב התחייבותהנדון: 

  
") מצהיר ומתחייב בזאת בשם הספק: נציג הספקאני, הח"מ, _____________, ת.ז __________ (להלן: "

"), בקשר עם הרשות___________, באופן סופי, מלא, מוחלט ובלתי חוזר, כלפי רשות שדות התעופה (להלן: "
  , כדלקמן:")החוזה(להלן: "עבור הרשות   __________ל __________חוזה מס' 

 על פי החוזה. ")"השירותיםלהלן: ( __________י הספק נבחר לבצע עבור הרשות כ .1
ניגוד (וניתן להסיק באופן סביר שגם לא יתקיים) כי במועד חתימתי על גבי כתב התחייבות זה, לא קיים  .2

, במישרין ו/או בעקיפין, בין עיסוקי הספק האחרים לבין מתן כלשהם עניינים ו/או ניגוד אינטרסים
מעניק עבור גופים,  הספקרותים (לרבות בגין מתן השירותים עבור הרשות ובהתייחס לשירותים אותם השי

 קשרי עבודה ו/או עימם הספק שוקל לעבוד).לספק ארגונים או פרטים אשר עמם קיימים 
כי אינו מנהל קשר עסקי ו/או קשר כלשהו, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, עם גורם  הספקבגדר האמור, 

 וכמפורט שם. לחוזה 3.7בעל אינטרס כהגדרתו בסעיף 
אינו מעניק שירותים הזהים או דומים לשירותים המפורטים במכרז זה, בנוסף ועדיין בגדר האמור, הספק 

  .וכמפורט שם לחוזה זה 3.7בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, לצד בסכסוך כהגדרתו בסעיף 

במהלך כל תקופת החוזה לא יתקיים גם על מנת לוודא כי הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים שיידרשו  .3
בקשר  כאמור, לרבות לגבי כל צד שלישי עמו קשורה הרשות ניגוד עניינים ו/או ניגוד אינטרסיםמצב של 

  .עסקי או משפטי, או מצוי בהליך כלשהו הקשור לרשות

לול להתקיים איזה בכל מקרה שבו מתקיים או ע, ובכתב לרשות ללא דיחויהספק מתחייב להודיע  .4
בהתאם לכל הוראות הרשות לעניין זה, וככל שיידרש במקרה זה יפעל הספק  מהנסיבות המפורטות לעיל.

ו/או להפסקת הקשר עם גורם בעל  להסרת ניגוד העניינים האמוריימנע מלכתחילה, או יפעל מיידית 
  אינטרס ו/או הקשר עם צד בסכסוך. 

מנותני השירות מטעמו ייבות זה יחולו במלואן וכלשונן על כל אחד למען הסר ספק, כל הוראות כתב התח .5
 , וכל אחד מהם מבעלי התפקיד ומחליפיהם (ככל שיהיו)ו/או  )בעצמו (לרבות נציג הספקשל הספק 

האחרים ו/או  יובין עיסוקמתחייב כי אין כעת ולא יהיה בעתיד כל ניגוד עניינים, במישרין ו/או בעקיפין, 
 .ים לבין מתן השירותיםהאישי וענייני

 . מסמכי המכרזאין באמור בכתב התחייבות זה ו/או באיזה מהוראותיו, על מנת לגרוע מכל הוראות  .6
אלא אם הקשרם  מסמכי החוזהלמונחים המופיעים בכתב התחייבות זה תהא אותה משמעות שיש להם ב .7

  מחייב אחרת.
  

  ולראיה בא נציג הספק על החתום:
  
  

  _____ תאריך: ________________ חתימה: _____________שם: ______________
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  1נספח ו'                     
  כתב התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים

  
 לכבוד

  רשות שדות התעופה
  כתב התחייבותהנדון: 

  
 מצהיר ומתחייב באופן סופי, מלא, מוחלט ובלתי חוזר ,אני, הח"מ, _____________, ת.ז __________

  כדלקמן:
  

רשות שדות התעופה (להלן: ") עם הספק(להלן: " _____כתב התחייבות זה נעשה במסגרת התקשרות  .1
, ")החוזה(להלן: "עבור הרשות   __________ל __________בקשר עם חוזה מס'  "),הרשות"

על ואשר במסגרתם אני נותן שירותים בפו ")השירותים(להלן: "והשירותים שניתנים במסגרת החוזה 
 .מטעם הספק לרשות

ניגוד (וניתן להסיק באופן סביר שגם לא יתקיים) כי במועד חתימתי על גבי כתב התחייבות זה, לא קיים  .2
האחרים לבין מתן השירותים  י, במישרין ו/או בעקיפין, בין עיסוקיכלשהם עניינים ו/או ניגוד אינטרסים

מעניק עבור גופים, ארגונים או אני ותים אותם (לרבות בגין מתן השירותים עבור הרשות ובהתייחס לשיר
 לעבוד). יםהספק שוקלאני ו/או קשרי עבודה ו/או עימם לי פרטים אשר עמם קיימים 

איני מנהל קשר עסקי ו/או קשר כלשהו, בעצמי ו/או באמצעות מי מטעמי, עם גורם בעל  בגדר האמור
  .לחוזה וכמפורט שם 3.7אינטרס כהגדרתו בסעיף 

 ימעניק שירותים הזהים או דומים לשירותים המפורטים במכרז זה, בעצמאיני יין בגדר האמור, בנוסף ועד
 .וכמפורט שם לחוזה 3.7, לצד בסכסוך כהגדרתו בסעיף יו/או באמצעות מי מטעמ

במהלך כל תקופת החוזה לא יתקיים מצב גם מתחייב לנקוט בכל האמצעים שיידרשו על מנת לוודא כי אני  .3
בקשר עסקי  כאמור, לרבות לגבי כל צד שלישי עמו קשורה הרשות יינים ו/או ניגוד אינטרסיםניגוד ענשל 

 או משפטי, או מצוי בהליך כלשהו הקשור לרשות.
בכל מקרה שבו מתקיים או עלול להתקיים איזה אני מתחייב להודיע לספק ולרשות ללא דיחוי ובכתב,  .4

לכל הוראות הרשות לעניין זה, וככל שיידרש אמנע  בהתאםפעל אבמקרה זה  מהנסיבות המפורטות לעיל.
ו/או להפסקת הקשר עם גורם בעל אינטרס  להסרת ניגוד העניינים האמורמלכתחילה, או אפעל מיידית 

 ו/או הקשר עם צד בסכסוך.
אלא אם הקשרם  מסמכי החוזהלמונחים המופיעים בכתב התחייבות זה תהא אותה משמעות שיש להם ב .5

  מחייב אחרת.
  

  על החתום: תילראיה באו
  
  

  שם: ___________________ תאריך: ________________ חתימה: _____________
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  'ז נספח 
  

  פרטי חשבון הבנק של הספק
  

 שם מלא של בעל החשבון: _________________________
  

  _____מספר החשבון: _____________________
  

  ______________________________________ מספר סניף, שם הסניף ושם הבנק:
  

  __________________________________  , של בעל החשבון:.ז.מספר ח.פ/ת
  

  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: ___________________

  
  

  שור הספק:יא
  

 (יש למלא את שמו המלא של הספק)אנו הח"מ מורשי החתימה מטעם הספק _________________________ 

  כונה את פרטי הבנק בקשר לחשבוננו.שור הנ"ל אשר הוצא ע"י הבנק משקף ניכי האמאשרים בזה 

  

    _______________ חתימה: __________ תאריך: ______________  שם מלא:   על החתום:
  

    : ______________תאריך: __________ חתימה_______________   :מלא שם
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  'ח נספח 
  

  הצעת הספק
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  'ט נספח 

 נספח תנאי רכישת נתוני נוכחות 

 
ת הננו מעוניינים בקבלת נתוני נוכחות העובדים שלנו במסגרת חוזה זה כפי שנקלטו ונאספו במערכות נוכחו  .1

  העובדים הממוחשבות של הרשות.
  
  בתמורה להסכמת הרשות לספק שירות זה הננו מצהירים ומתחייבים כדלקמן:  .2
  

ש"ח לעובד לחודש עפ"י כמות העובדים כפי שקיימת במערכת  17.11לשלם לרשות סך   .א
הרישום של הרשות כאמור לעיל. תמורת הסכום הנ"ל תעביר הרשות לקבלן חבילות נתונים 

הכוללת הפקת דוחות מרשימת הדוחות המוגדרים במערכת נוכחות העובדים לפי בסיסית 
  הפקות בחודש. 10דרישת הקבלן וזאת עד 

  
  ש"ח . 18.44בגין אבדן כרטיס  נוכחות יש לשלם לרשות סך של   .ב
  
הפקות המוגדרות בסעיף א' לעיל נשלם לרשות  10 -ידינו הפקות נוספות מעבר ל- במידה וידרשו על  ג.

ואילך נשלם  21 -, ומההפקה ה20 -הועד ההפקה  11 -ש"ח החל מההפקה ה 467.01וסף של סכום נ
  ₪. 1245.37ובסה"כ ש"ח  778.36לרשות סכום נוסף של 

  
  דוחות סיכום שעות עבודה לחודש הקודם יסופקו עד לחמישי לכל חודש ובלבד שהקבלן:  ד. 

  
, ביצע עדכונים ידניים סופיים 4ורט בסעיף כמפ ,שברשותו מותקנת מע' עדכון דיווחי נוכחות  .1

עד השני לכל חודש. עדכונים אשר אין ביכולת המפעיל לבצע באמצעות מערכת עדכון דיווחי 
  לכל חודש.השני נוכחות עד  יועברו למח' חישובנוכחות , עקב בעיה מחשובית, 

  
דיווחי נוכחות, כמפורט  עובדים ליממה ואין ברשותו מע' עדכון 10- קבלן שבחוזהו מתחת ל  .2

  ,יעביר עדכונים ידניים סופיים למח' חישוב נוכחות עד השני לכל חודש. 4בסעיף 
  
  .        התקבל אישור להוצאת הדוחות על ידי מנהל החוזה ברש"ת.3

  
ל  ל עדכונים ידניים לכל עובד במהלך חודש עבודה עבור עדכוני נוכחות ידניים מע 2הקבלן יהיה זכאי לבצע   .  3

  ש"ח לכל עדכון נוסף. 17.11עדכונים לעובד לחודש, נשלם לרשות סכום של   2
  

עובדים ומעלה ליממה, יחויב הקבלן נותן השירות לרכוש מהרשות תחנת  10בכל חוזה שרות הכולל בתוכו   .4
משרד  עבודה לצורך דיווח נוכחות עובדים במערכת עדכון  דיווח נוכחות וזאת אך ורק לגורם אשר מחזיק

  במקום מתן השרות. 
  

   תקופת השרות  א.   
  .תקופת השירות תהא מיום תחילת מתן השירות ע"י המפעיל  ועד לסיום החוזה של המפעיל

  
  התמורה  ב. 

$ (מאה דולר 100-לתמורת השירות ישלם הקבלן לרשות דמי שימוש בשקלים חדשים בסכום השווה  
פי שער החליפין -, ובצירוף מע"מ כחוק. ההמרה תתבצע עלבגין  חיבור של כל עמדה  לחודש),  ארה"ב

  היציג של הדולר הידוע ביום התשלום.
  

  מועד תחילת השירות  ג.  
ימי עבודה ממועד החתימה על מסמך זה, על ידי מקבל השירות,  21הרשות מתחייבת בזאת, כי בתוך 
  תאפשר לקבלן לקבל את השירות.

  
  השירות  ד.  

שב רשותי המחובר לרשת הרשות , אשר מאפשר את ביצוע הפעולות השירות היינו התקנת מח
הנדרשות מהמפעיל (הרשאה לעבודה עם מערכת נתוני נוכחות עובדים), הרשות אחראית למתן 

  השירות, ואת אלה בלבד. ולתקינותו של המחשב לאורך כל תקופת החוזה של המפעיל. 
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לה. המפעיל מתחייב לשמור על תקינותה ולא תחנת העבודה הינה ציוד רשות שדות התעופה ושייכת 

לבצע שום פעולה העלולה לגרום לפגיעה בציוד הרשות. במקרה של נזק יחויב המפעיל במלוא העלות 
  של התיקון.

  
הנחיות מפורטות, נהלי עבודה והדרכה מפורטים כולל הנחיות אבטחת מידע ימסרו למפעיל בעת 

  הפעלת השירות.התקנת התחנה והסכמתו בכתב תהווה תנאי ל
  

  מוקד שירות  ה.  
  

. מוקד השירות פועל 107או פנימי  9752107במקרה של תקלה יש לפנות למוקד שירות בטלפון מספר: 
  שעות ביממה, בכל ימות השנה (למעט ביום הכיפורים). 24

  
  מענה לתקלה יינתן בשתי רמות:

  
  תחילת טיפול בתקלה תוך שעתיים מרגע בימי עבודה בלבד,  17:00-08:00בימים א' עד ה' בשעות

  פתיחת התקלה במוקד השירות.
  

 ביום המחרת, וכן בימי ו',  שבת, ערבי חג  08:00וכלה בשעה  17:00ה, החל מהשעה - בימים א
  וחג, תחילת טיפול בתקלה תוך ארבע שעות מרגע פתיחת התקלה במוקד השירות.

  
פי החוזה העיקרי -המפעיל במועד התשלום הקובע עלהתשלומים הנ"ל יקוזזו מחשבונו השוטף של   א.  .5

  והמפעיל לא יהיה רשאי לעכב כל תשלום מסיבה כלשהי.
  

  הסכומים הנקובים לעיל אינם כוללים מע"מ.  ב.
  
מוסכם ומוצהר בזאת כי אין הרשות אחראית לכל שימוש שיעשה הקבלן בנתונים ולא תהיה לקבלן   ג.

  ו מחדל כפי שיהיה מסיבה כלשהי למפעיל.שום טענה ו/או דרישה בגין מעשה ו/א
  

  התחייבות זו הינה בתוקף מיום תחילת תוקפו של החוזה.  ד.
  

  חודשים. 6המחירים הנ"ל צמודים למדד המחירים לצרכן ויעודכנו מידי   ה.
  והמדד הקובע הינו המדד הידוע במועד ביצוע התשלום. 01.11.2014המדד הידוע ליום  - מדד הבסיס  

  
כרטיס במערכת הנוכחות של נוכחות של העובדים המחתימים מדיה נתוני לספק ע"ג ת הרשות באפשרו  . 6

  המפעיל לבצע את ההסבה הנדרשת לצרכיו.  הרשות. הנתונים יהיו בפורמט אחיד. באחריות
  

  ₪.  66.27כל הפקה נוספת  ₪   663.44עלות הפקת הנתונים על גבי המדיה בחודש   א.    
  ה' לעיל. 5צמודים כנזכר בסעיף המחירים   

  
לצורך קבלת נתוני כניסת העובדים למשמרת בזמן אמת ניתן לחבר מודול נוסף לשעון הנוכחות   ב.  

  המחובר ישירות למדפסת עליה יודפסו הנתונים. עלות מודול כזה תקבע בנפרד.
  

  קבלן אשר יבקש לממש סעיף זה , יחתום על התחייבות בהתאם.   ג.
  
  

  
  :____________חתימת הקבלן
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 החזר הוצאות נסיעה  -  י'נספח 

תשלום עבור נסיעה של נותן השירותים החיצוני לשדות התעופה הפנים ארציים, ליחידות הבקרה   .1
 ולמסופי הגבול היבשתיים ברשות שדות התעופה, יינתן במקרים שבהם התקיימו כל התנאים הבאים:

 50יצוני למקום מתן השירות המצוין לעיל עולה על מרחק הנסיעה של נותן השירותים הח .1.1
 .51-קילומטרים מנתב"ג וישולם החל מהק"מ ה

 הנסיעה כרוכה בהוצאה כספית מצדו של נותן השירותים החיצוני. .1.2

הגשת טופס "הצהרה על נסיעה בתפקיד של נותן שירותים חיצוני" המצורף לנספח זה, חתום ע"י  .1.3
 נותן השירותים ומנהל החוזה.

 יעה אושרה מראש על ידי מנהל החוזה.  הנס .1.4

היה ומרחק הנסיעה אשר בוצע בפועל על ידי הספק, נמוך ממספר הק"מ המצוין בטבלה, יהיה  .1.5
התשלום ע"פ מכפלת מס' הק"מ אשר בוצעו בפועל בתעריף חשכ"ל לק"מ המצוין בטבלת החזר 

 הוצאות הנסיעה.

 -ם שביצע במכפלת תעריף החשב הכללי להתשלום לנותן השירותים ישולם עבור מספר הקילומטרי .2
ברוטו ₪  1.40"החזר הוצאות נסיעה לנותני שירותים חיצוניים", אשר עומד כיום על סכום של 

לקילומטר נסיעה בתוספת מע"מ, וכפי שיתעדכן אחת לשנה ע"י הרשות בהתאם לעדכון חשכ"ל ולא 
 יכלול את המרחק בין מקום מגורי היועץ לנתב"ג.

לא קיים מידע לגבי יעד מסוים (בהתאם לטבלת החזר ההוצאות הרצ"ב), ייקבעו המרחק  במקרים שבהם .3
וזמן הנסיעה ליעד בו מבוצעת העבודה על ידי מנהל החוזה בהתאם לעקרונות נספח זה. בכל מקרה לא 

 יחושב המרחק וזמן הנסיעה בין יעדי הנסיעה על סמך שיקול דעתו של נותן השירותים.

להלן,   6וני לא יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה, למעט זמן הנסיעה כמפורט בסעיף נותן שירותים חיצ .4
עבור נסיעה ברכב רש"ת או הצטרפות לנסיעה ברכב אחר, וכן לא יהיה זכאי לכפל תשלום, כאשר מספר 

 נותני שירותים נוסעים ברכב אחד.

מהגורם המקצועי ברש"ת,  שהוצאות טיסה לאתרי עבודה תוחזרנה רק במידה וניתן אישור לטיסה מרא .5
כל מקרה לא יעלה החזר ההוצאות על סך של ב במחלקת תיירים. טיסההכרטיס קבלה על הוצאת כנגד ו

במידת הצורך, הרשות תסדיר על אחריותה ועל חשבונה את הוצאות הלינה  כולל מע"מ לכיוון.₪  250
 באזור אילת.

בגין  של נותן השירותים לכל דבר ועניין. עם זאת,  עבודה כשעותיחושב  בפועל לאכי זמן הנסיעה  מודגש, .6
ישולם לנותן השירותים תשלום  וליחידות הבקרה וזמן הנסיעה חזרה, "אלמסופים, לשתפ זמן נסיעות
נשוא הצעתו  במכפלת זמן הנסיעה לאתר הרלוונטי כנקוב  עבודה התמורה לשעתמשווי   50%בגובה של 

 . צ"בבטבלת החזר ההוצאות הר 7בעמודה 

לעיל  יחולו אך ורק לגבי נותני שירותים לרשות, אשר השירותים  1-6מובהר, כי ההוראות  נשוא סעיפים  .7
ניתנים על ידם מכוח חוזה זה במשרדם ו/או במתחם נתב"ג והם נדרשים מעת לעת לנסיעות למסופים, 

 רותים. לשתפ"א  וליחידות הבקרה, בהתאם לתכולת עבודתם המוגדרת בחוזה למתן השי



 

66  

  

תשלום עבור נסיעות נותני שירותים, אשר השירותים לפי תכולת עבודתם המוגדרת בחוזה זה, ניתנים על  .8
"),  יבוצע בהתאם להוראות מקום השירותידם במסוף, שתפ"א או יחידת בקרה ספציפיים (להלן:" 

 הבאות:

קילומטרים  50מרחק הנסיעה של נותן השירותים למקום מתן השירות המצוין לעיל עולה על  .8.1
 .51-מביתו של נותן השירותים  וישולם החל מהק"מ ה

 הנסיעה כרוכה בהוצאה כספית מצדו של נותן השירותים החיצוני. .8.2

הגשת טופס "הצהרה על נסיעה בתפקיד של נותן שירותים חיצוני" המצורף לנספח זה, חתום ע"י  .8.3
 נותן השירותים ומנהל החוזה.

 החוזה.   הנסיעה אושרה מראש על ידי מנהל .8.4

התשלום לנותן השירותים ישולם עבור מספר הקילומטרים שביצע במכפלת תעריף החשב הכללי  .8.5
₪  1.40"החזר הוצאות נסיעה לנותני שירותים חיצוניים", אשר עומד כיום על סכום של  -ל

ברוטו לקילומטר נסיעה בתוספת מע"מ, וכפי שיתעדכן אחת לשנה ע"י הרשות בהתאם לעדכון 
 א יכלול את זמן הנסיעה בין מקום מגורי היועץ למקום מתן השירות.חשכ"ל ול

במקרים בהם נדרש נותן השירותים במסגרת תכולת עבודתו ובהתאם להוראות מנהל החוזה  .8.6
להגיע לאתר אחר, שאיננו האתר הרגיל בו ניתנים על ידו השירותים, לצורך מתן שירותים ( כגון: 

ב) ייקבע מרחק הנסיעה ליעד בו מבוצעת הנסיעה על ידי פגישה במשרדי ועדות תכנון, וכיוצ"
 מנהל החוזה, בהתאם לעקרונות נספח זה ובהתאם לכך ישולמו לנותן השירותים דמי נסיעתו. 

נותן שירותים חיצוני לא יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה, עבור נסיעה ברכב רש"ת או  .8.7
א יהיה זכאי לכפל תשלום, כאשר מספר נותני שירותים אחר, וכן להצטרפות לנסיעה ברכב 

 נוסעים ברכב אחד.

מהגורם המקצועי  הוצאות טיסה לאתרי עבודה תוחזרנה רק במידה וניתן אישור לטיסה מראש .8.8
כל מקרה לא יעלה החזר ב במחלקת תיירים. טיסההכרטיס קבלה על הוצאת כנגד ברש"ת, ו

במידת הצורך, הרשות תסדיר על אחריותה ועל  וון.כולל מע"מ לכי₪  250ההוצאות על סך של 
 חשבונה את הוצאות הלינה באזור אילת.

לעיל, ואשר משמשים במתן השירותים ביותר  8לגבי נותני שירותים, אשר נכנסים לגדרו של סעיף  .9
באותו ממקום שירות אחד עפ"י הגדרת תכולת עבודתם, ובלבד שהם נוסעים ליותר ממקום שירות אחד 

, תשולם להם גם נסיעתם ממקום שירות אחד למשנהו במהלך יום העבודה בהתאם לתחשיב בודהע יום
  לעיל.     8.6הנקוב בסעיף 
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  טבלת החזר ההוצאות

  

 

התעריפים בטבלה יעודכנו עפ"י תעריפי חשכ"ל לנושא החזר הוצאות נסיעה פעם בשנה בראשון לינואר הערה: 
  בכל שנה.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.1 2.  3.  4.  5.  6.  7.  

ק"מ אתר הרשות 
לכיוון

 סה"כ ק"מ
הלוך/חזור 

 ק"מ) 50(בניכוי 

עלות לק"מ 
בש"ח ע"פ 

 תעריפי חשכ"ל

זר סה"כ בש"ח הח
  הלוך/חזורמקסימלי 

זמן נסיעה 
  הלוך חזור

איזור 
 אילת

 נמל תעופה אילת
- - - 

 5בהתאם לסעיף 
 בנספח.

- 

איזור 
 אילת

נמל תעופה עובדה 
- - - 

 5בהתאם לסעיף 
 בנספח.

- 

איזור 
 אילת

 מסוף טאבה
- - - 

 5בהתאם לסעיף 
 בנספח.

- 

איזור 
 אילת

 מסוף יצחק רבין
- - - 

 5בהתאם לסעיף 
פח.בנס  

- 

שעות 3 224 1.4 160 105 נמל תעופה חיפה    

שעות 4 367 1.4 262 156שדה תעופה ראש פינה    

שעות 4.5 398 1.4 284 167 מסוף ניצנה    

שעות 3.2 193 1.4 138 94 מסוף אלנבי    

שעות 4 263 1.4 188 119 מסוף נהר הירדן    

שעות 4 420 1.4 300 175 בקרה דרום    

שעות 4 406 1.4 290 170 וןבקרה צפ    
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  הצהרה על נסיעה בתפקיד של נותן שירותים חיצוני

  
  
  

  אל: מזמין השירות
  
  

  הריני מצהיר בזאת כי:
  

 ות בתצהיר זה (להלן "הנסיעות").ביצעתי את הנסיעות המפורט  .א
 הנסיעות היו כרוכות בהוצאות כספיות מצידי.  .ב
הנסיעות בוצעו לטובת מתן שירות במסגרת הסכם ההתקשרות עם ___________ מיום__________,   .ג

 בהתאם למפורט להלן:
  

תאריך  
ביצוע 
  השירות

שעות  ביצוע 
(שעת תחילת 
העבודה ושעת 

  סיומה)

 50ביצוע נסיעה מעל 
  "מ (ציון יעד הגעה)ק

  חתימת המבצע  שם המבצע

          
  

    
  

      
  

    
  

      

  
 

 לא נתקבלו אצלי החזרי הוצאות בגין כל אחת מהנסיעות המפורטת בתצהיר זה.  .ד
כאשר מספר נותני שירותים לא דרשתי ולא אדרוש "כפל תשלום" בגין כל אחת מהנסיעות,   .ה

 נוסעים ברכב אחד.
  מרחק ממקום מגורי לנתב"ג.לא כולל את הידוע לי כי המרחק   .ו

  
  

       
  

  על החתום:      
  מבצע/י השירות   

  
        _____________________  

  
  
  

  אגף תשלומיםאל: 

  הנני מאשר החזר נסיעות בהתאם למפורט לעיל,

  מנהל החוזה:__________

  חתימת מנהל החוזה:____________

  _________________ הערות:
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