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  המוסף –' נספח א

סעיף   נושא מס'

  בחוזה

  הוראות מיוחדות

הפרקים  – אוגדן מערכת הביטחון  .1

  והמהדורות הרלוונטיים למתן השירותים

 1.8

   

הפרקים והמהדורות הרלוונטיים למתן השירותים 

   – הספר הצהובבאוגדן מערכת הביטחון הנם: 

תעריף הנדסת דרכים ומסלולי  -תכנון גאומטרי 

 2.5פרק  – תעופה

 – תעריף הנדסת דרכים ומסלולי תעופה -תכנון ניקוז
  2.5פרק 

 – תעריף הנדסת דרכים ומסלולי תעופה -תכן מבנה
  2.5פרק 

  2.23פרק  - תעריף תנועה ותחבורה -תכנון תנועה

  2.7פרק  - אינסטלציה מים וביוב

  2.14פרק  -אדריכלות גנים ונוף - תכנון נופי 

  2.15פרק  - אש  בטיחות

לכל   –תשלום על פי שעות עבודה  – כנון  תעופתית
  היקף של פרוייקט.

, ולגביהם יחול כל האמור ןוכן תעריפי משרד הביטחו

  לטופס הזמנת ההצעות במכרז. 13.1והמוגדר בסעיף 

(מפרט טכני  –השכבות הספרתי  מפרט  .2

 הפרקים -הנדסיות)  ותוכניות למיפוי מיוחד

  שירותיםהרלוונטיים למתן ה ומהדורות

 1.8

  

הפרקים והמהדורות הרלוונטיים למתן השירותים 

בנספח ב'  כמפורטהנם: השכבות הספרתי במפרט 

  לחוזה

 של ההעתקים מספר - האפיון ההנדסי  .3

 המפרט המיוחד (לרבות פרוגראמות)

  למתכנן שימסרו

  האפיון ההנדסי של העתקים 4 יימסרו למתכנן  4.2.1

שערוך שכר החוזה יתבצע בהתאם למדד תשומות   1.8  מדד שערוך שכר החוזה  .4

הבניה למגורים, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית 

  לסטטיסטיקה או כל מדד אחד שיבוא במקומו.

ויודגש כי הצמדה למדד  יובהרלמרות האמור לעיל, 

  :במקרים כדלקמן רקהאמור לעיל תחול 

 רק יחול התכנון שכר שערוך -התכנון בשלב .1

 12-כנון תהא למעלה מבו תקופת הת במקרה

כאשר  חודשים ובאישור מנהל החוזה.

חודשים מיום  12ההצמדה הראשונה תחול 

המצאת הזמנת העבודה ותבוצע ע"פ כל 

  תשלום ותשלום בהתאם.
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  .(ככל שיבוצע) -בשלב הפיקוח העליון .2

בהתאם שכר היועץ התעופתי (ככל שיחול) עבור ב. 

עדכן לתעריף משרד הביטחון (כמפורט בחוזה) המת

  מעת לעת.

לצורך שערוך שכר מדד הבסיס  -מדד הבסיס   .5

  החוזה

המדד הידוע ביום הוצאת הזמנת העבודה לכל   1.8

פרויקט נשוא הפנייה הפרטנית (כהגדרתה בנספח א' 

  לחוזה) מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות.  1

לעניין ערבות החוזה המפורטת בסעיף עוד יובהר כי 

א המדד הידוע ביום חתימת להלן מדד הבסיס יה 15

  החוזה.

 –שיעור שכר החוזה (באחוזים) משרותי תכנון הוא   1.8  שיעור שכר החוזה משירותי התכנון  .6

80%  

שיעור שכר החוזה (באחוזים) משרותי פיקוח עליון   1.8  שיעור שכר החוזה משירותי פיקוח עליון  .7

  20% –הוא 

וי סך הפיצ -פיצוי מוסכם בגין עיכובים   .8

בגין עיכובים  המתכנןשא יהמוסכם בו י

  בלוחות זמנים

  לשירותי תכנון לכל יום עיכוב משכר החוזה 0.5 7.3.8% 

  

תקופת עיכוב בביצוע שלבי עבודה המהווה   .9

  הפרה יסודית  

  לכל שלב עבודה בשירותי התכנון קלנדריים ימים 7  7.3.12

  

  לחוזה 8.8.2להוראות סעיף ישולם בהתאם 8.8.1   החזר הוצאות למתכנן  .10

סכום  –שינויים אקסוגניים בתקופת התכנון   .11

ערך עבודה לביצוע שינוי אקסוגני שמתחתיו 

ישולם שכר התכנון בגין השינויים האמורים, 

 הביטחון משרד בשעות עבודה, לפי תעריף

נמשכות בניכוי אחוז הנחה קבוע  לעבודות

  מראש 

10.3.2.2.1  

 )א(

10.3.2.2.1  

 )ב(

ערך עבודה לשינוי תכנון אקסוגני בסכום הנמוך   .א

יזכה את המתכנן לשכר תכנון,  ₪, 50,000 –מ 

 הביטחון משרד בשעות עבודה, לפי תעריף

 נמשכות לעבודות

 לעבודות הביטחון משרד אחוז ההנחה מתעריף  .ב

בגין שינויי תכנון אקסוגני, הנו כנקוב נמשכות, 

 המתכנן. בהצעת

, יחול כל האמור על תעריפי משרד הביטחון  .ג

   לטופס הזמנת ההצעות 13.1והמוגדר בסעיף 

סכום העדכון  –שינויי בינוי בתקופת הביצוע   .12

של האומדן התקציבי המאושר בגין שינויי 

 לתכנון החוזה שכר ביצוע לצורך עדכון שיעור

  עליון לפיקוח החוזה שכר ושיעור

לצורך  סכום העדכון של האומדן התקציבי המאושר  10.3.2.3.2

 החוזה שכר ושיעור לתכנון החוזה שכר עדכון שיעור

נקוב בפנייה הפרטנית בהתאם ל עליון הנו לפיקוח

  חלוקת עבודה.להליך 

בעלי מקצוע נקובים  –הגורמים הייעודיים   .13

בשם, אשר יהוו חלק בלתי נפרד מצוות 

  המתכנן

  צוות המתכנן ימנו כל אלה: על  11.1.2

אשר יידרשו  תפקידהגורמים/מתכננים/בעלי 

רישות ויעמדו בד במסגרת כל הליך חלוקת עבודה

  לחוזה 2המפורטות בנספח א' 
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פיצוי מוסכם בשל העדר זמינות של גורמים   .14

   .בצוות המתכנן

תו לא העמיד המתכנן מי בגין כל יום במסגר ₪ 2,000  11.1.6

  בזמינות הנדרשת על פי החוזה מצוות המתכנן

  50,000₪של תהיה בסך  החוזהערבות   12.1  כום הערבות החוזהס –ערבות חוזה   .15

ינפיק אישורי באחריות ובביטוח וכן  ביחויהמתכנן   13.1  אחריות בנזיקין וביטוח   .16

בנספח האחריות בנזיקין ביטוח בהתאם למפורט 

  וביטוח

  

ע בשום צורה ואופן מחובות זה כדי לגרומוסף סח ומובהר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר, כי אין באמור בנ

מוותר בזאת  מתכנןכפי שהן נקובות בשאר הוראות החוזה ונספחיו אלא כדי להוסיף עליהן וה מתכנןומהתחייבויות ה

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

  

 ____:______________המתכנןחתימת 
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  לחוזה 1נספח א' 

  -הליך חלוקת עבודה בין מתכננים

 

המתכנן מצהיר בזאת, באופן מלא ובלתי חוזר, כי ידוע לו, שבמסגרת המכרז בחרה הרשות לצורך מתן    .1

השירותים שיינתנו, במהלך תקופת ההתקשרות, מתכננים נוספים (ככל שנבחרו), אשר עם כל אחד 

בנושאי: תכנון גאומטרי, תכנון ת, למתן שירותי תכנון ופיקוח עליון מהם התקשרה הרשות בחוזה מסגר

(בחוזה זה:  תשתיות חוץ-תעופתי, ניקוז, תכן מבנה, תכנון תנועתי, תכנון נופי, בטיחות אש ואינסטלציה

"), וכי במהלך תקופת ההתקשרות, תהא הרשות רשאית להזמין שירותים המתכננים הנוספים"

"), בהתאם להליך המתואר להלן המתכננים הזוכיםם הנוספים (בחוזה זה: "מהמתכנן ו/או מהמתכנני

"), ומבלי לפגוע בזכויות הרשות, בהתאם להוראות החוזה, ומבלי הליך חלוקת העבודה(בחוזה זה: "

 לגרוע משאר ההוראות הנקובות לשם כך בנספח להלן: 

  

ול דעתו בלבד, באופן פרטני קודם להוצאת הזמנת עבודה, יפנה נציג הרשות, בהתאם לשיק  .1.1  

ובכתב, אל אחד מהמתכננים הזוכים, בהתאם לסבב מחזורי הוגן ושווה, לאספקת 

הפנייה השירותים הרלוונטיים, הנקובים בפנייה הפרטנית האמורה (בחוזה זה: "

  "). הפרטנית

במסגרת הפנייה הפרטנית, תציין הרשות את סוג השירות המבוקש, אתר העבודות  .1.2  

טי, כמויות והיקפים נדרשים, לוח הזמנים הנדרש לביצועו, התמורה עבור המתכנן הרלוואנ

וכן כל מידע אחר רלוונטי מעבר למפורט במפרט הטכני. תוך פרק הזמן הנקוב לשם כך 

בפנייה הפרטנית, יאשר המתכנן הזוכה שאליו בוצעה הפנייה הפרטנית, את עמידתו בכל 

  הנדרש בפנייה הפרטנית. 

לטופס הזמנת  13גין הביצוע בפועל תהא בכפוף לתנאי התמורה בחוזה ובהתאם בסעיף התמורה ב  

ההצעות המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה וכן בהתאם להוראות סעיף התמורה בחוזה (אשר 

  מבוסס על אחוז ההנחה הקובע אשר נקבע במסגרת התחרות במכרז נשוא חוזה זה).

  דגשים:  

סר כל ספק, כי התמורה בגין ביצוע בפועל של העבודות/פרויקטים מובהר בזאת, למען ה .1.3  

(אשר תחושב ע"י נציג הרשות), תכלול גם כל שירות, פעילות, מסמך או עבודה אותם נדרש 

  להנפיק או לבצע לצורך אספקת השירותים. 

 עוד מובהר, כי במידה ולא יאשר המתכנן במענה לפנייה הפרטנית האמורה לעיל, את ביצוע .1.4  

פניות ומעלה לאורך תקופת ההתקשרות ו/או  3 - העבודה הנדרשת, מכל סיבה שהיא, וזאת ב

תקופות ההארכה, תהא הרשות רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את החוזה 

  והמתכנן יהיה מנוע ומושתק, מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. 

ך חלוקת העבודה, תנאי לאספקה בפועל של השירותים, מובהר, כי גם לאחר השלמת הלי .1.5  

הינו משלוח הזמנת עבודה מהמנהל למתכנן, בגין השירותים הרלוונטיים, כמפורט בחוזה, 

והמתכנן יספק את השירותים הנקובים בהזמנת העבודה, בהתאם לאחוז ההנחה הקבוע 

  המפורט בחוזה.
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ית, לבצע הליכי חלוקת עבודה שונים, הרשות תהא רשאית, במסגרת פנייה פרטנית ספציפ .1.6  

  למספר סוגי שירותים שונים, לכל הליך עבודה.

המתכנן מוותר בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל  .1.7  

טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן, שמקורן במימוש זכות הרשות לביצוע הזמנת עבודה, 

העבודה, כמפורט בסעיף זה, וכן לרבות לעניין זה: טענות ותביעות  שמקורה בהליך חלוקת

כאמור, שעניינן היקפי ההתקשרויות, אותן תבצע הרשות עם המתכנן ו/או עם מי 

מהמתכננים הנוספים ו/או סכומן, וזאת למען הסר ספק, גם בנסיבות בהן יתקיים פער 

מתכננים הנוספים או המתכנן (חיובי או שלילי), בין מספר הפעמים שבהן הוכרז מי מה

כמבצע בהליכי חלוקת עבודה ו/או בנסיבות בהן יתקיים פער (חיובי או שלילי) בין היקפי 

ההתקשרות עם מי מהמתכננים הנוספים, נשוא הליך חלוקת העבודה כאמור ו/או טענות 

ותביעות כאמור, לפיהן התעריפים בהם התקשר עם הרשות, לצורך אספקת השירותים, 

רת הליך חלוקת עבודה  אחד, יהיו נמוכים יותר מתעריפים בהם התקשר מי במסג

מהמתכננים הנוספים, במסגרת הליך חלוקת עבודה אחר, לאספקת שירותים זהים ו/או 

  דומים.

המתכנן מתחייב לעמוד בכל כללי הליך חלוקת העבודה, לרבות המועדים בהם יחויבו מי  .1.8  

ם לפניות הפרטניות, כפי שייקבעו מעת לעת, בכל מהמתכננים הזוכים, להגיש את אישור

פנייה פרטנית, לפי מהות והיקף השירותים ודחיפות ההזמנה, הכול על פי שיקול דעתה 

  הבלעדי של הרשות. 

  עבודות  שיבוצעו ללא הליך חלוקת עבודה .1.9  

על אף האמור בסעיף זה לעיל ולהלן, תהא הרשות רשאית, בהתקיים כל אחת מהנסיבות     

מפורטות בסעיף משנה זה להלן, לפנות לכל אחד מהמתכננים הזוכים, על פי שיקול דעתה ה

הבלעדי והמוחלט, לצורך אספקת השירותים וזאת מבלי שתידרש לערוך לשם כך הליך 

עבודות ללא חלוקת חלוקת עבודה ו/או פנייה פרטנית, מכל מין וסוג שהם (להלן, יחדיו: "

  "): עבודה

שר סווגה ע"י נציג הרשות כעבודת חירום ו/או עבודה ביצוע עבודה א   .1.9.1    

  בטיחותית, הנדרשת לביצוע מיידי.

מתן שירותים שאספקתם נדרשת, במסגרת ו/או לצורך השלמה ו/או    .1.9.2    

כתוספת, שינוי או התאמה לשירותים (זהים ו/או דומים ו/או נוספים), 

זאת  שסופקו זה מכבר ו/או שהנם מסופקים על ידי מתכנן מסוים, ו

בנסיבות, בהן אספקתם של שירותים כאמור,  מצאו את ביטוין בהליך 

חלוקת העבודה ו/או בהזמנת העבודה הרלוונטית לשירותים המקוריים, 

  ובתנאי, שאלו יבוצעו ברצף ובאותו מתחם עבודה.

ביצוע שירות של תיקון תקלות המצויים במסגרת אחריותו של מתכנן    .1.9.3    

  להלן. 11רלוונטי, כמפורט בסעיף 

אספקת שירותים על ידי מי מהמתכננים הנוספים ו/או על ידי צד שלישי,    .1.9.4    

  בנסיבות המתוארות בסעיף להלן. 
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ללא ביצוע של הליך חלוקת עבודה [בכל מקרה בו של  עבודות  שירותיובהר, כי ביצוע     

"י ע יינתן אשר, כל אחת מהנסיבות המפורטות בסעיפי המשנה לעיל] אך ורקהתקיימה 

ע"י הרשות, עפ"י שיקול  ויקבעי, הנוספים המתכננים, והחלוקה בין הנוספים המתכננים

חלוקת העבודות  את, ככל הניתן, תבצע  הרשותדעתה הבלעדי ועפ"י צרכיה, מעת לעת. 

והכל בכפוף לקריטריונים של זמינות, ושוויוני בסבב מחזורי הוגן  המתכנניםהמיוחדות בין 

  מים מורכבים, איכות הביצוע וכו'.תמחות בעבודות בתחוה

גם בגין ביצוע והשלמתם בפועל ובמועד של השירותים, המפורטים בסעיף משנה זה לעיל  .1.10  

  יהיה המתכנן זכאי לתמורה  הנקובה בחוזה (קרי, אחוז ההנחה הקובע).

 מבלי לגרוע מהוראות נספח זה לעיל, המתכנן מוותר בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, .1.11  

וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן, שמקורן במימוש 

אינו בהליך חלוקת עבודה, כמפורט בסעיף  שמקורןזכויות הרשות, לביצוע הזמנות עבודה 

לעיל, בכל היקף שתמצא לנכון, וכן לרבות לעניין זה: טענות ותביעות כאמור,  1.9משנה 

קשרויות, אותן תבצע הרשות עם המתכנן ו/או עם מי מהמתכננים שעניינן היקפי ההת

הנוספים ו/או סכומן, וזאת למען הסר ספק, גם בנסיבות בהן יתקיים פער (חיובי או שלילי), 

בין מספר הפעמים שבהן התקשרה הרשות עם מי מהמתכננים הנוספים או המתכנן, כזוכה 

בהן יתקיים פער (חיובי או שלילי), בין  שלא במסגרת הליכי חלוקת העבודה ו/או בנסיבות

היקפי ההתקשרות עם מי מהמתכננים, שלא במסגרת הליכי חלוקת העבודה האמורים ו/או 

טענות ותביעות, שמקורן בתעריפי ההתקשרות, שמקורן לא בהליכי העבודה, כמפורט בסעיף 

  זה.
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  2נספח א'

  דרישות חוזיות

  כדלהלן: זוכה כי יהיו במשרדו שני מהנדסיםההמתכנן  בכל תקופת ההתקשרות מחויב .1

 :עומד בתנאים להלן אשר כל אחד משניהםלפחות,  שני מהנדסים .1.1

לחוק  9רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות סעיף  מהנדס .1.1.1

 ;(להלן: "חוק המהנדסים והאדריכלים") 1958-המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח

 -וגם    

לחוק המהנדסים והאדריכלים,  11רשוי בהתאם להוראות סעיף  בעל תעודת מהנדס .1.1.2

האחרון שנקבע להגשת ההצעות כשהתעודה האמורה תקפה על שמו נכון למועד 

 ;במכרז

 -וגם

ינו השנים האחרונות המסתיימות במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ה 7במהלך  .1.1.3

    תכן גאומטרי.בעל ניסיון בתחום תכנון 

תכן גאומטרי האמורים לעיל תכנן  מתוך שני המהנדסיםסף, לפחות אחד נוב .1.1.4

פרויקטים עבודות הסלילה ב, כאשר ההיקף הכספי המצטבר של בפרויקטים שונים

 לפחות, במחירים שוטפים וללא מע"מ. ₪ מיליון  30עמד על סך של  ,כאמורהשונים 

  לצורך עמידה בדרישה חוזית זו:

 מתייחסאו לא הושלמו בוצעו  שלא ככל - " משמעוהיקף כספי של פרויקטים"

  .אשר נערך בשלב התכנון המפורט  המתכנן מדןולא בגינם הכספי ההיקף

משרד המציע המעסיק את שני המהנדסים כעובדים שכירים  -משמעו" מעסיק"

  השייכים למצבת עובדיו.

כל התשלומים אשר שולמו בפועל, למעט תשלומי  -" משמעםמחירים שוטפים"

  מע"מ וריבית.

  " משמעו בתוך התקופה הנקובה ולאו דווקא בכל התקופה.במהלך"            

  ."תכנן" משמע : השלים תכנון מפורט

" משמען: ביצוע כל אלו במצטבר: עבודות מצעים וגם עפר וגם אגו"מ עבודות סלילה"

וגם אספלט. יובהר כי עבודות מסילות ברזל אינן כלולות במסגרת הגדרת עבודות 

 סלילה כאמור.

תהווה  -מתכנן הזוכה מצהיר כי אי עמידה כנדרש לעיל במהלך תקופת ההתקשרות בחוזה ה .1.2

  הפרה יסודית של החוזה בהתאם להוראות החוזה.
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במידה ויידרש מי מהמתכננים הזוכים להציג במסגרת הליכי חלוקת העבודה, מעת לעת ועפ"י  .2

ותני השירותים כאמור לעמוד יידרשו נ -דרישת הרשות מי מבעלי התפקיד המפורטים בטבלה שלהלן

   :בדרישות כדלקמן

הכשרה  נושא מס'
לרשות לקראת ועבר יש מידע דרישות נדרשת

 ביצוע כל פרוייקט

1.  

תכנון 
  תעופתי 

  
 

כל
רי
אד

ס/
נד
ה
מ

 

בדיקת התאמת שנות ניסיון  5בעל 
תכנון התשתיות בצד האווירי 

    ICAOלהנחיות 

שם המשרד, פרופיל המשרד, שנת 
ישום ורישוי הקמה, תעודת ר

המתכנן בתחום המקצועי, פירוט 
התאמת המשרד לביצוע המטלות 

פרוייקטים  3שבחוזה: הצגת 
לפחות בהם תכנן היועץ ובוצעו ב 

 שנים האחרונות  3

2.  
  ניקוז

ס  
נד
ה
מ

 
 

שנות ניסיון בתחום המקצועי  7בעל 
הנדרש לביצוע המטלות כאמור 

 בחוזה. 

שם המשרד, פרופיל המשרד, שנת 
דת רישום ורישוי הקמה, תעו

המתכנן בתחום המקצועי, פירוט 
התאמת המשרד לביצוע המטלות 

פרוייקטים  3שבחוזה. הצגת 
לפחות בהם תכנן היועץ ובוצעו ב 

 שנים האחרונות 7

3.  
  תכן מבנה

ס  
נד
ה
מ

 
 

שנות ניסיון בתחום המקצועי  7בעל
הנדרש לביצוע המטלות כאמור 

 בחוזה. 

שם המשרד, פרופיל המשרד, שנת 
, תעודת רישום ורישוי המתכנן הקמה

בתחום המקצועי, פירוט התאמת 
המשרד לביצוע המטלות שבחוזה. 

פרוייקטים לפחות בהם תכנן  3הצגת 
 שנים האחרונות. 7היועץ ובוצעו ב 

 תכנון תנועתי  .4

 
ס
נד
ה
מ

 

שנות ניסיון בתחום המקצועי  7בעל 
הנדרש לביצוע המטלות כאמור 

 בחוזה.

, שנת שם המשרד, פרופיל המשרד
הקמה, תעודת רישום ורישוי 

המתכנן בתחום המקצועי, פירוט 
התאמת המשרד לבצוע המטלות 

פרוייקטים  3שבחוזה. הצגת 
לפחות בהם תכנן היועץ ובוצעו ב 

 שנים האחרונות 7

  תכנון נופי  .5

כל
רי
אד

 

שנות ניסיון בתחום המקצועי  7בעל 
הנדרש לביצוע המטלות כאמור 

 בחוזה. 

ל המשרד, שנת שם המשרד, פרופי
הקמה, תעודת רישום ורישוי 

המתכנן בתחום המקצועי, פירוט 
התאמת המשרד לביצוע המטלות 

פרוייקטים  3שבחוזה. הצגת 
לפחות בהם תכנן היועץ ובוצעו ב 

 שנים האחרונות 7
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הכשרה  נושא מס'
לרשות לקראת ועבר יש מידע דרישות נדרשת

 ביצוע כל פרוייקט

6.  

-אינסטלציה
תשתיות 

  חוץ.

  

 
ס
נד
ה
מ

 

שנות ניסיון בתחום המקצועי  7בעל 
הנדרש לביצוע המטלות כאמור 

 זה. בחו

שם המשרד, פרופיל המשרד, שנת 
הקמה, תעודת רישום ורישוי 

המתכנן בתחום המקצועי, פירוט 
התאמת המשרד לביצוע המטלות 

פרוייקטים  3שבחוזה. הצגת 
לפחות בהם תכנן היועץ ובוצעו ב 

 שנים האחרונות 7

  בטיחות אש  .7

י 
א
ס
נד
ה

ס/
נד
ה
מ

ת
חו
טי
 ב
עץ
יו
 כ
ה
מכ
ס
ה

 

י שנות ניסיון בתחום המקצוע 7על 
הנדרש לביצוע המטלות כאמור 

 בחוזה.

שם המשרד, פרופיל המשרד, שנת 
הקמה, תעודת רישום ורישוי 

המתכנן בתחום המקצועי, פירוט 
התאמת המשרד לביצוע המטלות 

פרוייקטים  3שבחוזה. הצגת 
לפחות בהם תכנן היועץ ובוצעו ב 

 שנים האחרונות 7
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  (מצורף על דרך ההפניה) הספרתיות השכבמפרט  -' נספח ב

  

  

  

  

  טכני  מפרט

  למיפוי ותכנון ספרתי 

   רשות שדות התעופה
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  מבוא   .1

 מטרת המפרט  1.1

  הבטחת איכות המיפוי והתאמה לתקנים מקובלים. 1.1.1

 שפה משותפת ושליטה מרבית במגוון תחומים בשלבי התכנון, הביצוע והאחזקה. 1.1.2

הבטחת האפשרות להזין מידע גרפי ואלפאנומרי למאגר מרכזי ולמערכות מידע גיאוגרפיות  1.1.3

 של רש"ת.

 קבצים במערכת ניהול קבצים של רש"ת.  הבטחת האפשרות לניהול 1.1.4

 מונחי יסוד. 1.2

  ראה נספח ט' להבהרות מונחים בהם נעשה שימוש בגוף המפרט.  1.2.1

 דרישות כלליות  1.3

לפני ביצוע כל עבודה חובת הספק לקבל תדריך, טופס הזמנה (הכולל בתכו גם מימוש  1.3.1

 ם מועד לביצוע. סעיפים אופציונלים המפורטים במפרט) נספחי המפרט, אישורי כניסה ותאו

כי  ייתכןולנהוג ע"פ כללי המפרט ורוחו.  העבודההספק נדרש להבין את מטרת  - אחריות  1.3.2

במפרט, באחריות הספק לתעד את כל  הוגדרובזמן הביצוע יתגלו מקרים ומצבים שלא 

  על כל מקרה שלא מוגדר. ולדווח  המידע הנדרש

ת ואין למסור חומר זה לגורם כלשהו כל הנתונים שיאספו יהיו רכוש רש" - זכויות וסודיות 1.3.3

שימוש בחומר  ןפעמי על רישיו-ללא אישור בכתב מהמנהל. הספק יידרש לחתום באופן חד

 לכל תקופת ההתקשרות.

 הבטחת איכות  1.4

רש"ת, ע"פ שיקול דעתה, תבצע בקרת איכות לעבודה באמצעות מודד מבקר וכלים נוספים.  1.4.1

 ת.הספק יידרש לתקן תוכניות ולעמוד בדרישו

 הבקרה כוללת : 1.4.2

 שלמות ודיוק במדידה ובסקרי שדה כולל ביסוס המיפוי. 1.4.2.1

 מחשוב ועמידה בדרישות המפרט.  1.4.2.2

  תתוכנה גראפי 1.5

מיפוי ואיסוף המידע יבוצעו וימסרו בקבצי אוטוקאד תיקנים בלבד. (גרסת אוטקאד נדרשת  1.5.1

 תימסר בהזמנה).  

 מסירת המידע לרש"ת 1.6

עות אתר ג'מבומיל או ע"ג תקליטור ובפרויקטים או באמצ Emailמסירת המידע תבוצע ב  1.6.1

 המנהלים באתר חיצוני ע"פ נוהלי הפרויקט . 

ומסירת כל הקבצים התומכים לרבות  Etransmit יימסרו קבצים מכווצים  לאחר פקודת 1.6.2

shx,ctb,lin  יש להעביר את כל הקבצים ללא ספריות משנה (סמן אפשרות .Place all files 

in one folder.( 

תוצרי העבודה (קובצים ודוחות) יוגשו גם כעותק קשיח הכולל חתימה  –ותק קשיח חתום ע 1.6.3

  .להצהרת התקפות
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 סטנדרט תוכניות     .2

 מפרטים  2.1

  תוכניות הנדסיות יבוצעו ע"פ אחד מהמפרטים הבאים:  2.1.1
 

  הסברים      רמת איכות 

  מפרט רש"ת

  (מפרט זה) 

"י רשות שדות ברירת המחדל להגשת כל תוכנית הנדסית שתוזמן ע

  התעופה.

  תיעוד עבור קליטה למערכת נכסים של רש"ת.      מפרט נכסים 

שימש עבור  AMERICAN INSTITUTE OF  ARCHITECTSמפרט אמריקאי  AIAמפרט 

. במקרים מסוימים תתכן דרישה להגשת מידע ע"פ 3תכנון ובנית טרמינל 

  רשימת השכבות והבלוקים של מפרט זה.

  ן משרד הפנים להגשת תוכניות מתאר. תק  מפרט מבא"ת 

  תקן מפ"י להגשת תוכניות תצ"ר   מפרט חני"ת

  מיפוי תעופתי יבוצע ע"פ תקני  ICAOמפרטי 

International Civil Aviation  Organization    

  המפורטים במסמכים הבאים 

Annex 14     

Doc 9674 AN/946  

מפרט הספק. במקרים אלו הספק  יתכנו מקרים בהם תאושר הגשה ע"פ  מפרט הספק 

  חייב להגיש תיעוד מלא כולל רשימת שכבות וספרית בלוקים.

  

 תקפות   2.2

  בנספח ו':   ראה פרוט נוסח ההצהרה   -כל תוכנית תכלול הצהרת תקפות 2.2.1
 
    הסברים      שיטה \תקפות  קוד

    מדידה קרקעית מלאה חתומה בידי מודד   מדידה קרקעית  1

פוטוגרמטריה   2

  ות קרקעיות והשלמ

מדידה פוטוגרמטרית והשלמת פרטים במדידה קרקעית. 

  חתומה בידי מודד  

  

מדידה ומיפוי מתצלומים או מתמונות ספרתיות חתומה   פוטוגרמטריה  3

  בידי מודד.

  

תוכנית המבוססת על הפיכת ביטוי גרפי של נתונים לביטוי   סיפרות (דיגיטציה)  4

  ספרתי.

  

יננו מודד) לנכונות התוכנית (בד"כ התחיבות ספק (שא  עדות   5

  לאחר ביצוע). 

  

תכנון . נדרש לציין מהי מדידת המצב הקיים עליה מבוסס   תכנון   6

  התכנון.
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 רשימת תוכניות (תיעוד נלווה)    .3

לכל מסירת קבצים תתלווה רשימה של הקבצים ותוכנם. ימסרו שתי רשימות בהפרדה  3.1.1

).   הרשימות בפורמט אקסל  Sheet fileי גיליונות (  וקובצ  ( Data files) לקובצי נתונים

 .  ןכדלהל

  מבנה רשימת לקובצי הנתונים 3.1.2

 

  שם הפרויקט  _____________ 

 רשימת קבצי נתונים 

  

  שם קובץ נתונים  סד

  (אנגלית)

  תאור

  (עברית)

מס   קנה מידה 

  גרסה 

  תאריך הגרסה

1            

2            

3           

 

 ונות וההדפסה  מבנה הרשימה לקובצי הגילי 3.1.3

 

  קט      _____________ישם הפרו

  רשימת קובצי גליונות 

    

שם קובץ  סד

  גליונות  

Sheet file  

  שם גיליון

 PLT 

  

מס   קנה מידה   נושא\תאור

  גרסה 

  תאריך הגרסה

1             

2              

3              

  

  חלוקה לקבצים (סוגי קבצים)    .4

 DATA  FILES  - קובץ נתונים  4.1

    UCS WORLDכולל מידע רציף של התוכנית ומוגדר ב  קובץ הנתונים 4.1.1

 קבצי נתונים יופרדו ע"פ חוץ ופנים  תחום, אופי, וקנ"מ כדלהלן: 4.1.2

כל קומה קובץ נתונים אחד.  לתוכניות חוץ  -תבוצע הפרדה בין תוכניות קומות – פנים\חוץ 4.1.3

 (בינוי) קובץ נתונים אחד לכל תחום בכל מרחב הפרויקט. 

רדה ע"פ תחום מקצועי (מדידה, אדריכלות, מים, ביוב, דלק, חשמל, תבוצע הפ – תחום 4.1.4

 קדסטר וכו'.  (ראה פרוט תחומים בטבלאות הקוד).
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)  7תבוצע הפרדה לפי תנוחה, חתכים, הגדלות, רשימות וכו. (ראה פרוט בסעיף  – אופי 4.1.5

 םיהפניה בין תוכניות כגון הפניה ממפה לחתך או לפרט תבוצע באמצעות בלוקים ייעודי

 (תגים ובועות) הצגה משולבת תבוצע בקבצי גיליונות בלבד.

מפות יותאמו לקנ"מ הדפסה אחד, במידת הצורך יועתקו מתוך תוכנית המפה  – קנ"מ 4.1.6

חלקים לתוכנית נוספת עבור קנ"מ שונה ובהן תבוצע הכללה או פירוט כולל עריכת גודל 

   ומיקום. מודגש כי גם במקרים אלו רצף המידע במפה ישמר.

  SHEET FILES  תקובץ גיליונו 4.2

קובץ גיליונות הוא קובץ ריק מנתונים, זהו קובץ "מארח" והוא  קורא במרחב המודל  4.2.1

. לחילופין קובץ גיליונות יכול להכיל  XREF   - Relative Pathלמספר קבצי נתונים ב   

 קובץ נתונים אחד.   

מידע תבוצע אך ורק בקובץ קובץ גיליונות מיועד לצורך הפקות בלבד. כל עריכה של  4.2.2

  הנתונים. 

מרחב הנייר בקובץ הגיליונות יכול להכיל גיליון אחד או מספר גיליונות. כל גיליון יוגדר  4.2.3

 ). כלומר כל לשונית מציגה גיליון הדפסה אחד.  (LAYOUTבלשונית נפרדת  

 .VIEWS)  אחד (מסגרת אחת) או מספר מבטים  VIEWכל לשונית יכולה להכיל מבט  ( 4.2.4

 מקומי שהוגדר לצורך התצוגה ובקנ"מ הנדרש.  UCSבתצוגת הגיליון יכולה להיות 

 יש להגדיר את הגודל האמתי של הנייר.  LAYOUTבכל   4.2.5

  PLT/PDF/DWF FILE  -קובץ הדפסה  4.3

ע"פ    PLTובפורמט  PDFבקובץ הגיליונות יוכן קובץ בפורמט   LAYOUTלכל לשונית   4.3.1

 DWTדרישה יוכן גם קובץ 

 סוגי הקבצים סיכום 4.4

  מרחב המודל  סוג קובץ

MODEL SPACE  

  מרחב הנייר

PAPER SPACE 

  פורמט

  נתונים

Data  Files 

מידע רציף של התוכנית ללא הערות 

  או מידע נלווה

  UCS WORLDמוגדר ב 

 DWG  (LAYOUT)ללא לשוניות 

  גיליונות

Sheet Files 

 xrefקריאה למספר קבצי נתונים ב 

  גון מדידה) או קובץ נתונים אחד (כ

לשונית נפרדת לכל גיליון הדפסה .  

 VIEWSבכל לשונית מסגרות, חלונות 

  והגדרות ההדפסה האחרות.

DWG  

  קובץ הדפסה

PLT File  

  PLT/PDF/DWF  גיליון אחד  –לשונית אחת   
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 שמות קבצים  .5

    (DWG)קובץ נתונים  5.1

 ת לאורך כל הפרויקט.שם קובץ נתונים הוא גם קוד התוכנית . יש לשמור על קוד התוכני 5.1.1

קוד  התוכנית יבנה מרצף של מספרים ואותיות אנגליות בלבד. במידה ונדרשת הפרדה היא  5.1.2

 תבוצע באמצעות קו תחתון.

אין הגבלה לאורך הקוד. רצוי לכלול בתוך הקוד קודים למיקום, תחום, ואופי. רצוי    5.1.3

 להשתמש בטבלאות הקוד של רש"ת .    

י  הקודים יקבע ע"י המתכנן בתאום עם רש"ת. רשימת הקודים במקרים של תכנון פרויקטל 5.1.4

 תימסר בתחילת הפרויקט לאישור רש"ת.

הקודים ע"פ הסטנדרט  -בעבודת תכנון ע"פ מפרט אחר כגון מפרט נתיבי ישראל, רכבת וכו' 5.1.5

 הנדרש שם.

 בקובצי מדידה  5.1.6

 שם קובץ המדידה למיפוי חוץ זהה לקוד ההזמנה.  5.1.6.1

 פנים בהתאם להגדרות במפרט נכסים. שם קובץ מדידה למיפוי  5.1.6.2

 שמות קובצי רקע כגון קדסטר או מגרשים ימסרו מרש"ת   5.1.6.3

 בהתאם לדרישה במבא"ת  –בהכנה ע"פ מפרט מבא"ת   5.1.6.4

 להלן דוגמאות : 5.1.6.5

  

  קוד תוכנית\שם הקובץ  הסבר

 BGG2250      2250בן גוריון ,מיפוי חוץ,  הזמנה 

 ALB010010000  0 , קומה10, מבנה 10אלנבי,מיפוי פנים, מבנן

 TM_PRC  קדסטר  –תמנע 

 SURVEY_2250  מבא"ת  2250מדידה הזמנה 

 CXC5102  תוכנית ניקוז 

 

 (DWG)קובץ גיליונות  5.2

בן  הוא שם הקובץ ל  S-BGG2250, מקף , קוד קובץ.  לדוגמא Sיבנה כדלהלן: האות  5.2.1

ונים של מיפוי מצבי,  והוא יכול לכלול קריאה לקובצי נת 2250גוריון ,מיפוי חוץ,  הזמנה 

 קדסטר, מגרשים וכו'.  

, מקף , קוד Sבפרויקטים גדולים הכוללים מספר רב של גליונות שם הקובץ יבנה כך : האות  5.2.2

 קובץ, מקף, מספר גיליון ראשון, מקף, מספר גיליון אחרון.

  (PLT\PDF)קובץ הדפסה 5.3

 , מספר הגיליון.,מקף, קוד קובץ מקף  Sיבנה כדלהלן :  קוד קובץ , מקף, האות  5.3.1



 

19  

  03 - 9721723:  פקס 9750581-03, 03 -  9750659:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  כתובת
Address: P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport, Phone: 972 3 9750569/581, Fax: 972 3 9721723  

  

 דוגמאות:  5.3.2

  מספר   הסבר

  גליון

S קוד קובץ  מקף  

 S - E141  4   141של קובץ חשמל  4גליון 

  

 חלוקה ומבנה גיליונות  .6

 חלוקה לגיליונות ומפתח גליונות  6.1

גודל סטנדטי  (בהתאם לדרישות ההזמנה או הפרויקט יש להגדיר קנ"מ עבודה, גודל גיליון 6.1.1

 ים בסטריפ.,מידת החפיפה  וציונים נדרש

חלוקת הגיליונות תוגדר בתחילת הפרויקט לכל תחום העבודה ותהיה משותפת לכל  6.1.2

 המתכננים.

 חלוקת הגיליונות לפרויקט תשמר כקובץ נתונים של חלוקת גיליונות. 6.1.3

בכל מקרה בו התוכנית ערוכה במספר גיליונות יוצג מפתח גיליונות, כלומר  חלוקת  6.1.4

 להדגיש  את הגיליון המתאים במפתח.  \יפוי, יש להכהותהגיליונות על רקע מדולל  של  המ

 מבנה גיליונות למפות   6.2

 10בתוכנית תכלול מסגרת כפולה, קוארדינאטות ירשמו כל  - מסגרת גיליון וקואורדינאטות 6.2.1

 ס"מ   0.6ס"מ, גודל הצלב  10ס"מ בתוך המסגרת, בתוך המסגרת תבוצע רשת צלבים כל 

 עליונה בתוך מסגרת המפה. יוצג בפינה ימינית  –חץ צפון  6.2.2

 סרגל קנ"מ קווי יוצג בתחתית המפה בתוך מסגרת המפה.  –סרגל קנ"מ  6.2.3

 כותרת רש"ת סטנדטית למפות הכוללת  –כותרת  6.2.4

 מחוז נפה, ישוב  –מקום  6.2.4.1

 שם הפרויקט והתוכנית    6.2.4.2

 מספר גיליון, גודל נייר, וקנ"מ  6.2.4.3

 ערך, ביקר, שרטט 6.2.4.4

 שם קובץ ומיקומו  6.2.4.5

 לוגו ספק ורש"ת  6.2.4.6

 טת המדידה שי 6.2.4.7

 הצהרת מודד 6.2.4.8

 מקרא  6.2.5

 מקרא של סימנים מוסכמים במפה.  6.2.5.1

 בתוכניות מורכבות תתכן הפניה לתוכנית מקרא.   6.2.5.2

 תרשים סביבה 6.2.6

 יוכן תרשים סביבה בקנ"מ מוגדר.התרשים יכלול קואורדינאטות וחץ צפון  6.2.6.1

 באחד מקני המידה הבאים  6.2.6.2
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קואורדינאטות  כלולכל מיפוי יכלול תרשים סביבה. תרשים הסביבה יוכן בקנ"מ, י 6.2.6.3

 ורקע מעודכן של אזור המיפוי.

 מבנה גיליון  לתוכניות תכנון  6.3

 בנוסף למידע הנדרש בגיליונות מדידה בגיליונות תכנון ירשמו גם : 6.3.1

   7ראה סעיף  -ראשוני, מפורט, לאחר ביצוע  –שלב פרויקטלי  6.3.1.1

 לעיון, לאישור, למכרז, לביצוע  –מטרת התוכנית  6.3.1.2

 סה, תאור השינוי בגליון.מס גר –טבלת גרסאות  6.3.1.3

 ציונים אחרים כגון הערות, טבלאות שטחים וכו' -אחר 6.3.1.4

 שלב מהדורה וגרסה   .7

 (רלוונטי לתוכניות תכנון בלבד)

 שלבים בפרויקט  7.1

 שלבי פרויקט עיקרים והקוד שלהם:    7.1.1

  

  הסבר STAGE  קוד

SD SCHEMATIC  DESIGEN תכנון ראשוני, סכמטי כולל שלב החלופות  

PD PRELIMINARY  DESIGEN תכנון מוקדם  

BP BUILDING PERMITS 9טיפול סטטוטורי היתרים (ראה פרוט בסעיף(  

DD DETAILD  DESIGEN(למכרז ) תכנון מפורט  

CD  CONSTRUCTION DESIGEN  (לביצוע)  תכנון סופי  

AM AS MADE מצב קיים לאחר ביצוע  

  (בכל השיטות מדידה, פוטוגרמטריה, עדות) 

  

י הפרוקיט יוגדרו במבנה ספריות הפרויקט ובבלוק הכותרת. אופציונלית ניתן להגדיר שלב 7.1.2

 את שלב הפרוקיט גם בקוד הקובץ. 

בתום כל שלב התוכניות תתואמנה בין כל המקצעות בפרויקט ויוגשו למנהל הפרויקט  7.1.3

 ברש"ת.

 " תראה פרוט בסעיף "תוכנית סטטוטוריו –תוכניות עבור היתרים  7.1.4

 סאות   עדכונים וגר 7.2

 עדכון לתוכניות יבוצעו בקובץ הנתונים במרחב המודל בלבד. 7.2.1

סימון גרסאות בתוכניות יבוצע באמצעות "עננים" המקיפים את אזור העדכון . בתוך הענן  7.2.2

 ירשם מספר העדכון (בבלוק הייעודי לכך)

 עננים יתייחסו לגרסה אחת בלבד, בכל גרסה חדשה ימחקו העננים  של הגרסה הקודמת.  7.2.3

ירה של מספר עדכונים תחייב גרסה חדשה לתוכנית. גרסה חדשה תירשם בעננים, בבלוק צב 7.2.4

 )   3מעקב גרסאות. וברשימת התוכניות (ראה סעיף 



 

21  

  03 - 9721723:  פקס 9750581-03, 03 -  9750659:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  כתובת
Address: P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport, Phone: 972 3 9750569/581, Fax: 972 3 9721723  

  

במקרים בהם מספר גרסה יירשם גם בשם הקובץ יש לרשום מספר גרסה חדשה גם בקוד  7.2.5

 הקובץ, בשם קובץ גליונות והדפסה. 

  AS MADE)תיעוד בתום ביצוע  ( .8

סיום כל פרויקט או עבודה הנדסית מכל סוג יוגשו תוכניות חדשות שמטרתן תיעוד של  ב 8.1.1

המצב החדש. במקרים בהם לא ניתן לבצע מדידה  המסירה היא של תוכניות התכנון 

בגרסתן הסופית ובתוספת הצהרת המודד והמתכנן על ביצוע בפועל ע"פ התכנון. מודגש כי 

 כולל פרטים.  נדרשת מסירה מלאה של כל התוכניות

 יש להשאיר בתוכניות רק מידע רלוונטי למצב הסופי (ניקוי ענני גרסאות והערות להקמה). 8.1.2

התוכניות יהיו מלאות ויכללו את כל הפרטים בתחום גבול הפרויקט (כולל פרטים שלא  8.1.3

טופלו במסגרת הפרויקט). יש לתעד ולציין את החיבור של פרטים למצב הקיים (חיבור 

ישן או \וכו'). בפרטי תשתית יש לציין בכיתוב האם מדובר בפרט קיים  םייתשתיות אספלט

 בפרט חדש.

מודגש כי יש להגיש גם תוכניות מדידה להריסות כלומר פרוט של פרטים שנהרסו או  8.1.4

 שנותקו (תשתיות מתות).

 רמת הפרוט הנדרשת מפורטת בהמשך (כולל סעיפים המוגדרים כאופציונאלי) 8.1.5

 גדרות להלן :התיעוד יבוצע ע"פ הה 8.1.6

  

  הערות   תקפות   תחום   סוג

תוכניות ביצוע מעודכנות ותוכניות מדידה   עדות+ מדידה  אדריכלות   מבנים

  (תוכנית המדידה ללא תלות בתוכניות הביצוע)

תוכניות הביצוע המעודכנות מאושרות ע"י   עדות  מערכות    מבנים

  המתכנן 

מיפוי   חוץ מבנה

  טופוגרפי  

  וססות על מדידה לאחר הביצוע תוכניות המב  מדידה

    עדות+ מדידה  מערכות   חוץ מבנה

  

יכלול לפחות את תוכניות הנתונים הבאות לכל האתר (יתכן  (CIVIL)תיעוד מחוץ למבנה  8.1.7

 פרוט נוסף ע"פ הפרויקט):

  

 שם קובץ   תחום 

 

  דוגמאות למידע 

  צמחיה, גדרות וקירות,  תכסית, דרכים, מבנים,BASE  מיפוי מצבי 

  נקודות גובה , קווי גובה, קווי טופוגרפיה ALTT  גובה 

  סימוני צבע למטוסים, עזרי ניווט, מסעות   TRFC  תעופה 

  ועמודים כללי פרסום ותמרור, שילוט סימוני צבע לרכב  ATRF  תעבורה תנועה ו
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  תאורת רחוב ,תאורת מסלולים ,תקשורתמתח נמוך וגבוה,   ELCM  חשמל תקשורת

  הידרולוגיה, קווי מדרון תעלות וצנרות ניקוז  DRNG  וסגור ניקוז פתוח

    WATR  מים הספקה+כיבוי  

  קולחין בסניקה, ראשי מערכת גינון, צנרת גינון  IRRI קולחין והשקיה -גינון 

  דס"ל דלק שמן חומרים מסוכנים  FUEL  מערכות דלק

  סימון כל הפרטים שנהרסו   DMOL  הריסות 

 

יכלול לפחות את תוכניות הנתונים הבאות לכל קומה ( פרוט נוסף יימסר  תיעוד בתוך מבנה 8.1.8

 ע"פ הפרויקט):

  

 קוד    תחום 

  

 ARCHITECTUREA  אדריכלות

 LIFE SAFETY D  בטיחות

  FIRE PROTECTION F  כיבוי אש

  GRAPHICS / SIGNAGE G  שילוט ותימרור

  MECHANICAL M  מיזוג אוויר / מכניקה

  BAGGAGE – OUTBOUND O  מטען

  GROUNDING Q  הארקה

  FIRE ALARM R  גילוי אש

  STRUCTURAL S  מבנה / קונסטרוקציה

     

     

 

 בקבצי נתונים נדרש להפריד בין תוכניות מאופי שונה להלן המלצה לקוד  8.1.9

  

  הסברים      קוד  אופי  תוכנית   קבוצה 

מפות 

(PLAN)  

. ביטוי גראפי: כל תוכנית שעונה להגדרה של מפה. כלומר  10  מפה   

  ל מרחב נתון במבט על וביחס קבוע (קנ"מ).ש

  תמונת רסטר מיושרת. (בקוד זה נכללת גם מפתצלום)  11  אורתפוטו

  כל גזירה מרצף המפה לצורך הצגתה בקנ"מ שונה.   12 הקטנות   הגדלות,

  כל תאור של פרט בודד.    20  פרטים    פרטים 

  ן סכמות חשמליות, סכמות מים וכו.כגו  21 תרשימים וסכמות 
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(DETAILS)  כגון חתכים אדריכליים, קונסטרוקציה וכו.  22  חתכים  

  חזיתות מבנים .  23  חזיתות

    24  תמונות

  טבלאות חומרים , סוגים וכו'.  30 רשימות וטבלאות   רשימות 

  במקרים בהם המקרא מוגדר כקובץ נפרד .  31  מקרא 

  אות תוכן  (בהכנת חוברות).דף שער, טבל  32  מידע נלווה   

  

 מדידות עבור תוכניות סטטוטורית  .9

 סוגי מיפוי סטטוטורי והקוד שלהם    9.1

 

  סימוכין  הסבר STAGE  קוד

BP BUILDING PERMITS  מדידות עבור בקשה להיתרי

  בניה. (תיק ורוד, גרמושקה )

חוק התכנון והבניה +  פילוט 

  רישוי זמין 

DP DIVISION PLAN ד וחלוקה אנליטי תשריט איחו

  (לא לצרכי רישום)

חוק התכנון והבניה + 

  מבא"ת

RD  REGISTRY  PLAN (תצ"ר) מפ"י  תוכניות לצרכי רישום  

CP CONSTRUCTION PLAN(נתב"ג בלבד) תוכניות בינוי    

BP DESCRIBE PLAN  תוכניות מתאר– 

  תמ"א,תב"ע,תת"ל  

  

 

 היתרי בנייה 9.2

 מדידה: 9.2.1

 . 1:250מדידה טופוגרפית  בקנ"מ ברירת המחדל למיפוי היא  9.2.1.1

מטר מתחום הבקשה. ובמקרה של מבנה שוליים  50עד  20תחום המדידה יוגדר כ  9.2.1.2

 מטר מתחום המגרש. תחום במיפוי יכלול את הדרכים הגובלות במגרש.    10של 

יחושבו ויוצגו קווי גובה  10%במקרים בהם שיפוע הקרקע בתחום המיפוי מעל  9.2.1.3

 ר.מט 0.5ברווח אנכי של 

 .1:250ת גובה, בכפוף לקנ"מ קודודרישות הדיוק, פרוט התוכן, וציפוף נ 9.2.1.4

 דגשים נוספים למדידה :  9.2.2

 של כל התשתיות.  TLנדרש למדוד  9.2.2.1

 יש למדוד ולהציג גובה ראש של גדרות וקירות  9.2.2.2

 לכל מבנה יוצג גובה רצפת הכניסה וגובה הגג העליון.   9.2.2.3

 ע"פ דרישה ימדדו גם הפרטים הבאים : 9.2.2.4

 . ובנוסף חתכים, חזיתות והגדלות של פרטים.1:100פנים (קומות) בקנ"מ מדידת  9.2.2.5

פתיחת שוחות לצורך זיהוי ומדידת גבהים תת קרקעיים. (במקרים של התחברות  9.2.2.6
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 לתשתיות קימות).

מפלס תחתון של קווי תשתיות עילית. (במקרים בהם נשוא ההיתר מתחת לקו  9.2.2.7

 עילי). 

 קדסטר ומגרשים-רקע תכנוני למדידה 9.2.3

פת המדידה יוצגו גבולות גושים חלקות מגרשים וקווי בנין ככל שמופיע בתחום במ 9.2.3.1

 המדידה.

גם כאשר גבול החלקה או  - מספרי חלקות ומגרשים יוצגו במפה בכל מקרה  9.2.3.2

 המגרש מחוץ לתחום המדידה.

 תרשים סביבה  9.2.4

  1:2,500מפת ההיתר  תכלול  תרשים סביבה בקנ"מ  9.2.4.1

 ם ואת תחום המיפוי  התרשים יציג גושים חלקות ומספריה 9.2.4.2

 התרשים יכלול רשת קואורדינאטות וחץ צפון .  9.2.4.3

 ציונים וכותרות במפה  9.2.5

 בלוק כותרת מדידה של רש"ת   9.2.5.1

 גושים, חלקות ומגרשים   –פרטי המקרקעין  9.2.5.2

 שיטת מדידה של תשתיות תת"ק 9.2.5.3

 שיטה וחומר הביסוס לשחזור גבולות 9.2.5.4

 ציון פרטים שלא נמדדו 9.2.5.5

 המגרש או החלקהרשימה של ערכי נקודות גבולות  9.2.5.6

 יש להקפיד על הצגת מקרא כולל למידע התכנוני -מקרא 9.2.5.7

 עריכה גרפית (מותאם לדרישות מבא"ת) 9.2.6

 מ"מ 4כותרות יוצגו בכיתוב בגובה  9.2.6.1

מ"מ.  חלקה תוצג בצבע  8גוש יוצג בצבע שחור ובאמצעות משולשים. כיתוב בגובה  9.2.6.2

 מ"מ.  1.8שחור כיתוב בגובה 

 .242נין יוצג בצורת קו נקודה, בצבע קו ב 160גבול מגרש יוצג בצבע  9.2.6.3

  HATCH-DOTSמבנים יודגשו באמצעות  9.2.6.4

 בקנ"מ שונה מקנ"מ המדידה.  ע"פ הצורך יוכנו גיליונות הדפסה 9.2.6.5

 0.25בלוקים יוגדרו בקנ"מ  9.2.6.6

 תוכניות איחוד וחלוקה.  9.3

 מדידה: 9.3.1

תחום המדידה יכלול מגרשים מלאים  1:500או  1:1000מדידת רקע מצבית בקנ"מ  9.3.1.1

 מלאות.וחלקות 

תתכן מסירה של חומר קיים והמודד יידרש לאמת ולעדכן את המידע ולחדש את  9.3.1.2

 החתימה.

 )8המדידה תוצג כרקע בצבע אפור ( 9.3.1.3
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 קדסטר :  9.3.2

 קובץ קדסטר עדכני יימסר מרש"ת. 9.3.2.1

משולשים.   .  גבולות גושים יוצגו כמקובל באמצעות(7)קדסטר יוצג בצבע שחור  9.3.2.2

 ת לצרכי רישום).(לא יוצג סימון בריס, למעט בתוכניו

 רשימת גושים, חלקות, וחלקי חלקות תירשם בשובל התשריט. 9.3.2.3

כאשר חלה התוכנית על תחום שיפוט במלאו יכול מוסד  –מבא"ת  1.3ע"פ סעיף  9.3.2.4

 חלקות.   \התכנון הרלבנטי לפטור מחובת הגשת רקע גושים

 קו כחול  9.3.3

 קו כחול יוצג במפת המדידה ובתרשים הסביבה  9.3.3.1

 גרפי או אנליטי  –רמת הדיוק  יש לציין בשובל מהי 9.3.3.2

  מגרשים : 9.3.4

  (160)יוצג המצב המוצע של המגרשים. המגרשים יוצגו בצבע כחול   9.3.4.1

במקרים של ביטול מגרש יוצג סימון ביטול (קו אלכסוני) על  מספרי המגרשים  9.3.4.2

 לביטול.

 שטח המגרשים יירשם בשובל התשריט  9.3.4.3

מת הבעלים. או ע"פ בהסכ שלאטבלאות הקצאה ואיזון יוכנו בתוכניות חלוקה  9.3.4.4

  דרישה. 

 תרשים סביבה 9.3.5

התרשים יוכן בקנ"מ מוגדר ויכלול רשת המפה תכלול תרשים סביבה.  9.3.5.1

קואורדינאטות. בתרשים יוצג בצורה ברורה על רקע קדסטר וגבולות מגרשים גבול 

 התוכנית (הקו הכחול)  וגבול תחום החלוקה. 

 שמות קבצי נתונים כדלהלן (מבוסס מבא"ת)  9.3.6

 SVIVA1ביבה כללית  תרשים ס 9.3.6.1

 SVIVA2 –תרשים סביבה קרובה  9.3.6.2

 SURVEY –מפת מדידה  9.3.6.3

 PARCEL –גושים חלקות  9.3.6.4

 ) PLAN(או   LOTמגרשים  9.3.6.5

 GVUL –קו כחול (גבול התוכנית)   9.3.6.6

 תוכניות בינוי (נתב"ג בלבד)   9.4

 דגשים למיפוי : 1:1000מיפוי מצבי כמיפוי רקע עבור תוכנית בינוי יבוצע בקנ"מ  9.4.1

 ב (נתיבים חניות)סימון צבע לרכ 9.4.1.1

 תאור שטחי בור וגינון.  9.4.1.2

 גובה כניסה למבנים.  9.4.1.3

 גובה גגות. 9.4.1.4
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    תע"פ הנחיה נקודות גובה אופייניו 9.4.1.5

 )8מדידת הרקע תוצג בצבע אפור  ( 9.4.2

. ללא סימון בריסים לחלקות מבוטלות. גבולות גושים יוצגו (7)קדסטר יוצג בצבע שחור  9.4.3

 כמקובל באמצעות משולשים.

 ללא מגרשים לביטול.  (160)כחול   מגרשים יוצגו בצבע 9.4.4

     (CIVIL)מיפוי טופוגרפי  .10

 תקנות המדידה  10.1

 כל מדידה תבוצע ע"פ תקנות המדידה, הנחיות המנהל המעדכנות, וברשת ישראל  התקפה. 10.1.1

תוכן הפרטים למדידה ורמת הדיוק יקבעו בהתאם . 1:250הוא קנ"מ ברירת המחדל למיפוי   10.1.2

 והנחיות נוספות מוגדרים במפרט השכבות. לקנ"מ ההזמנה . הפירוט המלא

 כל מפה תחתם ע"י מודד מוסמך.  10.1.3

 בקרה גיאודטית   10.2

. בלבד המאושרות של רש"ת רשת הבקרה האופקית והאנכית תתבסס על נקודות הביסוס 10.2.1

תיאור הנקודות יימסר למודד. במקרים בהם אין נקודות ביסוס של רש"ת הבקרה תבוצע 

 תבוצע לרשת האנכית הממשלתית . בהתאם לתקנות וקשירת הגובה

 ויש לאמת את הגובה לרשת האנכית.   GPSבמדידות טופוגרפיות אין להסתפק בגובה מ  10.2.2

 רשת עולמית  10.3

בהתאם לדרישה, מדידות ימסרו גם ברשת עולמית. דיוק הנתונים יתאים לקנ"מ ההזמנה.  10.3.1

הם יבוצעו אך  חישוב הערכים יבוצע ישירות ממכשיר המדידה ובמקרים של המרות נתונים

 ורק ע"פ נוסחת ההמרה של מפ"י בשבעה פרמטרים.

     WGS84מיקום (קואורדינאטות) יימסרו ברשת  –רשת אופקית  10.3.2

גובה יימסר כגובה מעל פני הים. ובנוסף  גובה אליפסודיאלי. יש לאמת גובה  –רשת אנכית  10.3.3

  אלפסודיאלי מותאם למודל הגליות המעודכן של ישראל. 

ית יוצגו בדיוק של לפחות מאית השניה, כלומר לפחות שתי ספרות אחרי ערכי רשת אופק 10.3.4

 הנקודה. 

פורמט הרישום באטריביוטים יהיה של מספר עשרוני  ללא סימני מעלות דקות שניות וללא  10.3.5

. ערכי  320021.78157יירשם באטריביוט כך  32o00'21.78157" N   אותיות. לדוגמא הערך

Longutide  6קוארדיאטות עולמיות יירשמו כהראשונה. כלומר  בספרה 0ירשמו ללא 

 ספרות נקודה עשרונית ושתים עד ארבע ספרות. 

 רישום ערכים לאטריביוטים, יבוצע בצורה ממוחשבת, אין לבצע הקלדה ידנית של הערכים. 10.3.6

 תבליט 10.4

ברירת המחדל למיפוי היא מפה טופוגרפית בה מוצג התבליט באמצעות קווי גובה. רווח  10.4.1

הוא   1:1000או  1:500מטר, רווח אנכי נדרש בקנ"מ  0.25הוא   1:250ש בקנ"מ אנכי נדר

 מטר.    0.50
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ויוגדרו  (Z)(קווי אי רציפות) יוגדרו בשכבות יעודיות, יכללו ערך גובה  םקווים אופייניי 10.4.2

 ברמת פרוט שתבטיח תיאור מהימן של התבליט.

 נקודות גובה  10.5

ים וברמת פרוט שתבטיח תאור מהימן של השטח. נקודות גובה יוגדרו בנפרד ממדידת הפרט 10.5.1

נקודות גובה יוגדרו בכל מקרה בצירי כבישים ומסלולים, משטחי אספלט ובטון, קצה עליון 

 .תותחתון של מדרגות, ונקודות תבליט אופייניו

 יוגדרו נקודות גובה בגגות המבנים בכל שינוי גובה בגג ובכל  מפלס של המבנה. - יאופציונאל 10.5.2

יוגדרו נקודות גובה בקצה העליון של כל הפרטים (להלן גובה  -גובה ראש  –אלי אופציונ 10.5.3

 מטר מפני הקרקע יש להוסיף נקודות גובה ראש.  1פרט שגובהו מעל  כלראש). ל

 סיווג נקודות גובה כמכשול תעופתי (ע"פ הנחיות מפורטות שימסרו בנפרד). -אופציונאלי  10.5.4

 מבנים 10.6

ה (ההיטל על הקרקע).במקרים בהם היקף המבנה שונה יש לקלוט את קו ההיקף של המבנ 10.6.1

מעקב המבנה, כלומר מקו המגע של המבנה עם הקרקע, נדרש לקלוט גם את עקב המבנה 

 (לדוגמא מבנה על עמודים).

 פחון, בונגלו, נכללים כל סוגי המבנים לרבות קרוואן (יביל), מכולה, מבנה"בהגדרת שכבת " 10.6.2

 בנה..  יש לציין בכיתוב את סוג המצריף

 סככה, מרפסת, גגון,נכללים חיפוי מכל סוג ללא קירות, כגון:  "סככה"בהגדרת שכבת  10.6.3

 . יש לציין בכיתוב את סוג הסככה.אוהל חממה, סככת צל,

 –נכללים כל סוגי המיכלים קבועים או ניידים, ברזל, בטון או אחר  -"מיכל"בהגדרת שכבה  10.6.4

 מיכל גז, מיכל דלק, ממגורה(סילו) וכו'

 שמירה, תצפית, ארובה וכו  –שכבה "מגדל" נכללים כל סוגי המגדלים  בהגדרת 10.6.5

 מבנה יוצג  בניקוד  10.6.6

 לכל מבנה יש למדוד גם גובה גג, וגבה מפלס כניסה.   - אופציונלי  10.6.7

 דרכים  10.7

כל סוגי הדרכים ייקלטו באמצעות קליטת צידי הפרט ע"פ הפרוט ברשימת השכבות. יש  10.7.1

 לאמת הצגה  רציפה של הדרכים. 

 ועה   תנ 10.8

ייקלטו כל סימוני הצבע לתנועה כגון חניות, נתיבי תנועה, חיצים, כיתובים  - סימוני צבע 10.8.1

ע"ג הקרקע וכו'.  הקליטה היא בשכבות נפרדות ע"פ הצבע  וסוג הקו.  סימוני צבע  עד עובי 

ס"מ יקלטו כקו ציר ויוגדרו בשכבה גרפית ובעובי המתאים באוטקאד. סימונים מעל  30של 

.  HATCHס"מ יוגדרו כפוליגונים, כלומר, ייקלטו קווי השולים וימלאו ב  30של עובי 

 סימונים קבועים כגון חיצים יקלטו כבלוקים. 

 סיווג אבני שפה ע"פ צבע, הסיווג לשכבות שונות או ככיתוב (ע"פ הדרישה)  –אופציונאלי  10.8.2

גנה  מכל סוג (ברזל בשכבה זו יקלטו עמודוני הכוונה, הפרדה וה - עמודונים ואבזרי הדרך 10.8.3

 דוקרנים  וכו'. בטון וכו') , אבני גרנוליט (כיפות מרובעים וכו') , פסי האטה,
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 שילוט ,פרסום תימרור, 10.9

ייקלטו כל  סוגי התמרור והשילוט. כולל  (*2451)בשכבה זו  –תמרור תנועה והכוונה 10.9.1

רים שיקלטו תימרור  תנועה, תמרור מודיעין, תמרור הדרכה וכל סוגי השילוט . למעט רמזו

 כשכבה ובלוק נפרד

 .  *4420פרסום לסוגיו ייקלט בשכבות – פרסום 10.9.2

 ראה נספח ט' למצבים של סקר תמרור -סקר תימרור 10.9.3

 תעופה  10.10

 כללי  10.10.1

 )  2.1.1(ראה סעיף  icaoמידע תעופתי ימדד ע"פ תקנות המדידה וע"פ מסמכי  10.10.1.1

דיוק   ) 10.3(ראה סעיף    וגם ברשת עולמיתמידע תעופתי ימסר ברשת ישראל  10.10.1.2

  icaoמסמכי  בדרישות הנתונים יתאים לקנ"מ ההזמנה ובכל מקרה ויעמוד

 מסעות  10.10.2

למסלולי המראה, מסלולי הסעה, רחבות מטוסים,  סהמינוח מסעות מתייח  10.10.2.1

והשוליים שלהם. נדרש למדוד גבלות (כקווים)  בהתאם לסוגי החומר, כלומר 

 הפרדה לבטון, אספלט, אספלט מקורצף, כורכר וכו'

א יעשה שימוש בשכבות תעופה כגון מסלול תעופה או מסלול הסעה (שכבות אלו ל 10.10.2.2

 מיועדות לסיווג ע"י רש"ת בלבד)

 במסעות מבטון נדרש למדוד את המישקים בין פלטות הבטון 10.10.2.3

 סימוני צבע 10.10.3

נדרש תיעוד של כל סימוני הצבע בשטח האווירי. כולל נתיבי נסיעה לרכב, נתיבי   10.10.3.1

ניות, עמדות הנעה, מספרים מכל סוג הרשומים ע"ג תנועה למטוסים, סימוני ח

 הקרקע וכו.

 סימוני הצבע הם סימנים מוסכמים. יש להבחין בין:    10.10.3.2

 ס"מ. 30, יוגדר כסימון צבע קווי ברוחב של עד  Centerline –ציר \קו

 סימוני צבע  מצדי הציר, או בשולי שטח  – Border -שוליים 

 וב צבוע ע"ג המסעה.  כית -Characters –אותיות ומספרים 

  ס"מ. 30סימוני צבע ברוחב שמעל  – Backgraund -מילוי\רקע 

 : משמעות הצבעים היא בדר"כ כדלהלן  10.10.3.3

 קווי הסעה (צירים ושוליים) ועצירה למטוסים.  –קו צהוב 

(צבע  מסלולי המראה ונחיתה, וסימוני תנועה לרכב ברחבות מטוסים.  ׁ –קו לבן 

 ) 7מספר 

 כנה או אזור המתנה לרכב בזמן תנועת מטוס. ס –קו אדום 

 צבעים אחרים (כחול, כתום, ירוק)  לצורך הבחנה במקרים של עומס קווים. 

 לא נדרש למדוד קווים אלו.   -מחיקות של סימוני צבע ישנים –קווים שחורים 

 הדגשת קו צהוב או לבן במסעה בהירה (בטון)  –שולים שחורים 
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 צהוב במסעה כהה (אספלט)  הדגשת קו –שולים לבנים 

 קליטת סימוני צבע תבוצע כדלהלן :  10.10.3.4

ייקלט ציר הקו בשכבת הצבע המתאימה ובהגדרת עובי מתאימה. הגדרת  –קו  

 SNAP. חיבורי קווים יבוצעו ב By Propertyהעובי 

השוליים לא ייקלטו, ייקלט הציר בלבד. (יש לשים לב להבחנה  –קו עם שוליים 

  עם שוליים).בין קו כפול לקו 

 ) Linetype= Hiddenייקלט כקו בשכבה  המתאימה (   - קו מקווקו

 Hatchס"מ. ייקלט פוליגון סגור + מילוי כ   30סימון ברוחב של מעל  –שטח 

יקלטו השוליים כפוליגון , הרקע לא ייקלט, והכיתוב  –שטח עם שוליים וכיתוב 

  בגופן ובגודל המתאימים לשטח.  Textייקלט  כ 

 )Hatchהשטח כפוליגון והקווים כקווים (לא כ  –מקוקו  שטח

  ייקלט כפוליגונים בגודל האמיתי.  –כיתוב מספרי מסלול המראה 

 יקלטו כבלוקים.   –סימבולים 

  בכל מקרה של שילובים אחרים יש לפנות לרש"ת לקבל הנחיות קליטה.  –אחר 

 סיווג ודגשים לסימוני צבע   10.10.4

יקלטו  –מספרים בקצוות מסלול תעופה  –Runway Labelמספרי מסלולים   10.10.4.1

 כפוליגונים בגודל האמתי.

קווים לבנים בקצוות המסלול יקלטו  – Runway thersholdsמפתן המסלול  10.10.4.2

 כפוליגונים בגודל האמתי 

: מקטעים ישרים  ישורטטו כישות   Taxiway center lineצירי מסלול הסעה  10.10.4.3

. חיבור הקווים בנקודת  arcגכישויות מסו, וקשתות ישורטט  plineמסוג

. בקצוות של כל ישות קו או קשת יוכנס בלוק מסוג snapההצטלבות תבוצע ב 

 נקודות דיווח (ראה פרוט בהמשך). 

 תאורה ושילוט  10.10.5

 מנורות ייקלטו כישויות נקודתיות  10.10.5.1

יוגדר בסיס הבטון של השלט כפוליגון, קו השלט יוגדר כקו, תוגדר  -שילוט מבצעי 10.10.5.2

 בראש השלט, ירשים בכיתוב תוכן השלט (בהתאמה לצד השלט)  נק' גובה 

 מתקנים  10.10.6

 כל מתקן לרבות מבנים אנטנות, עזרי ניווט, ייקלטו במלואן  10.10.6.1

 נקודות דיווח  10.10.7

ע"פ התקנים הבינלאומיים והנחיות רשות התעופה האזרחית, רש"ת נדרשת למסור מידע 

ופתיים וכן הזנה למערכות ניווט לצורך פרסומים תעלגבי נקודות מוגדרות, מידע זה נדרש 

 של מטוסים לצורך תנועה קרקעית.
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  להלן סוגי הנקודות תעופה     10.10.8

  

 הסבר מפורט במסמך מהות הנקודהקוד 

 Doc 9674 AN/946 

 המחשת מדידה במסמך

 Doc 9674 AN/946

ARPAirodrom Reference Point 

RTRunway ThresholdsParagraph 5.3.1‐5.3.2Figures 5B‐1  to 5B‐3

RCRunway Center line pointsParagraph 5.3.1.4 

RERunway EndParagraph 5.3.1.3 

RH Runway holding position Paragraph 5.3.3 Figure 5B‐16 

ASAircraft stand points Paragraph 5.3.3 

TCTaxiway center line Paragraph 5.3.3  

PG Parking guidance line points Figures 5B‐16  to 5B‐27 

TI Taxiway intersection marking line Figure 5B‐17

TRTaxiway Runway intersectionsFigure 5B‐14 and 5B‐15 

IHIntermediate holding positionFigure 5B‐17

SPStarting Position 

  

  להלן סוגי הנקודות  מנחתי מסוקים   10.10.9

  

  מהות הנקודהקוד 

HRPHeliport  Reference Point 

HSHelicopter stand points  

HTTouchdown and lift‐off area 

 

  

  הנקודות יקלטו כבלוקים והמידע יוזן לאטריביוטים כדלהלן  10.10.9.1

   

TAG  PROMPT  הערות    הסבר   סוגחובה  

Heb3 כיתוב עברי   כן  שם אתר      

Eng7  קוד ע"פ טבלה   קוד אנגלי   כן  קוד סוג נקודה    
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Eng1  מספר סידורי ייחודי   מספר   כן  מספר סידורי    

Eng2  יושלם ברש"ת מספר או שם לוגי לנקודה   כיתוב עברי   לא  שם הנקודה  

Num1 East מזרח מערב רשת ישראל  מספר עשרוני  כן    

Num2 North  צפון דרום רשת ישראל  מספר עשרוני  כן    

Eng4 Latitude  10.3.5ראה סעיף   צפון דרום רשת עולמית  מספר עשרוני   כן  

  

Eng5 Longitude  כנ"ל מזרח מערב רשת עולמית  מספר עשרוני  כן  

Num3 H_ AMSL  גובה מעל פני הים מספר עשרוני  כן    

Num4 H_ellipsoid   דיאלי גובה אלפסו מספר עשרוני  כן    

Heb4 כיתוב עברי  כן  שם מודד      

Eng3  תאריך   כן  תאריך מדידה      

Heb5  כיתוב עברי   לא  הערות      

 

 דוחות  10.10.10

 על בסיס המדידה  נדרש להכין שני דוחות בפורמט אקסל .  10.10.10.1

נקודות דיווח שהוגדרו בשרטוט בקצוות קשתות ובמיקומים נוספים.   -  א' דוח 10.10.10.2

  וברשת עולמית ומידע נוסף כמפורט .בדוח נדרש מיקום ברשת ישראל 

 . נדרש מיקום ורדיוס.  arc -נקודות מרכז הקשתות שישלפו מיישות ה  -'ב דוח 10.10.10.3

מודגש כי נתוני המיקום והמידע ישלפו מתוך נתוני השרטוט בלבד, לא ייווצר מצב  10.10.10.4

 של אי תאימות בין הדוח לשרטוט. 

 לדוח נקודות הדיווח: פורמט 10.10.10.5

  שם האתר :

  שם המודד :

  אריך מדידה :ת

  הצהרת מודד :

   

  

קוד 

  סוג

East  North  Latitud  שם  מספר

e  

Longitud

e  

H_ AMSL  H_ellipsoi

d  

  הערות 

                    

  

 פורמט לדוח הקשתות  10.10.10.6

  שם האתר :

  שם המודד :

  תאריך מדידה :
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  הצהרת מודד :

  

Handel  East  North  Latitude Longitude   Radius 

            

            

  

 ושערים   גדרות קירות 10.11

 1גדרות וקירות יוגדרו באמצעות קו מרכז אחד למעט גדרות וקירות שרוחבם מעל  10.11.1.1

 מטר ויוגדרו ברוחבן האמיתי.

גדר  - 2גדרות בנויים (גדר אבו קיר וכו')  -1סדר הקדימות לבחירת השכבה הוא  10.11.1.2

גדר חיה. בכל מקרה בבלוק הכיתוב ירשם התיאור המלא לדוגמא ג.א+  -3רשת  

 ג.ר.

טת שערים יש לציין בכיתוב את סוג השער. בשער מסוג "כנף" יסומן גם בקלי 10.11.1.3

) בשער מסוג "זרוע" יוצג אורך השער במצב סגור, בשער מסוג םהמפתח (הכנפיי

 "נגרר" יסומנו גם תעלות הגרירה, בשער "קופץ" יסומנו העמודים. 

 תשתיות כללי  10.12

ברשימת השכבות. במקרים נדרש להקפיד על הפרדה וסיווג של תשתיות בהתאם לפרוט  10.12.1

בהם אין זיהוי ברור של התשתית יש להשתמש בשכבות של תשתית לא מסווגת. (שוחה 

יש להשתמש בשכבות התשתית של רש"ת בלבד. השימוש בשכבות כללית עמוד כללי וכו'). 

 חח"י ובזק יבוצע בכפוף לאישור.

 TLתמיד גובה המכסה  דלכל שוחה יימד 10.12.2

 יווג של עמודים כדלהלן:נדרש להקפיד על הפרדה וס 10.12.3

 עמודי חשמל ותאורה  10.12.3.1

 עמודי תמרור שילוט ופרסום עמודוני תנועה והגנה  (ראה סעיף תימרור ופרסום)  10.12.3.2

יש  –עמודי שילוט וסימון לתשתיות (כגון קו דלק, כבל תקשורת, מי קולחין  וכו')  10.12.3.3

 לסווג לשכבות ע"פ התשתיות.

(יסודות כלונסאות  PL3917-בה עמודי בנין או סככות ייקלטו כפוליגונים בשכ 10.12.3.4

 עמודים).

עמודים שלא נכללים בקטגוריות הנ"ל יקלטו כעמוד לא מסווג וייכתב סוג העמוד  10.12.3.5

 עמוד שבת, תורן דגל, עמוד למצלמה, עמוד תומך, עמוד ברזל וכו'.   –כגון 

 הידרולוגיה, וניקוז   10.13

 מובילים סגורים יוגדרו בשכבות צינור ניקוז. 10.13.1

וגדרו כל סוגי התעלות הפתוחות מעשי אדם, כלומר תעלה מדופנות, מובילים פתוחים י 10.13.2

 תעלה מוסדרת , תעלה+רשת, משטחי ריפרפ וכו'

 ניקוז טבעי יוגדר בשכבת ערוץ נחל וכו' 10.13.3
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 יקלטו גרפית בהתאם למספר הרשתות.  –קולטנים  10.13.4

 ביוב  10.14

גובה מדידת  שוחות.בפתיחת ה יש לשחזר את מיקום הקווים ע"פ המידע הנאסף –קווים  10.14.1

בין שתי  ,lineקו יבנה מישות מסוג  (עומק) צנרת תהיה של הקצה התחתון של הצינור.

המידע  .הקו לשוחות יש להקפיד על חיבור מדויק של קצוות אחד.  lineנקודות תשתית יבנה

על קווים כולל קוטר הקו וגובה קצה עליון ותחתון וכיוון זרימה. מידע על הקו (שנאסף 

 רשם בבלוק כיוון הזרימה שיוצמד  לקו.כאמור מהשוחות) י

 מטר (בשלבי בניה חדשים בהם הצינור חשוף).  50יש לסמן גובה צנרת כל  –קווי סניקה  10.14.2

יש לסווג ולתעד את הפרטים ע"פ הפתיחה. בור סופג ומפרידי שומן יוצגו כפוליגון +  - פרטים 10.14.3

 בלוק יעודי. במקרים אלו לא יצוינו המכסים 

ים יוצגו בנפרד באמצעות בלוק בקצה הקו. (בשוחה אחת יתכנו מספר מפל –מפלים בשוחות  10.14.4

 מפלים).

גובה מעל פני הים. ובדיוק של ס"מ -ערכי גובה עיליים ותת"ק יירשמו בערכים אבסולוטיים  10.14.5

 ספרות אחרי הנקודה) 2(

 יש לסמן חיבור למבנים והתחברויות לתשתיות ישנות.  10.14.6

10.14.7  

 מים  10.15

אוויר, או גמל (חשיפה עילית של צנרת המים).  בכל  פרטי מים עיקריים הם שוחה, משחרר 10.15.1

ציון מגוף אחד גם כאשר יש מספר מגופים, –פרט כאמור יש לציין בבלוקים נוספים: מגוף 

 מז"ח, מונה מים ,הידרנט 

 חשמל תקשורת תאורה. –תשתיות כבילה  10.16

בור יש לתעד בצורה מלאה את התשתיות העליות כולל סיווג עמודים וחי–תשתית עילית  10.16.1

 קווים.

בתיעוד שוחת יש להקפיד על סוג השוחה (עגול מלבני ריבועי) זווית השוחה,  –תשתית תת"ק  10.16.2

  TL  - מספר או כיתוב במידה וקיים (לצורך סיווג השוחה)  וגובה מכסה 

במצב של פתיחת שוחות  או תיעוד לאחר ביצוע יש לתעד גם את פריסת  - פתיחת שוחות 10.16.3

(ע"פ הדוגמא בנספח ח')  התיעוד יכלול מספר קנים, קוטר השוחה באמצעות טופס אקסל. 

קנים, גובה קנים, גובה קרקעית השוחה.  (ערכים אבסולוטיים). וציון קנים פנויים כלומר 

 קנים ללא כבילה.

ערכי גובה של הקנים יירשמו בערכים יחסיים כלומר עומק הדופן התחתונה של הקנה  10.16.4

 הנקודה). ספרות אחרי 2מהמכסה. בדיוק של ס"מ (

בטופס האקסל של פריסת השוחה יתועד סוג הכבילה בכל קנה  –תיעוד וסיווג כבילה  10.16.5

 ומחברים (מופות). 
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 שכבות מקרקעין ותכנון  10.17

במקרים בהם מוצגות שכבות מקרקעין כגון גבולות, מגרשים  או גושים וחלקות יש לפרט  10.17.1

 מהו מקור המידע ושיטת הקליטה. 

 מדידת נכסים  10.18

תיתכן דרישה למדידת נכסים ע"פ הגדרות מפרט נכסים, הנחיות ימסרו   -אופציונאלי  10.18.1

 לספק לפני המדידה.

 עדכונים למיפוי טופוגרפי  (עדכון למיפוי קיים).  .11

 כללי

במקרים מסוימים תתכן דרישה לעדכון מדידה, כלומר, אימות פרטים קיימים,  השלמת  11.1.1

 פרטים חסרים ואישור מודד למפה כולה.

 שיטה  11.1.2

ודד קובצי המיפוי הקיימים ברשת, קבצי המיפוי מחולקים לנושאים ורציפים יימסרו למ 11.1.3

בכל תחום האתר. הספק ישמור על מבנה זה, אין לפגוע ברציפות המיפוי.  פרטים חדשים 

 Dיקלטו כקובץ נפרד, פרטים מבוטלים או שגויים יעברו בקובץ שנמסר לסטטוס מבוטל 

 Dיהיה קובץ המקור כאשר שכבות בסטטוס  .  הקובץ שיוחזר לרש"ת)(ראה סעיף שכבות

 לקובץ החדש.    XREFכבויות וקריאה ב 

 רשת בקרה 

 בתהליך עדכון המודד ישתמש בנקודות המקור. 11.1.4

 תבליט 

 אימות המפה כולל תבליט  ובמידת הצורך יבוצע חישב קווי גובה מחדש.   11.1.5

 עדכון מבנים 

מודד נדרש לעדכן את המבנים למודד תימסר שכבת הצנטראידים של המבנים הקימים. ה  11.1.6

 כדלהלן :

(גגונים   *-Gיש לקלוט את קו ההיקף של המבנה בשכבה  –צנטראיד הנופל על מבנה קיים  11.1.7

 .*Gומרפסות צמודים לא יכללו בשכבות 

 *Dשינוי הצנטראיד לשכבה  –צנטראיד על מבנה שאיננו קיים  11.1.8

 *Nת צנטראיד בשכבה והוספ *N הגדרת פוליגון המבנה בשכבה  –מבנה ללא צנטראיד  11.1.9

.  AUTOCADMAPתבוצע טופולוגיה פוליגונלית בתוכנת  *Nושכבות   *Gעל שכבות  11.1.10

 מודגש כי זוהי דרישת חובה.

 תשתיות

למודד יימסר קובץ תשתיות הקיים ברש"ת. קובץ התשתיות כולל מידע על קווים תת  11.1.11

ממדידות).  קרקעיים כפי שנאספו במהלך השנים ממקורות שונים (חלק מהמידע איננו

המודד נדרש לאמת לתקן ולהשלים את פרטי הקצה ובמקרה של פתיחת שוחות להשלים 

 פרטי מדידה ולאמת ככל האפשר קווי תת"ק. 
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 מדידות ועדכון במבנים (מיפוי קומות) .12

 כללי 

 יחידות המסך הם ס"מ, כל קומה נמסרת כקובץ נפרד.  1:100בררת המחדל לקנ"מ המיפוי   12.1.1

 בקרה גיאודטית

דידה תבוצע ע"י מודד ברשת ישראל (ולא ברשת מקומית)   ובהתאם לתקנות. המודד המ 12.1.2

נדרש למדוד את עקב המבנה מבחוץ וליצור נקודות עיגון בתוך המבנה ליצירת רשת בקרה 

 אופקית עליה תתבסס המדידה כולה (ועדכונים בעתיד).

פוי לתנוחה במקרים מסוימים תאושר מדידה מקומית והסבה של המי – אופציונאלי 12.1.3

 המתאימה ע"פ מפה מצבית שתימסר ע"י רש"ת. 

 תוכן מיפוי בסיס (חובה)

 מיפוי קומה יכלול את המידע הבא :   12.1.4

כל הפרטים המחלקים את מרחב הקומה לתאי שטח כגון קירות, עמודים,   .א

 מחיצות קבועות, פירים לסוגיהם וכו'. 

 חלונות, פתחים ודלתות כולל כיוון הפתיחה.   .ב

 ארונות תקשורת, חשמל כיבוי וכו'  –וגי הארונות רישום כל ס  .ג

 .כיוון עליהחדרי מדרגות כולל שרטוט המדרגות ו  .ד

 מכונות שיקוף. מסועים,דלפקים, מכונות אוטומטיות,  .ה

 מ"ר. 2- פרטים קבועים אחרים התופסים שטח רצפה הגדול מ  .ו

גובה בחדרי מדרגות.  נקודות גובה במפלסי כניסה, בשינוי מפלסים בקומה,  -גובה  .ז

 תקרות. 

 כיורים אסלות וכו' .    -םסימון אביזרים סניטאריי  - סניטציה   .ח

נדרש   הקומה.חדר בנפרד ולכל רישום המידות יהיה לכל  ,שרטוט יכלול מידות  .ט

ירשמו  המידות  עובי קירות, עמודים, פתחים וכו'.  -ברישום המידות  מרביפירוט 

 .12ף ראה בסעיביחידות של סנטימטר. סגנון הרישום 

  יתוכן מיפוי אופציונאל

 בהתאם להזמנה, מיפוי קומה יכלול גם את המידע הבא: – 12.1.5

חלוקת הרצפה ע"פ סוגי ריצוף (שטיחים, שיש, עץ וכו'),סימון תבניות  -רצפה  .א

רצפה,  סימון שוחות ותאי ביקורת,  סימון אביזרים קבועים ע"ג הרצפה כגון 

 מגניי עגלות לסוגיהן.

 גבס, מוזיקה, עץ וכו'. –רוט סוגי קירות ע"פ חיפוי חלוקה ופ -חיפויים   .ב

 ארונות, שולחנות וכו' פרוט מלא,  כסאות, -ריהוט  .ג

 תתכן דרישה להתאמת המדידה לסטנדרט מיפוי נכסים (תוספת סקר, – נכסים  .ד

  פרוט הדרישה במפרט נכסי פנים. –התווית פוליגונים וטופולוגיה)  

 תוכניות אופציונאלית נוספות 

 זמנה ימסרו תוכניות נוספות כדלהלן:  בהתאם לה  12.1.6
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חלוקת תקרה ע"פ סוג, קורות בטון, נקודות גובה בכל שינוי  –תוכניות תקרה   .א

 מפלס. 

 ע"פ הגדרות בהזמנה.  –חתכים, חזיתות, הגדלות   .ב

יות (במקרים בהם התשתיות תתכן דרישה למדידת תשת – מדידת תשתיות  .ג

 ורציפים לקומה. , קובצי תשתיות מחולקים ע"פ תחומיםחשופות)

 עדכון במבנים (עדכון קומות)

בכל מצב בו קיים ברש"ת שרטוט של הקומה, שינוי או השלמת חלק מקומה מוגדר  –כללי  12.1.7

נדרש לקבל את קובץ הקומה הקיים ברש"ת כמצב של עדכון קומה. במקרים אלו המודד 

והשלמת פרטים ץ, דהיינו מחיקה של פרטים שגויים ולבצע את העדכון ישירות ע"ג הקוב

 חדשים. (ללא תוספת סטטוס לשכבה).

העדכון יבוצע בהתאם למדידת המקור של הקומה. במדידה מבוססת רשת  – רשת בקרה 12.1.8

ישראל נדרש להתחבר לנקודות העיגון של המיפוי הקיים. במיפוי ברשת מקומית יש 

נות את אין להזיז או לשלהתחבר לרשת המקומית ע"פ פרטיים קבועים בשטח ובכל מקרה 

 שרטוט הקומה המקורי.

עדכון מפת הקומה יבוצע ע"י מחיקה של פרטים שגויים והשלמת פרטים  – צורת העדכון  12.1.9

 חדשים ע"ג מפת הקומה.

ראה פרוט  - מחיקות וחדש יבוצעו ע"י שינוי סטטוס לשכבות ישנות וחדשות  –עדכון נכסי  12.1.10

 במפרט נכסים. 

, במקרים אלו יימסרו למודד קבצי תתכן דרישה לעדכון תשתיות – תשתיות מדידת 12.1.11

 תשתיות ע"פ קומות והמודד יידרש לאמת ולעדכן את מיקום פרטי הקצה של התשתיות.

 מספור פרטים  .13

 כללי

מספר הפרט \חלק מהפרטים בתוכניות נקלטים למערכות מידע אחרות ומזוהים ע"פ שם 13.1.1

ומחייבת תאום  ) היא בעלת משמעות (ID(מהווה מפתח לבסיסי נתונים) לכן קביעת השם

 לפני ביצוע העבודה.

פרטים  999תווים ומעבר ל  3במקרים בהם אין הנחיה אחרת שם פרט יבנה ממספר בין  13.1.2

תווים. במידת הצורך ניתן להגדיר אותיות לפני המספר, בכל מקרה מספר  4המספר יהיה בן 

 פרט יהיה ייחודי בכל התוכנית.

 מספור תאי שטח (חדרים)

 ח שימוספרו לצורך זיהוי ובהמשך לצורך שילוט.קומה תחולק לתאי שט 13.1.3

. יש לשאוף למספור וכו' 020שני  חדר 010ראשון  חדרדהינו  ,10תאי שטח ימוספרו בדילוג  13.1.4

 עוקב והגיוני.

לאורך מסדרון, המספור יחל בצד אחד עד לקצה המסדרון ויעבור לצד הנגדי  וימשיך חזרה   13.1.5

 עד לנקודת ההתחלה. 

" לפני המספור -Sטח ללא רצפה) תתווסף האות הלועזית " לחללים בקומה (תאי ש 13.1.6

 ).S-0100(לדוגמא:  
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 :10במקרים הבאים המספור לא יבוצע בדילוגי  13.1.7

במצב בו יש חדר או הול המכיל בתוכו חדרים נוספים, החדרים  -חדרים פנימיים  .א

במטרה לא לקטוע את רציפות המספור  10הפנימיים ימוספרו ללא קפיצות 

 וכו'  032, 031תכיל בתוכה חדרים בקוד  030גמא לשכה בקוד במסדרון. לדו

במידה ונוסף חדר כתוצאה מחלוקה או תוספת בניה קוד החדר  –תוספת חדרים   .ב

 כך שרצף המספור הכללי לא יפגע. 10החדש יכול להיות שלא בדילוג 

 מספור ציוד 

ת ימסרו לספק יש למספר פרטי ציוד במספר ייחודי לאתר כולו. הנחיות מספור מפורטו 13.1.8

  (באמצעות חטיבת אחזקה). 

 חלוקה לשכבות   .14

 חלוקה לשכבות 

המידע בתוכנית ירשם בחלוקה לשכבות. רשימת השכבות הרלוונטית לתוכנית תימסר לספק  14.1.1

לפני ביצוע העבודה. (רשימת השכבות מנוהלת ומתעדכנת באופן שוטף בבסיס הנתונים 

ם, שמות השכבות הם מספריים וחלקם ברש"ת). רשימת השכבות מסווגת ע"פ סוג ותחו

 (מפרט בזק וחח"י)  827מבוסס על מפרט 

בבקשה לפנות  יש. בכל מקרה של חוסר בשכבות בשכבות המוגדרות בלבדיעשה שימוש  14.1.2

לתוספת שכבות.  במקרים בהם מאושרת עבודה ע"פ שכבות הספק יש להעביר באקסל 

  רשימת שכבות ותאור של כל שכבה. 

 .ממידע  תהיה ריקה 0שכבת  ). PURGE תבוצע פקודתשכבות ללא מידע. (הקובץ לא יכלול  14.1.3

 ייתכנו מספר תבניות לשם שכבה כמפורט להלן:  14.1.4

 (ברירת מחדל).   1תבנית שם 

 ע"פ ההסבר הבא:  YY-1234ברירת המחדל לתבנית שם שכבה היא  14.1.5

 

תבנית שם 

 שכבה 

YY ‐ 12345 

  סוג המידע  הסבר

  (ראה פרוט  בטבלה)

מקף 

ד מפרי

  ערך מספרי  נושא המידע

 BK ‐  3906דוגמא 

 

   שכבות מדידה יופרדו ע"פ סוג המידע כדלהלן :: סוג המידע 14.1.6

  

 הסברים משמעות קוד

PL או פוליגונלי  קוויפרטים   פולילין או פוליגון  

BT כיתוב המקושר לקו או לשטחחובה בלוק כיתוב . 

BK טריביוטס המוצג כנקודה בדר"כ  כולל אפרט בלוק 
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TX כיתוב חופשי כגון הערות  לא בבלוק -כיתוב חופשי  

H# HATCH ,SOLID  משמעו מספר סידורי לצורך הגדרת סוגי #

  תבניות שונים 

PC   ציר מרכז –פולילין  

BS בלוק סימבול בקו    

TG קישורים לתוכניות אחרות   תגים, בועות, הפניות  

DM מידות    

     

  

   :ת גם  השכבותבשימוש פנימי של רש" 14.1.7

  

 הסברים משמעות קוד

PG לשימוש רש"ת   פוליגון סגור 

TP  הגדרה ושימוש פנימי ברש"ת   קו טופולוגי  

TM  שרטוט פנימי ברש"ת של חוסרים במדידה. שרטוט לא במדידה\זמני  

 (סטטוס)    2תבנית שם 

מידע. התבנית היא תבנית שם שניה מיועדת למקרים בהם נדרש להוסיף סטטוס לשכבת ה 14.1.8

X-12345-YY  כמוסבר להלן : 

  

תבנית 

שם 

שכבה  

YY ‐ 12345 ‐ X 

מקף   סוג המידע  הסבר

מפריד 

  נושא המידע

מבוסס על מפרט 

827  

מקף 

מפריד 

  סטטוס השכבה

 ראה פרוט  

 BK ‐ 3906 ‐ Dדוגמא 

  

גון סטטוס שכבה: ברירת המחדל לשכבה היא ללא הגדרת סטטוס. במצבים נדרשים כ 14.1.9

 : הגדרת שכבות תכנון או הפרדת שכבות חדשות יתווסף לשם השכבה סטטוס כדלהלן

 

 הסברקוד

M תכנון  

S  מוצע 

D פרט לביטול 
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N  פרט חדש 

G  ג ”עבור ממ  

  

  

 (גרפי)   3תבנית שם 

תבנית שם שלישית מיועדת למקרים בהם נדרשת הבחנה בשכבות לצורך הפקות גרפיות.  14.1.10

 YY-1A-12345התבנית היא   

  

תבנית 

שם שכבה  

1A ‐ YY ‐ 12345 

  מספר לצבע  הסבר

  אות לסוג קו 

מקף 

 מפריד 

מקף  סוג המידע

 מפריד 

  נושא המידע

  827מבוסס על מפרט 

 2C ‐ PL ‐ 2349דוגמא 

  

 צהוב וכו' 2אדום  1מספר לצבע ע"פ ההגדרות באוטוקאד  14.1.11

  C  =  CONTINUOUS  ,H=HIDDENאות לסוג קו, לדוגמא:   14.1.12

 מימוש 

) תבנית 2200חוקיות שמות השכבות מאפשרת לבודד תצוגה של נושאים (הצגת שכבה *  14.1.13

  השם מאפשרת גם גמישות רבה לספק ומענה למרבית האפשרויות.

  צידי מסלול הסעה ירשמו בשכבה: בהתאם  לסוג המידע דוגמא להפרדת שכבות  14.1.14

-PL>2437 <,   ציר המסלול ירשם בשכבה-pc>2437< , 2437>, ת תרשם בשכבהכתובי-bt> 

 וכו'. <h1-2437>מילוי ירשם בשכבה  <tx-2437>  הערות לסוגיהן ירשמו בשכבה  

 שרטוט קווים ושטחים  .15

 דרישות כלליות 

 נושא> - PCנושא> או <-Plקוים ופוליגונים ירשמו בשכבה <  15.1.1

 .BY LAYERיוגדר וצבע הקווים כמצוין במפרט השכבות  15.1.2

חישוב של קנ"מ יותאם לקנ"מ המפה לפי במיפוי טופוגרפי   (LTSCALE)קנ"מ הקווים  15.1.3

. בתוכניות מבנים 0.25קנ"מ הקווים הוא  1:250לדוגמא: בקנ"מ   ,1000 המפה לחלק ל 

קנ"מ הקווים  1:50, לדוגמא: בקנ"מ 100 חישוב של קנ"מ המפה לחלק ללפי קנ"מ הקווים 

 .0.5הוא 

גה הסימבולית תבוצע ע"י תוספת בלוקים חלק מהקווים יוצגו ע"י הצגה סימבולית. ההצ 15.1.4

נושא > - BSהסימבולים ירשמו בשכבה  < .)אוטוקאד מתקדמות גרסאותלאורך הקו. (גם ב

 בכל מקרה הקווים יהיו רציפים. אין לקטוע קווים לצורך הוספת בלוק או כיתוב.

ר מיפוי השווה לאפס. (ללא גובה) למעט קווים או פרטים עבו  zקווים ונקודות יהיו בערך 15.1.5

 טופוגרפי או בדרישה מוגדרת. 
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  דרישות ממ"ג

באיכות מיפוי מלא או פרטים מסוימים בתוך מיפוי שהוגדרו בטופס ההזמנה כנדרשים  15.1.6

  ממ"ג יעמדו גם בדרישות המפורטות בסעיף זה.

. לא יעשה שימוש בישויות מסוג אחר בלבד lwpolylineאו   line ,polylineקווים יוגדרו כ  15.1.7

  )polyline  )bulgeכחלק מ  arcלל שימוש ב כו arcכגון 

כל קצה קו יהיה בקוארדינטות הזהות לחלוטין לאלה של פרט אחר המתחיל, מסתיים או  15.1.8

  עובר דרך אותה נקודה.

 לא יהיו נתונים עודפים כגון קווים, חלקי קווים כפולים וכן נקודות כפולות.  15.1.9

עובי הקווים במפרט השכבות למעט במקרים מוגדרים.  0הקווים בשרטוט יבנו בעובי  15.1.10

 יחס להפקת פלט גראפי בלבד.  ימת

 בקליטת עקומות ירשמו מספיק נקודות על מנת שיתקבל תאור גראפי מהימן של הקו. 15.1.11

  בקליטת קו ישר ירשמו שתי נקודות הקצה, לא ירשמו נקודות מיותרות.

 CLOSEתו   - צורות סגורות, לרבות מבנים, יוגדרו כישויות סגורות 15.1.12

  בעלי משמעות לכיוון יקלטו ע"פ ההנחיות הבאות:קווים  15.1.13

בקווים טופוגרפיים כיוון הקו יוגדר כך שהשטח מימין לכיוון הקו נמוך מהשטח שמשמאל  15.1.14

 לקו.

יהיה מהנקודה הגבוהה לנקודה קליטת הקו בתשתיות גרביטציוניות וקווי זרימה כיוון   15.1.15

  הנמוכה.

  שרטוט מידע נקודתי (בלוקים) .16

   כללי

 BLOCKמסוגישויות נושא >.  כ - BK<  יוגדרו בשכבותגדרו כפרטים נקודתיים פרטים שהו 16.1.1

 בלבד. 

 תתבצע קליטה כפולה כפרט פוליגונליגם במקרים בהם נדרש להציג מידע של פרט נקודתי  16.1.2

   .. (בהדפסת התוכנית אין צורך להציג את שתי השכבות)פוליגונלית וגם נקודתית גם

  לשנות וכו'). . אין לערוך את הבלוקים (לפוצץ,בלבד בבלוקים המוגדריםיעשה שימוש  16.1.3

במקרים בהם מאושרת עבודה ע"פ ספרית הספק יש להעביר תיעוד מלא של הספריה ולקבל 

  אישור לספריה לפני תחילת העבודה. 

16.1.4  

  בלוק נקודה

ן את מיקום י, מצייממד 0 כלומרפרט שהוגדר במפרט השכבות כפרט מסוג בלוק נקודה  16.1.5

 . היא סימבולית בלבד הגרפיקה .הפרט

  את המיקום הגיאוגרפי של מרכז הפרט. גתייצנקודת ההכנסה של הבלוק   16.1.6

  קנ"מ ההכנסה יהיה קבוע בהתאם לקנ"מ המיפוי  16.1.7

 ים ימוקמו באזימוט האמיתי.יבלוקים אסימטר 16.1.8
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   ויבלוק קו

ממדי,  וא חד) ה1(קוד ק בעמודת ק יוופרט שהוגדר במפרט השכבות כפרט מסוג בלוק ק 16.1.9

  את מיקום הפרט ופריסתו.  בבלוקים מסוג זה:  ןמצייינו, דהי

  יצג את אחד מהקצוות של הפרט.ינקודת ההכנסה של הבלוק ת  .א

 קנ"מ ההכנסה ישתנה בהתאם לאורך הפרט.  .ב

 דרישות ממ"ג 

  במקרים בהם יש דרישה לאיכות ממ"ג, בלוקים ירשמו כדלהלן : 16.1.10

בת להיות בתוך הפוליגון יה חילפרטים מסוג שטח ירשם בלוק אחד בלבד. נקודת ההכנס 16.1.11

 ובמידת האפשר גם הכיתוב.

 לפרטים קוויים ירשם בלוק אחד בלבד. נקודת ההכנסה חייבת להיות על הקו.   16.1.12

 תוספות למפרט, הגדרת בלוקים 

להוסיף בלוקים (בעיקר קבלנים  ןהמעוניי ספקיש להשתמש בספריית הבלוקים בלבד.  16.1.13

טרם ביצוע ת "ם לפי הדרישות וימסור לאישור רשדיר ספריית בלוקיגעודי ) יילמיפוי י

  בנו לפי הכללים הבאים :יבלוקים חדשים י  המיפוי.

 בלבד. 0בנה בשכבה יבלוק י 16.1.13.1

 . 0,0 הבקורדינטנקודת ההכנסה של הבלוק תוגדר  16.1.13.2

 .BY BLOCKצבע הבלוק יוגדר  16.1.13.3

 , לא תהיה הפניה לתפריט אחר.(ACAD)תפריט יהיה תיקני ה 16.1.13.4

 . CENTERיוגדר  JUSTIFY.  0בשכבה  כתביאטריביוט בודד י 16.1.13.5

 .במקרים של יותר מאטריביוט אחד יש לתאם דרישות 16.1.13.6

 ת."שיתקבל מרשלחלונות  TECHNOבגופן   TECHNOכיתוב יעשה בסגנון בשם  16.1.13.7

 יהיה ריק.  STANDARDסגנון 

במיפוי  1:100. (במיפוי מבנים במפות  1:1גודל הבלוק יותאם להכנסה בקנ"מ של  16.1.13.8

 ).1:1000חוץ במפות  

  UNITS=UNITLESSהבלוק יבנה ללא הגדרת מידה  16.1.13.9

 ת."שם הבלוק יתואם עם רש 16.1.13.10

 כיתובים בתוכניות   .17

 כללי 

 כתובים בתוכניות יבוצעו בבלוק מידע ,בבלוק כיתוב או בכיתוב חופשי. 17.1.1

יכתב יכיתוב המקושר לקו  ה.את ז היסתירו ז הכתובים יירשמו  ע"פ הקנ"מ ובאופן שלא 17.1.2

אורך לקריאה ממזרח.  תלקואורדינטדרום. אם הכיתוב מקביל במקביל לקו לקריאה מ

 (כיוון הקריאה הכללי יהיה לקריאה מדרום). 

 בלוק מידע   

 בבלוקים הכוללים אטריביוטים הכיתוב יבוצע ע"פ הגדרות השדה כדלהלן : 17.1.3

חובה להקפיד על רציפות, אחידות וכתיב. דהיינו לא  - שדה כיתוב חופשי עברית או אנגלית  17.1.4
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כיתוב אנגלי יבוצע  ו מופעים שונים לאותה הגדרה. (שגיאות כתיב, כתב מלא וחסר וכו').יהי

לצורך זיהוי סוג השדה, לאטריביוט עברי הוגדר באתיות גדולות. בחלק מהבלוקים 

PROMPT  בעברית ולאטריביוט לועזי או מספרים הוגדרPROMPT .אנגלי 

לרשום ערכים ע"פ הגדרות הטבלה  של הגדרה ע"פ טבלה ישבמקרים  - כיתוב ע"פ טבלה 17.1.5

 בלבד. בכל מקרה של חוסר בערכים נדרש לדווח לרש"ת.

 יירשם קוד מספרי בלבד.  –קוד ע"פ טבלה  17.1.6

      1977-06-01. לדוגמא YYYY-MM-DDפורמט תאריך יהיה תמיד  –שדה תאריך  17.1.7

 בשדה בינארי ירשם כן או לא.  - שדה בינארי 17.1.8

 ספרות לאחר הנקודה (ס"מ). 2וק של ירשם מספר עשרוני די –שדה מספרי  17.1.9

בשדות כגון שטח או אורך הערך יחושב מתוך השרטוט וירשם ביחידות  –שדה מחושב  17.1.10

 מטריות .

 בלוק כיתוב

< בלוק כיתוב מגדיר את כיתובי החובה הנדרשים בתוכנית. בלוק כיתוב יירשם בשכבה  17.1.11

BT - < נושא 

ויות יש להשאיר רק את האפשרות במקרים בהם אטריביוט בלוק כיתוב מציג מספר אפשר 17.1.12

 המתאימה.

  במידת הצורך ניתן לשנות את הכיתוב המוגדר כברירת המחדל. 17.1.13

 כיתוב חופשי 

רק במקרים בהם נדרש כיתוב נוסף שאיננו מוגדר בבלוק מידע או בבלוק כיתוב יבוצע כיתוב  17.1.14

 נושא>. בהתאמה לשכבת הנושא - TX<בשכבות   TEXTמסוג  טבאובייק

 >. <TX-091לשכבת מידע הוא יבוצע בשכבה   סמתייחכיתוב כללי ולא במקרים בהם ה 17.1.15

 הכיתוב יבוצע בהגדרות סגנון וגופן הבאות בלבד: 17.1.16

  הערות  גדלים  גופן   סגנון   כיתוב

-  STANDARD -  -  ישאר ריקי  

   TECHNO  TECHNO  1.3 , 1.5 , 2.0  עברי קטן

    MORAN  MORAN  2.5  3.5  עברי גדול

    SIMPLEX  SIMPLEX  1.3 , 1.5 , 2.0  אנגלי קטן

      ROMANT  ROMANT  אנגלי גדול

 ת בלבד."שיתקבל מרש  TECHNO שימוש בגופן כיתובים ירשמו בגופנים הנ"ל בלבד. ה 17.1.17

 שרטוט מידות  .18

 נושא> בהתאמה לנושא השכבה לה מצמידים מידות.DM-מידות ירשמו בשכבות < 18.1.1

  סגנון 18.1.2

 ).ע"פ דרישה hidden(או   .סוג קו רציף בעובי דק 18.1.3

18.1.4 arrow head  ירשמו כoblique . 
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18.1.5 STYLE     יוגדר בשם#DIM. )יהיה מספר סידורי #( 

 מילוי משטחים  .19

 SOLID  או  HATCHמילוי משטחים יבוצע באמצעות  19.1.1

נושא> בהתאמה לנושא השכבה כאשר # יהיה מספר  - Hמילוי יבוצע בשכבות <#תבניות ו 19.1.2

  סידורי לפי סוג המילוי.

 סטנדרטיות בלבד. HATCH יעשה שימוש בתבניות 19.1.3

 קנ"מ ישתנה בהתאם לדרישה הגראפית. 19.1.4

 דרישות צילום .20

 בלבד. כל צילום יכלול גם את תאריך הצילום. TIFצילומים יבוצעו בפורמט  20.1.1

 פיקסלים 1024*1536הצילום תהיה גבוהה לא פחות מ  תרזולוציי 20.1.2

 לכל פרט תהיה לפחות תמונה אחת (גם במקרים של פרטים סמוכים) 20.1.3

 ע בהתאם למספר הפרט.שם הקובץ יקב 20.1.4

מספרית  Relative Path. ההצמדה תבוצע כ Hyperlinkהצילום יוצמד לבלוק בשרטוט כ  20.1.5

 הוא שם ספריה שתימסר לספק.  #. כאשר PHOTO # /העבודה לספרית  

 הנחיות שרטוט כלליות  .21

21.1.1 - MENUללא תפריטי ספק. השרטוט יכלול תפריט סטנדרטי בלבד 

21.1.2 LIMITS - לות מרחב המיפוי, יש לוודא כי אין ישויות מחוץ למרחב השרטוט יותאם לגבו

 LIMITS). שמירת השרטוט תבוצע בזום המתאים ל  0,0המיפוי (כגון מידע בנקודת 

21.1.3 PURGE  -  קובץ השרטוט לא יכלול הגדרות מיותרות. נדרש לבצע פקודתPURGE   לפני

 שמירה.

21.1.4 UNITS - ספרות אחרי הנקודה  2 יחידות המסך במיפוי טופוגרפי הן מטרים בדיוק של

 יחידות המסך במיפוי מבנים הן ס"מ. 

21.1.5  UCS  - קובץ נתונים ישמר תמיד ב \מרחב המודלUCS WORLD  במרחב הנייר יתאפשר

UCS .אחר  
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  טכני מפרט 

  למיפוי ותכנון ספרתי  

   נספחים
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  (יימסר בנפרד) טופס הזמנת מדידה -נספח א'   .22

  

 (יימסר בנפרד)  ודיםרשימת קבצים וק - נספח ב'   .23

  

 מבנה ביקורת איכות (יימסר בנפרד)  -נספח ג'  .24

  

  רשימת שכבות ובלוקים (יימסר בנפרד)  - נספח ד'   .25

 

  שימוש בנתונים (יימסר בנפרד)  ןרישיו - נספח ה'   .26
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  הצהרות תקפות  - נספח ו'  .27

 

 חלק א'  - הצהרת מודד 27.1

  המפה בוצעה בהתאם לתקנות המודדים (מדידה ומיפוי)

 מטרה שלשמה נערכה המפה:  ...........................ה

  המפה קשורה לרשת קוארדינטות ארצית בנקודות: ..............................

  המפה קשורה לרשת גבהים ארצית  בנקודה .......... שבגובה ...............

  שיטת ביצוע המדידה  ...................

  ק סווגו וסומנו ע"פ   ........................פרטי קצה של תשתיות תת"

  תוואי תשתיות תת"ק  סומנו ע"פ ...................... 

  תאריך ............... שם מודד ................. מס רשיון  ................  

  

 חלק ב' –הצהרת מודד  27.2

 המטרה שלשמה הוכנה המפה: ............

 טרית: ............שיטת ביצוע עבודה פלנימ

 שיטת ביצוע עבודה אלטימטרית: ............

 הפלנימטריה מבוססת על נקודת: ............

  האלטימטריה מבוססת על נקודות: ............ 

 

 הצהרת סיפרות  27.3

  המפה הינה העתק של ............. שבוצע בשיטת סיפרות.

  

 .. תאריך ...............מבצע ..................

  

 הצהרת  עדות 27.4

  הנני מאשר כי המפה היא העתק נכון של המצב הקיים.  

  

  תאריך .................. שם מתכנן .................. 

 הצהרת תכנון  27.5

הנני מאשר את התכנון. התכנון מבוסס על מדידה שבוצעה ע"י  המודד   .......... בתאריך 

.............  

 מתכנן ..................  תאריך .................. שם
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 תקציר דרישות לתכנון  –נספח ז'  .28

  להלן תקציר ודגשים למתכננים. הפרוט המלא במפרט רש"ת 

  כללי: 

  תכנון יבוצע ברשת ישראל. ביסוס התכנון והביצוע ע"פ נקודות הבקרה של רש"ת. 

  מיפוי יעמוד בתקנות המדידה.

  חלוקה לקבצים :

 . SHEET FILEוקובץ גיליונות  DATA FILEנים נדרש להפריד בין קובץ נתו

יש ליצור קבצי נתונים בהפרדה הגיונית לפי סוג (פנים וחוץ), תחום (קיים, מתוכנן, קדסטר, תשתיות 

  וכו')  אופי (תנוחה, חתכים, רשימות)  וקנ"מ. 

ריות (או לספ  XREF NO PATHקבצי גיליונות יערכו כקבצים נפרדים הקוראים לקובצי הנתונים.

 בתוך קובץ הגיליונות ע"פ החלטת המתכנן.    layoutבמקרים של עץ ספריות קבוע ). חלוקה ל 

  שמות הקבצים ותיעוד :

בתחילת הפרויקט יש להגדיר את הקודים לקבצים, ולמסור רשימה מלאה של שמות הקבצים 

  ותוכנם.  מבנה שם קובץ יבנה כדלהלן :  

  קט, רק לעדכון מס שלב וגרסה.  אין לשנות שמות קבצים לאורך הפרוי

  כל עדכון או תוספת יש למסור רשימה חדשה

  ניהול גרסאות: 

  גרסאות ינוהלו בנפרד לנתונים ולהפקות. (שינוי קובץ נתונים אחד יחייב שינוי קובץ הפקה).  

רישום גרסה יבוצע בבלוק גרסאות, בשם התוכנית וב"עננים" בתוכנית. בגרסה חדשה ימחקו העננים  

 של הגרסה הקודמת. 

  יש לפרט את מהות השינוי בגרסאות חדשות.  

  .01גרסת המקור תוגדר כ

  חלוקת גיליונות:

  מבנה הגיליון, וציונים נדרשים.  בתחילת הפרויקט יש להגדיר קנ"מ לגיליון, גודל גיליון,

ה לכל בתחילת הפרויקט יש להגדיר חלוקת גיליונות לכל תחום הפרויקט. חלוקת הגיליונות אחיד

  הדיסציפלינות. 

  מספור פרטים: 

  המספור יקבע ע"פ הנחיות ומפרטי רש"ת.

  אוטקאד:

  גרסת האוטקאד תקבע בתחילת הפרויקט. 

במקרים בהם מאושרת עבודה ע"פ שכבות ובלוקים אחרים ממפרט רש"ת,  יש להעביר תיעוד 

  למפרט המתכנן.  

   Insunits=6 השרטוטים יוגדרו ביחידות מטרים.

  Backwardsסגנון מוגדר  Technoעברי יבוצע בפונט  כיתוב

  לפני שמירה. Purgeיש לבצע 

  מסירת מידע: 

  .FTPמסירת מידע תבוצע ללשכת המיפוי בלבד. בדוא"ל , בתקליטור או באמצעות אתר 
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  את כל הגורמים הרלוונטים. עלשכת המיפוי תקטלג את המידע ותייד

  ללא ספריות משנה     Etransmiitמסירת מידע תבוצע באמצעות פקודות 

   



 

49  

  03 - 9721723:  פקס 9750581-03, 03 -  9750659:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  כתובת
Address: P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport, Phone: 972 3 9750569/581, Fax: 972 3 9721723  

  

 טופס תיעוד שוחה  -נספח ח'   .29

 דוגמא א'

MANHOLE LAYOUT    

 Date:_________ 

MANHOLE ID:  __________  Contractor: _______________ 

Contract Name: __________ 

Map Sheet: ______________  Signature: ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

' דוגמא ב  

 

E

 

 

ACCESSORIES (splices etc.): 

    

__________________________

____________________ 

1.1.1.1.1

 

DUCT CABLES ID 

  

  

1.1.1.1.2

 

DUCT CABLES ID 

  

  

1.1.1.1.3

 

DUCT CABLES ID 

  

  

1.1.1.1.4

 

DUCT CABLES ID 
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 סקר תימרור  –נספח ט  .30

  

  במקרים של סקר יעודי לנושא תמרור יש לפעול כדלהלן :

   

 תימרור תנועה והכוונה בקליטה יש להבחין במצבים הבאים: 30.1

כל סוג תמרור או שילוט הממוקמים ע"ג עמוד בודד, לרבות תימרור צמוד  –תמרור נקודתי   30.1.1

יל הקליטה היא של עמוד התמרור. בסוג זה נכללים גם עמוד לקרקע תמרור נמוך או רג

 שילוט רחוב, ועמוד תחנת אוטובוס.

 -ייקלט קו התמרור. (אופציונאלי  –כל תמרור שעומד על יותר מעמוד אחד  –תמרור קווי  30.1.2

 עמודי התמך של התמרור יקלטו בשכבה נפרדת).

ט כפוליגון. גשרי שילוט מלאים כל תימרור בעל נפח, כגון תמרור מעוצב ייקל–תמרור שטח  30.1.3

 )  4411או חלקים יקלטו בשכבה נפרדת. (שכבה 

תמרור המוצמד לעמוד אחר (כגון עמוד תאורה חשמל וכו') , לקיר,   -תמרור "מרחף" 30.1.4

 2452לתקרה וכדומה ייקלט בבלוק  

 בנוסף לאמור לעל  יתועד תוכן התמרורים ע"פ ההנחיות הבאות: –אופציונאלי  30.1.5

תמרורים. (ע"פ קוד התמרור \רור או תמרור "מרחף"  ייכתב סוג תמרורבכל עמוד תמ 30.1.6

 התקני).

 יצוין גם תוכן השילוט.  43- בתמרור מסוג א 30.1.6.1

 במגבילי גובה יצוין התמרור התקני + רישום מגבלת הגובה. 30.1.7

 

 יש להבחין במצבים הבאים  –פרסום  30.2

 שלט.הקליטה היא של עמוד ה –שלט פרסומי על גבי עמוד  –פרסום נקודתי  30.2.1

 שלטי פרסום גדולים ייקלט קו השלט.    - פרסום קווי 30.2.2

 פרסום בעל נפח כגון פסלים מעוצבים מתקנים גדולים וכו' ייקלטו כפוליגון.  –פרסום שטח  30.2.3

 תימרור שילוט או פרסום יוצמד תצלום. טלכל אובייק -אופציונאלי  30.2.4
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 מילון מונחים למפרט זה ולמושגי תעופה   –נספח י'  .31

  

  הסבר  אנגלי  מונח עברי

ICAO  ארגון בינלאומי לתעופה אזרחית

 International Civil Aviation Organization  

  

eTOD  נתונים ספרתיים של פני שטח ומכשולים

– electronic Terrain and Obstacle Data  

 (ספרתי) ICAO –תרשים פני שטח ומכשולים   תרשים מכשולים 

Aerodrome Terrain and Obstacle Chart – ICAO (electronic)  

  

 Aתרשים סוג 

Type A  

 Aסוג  ICAO –תרשים מכשולים של שדה תעופה 

Aerodrome Obstacle Chart — ICAO Type A  

  

DSM  DSM – Digital Surface Model  מודל ספרתי של משטח. מטריצה צפופה שבה לכל ,

והה מאפשרת לתאר בשיטה נקודה נתון מיקום אופקי וגובה פני המשטח. הצפיפות הגב

  זאת את התבליט והתכסית.

DTM  DTM – Digital Terrain Model מודל ספרתי של פני הקרקע. אוסף נקודות אשר בו ,

לכל נקודה נתון מיקום אופקי וגובה פני השטח. הצפיפות (ממטרים אחדים ועד עשרות 

השטח, כלומר  מטרים אחדות בין נקודות שכנות) מאפשרת לתאר בשיטה זאת את פני

 ).  Bare earthהתבליט (ראה המונח תבליט 

  

WGS84  WGS84 – World Geodetic System אליפסואיד ייחוס ודאטום גיאודטי מרחבי ,

, אשר הוגדר גם כמערכת GPS –המשמש את מערכת הלוויינית לקביעת מיקום 

 .ICAOמשותפת להגדרת מיקום לצרכי תעופה אזרחית בינלאומית ע"י 

  

IGD05/12  IGD05 – Israel Geodetic Datum 2005 הדאטום הגיאודטי התקף במדינת ,

לצרכי מיפוי של התעופה האזרחית הבינלאומית  WGS84ישראל. זהה לדאטום 

 במדינת ישראל.

  

IG05/12  IG05 – Israel Grid 2005 רשת ייחוס קרטזית אופקית, המבוססת על היטל ,

Transverse-Mercatorערכת הייחוס הרשמית לביצוע מיפוי ומדידה , ומשמשת כמ

  במדינת ישראל. 
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  אורתופטו

ORTOPHOTO 

 תמונת רסטר מיושרת של המציאות בה כל פיקסל מוזז לפי כללי ההיטל.

  אופי קובץ 

File Type 

  , חתכים, הגדלות וכו planהפרדת קבצים מסוג 

 לקות והמהווה יחידה למדידה ורישוםשטח מוגדר מתוך מקרקעין , המכיל חלקה או ח  גוש רישום 

  גובה מעפ"י 

MSL

 גובה מעל פני הים. גובה אורתומטרי במערכת היחוס האנכית של ישראל.   

  גובה אליפסואודילי 

  

ערך הגליות בנקודה לפי בפועל גובה מעפ"י +  -  IGD05/12גובה מעל פני האליפסואיד 

  –כפי שהוגדרה ע"י מפ"י  הגרסה המחייבת של מודל הגליות המקומי בישראל

  ILUM )IsraeL Undulation Model.(  

גובה מעל פני השטח   גובה מעפ"ש

  אורך אוביקט \גובה  גובה מוחלט 

 ILגובה 

INVERT LEVEL

גובה תחתית צינור 

  גי פי אס

 GPS

 

positioning systrem global  -  מערכת לוויינים אמריקאית המיועדת לביצוע ניווט

  מיקום גיאודטי.   והגדרת

  תכנון , היתרים , עדות וכו  –המטרה או השלב הפרויקטלי של התוכנית   יעוד התוכנית 

  לידאר 

Lidar 

Lidar (Light Detection And Ranging).  

בדר"כ סריקה תלת ממדית של התבליט והתכסית באמצעות חיישן אקטיבי מוטס 

(Airborne Laser Scanning - ALS) פני הקרקע באמצעות קרן לייזר, , המודד את

  מרחבי מפורט.-לצורך מיפוי גיאו

מאגר של תוכנית סופרפוזיציה ואחרות המבוצעות ברש"ת ומקוטלגות ע"פ מזמין   מאגר עבודות 

  העבודה  

 כל תוכניות הקאד שמתקבלות ממודדים ומתכננים.  מאגר תוכניות 

ת (מעשה ידי אדם) או טבעית (צמחיה) שהנקודה כל פרט של תכסית מלאכותי –מכשול   מכשול תעופתי 

  הגבוהה ביותר שלו נמצאת מעל משטח איסוף המכשולים (להלן)

ממדי) אשר באמצעותו מוגדרים -משטח מרחבי (תלת –משטח איסוף המכשולים 

 מכשולים. 

  

  ממ"ג 

GIS

 סוג מיוחד של מערכת מידע מיחשובית לניהול ניתוח ותצוגה של מידע מרחבי 

 

  MAP  מפה

  

 ביטוי גרפי של מרחב נתון במבט על ובקנ"מ ידוע

 ע"י קואורדינטות מישוריות או מרחביות ןמפה ספרתית שבה כל פרט מאופיי מפה וקטורית 
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מפה השמורה בקובץ מחשב  מפה ספרתית

 מפה ספרתית המותאמת לדרישות של מערכת מידע גיאוגרפית  מפת ממ"ג

תמונת רסטר של מפה מפת רסטר

  הפרדה בין קובץ נתונים, קובץ גיליונות וקובץ הדפסה   סוג קובץ 

 הפיכת ביטוי גרפי של נתונים לביטוי ספרתי סיפרות (דיגיטציה)

 הפיכת מוצר גרפי לתמונת רסטר ממוחשבת (באמצעות סורק)  סריקה

  עדכון מפה ספרתית

 הטמעת מידע 

  דיוק המפהצירוף מידע למפה ספרתית קיימת, שרמת דיוקו מתאימה ל

 

 שיטת מדידה ומיפוי מתצלומים או מתמונות ספרתיות. פוטוגרמטריה

  קו אורך גיאוגרפי

Longitude 

  )EASTמיקום ממזרח או ממערב לקו גריניץ (נהוג לצינו שני כ 

  קו רוחב גיאוגרפי

Latitude 

  )NORTHמיקום מדרום או מצפון לקו המשוה (נהוג לציינו ראשון כ 

  קובץ נתונים

Data file 

  שרטוטי תוכנית רציפים'  מופרדים ע"פ סוג תחום אופי וקנ"מ 

  קובץ גיליונות

SHEET FILE 

  קובץ "מארח" כולל חלוקות גיליונות וציונים במפה  

  קובץ הדפסה 

PLT File 

  קובץ הדפסה של גיליון אחד  

  תחום 

Discipline  

  כו  מקצוע או תחום התמחות כגון חשמל, קונסטרוקציה, דלק ו

  קנה מידה  (קנ"מ)

Scale

היחס בין יחידה במפה ליחידה בשטח

שיטת התוכנית  

  (תקפות המדידה)

  מדידה קרקעית , פוטוגרמטריה, דיגיטציה וכו  –השיטה בה בוצעה התוכנית 

 ביטוי גרפי של מרחב ופרטים במבטים שונים וללא קנ"מ. (חתכים סקיצות)שרטוט

  מאפשרת תכנון באמצעות מחשב (ברש"ת תוכנת אוטקאד)תוכנה ה  תוכנת קאד (תיב"מ)

תוכנה המאפשרות צפייה, הצגה, הדפסה, וסימון הערות. (אין אפשרות לשנות את  תוכנת צפייה 

 FASTLOOKהמקור) ברש"ת באמצעות תוכנה  בשם 

  תאור של שמות קבצים ותוכנם   תיעוד נלווה 

רסטר (תמונת 

  רסטר)

 חידים המסודרים בשורות ועמודות. תמונה המורכבת מפיקסלים א

  תבליט

Bare Earth 

קרקע עירומה: פני הארץ כולל גופי מים, לא כולל צמחיה ועצמים מעשה ידי \תבליט

  אדם.

  תכסית

Culture 

תכסית "מלאכותית": כל הפרטים מעשה ידי אדם אשר ניבנו על פני השטח של כדור 

  ו: ערים, מסילות רכבת ותעלות מים.הארץ, כמ
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 מעקב עדכונים למסמך   .32

  

  

  הפצה  ע"י  פירוט השינוי תאריך  גרסה מהדורה

   אודי מיטרני מקור10 01.07

   אודי מיטרני הוספת  מיפוי פוטגרמטרי.1 05.07 

  הרחבות ופרוט     

   אודי מיטרני הרחבות למיפוי פנים 10.07  2  

   אודי מיטרני הרחבות והשלמות01.08  3  

   אודי מיטרני הרחבות והשלמות08.08  4  

  תיעוד באקסל 12.08  5  

  ניקוז     

   אודי מיטרני הפשטה של סוגי קבצים 06.09  0  2

   אודי מיטרני מספור חדש      

   אודי מיטרני  הגדרות חדשות בנושא תימרור ושילוט 10.09  1  

   אודי מיטרני  תקציר דרישות  –תוספת נספח ב' 12.09  2  

   אודי מיטרני תוספת דרישות צילום       

   אודי מיטרניטרמינולוגיה  07.10  3  

    אודי מיטרני as madeעדכון דרישות   12.10  4  

מודדי   אודי מיטרנישינוי קודים שלבי פרויקט   01.11  5  

  מסגרת 

  הוספת מילון מונחים   01.11  6  

  עדכון סעיף שמות קבצים 

    אודי מיטרני 

    אודי מיטרני   פת מדידות סטטוטוריות הוס  01.11  7  

    אודי מיטרני   שינוי סדר סעיפים     08.11  1  3

    ארזה פינצוק   עדכונים למדידות סטטוטוריות   11.11  2  

      עדכונים למדידות סטטוטוריות   07.13  4  

    אודי מיטרני   עדכון ותוספות למיפוי חוץ   03.14  5  

    אודי מיטרני   1-8עדכון כללי בסעיפים   04.15  2  4

      תעופה 10.10השלמות לסעיף       

       14עדכון לסעיף       

      רויזיה כללית   1.16  4  4

      הפרדת פוטוגרמטריה למפרט נפרד      

            

  



 

56  

  03 - 9721723:  פקס 9750581-03, 03 -  9750659:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  כתובת
Address: P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport, Phone: 972 3 9750569/581, Fax: 972 3 9721723  

  

 אוגדן מערכת הביטחון (מצורף על דרך ההפניה) –נספח ג' 
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  המפרט הכללי  -ד' נספח 

  המתכנן יבצע בין השאר את השירותים הבאים:  .2.1

 .גאומטרי תכנון כנן ראשי לתחוםכמת יתכנן

 יועצים נוספים אשר יוקצו על ידי המזמין עם התכנון את יתאם .2.1.1

יבקר את הפרוגרמה והתכנון המוקדם שהוכנו ע"י אחרים, ויערוך השלמות ככל  .2.1.2

 שיידרש. 

  יכין תכנון סופי ומפורט מאושר ומתואם עם המנחים המקצועיים ברשות.  .2.1.3

לביצוע על פי החלטת הרשות באשר לסוגי ואופי מכרזים כפי יכין מכרזים מפורטים  .2.1.4

ולו"ז שייקבעו ביצוע מתכנסים לתקציב השלבי שתקבע הרשות. תקציב הפרויקט ו

  .הרשותע"י 

 תשובות הכנת, קבלנים בסיורי השתתפות: לרבותילווה את הליכי מכרז הביצוע,  .2.1.5

 . הקבלנים הצעות קבלתוכיו"ב, וכל הדרוש ל קבלנים לשאלות

  .הקבלנים הצעות של טכני בניתוח ישתתף .2.1.6

 יספק, המבצע (חתומות על ידו "לביצוע")תכניות להעברה לקבלן  מערכת יכין .2.1.7

   .המבצע לקבלן מפורטים הסברים

במהלך הביצוע, יאשר  תכנוןאחר שינויים  מעקביערוך פיקוח עליון במהלך הביצוע,  .2.1.8

שיוכנו ע"י הקבלן ע"פ זוקה, לתיעוד, הפעלה ותחמתקן  ספרי לרבותחומרים ועבודות 

  הגדרה מפורטת של המתכנן. 

 ישתתף בבדיקת ח"ן הקבלנים לרבות ח"ן סופי.  .2.1.9

הכל על פי  -המתכנן יערוך סיורים מקצועיים לקראת ובמהלך התכנון ועל פי הצורך .2.1.10

 דרישת המזמין

 הקשר בין המתכנן למתכנני המשנה  .2.2

 תכנון, מבנה תכן, ניקוז, תעופתי תכנון : תחומיםל המשנה מתכנני עם הסכמים באמצעות יבטיח המתכנן
   התעופה שדות רשות עבור, חוץ תשתיות- ואינסטלציה אש בטיחות, נופי תכנון, תנועתי
  . ההתקשרות,  לאורך כל תקופת מתן השירותים על ידם בקשר עם העבודה ההנדסיתאת 

העבודה כולה.  ישתלבו במועדים שנקבעו בלוח הזמנים לביצוע המשנה מתכנני שירותי

מתכנני המשנה במלואו,  ידי על שנעשהלגמר ומסירת התכנון  הבלעדי האחראיהמתכנן יהיה 

  קבעו בלוח הזמנים.יבמועדים כפי שיבהתאם לשלבים השונים ו

) back-to-backגב (-אל-כל אחד ממתכנני המשנה יהיה בתנאי גבהמתכנן עם  הסכם

התחייבות ברורה מצד  ,בין היתר ,יכיללהוראות הסכם ומפרט זה, בשינויים המחוייבים ו

לבצע את עבודות התכנון ברמה מקצועית נאותה לפי כל כללי המקצוע, המשנה  מתכנני

  .דין כל פי ועל זהחוזה ב הכלוליםבהתאם להנחיות ולוחות הזמנים 
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 האפיון ההנדסי –ה' נספח 

  בעת הוצאת הזמנת עבודה.אפיון הנדסי נתן יילכל פרוייקט 
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  מסמכי ותוצרי התכנוןהמפרט המיוחד:  –ו' נספח 

  

מתכנן המאגד תחתיו ממקצועות התכנון  -המציע , המתכנן הגאומטרי  נדרש לשמש כמתכנן ראשי 

 הבאים ,לספק שרותי תכנון באמצעות יועצים לתחומים הבאים , על פי דרישות המזמין :

  

 טריתכנון גאומ .1

 תכנון תעופתי  .2

  ניקוז  .3

  תכן מבנה .4

  תכנון תנועתי .5

  תכנון נופי .6

  תשתיות חוץ-אינסטלציה .7

 בטיחות אש .8

  

העבודה תכלול תכנון ופיקוח עליון, הבנת דרישות המזמין, לרבות בדיקת   לכל תחום מהתחומים הנ"ל
נון, תאום הפרוגרמה והתאמתה לדרישות המזמין, התאמת התכנון אליהן מכל היבט תפקודי וחוקי, תכ

תכניות, כולל הכנת תכנית תאום מערכות ,פניה וקשר עם הרשויות והגופים המוסמכים לצורך אישור 
  ורישוי, הכל לפי הפרוגרמה הרלונטית לכל פרוייקט ודרישת המזמין לפרוייקטים בתחום טיפולה של רש"ת.

הרלוונטיים בספר  תכולת עבודת התכנון למציע ויועציו הינה לפי הנ"ל לרבות המפורט בפרקים

  ")  בפרקים:, אגף בינוי הספר הצהוב של משהב"ט"תעריפים ונהלים לעבודות תכנון" (להלן: "

 2.5פרק  – תעריף הנדסת דרכים ומסלולי תעופה -תכנון גאומטרי 

  2.5פרק  – תעריף הנדסת דרכים ומסלולי תעופה -תכנון ניקוז

  2.5פרק  – תעריף הנדסת דרכים ומסלולי תעופה -תכן מבנה

  2.23פרק  -תעריף תנועה ותחבורה -תכנון תנועה

  2.7פרק  -אינסטלציה מים וביוב

  2.14פרק  -אדריכלות גנים ונוף - תכנון נופי 

  2.15פרק  -אש  בטיחות

  לכל  היקף של פרוייקט. –תשלום על פי שעות עבודה  – תכנון  תעופתי
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   נספח ביטחון - ז' נספח 

  טחת מידע ושמירת סודיותהוראות ביטחון, אב
  

 הבהרות קדם. .1

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

 -  (כולל) מתייחסים למכרזים שלהם קשר למערכות מידע או מערכות  2.7עד  2.4סעיפים

  קריטיות/מסווגות

 - כות מידע או מערכות קריטיות/מסווגותפסקה / סעיף זה מתייחס למכרזים שלהם קשר למער  

 

  כללי. .2

למען הסר ספק, בכל התייחסות בנספחים אלו ל"הנמל" או "נמל" תיקרא כאילו נכתב "בתחום 

מהאתרים שבאחריות רשות שדות התעופה בכל חלקי הארץ", וזאת למעט באותם  דהנמל וכן בכל אח

 .3ההתייחסות הינה לטרמינל  םמקומות שבה

גוריון והמטוסים הממריאים ממנו, מהווה יעד מועדף לפיגוע לארגוני הטרור  נמל התעופה בן .2.1

  השונים.

ממשלת ישראל, בהחלטותיה, הטילה על רשות שדות התעופה ועל הנהלת הנמל את האחריות  .2.2

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

 חימה לשטח מדינת ישראל.האחריות למניעת הברחה של אמצעי ל

היחידה להגנה בהחלטה נוספת, החליטה ממשלת ישראל להגדיר מספר גופים כמונחים על ידי  .2.3

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

אות הנחיות גוף זה בכל הקשור למערכות מחשוב, פיתוח מערכות מחשוב ואפליקציות היוצ

 מהם מחייבות את הספק לעבוד על פיהם.

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

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

 לעמוד בדרישות המוגדרות בנספח זה.

ש על פעילות בתחום השטחים המוגבלים בכניסה, כספק, המתעתד לפעול בתחום הנמל, ובדג .2.5

יחולו עליך הוראות הנוגעות לביטחון הנמל ולביטחון הנוסעים והמטוסים, הנוחתים 

והממריאים ממנו, וכן יחולו עליך כל ההוראות והנהלים החלים על עובדי הרשות בכל היבטי 

 אבטחת המידע.

 משנה.- טעמו, כולל קבלניהשרות מ-כל האמור בנספח זה מחייב את הספק ונותני .2.6

 ווג וחיוניות של המידע ומערכות המידע.יס .2.7

מערכות המידע מהוות את התשתית התפעולית של הרשות והן חיוניות לפעילותה התקינה. 

פגיעה בהן עלולה לגרום לשיבוש או אף להפסקת מתן השרות ללקוחות הרשות. לפי הגדרה זו, 

חת הסודיות, השלמות, האמינות, השרידות מערכות המידע טעונות הגנה להבטחת ולאבט

 וההמשכיות התפעולית.

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

ווג הביטחון "שמור"), וכן בשלב י(מקביל לרמת ס רגיש/חסוי מסחריתהכולל הוא  גהסיוו
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-, תשמ"אהפרטיות תון הגנה לפי חוק הגנברשתות מסוימות, לרבות מידע הטע סודיעתידי גם 

. מערכות המידע חיוניות לפעילותה מכוחו תקנותהו ")הפרטיות הגנת חוק(להלן: " 1981

  התקינה של הרשות ופגיעה בהן עלולה לגרום לשיבוש, תקלות והפסקת מתן שרות.

אי האבטחה לפיכך, יש לנהוג לפי כל דרישות האבטחה, כאמור לעיל, ובכל הגדרות נוספות בנוש

אשר ייתכן ויועברו על ידי גורם רשות מוסמך לנושאים אלו, בכל עת וזאת גם לאחר החתימה 

על החוזה, בכל הפעילויות למתן שירותים לפי הליך זה. אם, במהלך אספקת השירותים, הספק 

 ייווכח, כי כלי האבטחה, המיושמים כיום בתוכנות וביישומים, אינם עונים על אחת או יותר מן

  הדרישות להלן:

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

  התקנים התקפים לאבטחת מערכות מידע של מכון התקנים הישראלי; •

  ;מכוחווהתקנות  הגנת הפרטיות דרישות חוק •

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

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

  סווג מסמכי הליך זה. .2.8

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

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

  ם לא רצויות או מורשות.יבצורה שתבטיח, כי לא יגיעו לידי

  מטרה. .3

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

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

  פיגוע בתחום הנמל.

  אחריות. .4

"), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט מן הביטחוןנאהספק ימנה נציג מטעמו (להלן: " .4.1

טחוני ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול חטיבת הביטחון בנמל יהב

") בכל הקשור לאבטחה הפיזית, וכן מול אחראי אבטחת המידע חטיבת הביטחון(להלן: "

לנספח זה, מיום  4.6 ברשות בכל הנושאים הקשורים למחשוב ומידע, כמפורט בסעיף משנה

  אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן השירותים, כהגדרתה בחוזה.

ידי חטיבת הביטחון, יחשב מנכ"ל הספק -עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן הביטחון על .4.2

 כנאמן ביטחון.

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

 – חטיבת התקשובמידע ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול אבטחת ה

לנספח זה, מיום אישור מינויו,  4.7הממונה על אבטחת המידע ברשות כמפורט בסעיף משנה 

 ובמהלך תקופת מתן השירותים, כהגדרתה בחוזה.

יחשב מנכ"ל , חטיבת התקשובידי - עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן אבטחת המידע על .4.4

 הספק כנאמן אבטחת המידע.

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

  אבטחת המידע".
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  נאמן הביטחון. .4.6

נאמן הביטחון ישמש כאיש הקשר לחטיבת הביטחון מטעם הספק במהלך כל תקופת  .4.6.1

בהוראות נספח זה, או בכל  החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק

הוראה נוספת אשר עלול הספק לקבל, מול חטיבת הביטחון בכלל, ומול משרד 

 .חטיבת התקשובשיונות בפרט, וכן מול יהר

נאמן הביטחון יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מחטיבת הביטחון ויקבל ממנו  .4.6.2

 ים לפי הליך זה.ימים לפני תחילת ביצוע השירות 14- תדרוך בטחוני לא יאוחר מ

נאמן הביטחון יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של חטיבת הביטחון, לא יאוחר  .4.6.3

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

בנוסף, ימסרו לנאמן הביטחון דרישות ונהלי ביטחון כלליים נוספים, החלים על כל 

ם יידרש לפעול ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק השוהים בתחום הנמל, אשר לפיה

וכל מי מטעמו. במידה ובהיבט המכרז יש נגיעה לנושאי מידע ומחשוב, יעבור הנאמן 

 .חטיבת התקשובתדרוך בנושאי אבטחת מידע מגורם מוסמך 

על נאמן הביטחון להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי הביטחון ונהלי אבטחת  .4.6.4

 הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם. המידע, החלים על

וחטיבת נאמן הביטחון יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של חטיבת הביטחון  .4.6.5

ויתעדכן באמצעותו בנהלים וכללי ביטחון, העשויים להשיק לפעילות הספק  התקשוב

 .בתחום הנמל, בכל עת שיידרש לכך

שטחים המוגבלים נאמן הביטחון יאשר בחתימתו כל בקשה למתן רישיון כניסה ל .4.6.6

 שיונות קיימים.יבכניסה למי מטעם הספק, וינהל מעקב פנימי שוטף אחר תוקפם של ר

נאמן הביטחון יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ונהלי הביטחון ואבטחת המידע  .4.6.7

 נתנו מפעם לפעם.יהתקפים ואלה שי

טחון לצורך הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן הבי .4.6.8

 להלן. 5אישור חטיבת הביטחון בהתאם להנחיות סעיף 

הספק מתחייב להעביר לחטיבת הביטחון את כל הנתונים האמורים לעיל, כאמור  .4.6.9

 להלן. 5.2בסעיף 

 5חטיבת הביטחון תהיה רשאית לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  .4.6.10

ג מועמדים נוספים במקומו/ם, או להלן, לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להצי

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

ימים לפני מועד תחילת תקופת מתן  30-מינויו של נאמן ביטחון יתבצע, לכל המאוחר, כ .4.6.11

היה והגורם שמונה על ידי הספק לתפקיד נאמן הביטחון אינו מהווה גם  השירותים.

ובאם נדרש נאמן כזה לפי החוזה, ימונה נאמן אבטחת מידע גם  נאמן אבטחת מידע,

 ימים לפני מועד תחילת מתן השירותים. 30הוא, לכל המאוחר, כ 
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 .נאמן אבטחת המידע .4.7

נאמן אבטחת המידע ישמש כאיש הקשר לחטיבת התקשוב מטעם הספק במהלך כל  .4.7.1

ת נספח זה, תקופת החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראו

 מול חטיבת התקשוב בכל הקשור לנושאי אבטחת המידע.

נאמן אבטחת המידע יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מחטיבת התקשוב ויקבלו  .4.7.2

 7- ממנו תדרוך בנושאי אבטחת המידע הרלוונטיות לנשוא מכרז זה, לא יאוחר מ

  ימים לפני תחילת ביצוע השירותים לפי מכרז זה.

ע יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של חטיבת התקשוב, לא נאמן אבטחת המיד .4.7.3

יאוחר משבוע ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח 

זה; בנוסף, ימסרו לנאמן אבטחת המידע דרישות ונהלים כלליים נוספים במידה 

ב ויידרש, החלים על כל הגורמים המבצעים פעילויות הקשורות למערך המחשו

ברשות, אשר על פיהם יידרש לפעול ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי 

 מטעמו.

על נאמן אבטחת המידע להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי אבטחת המידע  .4.7.4

 הרלוונטיים, החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.

קשוב או גורם נאמן אבטחת המידע יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של חטיבת הת .4.7.5

רשותי אחר אשר יהווה איש הקשר מטעם חטיבת התקשוב בנושאים אלו, בכל עת 

 .שיידרש לכך

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

המידע במערכות המחשוב של הספק, או בקישור למערכות המחשוב ברשות 

שירות והתפעול של כעה על המהמערכות של הספק אשר ייתכן ותהיה להן השפ

 המערכות.

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

 ינתנו מפעם לפעם.יואלה ש

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

 להלן. 5לצורך אישור חטיבת התקשוב בהתאם להנחיות סעיף 

 יב להעביר לחטיבת התקשוב את כל הנתונים האמורים לעיל.הספק מתחי .4.7.9

 5חטיבת התקשוב רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף נציג  .4.7.10

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

א צורך במתן הבלעדי ולל ודעת- להחליף מועמד שנבחר. כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול

 להחלטותיו בעניין זה. םהסברים כל שה

 אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום הנמל. .5

טחונית ולכן יורשה הספק להעסיק בתחום הנמל או יכאמור, הנמל הוא שטח רגיש מבחינה ב .5.1

להתקשר עם גורם חיצוני, העתיד לפעול בתחום הנמל, רק מועמד שאושר, לאחר שיעבור בדיקת 

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



 

64  

  03 - 9721723:  פקס 9750581-03, 03 -  9750659:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  כתובת
Address: P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport, Phone: 972 3 9750569/581, Fax: 972 3 9721723  

  

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

 הטפסים המפורטים להלן:

  טפסי התאמה ביטחונית לעובד שהינו אזרח ישראלי: 5.2.1

  שאלון אישי+ עלון לנבדק. .5.2.1.1

  סודיות רפואית וסודיות המידע. כתב ויתור על .5.2.1.2

 ין שימוש בסמים.יהצהרת התחייבות בענ .5.2.1.3

 צילום ת. זהות / רישיון נהיגה. .5.2.1.4

 טופס לצורכי בדיקה מן המרשם הפלילי בצירוף צילום ת. זהות. .5.2.1.5

 טפסי התאמה ביטחונית לעובד שאינו אזרח ישראלי: 5.2.2

 שאלון למועמד זר. .5.2.2.1

 צילום דרכון בתוקף. .5.2.2.2

לי מטעם רשויות החוק של מדינת תושבותו אישור על היעדר רישום פלי .5.2.2.3

 הנוכחית.

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

כי הטפסים המצורפים הינם הטפסים בגרסתם האחרונה. את הטפסים ניתן לקבל גם מחטיבת 

  .הביטחון ו/או חטיבת התקשוב

 ם באמצעות הטפסים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י המועמד,הספק מתחייב להעביר את הנתוני .5.3

  והחתימות אומתו ע"י נאמן הביטחון (באמצעות חתימתו עליהם במקום המיועד לכך). 

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

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

  טחונית.יב

חטיבת הביטחון תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל  .5.5

המועסקים, הספקים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הספק, או חלק מהם, ואף תהיה רשאית 

אושרה  טחוניים, בין אם כברילאסור על כניסת מי מן המועסקים לתחומי הנמל, מטעמים ב

  כניסתו ובין אם לא.

הספק מתחייב לא להעסיק ולא לאפשר עבודה לגורם, אשר פרטיו לא הועברו ואשר לא אושר  .5.6

 ידי חטיבת הביטחון.- על

הספק מתחייב להודיע באופן מיידי לחטיבת הביטחון על הפסקת העסקה של אחד מעובדיו  .5.7

  ן) של אותו עובד. ולהזדכות לאלתר על רישיון המעבר לשטחים המוגבלים (אם נית

טחוני מתאים ואישור מועמד, עשוי להמשך ממספר ימים ועד למספר יווג ביתהליך קבלת ס .5.8

לאור הנתונים  -שבועות. כמו כן, משך הטיפול בבקשה, עד לאישורה, משתנה מאדם לאדם 

- אדם ולוחות- האישיים והרקע של כל אדם, ועל הספק להביא זאת בחשבון במסגרת תכנון כח

  יה במתן השירותים.ימתחייב לכך, שהמצאת האישורים לא תגרום לדח ספקה. הזמנים
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  טחוניות כלליות.יהנחיות ב .6

  טחוני למועסקים.יתדריך ב .6.1

טחוני (לפי הנחיות חטיבת הביטחון) לכל עובד, שיועסק במתן יהספק יערוך תדריך ב .6.1.1

 השירותים, בטרם יחל בעבודתו. התדריך ישים דגש על הנושאים להלן:

 ם מוגבלים ובקרת מעברים.שטחי •

 .9טחונית בהתאם לסעיף יכללי התנהגות ב •

  התחייבות על שמירת סודיות ושמירת ידיעות.  •

ימים, מיום  7- טחוני לא יאוחר מיהספק מתחייב, כי כל עובד מטעמו יקבל תדריך ב .6.1.2

 תחילת העסקתו בתחום הנמל.

שנתיים לעובדיו, -ענון חציינוסף לתדריך בתחילת ההעסקה, יקיים הספק תדריכי ר .6.1.3

  במסגרתם יעביר לעובדים עדכונים בצרכי חטיבת הביטחון המשיקים לתחום פעילותם.

  שטחים מוגבלים ואשורי מעבר. .6.2

כיוון שהנמל הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו בשטח הנמל  .6.2.1

ניסה שטחים מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק למי שניתן לו רישיון כ

אליהם (כולם או חלקם), אשר רק באמצעותו תתאפשר הכניסה לשטחים המוגבלים 

 והמעבר ביניהם.

טחוני יווג בימתן רישיון כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה בנמל מותנה בקבלת ס .6.2.2

מתאים מרשויות הביטחון וייעשה לפי כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים 

  .1983 - מוגבלים), התשמ"ג 

התאמה ביטחונית, ורק  יון הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכיריש .6.2.3

  אם תפקידו דורש זאת.

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

  אחר באישור זה או להעבירו לאחר.

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

  בקרת המעברים של חטיבת הביטחון.

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

שיונות בנמל עבור עובדי הספק בלבד ילמשרד הר ןאשר יעביר לחטיבת התקשוב

לכל בקשה תצורף פניית היחידה  ולצורך תפקידם במסגרת מתן השירותים בלבד.

אור סוג רישיון הכניסה יהשרות ברשות. פניית היחידה תכלול את תהמקבלת את 

  הנדרש.

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

שיונות בנמל כל רישיון כניסה של עובד הספק, אשר חדל לעבוד אצל הספק, או יהר

ובתפקידו החדש אין  שחל שינוי בשטח המוגבל אליו צריך אישור, או שינה את תפקידו

צורך ברישיון כניסה לשטחים המוגבלים בנמל. באחריותה של היחידה לוודא העברת 

  שיונות בנמל.ישיונות אלו למשרד הריר
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תהליך הטפול בבקשה למתן רישיון לשטח האווירי עשוי להמשך בממוצע כשבועיים עד  .6.2.8

וירי כוללת שלושה שבועות. התהליך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה לשטח האו

  בקשה לכניסה ותנועה עם רכב בשטח האווירי.

מובהר בזאת כי חטיבת הביטחון רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את תוקפו  .6.2.9

  של כל רישיון כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

  דרישות חטיבת הביטחון מאדם הנושא רישיון כניסה לשטחים המוגבלים: .6.2.10

המוגבלים דורש רישום למערכת ביומטרית ארגונית על ידי מעבר לשטחים  .6.2.10.1

העובד. שימוש באימות ביומטרי זה מחייב כל גורם המבקש לעבור משטח 

יבשתי לשטח מוגבל או לגשת לאזורים מוגבלים המבוקרים על ידי מנגנון 

 זה. 

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

  ח המוגבל אליו הוא מורשה להיכנס.הרישיון בשט

  השימוש ברישיון יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד. .6.2.10.3

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

  הביטחון.

נושא הרישיון יקפיד להימצא ולנוע אך ורק בתוך התחומים, בהם הוא  .6.2.10.5

  מורשה לנוע לפי הרישום על גבי הרישיון.

להעביר רישיון כניסה לשטחים המוגבלים בנמל לאדם אחר (הדבר  אסור .6.2.10.6

  מהווה עבירה פלילית). הרישיון הוא אישי ואינו ניתן להעברה.

  חל איסור להשאיר את הרישיון בתוך הרכב. .6.2.10.7

יש לדווח מידית ליחידה המקבלת את השרות ברשות לחטיבת הביטחון על  .6.2.10.8

ו. החזקה של רישיון שיוניתום תקופת ההעסקה של עובד ולהחזיר את ר

כניסה שלא כדין מהווה עבירה פלילית. היחידה תדאג להעביר הרישיון 

  לחטיבת הביטחון.

שיונות יחידוש רישיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור יו"ר ועדת הר .6.2.10.9

בנמל וכרוך בתשלום עבור הנפקת הרישיון החלופי, שיהיה בשיעור כפי 

  שתקבע הרשות מעת לעת.

  שיונות כניסה לשטחים המוגבלים:יהגשת בקשות לקבלת ר - יונות שימשרד הר 6.2.11

 שיונות ממוקם בחניון שליד אולם מקבלי הפנים.ימשרד הר .6.2.11.1

 ו'.  -המשרד פועל בימים א'  .6.2.11.2

  שעות קבלת קהל: 

 .15:00-19:00  -ו  08:30 – 13:30ה'  –א' 

  .                    13:30 – 08:30 –ו' 

  המוגבלים כוללת: בקשה לרישיון כניסה לשטחים .6.2.11.3

מכתב בקשה מהספק בצרוף אישור מחשב הספק כי המועמד מקבל  •

  משכורת מהגורם המבקש.
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  טפסי בדיקת התאמה ביטחונית.(כולל צילום ת. זהות/רישיון נהיגה) •

טופס הרשאה לבדיקת רישום פלילי (כולל צילום תעודת הזיהוי או  •

  דרכון).

אור סוג רישיון יל תפניית היחידה המקבלת את השרות ברשות, כול •

  הכניסה הנדרש.

  שיונות.יטפסים ניתן לקבל במשרד הר .6.2.11.4

 קבלה והובלה של סחורות ומשלוחים. .6.3

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

 טחוניות שלהלן:יהשטחים המוגבלים), עליו להקפיד למלא אחר ההנחיות הב

 :מיפוי ספקים .6.3.1.1

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

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

מתן השירותים, בכתב, רשימה של ספקים, חברות הובלה, ונהגים 

"), אשר צפויים לשרת אותו רשימת ספקיםקבועים (להלן: "

 .5במהלך תקופת מתן השירותים, ובהתאם להנחיות סעיף 

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

בתקופת מתן השירותים, עליו להעביר לחטיבת הביטחון בקשה 

 לעיל. 5מנומקת ויפעל בהתאם להנחיות סעיף 

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

ל כל גורם, ברשימת הספקים, ולעדכן מידית את חטיבת הביטחון ע

אשר נכלל ברשימת הספקים שהספק הפסיק את קבלת השירותים 

 ממנו, בין אם מיוזמתו ובין אם ביוזמת אותו גורם.

הוגדר תחום תפעולי, המיועד לכניסת ספקים לצורך פריקה  3בטרמינל    .6.3.1.2

והעמסה של סחורה במסוף הקרקעי. בכניסה לתחום זה תתבצע בקרה 

קים של חטיבת הביטחון ורק לגורמים, טחונית לפי נוהל ספיובדיקה ב

  אשר אושרו לפי הוראות נספח זה תתאפשר הכניסה לתחום התפעולי.

הובלת הסחורה מהספק (המורשה) אל מחסני/מתקני הספק בשטח    .6.3.1.3

האווירי ולמשטח הפריקה בשטח התפעולי תעשה בהשגחה צמודה של 

שערי המוביל כשתא המטען נעול! (ביקורות תבוצענה באופן אקראי ב

  הכניסה לשטח האווירי).

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

, או מהם, תבוצע ע"י עובדי הספק בלבד, וככלל לא תתאפשר 3טרמינל 

כניסת הספק אל תחומים אלו, למעט מקרים חריגים, שיאושרו מראש 

  ע"י חטיבת הביטחון.

לתחום הנמל והמאחסנים מתקנים בשימוש הספק הנמצאים מחוץ    .6.3.1.5

מוש בתחום הנמל (כולל יסחורה המיועדת להטסה, למכירה או לש

למכירה במקומות השרות) יופעלו לפי כללי האבטחה ונהלי הביטחון 
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המופיעים בנוהל הפעלת מחסנים בשינויים המחויבים (המצורף לנספח 

  זה).

 :אבטחת מידע בחצרי הרשות .6.3.2

ימסרו ע"י הרשות לספק, יישמרו רשומות ותווך מגנטי או אופטי, שי .6.3.2.1

 בחצרי הרשות לפי הוראות נציג הרשות; ינוהל רישום מצאי עדכני שלהם.

הוצאת רשומות ותווך מגנטי או אופטי, הנושאים מידע של הרשות, לרבות  .6.3.2.2

מידע, שהוכן ע"י עובדי התאגיד בחצרי הרשות, טעונה אישור בכתב של 

מאחראי אבטחת המידע  אחראי אבטחת המידע. יש לקבל אישור מראש

מוש במחשבים נישאים לשם מתן השירותים, נשוא יעל כל כוונה לעשות ש

מוש כאמור יעשה יבות זה, ע"י עובדי הספק. כל שיהתחי-ההסכם וכתב

לפי הנחיות ספציפיות של אחראי אבטחת המידע לאבטחת המחשבים 

  הנישאים. 

חצרי הרשות חיבור תווך מגנטי או אופטי לסוגיו למערכות מחשוב ב .6.3.2.3

טעונה אישור כתוב מראש של אחראי אבטחת המידע. האמור חל גם לגבי 

תווך מגנטי או אופטי של תוכנות לסוגיהן וכן להתקנים חיצוניים 

,מחשב נישא וכדומה), כל התקן שיכול לשמור מידע, וכל DOKלסוגיהם ( 

  מצע מידע אחר לרבות ניירת.

התקשורת של הרשות, שימוש ביצוע שינויים כלשהם במערכות המחשוב ו .6.3.2.4

בתוכנות אבטחה חיצוניות והתקנת אמצעי אבטחה חדשים, טעונים 

חטיבת התקשוב, לפי הצעה בכתב \אישור מראש ובכתב של נציג הרשות

  של הספק ודיון, לפי הצורך.

לצורך בהירות הנושא, נציג חטיבת התקשוב הינו האחראי על אבטחת  .6.3.2.5

רם אחר ברשות ייחשב כבלתי המידע ברש"ת. אישור המתקבל מכל גו

 .חוקי והפרה של נהלי הרשות בנושאי אבטחת המידע לכל סוגיו

 בקרה וביקורת. .7

חטיבת הביטחון, בשיתוף עם משטרת ישראל ושרות הביטחון הכללי, וכן נציגי חטיבת  .7.1

דעתם ומבלי שיהיו חייבים לעשות כן, להפעיל מערך בקרה - התקשוב, יהיו רשאים, לפי שיקול

 קורת, כדי לוודא כי נהלי הביטחון, הרשומים בנספח זה, מתקיימים במלואם וכלשונם.ובי

מערך הבקרה והביקורת יכלול תרגילים שונים לעובדים ולמערכת כולה, וכן ביקורות מתוכננות  .7.2

 .המשנה מטעמו- ובאתרים של הספק וקבלני וביקורי פתע בכל מקומות השרות

, בכל מטעם חטיבת הביטחון או חטיבת התקשוב הספק מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת .7.3

טחונית, לשתף פעולה עם המבקרים ולתקן יעת ובכל תדירות, גישה לכל מידע בעל רלוונטיות ב

 מידית את כל החריגות שימצאו.

אם ימצאו חריגות מכללי הביטחון, הספק יתקן אותן באופן מידי, ויעביר תוך שבוע ימים נימוק  .7.4

 אותן חריגות. בכתב לסיבת קיומן של
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הרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן השירותים או את ביצוע העבודות ע"י הספק במקרה של  .7.5

חריגה מכללי הביטחון, אשר, לפי שיקול דעתה, יש לה השלכה על רמת האבטחה והבטיחות 

 בנמל, עד לתיקון אותה חריגה.

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

 הרשות.

 שמירה על סודיות. .8

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

ולא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או מידע בכל הנוגע לסדרי הביטחון או 

 מי הנמל., להם יחשפו במהלך פעילותם בתחומערכות מידע ומחשוב

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

דרישות האבטחה במסמך האמור  יחתמו על הצהרת סודיות, לפיה יתחייב החותם לאמור לעיל.

משנה, שיועסקו ע"י הספק, -ובכל מסמך אחר, אשר יועבר בנושא זה בעתיד, מחייבות גם קבלני

 .י כי אלה יפעלו לפיהןוהוא אחרא

יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי  הספק: הספקהצהרות לשמירה על סודיות של  .8.3

מורשה החתימה של הליך זה, על הצהרה לשמירה על הסודיות. ההצהרה תלווה בחתימתו של 

 להלן טופסימסרו לנציג הרשות; נוסח ההצהרה מצורף לנספח זה, ת. הצהרת הסודיות התאגיד

1. 

משנה או - שרות (עובד של הספק, ספק-כל נותןהשרות: - הצהרות לשמירה על סודיות של נותני .8.4

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

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

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

 טחוניים.יכללי התנהגות ב .9

חל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשטחים המוגבלים בכניסה בנמל ולאולמות  .9.1

 הטרמינל הציבוריים.

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

 חירום. בשגרה ובשעת

טחוני בשעת חירום, בשגרה, יתנועתם של אנשי הביטחון מטעם חטיבת הביטחון לצורך ב .9.3

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

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

 .לצורכי עבודתם

טחוני, הספק יטואציה או אינפורמציה חריגות, אשר עשויות להיות בעלות ערך באם נחשפו לסי .9.5

וכל מי מטעמו מחויבים לדווח אודותיה לאנשי חטיבת הביטחון או לנציג היחידה המקבלת את 

 השרות, ולבקשם להעביר המידע לחטיבת הביטחון.

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

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

   שכנה.

  שינויים ועדכונים. .10

מתעדכנים מזמן לזמן, לאור הערכות מטה  נהלי חטיבת הביטחון ונהלי אבטחת המידע .10.1

ולפי הנחיות הגופים הממלכתיים המנחים. מובהר בזאת,  חטיבת התקשובחטיבת הביטחון ו

לשנות ולעדכן מי מהוראות והנחיות נספח זה,  םרשאי כי חטיבת הביטחון וחטיבת התקשוב

 דעתן, בכל עת.- לפי שיקול

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

טחונית ולהוביל לשינוי יים, העומדים לרשות הספק, עשוי להיות בעל השלכה בו/או המתקנ

 ו/או עדכון הוראות נספח זה.

הספק יקבל מראש מידי חטיבת הביטחון בצורה ישירה או בעקיפין דרך היחידה המקבלת את  .10.3

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

 שונות. .11

ומכללי  בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מנהלי חטיבת הביטחון וחטיבת התקשוב אין .11.1

 טחוניים, החלים על כל השוהים בתחום הנמל.יההתנהגות הב

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

גישה לשטחים לא יחולו על ספק, אשר מסגרת פעילותו אינה כוללת צורך ב 6.2הוראות סעיף  .11.3

 המוגבלים.

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

דעתה של חטיבת הביטחון, השלכה על ביטחון הנוסעים, ציבור המבקרים - לה, לפי שיקול

 של החוזה. תחשב כהפרה יסודיתוהמטוסים בנמל, 

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

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

 את כל המסמכים והקבצים שברשותו, הנוגעים לרשות ולעבודה לפי הליך זה.

אתר של הספק,  הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבקר פעילות זו ללא הודעה מוקדמת בכל

  ללא יוצא מן הכלל.

בהתאם להוראות החוזה, נציג הרשות רשאי לדרוש את הפסקת העסקתו לאלתר של כל עובד  .11.6

דעתו המוחלט. הספק -משנה, המועסק במסגרת קשרי העסקיים עם הרשות, לפי שיקול-או ספק

פסקת יפסיק את העסקתו ללא כל ערעור. רש"ת לא תהיה חייבת בהסבר כל שהוא לסיבת ה

 ההעסקה.

  .נוהל האבטחה בחצרי הספק .12

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

  חלקים ממנה.

-להלן הדרישות למקרה של טיפול במידע בחצרי הספק. כל האמור להלן מתייחס הן לספק והן לקבלני

  המשנה מטעמו.
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  ל הדרישות להלן:הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכ

מערך התקשוב, עליו יבוצעו השירותים בחצרי הספק, יהיה מנותק מרשת המחשבים בחברה.  .12.1

רצונו של נציג הרשות, כי אמצעי האבטחה, הקיימים - לחילופין, אם הספק יוכיח, לשביעות

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

ספק או מכל מידע של חברה אחרת שהספק נותן לו שירות, הוא יהיה רשאי לפעול של ה

 בהתאם.

 הגישה למידע של הרשות תעשה ע"י מורשים בלבד, שאושרו ע"י הרשות. .12.2

  הגישה למידע של הרשות על מחשבי הספק: .12.3

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

להתחייב  ספקגנון הזיהוי ואימות הזיהוי מבוסס על סיסמאות, על ההרשות. אם מנ

ליישום את הפעולה לפי הדרישות לרמת האבטחה הגבוהה בתקן סיסמאות של מכון 

  להציג את המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל. ספקהתקנים הישראלי. על ה

 ויקבל הספק יפעיל מערך אבטחה ובקרה על פעילות המשתמשים של הספק במערכת .12.3.2

 יג את המנגנונים אותם בכוונתולהצ ספקאישור של נציג הרשות למערך זה. על ה

 להפעיל.

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

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

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

 להיערך לכך מראש.ספק מנציג הרשות. על ה

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

מטרה זו. לא טחוני של הרשות, שייקבעו לילכספת יהיו רק ברשות מורשים, בעלי אישור ב

יוחלף מורשה כזה ללא ידיעת נציג הרשות ואישורו לכך. החלפת מורשה כזה ללא אישור הרשות 

  תיחשב להפרה יסודית של החוזה.

שרות או סיום -עם סיום הטיפול במידע ספציפי כלשהו (כולל סיום עבודתו של נותן .12.6

הו (וללא זכות כלשהי ההתקשרות) או לפי דרישת הרשות, יש להעביר ללא דחוי או שהוי כלש

של עיכוב), כל תיעוד, כל תוכנה וכל אמצעי אחר, הדרוש לביצוע כל הפעילויות, לרשות הרשות 

או לכל גורם אחר, לפי הנחית נציג הרשות. לאחר ההעברה, יש להשמיד כל מידע, תיעוד, תוכנה 

קשורים למהלך  ואמצעים אחרים (כולל מכל תווך מגנטי או אופטי), שנמצאים בידי הספק והיו

אספקת השירותים לרשות, באופן שימנע את שחזורו ע"י גורם כלשהו. זאת, לפי הנהלים 

  והתקנים, לגבי מידע רגיש / חסוי / חסוי ביותר ושמור / סודי.

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

  משנה כלשהו.-ידע, הנמצא בידי ספקהוראות אילו מחייבות גם לגבי מ

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

  ביצוע ההוראות כפי שרשומים, וזאת ללא הודעה מוקדמת במהלך שעות וימי העבודה הרגילים.

שוב של בכל מקרה של אובדן מסמך או חומר, או על תקלות באבטחת המידע במערכות המח .12.7

  משנה יש להודיע מיד לנציג הרשות על כך.-הספק או של ספק
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בכל חשד לגישה למידע כנ"ל ע"י גורם בלתי מורשה (בין במערכות הרשות ובין במערכות המידע 

המשנה) או אם עולה חשד לתקלה כלשהי בהקשר לאבטחת המידע של - של הספק או של קבלני

  שות על כך.הרשות, הספק מחויב להודיע מיד לנציג הר

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

  למניעת הפגיעה ולהסרת הנזק, לפי הוראות נציג הרשות.

  נוהל תהליכי פיתוח מערכות קריטיות בחצרי הספק. .13

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

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

למכלול במערכת ממוחשבת קריטית. להלן הדרישות. כל האמור להלן בא בנוסף לשאר דרישות 

אבטחת המידע וההסכמים שבין רשות שדות התעופה והספק ולא במקומן. כל האמור להלן מתייחס 

  המשנה מטעמו. הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:-והן לקבלניהן לספק 

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

 בתוכנית העבודה יוגדרו אבני דרך לבחינת עמידת הביצוע בהיבטי האבטחה שהוגדרו. 13.2

ב ממנהל המערכת מעבר אבני הדרך הנ"ל יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכת 13.3

 הקריטית ואחראי אבטחת המידע של רש"ת.

 ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח": 13.4

 וידוא התאמת התכנון והפיתוח לדרישות הלקוח  .א

 בקרת קוד מאובטח   .ב

 ידי מנהל הפיתוח-וידוא ואישור חסימת "דלתות אחוריות" ופרצות אבטחה על  .ג

 המערכת הגבלת האפשרויות והרשאות הגישה מהיישום לכלל  .ד

 בקרת הגישה לליבת מערכות ההפעלה  .ה

 בחינת תקינות הקלט.  .ו

לעיל  13.4באחריות הספק להוכיח ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח" כמוגדר בסעיף  13.5

 .ב. לעיל] בפרט.13.4בכלל ואת ביצוע בקרת קוד מאובטח [סעיף 

 יבת ייצור.סביבת פיתוח, סביבת בדיקות וסב –סביבות עבודה [לפחות]  3יוגדרו  13.6

מעבר מסביבה לסביבה יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת הקריטית ואחראי  13.7

 אבטחת המידע של רש"ת.

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

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

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

זה, או שבמערכת יהיו ממשקים למערכות אשר נמנות עם מערכות אשר הוגדרו כמערכות מסוג זה, 

יהוו הוראות גוף זה הוראות מחייבות לגבי המערכת המדוברת ועל הספק יהיה ליתן מענה הולם 

 ישות יועברו בהתאם לסוג המערכת ודרישות הגוף המנחה.לדרישות אלו. הדר
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  שמירת סודיות, סדרי ביטחון. -: כתב התחייבות של הספק 1טופס 

  

אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק בתאגיד 
_ והמורשה לחתום _________________________, הרשום כחוק, בתפקיד ___________________

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

  

  מבוא. .1

הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלן "הרשות") והואיל וידיעות 
/ חסוי מידע רגיש ומידע, שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייוצרו בו עקב ביצוע האמור הינם בגדר 

(לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי הממשלה  וחסוי ביותר
(לפי נהלי אבטחת המידע ומערכות המידע של שב"כ ושל  וכן מידע בסיווג שמור / סודיומוסדותיה) 

 :רא"מ), לפיכך אני הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן

  דיני הקדמה. .2

  המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההתחייבות כולה.

  תחולת ההתחייבות. .3

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

  הרשות, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

מחייב את התאגיד בכל  נספח זה הנו התחייבות כללית לשמירת סודיות וסדרי הביטחון והוא .3.2

  הקשור לביצוע אספקת שרותי תקשוב ברשות.

  דיני הנספחים. .4

התחייבות זה - התחייבות זה, הוראות כתב-במקרה סתירה בין הסכם כלשהו לבין כתב .4.1

  עדיפות.

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

"נספחים  -פו להסכם ביני לבין הרשות (להלן הביטחון ובנספחים ספציפיים, שצור

  ספציפיים"), יקבע האמור בפרק הביטחון ובנספחיו.

  שמירת סודיות. .5

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

- ל כתב, ואני מתחייב לשמור עליו בסוד לפי הנהלים, הנזכרים ברישא שושמור / סודי

  התחייבות זה.

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

המשנה שלי, לאחר שיאושרו ע"י הרשות, באמצעות הוראה מפורשת -לידיעת עובדי וקבלני

ף בחוק ו/או ע"י חתימה על טופס מתאים ו/או בכל דרך, שיורה לי נציג הרשות (כמוגדר בסעי

  להלן). 6
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  , המובאים להלן:119-ו 118תשומת לבי הופנתה לחוק הנ"ל ובמיוחד לסעיפים  .5.3

  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 

היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה,   א.
ליו (נוסח משולב), ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו א 1958 - התשי"ח 

עקב ביצוע החוזה, והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך 
  מאסר שנה אחת. -לקבלה, דינו 

בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה, ואולם   ב.
תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור 

  בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב.

  גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 

מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך 
מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו  - לקבלו, דינו 

  מאסר ששה חודשים. -של המסמך, דינו 

לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק  -ידיעה" "
  מהם המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

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

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

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

  כן נתקבל אישור מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות.

לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של  - "גילוי"
יות ומערכות התקשוב, סודות מסחריים ו/או טכניים, הרשות לרבות נתונים, תכניות יישומ

ו/או מקצועיים, תכניות עסקיות, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים 
לצורך קבלת אשראי מבנקים, מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות 

  כללית ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.

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

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

 הידיעה, אלא אם קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.

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

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

 כתוצאה מהפרת התחייבות הספק או צדדים שלישיים.

מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך הפרת ההתחייבות   .5.6.2

 לשמירת הסודיות.

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

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

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

 לרשות שהות מספקת להתגונן. 

מובהר, כי נטל ההוכחה להתקיימות איזה מהחריגים לתחולת ה"מידע הסודי", יחול על הספק 
  בלבד.
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  נציג הרשות. .6

התחייבות זה יהיה המנהל, האחראי על אבטחת מערכות המידע של הרשות -נציג הרשות לצורך כתב
משנה, עמם אני בא בקשר - או בא כוחו. הוא יעביר לי, לעובדי ו/או לכל מועסק אחר שלי ו/או לקבלן

- עסקי לצורך אספקת שרותי המחשוב ברשות, את כל הוראות והנחיות הביטחון, הקשורות לכתב
-ך אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות, והוראות מזמןהתחייבות זה ולביצועו לצור

  לזמן, לפי הצורך.

  התחייבות זה.-אין לבטל כתב .7

התחייבות זה ו/או כל מסמך או נספח ביטחון אחר אינם ניתנים לשינוי ו/או לביטול -ידוע לי, כי כתב
  ללא הסכמה מראש ובכתב של נציג הרשות.

  התחייבות זה.-הפרה של כתב .8

ידי או -טחוני ספציפי אחר עליהתחייבות זה ו/או כל נספח או מסמך ב-הוראה מהוראות כתב הפרת
ע"י מי שפועל מטעמי הינה עילה לבטול קשרי העסקיים עם הרשות. כן ידוע לי, כי, במקרה כזה, 
אהיה צפוי לתביעת נזיקין בגין הנזק, שייגרם כתוצאה מביטול ההסכם. סעיף זה בא בנוסף לזכויות 

  התחייבות זה או לפי כל הסכם אחר בין הרשות לביני.-חרות, העומדות לרשות לפי כתבהא

  אחריות התאגיד. .9

למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין כאמור באף אחד מן הסעיפים הנ"ל כדי לשחרר אותי 
  מאחריותי הבלעדית בכל נושאי הסודיות וסדרי הביטחון.

  פרוש יחיד ורבים וזכר ונקבה. .10

- התחייבות זה בלשון יחיד משמש אף בלשון רבים וכן להיפך. כל האמור בכתב- כתבכל האמור ב
  התחייבות זה בלשון זכר משמש אף בלשון נקבה וכן להיפך.

  הכללת דרישות המפרט ומסמכי הליך הזמנת הצעות. .11

נושאי הסודיות וסדרי הביטחון, הנכללים במסגרת הבקשה לקבלת הצעות, הינם חלק בלתי נפרד 
  הסכם.מתנאי ה

  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 - בות של נותןי: כתב התחי2טופס 

  

זיהוי מספר ____________, המועסק בתאגיד אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת 
  _________________________, בתפקיד ___________________, מצהיר בזאת:

הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלן "הרשות") והואיל וידיעות  .1

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

(לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי  חסוי וחסוי ביותר

(לפי נהלי אבטחת המידע ומערכות המידע של  וכן מידע בסיווג שמור / סודיהממשלה ומוסדותיה) 

ופן אישי לפעול שב"כ ושל רא"מ), לפיכך אני הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובא

  כדלקמן:

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

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

 , המובאים להלן:119

  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 

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

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

נו מוסמך מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאי
מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של  -לקבלו, דינו 

  מאסר ששה חודשים. -המסמך, דינו 

לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם  - "ידיעה" 
  המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

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

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

תוקפה של הצהרה זו וכן לאחר תום תוקפה ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור מראש ובכתב על 

  גילוי ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות.

לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של  -  י""גילו
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 

רת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומקצועית, אשראי מבנקים, מסי
  כתבות משודרות והרצאות.

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

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

 לתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.קיב
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  א. "במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה: 

מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל, שלא כתוצאה מהפרת   )1(
  התחייבות הספק או צדדים שלישיים.

 הפרת ההתחייבות לשמירת מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך  )2(
  הסודיות.

  מידע אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי.  )3(

  מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכאה משפטית מוסמכת    )4(
 רשות שהות מספקתובלבד שהספק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו האמור וכן העניק ל

  להתגונן. 

  ת ה"מידע הסודי", יחול על הספק מובהר, כי נטל ההוכחה להתקיימות איזה מהחריגים לתחול
  בלבד". 

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

אני מתחייב לפעול לפיו וכן לפי הוראות ביטחון, ההתחייבות לשמירת סודיות וסדרי ביטחון. ו

 שיובאו לידיעתי מזמן לזמן.

-אני מתחייב לדווח למנהל מטעם הרשות, לאחראי אבטחת המידע של חטיבת התקשוב וכן ל .7

 _____________, מורשה חתימה של התאגיד, על כל תקלה באבטחת המידע של הרשות.

  ון את הכתוב בהצהרה זו והתחייבתי לנהוג לפיה.ולראיה באתי על החתום, לאחר שקראתי בעי

  

  תאריך: __________         שם החותם: __________________  חתימה: _______________

  

  נחתם בנוכחות:

  תפקיד: __________         שם המאשר: __________________           חתימה: _____________
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 תנספח בטיחות וגהו - ח' נספח 

 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  1.1.2

 העבודה עבור רש"ת על ידי הספק לרבות מתקני הספק.\מקום אחר שבו ניתן השירות

טעמו שיועסק במתן השירותים וכן על כל ספק הוראות נספח זה יחולו על הספק ועל כל מי מ .2

(לרבות קבלן משנה) שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה או כל עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצים 

 החוזה למתן השירותים.\במי ממקומות מתן השירות, במהלך תקופת ההרשאה

יום כל הוראות לעיל, מובהר בזאת שהספק יהיה אחראי בלעדי לק 1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .3

נספח זה על ידי כל קבלן ו/או קבלן משנה שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה ו/או כל עבודת 

התאמה ו/או עבודת שיפוצים במי ממקומות השירות, במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים, 

וישא באחריות המלאה להפרת מי מהוראות נספח זה על ידי האמורים לעיל ו/או על ידי כל מי 

מטעמו שיועסק במתן השירותים. הספק מתחייב שהוראות נספח זה יפורטו, בכתב, בכל 

התקשרות בינו ובין כל קבלן מטעמו לביצוע עבודות (בין עבודות ההקמה ובין כל עבודה אחרת 

במקומות השירות), וכל קבלן כאמור יאשר, בחתימתו, כי הוראות אלו מהוות חלק בלתי נפרד 

 עבודות בינו ובין הספק.מההתקשרות לביצוע ה

, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור בעבודהוהגיהות דיני הבטיחות כל מצהיר בזה כי  הספק .4

- [נוסח חדש], התש"ל , פקודת הבטיחות בעבודה1954-, תשי"דהפיקוח על העבודהארגון חוק  לעיל)

, לרבות תקנות  2013 -תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג ,1970

 ,ותקנותיו 2001-תקנות שירותי הובלה, התשס"א, 2007הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז 

סדר השמירה על ( שדות התעופה תוכללי רש ,ותקנותיו 1989חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 

ייה, חוק הגז התכנון והבנדיני , [נוסח חדש] פקודת הנזיקין, 1984-שדות התעופה), התשמ"דב

,וכל התקנות והצווים המחייבים שהוצאו מכח מי ממעשי 1989- (בטיחות ורישוי), התשמ"ט

ביצוע עבודות ההקמה ו/או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים הנוגעים להחקיקה המפורטים לעיל, 

מתחייב להבטיח  וא, והשיבוצעו במי ממקומות השירות במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים

ימלא אחר כל הוראות הבטיחות כל מי מטעמו ה השגחה קפדנית עליהם ולדאוג לכך שבז

מקום השירות בו מתבצעת עבודה או בכל מקום , כל זמן היותם בשבדינים האמורים והמשמעת

  . אחר בתחומי רש"ת

נציגו בשטח העבודה, ויודיע על מינויו באמצעות מכתב למנהל כהספק ימנה מנהל חוזה שישמש  .5

  .מטעם רש"ת החוזה

בפרויקט \במקום מתן השרותתחילת העסקתם הדרכה לפני כי עובדיו יעברו  הספק,אחריות ב .6

או בעת שינוי סיכונים בסביבת העבודה אחת לשנה, לא תפחת מבתדירות ש ,ולאחר מכן ספציפי

הקיימים במקום העבודה והבריאות  סיכוני הבטיחות(המחמיר מבין השניים). ההדרכה תעסוק ב

 ייחס לתחומי עיסוקם.ובהת

הכרוכות  ישא בכל העלויותי המוסמך לכך כדין. הספקההדרכה כאמור, תבוצע באמצעות אדם  .7

  בהדרכת העובדים כנ"ל (כולל שכר יום עבודה, ארוחות, הסעות, וכו').
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בחוק או בתקנות ובנהלי ציוד המגן הנדרש הספק יצייד את כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע עבודות, ב .8

, כפפות עבודה, נעלי עבודה, משקפי מגן, אטמי אוזניים, קסדות אפודים זוהריםמו למשל רש"ת כ

  ., בהתאם לסוג העבודהמגן

 דים בדרישותמוכלי עבודה תקינים העו , בציודישתמשו אך ורק במכונותהספק ו/או כל מי מטעמו  .9

  מפורטות בדין.הבטיחות ה

עובדיו  ידיהמופעל על  ל כלי/ציוד תפעולילכיבצע על חשבונו בדיקות תקינות תקופתיות  הספק .10

מוסמכים כנדרש עפ"י כל דין ותקנות. אישורי  מתן השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמיםמקום ב

.  התיקים הנ"ל לכל כלי/ציוד תפעוליבתיק ייעודי  הספקירוכזו ע"י ונתוני הבדיקות כאמור לעיל, 

בטיחות וגיהות רש"ת וכל גורם אחר  ממונהלביקורת ע"י  השירות,במקום מתן זמינים בכל עת  יהיו

  מטעמו.

מתחייב לשמור על הסדר והניקיון באתר העבודה ויפנה בכל סוף יום העבודה כל פסולת  הספק .11

  יהיה על חשבונו. , למניעת מכשולים מיותרים. הפינוילמקום מתן השרותוגרוטאות אל מחוץ 

ות ברשות בכל מקרה של תאונת עבודה, והכל בהתאם להוראות הספק ידווח לממונה בטיחות וגיה .12

     .1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

בתאום עם רש"ת. כח אחר, אלא - בא או ספקלכל ה עבודכל שלא להעביר ביצוע  מתחייב הספק .13

היה ויאושר על ידי הרשות, ספק המשנה יפעל בביצוע העבודה בהתאם להוראות הבטיחות 

  רטות  בנספח זה, לעיל ולהלן.המפו

תתבצע בהתאם עבודה באש גלויה (ריתוך, הלחמה, זיפות חם וכל עבודה העלולה לגרום לשריפות),  .14

  .להוראות בעניין זה המפורטות בהנחיות רש"ת בתאום ובאישור גורמי  כיבוי אש והצלה רש"ת

ל עו 2007ה בגובה) התשס"ז לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודביצוע עבודה על גגות יבוצעו  בהתאם  .15

ועל פי נהלי  י נקיטת אמצעי הזהירות המפורטים בתקנות הבטיחות בעבודה (לוחות זחילה וכד').יד

 רש"ת העוסקים בכך.

מנהרות וכד' שוחות תקשורת/חשמל, כגון: בורות ביוב, "חלל מוקף" עבודות בחללים סגורים  .16

ה וירושות וכל זאת לאחר טיהור האזור מאמטעם הר  מנהל החוזהיבוצעו רק לאחר קבלת הסכמת 

  נפיצה, רעילות, דלקות וכד'.

קבלת היתר עבודה  שלא לבצע עבודה חריגה ומסוכנת שלא פורטה לעיל אלא לאחר מתחייב הספק .17

  הרשות.עליהן תורה בכתב מטעם הרשות וכפוף להוראות הבטיחות 

זוהרים הנדרשים ורה, סרטי סימון אמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תא ,על חשבונו ,ספקי הספק .18

בטחונו ונוחותו של הציבור הבטיח את לכדי  של הרשות, דין, או לפי הוראות הבטיחות יפ- לע

       במקום.

מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על ידי הממונה על הבטיחות ברשות  הספק .19

ה על הבטיחות ברשות בדבר הרחקת עובד (להלן:" הממונה"). הספק יפעל בהתאם לדרישות הממונ

בתחומי  הספקמטעמו המבצע עבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. עובד כזה לא יוחזר להעסקה ע"י 

הספק לבדו יהיה אחראי לכל תוצאה (באם  .מקום מתן השירות מהמשך מתן השירותים ע"י הספק

. הרשות תהיה פטורה מכל תהיה להרחקה זו במישור יחסי עבודה ו/או העסקה של אותו עובד)

חבות בגין כך. אם תתבע הרשות ע"י עובד שהורחק כאמור ישפה הספק את הרשות בגין כל הוצאה 

  שתהיה לרשות בקשר לכך לרבות ו/או למעט הוצאות הגנה משפטית והוצאות משפט.
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ויי על הבטיחות ברשות בגלל ליק יציית לכל הוראה להפסקת עבודה שתינתן על ידי הממונה הספק .20

. העבודה תופסק , תוך מתן הודעה למנהל המתקן או מנהל החוזה מטעם רש"תבטיחות בעבודתו

לאלתר לשיפור הנדרש ותחודש רק לאחר קבלת הסכמה בכתב לכך מהממונה על הבטיחות ברשות. 

לא לנזקים שנגרמו  ,זכאי לפיצוי כל שהוא בשל העיכוב שנגרם הספקבמקרה כזה לא יהיה 

  הספק לבדו יהיה אחראי לכל אלה. .זקים עקיפים שהספק עשוי להיתבע בגינםבמישרין ולא לנ

באחריות (צ'קלקה) בצבע כתום על גג הרכב  נסיעה ברכב בשטח האווירי מחויבת בהצבת משואה .21

  ועל חשבון של הספק, וציות לכללי הנהיגה בשטח התפעולי/מבצעי על פי תקנות רש"ת.

, כפי שיוצגו מעת לעת, בנושא על הבטיחותוהממונה זה החופי הנחיות מנהל -ינהג על הספק .22

  בטיחות.

הוראות אלה, לא באות במקום החובות החלות בעניין הבטיחות וגיהות בעבודה, לכל הגורמים  .23

העוסקים ברש"ת, הן באות רק כדי להוסיף על הוראות  כל דין ו/או כלל שנקבע על ידי כל רשות 

 מוסמכת אחרת.

הסעדה/חנויות/בעל הרשאה מסחרית להתקשרויות במתקני רש"ת מסוג: במידה ונספח זה הינו  .24

 , יחולו בנוסף גם הסעיפים הבאים:אחרת/חוזה עתיר כח אדם

 בהתאם  בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירותיציג הספק  24.1

במקום לעבודה  2013- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל

הבטיחות תוכן לניהול . תכנית רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של מתן השרות

ועל המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי  הספק, ותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטעם 

 .הספקחשבון 

רש"ת, מטעם בטיחות וגיהות  ממונההבטיחות ע"י  יהבטיחות ונהלניהול עם אישור תכנית  24.2

כנאמן בטיחות מטעמו במקום מתן השירות, כהגדרתו בחוזה, להסמכת המנהל  הספק ידאג

 הבטיחות.לניהול ובתכנית  ים בעבודה בהתייחס לכל התחומים הנדונים בנוהל

הספק ימנה מטעמו ממונה בטיחות וגיהות בעל כשירות בתוקף, המאושר ע"י מפקח עבודה  24.3

העבודה החודשיות שעל ממונה הבטיחות  מפקח עבודה אזורי יקבע את כמות שעות אזורי.

  וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מתן השירות.

(הכל כמוגדר בצו  שיפוצים/בנייה/סלילה/עבודות הנדסיותבמידה ונספח זה הינו לעבודות מסוג  .25

הנ"ל,  1-22יחולו בנוסף לסעיפים ),  1961הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה הנדסית), תשכ"ב, 

 באים:הסעיפים ה

ומנוסה, שעבר השתלמות/ריענון מוסמך לבניה ובניה הנדסית מנהל עבודה  הספק ימנה 25.1

נציגו כישמש בתחום זה על ידי מוסד מוסמך, במהלך שלוש השנים האחרונות. מנהל העבודה 

. הודעת המינוי מכתב רשום למפקח עבודה אזוריבאמצעות ויודיע על מינויו  בשטח העבודה,

. על מועד התחלת העבודה באתר אתהעבודות האמורות להתבצע וכן  פרטי תכלול גם את

 מנהל העבודה להיות נוכח באתר הרלבנטי במשך כל זמן ביצוע העבודה.

מיד עם חתימת החוזה, הספק ימנה ממונה בטיחות וגיהות בעל הכשרה בהשתלמות ענפית  25.2

ארגון הפיקוח על תקנות "בנייה ובנייה הנדסית", כממונה בטיחות וגיהות מטעמו על פי 

מפקח עבודה אזורי יקבע את כמות שעות  .1996 –העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו 

העבודה החודשיות שעל ממונה הבטיחות וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מתן 
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השירות. עד לקבלת אישור המפקח על העבודה בדבר כמות שעות העסקת ממונה הבטיחות 

מונה בטיחות וגיהות מטעם רש"ת על היקף ההעסקה בהתאם לשיקול מטעם הספק, יחליט מ

 שעות עבודה חודשיות. 32 -דעתו, אך לא פחות מ

 בהתאם בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירות ,יציגהספק  25.3

 במקוםלעבודה  2013- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל

הבטיחות תוכן לניהול תכנית ה. רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של מתן השרות

ועל הספק, המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי ותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטעם 

 .הספקחשבון 

ידאג לבדוק את תקינות הפיגומים, הגידור,  ם הספקמטעלבניה ובניה הנדסית מנהל העבודה  25.4

 הספקעל  ם וציוד בכל תחומי העבודה שבאחריותו ויוודא שימוש נכון בהם.הסולמות ומתקני

יבוצעו, תחת פיקוחו  (אם וככל שיהיו) לוודא שכל עבודות החפירה, ההריסה והבינוי וכד'

  העבודה שבביצועו. הישיר של מנהל העבודה רק לאחר נקיטת צעדי בטיחות לסוג ואופי

פירה (בורות, תעלות, שוחות וכד') באזור העבודה את שטחי הח הספקבעבודות חפירה, יגדר  25.5

י גידור יציב ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי רכב הנעים באזור בשעות ל ידע

החשיכה. על הספק להציב תאורה מתאימה בשטח ושלטי אזהרה תקניים לאורך החפירות. 

   לתעלות פתוחות. בנתיבי חצייה ומעברים, ידאג הספק להתקין גשרונים יציבים מעל

לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי הרשות, אלא לאחר הסכמת  הספק (וכל קבלן/ספק מטעמו) 25.6

קרקעיים באתר העבודה -כי לא קיימים מכשולים תת ,המאשר מנהל החוזה מטעם רש"ת

קיימים מכשולים מסוג זה, חייב  אם  .(כבלי חשמל, צנרת מים, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכד')

הנחיות מפורטות  וכן מיקומםומדויקים על  נתונים מפורטים מנהל החוזהדרוש מל הספק

  באשר לאופן ומהלכי הביצוע.

לנתק מראש את זרם  הספק (וכל קבלן/ספק מטעמו)בביצוע עבודות בינוי והריסה, ידאג  25.7

  לאחר אישורו של רא"ג החשמל ברשות או נציגו. החשמל, וזאת

י ל ידפי מפרט שיאושר ע-לותקרות ביניים תעשה עטיות , תקרות אקוסבניית תקרות תותבות 25.8

  הרשות.מנהל החוזה מטעם 

, כתובתו ושמו הספק: שם החברה הקבלנית, יצויןבנייה שילוט כולל ובו היציג באתר הספק  25.9

 . ופרטיו האישיים של מנהל העבודה מטעמו

ולא להחילה על ממונה בטיחות רש"ת, רשאי במקרים חריגים, להחריג דרישה מהדרישות הנ"ל  .26

 ספק, בהתאם לשיקול דעת מנומק, ובלבד שההקלה אינה נוגדת חוק או תקנה כלשהיא.
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  חוזהנוסח ערבות  -ט' נספח 

  לחוזה] 12.1 לפי סעיף  משוערך[נוסח רלוונטי לחוזה 

 

  תאריך: ______.___.___                

 לכבוד

  רשות שדות התעופה

  גוריון-נמל התעופה הבינלאומי בן

  

  ערבות מספר __________________הנדון: 

 "), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפי רשות שדותהחייב(להלן " 1_______________________ לבקשת .1

") לסילוק כל סכום עד לסך כולל של ______________ ש"ח (ובמילים: רש"תהתעופה (להלן "

"), סכום הקרן"____________________________________________ שקלים חדשים) (להלן 

בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם חוזה 

.________________________________  

ידינו - לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב על .2

פעילות  במהלך שעות, ")סניףה(להלן: " 2_______________________________ - שתימסר ב

") ובלבד שלא סכום הדרישה, אנו נשלם לרש"ת כל סכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן "הסניף

יעלה על סכום הערבות, וזאת מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או 

לק ממנו מהחייב וכן מבלי את סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל ח

שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם 

  בקשר לדרישתם ו/או לסכום הדרישה.

לעיל הן מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא נהיה רשאים לחזור  2-ו 1התחייבויותינו בסעיפים  .3

  להלן. 4ה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט בסעיף בנו מהן או לבטלן מכל סיב

  התחייבויותינו לעיל יעמדו בתוקפן מיום הוצאתה ועד לתאריך _____________. .4

פי ערבות זו, יהיה -לסכום הקרן יתווספו הפרשי ההצמדה למדד רק במידה ובמועד התשלום בפועל על .5

סכום ת הפרשי ההצמדה למדד, יכונו בערבות זו "המדד החדש גבוה ממדד הבסיס. סכום הקרן בתוספ

  ".הערבות

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

  הקרן המחולק למדד הבסיס.

  .מדד המחירים לצרכן –" המדד"

  המדד הידוע ביום ____________. -" מדד הבסיס"

פי ערבות זו, ואשר לא יפחת -ונה לפני ביצוע התשלום בפועל עלהמדד שפורסם לאחר - " המדד החדש"

 בכל מקרה ממדד הבסיס.

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות בנקאית זו יידונו באופן בלעדי בהתאם  .6

יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט - אביב-להוראות הדין בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

  יינים אלה.הבלעדית לדון בענ

  .אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי החוזה, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו .7
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  .ניתנת למימוש לשיעורין ואינה ניתנת להמחאה, העברה והסבהערבות זו  .8

  בכבוד רב,

 חתימה תאריך כתובת שם בנק/חברת ביטוח
  של המציע. שמו המלאיש להשלים את  1
  יש להשלים את כתובת הבנק/חברת ביטוח. .2
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 נספח אחריות וביטוח:

  

 תוך תאגיד שייגרם וכל אדם כל של לרכושו ו/או לגופו נזק לכל עפ"י דין באחריותיישא  היועץ  א.

כדי ו/או  עקב מתן השירותים,  בין אם נזק כאמור ייגרם על ידי היועץ, על ידי קבלנים , קבלני 

 האמור, מכלליות לגרוע אדם ו/או תאגיד הפועל מטעמו או בשמו, ומבלימשנה ו/או על ידי כל 

, למעט בגין נזק לרשות, לקבלנים ו/או לקבלני משנה ו/או לעובדיהם היועץ, של לעובדיו לרבות

  .שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרשות

  

 שלישי, צד וכל שותהר את מי המועסק על ידו,  וכן את חשבונו על לפצות בזאת מתחייב היועץ  ב.

 ו/או עם בקשר ו/או כדי תוך להם שייגרם מנזק כתוצאה להם שיגיעו פיצוי או נזק דמי כל בגין

 פוטר והוא  שבאחריותו כמפורט בסעיף א. לעיל, עאירווכן בגין כל  השירותים נשוא הסכם זהעקב 

  לנזק כאמור. אחריות מכל הרשות את

  

 לרשות שיגרמו הוצאה, או הפסד נזק כל על הרשות את ותלפצלשפות ו/או  חייב יהיה היועץ  ג.

 או הרשות ששילמה הסכום במלוא  כן, לעשות הרשות של הראשונה דרישתה עם מיד כאמור,

שנדרשה  או בהם נשאה שהרשות והפסד הוצאה בכל וכן כאמור, לנזק בקשר לשלםנדרשה ש

היועץ על פי המפורט בסעיף א.  עקב כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות לנזק בקשר בהם לשאת

  לעיל.

  שיפוי ו/או פיצוי על פי סעיף זה יכללו, בין היתר, הוצאות משפטיות שיהיו לרשות.  

  

  ביטוח: . 1

  

 על היועץ בין של ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע להבטחת אחריות היועץ כמפורט לעיל, ומבלי  א.  

 על ידי היועץ על פי חוזה זה, היועץ שירותיםהן זה, לפני תחילת  מת חוזה פי על ובין דין פי

הביטוח  תופוליס , אצל חברת ביטוח מקומית ובעלת מוניטין,  את חשבונו על לקיים מתחייב

  היועץ"). יכמפורט בנספח "אישור עריכת ביטוחים "   (להלן: "ביטוח

  

  על ביטוחי היועץ יחולו ההוראות הבאות :  ב.

  

 להוות העלול אירוע כל על מיד לרשות ולהודיע  היועץ, ביטוחי תנאי לכ לקיים את היועץ מתחייב  .1

 ביטוח תביעת מימוש לשם שיידרש ככל הרשות עם פעולה לשתף היועץ מתחייב לתביעה. כן עילה

  למבטחים. להגישה תחליט הרשות אשר

  

אחריותו של ביטוח אחריות מקצועית ייערך על ידי היועץ במשך תקופת ההסכם וכן כל עוד קיימת   .2

  היועץ ע"פ הסכם זה או על פי דין.

  

 בהתאם עריכת הביטוח,  בדבר מבטחיו מאת תנאי לתחילת מתן השירותים, ימציא היועץ אישור  .3

  ביטוחי היועץ".אישור עריכת "לנספח 



 

85  

  03 - 9721723:  פקס 9750581-03, 03 -  9750659:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  כתובת
Address: P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport, Phone: 972 3 9750569/581, Fax: 972 3 9721723  

  

הרשות תהיה רשאית למנוע מהיועץ להתחיל במתן השירותים במקרה שאישור  כאמור לא יומצא 

י היועץ יהיה מנוע מלעלות כל טענה כנגד הרשות עקב כך שלא יתאפשר לו במועד. מוסכם כ

  להתחיל במתן השירותים בטרם המציא האישור כנדרש.

היועץ מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הביטוח בהתאם לנספח זה, וזאת לא 

  לפני מועד תום תקופת הביטוח.  יומייםיאוחר מ

  

אישורי הביטוח במועד או בהתאם להוראות הסכם זה, לא תגרע מובהר כי אי המצאת   .4

מהתחייבויות היועץ על פי הסכם זה, והיועץ מתחייב לקיים את כל  התחייבויותיו על פי הסכם זה 

  בשל אי הצגת אישורים כמפורט לעיל.  גם אם ימנע ממנו מתן שירותים

  

 התאמות שינויים, בביצוע ו/או ותלרש בהמצאתו היועץ, ידי על הביטוח האמור בעריכת אין  .5

 לדרישות הביטוח של התאמתם בדבר אישור  להוות כדי הרשות דרישת לפי בפוליסה והרחבות

   החוזה.

 מי או הרשות על כלשהי אחריות יטילו לא כאמור וההתאמות השינויים הביטוחים כן, עריכת כמו

  דין. כל פי על וו/א החוזה  פי על היועץ של אחריותו את יצמצמו ולא מטעמה,

בכל ביטוח  לנכון. שימצא  כפי משלימים או נוספים ביטוחים חשבונו על לערוך רשאי יהיה היועץ

רכוש נוסף או משלים לביטוחי היועץ ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי הרשות עובדיה 

ובביטוחי חבויות  ו/או מנהליה, ובלבד שהויתור כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

הפוליסה תורחב לכלול את הרשות עובדיה ו/או מנהליה כמבוטח נוסף בגין אחריותם למעשה ו/או 

  מחדל היועץ ו/או מי מטעמו.

  

לרכושו וכן  נזק בגין הרשות תביעה כנגד  או דרישה טענה, כל לו תהיה לא כי בזה היועץ מצהיר  .6

 העצמית ההשתתפות אלמלא לשיפוי זכאי שהיה ו(א עבורו לשיפוי זכאי שהיועץבגין כל נזק 

 בזאת פוטר והוא בין אם נערכו על ידו ביטוחים ובין אם לאו, ביטוחיו, במסגרת בפוליסה) הנקובה

הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק כאמור. אחריות מכל ו/או מי מטעמה הרשות את

  לנזק בזדון.

  

  :ל, ומהתחייבויותיו של היועץ לקיים מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכל  ג.

צרף את היועץ, על חשבונו,  לפוליסה לביטוח חבות כלפי צדדים שלישיים בפרט, תפעל הרשות .       1

חבות היועץ   לביטוח צד ג' אותו עורכת הרשות עבור קבלנים וזכיינים הפועלים בשטחה,  לכיסוי 

החוקית של הרשות  כלפי  צד ג'  על פי  הריותבקשר עם פעילות היועץ  על פי הסכם זה, ואת אח

אותה מחויב היועץ   פקודת הנזיקין (נוסח חדש) , כביטוח עודף החל מעבר לפוליסה צד שלישי 

, וזאת  בגין נזק תאונתי העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם או כאמור לעיל לקיים

פי כל אדם שבינו לבין אותו צד קיימים יחסי תאגיד. ביטוח זה לא יכסה אחריות צד מן הצדדים כל

 עובד או מעביד.

  

    .רועי$ דולר ארה"ב לא100,000,000  יהיה זו גבול האחריות בפוליסה   .2

אישור על  כאמור לעיל  תשלח הרשות  היה והרשות הצליחה לצרף את היועץ לביטוח צד ג' שלה
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  לפי הכתובת הרשומה בחוזה.צירוף היועץ כאמור 

  

  $.5000 -לא תפחת מבהר כי ההשתתפות העצמית שתחול על היועץ ותשולם על ידו מו  .3

אחריות לנזק   בהשתתפות העצמית על פי קביעת הרשות, במקרה בו מוטלת על היועץ היועץ ישא

  כאמור בחוזה זה ו/או לפי הוראות כל דין.

ר יגיע מאת היועץ מסכים כי הרשות תהיה רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום אש

  .יועץהרשות ל

  

פרומיל  6.25תמורת ביטוח זה ישלם היועץ, באמצעות הרשות, השתתפות שנתית בעלות בשיעור   .4

 14מסך התשלומים השנתיים שהרשות חבה בתשלומם ליועץ לפי חוזה זה. התשלום יהיה בתוך 

תהא רשאית ימים מיום שנשלחה דרישת התשלום על ידי הרשות. היועץ מסכים בזאת שהרשות 

 לנכות את הסכום האמור מכל תשלום שיגיע מהרשות ליועץ.

  

מוסכם במפורש כי ביטוח זה הינו שיורי ומהווה כיסוי עודף החל מעבר לכל ביטוח אחריות כלפי   .5

צד שלישי אשר היועץ ערך או התחייב לערוך, וביטוח זה לא יחשב כביטוח משותף לכל ביטוח אשר 

 ור.נערך על ידי היועץ כאמ

 

 מטעמה מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי רשות שדות התעופה ו/או הבאים  היועץ  .6

רשאי לערוך,  בכל הקשור להיקף הביטוח שיערך על ידי הרשות כאמור, תחולתו ומגבלותיו, יהיה 

 על חשבונו, כל ביטוח אחר או משלים כפי שימצא לנכון. 

  

 מיד על כל נזק, תביעה או מקרה שיש בהם כדי להוות יסוד לתביעה היועץ מתחייב להודיע לרשות  .7

, ולשתף פעולה עם הרשות  ככל שיידרש על ידה לצורך מימוש זכויות הרשות ו/או על פי פוליסה זו

 על פי הפוליסה.  היועץ

  

 " המצ"ב,  מתחייב היועץ לערוךעריכת ביטוחי היועץנוסף לביטוחים המפורטים בנספח "אישור ב  ד.

גין נזק בביטוח רכב ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן 

או שימוש בכלי רכב בגבול אחריות אשר לא   עקב בעלות (לרבות נזק תוצאתי)צד שלישי  לרכוש

 .רועילא₪  1,000,000 –יפחת מ 

  

חוזה זה, תהא רשאית הרשות, אך לא אם לא יבצע היועץ את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי   ה.

חייבת, לערוך את הביטוחים תחת היועץ  ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, 

ריבית ו/או הפרשי הצמדה, על חשבון היועץ, והיועץ מתחייב לשלם לרשות את כל התשלומים אשר 

ריכת הביטוחים עבור היועץ ביצעה כאמור. אין באמור לעיל כדי להטיל על הרשות חבות כלשהי לע

, והיועץ מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם 

    והיקפם.

 

 של איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על היועץ תהווה הפרה יסודית . ההפר  ו.
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  היועץ יאישור עריכת ביטוח

   ___________ תאריך

  

  דלכבו

  שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות") רשות

  7.ד. ת

  70100"ג נתב

  

  .,נ.ג.א

  

 ")היועץ: "ההסכם") ביניכם לבין___________ (להלן: "הלן..................... (ל מיום הסכם  : הנדון

תכנון תעופתי, ניקוז, תכן מבנה, תכנון תנועתי, תכנון שירותי תכנון ופיקוח עליון בנושאי למתן 

   התעופה שדותעבור רשות תשתיות חוץ - ופי, בטיחות אש, אינסטלציהנ

  

תכנון ופיקוח עליון מתן שרותי עם  בקשר להלן המפורטים הביטוחים את ערכנו  כי בזאת מאשרים הננו

 תשתיות חוץ-תכנון תעופתי, ניקוז, תכן מבנה, תכנון תנועתי, תכנון נופי, בטיחות אש, אינסטלציהבנושאי 

  :כדלקמן, היועץ לבין בישראל התעופה שדות רשות בין שנחתם ,ל"הנ בחוזה כמוגדר  תעבור הרשו

  

  :קצועיתמ אחריותביטוח   .1

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום

  

למקרה  $ או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה500,000גבולות האחריות: לא יפחתו מסך של 

 ובסה"כ לתקופת הביטוח.

  

ה את אחריותו המקצועית על פי כל דין של היועץ בגין מעשה או מחדל מקצועי של הפוליסה מכס

 בכל הקשור במתן השירותים.הפועלים מטעמו היועץ ו/או 

  

  תאריך רטרואקטיבי: לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם מתן השירותים.

  

ההנדסה והאדריכלות תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית לענפי 

  ".2012ב.ר.  -מהדורת "שפי

  

לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא  חודשים לפחות 12גילוי של כוללת סעיף תקופת  הפוליסה

נערך על ידי היועץ ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אשר ייכנס 

  בתנאיה או אי חידושה.לתוקפו במקרה של ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה 

  

מעשי או מחדלי  הרשות, עובדיה ו/או מנהליה בגיןשל  הלכלול את אחריות הפוליסה מורחבת

  .והפועלים מטעמוהיועץ 
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  פוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (צד שלישי):  .2

  

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום      

  

  $ או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה 1,000,000ך של גבולות האחריות: לא יפחתו מס      

 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.       

  

הפוליסה מכסה את חבותו על פי  כל דין של היועץ וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה, אבדן ו/או נזק     

מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרשות, לעובדיה   - שייגרם לצד שלישי (גוף ו/או רכוש) 

 ים מטעמה, לרבות בקשר עם מתן השירותים בחצרי הרשות ומחוצה להם.ולבא

  

מעשי או מחדלי  הרשות, עובדיה ו/או מנהליה  בגיןשל  הלכלול את אחריות הפוליסה מורחבת    

  .וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת והפועלים מטעמוהיועץ 

  

 צד שלישי מהדורת "ביט".תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות כלפי     

  

  מעבידים : אחריותביטוח   .3

  

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום

  

  $ או שווה ערך בש"ח בתוספת5,000,000גבולות האחריות: לא יפחתו מסך של 

 הצמדה למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.

  

פנית ו/או מחלה כלשהי למי הפוליסה מכסה את חבותו של היועץ וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה גו

  בחצרי הרשות ומחוצה להם. יםמעובדיו תוך כדי או עקב עבודתם במתן השירות

  

הפוליסה תכלול את הרשות, עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים היה ותוטל עליהם חבות 

  כמעסיקים או מעבידים של הנפגע.

  

  דים מהדורת "ביט".תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות מעבי

  

  (במידה והיועץ מביא ציוד לשטחי הרשות) ביטוח רכוש וציוד  .4

  

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום

 

 שדות רשות לשטחי המובאבמלוא ערכו  באחריותו ו/או  היועץ בבעלות  רכוש מבטחת הפוליסה 

 ובכללם מורחב אש סיכוניות הסיכונים המקובלים, לרב כנגד ,באחריותה לשטחים או התעופה
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  .וגניבה פריצה בזדון נזקים ,אדמה רעידת ,טבע נזקי ,התפוצצות ,אש

  

  :יהיו כפופים להוראות הבאות היועץביטוחי 

   

הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות  ו/או כל אדם או גוף הפועל מטעמה וכן כלפי כל  .1

או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני קרות  בכתב לשפותו והתחייב 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.

יש סעיף כזה, המפקיע או מקטין או מגביל בדרך  הננו מסכימים לכך שכל סעיף בפוליסות, אם .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.

ו לביטול, אלא אם תישלח לכם הודעה על כך בדואר הביטוחים הנ"ל אינם ניתנים לצמצום ו/א .5

 יום מראש. 30רשום, לפחות 

  .בלבד היועץידוע 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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 נספח סודיות -א' נספח י

  ___________ תאריך                  

  

  לכבוד

        רשות שדות התעופה

  גוריון-בןנמל התעופה הבינלאומי 

  

  התחייבות לשמירת סודיות הנדון:

  שם העבודה:  ____________________________ 

  מספר החוזה:  ____________________________

ות, ומתחייב, שאני וכל אדם אני הח"מ ____________________________, מצהיר בזאת מפורש

דות התעופה, לרבות כל אדם ו/או גוף המועסק ו/או בשליחותי, המועסק בביצוע החוזה עם רשות ש מטעמי

ידי ישירות ו/או כקבלן משנה ו/או מי מעובדיו, לא אגלה ו/או נעביר, לא באופן מלא ולא באופן חלקי, - על

כל מידע אשר יגיע לידינו במסגרת החוזה וביצועו, לרבות מידע שנקבל או יגיע לידינו באמצעות מדיה 

ה ו/או בכל דרך אחרת. וכן לא להעביר ולא למסור ו/או להביא לידיעת כל פ-מגנטית, ו/או בכתב ו/או בעל

אדם, כל ידיעה או מידע, בכל הנוגע לאינפורמציה הביטחונית ולסדרי הביטחון, להם נחשף במהלך 

  פעילותינו, בתחומי רשות שדות התעופה.

אם  ל גורם אחר, אלאאני יודע ומסכים, שמידע זה ישמש אך ורק לצורכי החוזה הנ"ל ולא ייחשף לכ

  התקבל על כך, אישור מראש ובכתב, מנציג רשות שדות התעופה, כפי שמוגדר בחוזה הנ"ל.

  

 חתימה  מספר זהותשם מלא
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 המתכנןתצהיר סודיות מטעם צוות  - ב' נספח י

  ___________ תאריך

  

  לכבוד

        רשות שדות התעופה

  גוריון-נמל התעופה הבינלאומי בן

  

  בות עובד/קבלן משנה לשמירת סודיותהתחייהנדון: 

אני הח"מ, ________________________, מספר זהות ________________, מרחוב 

/נציג [*יש למחוק את המיותר] מטעם  מתכנן משנה___________________________, עובד/

יב בזה "), מצהיר, מסכים ומתחיהמתכנן__________________________________ בע"מ (להלן "

  כלפי רשות שדות התעופה (להלן "הרשות"), וכלפי הקבלן, כלהלן:

לשמירת סודיות כפי שהן נקובות בחוזה  המתכנןקראתי והבנתי היטב את חובות והתחייבות  .1

מיום _____________, לרבות נספח הסודיות  המתכנן______________, שנתחם בין הרשות לבין 

  ").החוזהלהלן, יחדיו "המצורף כחלק בלתי נפרד הימנו (

הנני מקבל על עצמי, מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, לשמור בסודיות מוחלטת את כל המידע  .2

הסודי כהגדרתו בחוזה ובהתאם להוראותיו, ובכלל האמור מקבל על עצמי את כל חובות והתחייבויות 

  קובות לשם כך בחוזה.הקבלן כלפי הרשות בקשר עם שמירת הסודיות כאמור, לרבות כל הוראות הנ

בהתאם לחוזה ו/או  המתכנןהנני מתחייב להימנע מכל מעשה או מחדל העומדים בניגוד להתחייבויות  .3

פי החוזה, בקשר ישיר ו/או עקיף עם שמירת - על מתכנןהמהווים הפרה של איזו מהתחייבויות ה

  הסודיות המוטלת עליו.

פי - זה, ידוע לי כי הפרת אילו מהתחייבויותיי עלמבלי לגרוע מכלליות האמור בחוזה ובכתב התחייבות  .4

נזקים כבדים, ואני מתחייב  לרשותכתב התחייבות זה (לרבות כפי שהן נקובות בחוזה), עלולה לגרום 

בגין כל נזק, הפסד ו/או אבדן ו/או  הרשותבזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר לשפות ו/או לפצות את 

ידרש לשאת בקשר ישיר ו/או עקיף ת רשותו/או שבהם ה לרשותו תשלום, מעל מין וסוג שהם, שייגרמ

עם הפרת התחייבויותיי האמורות ואני מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלי חוזר וכן אהיה מנוע 

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

זכאי לכל סעד כלפי, תהיה הרשות ור כן הנני מצהיר, מסכים ומתחייב, כי בכל מקרה של הפרה כאמ .5

  פי דין.- כספי ו/או אחר (לרבות קבלת צווים למיניהם) הקיימים על

  ולראיה באתי על החתום:

תאריך  חתימה
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 לוח הזמנים - יג' נספח 

לוח הזמנים לתכנון יקבע על ידי המזמין לכל פרוייקט באופן פרטני בהתאם להיקף הפרוייקט והיקף 

התכנון הנדרש
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 כתב סילוק ושחרור - יד' פח נס

  תאריך: ___________

  

 לכבוד

        רשות שדות התעופה

  גוריון-נמל התעופה הבינלאומי בן

  ב סילוק ושחרורתכ הנדון:

פ .אנו הח"מ, __________________________________מספר זהות/מספר ח

-___ ו"), באמצעות ה"ה ________________מתכנן_____________________ (להלן "

, מצהירים, מסכימים מתכנןם בשמו ובמקומו של הו__________________ המוסמכים לחת__

  להלן:ד"), כהמזמיןומתחייבים בזה, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר כלפי רשות שדות התעופה (להלן "

את כל המסמכים הנדרשים לצורך "ההתחשבנות למזמין  המתכנןכי ביום ______________, הגיש  .1

בקשר עם חוזה  המתכנןידי -אשר בוצעו על השירותיםבגין מלוא  כר החוזה"לש

ובהתאם להוראות סעיף  למזמין ביום __________  המתכנן________________, כפי שנחתם בין 

  ").החוזה" -  " והחשבון הסופי(להלן, בהתאמה "לחוזה האמור  8.6

לחוזה,  8.6 הסופי לתשלום, כמפורט בסעיף, את החשבון למתכנןכי ביום ________, שילם המזמין  .2

"), החשבון הסופי לתשלוםכנגד מסירת כתב סילוק ושחרור זה, בסך של ___________ ש"ח (להלן "

חוזה (להלן הידי המזמין בהתאם להוראות - וזאת בהתבסס על החשבון הסופי כפי שאושר על

  ").החשבון הסופי המאושר"

ו/או של מי מטעמו כלפי הרשות ו/או כלפי מי  המתכנןהשגות של  כי כל התביעות ו/או הדרישות ו/או .3

במסגרתו, במישרין ו/או בעקיפין, וכל הקשור  ושבוצעולשירותים מטעמו בקשר לחוזה ו/או לפרויקט 

אליהם בקשר ישיר או עקיף, לרבות ומבלי לגרוע, כל שינוי ו/או תוספת להסכם ו/או כל הוצאה ו/או 

פי החוזה ו/או במסגרת ביצוע -ו/או כל מי מטעמו לו על המתכנןפיצוי לו זכאי  תשלום ו/או שיפוי ו/או

ו/או בקשר עימם, מכל מין וסוג שהוא, כלולות ומגולמות בחשבון הסופי והשירותים הפרויקט 

ו/או לכל מי מטעמו כל תביעות ו/או דרישות ו/או השגות נוספות  למתכנןהמאושר וכי לא תהיינה 

  סוג שהן, מעבר לאלו הכלולות בחשבון הסופי המאושר.כלשהן, מכל מין ו

לעיל ומשאר הוראות כתב סילוק ושחרור זה, כולל החשבון הסופי  3כי מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .4

בקשר עם החוזה ו/או לפרויקט  המתכנןלתשלום את כל התביעות ו/או הדרישות ו/או השגות של 

עקיפין, וכל הקשור אליהם בקשר ישיר או עקיף, לרבות במסגרתו, במישרין ו/או ב ושבוצעוהשירותים 

ו/או כל הוצאה ו/או תשלום ו/או שיפוי ו/או פיצוי לו זכאי  לחוזהומבלי לגרוע, כל שינוי ו/או תוספת 

ו/או בקשר  והשירותים פי החוזה ו/או במסגרת ביצוע הפרויקט-ו/או כל מי מטעמו לו על המתכנן

מן הכלל, וכי קבלת החשבון הסופי לתשלום, מהווה סילוק סופי,  עימם, על כל פרטיהם, בלא יוצא

ו/או של מי  מתכנןמלא ומוחלט של כל תשלום ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או השגה ו/או זכות של ה

מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, כלפי המזמין ו/או כלפי כל מי מטעמו בקשר עם החוזה ו/או הפרויקט 

  ו, בקשר ישיר ו/או עקיף.שבוצע במסגרתוהשירותים 

ו/או למי מטעמו, כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה  מתכנןכי אין ולא תהיה ל .5

ו/או תביעה ו/או השגה אחרת ו/או נוספת כלשהי, במישרין ו/או בעקיפין, מכל מין וסוג שהן, בקשר 
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 מתכנןקשר ישיר ו/או עקיף עמם, והנשואו ו/או ב והשירותים עם החוזה ו/או עם ביצוע הפרויקט

מוותר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, דרישה, תביעה 

והשגה כאמור, וזאת, למען הסר ספק, גם בנסיבות בהן חשבון הסופי המאושר ו/או החשבון הסופי 

ישות ו/או התביעות ו/או ההשגות כפי פיו, לא כלל את מלוא הטענות ו/או הדר-לתשלום ששולם על

, לרבות כל קיזוז מתכנןידי ה-שאלה מצאו את ביטוין לכתחילה בדרישת החשבון הסופי כפי שהוגש על

ו/או ניכוי אותו בצעתם ולרבות כל סכום ו/או תשלום שבהם לא הכיר המזמין, וזאת מכל סיבה 

  שהיא.

ומוותר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן מצהיר, מתחייב  מתכנןמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה .6

יהיה מנוע ומושתק מלהעלות להעלות בפני פורום כלשהו, לרבות גוף שיפוטי או בורר, כל טענה ו/או 

דרישה ו/או תביעה ו/או השגה כלשהי כלפי המזמין או כלפי מי מטעמו, בגין כל עניין ודבר הקשור, 

פיו ו/או בקשר ישיר ו/או עקיף - על ושבוצעוהשירותים ויקט במישרין ו/או בעקיפין, בחוזה ו/או בפר

  אליהם, לרבות בקשר עם החשבון הסופי המאושר ו/או החשבון הסופי לתשלום.

ו/או כל מי מטעמו, מחויבים להצהרות ולהתחייבויות המפורטות בכתב סילוק ושחרור  מתכנןכי ה .7

עלות טענות ו/או דרישות ו/או השגות על כל גוף או אדם אחר הזכאי לה מתכנןזה; כי לא ידוע ל

בקשר, ישיר ו/או עקיף עם החוזה ו/או עם הפרויקט ו/או עם החשבון הסופי המאושר ו/או החשבון 

ישפה ו/או יפצה את המזמין בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או תשלום ו/או  מתכנןהסופי לתשלום וכי ה

מכל מין וסוג שהם, שיגרמו למזמין ו/או  הוצאה תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או השגה כאמור,

 פרויקטהשבהן יידרש המזמין לשאת ו/או שיעלו כנגד המזמין בקשר עם החוזה ו/או בקשר עם 

פיו לרבות בקשר עם החשבון הסופי המאושר ו/או החשבון הסופי לתשלום, -על ושבוצע והשירותים

  במישרין ו/או בעקיפין.

  בכבוד רב,

  חותמת מתכנןשם ה

רוף חתימות מורשי [בצי

 ]מתכנןהחתימה מטעם ה

 תאריך



 

95  

  03 - 9721723:  פקס 9750581-03, 03 -  9750659:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  כתובת
Address: P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport, Phone: 972 3 9750569/581, Fax: 972 3 9721723  

  

  נספח שירותי מכון העתקות –נספח טו' 

  

  שימוש בשירותי מכון העתקות  

 : כדלקמן' וכו כריכה, צילום, העתקות שירותי לביצוע העתקות מכוני עם התקשרות התעופה שדות לרשות  .1

  . 03 -  6130444/0 -  טלפון' מס, שוקי: הקשר איש , מ"בע  ריד רובין     1.1

  .03 - 6093310 - ' טל' מס, ליאור: הקשר איש , מ"בע העתקות אור דף     1.2

  כתובת האינטרנט להזמנות מהחברות:

  . www.dafor2000.co.il דף אור:  

  . .ilwww.rubinrid.coרובין ריד:  

 :לביצוע הנחיות  .2

 למוגדר בהתאם ת"רש מטעם הפרויקט מנהל את ליידע יש העתקות ממכוני למי פניה ביצוע בעת   2.1

  .בחוזה

 למלא יש. שליח ידי על תימסר או אלקטרוני בדואר או הפקס באמצעות למכון תשלח העבודה הזמנת  2.2

 .באתר הנדרשים המדויקים הפרטים כל את

 תועבר, העתקות מכוני עם בחוזים הקבועים והתעריפים העבודה תכולת במסגרת כלולה שאינה עבודה  2.3

  .החוזה מנהל לאישור מראש

  .להזמנה בהתאם, המבוקשת העבודה את סיפק ההעתקות שמכון לוודא יש העבודה קבלת עם  2.4

  . אלו בלבדהמתכננים נדרשים להשתמש בשירותי מכונים   .3

חובה לציין את שם הפרוייקט בבירור, את שם המזמין ואת שם איש הקשר ברשות (מנהל  בתעודת המשלוח,  .4

המכונים לא יבצעו הפרוייקט או המפקח), כמו כן על המתכנן לחתום על תעודת המשלוח, כולל חותמת. 

  .עבודות ללא פרטים אלו

ל הפרויקט לפני ביצוע ש"ח מחייבות קבלת אישור מראש ובכתב של מנה 1,000הזמנות מעל סכום של   .5

  ההזמנה מהמכון.

ללא מע"מ, יפנה המתכנן למנהל ₪ 10,000לצורך ביצוע הזמנת עבודה, אשר היקפה הכספי הינו מעל   .6

הפרויקט ו/או למנהל החוזה מטעם הרשות, על מנת שיערוך תיחור בין מכוני ההעתקות. רק לאחר קבלת 

 את העבודה, יפנה המתכנן אל המכון שנקבע.אישור ממנהל הפרויקט, בדבר המכון אשר יבצע 

  כל החשבוניות יועברו למנהל החוזה והוא זה אשר יאשרן.  .7
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  נספח החזר הוצאות טיסה ונסיעה -נספח טז' 

תשלום עבור נסיעה של נותן השירותים החיצוני לשדות התעופה הפנים ארציים, ליחידות הבקרה   .1

תעופה, יינתן במקרים שבהם התקיימו כל התנאים ולמסופי הגבול היבשתיים ברשות שדות ה

 הבאים:

 50מרחק הנסיעה של נותן השירותים החיצוני למקום מתן השירות המצוין לעיל עולה על  .1.1

 .51-קילומטרים מנתב"ג וישולם החל מהק"מ ה

 הנסיעה כרוכה בהוצאה כספית מצדו של נותן השירותים החיצוני. .1.2

של נותן שירותים חיצוני" המצורף לנספח זה,  הגשת טופס "הצהרה על נסיעה בתפקיד .1.3

 חתום ע"י נותן השירותים ומנהל החוזה.

 הנסיעה אושרה מראש על ידי מנהל החוזה.   .1.4

היה ומרחק הנסיעה אשר בוצע בפועל על ידי הספק, נמוך ממספר הק"מ המצוין בטבלה,  .1.5

המצוין  יהיה התשלום ע"פ מכפלת מס' הק"מ אשר בוצעו בפועל בתעריף חשכ"ל לק"מ

 בטבלת החזר הוצאות הנסיעה.

 -התשלום לנותן השירותים ישולם עבור מספר הקילומטרים שביצע במכפלת תעריף החשב הכללי ל .2

ברוטו ₪  1.40"החזר הוצאות נסיעה לנותני שירותים חיצוניים", אשר עומד כיום על סכום של 

ות בהתאם לעדכון חשכ"ל לקילומטר נסיעה בתוספת מע"מ, וכפי שיתעדכן אחת לשנה ע"י הרש

 ולא יכלול את המרחק בין מקום מגורי היועץ לנתב"ג.

במקרים שבהם לא קיים מידע לגבי יעד מסוים (בהתאם לטבלת החזר ההוצאות הרצ"ב), ייקבעו  .3

המרחק וזמן הנסיעה ליעד בו מבוצעת העבודה על ידי מנהל החוזה בהתאם לעקרונות נספח זה. 

וזמן הנסיעה בין יעדי הנסיעה על סמך שיקול דעתו של נותן  בכל מקרה לא יחושב המרחק

 השירותים.

 6נותן שירותים חיצוני לא יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה, למעט זמן הנסיעה כמפורט בסעיף  .4

להלן,  עבור נסיעה ברכב רש"ת או הצטרפות לנסיעה ברכב אחר, וכן לא יהיה זכאי לכפל תשלום, 

 ם נוסעים ברכב אחד.כאשר מספר נותני שירותי

מהגורם המקצועי  הוצאות טיסה לאתרי עבודה תוחזרנה רק במידה וניתן אישור לטיסה מראש .5

כל מקרה לא יעלה החזר ב במחלקת תיירים. טיסההכרטיס קבלה על הוצאת כנגד ברש"ת, ו

במידת הצורך, הרשות תסדיר על אחריותה ועל  כולל מע"מ לכיוון.₪  250ההוצאות על סך של 

 שבונה את הוצאות הלינה באזור אילת.ח

 עבודה של נותן השירותים לכל דבר ועניין. עם זאת,  כשעותיחושב  בפועל לאכי זמן הנסיעה  מודגש, .6

ישולם לנותן השירותים   וליחידות הבקרה וזמן הנסיעה חזרה, "אלמסופים, לשתפ בגין זמן נסיעות

נשוא הצעתו  במכפלת זמן הנסיעה לאתר  עבודה  התמורה לשעת משווי   50%תשלום בגובה של 

 . בטבלת החזר ההוצאות הרצ"ב 7הרלוונטי כנקוב בעמודה 

לעיל  יחולו אך ורק לגבי נותני שירותים לרשות, אשר  1-6מובהר, כי ההוראות  נשוא סעיפים  .7

השירותים ניתנים על ידם מכוח חוזה זה במשרדם ו/או במתחם נתב"ג והם נדרשים מעת לעת 

סיעות למסופים, לשתפ"א  וליחידות הבקרה, בהתאם לתכולת עבודתם המוגדרת בחוזה למתן לנ

 השירותים. 
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תשלום עבור נסיעות נותני שירותים, אשר השירותים לפי תכולת עבודתם המוגדרת בחוזה זה,  .8

"),  יבוצע מקום השירותניתנים על ידם במסוף, שתפ"א או יחידת בקרה ספציפיים (להלן:" 

 להוראות הבאות:בהתאם 

 50מרחק הנסיעה של נותן השירותים למקום מתן השירות המצוין לעיל עולה על  .8.1

 .51-קילומטרים מביתו של נותן השירותים  וישולם החל מהק"מ ה

 הנסיעה כרוכה בהוצאה כספית מצדו של נותן השירותים החיצוני. .8.2

מצורף לנספח זה, הגשת טופס "הצהרה על נסיעה בתפקיד של נותן שירותים חיצוני" ה .8.3

 חתום ע"י נותן השירותים ומנהל החוזה.

 הנסיעה אושרה מראש על ידי מנהל החוזה.   .8.4

התשלום לנותן השירותים ישולם עבור מספר הקילומטרים שביצע במכפלת תעריף החשב  8.5

"החזר הוצאות נסיעה לנותני שירותים חיצוניים", אשר עומד כיום על סכום של  -הכללי ל

לקילומטר נסיעה בתוספת מע"מ, וכפי שיתעדכן אחת לשנה ע"י הרשות ברוטו ₪  1.40

בהתאם לעדכון חשכ"ל ולא יכלול את זמן הנסיעה בין מקום מגורי היועץ למקום מתן 

 השירות.

במקרים בהם נדרש נותן השירותים במסגרת תכולת עבודתו ובהתאם להוראות מנהל החוזה  8.6

יתנים על ידו השירותים, לצורך מתן שירותים ( להגיע לאתר אחר, שאיננו האתר הרגיל בו נ

כגון: פגישה במשרדי ועדות תכנון, וכיוצ"ב) ייקבע מרחק הנסיעה ליעד בו מבוצעת הנסיעה 

על ידי מנהל החוזה, בהתאם לעקרונות נספח זה ובהתאם לכך ישולמו לנותן השירותים דמי 

 נסיעתו. 

    זר הוצאות נסיעה, עבור נסיעה ברכב רש"ת או נותן שירותים חיצוני לא יהיה זכאי להח     8.7

הצטרפות לנסיעה ברכב אחר, וכן לא יהיה זכאי לכפל תשלום, כאשר מספר נותני שירותים 

 נוסעים ברכב אחד.

מהגורם  הוצאות טיסה לאתרי עבודה תוחזרנה רק במידה וניתן אישור לטיסה מראש 8.8

כל מקרה לא ב במחלקת תיירים. הטיסהכרטיס קבלה על הוצאת כנגד המקצועי ברש"ת, ו

במידת הצורך, הרשות תסדיר על  כולל מע"מ לכיוון.₪  250יעלה החזר ההוצאות על סך של 

 אחריותה ועל חשבונה את הוצאות הלינה באזור אילת.

לעיל, ואשר משמשים במתן השירותים ביותר  8לגבי נותני שירותים, אשר נכנסים לגדרו של סעיף  .9

עפ"י הגדרת תכולת עבודתם, ובלבד שהם נוסעים ליותר ממקום שירות אחד ממקום שירות אחד 

, תשולם להם גם נסיעתם ממקום שירות אחד למשנהו במהלך יום העבודה עבודה באותו יום

  לעיל.     8.6בהתאם לתחשיב הנקוב בסעיף 

  



 

98  

  03 - 9721723:  פקס 9750581-03, 03 -  9750659:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  כתובת
Address: P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport, Phone: 972 3 9750569/581, Fax: 972 3 9721723  

  

  טבלת החזר ההוצאות

  

 

התעריפים בטבלה יעודכנו עפ"י תעריפי חשכ"ל לנושא החזר הוצאות נסיעה פעם בשנה בראשון הערה: 

  לינואר בכל שנה.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.1 2.  3.  4.  5.  6.  7.  

ק"מ אתר הרשות 

לכיוון

 סה"כ ק"מ

/חזור הלוך

 50(בניכוי 

 ק"מ)

עלות לק"מ 

בש"ח ע"פ 

תעריפי חשכ"ל

סה"כ בש"ח החזר 

  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

- - - 

 5סעיף בהתאם ל

 בנספח.
- 

איזור 

 אילת

מסוף יצחק רבין

- - - 

 5בהתאם לסעיף 

 בנספח.
- 

שעות 3 224 1.4 160 105נמל 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 119מסוף נהר הירדן    

שעות 4 420 1.4 300 175 בקרה דרום    

שעות 4 406 1.4 290 170 בקרה צפון    
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  הצהרה על נסיעה בתפקיד של נותן שירותים חיצוני

  

  מזמין השירות אל:

  

  הריני מצהיר בזאת כי:

  

 ביצעתי את הנסיעות המפורטות בתצהיר זה (להלן "הנסיעות").  .א

 הנסיעות היו כרוכות בהוצאות כספיות מצידי.  .ב

הנסיעות בוצעו לטובת מתן שירות במסגרת הסכם ההתקשרות עם ___________   .ג

 מיום__________, בהתאם למפורט להלן:

  

תאריך  

ביצוע 

  השירות

עות  ביצוע ש

(שעת תחילת 

העבודה ושעת 

  סיומה)

 50ביצוע נסיעה מעל 

  ק"מ (ציון יעד הגעה)

חתימת המבצע  שם המבצע

  

 לא נתקבלו אצלי החזרי הוצאות בגין כל אחת מהנסיעות המפורטת בתצהיר זה.  .ד

נותני שירותים נוסעים  כאשר מספרלא דרשתי ולא אדרוש "כפל תשלום" בגין כל אחת מהנסיעות,   .ה

 ברכב אחד.

  ידוע לי כי המרחק לא כולל את המרחק ממקום מגורי לנתב"ג.  .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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 אישור פרטי חשבון בנק -יז' נספח 

  פרטי חשבון הבנק של הספק

  

 שם מלא של בעל החשבון: _________________________

  

  מספר החשבון: __________________________

  

  ______________________________________ מספר סניף, שם הסניף ושם הבנק:

  

  מספר ח.פ/ת.ז., של בעל החשבון: __________________________________ 

  

  שמות מורשי חתימה של בעל החשבון בציון מספרי תעודות הזהות של כל אחד מהם:

  

____________________________________  

  

(על הבנק לציין אם המורשים הינם ביחד או ______________________________________ 

  חוד) ל

  

  תאריך ___________  חתימה וחותמת הבנק: ___________________

  

  

  אישור הספק:

  

(יש למלא את שמו המלא של אנו הח"מ מורשי החתימה מטעם הספק _________________________ 

  מאשרים בזה כי האישור הנ"ל אשר הוצא ע"י הבנק משקף נכונה את פרטי הבנק בקשר לחשבוננו. הספק)

  

    _______________ חתימה: __________ תאריך: ______________  שם מלא:   חתום:על ה

  

    : ______________תאריך: __________ חתימה_______________   :מלא שם
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 )למתכנןמפרט שימוש בנכס (ככל שיוקצה  -יח' ספח נ
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 נספח פיצוי מוסכם בגין עיכובים –נספח יט' 
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ההבהרות שפורסמו במסגרתו , ההצעות במכרז (ככל שמקור החוזה במכרז)טופס הזמנת  -כ' נספח 

  והצעת הקבלן במכרז
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