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   עבור רשות שדות התעופה רמוןשמשות וקירות מסך בשדה התעופה  שירותי ניקיוןלמתן חוזה 
  

  2016שנערך ונחתם בנתב"ג, ביום ___ בחודש ______, שנת 

  
  

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

  ;מצד אחד
  

  _______________    :ל ב י ן
    _______________  
    _______________  

  ")הקבלן(להלן: "
   ;מצד שני

, ובכלל זה את שדה התעופהונמלי את שדות המנהלת והמפעילה , והרשות הינה המחזיקה  ה ו א י ל
 במהלךלתקופת הרצה/אכלוס ו שצפוי להיפתח , על כל מתקניהתעופה על שם אילן ואסף רמון

   ;1977- ), על פי חוק רשות שדות התעופה, תשל"ז"ןשדה התעופה רמו: "(להלן 2017שנת 

 רותיישבחוזה למתן  להתקשרות 2016/070/0259/00 פומבי מס'מכרז  פרסמה אתוהרשות   ו ה ו א י ל
(להלן: רשות ה עבור, על שם אילן ואסף רמוןבשדה התעופה וקירות מסך  שמשותניקיון 

  ;בלתי נפרד מחוזה זה כמפורט במסמכי המכרז, המהווים חלק "), הכולהמכרז"

על סמך  ,מכרזכהצעה הזוכה ב הקבלןהצעתו של הכריזה על הרשות ועדת המכרזים של ו  ו ה ו א י ל
המכרז ועל פי כל תנאיו; הצעת הקבלן, לרבות  במסגרתהצהרותיו והתחייבויותיו כפי שהוגשו 

הווים חלק לחוזה זה, ומ 'ינספח טופס הזמנת ההצעות ומסמכי ההבהרה למכרז מצורפים כ
  ; בלתי נפרד הימנו

בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי היא "גוף ציבורי" כמשמעותו הרשות ו  ו ה ו א י ל
   ;")קבלני שירותחוק (להלן: " 2013-השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג

באחריות הבלעדית והמלאה לפיו יישא הקבלן  ,והרשות מעוניינת להתקשר עם הקבלן בחוזה  ל י א ו ה ו
כולם או חלקם, במקומות השירות להעניק לרשות את השירותים (כהגדרת מונח זה להלן), 

הכול בהיקף, באופן ובתנאים המפורטים לשם כך בחוזה ובכפוף (כהגדרת מונח זה להלן), 
  ;מעת לעתלקבלן נתנו ילהוראות הרשות, כפי שי

רשות בחוזה ולהחיל במסגרתו את כל רכיבי ותנאי העבודה מסכים להתקשר עם ה והקבלן  ו ה ו א י ל
הוא ועובדי הקבלן , כי ומתחייב בזאת מצהיר , וכן הואקבלני שירותחוק הנדרשים על פי 

ועובדי , וכן כי הוא השירותים (כהגדרתם להלן) מתןב יםומתמח יםעוסק(כהגדרתם להלן), 
ת, הכישורים, המשאבים, האמצעים, הידע, הניסיון, המיומנות המקצועי יבעלהקבלן הינם 
על פי החוזה (לרבות על פי הוראות כל דין), הנדרשים  הרישיונותההיתרים, האישורים, 

   ם.ובמועד םבמלוא שירותיםה מתןלצורך 

  
  :כדלקמן ,לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים לחוזה זה

  ונספחים מבוא .1

  .ותנאי מתנאיו חלק בלתי נפרד הימנו יםמהוווהנספחים המצורפים לו המבוא לחוזה זה 
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  פרשנות .2

כל האמור בחוזה זה בלשון יחיד אף לשון רבים במשמע, ולהיפך וכן כל האמור בחוזה זה  .2.1
 במין זכר אף מין נקבה במשמע, ולהיפך והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מן  ההקשר.

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

 תהא למונחים הבאים המשמעות הנקובה לצידם, אלא אם עולה אחרת מהקשר בחוזה זה .2.3
 :הדברים והגיונם

  ., על כל נספחיוחוזה זה -  "החוזה"

קבלני  חוק "
  "שירות

  כהגדרתו במבוא לעיל. -

טופס ההצעה "
" או הכספית

  "ההצעה הכספית"

  לחוזה זה. 'יפח נסההצעה הכספית של הקבלן המצורפת כ -

" או יום עסקים"
  "יום עבודה"

יום עבודה (למעט יום שישי או שבת), בו פועלים הבנקים  -
  במדינת ישראל. 

מעת לעת כולל ירקות ופירות, המתפרסם  ,מדד המחירים לצרכן -  "המדד"
אחר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או כל מדד  ל ידיע

  .שיחליפו

בגין שהינו מדד  ,להגשת ההצעותהאחרון ע במועד המדד הידו -  "בסיסהמדד "
  .[יושלם לאחר הזכייה] חודש _______, שנת _____

מנהל או " "המנהל"
  "החוזה

  .ו/או מי שמונה מטעמו כמנהל החוזהסמנכ"ל מסופים ושתפ"א  -

המפקח מטעם "
  " הרשות

  מפקח שימונה על ידי המנהל.  -

המפורטים בנספח  שדה התעופה רמוןכל המקומות בשטח  -  "מקומות השירות"
   .יםהשירות את ליתןו/או המפקח בהם יורה המנהל , התפעולי

  לחוזה. נספח א'הנספח המצורף כ -  "הנספח התפעולי"

על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה  צו העסקת עובדים -  "קבלני שירות צו "
  .2013-ג"ע, תשוהניקיון בגופים ציבוריים

או  "השירות"
  "שירותיםה"

, בשדה התעופה רמוןוקירות מסך  שמשות יצוע שירותי ניקיוןב -
וציוד הנדרש  אספקת חומרי הניקיון, הכוללים, בין היתר

על פי דרישות הרשות וברמה לניקיון, הכל כמפורט בחוזה זה, 
   נספח התפעולי.הנדרשת על פי הוראות ה

תקופת "
  "ההתקשרות

  לחוזה זה. 5 כהגדרתה בסעיף  -
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  ייצוג .3

 נציג הרשות .3.1

(להלן:  המנהל ו/או מי שיוסמך על ידו בכתבהוא , בא כוח הרשות לצרכי החוזה .3.1.1
 . הרשותיפעלו מפקחים מטעם  לנציג הרשותבנוסף "). נציג הרשות"

נציג פעולה עם פו , כי הוא ועובדי הקבלן, לרבות נציג הקבלן, ישתמתחייב הקבלן .3.1.2
את כל המידע,  ולרשות ועמידי, בכל עת ובכל עניין, וו/או המפקח הרשות

, וזאת מבלי לגרוע מהוראות ווהנחיותי והנתונים והמסמכים על פי דרישותי
נציג ינו להלן. בהתאם יובהר, כי לא יהיה כל תוקף לפניה לגורם שא 5.1  סעיף

או לאישוריו או הנחיותיו לפי העניין , הרשות הרלוונטי ו/או מי שהוסמך מטעמו
  של גורם כאמור.

נוספים.  נציגים וו/או להוסיף עלי נציגההרשות רשאית להחליף, מעת לעת, את  .3.1.3
  הרשות רשאי לפעול על ידי אחרים שיימצאו מתאימים לאותו עניין. נציג

 נציג הקבלן .3.2

הכללי של הקבלן או מי מטעמו מנהל ההחוזה הינו ורכי לצהקבלן א כוח ב .3.2.1
, אשר ישמש כמנהל , והודעה על כך נמסרה בכתב למנהל החוזהשימונה על ידו

  . ")נציג הקבלןהשירותים ברשות עבור הקבלן (להלן: "

נציג הקבלן ישמש כאיש קשר ומתאם בלעדי בין הקבלן לרשות בכל הקשור  .3.2.2
ג, באמצעות עובדי הקבלן, ליישומן של כל לאספקת השירותים והוא אשר ידא

יתר המטלות וההתחייבויות הנקובות בחוזה וכן כל פעולה אחרת ו/או נוספת, 
הכול ככל הדרוש לצורך ביצוע והשלמת כל התחייבויות הקבלן על פי החוזה, 

 במלואן ובמועדן. 

ת פרטי ההתקשרות עם נציג הקבלן, לרבות מספרי הטלפון הנייח והנייד וכתוב .3.2.3
הדוא"ל, יימסרו לרשות במועד החתימה על החוזה ויתעדכנו בהודעה מראש 

 ובכתב לנציג הרשות. 

למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהיה רשאי להחליף את נציג הקבלן ללא  .3.2.4
אישורה מראש ובכתב של הרשות, וזאת מבלי שהחלפה כאמור תהווה עילה 

ה אחרת בביצוע התחייבויות הקבלן לדחייה ו/או לאיחור ו/או לגריעה ו/או לפגיע
על פי החוזה, והקבלן מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או 

 תביעה, מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.

נציג הקבלן יהיה זמין עבור הרשות במהלך ימי ושעות העבודה המקובלים (ימים  .3.2.5
יג הקבלן במקום ובמועד ה'). מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יתייצב נצ- א'

עליו יורה נציג הרשות לכל צורך ו/או טיפול ו/או ביצוע מטלה עליהם יורה נציג 
הרשות, על פי שיקול דעתו, הכול לצורך עדכון ו/או דיווח ו/או ביצוע של כל עניין 
הנוגע ו/או הנובע מתפקידו ו/או ממתן השירותים, וזאת מבלי שהקבלן יהיה 

  תמורה, מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך. זכאי בשל האמור לכל

  ההתקשרות והיקפה .4

בסעיף  כהגדרתם, יםרותיהרשות מוסרת בזה לקבלן, והקבלן נוטל בזה על עצמו את מתן הש .4.1
 מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן יחויב להוראות החוזה.ובהתאם , הכל בכפוף לעיל 2.3 

הנספח ים, בהתאם לכל הוראות החוזה, ובכלל זה הוראות רותיאת השלרשות  לספק
 התפעולי.

, על רשאיתהרשות תהא במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול),  .4.2
 ל ידיע לרבות ים,רותילהקטין ו/או להגדיל את היקף השוהמוחלט, פי שיקול דעתה הבלעדי 
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ביחס לכל אחד מהאלמנטים הנקובים בטופס  יםרותיהש ניםיתבהן נהתדירויות שינוי 
למען הסר ספק מובהר . וזאת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ההצעה הכספית,

, לרבות ביטולם של איזה מהאלמנטים כי הקטנה יכולה להיות עד כדי ביטול ומוסכם,
   .הנקובים בחוזה ו/או ביטולם של השירותים

 הקבלןוצע על ידי המההיקף הכספי השנתי הצפוי כפי ש 25%שיעור של עד יודגש, כי הגדלה ב .4.3
 30בהתראה של  תיעשה על פי הודעה לקבלן מאת המנהלבמסגרת טופס ההצעה הכספית, 

תהא על פי התמורה הגדלה מעבר לכך טעונה קבלת אישור הגורמים המוסמכים ברשות. יום. 
 . הצעת הקבלן למכרז במסגרת טופס ההצעה הכספית

במסגרת טופס  הקבלןוצע על ידי כפי שה מההיקף הכספי השנתי 25%ת תדירות של עד הקטנ .4.4
 ימים מראש.  14תעשה בהודעת מנהל החוזה לקבלן , ההצעה הכספית

יהא  ימים, במסגרתם 14תיעשה בהודעה מראש של מההיקף הכספי השנתי  25%הקטנה מעל  .4.5
  באפשרותו של הקבלן להגיב לדרישת הרשות כאמור.

הרשות תהא רשאית, לאחר קבלת אישור הגורמים המוסמכים ברשות, להוסיף מקומות  .4.6
של  מההיקף הכללי 15%בשיעור של עד לצורך ביצוע השירותים נשוא החוזה, שירות נוספים 

   . התמורה תתואם בין הצדדים במו"מ על בסיס מחירי החוזה. חוזהשב מקומות השירות

  ההתקשרות תקופת .5

) חודשים, החל מהמועד אשר יהיה 36היא לשלושים ושישה (, הקבלןעם  תההתקשרותקופת  .5.1
הודעת להלן (להלן: " 5.4.3.1 נקוב בהודעת מנהל החוזה לקבלן, בהתאם להוראת סעיף 

  "). תקופת ההתקשרות" -" והתחילה

בלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות הרשות בלבד תהא רשאית, על פי שיקול דעתה ה .5.2
לתקופה או תקופות נוספות, בכל תמהיל שתבחר, שלא יעלו יחדיו על תקופת הארכה כוללת 

"), וזאת בהודעה מוקדמת תקופת ההארכהזה: " בחוזה() חודשים 24של עשרים וארבעה (
  התקשרות.ה ימים טרם תום תקופת 30בכתב, של 

ן בלתי חוזר, כי ביטול החוזה ו/או הפסקת ההתקשרות הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת באופ .5.3
זכות המוקנית לרשות,  היאו/או אי הארכת תקופת ההתקשרות לתקופות הארכה נוספות, 

, הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון להלן 30 סעיף וכי בקרות 
ענה בשל כך, לרבות טענה בדבר הסתמכותו להעניק את שירותים במשך כל תקופת כל ט

או  הההתקשרות ו/או הסתמכותו להעניק את השירותים במהלך תקופת ההארכה (כול
) ובפרט טענות שעניינן השקעות אותן השקיע הקבלן בקשר עם השירותים ו/או בקשר החלק

 עם היתכנותם.

 ם בתחילת תקופת ההתקשרותזכויות הרשות בקשר עם עיכובי .5.4

 הקבלן, מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר:

בהליכי עבודות  כי ידוע לו שנכון למועד פרסום המכרז, מצוי שדה התעופה רמון .5.4.1
כי בכל מקרה, תקופת ההתקשרות, תחל על פי הודעת הרשות כאמור בסעיף הקמה ו
 להלן, רק לאחר השלמת עבודות ההקמה של שדה התעופה רמון. 5.4.3.1 

על פי הערכת הרשות, עבודות ההקמה של שדה התעופה רמון עתידות להסתיים  .5.4.2
"). לצד האמור, הצפי להשלמת מועד ההשלמה המשוער(להלן: " 2017במהלך שנת 

קופת ההתקשרות, עבודות ההקמה של שדה התעופה רמון ובהתאם, הצפי לתחילת ת
אינה וודאית והיא משקפת הערכה בלבד שאיננה מחייבת את הרשות בשום צורה 

 ואופן. 

 נוכח כל האמור לעיל, מוקנות בזאת לרשות, כל אחת מהזכויות הבאות:  .5.4.3

תחילת תקופת ההתקשרות, תחול לאחר השלמת עבודות ההקמה בשדה  .5.4.3.1
הודעה מראש התעופה רמון ורק במועד אותו תקבע הרשות לשם כך, ב

הודעת ימים מראש (להלן, בהתאמה: " 90שתימסר לשם כך לקבלן, בכתב, 
 "). תחילת תקופת ההתקשרות" –" ו תחילה
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לעיל, הרשות תהיה רשאית להנפיק  5.4.3.1 מובהר, כי חרף האמור בסעיף 
למה המשוער או לאחריו, עבור הקבלן את הודעת התחילה במועד ההש

ללא מגבלת זמן, וזאת בין היתר, בשל עיכובים שיגרעו בהשלמת עבודות 
  ההקמה או בכל חלק מהן, מכל סיבה שהיא.

לצד האמור, מובהר במפורש, כי בנסיבות בהן לא הנפיקה הרשות לקבלן 
חודשים ממועד חתימת החוזה (להלן:  12 -הודעת תחילה עד לא יאוחר מ

"), יהיה הקבלן רשאי להודיע לרשות, בכתב, החל מתום נייםתקופת הבי"
ימים מהמועד האמור (להלן, בהתאמה:  30תקופת הביניים ועד לתום 

"), על ביטול החוזה עם הרשות, וזאת תקופת הביטול" -" ו הודעת ביטול"
מבלי שהודעת הביטול האמורה תחשב כהפרת החוזה על ידי מי מהצדדים 

תעמוד כלפי משנהו, כל טענה, תביעה ודרישה  ומבלי שלמי מהצדדים
בקשר לכך. לא הנפיק הקבלן לרשות הודעת ביטול בכתב תוך תקופת 
הביטול, ימשיך החוזה לעמוד בתוקפו ללא מגבלת זמן (לרבות זכותה של 
הרשות להנפיק במהלך התקופה האמורה, ללא מגבלת זמן, הודעת 

ת אחרת, באמצעות תחילה), וזאת למעט בנסיבות בהן תקבע הרשו
הגורמים המוסמכים ברשות. למען הסר ספק, לקבלן לא תעמוד כל זכות 
לביטול החוזה במידה ולא הנפיק הודעת ביטול במהלך תקופת הביטול, 

 מכל סיבה שהיא.       

הנפיקה הרשות לקבלן הודעת תחילה (לרבות בנסיבות המתוארות בסעיף  .5.4.3.2
לעיל), תהיה הרשות רשאית לעכב את תחילת תקופת ההתקשרות,  5.4.3.1 

מעבר למועד הנקוב בהודעת התחילה הרשות, וזאת לפרקי זמן קצובים 
ימים  30אותם תקבע הרשות מעת לעת, בהודעה מוקדמת לקבלן של 

 ").תקופת העיכוב" –" ו הודעות עיכובמראש (להלן, בהתאמה: "

ת לקבלן הודעת עיכוב, תידחה תחילת תקופת ההתקשרות הנפיקה הרשו .5.4.3.3
למועד הנקוב בהודעת העיכוב מבלי שהדבר ייחשב כהפרת החוזה על ידי 

מבלי שלקבלן תעמוד כל זכות לביטול החוזה.  –הרשות ולמען הסר ספק 
לצד האמור, בגין התקופה שממועד תחילת תקופת ההתקשרות הנקובה 

ילת תקופת ההתקשרות בפועל או עד בהודעת התחילה ועד למועד תח
למועד בו תחליט הרשות על ביטול החוזה (ככל שתחליט ולפי המוקדם), 
יהיה הקבלן זכאי, כסעד יחיד, מלא, בלעדי וסופי בגין האמור, לתשלום 

התשלום (בתוספת מע"מ כדין, ככל שיחול) (להלן: "₪  10,000בסך של 
מלא במהלך תקופת העיכוב. "), לכל חודש קלנדארי החודשי בגין עיכוב

בגין תקופת עיכוב המשקפת חלק מחודש קלנדארי, יהיה הקבלן זכאי 
  לחלק היחסי של התשלום החודשי בגין עיכוב.      

זה לעיל ובזכויות  5.4.3 למען הסר ספק מובהר, בזאת, כי אין באמור בסעיף  .5.4.4
, על מנת לגרוע מזכותה של הרשות לבטל את החוזה, בכל עת על פי הצדדים על פיו

 הוראותיו ו/או לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי דין.  

זה והפעלתן מהוות זכות מוקנית  5  ידוע לקבלן, כי כל הסמכויות הנקובות בסעיף .5.4.5
 י בעצם הגשת הצעתומסכים לסמכויות הרשות כאמור; כו מודע והואשל הרשות 

לעיל ולהלן, זכויות  5 למכרז, שיקלל הקבלן את הנסיבות המתוארות בסעיף 
וסמכויות הרשות על פיהן, ההוצאות והעלויות בהן ידרש לשאת בהתקיימן של 

פעוליים והמסחריים ושאר נסיבות כאמור, לרבות כל הסיכונים הכלכליים, הת
זה לעיל,  5 ההשלכות הכרוכות בכך. עוד ידוע לקבלן, כי ההסדרים הנקובים בסעיף 

כמו גם סעדים המוקנים במסגרתו לקבלן, הנם סופיים, יחידים, מלאים ובלעדיים 
יפוי ו/או תשלום עבור הקבלן, והקבלן לא יהיה זכאי בשום מקרה, לכל פיצוי ו/או ש

ו/או החזר ו/או כל סעד מכל מין וסוג בגין התקיימות איזה מנסיבות המתוארות 
 זה לעיל ו/או בגין מימוש ו/או אי מימוש זכויות הרשות על פיו. 5 בסעיף 
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   התחייבות הקבלן לעניין מתן השירות .6

   :ת, כימתחייב בזאמצהיר והקבלן 

משמעת, לבוש וכד') לעובדים שיועסקו על ידו  י בטיחות,הוראות נוהל (בנושאן הוא יכי .6.1
העתק  .וכן על פי הוראת המנהל במידת הצורך ויעדכנןרות, ירות, במקומות השיבביצוע הש

 בכתבמראש ו הקבלן לידיעת המנהל ולאישורו על ידיההוראות וכל עדכון, או שינוי בהן יובאו 
   .של המנהל

  .יםרותינאה ומסודרת של העובדים שיועסקו על ידו בביצוע הש ,ל הופעה נקייהפיד עהוא יק .6.2

  אחר כל הוראות והתנאים המפורטים בנספח התפעולי. הוא יעמוד וימלא .6.3

אמצעים וציוד, וכן כל הנדרש למתן השירות  לצורך מתן השירותיםהוא יקצה ויעמיד  .6.4
 .התפעוליכמפורט בנספח 

ל, יישא, על חשבונו, באחריות כוללת לספק, בכל רגע נתון מבלי לגרוע מכלליות האמור לעי .6.5
לאורך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול) את כוח האדם, הציוד, 
המתקנים והחומרים הדרושים לביצוע השירות, במלואם ובמועדם, הכול ברמת איכות גבוהה 

  ובהתאם לתקנים המחמירים ביותר. 

והוא מכיר את אופן ניקויים  בהםוכי ביקר  הםומתקני שירותמקומות ההוא מכיר את  .6.6
ח האדם והמיוחד וכי יש לו היכולת והמיומנות לביצוע עבודות הניקיון לפי חוזה זה וכן את כ

  המקצועי הדרוש לביצועם.

לצורך  עשות כל שימוששלא לבזאת, הקבלן מתחייב מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה לעיל,  .6.7
, שלא אושר מראש יוד ו/או מתקן ו/או חומר, מכל מין וסוג שהםמתן השירותים בכל צ

ו/או המנהל, וזאת מבלי שיהיה באישור הרשות האמור להטיל על  על ידי המפקחובכתב 
 הרשות אחריות כלשהי או לגרוע מאחריות הקבלן לביצוע השירותים במלואם ובמועדם.

ול) יבצע את השירותים במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתח .6.8
במהירות, ביעילות ובמקצועיות המרבית, ללא עיכובים, בתיאום מלא עם האחראי לבטיחות 
ולגהות ברשות ו/או עם מי שמונה מטעמו ובכפוף להוראות ולהנחיות המנהל ו/או המפקח. 
 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בפיקוח ו/או בהנחיית הרשות ו/או כל מי מטעמה בקשר

עם מתן השירותים על מנת להטיל על הרשות ו/או כל מי מטעמה אחריות כלשהי, בין היתר, 
 בקשר עם טיבם ואיכותם של השירותים ו/או על מנת לגרוע מאחריות הקבלן בקשר לכך.

שעל הקבלן לספק לרשות לצורך מתן השירותים, כמפורט כמות העובדים מובהר בזאת, כי  .6.9
, ולקבלן לא תהא כל טענה כמפורט בחוזה תקופתיים שירותים הינה לצורךבנספח התפעולי, 

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

, בין אם במסגרת מטעם הרשות המפקח ידי-על שיידרשוכפי  השירותיםבצע את כל יהקבלן  .6.10
ח נספה פי-עלאיכות הנדרשת ובאחרות, במסגרות ובין אם  ,התפעולינספח ההכללית של 

  .התפעולי

ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול),  בכל נקודת זמן שהיא, במשך כל תקופת ההתקשרות .6.11
כל האישורים, ההיתרים, ההסמכות והרישיונות הדרושים לביצוע יהיה בעל  הקבלן

רישיון תקף לעסוק כקבלן שירות השירותים, אשר יהיו תקפים על שמו של הקבלן, ובכלל זה 
 . 1996- קבלני כח אדם, תשנ"ו על ידים להוראות חוק העסקת עובדים , בהתאהניקיוןבתחום 

  עותק מהרישיון הנוכחי כאמור שבתוקף יוגש למנהל עובר ליום תחילת תקופת ההתקשרות.   

לפני  יום 30לכל הפחות , כאמור עותק מכל רישיון חדש המנהלהקבלן מתחייב להעביר לידי 
  . או מיד עם קבלת רישיון חדש, לפי המוקדם פקיעת תוקפו של כל רישיון קודםמועד 

או  דיןכל על פי  לרשות יםהמוקנאחרים סעד זכות ו/או מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל 
יפקע ו/או יבוטל הרישיון מכל סיבה שהיא ו/או שתידחה בקשת הקבלן לחידוש , אם החוזה
, יוודע לקבלן על כךמיד עם ה מכל סיבה שהיא, יודיע על כך הקבלן בכתב לרשות הרישיון
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קבלן תהיינה כל ומבלי של לאלתר את החוזהלסיים  תהא רשאית במקרה כאמור הרשותו
  בשל כך.ו/או זכות לפיצוי טענות ו/או דרישות 

על ידו יועסקו מועסקים ו העובדים שיועסקו על ידו במתן השירותים,כי כל הקבלן מתחייב  .6.12
שהוצאו וההיתרים הצווים , וכל התקנות 1951-בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א

 מכוחו. 

עותק מהיתר לעבודה במנוחה שבועית/אישור על הגשת בקשה להיתר עבודה במנוחה שבועית 
בגין העסקת נותני השירותים במסגרת מתן השירותים יוגש למנהל לא יאוחר מיום תחילת 

  תקופת ההתקשרות. 

תר חדש בהתאם לחוק שעות עבודה הקבלן מתחייב להעביר לידי הרשות עותק מכל הי
יום לפני מועד פקיעת תוקפו של כל היתר קודם או מיד  30, לכל הפחות 1951- ומנוחה, תשי"א

  עם קבלת היתר חדש, לפי המוקדם. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד המוקנה לרשות על פי כל דין או החוזה, אם יפקע ו/או 
ידחה בקשת הקבלן לחידוש ההיתר מכל סיבה שהיא, יבוטל ההיתר מכל סיבה שהיא ו/או שת

יודיע על כך הקבלן בכתב לרשות מיד עם היוודע לקבלן על כך, ובמקרה כאמור הרשות תהא 
רשאית לסיים את החוזה לאלתר ומבלי שלקבלן תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או זכות 

 .לפיצוי בשל כך

ער (כהגדרת מונח זה בחוק עבודת הנוער, כי אינו מעסיק ו/או יעסיק נוהקבלן מתחייב  .6.13
 ) במסגרת מתן השירותים לרשות.1953-תשי"ג

  זה כדי לגרוע מיתר התחייבויות הקבלן, כמפורט בחוזה. 5.1  אין באמור בסעיף .6.14

  כישורי עובדי הקבלן  .7

כל מי שיחליפם ו, יםרותיהשמתן בידו על העובדים שיועסקו הקבלן מתחייב בזאת, כי כל  .7.1
 , ובכלל זהבכל עת, בכל הדרישות המפורטות בחוזה יעמדו,, ים כאמוררותיבמתן הש

  .בהוראות הנספח התפעולי

רות יהקבלן מתחייב בזאת להעסיק במתן השלעיל,  7.1 מבלי לגרוע בכלליות האמור בסעיף  .7.2
, לרבות הדרישות כמפורט בחוזה רותיבדים אחראים ומתאימים מכל הבחינות למתן השעו

 .זה בכלל, ובנספח התפעולי בפרט

 ,עובדי הקבלן או קבלני המשנה מטעמומבלי לגרוע מהאמור, הקבלן מתחייב בזאת, כי כל  .7.3
 , שיועסקו מטעמו במתןמפעילי הציוד לעבודה בגבהיםוכן הרשות,  ל ידיככל שאושרו ע

ובכלל זה בכל  דיןעל פי כל בעלי הכשרה מקצועית והסמכה בכתב כנדרש יהיו  השירותים,
  .הנוגע לעבודה בגובה

  אישור גורמי הביטחון .8

מראש ובכתב לכל אחד מן  מנב"ט שתפ"א ומסופיםמתחייב, לקבל את אישורם של  הקבלן .8.1
 . השירותיםהעובדים שיועסקו על ידו בביצוע 

רות לפי שיקול דעתו יקבלן במתן השהלן להפסיק עבודתו של עובד רשאי להורות לקב המנהל .8.2
עבודתו של אותו  את הבלעדי, או שלא לאשרה מלכתחילה, ומשהורה כן, על הקבלן להפסיק

דרישות המפורטות בחוזה. הרשות לא תהא העובד לאלתר ולהחליפו בעובד אחר העונה על כל 
להיגרם לו בשל  העלוליםים או נזקים, חייבת לפצות את הקבלן בדרך כלשהי, בגין הפסד
שור לעובד מעובדי הקבלן יכי אי מתן א ,הפסקת עבודתו של עובד כאמור לעיל. כמו כן יודגש

 בהתאם לכל הוראותצוע השירות מצד הקבלן ילא יהווה עילה לדחייה או לעיכוב או לאי ב
 חוזה. התנאי ו

ירי בשדה התעופה רמון מוגדר מובהר ומוסכם בזאת על הקבלן, כי הואיל והשטח האוו .8.3
כמוגבל כניסה מסיבות ביטחוניות, הקבלן לא יוכל לספק את השירותים באמצעות עובדים 

  פלסטינים אשר אינם אזרחי מדינת ישראל ובכפוף ליתר דרישות ותנאי החוזה. 
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    התחייבויות הקבלן לעניין תנאי העבודה של עובדיו .9

ד מהעובדים אשר יועסקו מטעמו בביצוע השירותים, הקבלן מתחייב בזאת לקיים ביחס לכל אח
 אחר כל ההוראות להלן:

הקבלן מתחייב לשלם לעובדים אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים  שכר לשעה בסיסית. .9.1
ימי המנוחה עבודה באו בגין שעות נוספות גמול בגין כולל  אשר אינו(שכר לשעה בסיסית 

, ובכלל זה להפריש ולשלם בגין כל שעת )בחוזה השבועית, חגי ישראל וימי שבתון, כמפורט
עבודה את כל הרכיבים והתנאים הסוציאליים הנכללים בעלות השכר המינימאלית, כמפורט 

. מובהר, כי על הקבלן לשלם לעובדיו, שיועסקו על ידו לטופס ההצעה הכספית 1להלן ובנספח 
משכר  שלא יפחתודה לפי ערך לשעת עבבכל אחד ממקצועות השירות, , במסגרת החוזה

 העסקת בצוקבוע ש כפי העניין, ולאחראי ניקיון, לפי לעובד ניקיון לשעת עבודההמינימום 
, להלן( 2013-ג"ע, תשציבוריים בגופים והניקיון השמירה בתחומי שירות קבלני ידי על עובדים

חראי שכר המינימום לש"ע לא, ""הצו פיניקיון על  עובדש"ע ללשכר המינימום : "בהתאמה
, כפי )ביניהם הגבוהפי (ל במשקהמינימום ומשכר  ")קבלני שירות צו" - ו ",ניקיון על פי הצו

ויחולו  ")השכר לשעה בסיסית" , לפי העניין:ן(להלשיעודכנו מעת לעת על פי הוראות הדין, 
  ההוראות שלהלן:

ני ככל שיעודכן שכר המינימום לעובד ניקיון ו/או לאחראי ניקיון על פי צו קבל .9.1.1
להלן כהגדרתן  ,שירות ו/או שכר המינימום במשק ו/או על פי הוראות הדין

(לפי העדכון הגבוה ביניהם), ועל פי העדכון שכר המינימום לעובד  9.3 בסעיף 
ניקיון ו/או אחראי ניקיון (לפי העניין) עולה על שכר המינימום הקבוע נכון למועד 

, באופן מיידי החל ממועד הקבלןבמכרז זה, יעדכן בהתאם  הגשת ההצעות
העובדים כלל תחולת העדכון כאמור ובהתאם לו, את שכר המינימום בגין 

   .במקצועות השוניםהמועסקים במתן השירותים, 

מצהיר ומתחייב כי עלות השכר והתנאים הנלווים שיישא בהם בגין  הקבלן .9.1.2
תים, לא תפחת מעלות השכר עובדיו אשר יועסקו מטעמו במתן השירו

עלות השכר המינימאלית הנקובה בטופס ההצעה הכספית (להלן: "
להצעה הכספית,  1"), והכל כמפורט בהצעה הכספית ובנספח המינימאלית

הכולל את הרכיבים הכלולים בעלות השכר המינימאלית עבור מקצועות השירות 
  השונים.

ות הזכויות הסוציאליות הכלולות שא בעלוייי הקבלןמובהר למען הסר ספק, כי 
, לעילבעלות השכר המינימלית והכל בהתבסס על השכר לשעה בסיסית כהגדרתו 

לשאת ולשלם כלפי עובדיו  הקבלןזאת מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו של 
  במלוא התשלומים וליתן את מלוא הזכויות על פי הוראות הדין והסכם זה.

מכוח החוזה, הקבלן מצהיר ומתחייב לשלם מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן  .9.1.3
עובדים אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים, לכל הפחות את הרכיבים כל הל

הבאים, אשר ישולמו בהתאם לשיעורים ולתנאים הקבועים בהוראות הדין 
תוספות עבודה, -שכרת: להלן, כפי שיהיו בתוקף מעת לע 9.3 כהגדרתן בסעיף 

ביטוח יוקר, תוספת ענפית, תוספת וותק, מענק מצוינות, שי לחגים, דמי חגים, 
הבראה, גמול בגין חופשות מיוחדות, בגדי עבודה, דמי לאומי, חופשה שנתית, 

, גמול בגין עבודה במנוחה שבועית / בחגים / בימי שבתון (לרבות שעות נוספות
דמי , או הסעות בהתאם להוראות הדין ות נסיעה, הוצאיום הבחירות לכנסת)

להלן) ולקרן השתלמות  9.19 מחלה והפרשות פנסיוניות (כמפורט בסעיף 
מהותם הם להלן). למען הסר כל ספק, כל רכיבי השכר שב 9.20 (כמפורט בסעיף 

 מבוססי שכר עבודה יחושבו וישולמו בהתבסס על השכר לשעה בסיסית. 

 בהוראות שינוי שיחולאו על אף האמור לעיל, ככל שיותקנו תקנות או צווים  .9.1.4
אשר יקבעו רכיבים שאינם מנויים בסעיף ) להלן 9.3  בסעיףן כהגדרת(הדין 
של הרכיבים האמורים,  גובהםאו  שיעורםאו יעדכנו את ו/לעיל ו/או ישנו  9.1.3 

יעדכן הקבלן באופן מיידי את עלות השכר המינימאלית המשתלמת לעובדיו 
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נותני השירותים ובגינם, כך שתהיה בהתאם לסכום שייקבע בתקנות או בצווים 
 כאמור.  

י לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו גם את התשלומים וההטבות מבל
את כל העלויות הכרוכות הצעתו בטופס ההצעה הכספית  במסגרת, ומאשר כי תמחר כמפורט להלן

  וכן שקלל במסגרתו הצעתו כאמור את כלל מחויבויותיו על פי החוזה לכל תקופת ההתקשרות: בכך

ם אשר יועסקו מטעמו במתן לשלם לעובדי. הקבלן מתחייב ן שעות נוספותתשלום גמול בגי .9.2
 תשלום עבור גמול בגין, לעיל 9.1  כאמור בסעיף , בנוסף לשכר לשעה בסיסיתהשירותים

שבתון  והן בימי המנוחה השבועית, חגי ישראל וימי בימי חולהן  ,עבודה בשעות נוספות
במשמרות יום והחל מהשעה השמינית  התשיעית מהשעה החלכהגדרתם בדין, כדלקמן: (א) 

מהשכר לשעה בסיסית  25%במשמרות לילה וביום שלפני המנוחה השבועית, בשיעור של 
מהשכר לשעה בסיסית לעובד  50%לעובד עבור השעתיים הנוספות הראשונות ובשיעור של 

 25%בשבוע, בשיעור של  44 -נוסף (ב) החל מהשעה הרגילה העבור יתר השעות הנוספות; וב
מהשכר  50%מהשכר לשעה בסיסית לעובד עבור השעתיים הנוספות הראשונות ובשיעור של 

לעובדיו גמול בגין  ישלם הקבלןלשעה בסיסית לעובד עבור יתר השעות הנוספות. מוסכם, כי 
 בגין עבודה בשעות נוספות.  נוספות בהתאם לאמור ולא ישלם תוספת גלובאלית שעות

ם לשלם לעובדי. הקבלן מתחייב שבתון וימי חגים, שבועית מנוחה בימי עבודה בגין תשלום .9.3
, לעיל 9.1  כאמור בסעיף , בנוסף לשכר לשעה בסיסיתאשר יועסקו מטעמו במתן השירותים

מהשכר  50%בשיעור של  וימי שבתון, חגי ישראל, השבועית מנוחהימי הבגין עבודה ב גמול
שלאחר מוצאי  06:00בערב השבת/חג ועד לשעה  18:00לשעה בסיסית לעובד החל מהשעה 

 וימי ישראל חגי, השבועית המנוחה בימי בסיסית לשעה השכר עלות(להלן: " השבת/חג
בתון כקבוע בדין, והכל "), ובימי שבתון כהגדרתם בדין בהתאם לתעריף ולשעות הששבתון

חוק קבלני שירות וצו קבלני שירות, וכן הסכמים  לרבותדין,  כלעל פי הוראות  כמתחייב
, הוראות כל צו לעיל מהאמור לגרוע מבלי, וכן, הניקיוןקיבוציים או צווי הרחבה בענף 

 לפי - סתירה של ובמקרה, ככל שחלים, הקבלןהרחבה ו/או הסכם קיבוצי אחר, החלים על 
 ").הדין הוראות(להלן: " המיטיבה ההוראה

. למען הסר ספק, ובהתאם להוראות החוזה, מובהר המשרה בהיקף וחג שבת שעות הכללת .9.4
כי על הקבלן להביא בחשבון היקף המשרה של העובדים אשר יועסקו מטעמו במתן 

ובחג, השירותים, לצורך חישוב זכויותיהם הסוציאליות, את שעות העבודה במנוחה השבועית 
 מחייבים שירות קבלני צוהוראות הדין ובכללן  בו מקום אלאעד להיקף משרה מלאה, 

 .המשרה בהיקף תלות ללא כאמור בשעות התחשבות

 נשוא השירותים במתן מטעמו יועסקו אשר ם. הקבלן מתחייב לשלם לעובדימחלה דמי .9.5
 . הדין להוראות בהתאם מחלה דמי החוזה

דמי  ,ם אשר יועסקו מטעמו במתן השירותיםלם לעובדילשהקבלן מתחייב  .הבראהדמי  .9.6
(להלן:  לאומיהתעריפים וימי הזכאות הנקובים להלן, בתוספת הפרשה לביטוח הבראה על פי 

וזאת בין אם העובד השלים שנת עבודה אחת אצל הקבלן ובין אם לאו, "), דמי ההבראה"
 ון, כדלקמן:כאשר העובד יהיה זכאי לדמי ההבראה החל מיום העסקתו הראש

והוא יעודכן במועדים ובשיעורים ₪  423. התעריף ליום הבראה יעמוד על תעריף ליום הבראה
שבהם מעודכן התעריף ליום הבראה בשירות המדינה, כמפורט בחוזרי הממונה על השכר 
והסכמי העבודה במשרד האוצר או על פי שיעור השינוי שבין מדד חודש אפריל של השנה בה 

  (לפי העדכון הגבוה מביניהם).  2013י ההבראה לבין מדד חודש אפריל משולמים דמ

. דמי ההבראה יחושבו לפי מספר ימי ההבראה על פי המפורט בטבלה מספר ימי הזכאות
לתקשי"ר יחול עדכון  28.241שלהלן. היה ויחול עדכון במספר ימי ההבראה הקבועים בפסקה 

  זה על הימים הנקובים בטבלה שלהלן: 

  מספר ימי הבראה  שנות ותקמספר 

  7  שלוש השנים הראשונות

  9  מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית

  10  15 - ועד השנה ה 11 -מהשנה ה
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  מספר ימי הבראה  שנות ותקמספר 

  11  19 - ועד השנה ה 16 -מהשנה ה

  12  24 - ועד השנה ה 20 -מהשנה ה

  13  ואילך 25 -מהשנה ה

 על פי הוראות הדין. םדמי ההבראה ישולמו על ידי הקבלן לעובדיו העוסקים במתן השירותי

חודשים בשנה, יהיה זכאי,  12 - עובד הקבלן, אשר עבד אצל הקבלן במתן השירותים פחות מ
בעד אותה שנה, לדמי הבראה חלקיים בגין החלק היחסי של השנה אשר בו עבד. עובד הקבלן 
המועסק במתן השירותים במשרה חלקית, יהיה זכאי לדמי הבראה שיחושבו יחסית 

  משרתו.לחלקיות 

. הקבלן מתחייב לשלם לעובדים אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים דמי דמי חופשה .9.7
. הקבלן מאשר כי ידוע לו ששיעור ההפרשה בגין חופשה חופשה, כמתחייב על פי הוראות הדין

לטופס ההצעה הכספית,  1לצורך חישוב העלות המינימלית של כלל המקצועות, כנקוב בנספח 
ימי חופשה נטו בשנה. הקבלן מאשר כי כל תוספת תשלום  12 -ות למחושב על בסיס זכא

שולם על ידו, בהתאם שתשולם על ידי הקבלן לעובדיו מעבר לכך, תחול על הקבלן ות
 להוראות הדין.

. הקבלן מתחייב לשלם לעובדים בעלי ותק של למעלה משנה (ולמען הסר ספק תוספת ותק .9.8
דים אשר הועסקו קודם לכן אצל הקבלן הנוכחי נותן עוביובהר כי על הקבלן להכיר בוותק של 

), אשר יועסקו מטעמו במתן הקבלןהשירותים בשדה התעופה אילת ונקלטו לעבודה אצל 
עבור כל שעת עבודה. בנוסף, מתחייב הקבלן לשלם ₪  0.35השירותים, תוספת ותק בסך של 

השירותים תוספת ותק לעובדים בעלי ותק של למעלה מחמש שנים אשר יועסקו מטעמו במתן 
עבור כל שעת עבודה, וזאת החל מהשנה השישית ואילך (להלן: "תוספת ₪  0.46בסך של 

הוותק"). הקבלן מתחייב להביא תוספת הוותק בחשבון בין היתר לצורך ביצוע הפרשות 
  פנסיוניות, אך לא לצורך הפרשה לקרן השתלמות.

בדים אשר הועסקו אצל הקבלן הנוכחי . הקבלן מתחייב להכיר בוותק של העוהכרה בוותק .9.9
ונקלטו לעבודה אצל הקבלן, לצורך חישוב זכויותיהם  בשדה התעופה אילת נותן השירותים

 ימיתוספת וותק, ל זכאות לענייןלא רק  אךבהתאם לכל הוראות הדין והחוזה, לרבות 
 .הבראה ודמי מחלה ימי, חופשה

דיו המועסקים מטעמו במתן השירותים . הקבלן מתחייב להעניק לכל אחד מעובשי לחגים .9.10
"), ואולם האמור לעיל יחול חגלשי שי לרגל ראש השנה ולרגל חג פסח (להלן: "נשוא החוזה, 

רק לגבי עובדי ניקיון של הקבלן המועסקים בתחילת החודש שבו חל ערב חג ראש השנה או 
על סך של מאתיים  חל ערב חג הפסח, לפי העניין. גובה השי לחג, לכל אחד מהחגים, יעמוד

 בהתאםסכום זה יעודכן ₪).  214.40( אגורות וארבעיםשקלים חדשים  עשרה וארבע
 בשירות המועסקים לעובדים המוענק לחג בשי המדינה השתתפות לגבי שיחולו לעדכונים
 מעת שיהיו כפי, זה בעניין המדינה שירות נציבות בחוזרי כמפורט, מועדים ובאותם המדינה

בה משולם השי  הקלנדאריתי שיעור השינוי שבין מדד חודש ינואר של השנה , או על פלעת
). יודגש כי השי לחג לא יוענק בטובין מביניהם הגבוה העדכון(לפי  2015לבין מדד חודש ינואר 

  או בשווה כסף (כגון תווי קנייה), וכי הוא ישולם בשכר עובדי הקבלן. 

 המצטייניםנה, מענק מצוינות לעובדי הניקיון מתחייב לשלם, אחת לשהקבלן  .מענק מצוינות .9.11
המועסקים על ידו במתן השירותים, בהתאם לאמות מידה שיקבע המנהל, מעת לעת, ואשר 

 עיקריהן מפורטים, בין היתר, להלן: 

 מילוי המשימות בהתאם להוראות. –איכות הניקיון  .9.11.1

 תודעת שירות ונימוס. .9.11.2

 נוכחות העובד, איחורים לעבודה וכדומה. .9.11.3

 עה חיצונית מסודרת.הופ .9.11.4

 חוות דעת מפקח הניקיון. .9.11.5
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 חוות דעת המפקח מטעם הרשות. .9.11.6

 קבלת ביקורת באופן ענייני. .9.11.7

 נכונות וגמישות למילוי מקום במקרה הצורך. .9.11.8

מבסיס השכר באותה שנה הכולל את עלות השכר  1%סכום מענק המצוינות ייקבע על פי 
וחה (ככל שהעובד זכאי להם) וקצובת הבסיסית, גמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנ
 31 - יגיש לרשות דוח עד ליום ההקבלן נסיעה (ככל שהעובד זכאי לה) (להלן: "בסיס השכר"). 

תקופת ההארכה (ככל ב לרבותלחודש ינואר בכל שנה או חלק ממנה לתקופת ההתקשרות 
במתן שתחול) בגין השנה שחלפה, על גובה בסיס השכר ששולם לכל עובדיו העוסקים 

השירותים. הרשות תקבע את סכום מענק המצוינות שישולם לעובדי הקבלן. בחירת עובדי 
הקבלן להם ישולם המענק כאמור תיעשה על ידי הקבלן בפיקוחו ואישורו של נציג הרשות על 

הקבלן מענק המצוינות ישולם על ידי  מנת לוודא שהיא מתבססת על אמות המידה כאמור.
ור לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום השנה שבעדה, או לעובדים הנבחרים כאמ

מובהר, כי מענק המצוינות שישולם כאמור  בעד חלקה, לפי העניין משולם מענק המצוינות.
אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או לחישוב ערך שעה 

ת הפרשות לקופת גמל, ובכלל זה קרן פנסיה וקרן ולא יבוצעו בגינו הפרשות כלשהן (לרבו
   השתלמות).

מתחייב להנפיק לכל אחד מהעובדים שיועסקו מטעמו במתן הקבלן . דוח ותלוש שכר .9.12
השירותים נשוא החוזה דוח אישי מפורט של שכרו החודשי ותלוש שכר חודשי מפורט 

העבודה בפועל של  שעותיתעד במערכת נוכחות מטעמו את בהתאם להוראות כל דין, וכן 
אם דוח המפרט את שעות העבודה שביצע כל עובד כאמור. עובדיו וימסור לכל אחד מהם 

 .נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו, ישלח לו אותו הקבלן בדואר
כל וכן משכרם החודשי הכולל של  ,לשעה בסיסית מהשכרכי מתחייב  הקבלן. גילום שכר .9.13

או  לא ינוכו כל תשלומים ים נשוא החוזה,מתן השירותבמטעמו העובדים שיועסקו אחד מ
ביטוח לאומי,  וכן מס הכנסה הסעותבגין ארוחות, ביגוד,  לרבות, מכל סוג או מין, פיקדונות

 יגלם הקבלן וכי"ב, וכיו הסעותומע"מ (ככל שיחול) בגין ארוחות, ביגוד,  דמי ביטוח בריאות
 מס תשלומי ורק אך הם בניכוי המותרים היחידים התשלומים. לעובדים אלו הטבות שווי

 על השתלמות וקרן הפנסיוני להסדר והפרשות בריאות ביטוחדמי , לאומי ביטוח, הכנסה
  . לעובד יגיע אשר השכר

ים נשוא במתן השירותמטעמו העובדים שיועסקו . הקבלן מתחייב לספק לכל אחד מארוחות .9.14
 י אותו עובד יבוצעו על ידעבודה שבהתאם לשעות ה או ארוחת צהרים החוזה, ארוחת בוקר

מען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהא רשאי לחייב את עובדיו בכל סכום שהוא לבפועל. 
 בגין עלות הארוחות ועליו לגלם את שווי הארוחות אשר יספק לעובדיו.

 השירות וחזרהלמקום מתן . הקבלן מתחייב להסיע את עובדיו ממעונותיהם הסעות .9.15
הקבלן  מתחייבמתן השירות, הכל כמפורט בנספח התפעולי. לצורך כך,  זמןל בכ למעונותיהם

, באופן שעובדי הקבלן יגיעו המותאם לשעות המשמרותבתנאים ראויים, לארגן מערך הסעות 
למקומות השירות בסמוך לפני תחילתה של כל משמרת, ולבצע מערך בקרה על פעילות מערך 

  הזמנים הנדרשים.ההסעות על מנת לוודא עמידה בלוחות 

לחתום על חוזה עבודה עם כל אחד מעובדיו  שהקבלן יידר. חוזה עבודה וטופס הודעה לעובד .9.16
 ,העסקתו של העובד ותקופת העסקתואשר יעסוק במתן השירות. החוזה יפרט את כל תנאי 

באופן שלא יסתור את דרישות הרשות כלפי הקבלן בקשר למחויבויותיו  כולל שכרו וזכויותיו,
פי עובדיו הקבועות בחוזה שבין הרשות לקבלן. בנוסף, הקבלן ימסור לידי כל אחד כל

המכרז, טופס ההודעה לעובד בדבר  מהעובדים אשר יועסקו על ידו במתן השירותים נשוא
תנאי עבודתו, בהתאם להוראות חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי 

לעובד שאינו קורא עברית תומצא . ("חוק הודעה לעובד") 2002-מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב
הודעה לעיון בשפה המובנת לו. בהודעה תשולב הצהרה מטעם העובד לפיה קיבל את ההודעה, 

ההודעה לעובד יכלול את הפרטים הנדרשים על פי דין,  טופסקרא אותה והבין את תוכנה. 
 לעובדו יודיע הקבלן. הקבלןבין ובכלל זה תנאי העבודה המפורטים בחוזה שבין הרשות ל

  .אלו עבודה בתנאי שינוי כל על, בחוק הודעה לעובדובהתאם לקבוע  דין פי על כנדרש

. הקבלן מתחייב לקיים בכל תקופת קיום הוראות הדין, לרבות הסכמים קיבוציים .9.17
לגבי כל אחד מהעובדים שיועסקו על ידו  תקופת ההארכה (ככל שתחול)ב , לרבותההתקשרות
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ביצוע השירותים נשוא החוזה, אחר כל האמור בהוראות הדין, לרבות האמור בהוראות ב
ההסכמים הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות 

 להלן.  9.18 ו/או כל הסכם קיבוצי אחר ו/או צו הרחבה שחל עליו, כמפורט בסעיף 

ימים  30 -מתחייב להמציא למנהל (כהגדרתו בחוזה), לא יאוחר מהקבלן . הסכם קיבוצי .9.18
ימים לפני תחילת  30 -לרשות, ובכל מקרה לא יאוחר מהקבלן ממועד חתימת החוזה בין 

 הארצי הארגוןתקופת ההתקשרות, אישור מטעם ארגון חברות הניקיון בישראל או מטעם 
או מטעם התאחדות החברות וקבלני האחזקה והניקיון בישראל,  בישראל וןהניקי חברות של

כי הנו חבר בארגון, או לחילופין הסכם קיבוצי מיוחד אשר נחתם בינו לבין העובדים החל על 
, אשר אינו גורע מהאמור החוזהידו במתן השירותים נשוא  עלהעובדים אשר יועסקו 

 . הניקיוןאו צווי הרחבה בענף  הקיבוציים בהסכמיםהדין ו/או  בהוראות

בטח כל אחד מהעובדים אשר יועסקו על ידו במתן הקבלן מתחייב ל. הפרשות פנסיוניות .9.19
 הפרשות מלאות יםעובדכל אחד מהלהשירותים בביטוח פנסיוני, והוא מתחייב להפריש 

דתו מיום עבו החל וזאתעל חשבונו, וכן לנכות משכרם של עובדיו,  ופיצויים להסדר פנסיוני
ועל שמו  תאישילקופה  של כל אחד מהעובדים אשר יועסקו על ידו במתן השירותים, הראשון

 , כדלקמן: לחודשאחת  של בתדירותשל העובד, 

בגין רכיבי השכר המובאים בחשבון לחישוב פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי  .9.19.1
וכן לפיצויים,  8.33% -תגמולים ו 7.5%בשיעור של  - 1963- פיטורים, תשכ"ג

 לרכיב התגמולים.   7%לנכות מעובד הקבלן 

לפיצויים, וכן  8.33% -תגמולים ו 7.5%של  בשיעור -בגין רכיב דמי ההבראה  .9.19.2
  ;התגמולים לרכיב 7% הקבלןלנכות מעובד 

יפריש  -בגין גמול בעד עבודה בשעות נוספות וימי מנוחה, ככל שישולם לעובדיו  .9.19.3
עבודה במנוחה השבועית, בחג ובשעות הקבלן בגין השכר הרגיל המשתלם בגין 

בגין  50% -או ה 25%-ללא התוספת של ה 100%נוספות (קרי השכר בשיעור 
 7.5%עבודה בשעות נוספות או במנוחה השבועית או בחג, לפי העניין) בשיעור של 

לרכיב התגמולים; כמו  7%לפיצויים, וכן ינכה מעובד הקבלן  8.33% - תגמולים ו
 25%גין תוספת השכר המשולמת בגין עבודה בשעות נוספות (ב הקבלן יפרישכן 

 6% - תגמולים ו 7.5%בשיעור של ) 50%לפי העניין) וימי מנוחה ( 50%או 
 לרכיב התגמולים; 7%לפיצויים, וכן ינכה מעובד הקבלן 

תגמולים, וכן לנכות  5%בשיעור של  - בגין קצובת נסיעה, ככל שתשולם לעובדיו  .9.19.4
 יב התגמולים;לרכ 5%מעובד הקבלן 

 נויעודכשעל פי הוראות הדין, לרבות צו קבלני שירות, ככל למען הסר ספק מובהר, כי 
 מתחייב הקבלן ,זה לעיל 9.19איזה משיעורי ההפרשות הנקובים בסעיף  בתקופת ההתקשרות

  ולהפריש לעובדיו בהתאם לשיעורי ההפרשות המעודכנים כאמור, באופן מיידי.לעדכן 

וצו קבלני שירות, ההפרשות  ובהר, כי בהתאם להוראות חוק קבלני שירותלמען הסר ספק מ
לפיצויים כאמור בסעיף זה לעיל יבואו במקום מלוא החבות בפיצויי פיטורים וכי לעניין זה 

. מובהר, 1963- לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 14יחולו כללי האישור הכללי שניתן מכוח סעיף 
עובדיו נותני השירותים את מלוא הכספים הצבורים לטובתם יהיה מחויב לשחרר ל הקבלןכי 

בתוכניות הפנסיוניות, לרבות רכיב הפיצויים, לרבות רכיב הפיצויים בגין גמול בעד עבודה 
בשעות נוספות וימי מנוחה, וזאת בכל סיום העסקה (בין ביוזמתו ובין ביוזמת עובדיו) ומכל 

הסדר משוך את כספי התגמולים שנצברו ברשאי ללא יהיה  הקבלןכן, -סיבה שהיא. כמו
 23בהתאם להוראות סעיף , וזאת, בין היתר, , לרבות תגמולי המעסיקהפנסיוני של העובד

לבצע רשאי  לא יהיה הקבלן. 2005- לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה
 .את ההסדר הפנסיוני באמצעות סוכנות שהוא בעל עניין בה

ימים ממועד תחילת תקופת ההתקשרות, את  60 - ייב להעביר למנהל לא יאוחר ממתחהקבלן   
שם המוסד/חברה בו הינו מבצע לעובדיו את הביטוח הפנסיוני ואת הפרשות הפיצויים, לרבות 

את הקבלן עבורם הוא מבצע את ההפרשות האמורות. לרשימה זו יצרף הקבלן רשימת עובדי 
  פרשות כאמור.אישור המוסד/חברה בדבר ביצוע הה
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 .קרן השתלמות .9.20

הקבלן מתחייב לבצע הפרשות לקרן השתלמות לכל אחד מעובדיו המועסקים  .9.20.1
בגין השכר לשעה בסיסית ודמי  7.5%מטעמו במתן השירותים, בשיעור של 

ההבראה המשולמים על ידו לעובדיו כאמור, וזאת עד להיקף משרה מלאה. 
מסך השכר לשעה בסיסית  2.5%ל שיעור הפרשות עובד הקבלן לעניין זה יעמוד ע
  ומדמי ההבראה המשולמים לו על ידי הקבלן.

ימים ממועד תחילת  60 - הקבלן מתחייב להעביר למנהל, לא יאוחר מ .9.20.2
ההתקשרות, את שם המוסד/החברה באמצעותה הוא מבצע לעובדיו את 
ההפרשות לקרן השתלמות, את רשימת עובדי הקבלן עבורם הוא מחויב לבצע 

ת האמורות, וכן את אישור המוסד/החברה על ביצוע ההפרשות את ההפרשו
 כאמור.

שלם לכל אחד מהעובדים אשר יועסקו על ידו במתן השירותים בגין הזמן י הקבלן. הפסקות .9.21
. שכרם, כמפורט בסעיף זה לעיל בגין הפסקות אלו בו הם שוהים בהפסקות אוכל את מלוא

 לכל עבודה כשעות לעובד ייחשבו כאמור ההפסקות בגין השעות כי, מובהר ספק הסר למען
ובגין כל  נוספות שעות בגין לתגמול הקבלן עובדי זכאות מניין לצורך לרבות, ועניין דבר

 .ההפרשות הפנסיוניות

מדים לכל אחד מהעובדים שיועסקו על ידו במתן השירותים נשוא  יספקהקבלן . מדים וביגוד .9.22
הקבלן לא יהיה רשאי לנכות ו/או לחייב  פעולי.המכרז, בחורף ובקיץ, הכל כמפורט בנספח הת

או לגבות מעובדיו כל תשלום ו/או פיקדון בגין אספקת הביגוד כאמור, ועליו לגלם על חשבונו 
  את שווי המדים אשר יספק לעובדיו.

 בדיקות שכר  .9.23
הרשות תהא רשאית לערוך מעת לעת בדיקות של השכר ותשלומים נוספים  .9.23.1

פקים את השירותים מטעמו, כולם או מי מהם, או ששילם הקבלן לעובדים המס
בגינם. היקף הבדיקה ותדירותה יהיו בשיקול דעתה הבלעדי של הרשות ובכפוף 

בקש מהקבלן, בין במישרין ובין באמצעות בודק ללכל דין. הרשות תהא רשאית 
ואסמכתאות אחרות בגין תשלומים, הפרשים וניכויי  תלושי שכרשכר מטעמה, 
לעובדי הקבלן המספקים את השירותים או לצדדים שלישיים שכר ששולמו 

עובדי הקבלן תנאי העבודה בהם מועסקים כלשהם, וכן כל פרט אחר הנוגע ל
 כאמור, והכל  כפי שימצאו לנכון הרשות ו/או בודק השכר מטעמה.

הקבלן ישתף פעולה עם בדיקות שכר תקופתיות ומזדמנות שיערכו על ידי הרשות  .9.23.2
ובכלל זאת יעביר לרשות ו/או לבודק השכר מטעמה כל אסמכתא או מי מטעמה, 

ימי עבודה או במועד אחר עליו תורה הרשות, וכן  14שיתבקש כאמור לעיל בתוך 
יאפשר לרשות או מי מטעמה (לרבות בודק השכר) לראיין מי מעובדי הקבלן 

 במסגרת לוחות הזמנים שיתבקש. 

יא לקבלן טיוטת דו"ח בדיקת לאחר עריכת בדיקת שכר, רשאית הרשות להמצ .9.23.3
") להתייחסותו. הקבלן יגיב לטיוטת טיוטת דו"ח בדיקת השכרשכר (להלן: "

ימי עבודה מיום שהומצאה לו על ידי הרשות ו/או  14דו"ח בדיקת השכר בתוך 
תגובת הקבלן לטיוטת מי מטעמה, בצירוף כל האסמכתאות המתאימות (להלן: "

בהוראות הדין אשר נזכרת בטיוטת דו"ח  "). כל הפרה ו/או אי עמידההדו"ח
ימי  14בדיקת השכר ואשר הקבלן אינו חולק עליה, תתוקן על ידי הקבלן בתוך 

עבודה או במועד מאוחר יותר עליו תורה הרשות, באופן מלא, ביחס לכל 
העובדים המספקים שירותים מטעמו אצל הרשות (לרבות עובדים שנתנו 

לן שכבר אינם מועסקים אצל הקבלן שירותים כאמור לרשות מטעם הקב
במסגרת החוזה או בכלל) החל מיום ההפרה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית 

 . כדין

לאחר בחינת תגובת הקבלן לטיוטת הדו"ח, תעביר הרשות לקבלן דו"ח בדיקת  .9.23.4
ימי  14"). הקבלן יתקן בתוך דו"ח בדיקת השכר הסופישכר סופי (להלן: "

תר עליו תורה הרשות, את כל ההפרות ו/או אי עמידה עבודה או במועד מאוחר יו
בהוראות הדין ביחס לעובדיו כאמור, ככל שנקבעו בדו"ח בדיקת השכר הסופי, 
באופן מלא וביחס לכל העובדים מטעמו אצל הרשות (לרבות עובדים שנתנו 
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שירותים כאמור לרשות מטעם הקבלן שכבר אינם מועסקים אצל הקבלן 
לל) וזאת החל מיום ההפרה, בתוספת הפרשי הצמדה במסגרת החוזה או בכ

  וימציא לרשות אסמכתאות על כך. וריבית כדין,

לעיל  9.23.4 -9.23.2 לא מילא הקבלן איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים  .9.23.5
המועד צונה המלא של הרשות, עד למועד בו נקבה הרשות (להלן: "לשביעות ר

לכל יום איחור במילוי הוראת ₪  5,000"), יחויב הקבלן בסך של האחרון לביצוע
  הרשות כאמור וזאת החל מהיום הראשון לאחר המועד האחרון לביצוע.

לעיל  9.23.4 -9.23.2 לא מילא הקבלן איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים  .9.23.6
ימי עבודה מהמועד האחרון  7לשביעות רצונה המלא של הרשות, וזאת בחלוף 

לכל יום איחור במילוי הוראת הרשות ₪  10,000לביצוע, יחויב הקבלן בסך של 
  שלאחר המועד האחרון לביצוע. כאמור וזאת החל מהיום הראשון 

מבלי לגרוע מהאמור, אי מילוי הקבלן איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים  .9.23.7
עבודה ימי  7לעיל לשביעות רצונה המלא של הרשות, וזאת בחלוף  9.23.4 -9.23.2 

 מהמועד האחרון לביצוע, יהווה הפרה יסודית של החוזה.

. התפעולי בנספח, היתר בין, כמפורט הכל ניקיון חומרי, ציוד יספקהקבלן . אספקת ציוד .9.24
  .הרשות תקצה לקבלן ציוד שמסגרתו מפורטת בהרחבה בנספח התפעולי

ים לפי הוראות הקבלן מתחייב לשלם את שכר העבודה וכל התשלומים הנדרש. תשלום שכר .9.25
הדין לכל העובדים שיועסקו מטעמו במתן השירותים, באמצעות הפקדה במישרין על ידי 

בכל  9 - הקבלן לחשבון הבנק של כל עובד, במועד שנקבע בדין, ובכל מקרה לא יאוחר מהיום ה
חודש, עבור החודש שחלף. הקבלן יספק וישלם במועד לכל אחד מהעובדים כאמור את כל 

פי הוראות הדין וכמפורט לעיל, לרבות דמי חופשה - ציאליים, המחויבים עלהתנאים הסו
שנתית, דמי מחלה, דמי הבראה, וכן יבצע בגין שכר העבודה ורכיבים אלה הפרשות להסדר 
הפנסיוני ולקרן ההשתלמות בתדירות של אחת לחודש ויעביר בגין העובדים כאמור במועדם 

י החוק, לרבות ניכוי מס הכנסה, ביטוח לאומי וניכוי פ-את כל הניכויים שעל מעביד לבצע על
להסדר הפנסיוני ולקרן ההשתלמות בתדירות של אחת לחודש. מובהר, כי לעניין ניכוי בגין 
רכיב ביטוח לאומי מתחייב הקבלן לבצע הפרשות בגין עובדיו בהתאם להוראות הדין החלות 

ל דין. עוד מובהר בזאת להסרת ספק, כי בעניין זה, לרבות גובהן של שיעורי ההפרשות על פי כ
הפרת איזו מהוראות הדין על ידי הקבלן תהווה הפרה יסודית של החוזה. למען הסר ספק 
מובהר, כי הפרשת התשלום עבור ההסדר הפנסיוני וקרן ההשתלמות תבוצע החל מתום 

 החודש הראשון לעבודתו של כל עובד שיעסוק במתן השירותים. 

 יסודיתספק, כי הפרת איזו מהוראות הדין על ידי הקבלן, תהווה הפרה  מובהר בזאת להסרת .9.26
 של חוזה זה.

לרשות  יםסעד העומדזכות ו/או לעיל ומבלי לגרוע מאיזה  הקבלןלגרוע מהתחייבויות  מבלי .9.27
הודעה על כוונה לחיוב ו/או  הקבלן אצלחוזה, בכל מקרה בו תתקבל העל פי דין ו/או על פי 
להגברת על פי חוק מרשות מוסמכת כלשהי, ובכלל זה תראה מנהלית ה דרישת תשלום ו/או

ימי  7בכתב, בתוך יום , מנהללהקבלן יודיע על כך , 2011- האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב
ימים  14עבודה. במקרה של דרישת תשלום יהיה על הקבלן להביא לתיקון ההפרה בתוך 

של כוונה לחיוב ו/או התראה מנהלית ממועד קבלת דרישת התשלום אצל הקבלן, ובמקרה 
הגברת לעותק מכל מכתב טענות שהגיש הקבלן לממונה (כהגדרתו בחוק ימציא הקבלן למנהל 

) בעניין הכוונה לחיוב ו/או ההתראה המנהלית 2011-של דיני העבודה, התשע"ב האכיפה
את למנהל  כתבויודיע הקבלן ב ימים ממועד ההגשה, 7כאמור, ככל שהוגש על ידו, וזאת בתוך 

החלטתו הסופית של הממונה בעניין הכוונה לחיוב ו/או ההתראה המנהלית כאמור, וזאת 
 ימים ממועד קבלתה. ככל שלא יעמוד הקבלן באיזה מהמועדים הנקובים בסעיף זה, 7בתוך 
תהיינה כל טענות ו/או דרישות ומבלי שלקבלן  לאלתר את החוזהלסיים  תהא רשאית הרשות

 . בשל כךפיצוי ו/או זכות ל

רשאי להעסיק קבלני משנה לצורך מתן השירותים בכפוף  הקבלן יהיה .העסקת קבלני משנה .9.28
למען הסר ספק, הקבלן  מנהל החוזה לכל אחד מהקבלנים.מראש ובכתב מאת אישור קבלת ל

מצהיר ומתחייב כי היה ויתקשר עם קבלן משנה לצורך ביצוע השירותים (בכפוף לקבלת 
כך בכתב ומראש), על הקבלן לוודא כי ישולמו לעובדים המבצעים את אישור הרשות ל

מלוא הזכויות והתשלומים, לרבות זכויות סוציאליות, מטעם קבלן המשנה העבודות 
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למען הסר ספק אין בהתקשרות עם קבלן משנה כאמור,  .זה כמתחייב בהוראות הדין וחוזה
זה ביחס לעובדים כאמור  9 ת סעיף  ככל שתאושר, כדי לגרוע מאחריות הקבלן לקיום הוראו

  סעיף להלן.  34 ומלוא האחריות חלה על הקבלן ויחולו הוראות סעיף 

ומחויבויותיו  וזה לעיל כדי לגרוע מאיזו מהתחייבויותי 9 למען הסר ספק, אין באמור בסעיף  .9.29
 .של הקבלן כמפורט ביתר הוראות החוזה ובנספחיו

  העבודה תדירות .10

תדירות מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים במפורש, כי הניצול בפועל של  למען הסר ספק .10.1
יעשה על ידי , יהכספיתטופס ההצעה ב יםהנקוב מהאלמנטים, ביחס לאיזה הצפויההעבודה 
 פי שיקול דעתה הבלעדי. ל , בהתאם לצרכיה וע(בלבד) הרשות

מידע  כילצורכמפורט בטופס ההצעה הכספית, מובא הצפוי לשנה, המצטבר התדירויות היקף  .10.2
להטיל על הרשות בעניין זה כל אחריות ו/או מחויבות, מכל  ואין בו כדי ,בלבדולנוחות הקבלן 
השנתית המצטברת הצפויה העבודות  תדירותמימוש בפועל של  לרבות לעניין מין וסוג שהוא,

(כולם או  השירותים את ליתן הרשות תורהמהאלמנטים לגביהם  לאיזהכאמור, לרבות ביחס 
חוזה והקבלן כמפורט ב הקבלןלגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות חלקם). כן אין באמור כדי 

הרשות, בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליות  מוותר על כל זכות ו/או טענה, מכל מין וסוג, כנגד
בהתאם תדירויות העבודה את היקף או להקטין הרשות תהא רשאית להגדיל האמור, 

להוראות החוזה, ולקבלן לא תעמוד כל טענה ו/או זכות, מכל מין וסוג, כנגד הרשות, בקשר 
 לכך.

 משוםאין בו לעיל, וכן  4  אין באמור לעיל בסעיף זה כדי לפגוע בכלליות האמור בסעיף .10.3
ביחס לאיזה מהאלמנטים  ההצפוי תדירות העבודההתחייבות של הרשות לניצול מלוא 

  .טופס ההצעה הכספיתב יםהנקוב

   מטעם הקבלן מפקח .11

 יםבמשך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול) ימנה הקבלן מפקח .11.1
בנספח בתדירות המפורטת  השירותים מתן זמן כלאשר ישהו במקומות השירות מטעמו, 
"). המפקחים המפקח מטעם הקבלןלהלן: "( על ידי המנהל מעת לעת עוכפי שיקב התפעולי,

 לקיום הנוגע בכל) בחוזה כהגדרתו( המנהל לבין הקבלן בין הקשר כאיש ישמשו מטעם הקבלן
, תפקיד המפקחים כמפורט בנספח התפעולי. הקבלן יעובד של הפרט ולצורכי החוזה דרישות

 : לרבות לכל אלה

  .רות בהתאם לדרישות החוזהיבמקומות השהקבלן שיבוצם של עובדי ל .11.1.1

, לרבות מסגרת שעות וצורכיהם בכל הנוגע לסידור עבודההקבלן ניהול עובדי ל .11.1.2
לחוסרים של עובדים  לעיל, ודרישות המנהל, וכן 6.12 העבודה בהתאם לסעיף 

  .במשמרת

היעדרות מפאת מחלה או כל היעדרות אחרת, חופשות,  תיאום משמרות,ל .11.1.3
רות מילואים, בעיות משמעת, הפסקות אוכל במהלך כל משמרת, ארוחות יש
 הקבלן כאמור. של עובדי האחרים כל צרכי הפרט , וכן להסעותו

 יקיונות המפורטים בנספח התפעולי מול נציג הרשות.תיאום מועדי ביצוע הנ .11.1.4

 הנחיית עובדי הקבלן באופן ביצוע משימות הניקיון ופיקוח על ביצוען. .11.1.5

עריכת סיור עם נציג הרשות אשר יאשר ביצוען של העבודות כאמור בנספח  .11.1.6
 התפעולי, עם סיומן של עבודות אלו.

המפורטים בנספח  הבטחת תקינות תפעולית ותחזוקתית של הכלים והאמצעים .11.1.7
התפעולי, המוצבים במקומות השירות, לרבות אספקת חומרים מתכלים 

 הדרושים להפעלתם ככל שיידרש (אספקת דלק, שמן וכו').

 המפקח מטעם הקבלן יצויד על חשבון הקבלן בטלפון סלולארי, כמפורט בנספח התפעולי. .11.2
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תשולם כל תמורה על ידי  לאמטעם הקבלן  יםכי בגין שעות עבודה של המפקחבזאת, מובהר  .11.3
ועל הקבלן לחשב עלות זאת, לרבות תשלום שכרם וכל התנאים הנלווים בהתאם  הרשות

  .להוראות הדין, במסגרת הוצאותיו

לצד נציג הקבלן, ישמש המפקח מטעם הקבלן כאיש הקשר בין הקבלן לבין המנהל בכל הנוגע  .11.4
ותיאום כל הפעולות הקשורות ניהול לקיום דרישות החוזה, לרבות הדרישות הנוגעות ל

  רות.יפי החוזה על ידי הקבלן ועובדיו שיועסקו על ידו בביצוע השל רות עיבביצוע הש

 מינוי המפקח מטעם הקבלן טעון קבלת אישור הרשות.   .11.5

ין באמצעות טלפון המפקח מטעם הקבלן יהיה זמ 11.1 מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף  .11.6
מטעם  פרטי ההתקשרות עם המפקח סלולארי על חשבון הקבלן כמפורט בנספח התפעולי.

  ימסרו לידי נציג הרשות במעמד חתימת החוזה.הקבלן 
  בשדה התעופה רמוןהקבלן  נציג .12

יודגש, כי לא תשולם  בשדה התעופה רמון.המפקח מטעם הקבלן ישמש גם כנציג מטעם הקבלן 
ועל הקבלן לחשב עלות זו, לרבות תשלום שכרו  בשדה התעופה רמוןעבודת נציג הקבלן  תמורה בגין

  וכל התנאים הנלווים בהתאם להוראות הדין, במסגרת הוצאותיו.

  מטעם הקבלןאיש קשר בכיר  .13

בנוסף למפקח מטעם הקבלן, הקבלן יידרש למנות מטעמו גורם בכיר בקבלן אשר ישמש כאיש  .13.1
 מירת זכויות עובדי הקבלן מול הרשות.  קשר ומרכז קבוע לנושא ש

  פרטי איש הקשר יועברו למנהל החוזה טרם תחילת תקופת ההתקשרות. .13.2

 מנגנון לטיפול בתלונות עובדי הקבלן  .14

לעובד הקבלן בדבר  הודעהלעיל,  9.16 יצרף לטופס ההודעה לעובד, כאמור בסעיף  הקבלן .14.1
אופן מסירת תלונה לרשות בדבר פגיעה בזכויותיו, בנוסח שיימסר לו על ידי המפקח מטעם 
הרשות. אם מי מעובדי הקבלן אינו דובר עברית, הקבלן מתחייב למסור לו את ההודעה בשפה 

 המובנת לו. 

מתחייב למסור עותק של ההודעות החתומות למפקח מטעם הרשות כאמור לא יאוחר  הקבלן
   מועד תחילת מתן השירותים על ידי כל עובד מטעמו.ימים מ 7- מ

כל כאמור בתוך יום עבודה אחד  הרשות מטעםמתחייב להעביר לידיעת המפקח  הקבלן .14.2
ה ושכר של עובדי הקבלן, אשר הופנתה אליו ו/או באשר לתנאי עבודבכתב תלונה ו/או דרישה 

/או ארגון העובדים היציג למי מטעמו על ידי מי מעובדי הקבלן העוסקים במתן השירותים ו
"). הרשות תעביר לידיעת הקבלן כל תלונה התלונהשל הקבלן ו/או כל גורם אחר (להלן: "

 כאמור שהתקבלה אצלה. 

מהירות בתלונה, בין שהתקבלה אצל הרשות ובין שהתקבלה אצל הקבלן, טפל בכל הקבלן י .14.3
 וביסודיות. 

ימי עבודה ממועד שהומצאה לקבלן הקבלן מתחייב למסור למנהל, לא יאוחר מתום שבעה  .14.4
תלונה, דו"ח מפורט ערוך וחתום על ידי המפקח מטעם הקבלן באשר לממצאי בדיקתו את 
התלונה ואופן הטיפול בה. ככל שלדעת הרשות התלונה מוצדקת, באופן מלא או חלקי, על 

ין ימי עבודה ולספק לרשות אסמכתאות מתאימות לעני 7הקבלן יהא לתקן את ההפרה בתוך 
  זה. 

לעיל לשביעות  14.4  - ו  14.3 , 14.1 לא מילא הקבלן איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים  .14.5
"), יחויב המועד האחרון לביצועמועד בו נקבה הרשות (להלן: "רצונה המלא של הרשות, עד ל

במילוי הוראת הרשות כאמור, וזאת החל מהיום  לכל יום איחור₪  5,000בסך של  הקבלן
  הראשון לאחר המועד האחרון לביצוע. 

לעיל לשביעות  14.4  -ו 14.3 , 14.1 לא מילא הקבלן איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים  .14.6
 ימי עבודה מהמועד האחרון לביצוע, יחויב הקבלן 7רצונה המלא של הרשות, וזאת בחלוף 

ות כאמור וזאת החל מהיום הראשון איחור במילוי הוראת הרש לכל יום₪  10,000בסך של 
  שלאחר המועד האחרון לביצוע.  
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 - ו  14.3 , 14.1 מבלי לגרוע מהאמור, אי מילוי הקבלן איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים  .14.7
ימי עבודה מהמועד האחרון  7לעיל לשביעות רצונה המלא של הרשות, וזאת בחלוף  14.4 

 לביצוע, יהווה הפרה יסודית של החוזה.

  פיקוח על מתן השירות .15

רות ולבצעו ברמה ועל הצד הטוב ימתחייב לעשות כל דבר הדרוש לשם ביצוע הש הקבלן .15.1
 והיעיל ביותר.

 תחייב לפעול בהתאם להוראות החוזה ונספחיו תחת הנחיותיו ופיקוחו של המנהלמ הקבלן .15.2
 או מי מטעמו. "א ומסופים שתפ"ט ומנב, או מי מטעמו

   ציוד וחומרים .16

חשבונו לצורך מתן  ידו ועל-על ,במקומות השירותלצורך ביצוע התחייבויותיו יציב הקבלן  .16.1
כי בכל עת  ,הקבלן מתחייב .וליהתפע השירות את הציוד והאמצעים המפורטים בנספח

 ,למען הסר ספק מובהר בזאת הציוד והאמצעים יהיו במצב תקין., מתן השירותיםבמסגרת 
לרבות  התפעולי,כי הוצאות תפעול, אחזקה ותחזוקת הציוד והאמצעים אלו הנזכרים בנספח 

 .על חשבונו של הקבלן נהחולתדלק וביטוח 

ת רשימת חומרי הניקיון בהם מבקש הקבלן לעשות הקבלן יציג בפני המנהל, לאישורו, א .16.2
שימוש במסגרת אספקת השירותים נשוא החוזה וכן וככל שיידרש לכך על ידי המנהל, יציג 
בפניו לבדיקה ולאישור דוגמאות של החומרים לבדיקה. למען הסר ספק, מובהר בזאת 

שר לא קיבל את במפורש, כי הקבלן לא ייעשה שימוש במקומות מתן השירות בשום חומר א
 אישור המנהל מראש ובכתב.

ו של איזה בציוד ובחומרים שלא יגרמו נזק, למבנה השירותיםהקבלן מתחייב בזה לבצע את  .16.3
 ממקומותאיזה של  ולמרצפותו/או לכל חלק הימנו, לריהוט, לציוד  מתן השירות ממקומות

ציוד או חומר מסוים  בסוג. במידה וואשר אושרו על ידי מכון התקנים הישראלי מתן השירות
או בציוד מסוג מעולה, גם אם  אין ציוד או חומר מאושרים, כאמור, ישתמש הקבלן בחומר

יב הקבלן להתאים את הציוד וחומרי וחמבכל מקרה מובהר בזאת, כי אך  ,לא אושר כאמור
  .הניקיון אותן נתבקש לבצע ולתכונותיהם המיוחדות של הפריטים הניקיון, לסוג עבודות

, לרבות תחזוקת לעיל הציוד והחומרים בסעיף זההוצאות כי  ,ען הסר ספק, מובהר בזאתלמ .16.4
על טוח, וכל הוצאה נוספת ככל שתידרש יהציוד, האמצעים השונים, הוצאות התפעול, דלק, ב

מובהר, כי האחריות על שמירת הציוד והאביזרים  על הקבלן ועל חשבונו. החוזה תחולנה פי
ם באחריותו המלאה, ולא תהיה לקבלן כל טענה או תביעה כלפי בהם משתמש הקבלן הינ

 הרשות בגין כל חוסר בציוד ובאביזרים אלו.

להשתמש באמצעי עזר, נדרש הקבלן  באיזה ממקומות השירות השירותיםלצורך ביצוע היה ו .16.5
יירכשו כל אמצעי העזר האמורים על חשבונו של הקבלן ויהוו רכושו הבלעדי. הטיפול 

 , הפעלתם ושמירתם יהיו על אחריותו בלבד.זראמצעי העב

הקבלן יקפיד להישמר ולהיזהר זהירות מרבית, בשימוש בחומרים רעילים וימנע  .16.6
 .כל מגע עם חומרים אלה במקומות מתן השירותמהמשתמשים 

  הרשות תקצה לקבלן ציוד שמסגרתו מפורטת בהרחבה בנספח התפעולי. .16.7

  הפסקת עבודה .17

להפסיק הצבתו של עובד מעובדי הקבלן, המועסק על ידו בביצוע המנהל רשאי להורות לקבלן  .17.1
, ביצוע ערנות, בגין אי התאמה, חוסר הבלעדי, לפי שיקול דעתו השירותים במקומות השירות

 .עבירה או חריגה מנהלית או כל סיבה סבירה אחרת

במקומות הצבתו של אותו עובד את הקבלן לעיל, יפסיק  17.1 הורה המנהל כאמור בסעיף  .17.2
חליפו בעובד אחר, העונה על דרישות החוזה ואשר קיבל את אישורם של ילאלתר ו השירות
תהליכי ברירה מיון והדרכה, כאמור  ואשר עברומנב"ט ביטחון מסופים ושתפ"א המנהל 
   המפקח מטעם הרשות. ל ידיעמעת שידווח לו על כך  שעות 48 תוךוזאת  ,לפי העניין ,בחוזה
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הוצאות ו/או או ו/את הקבלן, בדרך כלשהי, בגין הפסדים ו/או תשפה  תפצההרשות לא  .17.3
עובד מעובדיו  מתן השירותים לרשות על ידילהיגרם לו בשל הפסקת  לוליםהע אחרים נזקים

, והקבלן מוותר על כל טענה, תביעה וזכות כנגד הרשות ללעי זה 17 בסעיף  כאמור של הקבלן
  .בקשר לכך

הפסקת הצבתו של עובד מעובדי הקבלן לא תהווה עילה מובהר בזאת למען הסר ספק, כי  .17.4
 .הוראות החוזה על פיצוע השירות מצד הקבלן ילדחייה או לעיכוב או לאי ב

  הופעת עובדי הקבלן .18

  :בזאת הקבלן מתחייב

ומסודרת של עובדיו שיועסקו על ידו בביצוע החוזה בעת הגיעם לעבודתם  להופעה נאהלדאוג  .18.1
  מתן השרות.בבמקום השרות לצורך מתן השרות ובמשך כל עת 

ביגוד חורף וקיץ, הכל  על חשבונו, השירותים,בביצוע  מטעמולספק לעובדיו שיועסקו  .18.2
גבות מעובדיו כל כמפורט בנספח התפעולי. מובהר, כי הקבלן לא יהיה רשאי לנכות ו/או ל

   תשלום ו/או פיקדון בגין אספקת הביגוד כאמור. 

הופיע עובד הקבלן למתן השירות במצב שאינו הולם את עבודתו, או ביצע תוך כדי עבודתו  .18.3
 מעשה המהווה הפרת משמעת ו/או לא מילא אחר הוראה מהוראות המנהל ו/או המפקח

לן שיורה לעובד שלא לעבוד באותו , רשאי המנהל להורות למפקח מטעם הקבמטעם הרשות
) 4( ארבע יום או להפסיק עבודתו באותו יום והקבלן יהא חייב לספק עובד אחר במקומו תוך

 .כאמורמעת שידווחו לו על הפסקת העבודה  שעות

   ניהול רישומים .19

כל שיכלול ביחס לכל שירות שיסופק על ידו בפועל רישומים דו"ח המפקח מטעם הקבלן ינהל  .19.1
והיום בו בוצע השירות של כל אלמנט מבין האלמנטים במסגרת השירותים ביצוע יחידת 

הרישומים הנ"ל למנהל. דו"ח ויעביר את  ,עפ"י תכנית העבודה וכפי שיאושר ע"י המנהלוהכל 
מקום מתן  ,של כל אלמנט ביחס לכל יחידת ביצוע ,הנ"ל יפורט במדויקהרישומים בדו"ח 
  .תן השירותיםומועד מ אלמנט השירות ,השירות

  קבלן עצמאיכהקבלן  .20

כי העובדים המועסקים על ידי הקבלן ו/או אשר יועסקו על ידו במהלך מוסכם בזה בין הצדדים 
  :תקופת ההתקשרות לצורך ביצוע השירותים, הם עובדיו בלבד ויהיו כאלה ואינם עובדי הרשות, וכי

ן לראות בכל זכות שניתנה פי החוזה ואיל ע יםרותיהקבלן משמש כקבלן עצמאי בביצוע הש .20.1
 מטעם למפקח/או ולמנב"ט ביטחון מסופים ושתפ"א פי החוזה לרשות ו/או למנהל ו/או ל ע

, אלא אמצעי יםרותיו/או למי שהתמנה על ידם לפקח על הקבלן בביצוע מתן הש הרשות
להבטיח ביצוע הוראות החוזה במלואן, ולא תהיינה לקבלן ו/או לכל עובד המועסק על ידו 

רות, כל זכויות של עובד הרשות והוא לא יהיה זכאי מהרשות לכל יביצוע החוזה ובמתן השב
   תשלומים, פיצויים, או הטבות אחרות בקשר עם ביטול או סיום החוזה מכל סיבה שהיא.

לגבי ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול)  ההתקשרותלקיים בכל תקופת  מתחייבהקבלן  .20.2
 9.3 (כמשמען בסעיף  דיןהאחר האמור בהוראות השירותים  במתןהעובדים שיועסקו על ידו 

  .לעיל)

הקבלן יהיה אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים, הרשויות המקומיות ורשויות  .20.3
הרשויות  יידל מוסמכות אחרות כלשהן, עבור כל החובות המוטלות ו/או שתוטלנה ע

 דיניפי החוזה, לרבות ל השירותים עוביצוע מתן  עםכל דין בקשר  פי הוראות-האמורות על
כאמור בנספח הוראות בנושא מפגעים ואיכות איכות הסביבה, בטיחות, וכיו"ב, לרבות 

נספח ולחוזה  'גנספח כהמצ"ב והגהות נספח הבטיחות לחוזה,  'נספח בהסביבה המצ"ב כ
  לחוזה. 'דח נספכ , אבטחת מידע ושמירת סודיות, המצ"בהביטחון

  פי כל דין וכל חיקוק ביחס להתקשרות נשוא חוזה זה.- הקבלן מתחייב למלא כל תנאי על .20.4
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  אין בחוזה זה כדי להקנות זכות לצד ג' כלשהו, וחוזה זה לא יחשב כחוזה לטובת צד שלישי. .20.5

את כל  ,דרישת הרשות מיום ימים 3תוך והקבלן מתחייב בזאת להגיש לרשות בכל עת  .20.6
 סמכים שיתבקש על מנת לוודא קיום הוראות סעיף זה.האישורים והמ

 שיפוי .21

לשפות ככל שהדבר מותר לפי כל דין ועד למקסימום האפשרי מכוח כל דין,  ,הקבלן מתחייב .21.1
הראשונה לכך, בכל עת וללא הגבלת  ה, בתוך שבעה ימים מיום דרישתהולשלם ל הרשותאת 

(לרבות הוצאות משפט  האה שייגרמו לסכום, כל סכום כספי, דמי נזק, הפסד, תשלום או הוצ
דין), הקשורים בדרישה ו/או תביעה, לרבות תביעת צד שלישי, שתוגש ו/או -ושכר טרחת עורך

ו/או אחר  הו/או עובדי רשותתינקט על ידי גורם כלשהו, לרבות הקבלן ו/או מי מטעמו, נגד ה
השירותים ו/או מי  בכל עניין הקשור למתן השירותים על ידי הקבלן ו/או נותני המטעמ
מעביד בין הקבלן ו/או מי -, לרבות בקשר לשאלת קיומם של יחסי עובדרשותל םמטעמ

ו/או בקשר עם כל חיוב, חבות, חוב, מס, תשלום חובה ו/או אחריות  רשותמטעמו לבין ה
הנובעים מיחסים כאמור, מכל מקור שהוא, וכן עקב הפרת התחייבות ו/או מצג ו/או הצהרה 

  ובתוספת זו. הקבלן בהסכםכלשהי של 

הראשונה,  ה, מייד עם דרישתהרשותכמו כן, בכפוף להוראות כל דין, ישפה הקבלן ויפצה את  .21.2
בשל אי קיום הוראות הדין  לרשותבכל עת וללא הגבלה בסכום, בגין הוצאה ו/או נזק שייגרם 

  על ידי הקבלן. החוזהו/או 

 הקבלןו גם כל סכום כספי שהיה על מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזק כספי משמע .21.3
כמעביד להעמיד לזכותו של העובד, לרבות: גמלאות, לפיצויים וליתר הזכויות הסוציאליות 

  המתחייבות מכוח עבודתו.

לקיום הרשות תהא רשאית להיפרע בגין נזק זה כולו או חלקו באמצעות חילוט הערבות  .21.4
י שיקול ל פע לוהכועל פי חוזה זה,  כולה או מקצתה ו/או באמצעות קיזוז מהתמורההחוזה 

  דעתה הבלעדי של הרשות.

היה וביום סיום תקופת ערבות כלשהי יהיה תלוי ועומד הליך משפטי וטרם נתקבלה החלטת  .21.5
על הארכת הערבות  לקבלןהערכאה השיפוטית המוסמכת בדבר, תהא הרשות רשאית להורות 

 הבלעדי. פי שיקול דעתהל הרלוונטית לסכום ולתקופה נוספים ע

  שמירת סודיות .22

 הקבלן מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה .22.1
שתגיע אליו בקשר עם ביצוע החוזה או בתוקף, או במהלך, או אגב ביצוע החוזה במשך 

  , לפני תחילתה או לאחר סיומה.ההתקשרותתקופת 

פי החוזה על ל ע יםרותיקו על ידו בביצוע השהקבלן מתחייב להחתים את העובד/ים שיועס .22.2
הצהרת סודיות לפיה יתחייבו לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם 

, לפני תחילתה או ההתקשרותכל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם ביצוע החוזה תוך תקופת 
  לאחר סיומה.

 - ו 22.1 ם פי סעיפיל לוי התחייבות עמי-הקבלן וכל העובד/ים יצהירו כי ידוע להם כי אי .22.3
  .1977- תשל"ז ,, סימן ה' לחוק העונשין'ב', פרק ז מהווה עבירה לפי חלקלעיל  22.2 

  אחריות הקבלן בנזיקין .23

  . לחוזה 'הנספח ת כל דין בנזיקין בהתאם להוראות הקבלן אחראי בהתאם ובכפיפות להוראו

  ביטוח .24

שור ילחוזה וימציא במעמד חתימתו על החוזה א 'הנספח טוחים הנקוב ביהקבלן יישא במערך הב
  לחוזה.  'ונספח , כאמור בטוחים בהתאםיבדבר עריכת הב
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  ערבות לקיום החוזה .25

כל תקופת ההתקשרות,  למשך, החוזהעל פי  הקבלןכערובה להבטחת מלוא התחייבויות  .25.1
אוטונומית ובלתי מותנית, ימציא הקבלן לרשות, לא יאוחר ממועד חתימת החוזה, ערבות 

בהתאם מהצעתו הכספית לשנה של הקבלן  ערךמ 10%צמודה למדד הבסיס, בשיעור של 
 [יושלם לאחר הזכייה]₪ , דהיינו בסך של __________ הכספית ההצעטופס הב 1טבלה מס' ל

  .")החוזהרבות לקיום ע(להלן: "

תחילת תקופת  חודשים לכל הפחות ממועד 24 -יהיה ל לקיום החוזההערבות   תוקפה של .25.2
או תקופת ההארכה  ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות 60 -או לחילופין עד ל ההתקשרות,
, מתחייב הוא להאריך כאמור חודשים 24 - להגיש ערבות להקבלן ובחר  היה. (ככל שתחול)

 45זאת לפחות ו חודשים, 24לתקופות נוספות של  לקיום החוזה, הערבותתוקף את  מעת לעת
או  תקופת ההתקשרותתום ם לאחר מיי 60  -ם לפני מועד פקיעתה, או לחלופין עד למיי

, וכך חוזר חלילה לפי העניין, בהתאם לתקופת ההתקשרות תקופת ההארכה (ככל שתחול)
  .כאמור בחוזה זה

תן על ידי בנק ישראלי או מאת חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק הערבות יכול שתינ .25.3
. במקרה ובו הערבות תוצא על ידי 1981-בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א

חברת ביטוח, הרי שהחתימה על כתב הערבות תיעשה רק על ידי חברת ביטוח ולא על ידי 
 סוכנות ביטוח.

 לחוזה. 'זכנספח צ"ב פי הנוסח המ- הערבות תהיה על .25.4

את תוקף יאריך הקבלן, על חשבונו, , קבלן על הארכת תקופת ההתקשרותהודיעה הרשות ל .25.5
י קבע על ידישת אחרת תקופה החוזה למשך כל תקופת ההארכה, או לכלהערבות לקיום 

 . הרשות

הרשות תהא רשאית לממש את הערבות לקיום החוזה, כולה או חלקה, מבלי צורך לפנות  .25.6
  ות כלשהן, לבוררות או למשא ומתן משפטי, וכן מבלי שתידרש לנמק את החלטתה.לערכא

זה לעיל או מכל זכות נוספת העומדת לרשות על פי  25 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .25.7
הפקיד ערבות  ו/או לא החוזההאריך את תוקף הערבות לקיום לא  והקבלןדין, במידה 

, תהא רשאית הרשות זה לעיל ו/או הפר איזו מהתחייבויותיו על פי החוזה 25 כמפורט בסעיף 
מבלי שתידרש לנמק את החלטתה כולה או חלקה, , החוזהלחלט את סכום הערבות לקיום 

י לא יהיה בחילוט האמור על מנת לפגוע בזכות ו/או להוכיח את זכויותיה לעשות כן. מובהר, כ
 פי כל דין. -בהליכים עלהקבלן הרשות לתבוע נזקים ו/או לנקוט נגד 

   הגשת דוחות .26

אשר דו"ח חודשי  נהלמאישור היגיש הקבלן ל ההתקשרותבתום כל חודש מחודשי תקופת  .26.1
   לעיל. 19 אמורים בסעיף ההרישומים מתבסס על דוחות 

יאשר את אותו לעיל,  26.1  חלק המנהל על נכונות דוח חודשי שהוגש לאישורו, כאמור בסעיף .26.2
   ").הדוח החודשי המאושרחלק של הדוח, שאינו שנוי במחלוקת (להלן: "

  מיום הגשתו של הדוח. ) ימים5ישה (חמאישור המנהל יינתן לא יאוחר מאשר תוך  .26.3

  והצמדה תמורה .27

  התמורה .27.1

במלואן פי החוזה, ל ותמורת מילוי כל יתר התחייבויותיו של הקבלן ע יםרותיתמורת מתן הש
עבור  בטופס ההצעה הכספית הסכומים בהם נקב הקבלןתשלם הרשות לקבלן את ובמועדן, 

במכפלה של פס ההצעה הכספית, ביחס לכל אחד מהאלמנטים הנקובים בטויחידת ביצוע 
   .")התמורה(להלן: " כמות יחידות ביצוע בפועל בהתאם לתדירות ביצוען בפועל
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  הצמדה  .27.2

 20%תהא צמודה בשיעור של  לאלמנטים השוניםשירותי הניקיון בגין ביצוע  התמורה
לשינויים שיחולו בשכר המינימום לעובד  80%לשינויים במדד המחירים לצרכן ובשיעור של 

ניקיון על פי צו קבלני שירות או שכר המינימום במשק, על פי הגבוה מבניהם, והיא תעודכן 
(ככל  , במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכהקלנדאריתפעם אחת בכל שנה 

בחודש ינואר של כל שנה  1 - שתחול), על פי המדד הידוע ושכר מינימום הידוע כאמור ב
ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול) כאמור, וזאת ביחס  לתקופת ההתקשרות קלנדארית

 שכר כאשר) הענייןהמינימום הבסיסי (לפי  לשכר ביחס, ו/או לעיל כהגדרתוהבסיס,  למדד
 המשק המינימום שכר/או ו הצו פי על ניקיון לעובד המינימום שכר הוא הבסיסי המינימום

הגבוה , ההצעות הזמנת סבטופ כהגדרתו במכרז ההצעות להגשת האחרון במועד הידוע
   1.1.2018בתאריך . העדכון הראשון יבוצע מבניהם

הקבלן  ו הכספית שלפי הצעתל הינה ע, אשר לעיל כאמורמוסכם על הצדדים כי התמורה  .27.3
בהתאם להוראות  ים על ידורותיבגין מתן השומוחלטת מלאה , כוללתסופית,  היאלמכרז, 

לא יהיה רשאי והקבלן  ,ני שירות וצו קבלני שירותהחוזה והוראות הדין, ובכלל זה חוק קבל
ו/או כל תשלום ו/או  םלרשות בתביעה לשיפוי ו/או פיצוי בגין תשלום פיצויי פיטורי לחזור

עוד  הטבה כספית או אחרת לעובדים כפועל יוצא מההתקשרות בין הקבלן למי מעובדיו.
שא על חשבונו המלא בכל מובהר, כי אלא אם נאמר מפורשות אחרת בחוזה זה, הקבלן יי

עלות, תשומה, הוצאה, תקורה, תשלום ו/או תוספת אחרת, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכים 
במתן השירותים, והוא לא יהא רשאי בשום מקרה לנכותם (כולם או חלקם) משכרם של 

  עובדיו.

ט , יגיש הקבלן לרשות חשבון ובו פירוההתקשרותבכל חודש מחודשי תקופת  5 -ה יוםלעד  .27.4
"), בהתבסס על החשבוןבחודש שקדם (להלן: " יםהתשלומים הנדרשים עבור מתן השרות

, כאמור בסעיף פי הדוח החודשי המאושרל ע של האלמנטים שבוצעו יחידות הביצועמספר 
   לעיל, לפי העניין.זה  27 בסעיף פי האמור ל ועלעיל,  26.2 

ובלבד שהדוח החודשי  ימים 30בתנאי שוטף +  י הרשותל ידתשולם ע לקבלן התמורה .27.5
, ואושרו על ידי לעיל 27.4 בסעיף במועד הנקוב  על ידי הקבלן והמאושר והחשבון הוגש

 15 - היום ה ימציאו לרשות עד , הוא ן נדרש להמציא חשבון אחרבמקרה שהקבל המנהל.
לם יתרת התמורה לאחר המועד הנקוב ולא עמד הקבלן במועד הנקוב לעיל תש באותו חודש.

 . פי החלטת חשב הרשותל באחד ממועדי התשלום הקבועים והמקובלים ברשות ע

ורי ניכוי מס במקור וניהול התמורה תשולם לקבלן כנגד הגשת חשבונית מס ערוכה כדין ואיש .27.6
   ספרים ופנקסי חשבונות כדין, אחרת ינוכה מהתמורה מס במקור, כמתחייב על פי דין.

הרשות תהא רשאית לשלם לקבלן את התמורה בשיק או בהעברה בנקאית לפי בחירתה  .27.7
ושיקול דעתה הבלעדי מעת לעת. היה ותבחר לשלם לקבלן בהעברה בנקאית מתחייב הקבלן 

רשות את פרטי חשבונו לצורך התשלום. היה ולא מסר הקבלן את פרטי חשבונו להמציא ל
לצורך העברת התשלום כאמור, לא תשלם לו הרשות את התמורה שתגיע לו עד אשר ימציא 
את פרטי חשבונו כאמור וכי במקרה כזה התשלום יבוצע לידיו אך ורק לאחר קבלת הרשות 

קרן התמורה בלבד, ללא כל הצמדה ו/או ריבית כל הפרטים האמורים, וזאת על ידי תשלום 
 בגין העיכוב בתשלום.

להוראות  בהתאםלחוזה.  ט' נספחהוראות  ויחולומע"מ מובהר כי התמורה אינה כוללת  .27.8
תושב אילת לצורך  כעוסקהקבלן  של רישומו בדבר"מ המע רשויות אישורכאמור,  ט' נספח

  1985 - "ההתשמים והנחות ממסים), מע"מ על פי תקנות אזור סחר חופשי באילת (פטור
 אישוריציג  לא שהקבלן ככללחוזה.  1"ב'י כנספח יצורף"), באילת חופשי סחר תקנות(להלן: "
, מכל באילת חופשי סחר תקנותתושב אילת לצורך מע"מ על פי  כעוסק רשוםהיותו  בדבר

ו, סכומה יום ממועד חתימת החוזה, הרי שמסכום התמורה (דהיינ 30סיבה שהיא, תוך 
"), תנכה הרשות מן התמורה את שווי שיעור המע"מ, כפי שיהיה 0כששיעור המע"מ הוא "

 במועד הניכוי כאמור. 



26  

  
 

  

   פיצויים מוסכמים .28

הקבלן מתחייב בזאת לשלם לרשות, פיצויים קבועים ומוסכמים מראש, שאינם צריכים  .28.1
פוף לשיקול דעתו , אשר יוטלו על הקבלן, בכהוכחה, במקרים ובסכומים המפורטים להלן

  :הבלעדי של מנהל החוזה והחלטתו בנוגע לכל מקרה ומקרה

בגין איחור בתחילת מתן השירותים עפ"י החוזה או לכל חלק ממנו של אי  .28.1.1
השירותים את סכום התמורה שהייתה משולמת לו עפ"י החוזה עבור  הפעלת

  .ביצוע השירותים אילו ביצע את מתן השירותים במשך כל תקופת האיחור

 – אותם מחויב הקבל לספק ו/או לבצע הניקיונות מן יותר או אחד ביצוע אי בגין .28.1.2
 .מקרה לכל ₪ 1,000 של סך ישלם הקבלן לרשות

את  -ממשמרת במקום ממקומות מתן השירות  מפקחעקב העדר של כל שעת  .28.1.3
כשעה;  -זה יראו חלק של שעה  לענייןבגין כל שעה של איחור, ₪  100הסך של 

חור לצורך יכא ייחשבלא  - דקות 15שלא יעלה על  המפקחבהופעת אולם איחור 
 ההוראות הכלולות בפסקה זו.

לעובדיו עפ"י מחויבותו בחוזה ייקנס הקבלן בסכום של  ארוחותעקב אי אספקת  .28.1.4
  לכל מקרה ומקרה. ₪  300

בגין אי שיתוף פעולה עם גורמי הביקורת מטעם הרשות ו/או אי היענות והמצאת  .28.1.5
הרשות ו/או הגורמים קבעה  מהמועד אותוש על ידם לא יאוחר מסמכים כנדר

כמפורט בסעיפים ₪,  10,000או ₪  5,000ישלם הקבלן לרשות סך של  –כאמור 
  של הרשות שלא נענתה כנדרש. לעיל, לפי העניין, לכל פניה 9.23.6 או  9.23.5 

. קבלת הרשות את הפיצויים הלןל 29 לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיף  28.1 אין באמור בסעיף  .28.2
לעיל לא יהא בה כדי ויתור על כל תביעה שיש, או שתהיה  28.1 פי הוראות סעיף ל ששולמו ע

  לעיל. 28.1 לרשות נגד הקבלן בגין הפרת החוזה בשל אחד מהדברים המובאים בסעיף 

לעיל מהתמורה  28.1 סעיף פי ל הרשות רשאית לקזז את סכומי הפיצויים שיגיעו לה ע .28.3
  לעיל ו/או לחלטם מתוך הערבות לקיום החוזה. 27 פי סעיף ל המגיעה ו/או שתגיע לקבלן ע

 .לעיל 2.3 , כהגדרתו בסעיף כל הסכומים הנקובים לעיל יהיו צמודים למדד .28.4

פיצוי הולם וסביר לנזקים  יםמהוו כומים המפורטים לעילהצדדים מצהירים בזאת, כי הס .28.5
אשר נגרמו לרשות בנסיבות האמורות, אולם אין בפיצוי המוסכם על מנת לגרוע מאחריות 

 .םובמועד םבמלוא השירותיםלבצע את  הקבלן

 םאו חלק םם, כולמיהמוסכ יםהפיצויאיזה מאין בתשלום  ספק מובהר בזאת, כי הסרלמען  .28.6
לרשות על פי חוזה זה ו/או על פי דין, לרבות  יםהעומד יםאחרוסעד על מנת לגרוע מכל זכות 

ו/או בגין  הקבלןומבלי לגרוע, מכל זכות המוקנית לרשות לבטל חוזה זה בגין הפרתו על ידי 
  בר לסכום הפיצוי המוסכם. נזקים נוספים שנגרמו לה ו/או למי מטעמה מע

עוד מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית להפחית מתשלום כל חלק מהתמורה לה זכאי  .28.7
עד למועד הקבוע  ום שהצטברמיהמוסכ יםעל פי הוראות החוזה את גובה הפיצוי הקבלן

 לתשלום התמורה.

  הפרת החוזה .29

  כל אחד מהמעשים המפורטים להלן ייחשבו כהפרה יסודית של החוזה: .29.1

ממקומות השירות  איזההקבלן לא החל ו/או הפסיק את מתן השירותים ב .29.1.1
  לתקופה כלשהי מבלי לקבל על כך בכתב ומראש את הסכמת הרשות.
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לחוזה, אשר  22  -ו 14 , 12  ,11 , 9 , 7 , 5.1  הקבלן הפר הוראה מהוראות הסעיפים .29.1.2
אי שיתוף מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר, כי פרתם מהווה הפרה יסודית. ה

עם גורמי הביקורת מטעם הרשות ו/או אי היענות והמצאת מסמכים כנדרש על 
  לעיל יהווה הפרה יסודית של החוזה. 28.1.5  ידם, כאמור בסעיף

  הקפאת עסקי הקבלן על ידי בית משפט מוסמך.ניתן צו לפירוק או  .29.1.3

בעבירה שעניינה הפרת חוקי ודיני העבודה  ואו בעל השליטה בו הורשעו/הקבלן  .29.1.4
לחוק העבירות  5קנסות במהלך שנה אחת לפי סעיף  2 -ביותר מ ואו נקנסו/
  .1985- תשמ"ו ,נהליותיהמ

בעניין אי קבלן קיבל שני מכתבי התראה ברציפות, לפחות חודש אחר חודש, ה .29.1.5
  פי חוזה זה. ל מהתחייבויותיו ע איזוקיום 

  תהא הרשות רשאית: לעיל 29.1 הפר הקבלן את החוזה, כמפורט בסעיף  .29.2

לעמוד על קיום החוזה ולדרוש מהקבלן לקיים את ההוראה ו/או לתקן את  .29.2.1
ו/או  קבלןימים מיום מתן הודעה ל 3תוך  ההפרה של ההוראה ו/או ההתחייבות,

להמשיך ולקיים את הוראות החוזה במלואן, והקבלן יהא חייב לשלם לרשות 
  פיצויים על הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לרשות כתוצאה מההפרה כאמור.

, התחייבות או/ו הוראה אחרי מילא לא או/ו כאמור ההפרה את הקבלן תיקן לא .29.2.2
 מחמת החוזה את לבטל -  הרשות של רצונה יעותלשב הרשות ידי על שנדרש כפי

 חייב יהא והקבלן בכתב כך על הודעה מתן ידי על, וזאת, קיומו-אי או/ו הפרתו
 שייגרמו או/ו שנגרמו הנזקים בגין פיצויים לרבות לשלם וכן כספים בהשבת
 לגרוע כדי זו בפסקה באמור אין. כאמור הקיום או/ו מההפרה כתוצאה לרשות
 לרבות דין כל פי על משפטי סעד כל הקבלן כנגד לקבל הרשות של מזכותה
  .לעיל 28  סעיף נשוא המוסכמים הפיצויים

  הקבלן את החוזה הפרה שאיננה יסודית תהא הרשות רשאית: הפר .29.3

ו/או לקיים את  לעמוד על קיום החוזה ולדרוש מהקבלן לתקן את ההפרה .29.3.1
, ו/או קבלןימים מיום שתימסר ההודעה ל 7וראה ו/או ההתחייבות, תוך הה

להמשיך ולקיים את הוראות החוזה במלואן, והקבלן יהא חייב  קבלןלהורות ל
הוראות הרשות, וכמו כן לשלם לרשות פיצויים על הנזקים שנגרמו  למלא אחר

 ו/או שייגרמו לה כתוצאה מההפרה האמורה.

לעיל ו/או לא מילא אחרי  29.3.1 ה כאמור, בסעיף לא תיקן הקבלן את ההפר .29.3.2
הרשות לשביעות רצונה של הרשות  הוראת ו/או התחייבות, כפי שנדרש על ידי

קיומו, - רשאית הרשות לבטל את החוזה מחמת הפרתו או אי –ובמועד דלעיל 
והקבלן יהא חייב לשאת בהשבה  קבלןל וזאת, על ידי מתן הודעה על כך בכתב

לרשות וכן לשלם לרשות פיצויים על הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לרשות 
אי קיום האמור, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע או כתוצאה מההפרה ו/

 מזכותה של הרשות לקבל כנגד הקבלן כל סעד או תרופה עפ"י כל דין לרבות את
 לעיל. 28 ם בסעיף הפיצויים המוסכמים המפורטי

מבלי לגרוע משאר הוראות חוזה זה, ביטלה הרשות את החוזה בהתאם להוראות סעיף זה,  .29.4
רשאית הרשות, מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לה על פי כל דין, להמשיך את ביצוע 

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

מבלי לגרוע מכל האמור בחוזה, בכל מקרה בו, לדעת הרשות, הקבלן הפר או מפר את הוראות  .29.5
הדין או החוזה, באופן העלול, לדעת הרשות, לגרום להפרת איזו מהוראות החוק להגברת 

חבות  על ידי הרשות או מי מטעמה, או להביא לכל 2011- האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב
ימים  14או אחריות של הרשות או מי מטעמה על פי החוק האמור, וההפרה לא תוקנה בתוך 

מדרישת הרשות בכתב לעשות כן (או כל מועד אחר ככל שהדבר נקבע במפורש בחוזה זה), 
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לפעול בהתאם לסמכותה  תרשאי יההת רשותהתראה הרשות בכך הפרה יסודית של החוזה ו
כן על פי הוראות כל דין, לרבות ומבלי למעט, ביטול תוקפו של חוזה על פי הוראות חוזה זה ו

 זה וחילוט הערובה שנתן הקבלן.  

לרשות בהתאם  יםהעומד יםאחרו/או סעד בזאת, כי ביטול החוזה לא יגרע מכל זכות  מובהר .29.6
 להוראות חוזה זה ו/או בהתאם להוראות כל דין. 

 סיום ההתקשרות .30

על פי שיקול  ,רשאיתתהא לעיל, הרשות  5  האמור בסעיף על אףמוסכם ומוצהר בזה, כי  .30.1
להפסיק את תוקפו של החוזה לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או  ,דעתה הבלעדי והמוחלט

מכל סיבה שהיא, ו, לפי העניין, ולבטלו בכל עת (ככל שתחול) לפני תום תקופת ההארכה
ם מראש, וזאת מבלי לגרוע מיי )60( ששיםלקבלן הודעה מוקדמת בכתב, שתימסר באמצעות 

  ").הודעת סיום החוזהמשאר הזכויות המוקנות לרשות על פי החוזה (להלן: "

 הקבלן, יהיה הקבלןדרשה הרשות את ביטול החוזה, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של  .30.2
ביצע  םאות השירותיםהמגיעה לו בגין זכאי לקבל מהרשות אך ורק את התמורה היחסית 

בפועל עד לאותו מועד (אם בכלל), וזאת בכפוף ובהתבסס על חשבוניות ו/או אסמכתאות 
, אותן יגיש שעות העבודה אותן ביצע בפועל במסגרת השירותיםאחרות המבטאות נכונה את 

עתה הבלעדי בכתב לאישורה מראש ובכתב של הרשות (כולם או חלקם), על פי שיקול ד הקבלן
 "). דמי ביטול מוקדםוהמוחלט (להלן: "

 הקבלןלדמי ביטול מוקדם כאמור בסעיף זה לעיל, כפופה להתחייבות  הקבלןזכותו של  .30.3
לפעול, על מנת למזער את נזקיו וכן לבטל או לצמצם, כל הוצאה ו/או התחייבות הניתנים 

מדמי הביטול הזכות לנכות  שמורה לביטול או צמצום ככל שיגרמו עקב ביטול החוזה ולרשות
  לבטל או לצמצם כאמור.  הקבלןאת כל אותן הוצאות אותן יכול היה  המוקדם

מובהר בזאת, כי דמי הביטול המוקדם יהוו סעד סופי, מלא וגמור בגין ביטול החוזה, ומלבד  .30.4
דמי הביטול המוקדם, לא יהיה בביטול החוזה בכדי להטיל על הרשות כל אחריות נוספת ו/או 

מוותר  והקבלןלביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה,  הקבלןדי לגרוע מאחריות כ
וכן לא יהיה  וא,בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שה

 וא,נוספים מכל מין וסוג שההוצאות  ו/או החזרזכאי לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי 
 בקשר לכך.

  בר רשות בלבד הקבלן .31

  מוסכם בזה בין הצדדים כי:

כי הקבלן, ו/או עובדיו ו/או הפועלים מטעמו במתן השרות, יהיו רשאים להיכנס לכל אותם  .31.1
המקומות בהם יהיה צורך במתן השרות, אולם דבר זה לא יתפרש בצורה כלשהי כמקנה 

אחרת  זכות בלעדית או לקבלן, ו/או לעובדיו ו/או לפועלים מטעמו ביצוע השרות, זכות חזקה
  לגבי מקום שאליו הותר להם להיכנס בהתאם להוראות סעיף זה.

כי הקבלן ועובדיו לא ישתמשו בכל ציוד של הרשות ולרבות, ולא למעט, טלפונים, מחשבים,  .31.2
  פי החוזה ובאישור המנהל.ל פקסים וכד', אלא לצורך ביצוע השרות ע

ך ביצוע החוזה במתן השרות ו/או עובדיו כי הקבלן או עובדיו, אשר יועסקו על ידו לצור .31.3
האחרים לא ישתמשו ולא יאחסנו חפץ ו/או דבר השייכים להם, אלא במקום שעליו הורה 

  המנהל.

  ביצוע על חשבון הקבלן  .32

הרשות רשאית  - כל מקום שלפי החוזה מוטלת חובה על הקבלן והוא אינו ממלא אותה  .32.1
ן, ולגבות ממנו את ההוצאות הכרוכות אחרים על חשבון הקבל דייל למלאה בעצמה, או ע

  בדבר.
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, בהתאם לעיל 32.1  הקבלן מתחייב לשלם לרשות את כל הוצאות שהוציאה, כאמור בסעיף .32.2
לחשבון שתגיש לו הרשות, מבלי לערער על הצורך בהוצאות האמורות ועל גובהן, וזאת, תוך 

  הדרישה.שבעה ימים מיום 

יהווה ראיה חותכת בין לעיל,  32.2 חשבון שיוגש לקבלן על ידי הרשות, כאמור בסעיף  .32.3
  הצדדים לעניין ההוצאות שהוצאו על ידי הרשות.

הרשות רשאית לקזז את סכומי ההוצאות שהוציאה, כאמור בסעיף זה, מהתמורה המגיעה  .32.4
  לחוזה, ו/או לחלטם מהערבות לקיום החוזה. 27 פי סעיף ל ע לקבלן עו/או שתגי

  איסור הסבת החוזה .33

הקבלן אינו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות את זכויותיו על פי החוזה או את  .33.1
   החובות הנובעות ממנו, אלא באישור הרשות מראש ובכתב.

סירה או העברה שיתיימר הקבלן לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת כל מ .33.2
  וחסרת כל תוקף.

 זכויותיו של הקבלן לפי החוזה ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. .33.3

  העסקת קבלני משנה .34

באמצעות גוף משפטי אחר מלבדו, לרבות חברת לא יהא רשאי לתת את השירותים  הקבלן .34.1
 . בבעלות הקבלן במלואה או בחלקה הפות שהינשות

ביחס לאלמנטים הכלולים הקבלן יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה מטעמו במתן השירותים  .34.2
עובר למתן השירותים על מנהל השל  ובכתב אישור מראש , בכפוף לקבלתבמסגרת השירותים

וההוראות האישור  תנאיבשל הקבלן קבלני המשנה, ובכפוף לעמידתו כל אחד מידי 
 הרשותלמען הסר ספק מובהר, כי אין באישור של . ")קבלני המשנה"להלן: ( המפורטות להלן

כדי להטיל עליה אחריות כלשהי ו/או כדי לגרוע או מי מטעמה לזהות איזה מקבלני המשנה 
 וכל דין.החוזה מאחריותו של הקבלן לפי 

כלפי כי הצדדים מצהירים זה זה, מבלי לגרוע מחובות הקבלן לפי כל דין או יתר הוראות חו .34.3
להגברת האכיפה חוק מונח זה ב , כהגדרת"שירות "מזמיןנחשבת הרשות אינה קבלני המשנה 

וכי כל החובות החלות על  ,(להלן: "החוק להגברת האכיפה") 2011-של דיני העבודה, התשע"ב
ירותים , במישרין או בעקיפין, בקשר עם השלהגברת האכיפה מזמין שירות מכוח החוק

   , יחולו על הקבלן בלבד.הניתנים לרשות על ידי הקבלן באמצעות קבלני משנה

   :כי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מתחייב .34.4

את כל הפרטים לפחות יתקשר בהסכם עם כל אחד מקבלני המשנה, אשר יכלול  .34.4.1
 הבאים:

רכיבי השכר שישלם קבלן המשנה לעובדים המועסקים על ידו במתן  .34.4.1.1
 שירותים;ה

עלות השכר המינימאלית של העובדים המועסקים על ידי קבלן המשנה  .34.4.1.2
 במתן השירותים לרבות מנגנון עדכון בהתאם למנגנון הקבוע בחוזה; 

עלויות כי בתמורה המגיעה לו מהקבלן כלולות הצהרת קבלן המשנה  .34.4.1.3
 נוספות כולל רווח; 

מעלות פחת תשלא לשלם לקבלן המשנה תמורה התחייבות של הקבלן  .34.4.1.4
  השכר המינימאלית והעלויות הנוספות כאמור.

תנאי העבודה וזכויות עובדי קבלני המשנה אשר יועסקו במתן השירותים לא  .34.4.2
 אשר יועסקו במתן השירותים.  הקבלן יפחתו מזכויות עובדי
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בהתאם  יועסקוהעובדים המועסקים על ידי קבלני המשנה במתן השירותים כל  .34.4.3
, וכל התקנות והצווים שהוצאו מכוחו 1951 –תשי"א לחוק שעות עבודה ומנוחה, 

ולא יועסקו במתן השירותים בימי המנוחה השבועית, בחגי ישראל ו/או בימי 
 שבתון. 

במתן השירותים, לא יעסיק קבלן המשנה נוער (כהגדרת מונח זה בחוק עבודת  .34.4.4
 ).1953-הנוער, תשי"ג

תשלומים הך של השכר וערוך בדיקות תקופתיות על ידי בודק שכר מוסמי קבלןה .34.4.5
נוספים ששילמו קבלני המשנה לעובדים המועסקים מטעמם במתן השירותים ה

להגברת האכיפה חוק הובגינם. היקף הבדיקות ותדירותן יהיו כנדרש על פי 
העתק מכל דו"ח בדיקת שכר שיוכן בעניין  לרשותוהתקנות מכוחו. הקבלן יעביר 

 קבלני המשנה. 

האמור לעיל, הרשות תהא רשאית לבצע בדיקות שכר מבלי לגרוע מכלליות מן 
, ביחס לעובדי קבלני המשנה מטעמה לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין

וזאת בדומה לבדיקות שיערכו ביחס לעובדי  ,המועסקים במתן השירותים
פעולה עם ישתפו שתף פעולה ויוודא כי קבלני המשנה מתחייב ל . הקבלןהקבלן

 או מי מטעמה. ו/פתיות ומזדמנות שיערכו על ידי הרשות בדיקות שכר תקו

יחולו על פי סעיף זה,  וכי בכל מקרה של אי עמידת הקבלן באיזו מהתחייבויותי את,מובהר בז .34.5
 . 9.23.7 - 9.23.5 הוראות סעיף 

יחולו גם מקום בו הובא לידיעת  לעיל 9.27 ען הסר ספק, התחייבויות הקבלן כאמור בסעיף למ .34.6
הקבלן כי נתקבלה הודעה על כוונה לחיוב ו/או דרישת תשלום ו/או התראה מנהלית מרשות 

 חוק להגברת האכיפה, אצל מי מקבלני המשנה. המוסמכת כלשהי, ובכלל זה על פי 

לחוזה על תתי סעיפיו לטיפול בתלונות של  14 מנגנון זהה למנגנון הקבוע בסעיף הוא יקבע  .34.7
חובות הקבלן כלפי  ,. למען הסר ספקעובדי קבלני המשנה המועסקים במתן השירותים

, בעניין דיווח ועדכון הרשות בגין תלונות ואופן טיפולן, יחול גם ביחס הרשות, ובכלל זה
לעובדי קבלן המשנה המועסקים במתן השירותים. בכל מקרה של אי עמידת הקבלן באיזו 

  . לחוזה 14.5 ת סעיף והורא נהמהתחייבויותיו על פי סעיף זה, תחול

ייבויותיו על פי החוזה, ביחס לעובדיו, יחולו בהתאמה גם על עובדי קבלני המשנה כל התח .34.8
המועסקים במתן השירותים, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביחס לכישוריהם, 

 הופעתם, שמירה על טוהר המידות.  

בוצעה  חשב כזו בין אםיכי כל הפרה יסודית כהגדרתה בחוזה זה, ת ,למען הסר ספק מובהר .34.9
 על ידי הקבלן ובין אם בוצעה על ידי מי מקבלני המשנה. 

כדי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן על פי  זה 34.4  למען הסר ספק, אין באמור לעיל בסעיף .34.10
 כל דין, ו/או לגרוע מזכויותיה של הרשות על פי כל דין. 

  אגיד הקבלןאיסור שינויים בת .35

הקבלן מתחייב להודיע לרשות במידה וייעשה שינוי בתאגידו, בין על ידי הוספת חבר או  .35.1
שותף, על ידי העברת זכויות הוספתן או חלוקתן מחדש, על ידי הקצאת מניות מחדש, על ידי 
העברת מניות או הקצאת מניות חדשות, בין שנעשו בין חברי התאגיד לבין עצמם ובין מי 

וכן במקרה  30%ר התאגיד, באופן שמשנה את הון המניות והשליטה במעל שאינו חב
  שהשליטה בתאגיד הקבלן היא בידי תאגיד אחר או אם היו מניות ממניותיו בידי תאגיד אחר.

ומלא לבטל  קול דעת סופיילעיל, יהיה לרשות ש 35.1 הקבלן לרשות כאמור בסעיף  הודיע .35.2
בנימוק נוסף, ובלבד שתודיע על כך לקבלן בהתראה  ואילך אף בלא צורך החוזה מכאן

  .יום לפני מועד הביטול 60של  מוקדמת
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  שמירת דינים  .36

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראת כל דין, הנוגע או המתייחס למתן שרותי שמירה כלשהם, לרבות 
שא בטיחות, איכות הסביבה, מפגעים, ביצוע הוראות בדבר העסקת עובדים, רישוי, וכן בנו

      . ונספחיופי החוזה ל השירותים עצמם ע

  העדר בלעדיות  .37

פי חוזה זה כדי ליתן לקבלן בלעדיות כלשהי במתן השרות והרשות רשאית בכל ל אין בהתקשרות ע
 פי שקול דעתה המוחלט, להתקשר עם אחר ו/או אחרים לביצוע השרות או לבצעו בעצמהל עת, וע

  באופן מלא או חלקי, גם תוך כדי תקופת תוקפו של החוזה.

  שימוש בזכות הרשות -אי .38

תקדים  תשמשהרשות לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי החוזה במקרה מסוים לא הסכמת  .38.1
  ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

על ויתור ולא השתמשה הרשות במקרה מסוים בזכויותיה לפי החוזה, לא ייחשב הדבר כ .38.2
  זכויותיה אלא, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן.

  ויתור הרשות בכתב .39

מבלי לגרוע מכלליות האמור,  אין שינוי בחוזה ואין ויתור על זכות מזכויות הרשות לפיו, אלא בכתב.
הצדדים כל שינוי בחוזה ייעשה באמצעות מסמך נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב, וייחתם על ידי שני 

 –, שאם לא כך ועל דף הנושא את לוגו הרשותבאמצעות מורשי החתימה מטעם כל אחד מן הצדדים 
לא יהיה בר תוקף. שינוי כאמור, לאחר שהודפס ונחתם כנדרש, יצורף כנספח לחוזה וכחלק בלתי 

   נפרד הימנו.

 חוזה ממצה  .40

ל הבטחה, הצהרה, חוזה כ החוזה מכיל, מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים.
בכתב או בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת החוזה, ואשר לא 
באו לידי ביטוי בחוזה, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה 

     ם בהם.או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורי

  פינוי וסילוק יד   .41

או עם ביטולו של החוזה,  ההתקשרות או תקופת ההארכה (ככל שתחול),מיד עם תום תקופת  .41.1
ולהחזיר את ממקומות השירות, לסלק ידו קבלן מתחייב הבהתאם להוראותיו וכל דין, 
מכל אדם וחפץ שאינם של הרשות וכשהם במצב טוב  םפנויי םהחזקה בהם לידי הרשות, כשה

, ולפנות מהם את כל הציוד והחפצים השייכים לו או לעובדיו הקבלןותקין כפי שנמסרו לידי 
ו/או למי מטעמו שהובאו לשם על ידו או על ידם, שאינם מסוג הנכסים הקבועים השייכים 

, יהא חייב לה לפי החוזה שהקבלןלרשות, אך לרשות תהא זכות עיכבון עליהם בגין כל חוב 
  .להלן 46  מהוראות סעיףוזאת מבלי לגרוע 

מיד עם תום תקופת ההתקשרות או תקופת ההארכה (ככל שתחול), או עם ביטולו של החוזה,  .41.2
בהם השתמש הקבלן נכסים התהא הרשות רשאית לתפוס את בהתאם להוראותיו וכל דין, 

קבלן הנכס על ידי הרשות לא תפטור את הכאילו החוזה לא נעשה כלל. ברם, תפיסת 
, לרבות נספח השימוש מהאחריות שחלה עליו לפי כל התחייבות מהתחייבויותיו לפי החוזה

  .בנכס

  מתן הודעות  .42

כל ההודעות לפי החוזה תישלחנה בדואר רשום, ובהישלחן כך תיחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן 
  שראל, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.שעות מעת מסירתן כיאות בבית דואר בי 72בחלוף 



32  

  
 

  

  הר המידותושמירה על ט .43

  הקבלן מצהיר כדלקמן:

, במישרין ו/או יציע, לא נתן ו/או ייתן, לא קיבל ו/או יקבלכי הוא ו/או כל מי מטעמו לא הציע  .43.1
ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או 

על התקשרות הרשות עימו בחוזה זה, לרבות כל החלטה של הקבלן ו/או נושאי  בעקיפין,
 המשרה שלו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בעניינו של חוזה זה, עם חתימתו ובמהלך תקופתו.

תף פעולה, במישרין שו/או יו/או ישדל, לא שיתף פעולה י הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל כ .43.2
רה אצל הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, על ו/או בעקיפין, עם נושאי מש

 מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור לחוזה זה.

תף, במישרין ו/או שו/או יו/או ישדל, לא שיתף פעולה כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל  .43.3
גורם  בעקיפין, עם נושאי משרה ברשות שדות התעופה  ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל

אחר במטרה לקבוע מחירים ו/או תשלומים רלבנטיים לחוזה זה בצורה מלאכותית ו/או 
 בצורה לא תחרותית.

 43.3 -43.1 בסעיפים כי אם יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו  ,ידוע לקבלן .43.4
, תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל חוזה זה לעיל

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

  ל ידי הקבלן, תהווה הפרה יסודית של החוזה.זה לעיל, ע 43  הפרה של איזה מהוראות סעיף  .43.5

  כתובות .44

    כתובות הצדדים לצורך זה למסירת הודעות כדלקמן:

  . 7015001, נתב"ג 7.ד. ת -הרשות  .44.1

להודיע על הקבלן מתחייב  הקבלן,היה ויחול שינוי בכתובת  כמפורט ברישא החוזה. –הקבלן  .44.2
  ובת.ימים מיום שינוי הכת )3שלושה (בתוך  נציג הרשותכך ל

   השירותיםהשפעת סכסוך על ביצוע  .45

מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת ו/או אי  הקבלן .45.1
, לרבות מחלוקת ו/או אי הסכמה אשר נדונה במותב ואהסכמה בין הצדדים, מכל מין וסוג שה

בביצוע שאר ו/או  השירותיםבאחריות להמשיך בביצוע  הקבלןשא ישיפוטי כלשהו, י
  התחייבויותיו על פי החוזה.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל דין, לרבות הוראות חוק החוזים (תרופות  .45.2
לא יהיה רשאי בשום מקרה לבטל את החוזה, וזאת  , הקבלן1970- תשל"אבשל הפרת חוזה), 

 ו סעד ממוני בלבד. על פי החוזה יהי קבלןמכל סיבה שהיא, וכי הסעד היחיד אשר יעמוד ל

  קיזוז ועיכבון .46

לא יהא רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום ו/או תשלום שהוא המגיע ממנו לרשות וכן לא  הקבלן .46.1
יהיה רשאי לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות הרשות 

 כלפיו. 

עו לה על פי חוזה זה מכל הרשות תהא רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או פיצוי שיגי .46.2
על פי חוזה  זה ו/או על פי חוזים אחרים וכן תהיה רשאית  לקבלןתשלום המגיע ו/או שיגיע 

כלפיה על פי  הקבלןלעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות 
 החוזה ו/או על פי הסכמים אחרים שבין הצדדים.

 סמכות שיפוט וברירת דין .47

ייחודית לדון בכל עניין הקשור והנוגע שיפוט סמכות  יפו-ל אביבת משפט המוסמך בתלבי .47.1
  .בקיום חוזה זה על נספחיו
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על החוזה יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו כל כללי  .47.2
 ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

  הקבלןבנק חשבון שור פרטי יא .48

רה, מצורף בזאת מטעם הקבלן, נספח נפרד חתום על ידי הבנק ומאושר קבלת תשלומי התמו לשם
  לחוזה זה. ח'נספח וחותמת מורשי החתימה מטעם הקבלן, בנוסח  בחתימה

  

  

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
  

  

  

 הקבלן הרשות 
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  התפעולינספח ה –א' לחוזה  נספח

  נספח שירותי ניקיון בגבהים לשדה התעופה רמון 

  מההקד  .1

  כללי  א.

מגדיר לקבלן באופן מפורט את תכולת העבודה והמשמעויות התפעוליות  הזנספח תפעולי 

פרט מ. הנספח התפעולי למתן שירותי ניקיון בגבהים בשדה התעופה רמון הנגזרות ממנה

באופן מקיף את מכלול ההיבטים הקשורים בניקיון החלונות וקירות המסך: האזורים 

הקבלן לנקות, הציוד הנדרש או המומלץ , החומרים הנדרשים והאלמנטים אותם נדרש 

  לביצוע העבודה ודגשים נוספים.

  

 שדהמבנה ה  ב.

רמון מחולק למבנה הטרמינל ובנוסף מבני תמך מצפון ומדרום לטרמינל. שדה התעופה 

בכל שטחי השדה בטרמינל, אזורי התמך ומבנים תפעולים אחרים קיימים אלמנטים 

  במסגרת מכרז זה.הנדרשים לניקיון 

  .מ"ר 40,000 –ון במסגרת חוזה  זה  הינו  כ לניקי משות בשדה המיועדשטח הש

  

  תיאור שטח השדה  ג.

מבנה הטרמינל כולל אולמות ציבוריים ואולמות שהכניסה אליהם מוגבלת   .1

במספר מפלסים, שטחים ציבוריים הכוללים מתחמים ייעודיים כפי שיפורט 

  בהמשך.

  וללים מתחמים שרובם בשטחים מוגבלים מצפון ודרום לטרמינל.מבני התמך כ  .2

  מבנה מרכז תאום ומגדל פיקוח המצריך ניקיון בתדירות שונה מיתר המתחמים.  .3

מבנה כיבוי אש מבנה ייחודי מבצעי המדריך תאום מיוחד בביצוע הניקיון בעל   .4

  .1מפלס 
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   סקיצה עקרונית של כלל המבנה  ד.
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  השרות  הגדרת דרישות  .2

   כללי  א.

הקבלן הזוכה ינקה חלונות זכוכית וקירות מסך, חלונות אחרים ואלמנטים   .1

  נוספים  כפי שיפורט בפרק מקומות השרות.

בטבלת מקומות  כמפורטמטר  3כולל ניקוי שמשות שגובהם הכולל מעל השרות   .2

  השרות. 

תעופה רמון חוזה זה בשדה ההחלונות המיועד לניקיון במסגרת  שטחסה"כ   .3

  מ"ר. 40,000 –כ 

מנהל החוזה רשאי הניקיון יתבצע בהתאם לתדירויות שיקבעו במסמך זה .  4

  לשנות תדיריות אלו כמפורט בחוזה.

עבודות הניקיון של האלמנטים השונים תתבצענה באמצעות הציוד שיוגדר   .5

  במסמך זה.

את הציוד  במקומות בטבלה בהם לא מוגדר הציוד הנדרש, על הקבלן לספק  .6

   הנדרש. ניקיוןביצוע ההמתאים ל

הקבלן יספק את כוח האדם מקצועי לביצוע עבודות הניקיון של החלונות וקירות   .7

   המסך, כולל לציוד שיסופק מעת לעת ע"פ צרכי העבודה ע"י הרשות.

יגדיר ויכתיב את תכנית העבודה השנתית  מנהל החוזה ינחה, – תכנית עבודה  .8

  יה על קבלן לבצע את השירותים, כמפורט בחוזה. אשר על פיה יה

  :התוכנית תתבסס על העקרונות הבאים  .9

  ב'2שלהלן שבס"ק  ביצוע העבודה בהתאם לתדירויות שנקבעו בטבלה  .א

  לאלמנטים השונים.

  בלבד. 'ה- 'העבודה תתבצע במהלך היום בשעות אור בימים א  .ב

יכולה להתבצע  העבודה בתוך הטרמינל במקרים חריגים, על אף האמור,   .ג

   הלילה בהתאם לתוכנית העבודה המאושרת ע"י מנהל החוזה.גם בשעות 

המאושרת, בכפוף למתן  תכנית עבודהאת רק מנהל החוזה מוסמך לשנות   .ד

 בכתב בלבד. אישורו לכך 

תדירות הניקיון יכול שתשתנה בהתאם להוראות מנהל החוזה במסגרת   .ה

 הודעה שתמסר לקבלן מראש ובכתב .
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  : גדרת אזורי השרותה  ב.

 סה"כ מ"ר אלמנט מס' מבנה
תדירות 

 הניקיון

  גובה

  מקסימלי 

 TMבית הנתיבות 

, חלונות ודלתות

קירות מסך 

 חיצוני בלבד 

פעמיים בשנה  16,408
  מ'  20עד 

  

 TMבית הנתיבות 

דלתות,  חלונות,

קירות מסך מעקה 

גלריה פנימי 

בלבד, ארונות 

 זכוכית, גשרים

  מ' 5.80עד  בחודש פעם  16,408.00

מעקה גלריה 

 326.90 פנימי בלבד
 פעם בחודש 

  

שער עברונה 

 18-ומאבטחים

, חלונות ודלתות

קירות מסך 

 חיצוני בלבד 

  מ' 10.15פעמיים בשנה  555.00

שער עברונה 

 18-ומאבטחים

דלתות,  חלונות,

קירות מסך פנימי 

 בלבד 

555.00 
פעם 

 בחודשיים 
  מ' 10.15

מבנה אחזקה 

GS7- 20 

דלתות,  חלונות,

קירות מסך 

 חיצוני בלבד 

  מ' 9.30פעמיים בשנה  184.00

מבנה אחזקה 

GS7- 20 

דלתות,  חלונות,

קירות מסך פנימי 

 בלבד 

184.00 
פעם 

 בחודשיים 
  מ' 9.30

מבנה נהגי 

-GS10אוטובוס 

23 

דלתות,  חלונות,

קירות מסך פנימי 

 בלבד 

  מ' 3.20 פעם בחודש  21.00

גי מבנה נה

-GS10אוטובוס 

24 

דלתות,  חלונות,

 קירות מסך
  מ' 3.20פעמיים בשנה  21.00

 - 25מבנה תפעולי 

GS1 

דלתות,  חלונות,

קירות מסך פנימי 

 בלבד 

720.00 
פעם 

 בחודשיים 
  מ' 8.90
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 סה"כ מ"ר אלמנט מס' מבנה
תדירות 

 הניקיון

  גובה

  מקסימלי 

 - 25מבנה תפעולי 

GS2 

דלתות,  חלונות,

ך קירות מס

 חיצוני בלבד 

  מ' 8.90פעמיים בשנה  720.00

-שער משני צפוני

27 GS5 

דלתות,  חלונות,

קירות מסך פנימי 

 בלבד 

30.00 
פעם 

 בחודשיים 
  מ' 4.35

-שער משני צפוני

27 GS6 

דלתות,  חלונות,

קירות מסך 

 חיצוני בלבד 

  מ' 4.35פעמיים בשנה  30.00

-תחנת כיבוי אש

40 

דלתות,  חלונות,

ת מסך קירו

 חיצוני בלבד 

  מ' 3.90פעמיים בשנה  515.00

-תחנת כיבוי אש

40 

דלתות,  חלונות,

קירות מסך פנימי 

 בלבד 

  מ' 3.90 פעם בחודש  515.00

 45-תחנת מוניות

דלתות,  חלונות,

קירות מסך 

 חיצוני בלבד 

  מ' 6.10פעמיים בשנה  44.00

 45-תחנת מוניות

דלתות,  חלונות,

קירות מסך פנימי 

 בלבד 

44.00 
פעם 

 בחודשיים 
  

 46-השכרת רכב

דלתות,  חלונות,

קירות מסך 

 חיצוני בלבד 

  מ' 3.65פעמיים בשנה  141.00

 46-השכרת רכב

דלתות,  חלונות,

קירות מסך פנימי 

 בלבד 

141.00 
פעם 

 בחודשיים 

  

-17-מבנה מחסנים

GS8 

דלתות,  חלונות,

קירות מסך 

 חיצוני בלבד 

 פעמיים בשנה 388.00

מ'  4.30

יש   (מאקס')

  גישה מהגג

מתחיל 

  מגובה 
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 סה"כ מ"ר אלמנט מס' מבנה
תדירות 

 הניקיון

  גובה

  מקסימלי 

-17-מבנה מחסנים

GS9 

דלתות,  חלונות,

קירות מסך פנימי 

 בלבד 

388.00 
פעם 

 בחודשיים 

מ'  4.30

  (מאקס')

מתחיל 

  מגובה

  מרכז אנרגיה

קירות 

 מסך/חלונות,

דלתות חיצוני 

 בלבד 

  מ' 4פעמיים בשנה  56.00

 מרכז אנרגיה

קירות 

 מסך/חלונות,

דלתות פנימי 

 בלבד 

56.00 
פעם 

 בחודשיים 
  

 CTמגדל פיקוח 

 + קירות מסך

מעקה חיצוני 

 בלבד 

557.20 
כול שלושה 

 חודשים 

  מ'7.30

מ'  5מגדל: 

היטל אנכי 

  (סוכה)

 CTמגדל פיקוח 
 + קירות מסך

בלבד  פנימימעקה 
   דש פעם בחו 557.20

  13בקרת שערים 

קירות 

 מסך/חלונות,

דלתות חיצוני 

 בלבד 

  מ' 4פעמיים בשנה  109.00

  13בקרת שערים 

קירות 

 מסך/חלונות,

 פנימידלתות 

  בלבד 

פעם חודשיים  109.00
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  עובדי הקבלן   .3

הסמכה בכתב ע"פ חוק על מפעילי הציוד לשירות הנדרש להיות בעלי הכשרה מקצועית ו  א.

  לרבות  כפי שנדרש בנספחי הבטיחות המצ"ב.

הקבלן יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה מטעמו במתן השירות, לניקיון אי אילו   ב.

   בכפוף להוראות החוזה. מהאלמנטים הנזכרים בטבלת האזורים,

  הקבלן כהגדרתו בחוזה:מטעם הוא מפקח  –מנהל מקצועי   .4

  על יישום כל פרטי החוזה תפעולית ומנהלתית . אחראי מטעם הקבלן  א.

 ישמש בא כוח הקבלן מול מנהל החוזה וממונה בטיחות רש"ת.  ב.

  .הקבלן בשדהנותני השרות מטעם יהיה אחראי וינהל את עבודת   ג.

  יפקח על הופעה מסודרת של העובדים לעבודה בהתאם לנדרש.   ד.

 שרות.ה כל שעות מתןבמהלך  ישהה בשדה תעופה רמון  ה.

  ידריך עובדים בשיטת העבודה ויתדרך כל צוות לפני תחילת העבודה.  ו.

יום. במקרה של  יבצע בדיקה שוטפת של ציוד הניקיון כולל תקינות ציוד ההרמה  מדי  ז.

 - תקלה ידווח לאחראי על הציוד ולמנהל החוזה , יבצע בדיקה לכלי  העבודה בכל משמרת  

יוודא כי כל עובדי הקבלן המשמשים באספקת  ויצוות עובדים בהתאם למשימות .

השירותים המפורטים בנספח זה, הינם עובדים מוסמכים לביצוע השירותים לרבות, 

  הסמכה תקפה ורישיון לכל עובד, לעבודה בגובה, בהתאם לסוג השרות אותו הוא מספק.

 יבצע ביקורת שוטפת באזורי הניקיון השונים.  ח.

 הממונה עליו. ויהיה בקשר תמידי עם  ריצויד במכשיר סלולארי וקש  ט.

ירכז רישום תאונות ופגיעות בעובדים וידווח לממונה הבטיחות בחברה ולמנהל החוזה או   י.

 לנציגו על נזקים  שנגרמו תוך כדי העבודה.

 יבצע חפיפה בין העובדים המתחלפים תוך כדי ביצוע משימה.  יא.

הקבלן ו/או בעלי תפקידים להם נגישות יהיה מצויד ברשימת טלפונים להשגת מנהלי   יב.

 ישירה לעבודת הקבלן.

 באחריות בעל התפקיד לוודא ביצוע העבודה בהתאם לנהלים , להוראות ולחוזה.  יג.

המנהל מטעם הקבלן יהיה איש הקשר בין המשמרת המתנהלת ובין הממונה התורן מטעם   יד.

 לצורך האמור יבצע הנחיות אלה: מנהל החוזה

 ממונה תורן לפני תחילת כל עבודה. יצור קשר עם 

  יוודא לפני תחילת התדריך באם הממונה התורן מטעם מנהל החוזה מעוניין

 לתדרך את המשמרת הנכנסת או להשתתף בתדריך.

 . יציג לממונה את תוכנית העבודה המתוכננת ואת הביצוע בפועל 

 . יבצע הוראות הממונה התורן במהלך המשמרת 

  ל העובדים:התייצבות והופעה ש  .5

יהיו תואמים למתן השירותים יסופקו על ידי הקבלן , אשר בגדי העבודה (קיץ וחורף), ונעלי עבודה 

  .תקני הבטיחות המתחייבים בהתאם לדרישות " המוסד לבטיחות וגהות בהתאם ל

  כל פירטי הביגוד וההנעלה, טעונים קבלת אישור המנהל מראש ובכתב.
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כך שהעובדים יופיעו תמיד בבגדים  ,בודה ונעליים בכמות מספקתבגדי עעל הקבלן לספק לעובדי 

  נקיים  ובנעליים  תקינות. 

    לשדה הנושא את שמם . כניסה ןרישיוב ומצוידיםהעובדים יופיעו לעבודה נקיים ומגולחים 

  . יוהנחיות תיתייצבו בחדר  ממונה תורן לקבל  כל עובדי הקבלן  ,עבודהכל יום בתחילת 

לספק את לא יורשה  ,לעיל בהופעה שאינה תואמת את הדרישות המפורטותלעבודה   עובד שיופיע

  . שירותי הקבלן בתחום השדה ועל הקבלן יהיה להחליפו לאלתר בעובד אחר

, בהתאם לסוג על העובדים להיות מצוידים בכל עזרי הבטיחות הנקובים בנספח הבטיחות המצ"ב

  .יסוקםהשירותים המסופק על ידם ובהתאם לתחומי ע

  עקרונות לניהול משמרת עובדים   .6

באחריות הקבלן לדאוג לאספקה שוטפת של חומרי ניקיון לעובדים לצורכי  – חומרי ניקיון  א.

 העבודה באיכות ובכמות כמתחייב מתנאי החוזה וכפי שסוכם בינו לבין המנהל. 

ה הטרמינל על הקבלן לעבור הדרכה בסיסית על חשבונו להכרת מבנ - הדרכות עובדים  ב.

מטעמו  באחריות הקבלן להעביר את הידע הנדרש לשאר העובדים .והגורמים הפועלים בו 

כמו כן, באחריות הקבלן כי העובדים המספקים מטעמו את שירותיו  .בתחום השדה

  פי כל דין בהתאם לתחום עיסוקם.-בשדה, יעברו את כל ההדרכות הנדרשות על

הדרכה לעובדיו, באחריות הקבלן לבצע  -י ציוד ייעודי ינו מפעילידה – עובדים מקצועיים  ג.

(גם לגבי סוגי ציוד  הציוד יעל חשבונו אצל ספק בהפעלת סוגי הציוד השונים, מקצועית

 . ואמצעים אותם מספקת הרשות)

 ציוד חומרים ואמצעים   .7

במקומות בהם יש צורך לעשות שימוש בבמות הרמה ניידות, לצורך  -  במות הרמה  א.

לן את הציוד המפורט ע שירותי הניקיון הנדרשים, באחריות הרשות לספק לקבביצו

, בהתאם לצרכים התפעוליים, מגבלות הבטיחות והעומסים המאושרים להלן 8בסעיף 

   לעבודה על רצפת המבנה בכל מקום.

הקבלן יקבל לרשותו מעת לעת בהתאם לתכנית העבודה ועפ"י החלטת המנהל  במות   ב.

  רשות לשימושו.הרמה שתעמיד ה

 8בסעיף האחריות על תקינותו של ציוד המסופק על ידי הרשות והאחריות בגינו הינם   ג.

     ד' להלן.

מנוף סל ותרנים  מוטות, סולמות, (פיגומים,נוסף לצורך ביצוע עבודות הניקיון ציוד   ד.

  ע"י וע"ח הקבלן. ווכו') יסופק

  שי  הנדרש לביצוע העבודה. על הקבלן לצייד את עובדי הניקיון בציוד אי  ה.

  ניקיון השמשות יתבסס על שימוש במים וסבון .  ו.

  חומרי הניקיון יסופקו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי הרשות.  ז.
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  טבלת ציוד ייעודי לעבודה בגבהים שיסופק ע"י רש"ת:   .8

   במות הרמה  א.

  

  

  

  

  

  

  להלן:המפורטים הציוד, אמצעים ואביזרים אשר יסופקו על ידי הקבלן יעמוד בתקנים   ב.

  1139:2ת"י  -לפיגום ממוכן תלוי ע"י מעבדה מוסמכתאישור תקן ישראלי   .1

 אישור דגם פיגום ממוכן תלוי ע"י מפקח עבודה ראשי  .2

  אישור תקן ישראלי ע"י מעבדה מוסמכת לפיגום  .3

כל העבודות אשר יבוצעו באמצעות ציוד/אביזרי הרמה אחרים יהיו על פי פקודת   .4

ו על פיה וכל חוק, דין, תקנה , והתקנות שהותקנ1970הבטיחות בעבודה, התש"ל 

 ככל שיחולו בעתיד ולאורך כל תקופת השירותים.

  :והציוד שיסופקו על ידי הקבלן החומרים  ג.

  סבון לניקוי שמשות.  .1

  לניקוי שמשות. מגב  .2

  כלי לניקוי שמשות מצופה בפרווה סינתטית.   .3

   שפכטל להסרת מדבקות משמשה.  .4

 ים בשמשה. סקוטש עדין לניקוי כתמים גס  .5

  חומר כימי להסרת מדבקות קשות.  .6

שלטי זהירות המתריעים על סביבת עבודה. מדובר בשלט סטנדרטי בעל סימול   .7

 שלטים יצורפו לכל צוות עבודה. 2בינלאומי. 

  .כל חומר נוסף שיידרש ע"י מנהל החוזה לצורך מתן השירות  .8

   

המנהל או מי מטעמו, לכל חומר  * מובהר בזאת במפורש כי על הקבלן לקבל את אישור

ניקוי חדש שבכוונתו להכניס לשימוש בתחום השדה, טרם מועד תחילת השימוש בו. אך 

ורק חומרי ניקוי אשר קיבלו את אישור המנהל מראש ובכתב, יאושרו לשימוש בתחום 

  השדה. 

  

את בטרם יעשה הקבלן שימוש בציוד המסופק על ידי הרשות, חובה על הקבלן לבדוק   ד.

תקינותו של הציוד ע"י גורמים מקצועיים מטעמו. יודגש כי הרשות תמסור לקבלן את 

הציוד לשימושו כשהוא תקין . למרות האמור לעיל , היה והקבלן יגלה כי הציוד אינו תקין 

  תיאור הפריט קטגוריה תפעולית  

  מספריים)מטר ( 10במת הרמה ל   במות הרמה  

 מטר גובה עבודה 15במת הרמה מספריים עד במות הרמה 

  מטר 18חרגול עצמאי לגובה של עד במות הרמה 

  מטר 18חרגול לעבודות חוץ לגובה של עד במות הרמה 
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הוא מתחייב להודיע על כך מידית לרשות, טרם השימוש, והרשות מתחייבת לתקנו. עם 

שאינו כתוצאה של במידה ויגרם נזק לציוד הרשות תקין,  מסירת הציוד לקבלן, כשהוא

הקבלן יהיה  תדאג הרשות לתיקון הציוד ותחייב את הקבלן בעלויות הנזק.שימוש סביר 

. ההוראות אחראי על כל נזק, לגוף או לרכוש, אשר יגרם כתוצאה משימוש בציוד זה

, גם לגבי בהתאמהו יחול, המתייחסות לאחריות הקבלן בנזיקין וחובתו לערוך ביטוח

  השימוש בציוד זה.

  בטיחות בעבודה  .9

   כללי  א.

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות המתחייבים מהשירות הנדרש  בהתאם לאופי 

העבודה, להנחיות היצרן ולהנחיות נספח הבטיחות , ממונה בטיחות רש"ת והמפקח 

  הראשי ובהתאם להוראות נספח הבטיחות המצ"ב לחוזה זה.

על הקבלן לתאם את כל נושא הבטיחות וגהות מול ממונה הבטיחות מטעם רש"ת  לפני   ב.

  תחילת העבודה ובמועדים נוספים כפי שיקבעו על ידי ממונה  הבטיחות.

ההדרכות  והנחיות הבטיחות לעובדים תתייחסנה ותתבצענה בהתאם לנספח הבטיחות 

  ולהנחיות ממונה בטיחות רש"ת . 

ים בגובה יבוצעו אך ורק באמצעות עובדי הקבלן או קבלן/ני משנה שירותים המתבצע  ג . 

כל הרישיונות ב ואשר מחזיקים  דיןעפ"י כל   בהומטעמו, המורשים לעסוק בניקיון בג

ע"י ממונה  ,לכך מראש, בכפוף לקבלת אישור בהוהנדרשים מכוח חוק לבצוע עבודה בג

  הבטיחות של הרשות טרם תחילת בצוע העבודה. 

  נתונים כללים על שדה התעופה רמון לצורכי מידע בלבד  .  10

  05:30-24:00שעות הפעילות המתוכננות בשדה התעופה רמון   .א

 מיליון נוסעים בין לאומי . 0.4מיליון נוסעים פנים ארצי  1.4מספר הנוסעים שנתי   .ב

 . 980בין לאומי סה"כ  300פנים ארצי  680)  20מספר הנוסעים שעתית ( שעת השיא    .ג

 מתחמים נוספים  12דת הניקיון בשדה מתבצעת בטרמינל ועוד עבו  .ד

 מתחמי שירותים בגדלים שונים  49בשדה קיימים   .ה

 בשטחים ציבוריים . 10מתחמי שירותים מתוכם  17בטרמינל קיימים   .ו

 משתנות . 42תאי שירותים ו  150בשדה קיימים   .ז

 מ"ר  30,000 –שטח הבנוי כולל של הטרמינל כ   .ח

 מ"ר . 50,000של השדה שטח הבנוי הכולל   .ט

 דונם . 5,054 - השדה בנוי על שטח של כ  .י

 מעליות ודרגנועים . 22בשדה קיימים   .יא

 מסועים במערכת המיון . 600 –בשדה קיימים כ   .יב

 מ"ר . 700,000שטח מסלולים ורחבות חנייה   .יג

  מ"ר  300,000שטחי סלילת כבישים   .יד
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  נספח הוראות בנושא מפגעים ואיכות הסביבה –' בנספח 

חריות הספק לפעול באתר, בהתאם להוראות כל דין וכן בהתאם להנחיותיהן של הרשויות בא .1

הרלבנטיות, לרבות הוראות כל דין, בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה (לרבות נושא זיהום אוויר, 

זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי 

  ם).עסקי

מחובתו של הספק ובאחריותו, לדאוג לקבלתם של כל האישורים, ו/או ההיתרים, ו/או הרישיונות,  .2

ו/או ההסכמות העשויים להידרש, מכל גורם שהוא (לרבות רשות מקומית, משרד הפנים וועדות תכנון 

א ובניה, משטרה, מכבי אש, הג"א, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד תמ"ת, וכיוצ

  באלה) על חשבונו, לשם קיום איזה בהתחייבויותיו עפ"י החוזה.

חובתו של הספק, לדווח מיידית לרשות, בכל מקרה של הפרת הוראות כל דין, בנושאים הקשורים  .3

לאיכות הסביבה, בין אם נגרם על ידו, ו/או על מי מטעמו, ו/או הובא לידיעתו (לרבות בנושא זיהום 

קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים, אוויר, זיהום מים, זיהום 

  ורישוי עסקים) ולפעול מיידית על פי הנחיות הרשות, באם תהיינה, לתיקון ההפרה.

הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי מבלי לפגוע בהוראות אחרות בחוזה, הנוגעות לאחריותו כלפי  .4

כל טענה, דרישה, תביעה או נזק, מכל מין וסוג שהם, בין  הרשות, יהיה אחראי כלפי הרשות, בגין

במישרין ובין בעקיפין, בקשר עם הפרת חובותיו לפי החוזה, לרבות חובותיו לקיום הוראות כל דין, 

בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה (לרבות בנושא זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, 

, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים). הספק מתחייב, כי ישפה קרינה מייננת ובלתי מייננת

ויפצה את הרשות, על כל הוצאה, נזק או עלות, מכל סוג ומין שהוא, אשר יגרמו לו, כתוצאה מן 

  האמור לעיל.

בכל אחריות, כלפי הספק וכלפי כל אדם, חברה, גוף, רשות  אמובהר ומוסכם, כי הרשות לא תיש .5

לישי כלשהו, הנובעת מפעילותו של הספק לפי החוזה, בין במישרין ובין בעקיפין, ממשלתית, או צד ש

ולהשלכותיה של פעילות זו מכל סוג ומין. האחריות בגין האמור לעיל, תחול על הספק בלבד, והוא זה 

שיהיה אחראי ויישא בכל ההוצאות, הנזקים, העלויות, התביעות והדרישות, שיופנו כלפי הרשות, ו/או 

י הספק, בגין פעילותו של הספק באתר. הספק ישפה ויפצה את הרשות, על כל הוצאה, נזק או כלפ

  עלות מכל סוג ומין שהוא, שיגרמו לה, כתוצאה מפעילותו של הספק על פי החוזה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחול האמור גם על גרימת מטרדים, פגיעה בבריאות הציבור  .6

  ת בנזיקין ואחריות בנושא בטיחות וגהות בעבודה. ואיכות הסביבה, אחריו
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  נספח בטיחות וגהות -' נספח ג

  
 הגדרות: .1

 
 " : ספק, קבלן, בעל הרשאה, זכיין, מפעיל או מי מטעמו של אלה.ספק"
": כל אחד ממתקני רשות שדות התעופה (להלן: "רש"ת") וכן כל מקום אחר מקום מתן השירות"

 רש"ת על ידי הספק לרבות מתקני הספק. העבודה עבור\שבו ניתן השירות
 

 ספקועל כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים וכן על כל  הספקהוראות נספח זה יחולו על  .2
(לרבות קבלן משנה) שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה או כל עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצים 

 שירותים.החוזה למתן ה\פת ההרשאההשירות, במהלך תקו מתן במי ממקומות
 

יהיה אחראי בלעדי לקיום כל הוראות  שהספקלעיל, מובהר בזאת  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, 

באחריות המלאה להפרת מי מהוראות נספח זה על ידי האמורים לעיל ו/או על ידי כל מי  וישא
מתחייב שהוראות נספח זה יפורטו, בכתב, בכל  הספקמטעמו שיועסק במתן השירותים. 

התקשרות בינו ובין כל קבלן מטעמו לביצוע עבודות (בין עבודות ההקמה ובין כל עבודה אחרת 
קבלן כאמור יאשר, בחתימתו, כי הוראות אלו מהוות חלק בלתי נפרד במקומות השירות), וכל 

 .הספקמההתקשרות לביצוע העבודות בינו ובין 
  

, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור בעבודהוהגיהות דיני הבטיחות כל מצהיר בזה כי  הספק .4
חדש],  [נוסח , פקודת הבטיחות בעבודה1954- , תשי"דהפיקוח על העבודהארגון חוק  לעיל)

, לרבות 2013 - תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג ,1970-התש"ל
 2001-תקנות שירותי הובלה, התשס"א, 2007תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז 

שמירה ( שדות התעופה תוכללי רש ,ותקנותיו 1989חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג  ,ותקנותיו
התכנון והבנייה, חוק דיני , [נוסח חדש] פקודת הנזיקין, 1984- שדות התעופה), התשמ"דסדר בהעל 

,וכל התקנות והצווים המחייבים שהוצאו מכח מי ממעשי 1989-(בטיחות ורישוי), התשמ"טהגז 
ביצוע עבודות ההקמה ו/או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים הנוגעים להחקיקה המפורטים לעיל, 

מתחייב להבטיח  וא, והצעו במי ממקומות השירות במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותיםשיבו
ימלא אחר כל הוראות הבטיחות כל מי מטעמו בזה השגחה קפדנית עליהם ולדאוג לכך ש

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 כמנהל חוזה שישמש  ימנה הספק .5
  .החוזה מטעם רש"ת

  
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 ,מכןולאחר  ספציפי
הקיימים במקום העבודה והבריאות  סיכוני הבטיחותר מבין השניים). ההדרכה תעסוק ב(המחמי

 ובהתייחס לתחומי עיסוקם.
  

בכל העלויות הכרוכות  ישאי המוסמך לכך כדין. הספקאדם ההדרכה כאמור, תבוצע באמצעות  .7
 בהדרכת העובדים כנ"ל (כולל שכר יום עבודה, ארוחות, הסעות, וכו').

  
בחוק או בתקנות ציוד המגן הנדרש כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע עבודות, ב יצייד את הספק .8

משקפי מגן, אטמי אוזניים, נעלי עבודה, , כפפות עבודה, אפודים זוהריםכמו למשל ובנהלי רש"ת 
  ., בהתאם לסוג העבודהקסדות מגן

  
 דים בדרישותמוכלי עבודה תקינים העו , בציודישתמשו אך ורק במכונותו/או כל מי מטעמו  הספק .9

  .מפורטות בדיןהבטיחות ה
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עובדיו  ידיהמופעל על  לכל כלי/ציוד תפעולייבצע 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 תפעוליייעודי בתיק  הספקונתוני הבדיקות כאמור לעיל,  ירוכזו ע"י 
בטיחות וגיהות רש"ת וכל גורם  ממונהלביקורת ע"י  במקום מתן השירות,זמינים בכל עת  יהיו

 אחר מטעמו.
  

מתחייב לשמור על הסדר והניקיון באתר העבודה ויפנה בכל סוף יום העבודה כל פסולת  הספק .11
 יהיה על חשבונו. ת מכשולים מיותרים. הפינוי, למניעלמקום מתן השרותוגרוטאות אל מחוץ 

  

בטיחות וגיהות ברשות בכל מקרה של תאונת עבודה, והכל בהתאם להוראות  ממונהידווח ל הספק .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

המשנה יפעל בביצוע העבודה בהתאם להוראות הבטיחות  ספק ושר על ידי הרשות,היה ויא
 זה, לעיל ולהלן. בנספח  המפורטות

  

תתבצע עבודה באש גלויה (ריתוך, הלחמה, זיפות חם וכל עבודה העלולה לגרום לשריפות),  .14
והצלה  בהתאם להוראות בעניין זה המפורטות בהנחיות רש"ת בתאום ובאישור גורמי  כיבוי אש

 .רש"ת
  

ל עו 2007לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז ביצוע 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
 הוירומטעם הרשות וכל זאת לאחר טיהור האזור מא 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 ות בכתב מטעם הרשות וכפוף להוראות הבטיח

  
זוהרים  אמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי סימון ,על חשבונו ,ספקי הספק .18

בטחונו ונוחותו של  הבטיח אתלכדי  של הרשות, דין, או לפי הוראות הבטיחות יפ-להנדרשים ע
      הציבור במקום.

  
ידי הממונה על הבטיחות ברשות  מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על הספק .19

יפעל בהתאם לדרישות הממונה על הבטיחות ברשות בדבר הרחקת עובד  הספק"). הממונה(להלן:"
בתחומי  הספקמטעמו המבצע עבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. עובד כזה לא יוחזר להעסקה ע"י 

אי לכל תוצאה לבדו יהיה אחר הספק .הספקמקום מתן השירות מהמשך מתן השירותים ע"י 
(באם תהיה להרחקה זו במישור יחסי עבודה ו/או העסקה של אותו עובד). הרשות תהיה פטורה 

את הרשות בגין כל  הספקמכל חבות בגין כך. אם תתבע הרשות ע"י עובד שהורחק כאמור ישפה 
 הוצאה שתהיה לרשות בקשר לכך לרבות ו/או למעט הוצאות הגנה משפטית והוצאות משפט.

  
על הבטיחות ברשות בגלל ליקויי  יציית לכל הוראה להפסקת עבודה שתינתן על ידי הממונה הספק .20

. העבודה תופסק , תוך מתן הודעה למנהל המתקן או מנהל החוזה מטעם רש"תבטיחות בעבודתו
לאלתר לשיפור הנדרש ותחודש רק לאחר קבלת הסכמה בכתב לכך מהממונה על הבטיחות 

, לא לנזקים שנגרמו זכאי לפיצוי כל שהוא בשל העיכוב שנגרם הספקה ברשות. במקרה כזה לא יהי
  .הלבדו יהיה אחראי לכל אל הספק .עשוי להיתבע בגינם הספקבמישרין ולא לנזקים עקיפים ש

  
  נסיעה ברכב בשטח האווירי מחויבת בהצבת משואה (צ'קלקה) בצבע כתום על גג הרכב   .21

 י הנהיגה בשטח התפעולי/מבצעי על פי תקנות רש"ת.באחריות ועל חשבון של הספק, וציות לכלל
  

, כפי שיוצגו מעת לעת, בנושא על הבטיחותוהממונה החוזה פי הנחיות מנהל -ינהג על הספק .22
  בטיחות.
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הוראות אלה, לא באות במקום החובות החלות בעניין הבטיחות וגיהות בעבודה, לכל הגורמים  .23
הוראות  כל דין ו/או כלל שנקבע על ידי כל רשות העוסקים ברש"ת, הן באות רק כדי להוסיף על 

 מוסמכת אחרת.
  

בעל הרשאה מסחרית הסעדה/חנויות/ במתקני רש"ת מסוג: התקשרויותלהינו במידה ונספח זה  .24
  :הסעיפים הבאיםגם יחולו בנוסף  ,עתיר כח אדםאחרת/חוזה 

 
 בהתאם  יכוניםבטיחות הכוללת סקר סלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירותיציג  הספק 24.1

במקום לעבודה  2013- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל
הבטיחות תוכן הול ילנ. תכנית רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של מתן השרות

ועל , המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי הספקותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטעם 
 .הספקחשבון 

רש"ת, מטעם בטיחות וגיהות  ממונההבטיחות ע"י  יהבטיחות ונהלניהול אישור תכנית עם  24.2
כנאמן בטיחות מטעמו במקום מתן השירות, כהגדרתו בחוזה, להסמכת המנהל  הספקידאג 

 הבטיחות.לניהול ובתכנית  ים בעבודה בהתייחס לכל התחומים הנדונים בנוהל
המאושר ע"י מפקח עבודה  ,ל כשירות בתוקףממונה בטיחות וגיהות בעמטעמו ימנה  הספק 24.3

כמות שעות העבודה החודשיות שעל ממונה הבטיחות את מפקח עבודה אזורי יקבע  אזורי.
 וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מתן השירות.

  
(הכל כמוגדר בצו  עבודות הנדסיות/סלילה/בנייה/שיפוציםבמידה ונספח זה הינו לעבודות מסוג  .25

הנ"ל,  1-22לסעיפים יחולו בנוסף  ), 1961ה (עבודות בנייה הנדסית), תשכ"ב, הבטיחות בעבוד
 :הסעיפים הבאים

 
ומנוסה, שעבר השתלמות/ריענון מוסמך לבניה ובניה הנדסית מנהל עבודה  הספק ימנה 25.1

נציגו כישמש בתחום זה על ידי מוסד מוסמך, במהלך שלוש השנים האחרונות. מנהל העבודה 
. הודעת המינוי עבודה אזורי מכתב רשום למפקחבאמצעות דיע על מינויו ויו 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.
שרה בהשתלמות ענפית מיד עם חתימת החוזה, הספק ימנה ממונה בטיחות וגיהות בעל הכ 25.2

תקנות ארגון הפיקוח על "בנייה ובנייה הנדסית", כממונה בטיחות וגיהות מטעמו על פי 
כמות שעות את מפקח עבודה אזורי יקבע  .1996 –העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו 

העבודה החודשיות שעל ממונה הבטיחות וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מתן 
לקבלת אישור המפקח על העבודה בדבר כמות שעות העסקת ממונה הבטיחות עד  השירות.

מטעם הספק, יחליט ממונה בטיחות וגיהות מטעם רש"ת על היקף ההעסקה בהתאם לשיקול 
 שעות עבודה חודשיות. 32 -דעתו, אך לא פחות מ

 אםבהת בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירות ,יציג הספק 25.3
במקום לעבודה  2013- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל

הבטיחות תוכן הול ילנתכנית ה. רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של מתן השרות
ועל , המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי הספקותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטעם 

 .הספקחשבון 
ידאג לבדוק את תקינות הפיגומים, הגידור,  הספקם מטעבניה ובניה הנדסית למנהל העבודה  25.4

 הספקעל  הסולמות ומתקנים וציוד בכל תחומי העבודה שבאחריותו ויוודא שימוש נכון בהם.
יבוצעו, תחת פיקוחו  (אם וככל שיהיו) לוודא שכל עבודות החפירה, ההריסה והבינוי וכד'

  העבודה שבביצועו. נקיטת צעדי בטיחות לסוג ואופיהישיר של מנהל העבודה רק לאחר 
את שטחי החפירה (בורות, תעלות, שוחות וכד') באזור העבודה  הספקבעבודות חפירה, יגדר  25.5

י גידור יציב ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי רכב הנעים באזור בשעות ל ידע
ה תקניים לאורך החפירות. להציב תאורה מתאימה בשטח ושלטי אזהר הספקהחשיכה. על 

   להתקין גשרונים יציבים מעל לתעלות פתוחות. הספקבנתיבי חצייה ומעברים, ידאג 
לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי הרשות, אלא לאחר  מטעמו) /ספק(וכל קבלן הספק 25.6

קרקעיים באתר - כי לא קיימים מכשולים תת ,המאשר מנהל החוזה מטעם רש"תהסכמת 
קיימים מכשולים מסוג זה,  אם  .מל, צנרת מים, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכד')העבודה (כבלי חש

הנחיות  וכן מיקומםומדויקים על  נתונים מפורטים מנהל החוזהלדרוש מ הספקחייב 
  מפורטות באשר לאופן ומהלכי הביצוע.
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לנתק מראש את זרם  מטעמו) /ספק(וכל קבלן הספקבביצוע עבודות בינוי והריסה, ידאג  25.7
  לאחר אישורו של רא"ג החשמל ברשות או נציגו. מל, וזאתהחש

י ל ידפי מפרט שיאושר ע-לותקרות ביניים תעשה ע , תקרות אקוסטיותבניית תקרות תותבות 25.8
  הרשות.מנהל החוזה מטעם 

, כתובתו ושמו הספק: שם החברה הקבלנית, יצויןבנייה שילוט כולל ובו היציג באתר  הספק 25.9
 .העבודה מטעמוופרטיו האישיים של מנהל 

  
ממונה בטיחות רש"ת, רשאי במקרים חריגים, להחריג דרישה מהדרישות הנ"ל ולא להחילה על  .26

 ספק, בהתאם לשיקול דעת מנומק, ובלבד שההקלה אינה נוגדת חוק או תקנה כלשהיא.
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   נספח הוראות בטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיות -' דנספח 

  
 הבהרות קדם. .1

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

  כדלהלן:

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

  קריטיות/מסווגות

 - פסקה / סעיף זה מתייחס למכרזים שלהם קשר למערכות מידע או מערכות קריטיות/מסווגות  

 

  כללי. .2

בתחום " תיקרא כאילו נכתב "מתקן" או "המתקןק, בכל התייחסות בנספחים אלו ל"למען הסר ספ

", מהאתרים שבאחריות רשות שדות התעופה בכל חלקי הארץ דמסוף / שדה תעופה וכן בכל אח

 .במפורש לאתר מסויםההתייחסות הינה  םוזאת למעט באותם מקומות שבה

יעד מועדף לפיגוע לארגוני  ים, מהווהםמעברי הגבול, שדות התעופה והמטוסים הממריאים מ 2.1

  הטרור השונים.

מסוף / שדה ממשלת ישראל, בהחלטותיה, הטילה על רשות שדות התעופה ועל הנהלת ה 2.2

את האחריות לאבטחה הפיסית של הנמל, את האחריות למניעת פיגוע במטוס,  התעופה

, זאת נת ישראל, ואת האחריות למניעת הברחה של אמצעי לחימה לשטח מדיהשדההממריא מ

 .גם דרך מעברי הגבול הבינ"ל

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

גופים אלו. בהיבט זה,  עלרא"מ), ורשות שדות התעופה נמנית ר (לשעב וסיכול איומי סייבר

וב ואפליקציות היוצאות בכל הקשור למערכות מחשוב, פיתוח מערכות מחש גוף זההנחיות 

 מהם מחייבות את הספק לעבוד על פיהם.

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

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

 בדרישות המוגדרות בנספח זה.

, ובדגש על פעילות בתחום השטחים המוגבלים מתקנים אלול בתחום כספק, המתעתד לפעו 2.5

הנוסעים והמטוסים, הנוחתים  ביטחוןול המתקן ביטחוןבכניסה, יחולו עליך הוראות הנוגעות ל

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

 אבטחת המידע.

 משנה.- השרות מטעמו, כולל קבלני-יב את הספק ונותניכל האמור בנספח זה מחי 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, 

טעונות הגנה להבטחת ולאבטחת הסודיות, השלמות, האמינות, השרידות  מערכות המידע

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

"שמור"), וכן בשלב  ביטחוןווג הי(מקביל לרמת ס רגיש/חסוי מסחריתווג הכולל הוא יהס

-תשמ"א הפרטיות תת מסוימות, לרבות מידע הטעון הגנה לפי חוק הגנברשתו 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.

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

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

, הספק שירותיםלפי הליך זה. אם, במהלך אספקת ה שירותיםבכל הפעילויות למתן על החוזה, 

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

  הדרישות להלן:

  (בעתיד); רגיש/חסוי (שמור)/סודילאבטחת מידע  ביטחוןדרישות ה •

  התקנים התקפים לאבטחת מערכות מידע של מכון התקנים הישראלי; •

  ;מכוחווהתקנות  הגנת הפרטיות דרישות חוק •

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

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

  סווג מסמכי הליך זה. 2.8

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

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

  .או מורשות ים לא רצויותיתבטיח, כי לא יגיעו לידבצורה ש

  מטרה. .3

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

, כחלק מכלל הפעולות, הננקטות בכדי למנוע מגורמים עוינים לאסוף מידע ולבצע שירותיםבמתן ה

  .מתקןפיגוע בתחום ה

  אחריות. .4

"), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט נאמן הביטחוןמנה נציג מטעמו (להלן: "הספק י 4.1

בכל הקשור  קב"ט המתקןטחוני ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול יהב

לאבטחה הפיזית, וכן מול אחראי אבטחת המידע ברשות בכל הנושאים הקשורים למחשוב 

ספח זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן לנ 4.6ומידע, כמפורט בסעיף משנה 

  , כהגדרתה בחוזה.שירותיםה

, יחשב מנכ"ל הספק כנאמן קב"ט המתקןידי - על ביטחוןעד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן ה 4.2

 .ביטחון

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

 – חטיבת התקשובבאחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול  אבטחת המידע ויישא

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

 , כהגדרתה בחוזה.שירותיםובמהלך תקופת מתן ה

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

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

  אבטחת המידע".

  

  .ביטחוןנאמן ה 4.6

מטעם הספק במהלך כל תקופת  לקב"ט המתקןישמש כאיש הקשר  ביטחוןנאמן ה 4.6.1

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

 הרישיונותבכלל, ומול משרד  קב"ט המתקןהוראה נוספת אשר עלול הספק לקבל, מול 

 .חטיבת התקשובבפרט, וכן מול 

ויקבל ממנו  של קב"ט המתקןיקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך  ביטחוןנאמן ה 4.6.2

 לפי הליך זה. שירותיםימים לפני תחילת ביצוע ה 14- תדרוך בטחוני לא יאוחר מ

, לא יאוחר משבוע קב"ט המתקןיקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של  ביטחוןאמן הנ 4.6.3

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

כלליים נוספים, החלים על כל השוהים  ביטחוןדרישות ונהלי  ביטחוןימסרו לנאמן ה

יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי  , אשר לפיהם יידרש לפעול ואותםמתקןבתחום ה

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

 .חטיבת התקשובבנושאי אבטחת מידע מגורם מוסמך ב

ונהלי אבטחת  ביטחוןלהיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי ה ביטחוןעל נאמן ה 4.6.4

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

 חטיבת התקשובו קב"ט המתקןיקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של  ביטחוןנאמן ה 4.6.5

, העשויים להשיק לפעילות הספק בתחום ביטחוןויתעדכן באמצעותו בנהלים וכללי 

 .הנמל, בכל עת שיידרש לכך

שיון כניסה לשטחים המוגבלים ייאשר בחתימתו כל בקשה למתן ר ביטחוןנאמן ה 4.6.6

 שיונות קיימים.ילמי מטעם הספק, וינהל מעקב פנימי שוטף אחר תוקפם של ר בכניסה

ואבטחת  ביטחוןיתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ונהלי ה ביטחוןנאמן ה 4.6.7

 ינתנו מפעם לפעם.יהמידע התקפים ואלה ש

לצורך  ביטחוןהספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן ה 4.6.8

 להלן. 5בהתאם להנחיות סעיף  טהקב"אישור 

 5.2את כל הנתונים האמורים לעיל, כאמור בסעיף  לקב"טהספק מתחייב להעביר  4.6.9

 להלן.

 5רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  יהא קב"ט המתקן 4.6.10

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

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

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

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

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

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

מטעם הספק במהלך כל  חטיבת התקשובנאמן אבטחת המידע ישמש כאיש הקשר ל 4.7.1

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

 י אבטחת המידע.בכל הקשור לנושא חטיבת התקשוב

ויקבלו  חטיבת התקשובנאמן אבטחת המידע יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מ 4.7.2

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

  לפי מכרז זה. שירותיםלפני תחילת ביצוע ה

, לא יאוחר שובחטיבת התקנאמן אבטחת המידע יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של  4.7.3

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

בנוסף, ימסרו לנאמן אבטחת המידע דרישות ונהלים כלליים נוספים במידה ויידרש, 

החלים על כל הגורמים המבצעים פעילויות הקשורות למערך המחשוב ברשות, אשר על 

 ש להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו.פיהם יידרש לפעול ואותם יידר

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.

או גורם  חטיבת התקשובנאמן אבטחת המידע יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של  4.7.5

בנושאים אלו, בכל עת  חטיבת התקשובטעם רשותי אחר אשר יהווה איש הקשר מ

 .שיידרש לכך

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

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

 שירות והתפעול של המערכות.כהספק אשר ייתכן ותהיה להן השפעה על ה

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

 נתנו מפעם לפעם.ישי

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

 להלן. 5בהתאם להנחיות סעיף  חטיבת התקשובלצורך אישור 

 ים לעיל.את כל הנתונים האמור חטיבת התקשובהספק מתחייב להעביר ל 4.7.9

 5רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  חטיבת התקשובנציג  4.7.10

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

דעתו הבלעדי וללא צורך במתן -כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול להחליף מועמד שנבחר.

 זה.להחלטותיו בעניין  םהסברים כל שה

  

 אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום הנמל. .5

 מתקןטחונית ולכן יורשה הספק להעסיק בתחום היהוא שטח רגיש מבחינה ב מתקןכאמור, ה 5.1

, רק מועמד שאושר, לאחר שיעבור מתקןאו להתקשר עם גורם חיצוני, העתיד לפעול בתחום ה

לרמה הנדרשת לפי עיסוקו ותחום  בדיקת התאמה ביטחונית סינוןבדיקת רישום פלילי ו

  עבודתו.
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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

  + עלון לנבדק.שאלון אישי .5.2.1.1

  וסודיות המידע. כתב ויתור על סודיות רפואית .5.2.1.2

 סמים.ין שימוש בייבות בעניהצהרת התח .5.2.1.3

 צילום ת. זהות / רישיון נהיגה. .5.2.1.4

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

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

 טפסי התאמה ביטחונית לעובד שאינו אזרח ישראלי: 5.2.2

 שאלון למועמד זר. .5.2.2.1

 צילום דרכון בתוקף. .5.2.2.2

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

 הנוכחית.

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

כי הטפסים המצורפים הינם הטפסים בגרסתם האחרונה. את הטפסים ניתן לקבל גם מקב"ט 

  .חטיבת התקשובאו /ו המתקן

 ,ביר את הנתונים באמצעות הטפסים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י המועמדמתחייב להע הספק 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

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

  טחונית.יב

הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל  ורשאי, לפי שיקול דעת יהיה קב"ט המתקן 5.5

היה רשאי יהמועסקים, הספקים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הספק, או חלק מהם, ואף 

ין אם כבר אושרה טחוניים, בי, מטעמים במתקןלאסור על כניסת מי מן המועסקים לתחומי ה

  כניסתו ובין אם לא.

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

 .קב"ט המתקןידי - על

הספק מתחייב להודיע באופן מיידי לקב"ט המתקן על הפסקת העסקה של אחד מעובדיו  5.7

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

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

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

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

  .שירותיםיה במתן הימתחייב לכך, שהמצאת האישורים לא תגרום לדח ספקהם. הזמני
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  טחוניות כלליות.יהנחיות ב .6

  תדריך בטחוני למועסקים. 6.1

) לכל עובד, שיועסק במתן קב"ט המתקןטחוני (לפי הנחיות יהספק יערוך תדריך ב 6.1.1

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

 וגבלים ובקרת מעברים.שטחים מ •

 .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

 .מתקןתחילת העסקתו בתחום ה

תיים לעובדיו, שנ- ענון חציינוסף לתדריך בתחילת ההעסקה, יקיים הספק תדריכי ר 6.1.3

  המשיקים לתחום פעילותם. ביטחוןבמסגרתם יעביר לעובדים עדכונים בצרכי ה

  שטחים מוגבלים ואשורי מעבר. 6.2

הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו בשטח  מתקןכיוון שה 6.2.1

 רישיוןשטחים מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק למי שניתן לו  מתקןה

ליהם (כולם או חלקם), אשר רק באמצעותו תתאפשר הכניסה לשטחים כניסה א

 המוגבלים והמעבר ביניהם.

טחוני יווג בימותנה בקבלת ס למתקןכניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה  רישיוןמתן  6.2.2

וייעשה לפי כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים  ביטחוןמתאים מרשויות ה

  .1983 - מוגבלים), התשמ"ג 

התאמה ביטחונית, ורק  כניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכיה רישיון 6.2.3

  .אם תפקידו דורש זאת

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

  אחר באישור זה או להעבירו לאחר.

 הכניסה לצורכי מעבר יעשה בכפוף ובהתאם לכללי המעבר ונהלי רישיוןהשימוש ב 6.2.5

  .הקב"טבקרת המעברים של 

 ביטחוןידי נאמן ה-כניסה כאמור יוגשו על רישיוןבקשות לבדיקות מהימנות וקבלת  6.2.6

בנמל עבור עובדי הספק בלבד  הרישיונותלמשרד  ןאשר יעביר חטיבת התקשובל

לכל בקשה תצורף פניית היחידה  בלבד. שירותיםולצורך תפקידם במסגרת מתן ה

הכניסה  רישיוןסוג  תיאורפניית היחידה תכלול את המקבלת את השרות ברשות. 

  הנדרש.

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

כניסה של עובד הספק, אשר חדל לעבוד אצל הספק, או  רישיוןבנמל כל  הרישיונות

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

. באחריותה של היחידה לוודא מתקןכניסה לשטחים המוגבלים ב רישיוןצורך ב

  .נמלב הרישיונותאלו למשרד  רישיונותהעברת 
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לשטח האווירי עשוי להמשך בממוצע כשבועיים  רישיוןתהליך הטפול בבקשה למתן  6.2.8

עד שלושה שבועות. התהליך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה לשטח האווירי כוללת 

  קשה לכניסה ותנועה עם רכב בשטח האווירי.ב

הבלעדי, לבטל את תוקפו של כל  ורשאי, לפי שיקול דעת קב"ט המתקןמובהר בזאת כי  6.2.9

  כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. רישיון

  כניסה לשטחים המוגבלים: רישיוןמאדם הנושא  הביטחוןדרישות  6.2.10

ערכת ביומטרית ארגונית על מעבר לשטחים המוגבלים דורש רישום למ .6.2.10.1

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

משטח יבשתי לשטח מוגבל או לגשת לאזורים מוגבלים המבוקרים על ידי 

 מנגנון זה. 

בצורה גלויה ובולטת בכל משך שהייתו של בעל  רישיוןחובה לענוד את ה .6.2.10.2

  ה להיכנס.בשטח המוגבל אליו הוא מורש רישיוןה

  יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד. רישיוןהשימוש ב .6.2.10.3

  .המתקןיעשה בהתאם לכללי ונהלי בקרת המעברים של  רישיוןהשימוש ב .6.2.10.4

יקפיד להימצא ולנוע אך ורק בתוך התחומים, בהם הוא  רישיוןנושא ה .6.2.10.5

  .רישיוןמורשה לנוע לפי הרישום על גבי ה

לאדם אחר  מתקןוגבלים בכניסה לשטחים המ רישיוןאסור להעביר  .6.2.10.6

  הוא אישי ואינו ניתן להעברה. רישיון(הדבר מהווה עבירה פלילית). ה

  בתוך הרכב. רישיוןחל איסור להשאיר את ה .6.2.10.7

על  ולקב"ט המתקןיש לדווח מידית ליחידה המקבלת את השרות ברשות  .6.2.10.8

 רישיוןשיונו. החזקה של יתום תקופת ההעסקה של עובד ולהחזיר את ר

 רישיוןין מהווה עבירה פלילית. היחידה תדאג להעביר הכניסה שלא כד

  .קב"טל

וכרוך  הקב"ט, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור רישיוןחידוש  .6.2.10.9

החלופי, שיהיה בשיעור כפי שתקבע  רישיוןבתשלום עבור הנפקת ה

  .מעת לעת הרשות

  

כניסה לשטחים  רישיונותהגשת בקשות לקבלת  - הרישיונות/קב"טמשרד  6.2.11

  ים:המוגבל

  כניסה לשטחים המוגבלים כוללת: רישיוןבקשה ל .6.2.11.1

מכתב בקשה מהספק בצרוף אישור מחשב הספק כי המועמד מקבל  •

  משכורת מהגורם המבקש.

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

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

  דרכון).
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 רישיוןסוג  תיאור, כולל מתקןדה המקבלת את השרות בפניית היחי •

  הכניסה הנדרש.

  .מהקב"טטפסים ניתן לקבל  .6.2.11.2

 קבלה והובלה של סחורות ומשלוחים. 6.3

או ממנו (בדגש על  מתקןאם במסגרת פעילותו הספק נדרש לשנע סחורה אל תחום ה .6.3.1

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

 :מיפוי ספקים .6.3.1.1

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

לפני מועד תחילת תקופת  21-, אך לא יאוחר מהיום השירותיםה

, בכתב, רשימה של ספקים, חברות הובלה, ונהגים שירותיםמתן ה

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

 .5ובהתאם להנחיות סעיף  ,שירותיםבמהלך תקופת מתן ה

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

בקשה מנומקת  לקב"ט, עליו להעביר שירותיםבתקופת מתן ה

 לעיל. 5ויפעל בהתאם להנחיות סעיף 

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

על כל גורם, אשר  "טהקבברשימת הספקים, ולעדכן מידית את 

 שירותיםנכלל ברשימת הספקים שהספק הפסיק את קבלת ה

 ממנו, בין אם מיוזמתו ובין אם ביוזמת אותו גורם.

תחום תפעולי, המיועד לכניסת ספקים לצורך פריקה והעמסה ל מתקנים .6.3.1.2

של סחורה במסוף הקרקעי. בכניסה לתחום זה תתבצע בקרה ובדיקה 

ורק לגורמים, אשר  ביטחוןל חטיבת הטחונית לפי נוהל ספקים שיב

  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 

המוביל כשתא המטען נעול! (ביקורות תבוצענה באופן אקראי בשערי 

  הכניסה לשטח האווירי).

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

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

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

  .ביטחוןע"י חטיבת ה

הנמל והמאחסנים  מתקנים בשימוש הספק הנמצאים מחוץ לתחום   .6.3.1.5

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

 ביטחוןלמכירה במקומות השרות) יופעלו לפי כללי האבטחה ונהלי ה

המופיעים בנוהל הפעלת מחסנים בשינויים המחויבים (המצורף לנספח 

  זה).
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 :אבטחת מידע בחצרי הרשות .6.3.2

ע"י הרשות לספק, יישמרו  רשומות ותווך מגנטי או אופטי, שיימסרו .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,  .6.3.2.2

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

אי של אחראי אבטחת המידע. יש לקבל אישור מראש מאחר בכתב

מוש במחשבים נישאים לשם מתן יאבטחת המידע על כל כוונה לעשות ש

יבות זה, ע"י עובדי הספק. כל יהתח- , נשוא ההסכם וכתבשירותיםה

מוש כאמור יעשה לפי הנחיות ספציפיות של אחראי אבטחת המידע יש

  לאבטחת המחשבים הנישאים. 

הרשות חיבור תווך מגנטי או אופטי לסוגיו למערכות מחשוב בחצרי  .6.3.2.3

מראש של אחראי אבטחת המידע. האמור חל גם לגבי כתוב טעונה אישור 

 ם חיצונייםתווך מגנטי או אופטי של תוכנות לסוגיהן וכן להתקני

,מחשב נישא וכדומה), כל התקן שיכול לשמור מידע, וכל DOKם ( לסוגיה

  מצע מידע אחר לרבות ניירת.

רת של הרשות, שימוש ביצוע שינויים כלשהם במערכות המחשוב והתקשו .6.3.2.4

בתוכנות אבטחה חיצוניות והתקנת אמצעי אבטחה חדשים, טעונים 

, לפי הצעה בכתב חטיבת התקשוב\אישור מראש ובכתב של נציג הרשות

  של הספק ודיון, לפי הצורך.

הינו האחראי על אבטחת  חטיבת התקשובלצורך בהירות הנושא, נציג  .6.3.2.5

ר ברשות ייחשב כבלתי המידע ברש"ת. אישור המתקבל מכל גורם אח

  .חוקי והפרה של נהלי הרשות בנושאי אבטחת המידע לכל סוגיו

 בקרה וביקורת. .7

, יהיו חטיבת התקשובהכללי, וכן נציגי  ביטחון, בשיתוף עם משטרת ישראל ושרות ההקב"ט 7.1

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

 , הרשומים בנספח זה, מתקיימים במלואם וכלשונם.ביטחוןדא כי נהלי הלוו

מערך הבקרה והביקורת יכלול תרגילים שונים לעובדים ולמערכת כולה, וכן ביקורות מתוכננות  7.2

 .המשנה מטעמו- ובאתרים של הספק וקבלני וביקורי פתע בכל מקומות השרות

, בכל עת ובכל חטיבת התקשובו א הקב"טהספק מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מטעם  7.3

טחונית, לשתף פעולה עם המבקרים ולתקן מידית יתדירות, גישה לכל מידע בעל רלוונטיות ב

 את כל החריגות שימצאו.

, הספק יתקן אותן באופן מידי, ויעביר תוך שבוע ימים ביטחוןאם ימצאו חריגות מכללי ה 7.4

 נימוק בכתב לסיבת קיומן של אותן חריגות.

או את ביצוע העבודות ע"י הספק במקרה  שירותיםהיה רשאית להפסיק את מתן ההרשות ת 7.5

, אשר, לפי שיקול דעתה, יש לה השלכה על רמת האבטחה והבטיחות ביטחוןשל חריגה מכללי ה

 , עד לתיקון אותה חריגה.מתקןב
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בקרה וביקורת כאמור, אם יעשו ואם לא יעשו, לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו כלפי  7.6

 רשות.ה

 שמירה על סודיות. .8

, מחויבים לשמור בסוד, לא שירותיםהספק וכל מי מטעמו, שיעסוק ו/או יועסק במתן ה 8.1

 ביטחוןלהעביר ולא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או מידע בכל הנוגע לסדרי ה

 .מתקן, להם יחשפו במהלך פעילותם בתחומי האו מערכות מידע ומחשוב

מטעם הספק  שירותיםוכל מי שינהל בפועל את מתן ה ונאמן אבטחת המידע וןביטחנאמן ה 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

 .ןוהוא אחראי כי אלה יפעלו לפיה

יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי  הספק: הספקהצהרות לשמירה על סודיות של  8.3

מורשה החתימה של הליך זה, על הצהרה לשמירה על הסודיות. ההצהרה תלווה בחתימתו של 

להלן טופס ימסרו לנציג הרשות; נוסח ההצהרה מצורף לנספח זה, ת. הצהרת הסודיות התאגיד

1. 

משנה או - ספקשרות (עובד של הספק, -כל נותןהשרות: -ל סודיות של נותניהצהרות לשמירה ע 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 מצורף לנספח זה,  הסודיות יימסרו לנציג הרשות; נוסח ההצהרה

 טחוניים.יכללי התנהגות ב .9

ולאולמות  מתקןחל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשטחים המוגבלים בכניסה ב 9.1

 הטרמינל הציבוריים.

מטעם הרשות,  ביטחוןעל הספק וכל מי מטעמו חלה החובה להישמע לכל הוראות אנשי ה 9.2

 בשגרה ובשעת חירום.

טחוני בשעת חירום, בשגרה, ולצורכי ילצורך ב הביטחוןמטעם  ביטחוןשי התנועתם של אנ 9.3

 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 ית, אשר עשויות להיות בעלות ערך באם נחשפו לסיטואציה או אינפורמציה חריגו 9.5

או לנציג היחידה המקבלת את  ביטחוןוכל מי מטעמו מחויבים לדווח אודותיה לאנשי ה

 .לקב"טהשרות, ולבקשם להעביר המידע 

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

 אסורה בהחלט! ביטחוןה נהלי האבטחה וללא אישור אנשי

לקיחה /העברה של כבודה/חפץ כל שהוא מנוסע אסורה בהחלט,לרבות מנוסע שהגיע  9.7

 ממדינה שכנה.
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  שינויים ועדכונים. .10

מתעדכנים מזמן לזמן, לאור הערכות מטה  ונהלי אבטחת המידע ביטחוןנהלי חטיבת ה 10.1

 מטהם. מובהר בזאת, כי ולפי הנחיות הגופים הממלכתיים המנחי חטיבת התקשובטחון ויהב

-לשנות ולעדכן מי מהוראות והנחיות נספח זה, לפי שיקול םרשאי חטיבת התקשובטחון ויהב

 דעתן, בכל עת.

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

נית ולהוביל לשינוי טחויו/או המתקנים, העומדים לרשות הספק, עשוי להיות בעל השלכה ב

 ו/או עדכון הוראות נספח זה.

בצורה ישירה או בעקיפין דרך היחידה המקבלת את השירות,  הקב"טהספק יקבל מראש מידי  10.3

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

 שונות. .11

ומכללי  שובחטיבת התקו ביטחוןאין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מנהלי חטיבת ה 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

לא יחולו על ספק, אשר מסגרת פעילותו אינה כוללת צורך בגישה לשטחים  6.2הוראות סעיף  11.3

 המוגבלים.

הכלליות שידרשו מהספק, אשר  ביטחוןמהוראות הכל הפרה של מי מהוראות נספח זה, ו/או  11.4

הנוסעים, ציבור המבקרים והמטוסים  ביטחון, השלכה על הקב"טשל  ודעת-יש לה, לפי שיקול

 של החוזה. תחשב כהפרה יסודיתבנמל, 

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

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

 את כל המסמכים והקבצים שברשותו, הנוגעים לרשות ולעבודה לפי הליך זה.

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבקר פעילות זו ללא הודעה מוקדמת בכל אתר של הספק, 

  ללא יוצא מן הכלל.

אי לדרוש את הפסקת העסקתו לאלתר של כל עובד נציג הרשות רשבהתאם להוראות החוזה,  11.6

דעתו המוחלט. -משנה, המועסק במסגרת קשרי העסקיים עם הרשות, לפי שיקול- ספקאו 

פק יפסיק את העסקתו ללא כל ערעור. רש"ת לא תהיה חייבת בהסבר כל שהוא לסיבת הס

 הפסקת ההעסקה.

  .נוהל האבטחה בחצרי הספק .12

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

  חלקים ממנה.

להלן הדרישות למקרה של טיפול במידע בחצרי הספק. כל האמור להלן מתייחס הן לספק והן 

  המשנה מטעמו.-לקבלני

  הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

יהיה מנותק מרשת המחשבים בחברה.  מערך התקשוב, עליו יבוצעו השירותים בחצרי הספק, 12.1

רצונו של נציג הרשות, כי אמצעי האבטחה, הקיימים -לחילופין, אם הספק יוכיח, לשביעות
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אצלו או אותם הוא יפעיל, מבטיחים בידוד מוחלט של המידע של הרשות מרשת המחשבים 

עול של הספק או מכל מידע של חברה אחרת שהספק נותן לו שירות, הוא יהיה רשאי לפ

 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  ספקהרשות. אם מנגנון הזיהוי ואימות הזיהוי מבוסס על סיסמאות, על ה

את הפעולה לפי הדרישות לרמת האבטחה הגבוהה בתקן סיסמאות של מכון  ליישום

  להציג את המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל. ספקהתקנים הישראלי. על ה

 הספק יפעיל מערך אבטחה ובקרה על פעילות המשתמשים של הספק במערכת ויקבל 12.3.2

 אותם בכוונתולהציג את המנגנונים  ספקאישור של נציג הרשות למערך זה. על ה

 להפעיל.

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

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

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

 להיערך לכך מראש. ספקור מנציג הרשות. על האיש

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

טחוני של הרשות, שייקבעו למטרה זו. לא ילכספת יהיו רק ברשות מורשים, בעלי אישור ב

ורשה כזה ללא אישור יוחלף מורשה כזה ללא ידיעת נציג הרשות ואישורו לכך. החלפת מ

  הרשות תיחשב להפרה יסודית של החוזה.

שרות או סיום -עם סיום הטיפול במידע ספציפי כלשהו (כולל סיום עבודתו של נותן 12.6

ההתקשרות) או לפי דרישת הרשות, יש להעביר ללא דחוי או שהוי כלשהו (וללא זכות כלשהי 

ש לביצוע כל הפעילויות, לרשות הרשות של עיכוב), כל תיעוד, כל תוכנה וכל אמצעי אחר, הדרו

או לכל גורם אחר, לפי הנחית נציג הרשות. לאחר ההעברה, יש להשמיד כל מידע, תיעוד, תוכנה 

ואמצעים אחרים (כולל מכל תווך מגנטי או אופטי), שנמצאים בידי הספק והיו קשורים למהלך 

שהו. זאת, לפי הנהלים אספקת השירותים לרשות, באופן שימנע את שחזורו ע"י גורם כל

  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.-ספקהוראות אילו מחייבות גם לגבי מידע, הנמצא בידי 

המשנה על מנת לוודא -ספקבמתחמי הספק או הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע בקרה 

, וזאת ללא הודעה מוקדמת במהלך שעות וימי העבודה ביצוע ההוראות כפי שרשומים

  .הרגילים

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

  משנה יש להודיע מיד לנציג הרשות על כך.-ספקהספק או של 
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גישה למידע כנ"ל ע"י גורם בלתי מורשה (בין במערכות הרשות ובין במערכות בכל חשד ל

המשנה) או אם עולה חשד לתקלה כלשהי בהקשר לאבטחת - המידע של הספק או של קבלני

  המידע של הרשות, הספק מחויב להודיע מיד לנציג הרשות על כך.

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

  למניעת הפגיעה ולהסרת הנזק, לפי הוראות נציג הרשות.

  נוהל תהליכי פיתוח מערכות קריטיות בחצרי הספק. .13

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

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

. להלן הדרישות. כל האמור להלן בא בנוסף לשאר דרישות למכלול במערכת ממוחשבת קריטית

אבטחת המידע וההסכמים שבין רשות שדות התעופה והספק ולא במקומן. כל האמור להלן מתייחס 

  המשנה מטעמו. הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:-הן לספק והן לקבלני

 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

מעבר אבני הדרך הנ"ל יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת הקריטית ואחראי  13.3

 אבטחת המידע של רש"ת.

 עקרונות קוד מוקשח":ביצוע הפיתוח לפי " 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

 הגבלת האפשרויות והרשאות הגישה מהיישום לכלל המערכת  .ד

 בקרת הגישה לליבת מערכות ההפעלה  .ה

 בחינת תקינות הקלט.  .ו

לעיל  13.4ק להוכיח ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח" כמוגדר בסעיף באחריות הספ 13.5

 .ב. לעיל] בפרט.13.4בכלל ואת ביצוע בקרת קוד מאובטח [סעיף 

 סביבת פיתוח, סביבת בדיקות וסביבת ייצור. –סביבות עבודה [לפחות]  3יוגדרו  13.6

רכת הקריטית ואחראי מעבר מסביבה לסביבה יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המע 13.7

 אבטחת המידע של רש"ת.

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

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

רא"מ. במידה והמערכת נמנית בין המערכות הנדרשות לקבלת לשעבר  – וסיכול איומי סייבר

מגוף זה, או שבמערכת יהיו ממשקים למערכות אשר נמנות עם מערכות אשר הוגדרו  התייחסות

כמערכות מסוג זה, יהוו הוראות גוף זה הוראות מחייבות לגבי המערכת המדוברת ועל הספק יהיה 

 .הגוף המנחהליתן מענה הולם לדרישות אלו. הדרישות יועברו בהתאם לסוג המערכת ודרישות 



62  

  
 

  

  שמירת סודיות, סדרי ביטחון. -בות של הספק : כתב התחיי1טופס 

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

_________________________, הרשום כחוק, בתפקיד ____________________ והמורשה לחתום 

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

  

  מבוא. .1

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

מידע רגיש / חסוי ומידע, שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייוצרו בו עקב ביצוע האמור הינם בגדר 

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

יבות זו היא נספח לכל הסכם (לרבות הזמנה), שנחתם או ייחתם בין התאגיד ובין יהתח .3.1

  הרשות, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

בות כללית לשמירת סודיות וסדרי הביטחון והוא מחייב את התאגיד בכל ינספח זה הנו התחי .3.2

  הקשור לביצוע אספקת שרותי תקשוב ברשות.

  ים.דיני הנספח .4

בות זה יהתחי-בות זה, הוראות כתביהתחי-במקרה סתירה בין הסכם כלשהו לבין כתב .4.1

  עדיפות.

יבות זה לבין הוראות ברורות ומפורשות בפרק יהתח- במקרה סתירה בין הוראות כתב .4.2

"נספחים  - הביטחון ובנספחים ספציפיים, שצורפו להסכם ביני לבין הרשות (להלן 

  הביטחון ובנספחיו.ספציפיים"), יקבע האמור בפרק 

  שמירת סודיות. .5

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

-, ואני מתחייב לשמור עליו בסוד לפי הנהלים, הנזכרים ברישא של כתבביותר ושמור / סודי

  בות זה.יהתחי

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

המשנה שלי, לאחר שיאושרו ע"י הרשות, באמצעות הוראה מפורשת - לידיעת עובדי וקבלני

בחוק ו/או ע"י חתימה על טופס מתאים ו/או בכל דרך, שיורה לי נציג הרשות (כמוגדר בסעיף 

  להלן). 6
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  ובאים להלן:, המ119-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.

יבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו י(נוסח משולב), ובחוזה יש התח 1958 -התשי"ח 

מוסמך עקב ביצוע החוזה, והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה 

  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 

ר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו מי שנמס

מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן  -מוסמך לקבלו, דינו 

  מאסר ששה חודשים. -בטיחותו של המסמך, דינו 

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

  מהם המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

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

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

כל עת, אלא אם יבות זה וכן לאחר תום תוקפו וביהתח-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"

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

סקיות, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים ו/או מקצועיים, תכניות ע

לצורך קבלת אשראי מבנקים, מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות 

  כללית ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.

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

יבות זה ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את יהתח-בכפוף לכתב

 הידיעה, אלא אם קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.

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

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

 .הספק או צדדים שלישייםכתוצאה מהפרת התחייבות 

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

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

 לרשות שהות מספקת להתגונן. 

מובהר, כי נטל ההוכחה להתקיימות איזה מהחריגים לתחולת ה"מידע הסודי", יחול על הספק 

  בלבד.

  נציג הרשות. .6

בות זה יהיה המנהל, האחראי על אבטחת מערכות המידע של הרשות יהתחי-נציג הרשות לצורך כתב

משנה, עמם אני בא בקשר - וחו. הוא יעביר לי, לעובדי ו/או לכל מועסק אחר שלי ו/או לקבלןאו בא כ

-עסקי לצורך אספקת שרותי המחשוב ברשות, את כל הוראות והנחיות הביטחון, הקשורות לכתב

-בות זה ולביצועו לצורך אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות, והוראות מזמןיהתחי

  ורך.לזמן, לפי הצ

  בות זה.יהתחי-אין לבטל כתב .7

אחר אינם ניתנים לשינוי ו/או לביטול  ביטחוןבות זה ו/או כל מסמך או נספח יהתחי-ידוע לי, כי כתב

  ללא הסכמה מראש ובכתב של נציג הרשות.

  יבות זה.יהתח-הפרה של כתב .8

ידי או -ר עלטחוני ספציפי אחיבות זה ו/או כל נספח או מסמך ביהתחי-הפרת הוראה מהוראות כתב

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 

  לביני.בות זה או לפי כל הסכם אחר בין הרשות יהתחי-האחרות, העומדות לרשות לפי כתב

  אחריות התאגיד. .9

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

  מאחריותי הבלעדית בכל נושאי הסודיות וסדרי הביטחון.

  פרוש יחיד ורבים וזכר ונקבה. .10

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

  בות זה בלשון זכר משמש אף בלשון נקבה וכן להיפך.יהתחי

  הכללת דרישות המפרט ומסמכי הליך הזמנת הצעות. .11

נושאי הסודיות וסדרי הביטחון, הנכללים במסגרת הבקשה לקבלת הצעות, הינם חלק בלתי נפרד 

  מתנאי ההסכם.

  טחון.יט בנספח הבולראיה באתי על החתום ואני מתחייב לנהוג לפי כל האמור לעיל וכמפור

  

  __________________      __________________      __________________    

  חתימה  מספר תעודת הזיהוי  שם החותם  

  __________________      __________________    

  חותמת התאגיד  תאריך  
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  הצהרה על שמירת סודיות. -השרות -: כתב התחיבות של נותן2טופס 

  

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

  ד ___________________, מצהיר בזאת:_________________________, בתפקי

הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלן "הרשות") והואיל וידיעות  .1

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

רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי  (לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע חסוי וחסוי ביותר

(לפי נהלי אבטחת המידע ומערכות המידע של  וכן מידע בסיווג שמור / סודיהממשלה ומוסדותיה) 

שב"כ ושל רא"מ), לפיכך אני הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול 

  כדלקמן:

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

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

 , המובאים להלן:119

  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 

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

בות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע ימשולב) ובחוזה יש התחי(נוסח  1958

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

  מאסר שנה אחת.

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

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

  מסר את הידיעה בתום לב.

  גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 

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

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

  מאסר ששה חודשים. -המסמך, דינו 

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

  המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

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

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

ל לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע ש -  "גילוי"

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

מקצועיים, תכניות עסקיות, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת 
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אשראי מבנקים, מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומקצועית, 

  דרות והרצאות.כתבות משו

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 

  קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.

  יחס לכל אלה: א. "במונח "מידע סודי" לא יכללו ב

) מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל, שלא כתוצאה מהפרת 1(

  .התחייבות הספק או צדדים שלישיים

 ו שלא תוך הפרת ההתחייבות לשמירתמידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשה  ) 2(

  .הסודיות

  .כלול במידע הסודימידע אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו   ) 3(

 יתן על ידי ערכאה משפטית מוסמכתמידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שנ  ) 4(

 אמור וכן העניק לרשות שהות מספקתובלבד שהספק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו ה

  להתגונן. 

  על הספק מובהר, כי נטל ההוכחה להתקיימות איזה מהחריגים לתחולת ה"מידע הסודי", יחול 

   בלבד". 

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

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

 שיובאו לידיעתי מזמן לזמן.

- וכן ל חטיבת התקשובהמידע של אני מתחייב לדווח למנהל מטעם הרשות, לאחראי אבטחת  .7

 _____________, מורשה חתימה של התאגיד, על כל תקלה באבטחת המידע של הרשות.

  ולראיה באתי על החתום, לאחר שקראתי בעיון את הכתוב בהצהרה זו והתחייבתי לנהוג לפיה.

  

  ____: ___________תימהחתאריך: __________         שם החותם: __________________  

  

  נחתם בנוכחות:

  חתימה: _____________    תפקיד: __________         שם המאשר: __________________       
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  נספח אחריות בנזיקין וביטוח - 'נספח ה

 אחריות

 תאגיד וכל אדם כל של לרכושו ו/או לגופו נזק לכל עפ"י דין באחריותיישא  הקבלן  א.

 , עלהקבלןמתן השירותים, בין אם נזק כאמור ייגרם על ידי כדי ו/או  עקב  תוך שייגרם

 ידי קבלנים , קבלני משנה ו/או על ידי כל אדם ו/או תאגיד הפועל מטעמו או בשמו, ומבלי

 לרשות, לקבלנים ו/או לקבלני משנה הקבלן, של לעובדיו לרבות האמור, מכלליות לגרוע

  .עשה ו/או מחדל של הרשות, למעט בגין נזק שנגרם כתוצאה ממו/או לעובדיהם

 צד וכל הרשות את מי המועסק על ידו,  וכן את חשבונו על לפצות בזאת מתחייב הקבלן  ב.

 ו/או כדי תוך להם שייגרם מנזק כתוצאה להם שיגיעו פיצוי או נזק דמי כל בגין שלישי,

 וכן בגין כל ארוע שבאחריותו כמפורט השירותים נשוא הסכם זהעקב  ו/או עם בקשר

  לנזק כאמור. אחריות מכל הרשות את פוטר והוא  סעיף א. לעיל,ב

 שיגרמו הוצאה, או הפסד נזק כל על הרשות אתו/או לשפות  לפצות חייב יהיה הקבלן  ג.

 ששילמה הסכום במלוא כן, לעשות הרשות של הראשונה דרישתה עם מיד כאמור, לרשות

 נשאה שהרשות והפסד אההוצ בכל וכן כאמור, לנזק בקשר לשלם נדרשהש או הרשות

  על פי הקבלןעקב כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות  לנזק בקשר בהם נדרשה או בהם

  המפורט בסעיף א. לעיל.

  שיפוי ו/או פיצוי על פי סעיף זה יכללו, בין היתר, הוצאות משפטיות שיהיו לרשות.  

   ביטוח:

 של ומהתחייבויותיו יותומאחר לגרוע כמפורט לעיל, ומבלי הקבלןלהבטחת אחריות   א.

 על פי הקבלןעל ידי  שירותיםהזה, לפני תחילת  מתן  חוזה פי על ובין דין פי על ביןהקבלן 

 , אצל חברת ביטוח מקומית ובעלת מוניטין, חשבונו על לקיים מתחייב הקבלןחוזה זה, 

  .ן")הקבל י" (להלן: "ביטוחפורט בנספח "אישור עריכת ביטוחיםהביטוח כמ תופוליס את

  יחולו ההוראות הבאות : הקבלןעל ביטוחי   .ב

 כל על מיד לרשות , ולהודיעהקבלן ביטוחי תנאי כל לקיים את מתחייבהקבלן   .1

 הרשות עם פעולה לשתף הקבלן מתחייב לתביעה. כן עילה להוות העלול אירוע

  למבטחים. להגישה חליטת הרשות אשר ביטוח תביעת מימוש לשם שיידרש ככל

 עריכת  בדבר מבטחיו מאת אישור הקבלן, ימציא שירותיםלתחילת מתן ה תנאי  .2

  ביטוחי הקבלן.עריכת לנספח אישור  בהתאם ביטוח,ה

במקרה שאישור   שירותיםלהתחיל במתן ה הקבלןהרשות תהיה רשאית למנוע מ

יהיה מנוע מלעלות כל טענה כנגד הקבלן כאמור לא יומצא במועד. מוסכם כי 
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בטרם המציא האישור  שירותיםא יתאפשר לו להתחיל במתן ההרשות עקב כך של

  כנדרש.

ביטוח בהתאם המתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הקבלן 

  ביטוח. הלפני מועד תום תקופת  יומייםלנספח זה, וזאת לא יאוחר מ

  

א ל מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד או בהתאם להוראות הסכם זה,  .3

מתחייב לקיים את כל   הקבלןעל פי הסכם זה, ו הקבלןמהתחייבויות  תגרע

בשל אי הצגת  שירותיםהתחייבויותיו על פי הסכם זה גם אם ימנע ממנו מתן 

  אישורים כמפורט לעיל. 

 בביצוע ו/או לרשות בהמצאתו הקבלן, ידי על הביטוח האמור בעריכת אין  .4

 אישור  להוות כדי הרשות שתדרי לפי בפוליסה והרחבות התאמות שינויים,

   החוזה. לדרישות הביטוח של התאמתם בדבר

 אחריות יטילו לא כאמור וההתאמות השינויים הביטוחים כן, עריכת כמו

  פי על הקבלן של אחריותו את יצמצמו ולא מטעמה, מי או הרשות על כלשהי

  דין. כל פי על ו/או החוזה

 שימצא  כפי משלימים או נוספים םביטוחי חשבונו על לערוך רשאי יהיה הקבלן

ייכלל סעיף בדבר ויתור  קבלןבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי ה ן.לנכו

ובלבד שהויתור כאמור, לא  הרשות עובדיה ו/או מנהליה,על זכות תחלוף כלפי 

ובביטוחי חבויות הפוליסה תורחב לכלול את  יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

/או מנהליה כמבוטח נוסף בגין אחריותם למעשה ו/או מחדל הרשות עובדיה ו

  הקבלן ו/או מי מטעמו.

ו/או  הרשות תביעה כנגד  או דרישה טענה, כל לו תהיה לא כי בזה מצהירהקבלן   .5

 (או עבורו לשיפוי זכאי שהקבלן נזקנזק לרכושו וכן בגין כל  בגיןמי מטעמה 

 במסגרת בפוליסה) הנקובה העצמית ההשתתפות אלמלא לשיפוי זכאי שהיה

ו/או מי  הרשות את בזאת פוטר והוא בין אם ערך ביטוחים ובין אם לאו, ביטוחיו,

הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק כאמור. אחריות מכל מטעמה

  לנזק בזדון.

  מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותיו של הקבלן לקיים   .1  ג.

צרף את לחבות כלפי צדדים שלישיים בפרט, תפעל הרשות  פוליסה לביטוח  

הקבלן, על חשבונו,  לביטוח צד ג' אותו עורכת הרשות עבור קבלנים וזכיינים 

חבות הקבלן  בקשר עם פעילות הקבלן  על פי הסכם  הפועלים בשטחה,  לכיסוי 

נוסח החוקית של הרשות  כלפי  צד ג'  על פי פקודת הנזיקין ( הזה, ואת אחריות

 אותה מחויב הקבלן  לקיים חדש) , כביטוח עודף החל מעבר לפוליסה צד שלישי 

, וזאת  בגין נזק תאונתי העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל כאמור לעיל
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אדם או תאגיד. ביטוח זה לא יכסה אחריות צד מן הצדדים כלפי כל אדם שבינו 

  עובד או מעביד.לבין אותו צד קיימים יחסי 

    .רועי$ דולר ארה"ב לא100,000,000  - יהיה  זו גבול האחריות בפוליסה   .2

כאמור לעיל  תשלח  היה והרשות הצליחה לצרף את הקבלן לביטוח צד ג' שלה

  לפי הכתובת הרשומה בחוזה.אישור על צירוף הקבלן כאמור  הרשות 

 - חת מלא תפמובהר כי ההשתתפות העצמית שתחול על הקבלן ותשולם על ידו   .3

5000.$  

בהשתתפות העצמית על פי קביעת הרשות, במקרה בו מוטלת על  הקבלן ישא

  אחריות לנזק כאמור בחוזה זה ו/או לפי הוראות כל דין.  הקבלן

הקבלן מסכים כי הרשות תהיה רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום 

  .קבלןאשר יגיע מאת הרשות ל

צעות הרשות, השתתפות שנתית בעלות תמורת ביטוח זה ישלם הקבלן, באמ  .4

 פרומיל מסך התשלומים השנתיים שהרשות חבה בתשלומם לקבלן 6.25בשיעור 

ימים מיום שנשלחה דרישת התשלום על ידי  14לפי חוזה זה. התשלום יהיה בתוך 

הרשות. הקבלן מסכים בזאת שהרשות תהא רשאית לנכות את הסכום האמור 

 ן.מכל תשלום שיגיע מהרשות לקבל

מוסכם במפורש כי ביטוח זה הינו שיורי ומהווה כיסוי עודף החל מעבר לכל   .5

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי אשר הקבלן ערך או התחייב לערוך, וביטוח זה לא 

 יחשב כביטוח משותף לכל ביטוח אשר נערך על ידי הקבלן כאמור.

שדות התעופה ו/או  מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי רשות הקבלן  .6

בכל הקשור להיקף הביטוח שיערך על ידי הרשות כאמור,  מטעמה הבאים 

רשאי לערוך, על חשבונו, כל ביטוח אחר או משלים כפי  תחולתו ומגבלותיו, יהיה 

  שימצא לנכון. 

הקבלן מתחייב להודיע לרשות מיד על כל נזק, תביעה או מקרה שיש בהם כדי   .7

, ולשתף פעולה עם הרשות  ככל שיידרש על על פי פוליסה זו לתביעה להוות יסוד 

 על פי הפוליסה.  ידה לצורך מימוש זכויות הרשות ו/או הקבלן

" המצ"ב,  מתחייב עריכת ביטוחי הקבלןנוסף לביטוחים המפורטים בנספח "אישור ב  ד.

רכב, וכן  ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכליהקבלן לערוך 

או שימוש בכלי רכב בגבול אחריות   גין נזק לרכוש צד שלישי עקב בעלותבביטוח רכב 

  .רועילא ₪ 1,000,000 –אשר לא יפחת מ 
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אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי חוזה זה, תהא רשאית הרשות,   ה.

הביטוח, לרבות אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הקבלן  ולשלם את דמי 

הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, על חשבון הקבלן, והקבלן מתחייב לשלם 

לרשות את כל התשלומים אשר ביצעה כאמור. אין באמור לעיל כדי להטיל על הרשות 

חבות כלשהי לעריכת הביטוחים עבור הקבלן , והקבלן מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות 

  עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם. בדבר עריכת או אי

תהווה הפרה  הקבלןשל איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על  ההפר  ו.

 יסודית . 
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  אישור עריכת ביטוחים - נספח ו'

  

   ___________ תאריך

  שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות") רשות:לכבוד

  7015001"ג נתב  7.ד. ת

 .,נ.ג.א

: "ההסכם") ביניכם לבין___________ (להלן: הלן..................... (ל מיום הסכם   :הנדון

ניקיון שמשות וקירות מסך, לרבות במפורש עבודות בגובה בשדה רותי ישלמתן  ")הקבלן"

  התעופה  שדותעבור רשות התעופה על שם אילן ואסף רמון (להלן:"השירותים"), 

ניקיון שמשות וקירות רותי ישמתן עם הביטוחים המפורטים להלן בקשר  ערכנו את הננו מאשרים בזאת כי 

כמוגדר בחוזה   עבור הרשות מסך, לרבות במפורש עבודות בגובה בשדה התעופה על שם אילן ואסף רמון

  , כדלקמן:הקבלןהנ"ל, שנחתם בין רשות שדות התעופה בישראל לבין 

  ד שלישי):פוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (צ  .1

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום

  

למקרה או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה $  1,000,000סך של גבולות האחריות: שלא יפחתו מ

 .ביטוחהובסה"כ לתקופת 

  

וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה, אבדן ו/או נזק  הקבלןהפוליסה מכסה את חבותו על פי  כל דין של 

מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרשות, לעובדיה  -לישי (גוף ו/או רכוש) גרם לצד ששיי

  בחצרי הרשות ומחוצה להם.מתן השירותים בקשר עם לרבות  ולבאים מטעמה,

מעשי או מחדלי גין הרשות, עובדיה ו/או מנהליה  בשל  הלכלול את אחריות הפוליסה מורחבת

  .ריות צולבתוזאת בכפוף לסעיף אח והפועלים מטעמו הקבלן

 חריות כלפי צד שלישי מהדורת "ביט".תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח א

  

  מעבידים : אחריותביטוח   .2

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום

  

למקרה או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה $ 5,000,000סך של גבולות האחריות: שלא יפחתו מ

 ביטוח.ובסה"כ לתקופת ה
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וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה כלשהי למי  הקבלןהפוליסה מכסה את חבותו של 

  בחצרי הרשות ומחוצה להם. יםמעובדיו תוך כדי או עקב עבודתם במתן השירותי

הפוליסה תכלול את הרשות, עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים היה ותוטל עליהם חבות 

  של הנפגע. כמעסיקים או מעבידים

  יטוח אחריות מעבידים מהדורת "ביט".תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לב

  

  (במידה והקבלן מביא ציוד לשטחי הרשות) ביטוח רכוש וציוד  .3

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום

 

 שדות רשות לשטחי המובאבמלוא ערכם  באחריותו ו/או בלןהק בבעלות  רכוש מבטחת הפוליסה 

 ובכללם מורחב אש סיכוניהסיכונים המקובלים, לרבות  כנגד ,באחריותה לשטחים או התעופה

  .וגניבה פריצה בזדון נזקים ,אדמה רעידת ,טבע נזקי ,התפוצצות, אש

  

   :יהיו כפופים להוראות הבאות הקבלןביטוחי 

וכן כלפי  פועל מטעמההננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות  ו/או כל אדם או גוף ה .1

או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני  בכתב לשפותו והתחייב יםכל אדם או גוף שהמבוטח

  ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק ב כוונת זדון. .קרות מקרה הביטוח

הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח אחר שנעשה על ידכם, ואנו מוותרים על  .2

  רישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.טענה ו/או ד

הננו מסכימים לכך שכל סעיף בפוליסות, אם יש סעיף כזה, המפקיע או מקטין או מגביל  .3

  בדרך 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  .4

  רע מזכויות המבוטחים האחרים.לא יג

הביטוחים הנ"ל אינם ניתנים לצמצום ו/או לביטול, אלא אם תישלח לכם הודעה על כך  .5

  יום מראש. 30בדואר רשום, לפחות 

 הקבלןידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים חלה על  .6

  .בלבד

  ייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וס

 כבוד רב,ב

    

  __________________                            _______________  

 חתימה וחותמת המבטח               שם ותפקיד החותם                                              
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   נוסח ערבות לקיום החוזה - ' זנספח 
  לכבוד

  תאריך: ___________                        רשות שדות התעופה

  ערבות מס' _______________הנדון: 

  

"), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, לסילוק כל החייב(להלן: " 1לבקשת __________________ .1
(ובמילים: ________________ שקלים חדשים) (להלן: ₪ סכום עד לסך כולל של ___________ 

"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם רןסכום הק"
, עבור רשות שדות התעופהניקיון שמשות וקירות מסך בשדה התעופה רמון רותי ילמתן שחוזה 

 "). החוזה(להלן: " ____________שמספרו 

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

 סכום על יעלה שלא ובלבד") סכום הדרישהלכם כל סכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן: "
כום וזאת מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את ס, הערבות

הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה 
רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר 

  לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.

בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות,  2 - ו  1התחייבויותינו בסעיפים  .3
נהיה רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט 

 להלן. 4בסעיף 

 . _________ ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4

תשלום בפועל על פי ערבות זו, לסכום הקרן יתווספו הפרשי ההצמדה למדד רק במידה ובמועד ה .5
יהיה המדד החדש גבוה ממדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, יכונו בערבות 

  ".סכום הערבותזו: "

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

ן (כולל ירקות ופירות), כפי שהוא מתפרסם על ידי הלשכה המרכזית מדד המחירים לצרכ - " המדד"
 לסטטיסטיקה. 

  _______. 2016המדד בגין חודש_______ -" מדד הבסיס"

המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע התשלום בפועל על פי ערבות זו, ואשר לא  - "המדד החדש"
  יפחת בכל מקרה ממדד הבסיס.

בעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות כל הסכסוכים והמחלוקות הנו .6
יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית -אביב- הדין בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 לדון בעניינים אלה.

אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי החוזה, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם  .7
 ערבות זו.  

  בות זו ניתנת למימוש לשיעורין, ואינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה.ער .8

  בכבוד רב,

  

   חתימה   תאריך   כתובת   /חברת ביטוחשם הבנק

  של הקבלן.  שמו המלאיש להשלים את   1
    יש להשלים את כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח .2



74  

  
 

  

  
  אישור פרטי חשבון בנק הקבלן -  ח'נספח 

  

  בעל החשבון:שם מלא של 

  מספר החשבון:

  מספר סניף:

  שם הסניף:

  שם הבנק:

  מספר ח.פ./ת.ז. של בעל החשבון:

שמות מורשי חתימה של בעל החשבון בציון מס' ת.ז. של 
 [על הבנק לציין אם המורשים הינם ביחד או לחוד]:כל אחד מהם 

 

  

  
  _________תאריך: __  חתימה וחותמת הבנק: ___________________

  

  

  :אישור הקבלן

[יש למלא את שמו המלא של אנו הח"מ, מורשי החתימה מטעם הקבלן _________________________ 
מאשרים בזה, כי האישור הנ"ל אשר הוצא על ידי הבנק משקף נכונה את פרטי הבנק בקשר  הקבלן]

  לחשבוננו. 

  

  :על החתום

   
  ___ תאריך: _____________________________ חתימה: _______  שם מלא:

  
  _______________ חתימה: __________ תאריך: ______________  שם מלא:
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  רישום כעוסק תושב אזור אילת לצורך מע"מ - נספח מיוחד לחוזה שירותים באילת - ט'נספח 

  

במידה והקבלן נכון ליום חתימת החוזה רשום כעוסק תושב איזור אילת לצורך מע"מ,   .א
עליו  1985 –קנות איזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממיסים) התשמ"ה בהתאם לת

  לצרף אישור עדכני מאת רשויות מע"מ, המעיד על כך ואשור זה יהווה נספח לחוזה.
  

לקבלן אישור כאמור, נכון ליום חתימת החוזה, ניתנת לו האפשרות להמציא  ואיןבמידה   .ב
 יום מיום חתימת החוזה.  30ך אישור משלטונות מ.ע.מ. סניף אילת, בתו

  

מכל סיבה שהיא ובתוך  –במידה ולא ייפתח תיק עוסק מורשה תושב אילת ע"ש הקבלן   .ג
המועד שנקבע בס"ק ב' לעיל ו/או במקרה שחדל להיות עוסק מורשה אילת במהלך תקופת 

ינוכה ע"י הרשות שווי שעור  - הרי מכל תשלום אשר מגיע לקבלן מאת הרשות –ההתקשרות 
ע"מ, שכן הרשות, בכל הנוגע לפעילותה באזור אילת רשומה כעוסק מורשה תושב אילת המ

  ואינה יכולה לקבל החזר מס תשומות בגין  שירות זה.
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  מסמכי המכרז כולל הצעת הקבלן - 'ינספח 

  [יושלם לאחר הזכייה]

  

  

      


		2016-07-06T10:15:04+0300
	Kimhi Rafi ID_038815452




