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  רשות שדות התעופה בישראל

  בתחום השטח האווירי בשדה התעופה על שם אילן ואסף רמון לנוסעים תושרותי הסע למתן  חוזה

  

  
  רשות שדות התעופה בישראל    :ב י ן

  ,1977-י חוק רשות שדות התעופה, תשל"זפ- על שהוקםתאגיד     
  7015001גוריון -, נמל התעופה בן137ת.ד.     
  ")הרשות(להלן: "    

  
  

  _______________  :ל ב י ן
    _______________  
    _______________  

  ")הספק(להלן: "
  
  

התעופה על והרשות הינה המחזיקה, המנהלת והמפעילה את שדות ונמלי התעופה, ובכלל זה את שדה   הואיל
שדה (להלן: " 2017שם אילן ואסף רמון, על כל מתקניו, שצפוי להיפתח לתקופת הרצה במהלך שנת 

  ;1977-"), על פי חוק רשות שדות התעופה, תשל"זהתעופה רמון

למתן שרותי הסעות לנוסעים בתחום השטח  2016/070/0472/00מכרז פומבי מס' את  פרסמהוהרשות   והואיל
כמפורט במסמכי  הכול, עבור הרשות ")המכרזלהלן: "( עופה על שם אילן ואסף רמוןהאווירי בשדה הת

  ;המכרז, המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה

על סמך הצהרותיו  ,מכרזכהצעה הזוכה ב הספקהצעתו של הכריזה על הרשות ועדת המכרזים של ו  והואיל
, לרבות טופס הספק הכספית של והצעתהמכרז ועל פי כל תנאיו;  במסגרתוהתחייבויותיו כפי שהוגשו 

לחוזה זה, ומהווים חלק בלתי נפרד ' יכנספח הזמנת ההצעות ומסמכי ההבהרה למכרז מצורפים 
  ; הימנו

), וכן כי הוא להלן(כהגדרתם  השירותים מתןב העוסק ומתמח הואספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי הו  והואיל
ומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים, האמצעים, הידע, הניסיון, המי יהספק הינם בעל ועובדי

 מתןפי החוזה (לרבות על פי הוראות כל דין), לצורך  על, הרישיונות הנדרשים ההיתריםהאישורים, 
   ;םובמועד םבמלוא שירותיםה

ירותים יחשבו שיועסקו לצורך מתן השו מסכים להתקשר עם הרשות בחוזה באופן בו עובדי ספקוה  והואיל
אחראי כלפיהם וכלפי כל צד שלישי למלוא הזכויות והחובות  עובדי הספק בלבד כאשר הספקבכל עת כ

   .הנובעות מהוראות חוזה זה

את  מעוניינת להתקשר עם הספק בחוזה לפיו ישא הספק באחריות המלאה לספק לרשותוהרשות   והואיל
  , הכול בהיקף, באופן ובתנאים המפורטים לשם כך בחוזה; השירותים

  

  ך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:לפיכ

  

  ופרשנות נספחיםמבוא,  .1

 מנו ותנאי מתנאיו.היוהנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד  חוזההמבוא ל .1.1

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

 זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירושים שבצדם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר: בחוזה .1.3
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  סמנכ"ל מסופים ושתפ"א ו/או מי שמונה על ידו -  " המנהל"

הוראות חוק רשות שדות  מכוחכללי רשות שדות התעופה שנחקקו  -  "הכללים"
  .1977-התעופה, תשל"ז

י הלשכה ל ידהמתפרסם עשומה באוטובוסים, המדד הכללי של מחירי ת  -  "מדד התחבורה"
  .440010קוד מדד  )29(לוח  בירחון לסטטיסטיקה המרכזית לסטטיסטיקה

את השירותים על פי חוזה זה,  יעניק הספקבאמצעותם אשר  יםאוטובוס -  "האוטובוסים"
, תההתקשרוהאמורים יעמדו, במהלך כל תקופת  שהאוטובוסיםובלבד 
ורמת הבטיחות אותם קבעה רשות הרישוי  יםמפרטתקינה, הה בכל

  . ונספחיו במשרד התחבורה, ובכל יתר הדרישות המפורטות בחוזה זה

 הבסיס"מדד 
  "לערבות

 מדד ינושה במכרז ההצעות להגשת האחרון במועד הידוע, המחירים מדד  -
  ]הזכייה לאחר[יושלם . ____________, שנת  חודש בגין

"מדד התחבורה 
  הבסיסי"

 מדד ינושה במכרז ההצעות להגשת האחרון במועד הידוע, התחבורה מדד -
  ]הזכייה לאחר[יושלם . ____________, שנת  חודש בגין

 הלשכה שמפרסמת כפי), ופירות ירקות(כולל  לצרכן המחירים מדד - "המחירים"מדד 
  .שיחליפו אחר מדד כל או, לעת מעת לסטטיסטיקה המרכזית

"מקומות 
  השירות"

  .כפי שמפורט בנספח השירות והתפעול התעופה ברמון, שדה  -

"תקופת 
  ההתקשרות"

  לחוזה 7כהגדרתה בסעיף  -

  ייצוג  .2

 הרשות נציג .2.1

נציג (להלן: " בכתב וידו/או מי שיוסמך על  ,מנהלההוא , בא כוח הרשות לצרכי החוזה .2.1.1
 ). "מנהל החוזהו/או " "הרשות

, בכל עת הרשות נציגלן), ישתפו פעולה עם (כהגדרתם לה הספק ונציגהספק מתחייב, כי הוא  .2.1.2
, ווהנחיותי ואת כל המידע, הנתונים והמסמכים על פי דרישותי ולרשות ועמידיובכל עניין, ו

להלן. בהתאם יובהר, כי לא יהיה כל תוקף לפניה לגורם  5  סעיףוזאת מבלי לגרוע מהוראות 
העניין או לאישוריו או הנחיותיו  לפי, מטעמו שהוסמך מי/או ו הרלוונטי הרשות ציגנשאינו 

  של גורם כאמור.

הרשות  נציגנוספים.  נציגים וו/או להוסיף עלי נציגההרשות רשאית להחליף, מעת לעת, את  .2.1.3
 רשאי לפעול על ידי אחרים שיימצאו מתאימים לאותו עניין.

 הספק נציג .2.2

ו אשר יהיה סמכות עליונה בכל הקשור לחוזה, את הגורם אשר הספק ימנה, כנציג מטעמ .2.2.1
  .")הספק נציג(להלן: "או כל מי שימונה מטעמו  הכללי המנהל תפקידימלא אצל הספק את 

, לרבות מספר הטלפון, הטלפון הנייד וכתובת הדוא"ל, הספק נציגפרטי ההתקשרות עם  .2.2.2
 נציגש ובכתב לנציגי הרשות. ימסרו לרשות במועד חתימת החוזה ויתעדכנו בהודעה מרא

יהיה זמין טלפונית ובדוא"ל עבור הרשות בימי ושעות העבודה המקובלים, ויהיה  הספק
  הנציג הבלעדי והמוסמך להתחייב מטעמו של הספק בכל הקשור לחוזה.

ורה של הרשות לשם אם קיבל את אישאלא , נציג הספקאת לא יהיה רשאי להחליף ספק ה .2.2.3
 .כך מראש ובכתב
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   הספק והתחייבויות ותהצהר .3

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

כי אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין או חוזה להתקשרותו בחוזה ולביצוע  .3.1
התחייבויותיו על פיו; הספק אינו כפוף לכל התחייבות, לרבות התחייבות מותנית, המנוגדת 

תיו על פי חוזה זה ואין בחתימתו על חוזה זה ו/או בביצוע התחייבויותיו על פיו, משום להתחייבויו
  דין. -הפרה של חוזה ו/או התחייבות אחרת ו/או הפרה של כל דין לרבות תקנה, צו ופסק

וכי בחן ותמחר את כל  השירותיםכי דרש וקיבל את כל המידע, ההסברים וההבהרות בקשר עם ביצוע  .3.2
חוזה, לרבות התנאים הכרוכים בביצוע היים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על פי הגורמים העשו

השירותים בהתאם  ביצועהחובה לבחינת המידע האמור לצורך ש לו ידוע; כי הםמאפייניו שירותיםה
הספק  של והבלעדית המלאה אחריותו על מוטלות, דין כל הוראות עם בקשר ובפרט החוזה הוראותל

לא יהיה במסירת המידע האמור על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או על מנת וכי בכל מקרה 
  . דין כל הוראות שאר פי ועל החוזה פי עללגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות הספק 

המכרז, בחן באופן  מסמכיצרכי הרשות ודרישותיה לרבות אלו שנמסרו לו במסגרת  מלואכי הבין את  .3.3
כל נתון משפטי, ביצועי, תפעולי או עסקי  בנוסףוכן  השירותיםאת כל היבטי  בעל מקצוע ובעיניעצמאי 

נוספת שמצא לנכון,  ובחינה; כי לאחר שבדק את האמור וכל בדיקה השירותיםהרלוונטי לצורך ביצוע 
, בתנאים ובשאר הוראות החוזה והוראות כל דין, הנו היקף, לרבות עמידה בהשירותיםמצא כי ביצוע 
התמורה (כהגדרתה להלן), משקפת תמורה מלאה והוגנת לכל התחייבויותיו על פי  וכיי אפשרי ומעש

, תביעה/או ו טענה כל מלהעלות ומושתק מנוע יהיה וכן חוזר בלתי באופן בזאת מוותר והוא חוזהה
 . לכך בקשר שהן וסוג מין מכל

על הידע, הניסיון, ב וכי הינו שירותיםבתחומים הרלבנטיים לביצוע ה ה, עוסק ומתמחהספקכי  .3.4
המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים, מערך כוח אדם, האמצעים, הציוד, הרכבים, האישורים, 

תקופת  במהלך ותקפים מתאימים נהיגה רישיונותלרבות הרישיונות הנדרשים (ו, ההיתרים, ההסמכות
כי  וכןהשירותים,  לצורך מתןיועסקו על ידו  אשרעובדי הספק  לכל, דין לכל בהתאםההתקשרות 
במשך כל תקופת  ויעמדו עומדיםאשר ישמשו את הספק לצורך מתן השירותים כאמור,  האוטובוסים
] חדש[נוסח  התעבורה פקודת הוראות) רק לא(אך  ולרבות הרלוונטיות החוק הוראות בכלההתקשרות, 

"), לצורך עבורההת תקנות(להלן: " 1961 - "אתשכ, התעבורה ותקנות") התעבורה פקודת(להלן: "
וכל יתר הדרישות  החוזההתחייבויות הספק על פי  יתר כל ולביצוע םובמועד םבמלוא שירותיםביצוע ה

 . כפי שנקובות במסמכי המכרז האוטובוסים

כי במהלך כל תקופת ההתקשרות יבצע את השירותים ביעילות המרבית תוך הקפדה יתירה על לוחות  .3.5
ו/או כל  לחוזה זה א'כנספח  בנספח השירות והתפעול המצורףם הזמנים ו/או צירי התנועה הנקובי

, לביצוע ההסעות, ובכלל האמור ידאג יםהוראה ו/או דרישה אחרת של הרשות בקשר עם מתן השירות
, הכול במהירות נציג הרשותעל ידי  ו/או יקבע ללא עיכובים, מבלי לסטות מציר הנסיעה כפי שנקבע

 .זה ולשאר הוראות הדין האפשרית ובכפוף להוראות חוזה

 מספר את וכן, מתן השירותיםל הזמנים לוח את לשנות רשאית הרשותמודגש ומובהר בזאת, כי  .3.6
 לפי כאמור בנספח השירות והתפעול לביצועם הדרושים להלן 4.2.3 כמפורט בסעיף  האוטובוסים

 כדי בנספח השירות והתפעולנקוב ה הזמנים בלוח ואין לעת מעת תהרשו של התפעוליים הצרכים
 .שהיא עת בכל המלא בביצועו הרשות את לחייב

 נוסעים אחרים הנוסעים מטעם הרשות,ביחד עם ו/או יוביל סיע ילא כי במהלך כל תקופת ההתקשרות  .3.7
אם נדרש לעשות כן  , אלאו/או כל מטען, לפי העניין, פרט לנוסעים אשר מתחייבים ממהות השירותים

 , נציג הרשותי ל ידע

באמצעות   בצעלא י שבמהלך תקופת ההתקשרות מתחייב הספקמבלי לגרוע מהוראת סעיף זה לעיל,  .3.8
אחר בתמורה וללא תמורה, לשום אדם ו/או גוף , כל שירותשיועמדו לרשות הרשות,  האוטובוסים
 בתחום שירות כל לבצע שלא הספק מתחייב, לעיל זה סעיף מהוראת לגרוע מבלי .שאינו הרשות

 הרשאה קבל אם אלא התעופה בנמל ציבור או/ו גוף או/ו אדם לשום, תמורה וללא בתמורה השירותים
 .המפקח או/ו המנהל מאת ובכתב מראש

אשר הציג במסגרת הצעתו בתעבורה בטיחות הקצין  את עסיקכי במהלך כל תקופת ההתקשרות, י .3.9
 תקנותעל שמו של קצין הבטיחות האמור, בהתאם להוראות בעל תעודת הסמכה תקפה למכרז, 

ספק ה (א) לתקנות התעבורה 585"), לרבות תקנה תקנות התעבורה(להלן: " 1961 –תשכ"א  תעבורהה
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אם קיבל את אישורה של הרשות לשם כך מראש אלא , קצין הבטיחותאת לא יהיה רשאי להחליף 
 של קצין הבטיחות החילופי.  , ולאחר שהמציע לרשות את תעודת ההסמכהובכתב

כי במהלך כל תקופת ההתקשרות, יעניק את השירותים באמצעות נהגים ועובדים בעלי כל הרישיונות  .3.10
 . וההיתרים לביצוע השירותים ואשר עונים על כל הדרישות שהוגדרו בטופס הזמנת ההצעות במכרז

שנגרמה לציבור ו/או כל פגיעת גוף  סיםאוטובוב ו/או פגיעה  כי יודיע מידית לנציג הרשות על כל תאונה .3.11
 .במהלך ו/או במסגרת מתן השירותים ו/או לכל גורם אחר, הלקוחות/ העובדים

כי הוא מנהל את ספריו החשבונאים כדין, ומעביר דרך קבע לכל רשות רלבנטית את כל תשלומי החובה  .3.12
 תנאי כי בזאת בהרמוהקשורים בניהול עסקיו לרבות בכל הקשור לעובדים המועסקים על ידו. 

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

 נציג לרבות, כי מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה והאמור על פי כל דין, יקיים הספק ו/או כל מי מטעמו .3.13
 ושמירת הסודיות,אבטחת המידע  הוראותאת כל הכללים וכן  ההתקשרות במהלך כל תקופת הספק

לחוזה זה, וכן הוראות  'ג בנספחהוראות איכות הסביבה המפורטות , ב' נספחכ זה לחוזה המצורפים
  .הימנו נפרד בלתי חלק מהוויםוה ,'ד כנספחזה  לחוזההמצורפות  והגיהותהבטיחות 

מלא  כי כל המידע אותו מסר הספק לרשות במהלך המכרז לרבות המידע המפורט בהצעת הספק, הנו .3.14
ונכון באופן הדרוש לביצוע מלא התחייבויותיו של הספק; כי אין במסירת המידע כאמור בכדי לגרוע 

על כל שינוי ו/או עדכון במידע כאמור ו/או על כל  מיידיחוזה וכי יודיע לרשות באופן המאחריותו על פי 
 אמצעותו.מידע נוסף העלול להוות שיקול להתקשרות הרשות עמו ו/או לקבלת השירותים ב

אותו תבצע הרשות ו/או כל מי מטעמה (אם בכלל), במסגרת ביצוע השירותים ו/או הפיקוח כי ידוע לו ש .3.15
ו/או לכל מי מטעמו,  ספקכל הנחיה ו/או הוראה ו/או אישור שתעניק הרשות ו/או כל מי מטעמה ל

בכל , ורשותהאו הצהרה מטעם ו/חוות דעת  יםמהוו םאינ, כמו גם שהם אלא אמצעי ביקורת םאינ
ו/או מאחריותו הישירה, מהתחייבויותיו  ספקשחרר את העל מנת לגרוע ו/או ל מקרה לא יהיה בהם

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

מבלי לגרוע הנדרש לצורך מתן השירותים.  עותק מכל רישיון המנהלעביר לידי מתחייב לה ספקה .3.16
יפקע ו/או , אם או החוזה דיןכל על פי  לרשות יםהמוקנאחרים סעד זכות ו/או מהאמור לעיל ומכל 

יבוטל רישיון של הספק ו/או של מי מטעמו לצורך ביצוע השירותים, ו/או  שתידחה בקשתו לחידוש 
, על כךספק מיד עם היוודע ל מכל סיבה שהיא, יודיע על כך הקבלן בכתב לרשות לחידוש הרישיון

תהיינה כל טענות ו/או  ומבלי שלספק לאלתר את החוזהלסיים  תהא רשאית במקרה כאמור הרשותו
  בשל כך.ו/או זכות לפיצוי דרישות 

לא ימצא במצב  רכי יבצע את כל הוראות החוזה באופן התואם את האינטרס של הרשות, ובכלל האמו .3.17
 מסגרתוללא דיחוי, על כל עניין ב לרשות,להודיע של ניגוד אינטרסים כלפי הרשות וכן יפעל על מנת 

 . כי עלול להתעורר ניגוד אינטרסים כאמור ,באופן סבירממנו יתעורר או שניתן יהיה להסיק 

   השירותים .4

בתחום  לנוסעים הסעותי שירות לרשות יעניק, התקשרותמתחייב בזאת כי במשך תקופת ה הספק .4.1
 המפורטים ובמועדים, בשעות בתדירות, באופן, השטח האווירי בשדה התעופה על שם אילן ואסף רמון

: בהתאמה (להלן ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו א'נספח כ, המצורף לחוזה זה השירות והתפעול בנספח
  .)"נספח השירות והתפעול" -ו "השירותים"

ה במכרז אשר יבדבר הזכיההודעה  ממועד חודשים )7שבעה (לא יאוחר מ מתחייב בזאת, כי הספק
חדשים (במודל שנת היצור החדיש  אוטובוסיםלרשות  ידאג לספקתשלח לספק בכתב על ידי הרשות 

עם הספקת האוטובוסים יבוצעו בדיקות קבלה  .נספח השירות והתפעולביותר) העומדים בדרישות 
  . עולנספח השירות והתפעפ"י המפורט 

כך  ,כוללת בתוכה את תהליך בדיקת האוטובוסים (שבעה חודשים) יודגש כי התקופה הנקובה לעיל
  טרם המועד הנ"ל. לפחות  יום 30שבדיקות האוטובוסים יבוצעו 

העומדים בדרישות  , יעמיד הספק אוטובוסים2016יה בשנת יהודעת הזכאת  הנפיקה הרשות לספק
יעמיד  ,2017ה בשנת יהודעת הזכיאת לספק   ; הנפיקה הרשות2016 נספח השירות והתפעול מודל שנת

 .2017הספק אוטובוסים העומדים בדרישות נספח השירות והתפעול מודל שנת 
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 כלשהושעות  להיקף מתחייבת איננה הרשות, השירותיםבזאת כי בכל הקשור לביצוע  מובהר .4.2
עת לעת בהתאם לשיקול דעתה של ועשויים להשתנות מבלבד  על בסיס הערכות םמהספק, וכי הינ

  .וכן בהתאם לשינויים שיחולו (ככל שיחולו) בתנועת הנוסעים הרשות ולצרכיה התפעוליים

מנהל החוזה, יהיה רשאי, בכפוף לאישור  לעיל, מובהר כי 4.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 
, לבצע שינויים בתכולת ההתקשרות כזכות ברירה, ללא שינוי בתקופת הגורמים המוסמכים

הרשות. מבלי לגרוע מכלליות האמור,  יההתקשרות וללא שינוי מהות ההתקשרות, זאת בהתאם לנוהל
  לרשות תעמוד האופציות שלהלן, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי:

מספר בשנה (להלן: " כותהמוער שירותהשעות  30,000 - הגדלת היקף ההתקשרות מעבר ל .4.2.1
ממספר שעות השירות המוערכות, תהיה  25%בשיעור של עד  ,")שעות השירות המוערכות

התמורה תהא על פי הצעת  .מנהל החוזהשתימסר לו מ לספק על כךמראש באמצעות הודעה 
כל הגדלה של  . ובהתאם להוראות החוזה למכרז במסגרת טופס ההצעה הכספית הספק

  ות מעבר לכך, טעונה קבלת אישור מהגורמים המוסמכים לשם כך ברשות.מספר שעות השיר

הנקובות בטופס ההצעה  היקף ההתקשרות מעבר לשעות השירות המוערכותהגדלת  .4.2.2
אשר לא מצריכה גיוס נוסף של עובדים על ידי הספק, תיעשה בהתראה מראש של  ,הכספית

גיוס ת המוערכות, תצריך ככל שהגדלת היקף ההתקשרות מעבר לשעות השירושעות.  72
תעמוד לספק בהתאם להחלטת הספק ולסבירות הצורך, נוסף של עובדים על ידי הספק, 

  . כאמור ) ימי עבודה לצורך גיוס30תקופה של שלושים (

הרשות תהיה רשאית להפחית את מספר שעות השירות המוערכות באופן שבו ככל  .4.2.3
וערכות, הרשות תודיע לספק על כך ממספר שעות השירות המ 25% -שההקטנה תהיה עד ל

 25% - למעלה משעות השירות המוערכות תהיה שהקטנת מספר שעות מראש. ככל  24
 ימי עבודה מראש.  30ממספר שעות השירות המוערכות, הרשות תודיע לספק על כך 

נוספים  לפנות לספק בבקשה להצבת אוטובוס/ים ,על פי שיקול דעתה ,הרשות תהא רשאית .4.2.4
באופן  אוטובוס/יםעל הוספת  הרשותהחליטה  .ההתקשרותבמהלך תקופת ע קבו באופן
 חודשים 7, תינתן לספק הודעה מוקדמת של האוטובוסים הקיימתכתוספת למצבת  ,קבוע

אוטובוס/ים נוסף/פים אשר יעמדו בכל הדרישות להצבת מראש  (כולל חודש בדיקה) 
נוסף יסוכמו בין אוטובוס כל  . התנאים הכספיים בגין הצבתהמפורטות במסמכי המכרז

  הצדדים במו"מ.

יודיע מנהל החוזה לספק על כך  היה ויידרש השירות טרם הצבת האוטובוסים הנדרשים, .4.2.5
שיאושרו על ידי מנהל החוזה, בהתאם לשיקול והספק ייתן את השירותים באמצעות רכבים 

התמורה . יםבכל כמות שתידרש עד להצבת והפעלת האוטובוסים הקבוע דעתו הבלעדי,
שעות כולל נהג. היה וימשך השירות מעבר  8לספק תהא על פי הצעתו לאוטובוס תגבור לכל 

 שעות באותו האוטובוס ישולם החלק היחסי על פי הצעת הספק לכל שעה נוספת.  8 -ל

ימי מספר "שנה  (להלן: ל המוערכים ימים 30 -מעבר ל צפויים כמות ימי תגבוריםהגדלת  .4.2.6
באמצעות הודעה מראש לספק על כך שתימסר לו ממנהל החוזה. וצע תב"), התגבורים

ובהתאם להוראות  התמורה תהא על פי הצעת הספק למכרז במסגרת טופס ההצעה הכספית
ם הנקובים בטופס יהצפוי למען הסר ספק מובהר, כי כמות ימי התגבורים.  להלן 11.2סעיף 

להשתנות מעת לעת לפי צרכי  ועשויה הובאה כאומדן בלתי מחייב, במכרז ימים) 30ההצעה (
על פי ימי התגבורים  הרשות תהא רשאית להפחית/ להגדיל את היקף  הרשות ושיקולה. 

  .שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה מעת לעת

  שיהיה זכאי לתמורה  ומבלי, יישא הספק בחבות השירותים מביצוע נפרד בלתי כחלק .4.3
  בקרה ועדכון שוטפים, בתדירות  ישיבותהרשות  נציג מכל מין וסוג שהוא, לקיים עם נוספת

 נותני וצוות, הרשות נציגי ישתתפו במסגרתם, הרשות ובמשרדי) בכלל(אם  הרשותכפי שתיקבע על ידי 
 הרשות ידי על תתבקש נוכחותו אשר הספק של מטעמו מי כל וכן הספק מטעם הרלוונטיים השירות

אודות  שוטףתיעוד ודיווח  לרשות וימסורהספק  ינהלהעדכון "). במסגרת ישיבת עדכון ישיבת(להלן: "
היבטיו השונים, וכן דיווח על כל מידע בקשר עם השירותים והפעילות המתבצעת  עלהשירותים  ביצוע

  במסגרתם. 

, מהםוכחלק בלתי נפרד  השירותים לביצוע התחייבויותיולמען הסר ספק יובהר בזאת, כי במסגרת  .4.4
ו/או  המסמכיםאת כל  להנפיקוכן  הפעולותמלאה והבלעדית לבצע את כל הספק באחריות ה יישא

, בכל כמות שתידרש, ככל שנדרש מיומנים נהגיםלרבות  הנדרשאדם  כוחאת כל  להעמיד/או ו הדוחות
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 מתבקש שביצוען, פעולותעמידה במלוא התחייבויותיו על פי החוזה, במלואן ובמועדן וכן לבצע  לשם
ברמה הנדרשת בחוזה ו/או ברמה הנדרשת בהתאם  ביצועם לשם/או ו יםהשירותבשל טבעם של 

 על והכול, זה בחוזההאמורים אינם נדרשים במפורש  פעולהלהוראות כל דין, גם אם הביצוע ו/או ה
 ובהתאם החוזה הוראות פי על, ובמועדם במלואם, השירותים והשלמת ביצוע את להבטיח מנת

 בביצועתיחשבנה ככלולות  כאמור פעולות ביצועובהר בזאת, כי הסר ספק מ למען. דין כל להוראות
 חשבון על, נוספת תמורה כל ללא, מטעמו מי/או ו הספק ידי על יתבצעו והן, לכל דבר ועניין, השירותים

 .  שהיא וסוג מין מכל תמורה לכל בגינם זכאי יהיה שהספק ומבלי הספק

. בנוסף, רשותכים בשום צורה ואופן לחייב את האחד מטעמו אינם מוסמ וכל הספק כי, בזאת מובהר .4.5
 מי/או ו הוא לפיו, כלשהוכלפי צד שלישי כלשהו כל מצג  יצרושהוא וכל מי מטעמו לא  הספקמתחייב 
 את הספק הפר. ובכתב מראשאלא בכפוף לקבלת הסמכה ספציפית,  רשותאת ה לחייב מוסמך מטעמו
הרשות בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה כל  זה לעיל, תהיה כל פעולה שבצע בשם סעיף הוראת

  באחריות הבלעדית כלפי הרשות וכלפי כל צד שלישי, לכל פעולה כאמור.   יישאתוקף, והספק 

מוותר בזאת, וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה בקשר עם עיכובים שנגרמו  הספק .4.6
ו, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל, בשל העדר בביצוע התחייבויותיו על פי החוזה ככל שאלה נגרמ

תיאום ו/או בשל העדר שיתוף פעולה של הספק ו/או של מי מטעמו עם הרשות ו/או עם צדדים 
 שלישיים אחרים, לרבות הגורם המסמיך ו/או עם כל מי מטעמם. 

רות והתפעול, השינספח  –א'  נספחכחלק בלתי נפרד מביצוע השירותים, הספק יפעל בהתאם להוראות  .4.7
 .דיוובלרבות עמידה בכל התחייבויותיו לע

 מתן השירותים הספק בקשר עםנוספות של התחייבויות  .5

הספק כי במהלך כל תקופת ההתקשרות יקיים את נספח השירות והתפעול, מתחייב הוראות מבלי לגרוע מ
  ההוראות הבאות:

 : האוטובוסים .5.1

, יהיו תקופת ההתקשרותנתון, מהלך כל הספק ישא, על חשבונו, באחריות לכך שבכל רגע  .5.1.1
 המיועדים לצורך מתן השירותים, לעיל) וכלי רכב מסוג אוטובוס (כהגדרת 5בבעלותו, לפחות 

  . בנספח השירות והתפעולוהמקיימים כנדרש ובכל עת, אחר מלוא הדרישות המפורטות 

שימושו הבלעדי של לעניין סעיף זה: גם האוטובוסים אשר המצויים בהחזקתו וב -" בבעלותו"  
 הספק מכוח חוזה ליסינג (תפעולי או מימוני) עליו הוא חתום עם חברת ליסינג.

, כל תחילת מתן השירותיםמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הספק לכך שבמועד  .5.1.2
בה תתקבל אצלו  ייצור המשנת חדשים האוטובוסים אותם יעמיד לצורך מתן השירותים יהיו 

  . במכרזיה יהודעת הזכ

, יעמיד הספק אוטובוסים העומדים 2016יה בשנת יהנפיקה הרשות לספק הודעת הזכקרי, 
יה בשנת י; הנפיקה הרשות  לספק הודעת הזכ2016בדרישות נספח השירות והתפעול מודל שנת 

 2017יעמיד הספק אוטובוסים העומדים בדרישות נספח השירות והתפעול מודל שנת  ,2017

 האוטובוסים, יעמדו תקופת ההתקשרותשבונו, באחריות לכך שבמהלך כל הספק ישא, על ח .5.1.3
בכל דרישות הדין, לרבות ומבלי לגרוע, דרישות התקינה ו/או הבטיחות שקבעה לשם כך רשות 

 .האוטובוסיםהרישוי במשרד התחבורה עבור 

 האוטובוסיםיהיו  תקופת ההתקשרותהספק ישא, על חשבונו, באחריות לכך שבמהלך כל  .5.1.4
קינים ומתאימים למתן השירותים, לרבות ומבלי לגרוע, מצוידים, ערוכים ומתוחזקים, בכל ת

  .השירות והתפעולעת, בהתאם לכל ההוראות המפורטות לשם כך בנספח 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הספק ישא, על חשבונו, באחריות המלאה לתקן ו/או לתחזק, 
כל פגם ו/או נזק ו/או ליקוי, מכל מין וסוג שהוא  באופן שוטף ובמהלך כל תקופת ההתקשרות,

ואשר נגרמו מכל סיבה שהיא, לרבות ומבלי לגרוע, פגיעות ו/או מעיכות ו/או שריטות ו/או 
ו/או מי  נציג הרשותומחוצה להם, תוך התקופה שיקצוב  האוטובוסיםליקויי צבע בתוך 

במצב הדרוש  האוטובוסיםת , והכול על מנת להעמיד אלהוראותיולשם כך ובהתאם מטעמו 
 על פי חוזה זה ונספחיו לצורך מתן השירותים.   

הודעה יום ממועד ה 30- הספק יגיש לרשות לא יאוחר ממבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, 
זכייה תכנית עבודה מפורטת הכוללת לו"ז לביצוע והתאמת האוטובוסים המוצעים על ה

  . עוללדרישות הנקובות בנספח השירות והתפ
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הרשות תהיה רשאית בכל שלב של התוכנית המוצעת לבחון ולבדוק את התקדמות הביצוע 
ביחס לתוכנית ובמידת הצורך לדרוש מהספק לתקן ו/או לשנות את הלו"ז כך שיתאים למועד 

 אוטובוסים חדשיםיעמיד הספק  חודשים 7 -לא יאוחר מ כאמור לעיל ולהלן, .תחילת השירות
 בדיקות קבלהפעול, כאשר לאוטובוסים הנ"ל יערך תספח שירות והת נישוהעומדים בדר

עפ"י המפורט במפרט הטכני וטבלת הבדיקה הרצ"ב.  כמפורט בנספח השירות והתפעול.
התקופה הנקובה לעיל כוללת בתוכה את תהליך בדיקת האוטובוסים כך שבדיקות 

  יום טרם המועד הנ"ל. 30האוטובוסים יבוצעו 

ם ו/או אי התאמות כלשהם מתחייב הספק לתקן את הנדרש תיקון באופן היה וימצאו ליקויי
  מיידי וללא כל עיכוב.

האוטובוסים ישארו במקום מתן השירות החל ממועד הנ"ל עד לתחילת מתן השירות עפ"י 
  החוזה במקום אשר יוקצה לכך ע"י הרשות.

 של הרישוי מספרי רוטפי את, נציג הרשות ו/או מי  מטעמובכתב של  ולאישורכן יעביר הספק 
 המקיף הביטוח ופוליסות הביטוח תעודות העתקי, האוטובוסים של הייצור שנת, האוטובוסים

 כלשהי אחריות הרשות על להטיל האמור הרשות באישור שיהיה מבלי וזאת, האוטובוסים של
 שלא לספק להורות רשאים יהיו המנהל או/ו המפקח. החוזה פי על הספק מאחריות לגרוע או

 לא נמצאהאמור  שהאוטובוס ובלבד, ל"הנ האוטובוסים רשימת מתוך מסויםאוטובוס  להפעיל
 שקול לפי סבירה בלתי בצורה מלוכלך שנמצא או/ו נספח השירות והתפעול דרישות י"עפ תקין
     .המפקח דעת

 כל השירותים מתן לצורך להפעיל שלא, בזאת מתחייב הספק, לעיל זה בסעיף לאמור בנוסף .5.1.5
 אוטובוס האמור ובכלל, נציג הרשות ו/או מי מטעמו ידי על ובכתב מראש אושר שלא, ובוסאוט

 או/ו אחרים אוטובוסים להפעיל צורך נתגלה .נספח השירות והתפעול דרישות בכל עומד שאינו
, משביתה תקלה בשל היתר בין, לעיל זה משנה סעיף לפי שאושרו אלו על ו/או חלופיים נוספים
 בכתב אישורו את הנוספים או/ו האחרים האוטובוסים את יפעיל בטרם, כך םלש הספק יקבל
 באופן, הרשות דעת שיקול פי על, שתיערך ככל, תיערך האוטובוסים בדיקת. נציג הרשות של

 בנספח השירות והתפעול.ובהתאמה לדרישות המפורטות , כך לשם הרשות שתקבע ובמועדים

 פרסומים ושילוט .5.1.6

השילוט  בשילוט מתאים עפ"י דרישה וקביעת נציג הרשות. וניסומ האוטובוסיםכל  .5.1.6.1
השירות כמפורט בנספח הינו באמצעות הדבקת מדבקה כללית ע"ג האוטובוס 

  הספק. תהיה על חשבונו שלעלות המדבקה והתקנתה . והתפעול

ת ועפ"י ורשהע"ג האוטובוסים (פנימי/חיצוני) יהיו בבלעדיות של  ושילוטפרסום  .5.1.6.2
יותקנו ע"ח הרשות והתפעול וט למעט המפורט בנספח השרות כל השיל .החלטתה

 או מי מטעמה. 

ת ורשהשל  על גבי האוטובוסים יהיו מפרסומים שייצברו כתוצאה ההכנסותכל  .5.1.6.3
 בגין כך.ו/או דרישה לא תהיה כל טענה ולספק בלבד 

 אוטובוס חלופי .5.1.7

ים שבאמצעותם מעניק הספק את השירות באיזה מהאוטובוסיםבמקרה של תקלה  .5.1.7.1
הספק מתחייב להציב אוטובוס  ,פול שוטף או יזום)יט עקבשל רכב  השבתה(ולא 

, אשר עומד בכל הדרישות שעות מרגע העברת ההודעה לספק 4חלופי תוך 
 . המפורטות בחוזה זה ובנספחיו

במקרה של השבתת אוטובוס עקב טיפול שוטף או יזום, אשר ידוע מראש לספק,  .5.1.7.2
עד אוטובוס חלופי העומד בכל הדרישות המפורטות הספק מתחייב להציב מבעוד מו

בחוזה זה ובנספחיו, באופן שמתן השירותים על ידו לא תיפגע ו/או תתעכב בכל 
 אופן שהוא. 

במועדים אשר לא יפגעו במתן  ועל חשבונו הספק ל ידיתדלוק וניקיון כל האוטובוסים יעשה ע .5.1.8
  השירותים על ידו. 

הספק באמצעות מוסכים המורשים לכך. הספק  אחזקת האוטובוסים תתבצע באחריות .5.1.9
מתחייב לתקן להטיב, להחליף ככל שיידרש חלפים ותיקוני צבע ופח באוטובוסים כך  שיעמדו 
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תיקון תקלה משביתה ייחל מיד עם גילוי התקלה עד  בכל עת בדרישות החוזה ונספחיו.
  לפתרונה באמצעות המוסך המורשה.

וכן תדלוקם באופן רצוף  (נספח א') מפורט בנספח התפעוליביצוע ניקיון באוטובוסים על פי ה .5.1.10
  וקבוע כל זמן מתן השירותים.

 הנהגים .5.2

ישא, על חשבונו, באחריות לכך שכל הנהגים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירותים  ספקה .5.2.1
יהיו, במשך כל תקופת החוזה, בעלי רישיונות נהיגה מתאימים ותקפים, וכן בעלי ידע, 

נספח השירות ואשר עונים לדרישות  השירותיםומנות המתאימים למתן תודעת שירות ומי
 .והתפעול

יעסיק ההתקשרות ישא, על חשבונו, באחריות לכך שבכל רגע נתון, מהלך כל תקופת  ספקה .5.2.2
כשהוא  להסעת נוסעים באוטובוסמתאים לצורך מתן השירותים, נהגים בעלי רישיון נהיגה 

 .תקף על שמם של הנהגים האמורים

ישא, על חשבונו, באחריות לכך שכל הנהגים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירותים,  פקסה .5.2.3
, וכן השירו והתפעולבנספח יעברו הכשרה מתאימה בהתאם להוראות המפורטות לשם כך 
כאמור, בין היתר בקשר  זהיטמיעו ויקיימו את כל ההוראות הרלוונטיות המפורטות בנספח 

העבודה, מנהלה, ניקיון, טיפולים שוטפים, בטיחות, וכל כל עם התייצבות הנהגים, נוהלי 
ו/או אשר תידרש על ידי המנהל  דרישות השירותהוראה אחרת ו/או נוספת הכלולה בנספח 

 ו/או המפקח מעת לעת.  

, מייד עם חתימת חוזה זה על ידי הרשות, ספקמבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, ימציא ה .5.2.4
 רשימת את, בטחוני וסינון בדיקה לצורך היתר ובין המנהל או/ו המפקחלאישורם בכתב של 

, הפרטי שמם פירוט לרבות, השירותים את להעניק ספקה מתעתד באמצעותם אשר, הנהגים
 המען, עליה שנת, לידה ארץ, לידה שנת, זיהוי תעודת מספר, קודמים שמות, המשפחה שם

, הרלוונטי הרכב בכלי הנהגים של םתקפי נהיגה ורישיונות זהות תעודות העתקי וכן המלא
 לגרוע או כלשהי אחריות הרשות על להטיל האמור הרשות באישור שיהיה מבלי וזאת

 שלא ספקל להורותיהיה רשאי  נציג הרשות ו/או מי מטעמו. החוזה פי על ספקה מאחריות
 הסיבה את לנמק החובה עליהם שיהא מבלי הנהגים רשימת מתוך מסוים נהג להעסיק
  . כך עם בקשר תביעה או/ו טענה כל על מוותר ספקוה אהלהור

 ובכתב מראש אושרו שלא נהגים להעסיק שלא מתחייב ספקה, לעיל זה בסעיף לאמור בנוסף .5.2.5
 לפי שאושרו אלו על נוספים או/ו אחרים נהגים להעסיק צורך נתגלה נציג הרשות. ידי על

 הנוספים או/ו האחרים הנהגים את יעסיק בטרם, כך לשם ספקה יקבל, לעיל זה משנה סעיף
 נציג הרשות. של בכתב אישורו את

 ועל הבלעדית אחריותו על, מיידי באופן יחליף ספקה כי, בזאת מובהר ספק הסר למען .5.2.6
 זה סעיף בדרישות עומד אינונציג הרשות  של הבלעדי ודעת שיקול לפי אשר נהג כל, חשבונו
 ספקל שתהיה ומבלי החוזה פי על ירותיםהש למתן ספקה מאחריות לגרוע מבלי וזאת, לעיל
 .  לכך בקשר תביעהדרישה ו/או  או/ו טענה כל

 יתר התנאים לעניין הנהגים הינם כמפורט בנספח א' לחוזה. .5.2.7

 פיקוח מטעם הספק .5.3

ביצוע השירותים מפקח מטעמו וכן  מבלי לגרוע מאחריותו של נציג הספק, הספק מתחייב להציב לצורך
  . השירות והתפעולוטף של השירותים, הכל כפי שמפורט בנספח מספר אחמשי"ם לניהול ש

  הקצאת נכסים .6

לצורך ביצוע התחייבויותיו של הספק על פי החוזה, תעמיד הרשות ללא תמורה וללא תשלום דמי  .6.1
שימוש ושירותים מיזוג ניקיון ואחזקה לרבות שימוש במים, לרשות הספק מתחם שרות ואזור תפעול 

אושר לקבלן לבצע שרותי אחזקה לצורך תיקון תקלות, כולל ניקיון של כלי משותף עם אחרים, בו י
  הרכב. 

 לחוזה. 1מפרטי הנכסים מצורפים כנספח ה' 
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הספק לא ישלם עבור השימוש בחשמל באזור התפעולי המשותף, הכולל חדר ניהול משמרת חדר  .6.2
לים, ושטיפת רכבים מנוחה נהגים, שירותים, מקלחות ומטבחון. הרשות תאפשר לספק לבצע טיפו

באזור הטיפולים שמוקצה לנושא באזור מצ"ק וזאת ללא תמורה וללא תשלום דמי שימוש והוצאות 
  מים.

על חוזה לשימוש בנכס בנוסח המצורף לחוזה  וכתנאי להקצאתו, יחתום לשם הקצאת הנכס המוקצה .6.3
 ובכלל האמור חוזה, ל  2ה'נספח אופן החזקת הנכס  המוקצה יעשה בהתאם להוראות  .'ה נספחזה כ
  ספק.בין הורשות הבין  האחזקהביצוע עבודות מטלות חלוקת  וגדרוה

על מנת לאפשר רק הנה אך ו, לעיל 6.1יף הקצאת הנכסים שניתנה לספק כמפורט בסעכי  מובהר בזאת, .6.4
היו רשאים להשתמש , לא יומי מטעמכל ו/או לספק את ביצוע השירותים, וכי בכל מקרה, הספק 

מביצוע לכל צורך ו/או מטרה אחרת שאינה מהווה חלק המוקצים ו/או בחליפיהם כאמור בנכסים 
 השירותים. 

כהענקת בשום מקרה לא יתפרשו , שניתנו לספקהנכסים הקצאת למען הסר ספק מובהר בזאת, כי  .6.5
את, כי יהיה מנוע מצהיר בזכלשהי לספק, קניינית ו/או אחרת, בנכסים המוקצים, והספק זכות 

 זכות חוקית כאמור.ו ו/או למי מטעמו כל לעצממלטעון ו/או לתבוע  ומושתק

   ההתקשרות תקופת .7

מהמועד אשר יהיה נקוב בהודעת  החלשנים,  10למשך התקשרות בהתאם לחוזה זה תהא  תקופת .7.1
 "מתן השירותיםתקופת " -" והודעת התחילהלהלן: "( 7.5 סעיף בהתאם להוראתלספק מנהל החוזה 

 ). "ותתקופת ההתקשראו "

תמנה תקופת מתן אוטובוסים וטרם התחילה תקופת מתן השירותים היה והציב הספק את ה  .7.2
  .מלאות שנים) 10(עשר לתקופה של החל ממועד הודעת התחילה רק השירותים 

יידרש הספק ליתן את השירותים טרם מועד הצבת האוטובוסים לעיל, היה ש 7.2בסעיף  על אף האמור .7.3
כך שסך התקופה למתן השירותים יהא עשר  ,ו תתווסף לתקופה של עשר שניםכנדרש בחוזה, תקופה ז

 שנים מיום הצבתם ובצירוף תקופת מתן השירותים טרם הצבתם.

זכות  היאהספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי ביטול החוזה ו/או הפסקת ההתקשרות,  .7.4
בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע  , הוא מוותרסעיף סיום החוזההמוקנית לרשות, וכי בקרות 

ומושתק מלטעון כל טענה בשל כך, לרבות טענה בדבר הסתמכותו להעניק את שירותים במשך כל 
תקופת ההתקשרות ו/או הסתמכותו להעניק את השירותים ובפרט טענות שעניינן השקעות אותן 

 השקיע הספק בקשר עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם.

 רשות בקשר עם עיכובים בתחילת תקופת ההתקשרותזכויות ה .7.5

 , מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר:הספק .7.5.1

בהליכי  כי ידוע לו שנכון למועד פרסום המכרז, מצוי שדה התעופה רמון .7.5.1.1
כי בכל מקרה, תקופת ההתקשרות, תחל על פי הודעת הקמה ועבודות 

ר השלמת עבודות ההקמה של להלן, רק לאח 7.5.1.3הרשות כאמור בסעיף 
 שדה התעופה רמון.

על פי הערכת הרשות, עבודות ההקמה של שדה התעופה רמון עתידות  .7.5.1.2
"). לצד מועד ההשלמה המשוער(להלן: " 2017להסתיים במהלך שנת 

האמור, הצפי להשלמת עבודות ההקמה של שדה התעופה רמון ובהתאם, 
היא משקפת הערכה בלבד הצפי לתחילת תקופת ההתקשרות, אינה וודאית ו

 שאיננה מחייבת את הרשות בשום צורה ואופן. 

 נוכח כל האמור לעיל, מוקנות בזאת לרשות, כל אחת מהזכויות הבאות:  .7.5.1.3

תחילת תקופת ההתקשרות, תחול לאחר השלמת עבודות ההקמה  .7.5.1.3.1
בשדה התעופה רמון ורק במועד אותו תקבע הרשות לשם כך, 

ימים מראש  90, בכתב, קלספבהודעה מראש שתימסר לשם כך 
מתן תחילת תקופת " –" ו הודעת תחילה(להלן, בהתאמה: "

 "). השירותים
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לעיל, הרשות תהיה רשאית זה מובהר, כי חרף האמור בסעיף 
את הודעת התחילה במועד ההשלמה המשוער  הספקלהנפיק עבור 

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

 לצד האמור, מובהר במפורש, כי בנסיבות בהן לא הנפיקה הרשות
חודשים ממועד חתימת  12 - הודעת תחילה עד לא יאוחר מ לספק

רשאי להודיע  הספק"), יהיה תקופת הבינייםהחוזה (להלן: "
ימים  30לרשות, בכתב, החל מתום תקופת הביניים ועד לתום 

תקופת " - " ו הודעת ביטולמהמועד האמור (להלן, בהתאמה: "
"), על ביטול החוזה עם הרשות, וזאת מבלי שהודעת הביטול הביטול

האמורה תחשב כהפרת החוזה על ידי מי מהצדדים ומבלי שלמי 
מהצדדים תעמוד כלפי משנהו, כל טענה, תביעה ודרישה בקשר לכך. 

טול בכתב תוך תקופת הביטול, לרשות הודעת בי הספקלא הנפיק 
ימשיך החוזה לעמוד בתוקפו ללא מגבלת זמן (לרבות זכותה של 
הרשות להנפיק במהלך התקופה האמורה, ללא מגבלת זמן, הודעת 
תחילה), וזאת למעט בנסיבות בהן תקבע הרשות אחרת, באמצעות 

לא תעמוד כל  לספקהגורמים המוסמכים ברשות. למען הסר ספק, 
ול החוזה במידה ולא הנפיק הודעת ביטול במהלך תקופת זכות לביט

 הביטול, מכל סיבה שהיא.       

הנפיקה הרשות לספק הודעת תחילה (לרבות בנסיבות המתוארות  .7.5.1.3.2
לעיל), תהיה הרשות רשאית לעכב את תחילת   7.5.1.3.1בסעיף 

תקופת מתן השירותים, מעבר למועד הנקוב בהודעת התחילה 
זמן קצובים אותם תקבע הרשות מעת לעת,  הרשות, וזאת לפרקי

ימים מראש (להלן, בהתאמה:  30בהודעה מוקדמת לספק של 
 ").תקופת העיכוב" –" ו הודעות עיכוב"

מתן הודעת עיכוב, תידחה תחילת תקופת  לספקהנפיקה הרשות  .7.5.1.3.3
למועד הנקוב בהודעת העיכוב מבלי שהדבר ייחשב  השירותים

 לספקמבלי ש –ען הסר ספק כהפרת החוזה על ידי הרשות ולמ
תעמוד כל זכות לביטול החוזה. לצד האמור, בגין התקופה שממועד 

הנקובה בהודעת התחילה ועד למועד  מתן השירותיםתחילת תקופת 
בפועל או עד למועד בו תחליט הרשות על  מתן השירותיםתקופת 

זכאי, כסעד  הספקביטול החוזה (ככל שתחליט ולפי המוקדם), יהיה 
₪  20,000, מלא, בלעדי וסופי בגין האמור, לתשלום בסך של יחיד

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

זכאי  הספקתקופת עיכוב המשקפת חלק מחודש קלנדארי, יהיה 
  ב.      לחלק היחסי של התשלום החודשי בגין עיכו

ובזכויות  7.5.1.3.3למען הסר ספק מובהר, בזאת, כי אין באמור בסעיף  .7.5.1.4
הצדדים על פיו, על מנת לגרוע מזכותה של הרשות לבטל את החוזה, בכל עת 
על פי הוראותיו ו/או לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי החוזה 

 ו/או על פי דין.  

בסעיף זה והפעלתן מהוות זכות , כי כל הסמכויות הנקובות לספקידוע  .7.5.1.5
מוקנית של הרשות והם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כאמור; כי 

את הנסיבות המתוארות בסעיף  הספקבעצם הגשת הצעתם למכרז, שיקלל 
זה לעיל ולהלן, זכויות וסמכויות הרשות על פיהן, ההוצאות והעלויות  7.5.1

ר, לרבות כל הסיכונים בהן ידרשו לשאת בהתקיימן של נסיבות כאמו
הכלכליים, התפעוליים והמסחריים ושאר ההשלכות הכרוכות בכך. עוד ידוע 

, כי ההסדרים הנקובים בסעיף זה לעיל, כמו גם סעדים המוקנים לספק
, הספק, הנם סופיים, יחידים, מלאים ובלעדיים עבור לספקבמסגרתו 

י ו/או תשלום ו/או לא יהיה זכאי בשום מקרה, לכל פיצוי ו/או שיפו הספקו
החזר ו/או כל סעד מכל מין וסוג בגין התקיימות איזה מנסיבות המתוארות 

 בסעיף זה לעיל ו/או בגין מימוש ו/או אי מימוש זכויות הרשות על פיו.
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 וקבלני משנה אדם כוח .8

 אדם כוח .8.1

, יוקצה לטובת ביצוע תקופת במהלך עת שבכל לכך והבלעדית המלאה באחריות יישא הספק .8.1.1
רותים כל כוח האדם, בכל היקף נדרש, לצורך ביצוע והשלמת השירותים במועדם, וזאת השי

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

בכפוף  אלא ,מטעמומשנה  קבלני לבצע את השירותים באמצעותיהיה רשאי לא  הספק .8.1.2
, אשר יינתן על ידה במקרים מיוחדים לכך בכתבו מראש, ותהרש של אישורה לקבלת

 . ובנסיבות מוצדקות בלבד

, מיומנות מקצועית, ניסיון בעל יהיה המשנה מקבלני אחד שכל לכך באחריות יישא הספק .8.1.3
 עלוהאישורים הנדרשים  ההסמכות, ההיתרים, ההרשאות, תכישורים וכן בעל כל הרישיונו

לצורך ביצוע  וכן על פי חוזה זה ו/או כל רשות מוסמכת החוז/או ו הדין כל הוראות פי
השירותים. הרשות תהיה רשאית, אך לא חייבת, לאשר את קבלני המשנה, כולם ו/או חלקם, 
וזאת מבלי שיהיה באמור על מנת לגרוע ו/או לפגוע בשום צורה ואופן מאחריות הספק 

 לביצוע השירותים במלואם ובמועדם על פי החוזה. 

 כלפי, והבלעדית המוחלטת, המלאה באחריות יישאסר ספק מובהר בזאת, כי הספק ה למען .8.1.4
 ביצוע: האמור ובכלל השירותים ביצוע עם בקשר מטעמה מי כל כלפי/או ו הרשות

 ולרבות הרשות דרישת פי על לרבות, המשנה קבלני באמצעות היבטיהם כל על השירותים
/או ו המשנה קבלני את הרשות באישור יהיה לא. ידה על שאושרו משנה קבלני באמצעות
 מכל, אחריות הרשות על להטיל מנת על כאמור משנה קבלני באמצעות השירותים בביצוע

 מוותר והספק, החוזה פי על מטעמו מי/או ו הספק מאחריות לגרוע/או ו, שהוא וסוג מין
 . לכך בקשר שהן וסוג מין מכל תביעה/או ו טענה כל מלהעלות ומושתק מנוע יהיה וכן בזאת

שתידרש לנמק את  ומבליהבלעדי  התהיה רשאית לדרוש, בכל עת, לפי שיקול דעת הרשות .8.1.5
אחד מעובדי הספק ו/או מקבלני המשנה והספק מתחייב  כלהחלטתה, את החלפתו של 

קבלת הדרישה כאמור ולא יאוחר  לאחר בסמוך, הרשות של רצונה לשביעות, החליפםל
כך, וזאת מבלי שהחלפה כאמור תהווה עילה לדחייה או  מהמועד אותו נקבה הרשות לשם

לאיחור בביצוע התחייבויות הספק על פי החוזה, והספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע 
 ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. 

את  לא יהיה רשאי להחליף מי מעובדי הספק ו/או מקבלני המשנה, למעט אם קיבל הספק .8.1.6
אישורה של הרשות לשם כך מראש ובכתב, וזאת מבלי שהחלפה כאמור תהווה עילה לדחייה 

 מנוע יהיה וכן בזאת מוותר והספק, החוזה פי על הספק התחייבויות בביצוע לאיחור או
 . לכך בקשר שהן וסוג מין מכל, תביעה/או ו טענה כל מלטעון ומושתק

 - ו 8.1.5 המשנה המחליף, כאמור בסעיפים  ספק הסר ספק מובהר, כי עובד הספק ו/או למען .8.1.7
 ההסמכות, ההיתרים, ההרשאות, הרישיונות, הכישוריםהידע,  יאף הם בעל יהיולעיל,  8.1.6 

ו/או כל רשות מוסמכת לצורך ביצוע  חוזה/או ו דין כל הוראות פי עלוהאישורים הנדרשים 
 השירותים. 

פי שיקול דעתם, באמצעות - מובהר ומודגש בזאת שגורמי הביטחון ברשות יהיו רשאים, על .8.1.8
  הודעה מנומקת בכתב, לאסור את כניסת מי מהנהגים לתחומי השדה לשם מתן השירותים.

  עצמאי ספקהספק  כ .8.2

צהיר כי איננו מהרשות, וכי הספק  יעובד םהספק אינ ועובדיהספק  נציגמוסכם בזה בין הצדדים, כי 
  , לפיכך:1996 - כוח אדם כמשמעו בחוק העסקת עובדי כוח אדם, תשנ"ו ספק

פי החוזה ואין  לעצמאי בביצוע התחייבויותיו ע ספקמוסכם בין הצדדים, כי הספק משמש כ .8.2.1
או למי שיתמנה על ידם ו/ הרשות לנציגלראות כל זכות שניתנה על פי החוזה לרשות ו/או 

הספק, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות החוזה  נציגילפקח, להדריך או להורות ל
 ולא יהי םכל זכויות של עובד הרשות וה הספק נציגיבמלואן, ולא תהיינה לספק ו/או ל

מהרשות לכל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביטול או סיום החוזה,  םזכאי
  שהיא. מכל סיבה
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לגבי העובדים שיועסקו על ידו לפי החוזה,  תקופת ההתקשרותהספק מתחייב לקיים בכל  .8.2.2
 אחר האמור בכל דין לעניין יחסי עובד ומעביד וזכויות עובדים, לרבות חוק שכר מינימום.

הספק יהיה אחראי כלפי הרשות מול כל טענה ו/או תביעה של רשויות מוסמכות בכל הנוגע  .8.2.3
  על פי החוזה. שירותיםבקשר לביצוע ה להוראות כל דין

הספק מתחייב להבטיח לגבי עובדים אשר ימצאו באתרי הרשות, כי אלה ינקטו בכל אמצעי  .8.2.4
 על פי פקודת הבטיחות בעבודה ו/או כאמור בכל דין לעניין אמצעי בטיחות.

  שיפוי .8.3

כת, בכל מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים, כי במידה וייקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמ .8.3.1
זמן שהוא, כי עובד מעובדי הספק ייחשב כעובד הרשות, הספק ישפה את הרשות על כל נזק 

  כספי שייגרם לה כתוצאה מכך לרבות שכ"ט עו"ד, הוצאות וכיוצא בזה.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזק כספי משמעו גם כל סכום כספי שהיה על הספק  .8.3.2
בות: גמלאות, לפיצויים וליתר הזכויות הסוציאליות כמעביד להעמיד לזכותו של העובד, לר

 המתחייבות מכוח עבודתו.

הרשות תהא רשאית להיפרע בגין נזק זה כולו או חלקו באמצעות קיזוז מהתמורה על פי  .8.3.3
  חוזה זה, והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הרשות.

מעמדו של יהיה תלוי ועומד הליך משפטי בקשר ל ההתקשרותהיה וביום סיום תקופת  .8.3.4
העובד וטרם נתקבלה החלטת הערכאה השיפוטית המוסמכת בדבר, תהא הרשות רשאית 

 , עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.וזאת לספק התשלום את עכבל

 בקשר עם תנאי העסקת עובדי הספק הספק מתחייב לקיים ביחס לעובדיו את כל ההתחייבויות .8.4
 השירות והתפעול. המפורטות בנספח

  שיתוף פעולה  .9

בלתי נפרד מביצוע השירותים, ישא הספק באחריות המלאה  וכחלק, תקופת ההתקשרותך כל במהל .9.1
, תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם הרשות ו/או השירותיםאת  ובצעי הספק וצוותהספק  שנציג כךל

 . , והכל בכפוף לדרישת הרשותהשירותים מתן עם בקשרהרשות,  יכל גוף אחר הפועל מטעמה באתר

בלתי נפרד מהשירותים, בין היתר  כחלק, הספק יידרשלעיל,  9.1 ע מכלליות האמור בסעיף לגרו מבלי .9.2
, הרשות שתקבע כפי הספק מטעם אחר נציג כלמבעלי המקצוע ו/או  מי/או והספק  נציגבאמצעות 
 עם השירותים במסגרת הרשות תקיים אותהבכל ישיבה ו/או פגישה  לרשות להתלוותלהשתתף ו

 ובמסגרת, ככל הנדרש על מנת לבצע ולהשלים את השירותים, במלואם ובמועדם, שלישיים צדדים
אשר יידרש לשם כך, ללא תמורה  מסמךו/או  מידע כל ולהנפיקכל פעולה ו/או לערוך  לבצע אף האמור
 מעבר לתעריף השעתי. נוספת

תינתן לשם כך על ידי  אשרלהרשאה מפורשת  ובכפוף בהתאם, לעיל זה 9.2 לאמור בסעיף  בנוסף .9.3
/או כל נציג אחר מטעם ו הספק מצוות/או מי ו הספק נציגהרשות, יידרש הספק, בין היתר באמצעות 

או לרבות הגורם /ו מוסמכת רשות או שלישי צדהספק כפי שתקבע הרשות, לייצג את הרשות בפני כל 
, על מנת לבצע ולהשלים את השירותים, במלואם ובמועדם, ובמסגרת האמור אף הנדרש ככלהמסמיך, 

  אשר יידרש לשם כך, ללא כל תמורה נוספת.  מסמךו/או  מידעולהנפיק כל  לערוך/או ו פעולה כל בצעל

לכך במפורש  ךאם הוסמאלא  רשותבשום צורה ואופן לחייב את ה ךמוסמ אינו הספק כי, בזאת מובהר .9.4
תהיה תקפה לעניין ספציפי אחד הנקוב בה  כאמורהסמכה  כל כאשר, רשותמראש ובכתב על ידי ה

/או ו הוא לפיו, כלשהושלא ליצור כלפי צד שלישי כלשהו כל מצג  הספקולשמו בלבד. בנוסף, מתחייב 
 הספק הפר. ובכתב מראשאלא בכפוף לקבלת הסמכה ספציפית,  רשותאת ה לחייב ךמוסמ מטעמו מי

בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה  הרשות בשם שבצע פעולה כל תהיהאת הוראת סעיף זה לעיל, 
  וכלפי כל צד שלישי, לכל פעולה כאמור.   רשותבאחריות הבלעדית כלפי ה ישא הספקכל תוקף, ו

 שנגרמו עיכובים עם בקשר תביעה/או ו טענה כל מלטעון ומושתק מנוע יהיה וכן, בזאת מוותר הספק .9.5
, בשל העדר המנהלעל פי החוזה ככל שאלה נגרמו, על פי שיקול דעתו הבלעדי של  התחייבויותיו בביצוע

 צדדיםו/או עם  הרשותו/או של מי מטעמו עם  הספקתיאום ו/או בשל העדר שיתוף פעולה של 
  .מטעמם מי כל עם/או ו המסמיך הגורם לרבות, אחרים שלישיים
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  שירותים דוחות .10

לחודש הבא אחריו, לאישור  5 - מהספק יגיש מידי חודש מחודשי תקופת ההתקשרות, אך לא יאוחר  .10.1
עובדי  של חודשי הסעותחשבונית מס ערוכה כדין הכוללת דו"ח  ימי עבודה, 7, שיינתן תוך הרשות נציג

דוח : "(להלן זה לחוזה 'ו נספחכ המצורף בנוסח, שחלף בחודש ידו על שניתנו לשירותים ביחסהספק 
זכה את הספק בתמורה בגין ביצוע ילא  ,רשותאישור הוגש לילא אשר שירותים  דוח. ")השירותים

  .  שירותיםה

 בלתי כחלק, חשבונו ועל הספק ידי על, לרשות ויוגשו יערכו כאמור הדוחות כל הפקת כי, ויובהר יודגש .10.2
 .כך בשל תמורהו /או שיפוי/או ו פיצוי לכל זכאי יהיה שהספק מבלי, מהשירותים נפרד

   התמורה .11

בהתאם להוראות ו , במלואן ובמועדןבמהלך תקופת ההתקשרותתמורת ביצוע כל התחייבויות הספק  .11.1
 (טבלה א') עלות שעת השירות אותה נקב הספק בהצעתו הכספיתאת , החוזה, תשלם הרשות לספק

תאם לדוח השירותים, במכפלת שעות השירות שבוצעו על ידו בפועל, בה") עלות שעת השירות(להלן: "
 אוטובוסיםל(טבלה ב') נקב הספק בטופס ההצעה הכספית אותה  בצירוף לעלות ההצבה החודשית

כפי שנקב בטופס ההצעה   תגבורהאוטובוס חישוב  עלות "), ובצירוף צבת האוטובוסיםעלות ה(להלן: "
 ").התמורה" :(להלן ")עלות אוטובוס תגבורהכספית (טבלה ג')  (להלן: "

טרם התחילה תקופת מתן ול היה והציב הספק את האוטובוסים לעי 11.1אף האמור בסעיף  על
ההצבה החודשית אותה נקב  מעלות 65%בשיעור של תחושב עלות הצבת האוטובוסים   ,השירותים

וזאת עד למועד תחילת מתן השירותים באוטובוסים אלו  הספק בטופס ההצעה הכספית (טבלה ב')
   .בפועל

שעות כולל נהג) של אוטובוס התגבור אותה  8ובוס תגבור תחשוב בהתאם לעלות היומית (עלות אוט
 ישולם ,שעות 8 - מעבר ל היומי היה ויימשך השירות, ואולם, נקב בטופס ההצעה הכספית (טבלה ג')

   .מהסכום אותו נקב בטופס ההצעה הכספית (טבלה ג') ,לכל שעה נוספת ,יחסיחלק  לספק

 עודכנהת והןלמדד התחבורה  ןבמלוא תהיינה צמודות בלבד ועלות אוטובוס תגבור עלות שעת השירות .11.2
 בהתאם למדד בראשון לחודש ינואר, ,שנה קלנדארית, במהלך כל תקופת ההתקשרותפעם אחת בכל 

 התחבורה הבסיסי כאשר כל העדכונים האמורים, יבוצעו ביחס למדד הידוע במועדים אלו  התחבורה
 .1.1.2018יתבצע ביום לעלות שעת השירות עדכון ראשון מובהר כי . לעיל) 1.3 (כהגדרתו בסעיף 

  הצעת הספק במכרז. ותשולם על פי  ,למדדעלות הצבת האוטובוסים לא תהא צמודה מובהר, כי  עוד 

על ידו  בפועל שיתבצעו נסיעות מספרלא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם  לספק .11.3
הבלעדי להקטין ו/או ו המלאבמסגרת מתן השירותים וכי הרשות תהא זכאית, על פי שיקול דעתה 

   .לעיל  4.2בסעיף , הכל כמפורט יםלהגדיל את היקף השירות

 ספקיגיש הו יערוךלחודש הבא אחריו,  5 -מ, אך לא יאוחר ההתקשרותבתום כל חודש מחודשי תקופת  .11.4
 המשקף, לעיל 10 בסעיף  כמפורטבצרוף דוח שירותים,  כדין ערוכה ניתנציג הרשות, חשבו וראישל

 . קודםהחודש ה במהלך בפועל הספק העניק אותם השירותיםפירוט כל  את נכונה

חר ובכפוף לאישורם על ידי  את סכום החשבונות הרלוונטיים עבור כל חודש, לא לספקהרשות תשלם  .11.5
 30 בתנאי שוטף +הרשות, וזאת כנגד חשבונית מס ערוכה כדין בצירוף דוח השירותים כאמור,  נציג

במועד הנקובים לעיל, תשולם לו התמורה באחד ממועדי התשלום הקבועים  ספקלא עמד היום. 
 .שהם וסוג מין מכל ריבית/או ו הצמדה הפרשי כל ללאהמקובלים ברשות, 

 הבלעדי דעתו שיקול פי עלאותו חלק אשר, לרק  זכאי הספק היה, יהתמורה גובהעל  הרשות נציגחלק  .11.6
 7הרשות לגבי הדוח והחשבון, כולם או מקצתם, יינתן תוך  נציגשור י, בוצע בפועל. אהרשות נציג של
ף לו הדוח . חשבון שיוגש ללא דוח שירותים, לא ישולם עד שיצורהספקמיום הגשתם ע"י  עבודה ימי

 כאמור. 

דעתה  ושיקולאת התמורה בשיק או בהעברה בנקאית לפי בחירתה  לספקתהא רשאית לשלם  הרשות .11.7
לרשות את פרטי  להמציא ספקבהעברה בנקאית מתחייב ה ספקהבלעדי מעת לעת. היה ותבחר לשלם ל

לצורך העברת חשבונו  פרטיאת  ספקולא מסר ה היה. ' לחוזהזכנקוב בנספח  חשבונו לצורך התשלום
התמורה שתגיע לו עד אשר ימציא את פרטי חשבונו כאמור  אתהרשות  לו תשלם לאהתשלום כאמור, 

 ידי להתשלום יבוצע לידיו אך ורק לאחר קבלת הרשות כל הפרטים האמורים, וזאת ע כזהוכי במקרה 
 /או ריבית בגין העיכוב בתשלום.וקרן התמורה בלבד, ללא כל הצמדה  תשלום
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לעיל לא יהיה הספק זכאי לכל  11.1 בסעיף  כמפורטבזאת, כי מלבד תשלום לו יהיה זכאי הספק מובהר  .11.8
הספק  מהווה את מלוא התשלום לו זכאי כאמור. התמורה )4.2.3  כמפורט בסעיף(למעט  תמורה נוספת

: זה לעניין לרבותבהתאם להוראות החוזה המלא והמושלם של השירותים  ביצועםמהרשות עבור 
 ואמצעים ציוד, האדם כוח, צילומים, ודואר"ל דוא משלוחי, נסיעות, לרשות דוחות והנפקת דיווחים

 צועלבי הדרושים"ב וכיו ההיתרים, האישורים, הרישיונות כל קבלת, ביטוח עלויות, טכנולוגיים
/או ו במישרין, בהם הכרוכות, שהוא וסוג מין מכל, הוצאה/או ו עלות/או ו תשומה כל וכן השירותים
 . ובמועדן במלואן, בחוזה המפורטות ההוראות יתר כל של וביצוען, בעקיפין

לבדו בכל תשלומי החובה החלים עליו בקשר עם  יישאהסר ספק מובהר בזאת, כי הספק  למען .11.9
עצמאי  ספקלעניין זה: מס הכנסה, ביטוח לאומי, וכל תשלומים אחרים החלים על השירותים, לרבות 

 הן לפי דין והן המיועדים להגן על זכויות סוציאליות ושהברירה בתשלומים היא בידיו. 

 כעוסק תושב אזור אילת לצורך מע"מרישום  .11.10

ע"מ, במידה והספק נכון ליום חתימת החוזה רשום כעוסק תושב איזור אילת לצורך מ .11.10.1
עליו  1985 –בהתאם לתקנות איזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממיסים) התשמ"ה 

  לצרף אישור עדכני מאת רשויות מע"מ, המעיד על כך ואשור זה יהווה נספח לחוזה.

במידה ואין לספק אישור כאמור, נכון ליום חתימת החוזה, ניתנת לו האפשרות להמציא  .11.10.2
  יום מיום חתימת החוזה.  30ף אילת, בתוך אישור משלטונות מ.ע.מ. סני

מכל סיבה שהיא ובתוך  –במידה ולא ייפתח תיק עוסק מורשה תושב אילת ע"ש הספק  .11.10.3
לעיל ו/או במקרה שחדל להיות עוסק מורשה אילת במהלך  11.10.2המועד שנקבע בס"ק 

 ינוכה ע"י הרשות -הרי מכל תשלום אשר מגיע לספק מאת הרשות –תקופת ההתקשרות 
שווי שעור המע"מ, שכן הרשות, בכל הנוגע לפעילותה באזור אילת  רשומה כעוסק מורשה 

 תושב אילת ואינה יכולה לקבל החזר מס תשומות בגין  שירות זה.

  לקיום החוזה ערבות .12

 הספק ימציא, ההתקשרות תקופת כל למשך, זה חוזהעל פי  הספקכערובה להבטחת מלוא התחייבויות  .12.1
 המחירים למדד צמודהבלתי מותנית, אוטונומית ו ערבותמועד חתימת החוזה, יאוחר מ לא, לרשות

 הספקשל השנתית מערך ההצעה הכספית  10%בשיעור של כאשר מדד הבסיס יהיה כהגדרתו בחוזה, 
שנתית בטבלה א' לטופס ההצעה הכספית) בצירוף עלות כמפורט שירות (הת ושעשנתית של עבור עלות 

₪ דהיינו בסך של __________  ורט בטבלה ג' לטופס ההצעה הכספית)  אוטובוס תגבור (כמפשל 
 "). החוזה לקיום הערבות" או" הערבותלהלן: "( [יושלם לאחר הזכייה]

 - , או לחילופין עד להוצאתהחודשים לכל הפחות ממועד  24 -יהיה ל החוזה לקיוםהערבות   של תוקפה .12.2
חודשים כאמור, מתחייב  24 - להגיש ערבות ל ספקהובחר  היהימים לאחר תום תקופת ההתקשרות.  60

כל  חודשים, 24הערבות לקיום החוזה, לתקופות נוספות של  תוקףהוא להאריך מעת לעת את 
 תקופת תוםם לאחר מיי 60  -ם לפני מועד פקיעתה, או לחלופין עד למיי 45זאת לפחות ו פעם,

   .זה בחוזה כאמורהתקשרות , וכך חוזר חלילה לפי העניין, בהתאם לתקופת הההתקשרות

תוצא מאת בנק ישראלי או מאת חברת ביטוח ישראלית אשר ברשותה רישיון לעסוק בביטוח  הערבות .12.3
. עוד יודגש, כי במקרה שאיזה 1981 –"א התשמעל פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), 

טי והחתימה עליו תתבצע אך מהערבויות תוצאנה על ידי חברת ביטוח, הוצאת כתב הערבות הרלוונ
 ורק על ידי חברת הביטוח, ולא באמצעות סוכנות ביטוח מטעמה.

 זה.  לחוזה 'ז נספחפי הנוסח המצ"ב כ- הערבות תהיה על .12.4

הספק, על חשבונו, את תוקף הערבות  יאריך, ההתקשרות תקופת הארכת על ספקהודיעה הרשות ל .12.5
 לעיל.  12.2  בסעיף כמפורט החוזהלקיום 

 לערכאות לפנות צורך מבלי, חלקה או כולה, החוזה לקיום הערבות את לממש רשאית תהא הרשות .12.6
 .החלטתה את לנמק שתידרש מבלי וכן, משפטי ומתן למשא או לבוררות, כלשהן

זה לעיל או מכל זכות נוספת העומדת לרשות על פי דין, במידה  12 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .12.7
 לעיל זה 12 ו/או לא הפקיד ערבות כמפורט בסעיף  החוזההאריך את תוקף הערבות לקיום  לא והספק

ות לחלט את סכום הערבות לקיום , תהא רשאית הרשהחוזה פי על מהתחייבויותיו איזו הפר/או ו
או חלקה, מבלי שתידרש לנמק את החלטתה ו/או להוכיח את זכויותיה לעשות כן.  כולה, החוזה

 הספקמובהר, כי לא יהיה בחילוט האמור על מנת לפגוע בזכות הרשות לתבוע נזקים ו/או לנקוט נגד 
  פי כל דין. - בהליכים על
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  אחריות הספק  בנזיקין .13

  לחוזה. ' חנספח חריות כמפורט בשא באיהספק  י

  ביטוח .14

 וכן הביטוח תנאי בכל יעמוד, ההתקשרות תקופת כל שבמהלך לכך והבלעדית המלאה באחריות יישא הספק
 1'ח נספחוב' חנספח ב כמפורט שהנם האמורים הביטוח היקפי את התואמיםאישורי הביטוח  לרשות ימציא
  .  מהשירותים איזה לביצוע וכתנאילחוזה 

   ויים מוסכמיםפיצ .15

הוכחה,  טעוניםמתחייב בזאת לשלם לרשות, פיצויים קבועים ומוסכמים מראש, שאינם  הספק .15.1
 נציג, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הספק, אשר יוטלו על במקרים ובסכומים המפורטים להלן

  : והחלטתו בנוגע לכל מקרה ומקרה הרשות

חד מהאוטובוסים למתן השרות במועד בגין אי הצבת כל א -אי הצבת אוטובוסים כנדרש .15.1.1
בגין כל יום של אי ₪  2,000לפיצוי הרשות בסך של יישא הספק באחריות הנקוב בחוזה, 

 .הצבת איזה מהאוטובוסים

כמפורט בנספח השירות בגין אי עמידה בלוחות זמנים ורמת השירות  -עמידה ברמת שירות .15.1.2
 .בגין כל אירוע ₪ 2,000פיצוי בסך של  והתפעול,

בגין אי הקצאת נהגים באופן שבו האוטובוסים לא  -צאת כח אדם לשיבוץ אוטובוסיםהק .15.1.3
מכוח החוזה, יישא הספק באחריות לפצות את הנדרשות מאוישים בכל שעות הפעילות 

 בגין כל שעה שהאוטובוס/ים לא אוישו כנדרש.₪  500הרשות בסך של 

בתוך פרקי הזמן ים המוצבים, בגין אי הצבת אוטובוס חלופי בעת תקלה באיזה מהאוטובוס .15.1.4
 1,000, יישא הספק באחריות לפצות את הרשות בסך של השירות והתפעולהמוגדרים בנספח 

 .לכל שעת אחור בהצבה או חלק ממנה₪ 

 לא נקי למתן השירותים כאשר הוא כנדרש והצבת אוטובוס /יםבגין אי ניקיון אוטובוס .15.1.5
 לכל מקרה.₪  500בסך של את הרשות  יישא הספק באחריות לפצותברמה סבירה,  ומסודר

בגין אי הקצאת כ"א נהגים הגורמת לפגיעה בכמות האוטובוסים בהתאם לנדרש לרמת  .15.1.6
 לכל מקרה.₪,  500השירות במשמרת, פיצוי בסך של 

, ללא אישור רש"ת, מטעם הספק בגין אי הצבת אחמ"ש למשמרת ו/או בגין אי הצבת מפקח .15.1.7
שלא נכחו האחמ"ש  לכל שעה₪  200בסך של  ותיישא הספק באחריות לפצות את הרש

 .משמרת ו/או המפקח מטעם הספק

יישא הספק  ,חוזההאי אספקת ארוחות לעובדי הספק, כפי שנדרש על פי הוראות  בגין .15.1.8
  לכל מקרה.₪  300בסך של  באחריות לפצות את הרשות

ת לפצות את יישא הספק באחריו, לספק על פי חוזה זה המשרד המוקצהאיחור בפינוי  בגין .15.1.9
   לכל מ"ר של מקום שירות עבור כל יום איחור.₪  14בסך  הרשות

  לשטח השירות. הספקהכניס   פינוי מכל אדם וציוד וחפץ אשר -" משמעו פינוי"  

 יישא הספק באחריות לפצות את הרשות ,בגין אי ביצוע שרותי אחזקה עפ"י הוראת היצרן .15.1.10
  תוחזקו בהתאם להוראות האמורות.שבו האוטובוסים לא כל יום ל₪  1,000בסך של 

מסמכים המצאת לבגין אי שיתוף פעולה עם גורמי הביקורת מטעם הרשות ו/או אי היענות  .15.1.11
 יישא הספק באחריות לפצות את הרשות, כאמור הדרישהמועד ימים מ 30 עדכנדרש על ידם 

 38 -ום הועד לי 31 - החל מהיום ה לכל פניה של הרשות שלא נענתה כנדרש₪  5,000סך של ב
כם הדרישה לא נענתה, יישא ואילך שבמהל 39 -ההחל מהיום  במהלכם הפניה לא נענתה.

  .לפניה₪  10,000בסך של הספק באחריות לפצות את הרשות 

. קבלת הרשות את הלןל 16.216.2  לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיף 15.1 15.1 אין באמור בסעיף .15.2
לעיל לא יהא בה כדי ויתור על כל תביעה שיש, או  15.115.1 פי הוראות סעיף  להפיצויים ששולמו ע

  .לעיל 15.115.1 בגין הפרת החוזה בשל אחד מהדברים המובאים בסעיף  הספקשתהיה לרשות נגד 
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לעיל מהתמורה המגיעה  15.115.1  סעיףפי  להרשות רשאית לקזז את סכומי הפיצויים שיגיעו לה ע .15.3
  ו/או לחלטם מתוך הערבות לקיום החוזה.לעיל  1111 פי סעיף  לע לספקו/או שתגיע 

פיצוי הולם וסביר לנזקים אשר נגרמו  יםמהוו לעיל המפורטים כומיםהצדדים מצהירים בזאת, כי הס .15.4
לבצע את  הספקלרשות בנסיבות האמורות, אולם אין בפיצוי המוסכם על מנת לגרוע מאחריות 

 .םובמועד םבמלוא השירותים

על מנת  םאו חלק םם, כולמיהמוסכ יםהפיצוימ איזהאין בתשלום למען הסר ספק מובהר בזאת, כי  .15.5
לרשות על פי חוזה זה ו/או על פי דין, לרבות ומבלי לגרוע, מכל  יםהעומד יםאחר וסעדלגרוע מכל זכות 

ו/או בגין נזקים נוספים שנגרמו לה ו/או  הספקזכות המוקנית לרשות לבטל חוזה זה בגין הפרתו על ידי 
  לסכום הפיצוי המוסכם.  למי מטעמה מעבר

על פי  הספקעוד מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית להפחית מתשלום כל חלק מהתמורה לה זכאי  .15.6
 עד למועד הקבוע לתשלום התמורה. ום שהצטברמיהמוסכ יםהוראות החוזה את גובה הפיצוי

  סיום החוזה      .16

  סיום מטעמי נוחות  .16.1

 החוזה את בטלהבלעדי ומכל סיבה שהיא, ל פי שיקול דעתה עלתהא רשאית,  בלבדהרשות  .16.1.1
 תקופתהפסיק את ההתקשרות לפי החוזה, כולה או חלקה, לפני מועד תחילת ל/או ו

ימים (להלן:  30, וזאת בהודעה מוקדמת של ההתקשרותאו במהלך תקופת  ההתקשרות
  ").הודעת סיום החוזה"

 ההתקשרות הפסקת/או ו החוזה ביטול כי, חוזר בלתי באופן בזאת ומתחייב מצהיר הספק .16.1.2
 וכי, לרשות המוקנית זכות הנה, נוספות לתקופות ההתקשרות תקופת הארכת אי/או ו

 מנוע יהיה וכן חוזר בלתי באופן בזאת מוותר הוא האמורים מהמקרים איזה בקרות
 כל למשך שירותים למתן הסתמכותו בדבר טענה לרבות, כך בשל טענה כל מלטעון ומושתק
 השירותים עם בקשר הספק השקיע אותן השקעות שעניינן טענות ובפרט ההתקשרות תקופת

  .היתכנותם עם בקשר/או ו

דרשה הרשות את ביטול החוזה, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של הספק, יהיה הספק  .16.1.3
אותן ביצע בפועל, עד  השירותיםזכאי לקבל מהרשות אך ורק את התמורה המגיעה לו בגין 

לא יהיה בביטול  כי, מובהרסעד סופי, מלא וגמור בגין ביטול החוזה. כ וזאתלאותו מועד, 
החוזה בכדי להטיל על הרשות כל אחריות נוספת ו/או כדי לגרוע מאחריות הספק לביצוע כל 
יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה, והספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל 

וכן לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהם 
 נוספים מכל מין וסוג שהם בקשר לכך.

   חוזה הפרת בגין סיום .16.2

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של הרשות על פי הוראות כל דין או חוזה זה, בקרות אחד או  .16.2.1
  יותר מן המקרים הבאים, תהא הרשות רשאית לבטל, לאלתר, חוזה זה: 

ספק בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס הוגשה כנגד ה .16.2.1.1
נכסים זמני או קבוע ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכול 

  יום ממועד הגשתה. 30במקרה שבקשה כאמור לא בוטלה בתוך 

הוצא צו פירוק נגד הספק או שהוא קיבל החלטה על פירוק מרצון או הוצא  .16.2.1.2
ו צו הקפאת הליכים או שמונה לו כונס נכסים זמני נגדו צו כינוס נכסים א

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

הוטל עיקול על רכוש הספק, כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי  .16.2.1.3
 שירותיםעדו את ביצוע ההרכוש כאמור, באופן המונע או עלול למנוע מב

ימים ממועד  30), והעיקולים כאמור לא בוטלו בתוך םאו חלק ם(כול
  נקיטתם. 

הספק, או מי מנושאי המשרה הבכירים בו הורשע בפס"ד בביצוע עבירה  .16.2.1.4
 פלילית.
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החל את ביצוע השירותים ו/או הפסיק את ביצועם לתקופה  לאהספק,  .16.2.1.5
ניה פרטנית במהלך תקופה לפיום ו/או נמנע מהגשת מענה  30העולה על 
  .ההתקשרות

מבלי לגרוע משאר הוראות חוזה זה, ביטלה הרשות את החוזה בהתאם להוראות סעיף זה, רשאית  .16.3
בשיתוף  השירותיםהרשות, מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לה על פי כל דין, להמשיך את ביצוע 

  פעולה עם כל גורם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי.   

לעיל, לא יגרע מכל זכות אחרת  16.216.2 להוראות סעיף  בהתאםבהר בזאת, כי ביטול החוזה מו .16.4
  העומדת לרשות בהתאם להוראות חוזה זה ו/או בהתאם להוראות כל דין.

  והוראות כל דין היתרים, הרשאות, רישיונות .17

 כל במהלך תתבצע, השירותים מתן במסגרת שפעילותו לכך יתוהבלעד המלאה באחריות יישא הספק .17.1
 שביצוע מנת על, פעולה כל יבצע האמור ובכלל, דין כל להוראות בהתאם ההתקשרות תקופת

 לכל כך לשם זכאי שיהיה ומבלי חשבונו על והכל, דין כל הוראות בדרישות עת בכל יעמוד השירותים
זה  17.1  סעיף פי על הספק של והבלעדית המלאה יותומאחר ואופן צורה בשום לגרוע מבלי. תמורה
 כל בעל יהיההספק באחריות המלאה והבלעדית, במהלך כל תקופת ההתקשרות,  ישאלעיל, י

 חוזה/או ו הדין כל הוראות פי עלוהאישורים הנדרשים  ההסמכות, ההיתרים, ההרשאות, הרישיונות
להפעלת משרד  רישיון –למען הסר ספק  -ו/או כל רשות מוסמכת לצורך ביצוע השירותים, לרבות 

 2להסעות מיוחדות באוטובוסים, שניתן לו על ידי המפקח על התעבורה במשרד התחבורה על פי סעיף 
 1985-"ההתשמלצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעות סיור, הסעות מיוחדות והשכרת רכב), 

"), כשהוא תקף על שמו של הספק, לכל הפחות, עד למועד האחרון להגשת הפיקוח צוהלן: "(ל
ההצעות; וכן רישיון להסעה מיוחדת באוטובוס, שניתן לו על ידי המפקח על התעבורה במשרד 

 למועד נכון הספק של שמו על תקף, האמור כשהרישיון, (ב) לצו הפיקוח3התחבורה, על פי סעיף 
 ליקוי/או ו התאמה אי כל בגין הרשות את ליידעבאחריות  ישאי קהספ .למכרז הצעות להגשת האחרון

/או ו ליקוי/או ו התאמה אי לרבות, דין כל להוראות ביחס השירותים עם בקשר שנתגלעו חוסר/או ו
 עלוהאישורים הנדרשים  ההסמכות, ההיתרים, ההרשאות, מהרישיונות איזה עם בקשר שנתגלעו חוסר
   .      פיו

/או ו אובדן/או ו נזק לכל והמלאה המוחלטת, הבלעדית באחריות יישא הספק, דין בכל האמור אף על .17.2
, אחר שלישי צד לכל/או ו מטעמה מי לכל/או ו לרשות שנגרמו, שהוא וסוג מין מכל, תקלה/או ו ליקוי
 וכן לעיל זה ףסעי פי על לרבות החוזה פי על מטעמו מי/או ו הספק מהתחייבויות איזה הפרת עם בקשר
 שלא השירותים ביצוע בשל שנגרמו, שהוא וסוג מין מכל/או, ו אובדן/או ו נזק כל עם בקשר לרבות
 בקשה/או ו ביקורת/או ו הבהרה/או ו הנחיה/או ו דרישה לכל בניגוד/או ו דין כל להוראות בהתאם

 היה שהספק בין, רהאמו עם בקשר מוסמכת רשות כל של דעת גילויי/או ו הוראה/או ו פיקוח/או ו
  .לאו אם ובין להם מודע

יפצה ו/או ישפה את הרשות, מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או תשלום  הספק .17.3
ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, שיגרמו לרשות ו/או לכל מי מטעמה (לרבות צדדים שלישיים) ו/או 

כל מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או של כל מי  שאותו תידרש הרשות לשאת, לפי העניין, בקשר עם
, בקשר עם האמור בסעיף זה לעיל, והספק מוותר בזאת באופן סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע מטעמו

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

  שמירת סודיות .18

ביר, לא למסור, לא להשתמש ולא להביא הספק מתחייב לשמור בסוד, לתקופה בלתי מוגבלת, לא להע .18.1
לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע החוזה ו/או במהלך ו/או אגב ביצוע החוזה, 

  במשך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר סיומה.

יפין, הספק מצהיר, כי אין בביצוע חוזה זה כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו, בין במישרין ובין בעק .18.2
בין מקצועי ובין עסקי, בינו ו/או בין מי מטעמו לבין הרשות וכי בכל מקרה שייווצר חשש כלשהו לניגוד 
אינטרסים כזה יודיע על כך הספק לרשות ללא כל דיחוי ויפעל מיידית להסרת ניגוד האינטרסים 

אחר התרעה האמור. מצאה הרשות, כי נוצר מצב של ניגוד אינטרסים כאמור, שלא הוסר גם לא ל
סבירה לתיקון המצב, תהיה הרשות רשאית, לבטל חוזה זה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד לרשותה 

 . על פי חוזה זה ו/או על פי דין

 על הספק והתחייבויות מחובות ואופן צורה בשום לפגוע/או ו לגרוע מנת על לעיל זה בסעיף באמור אין .18.3
 .סגרתובמ המפורטות ומההוראות הסודיות נספח פי
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   ותכנם מסמכים על בעלות .19

, מסמכים, מסקנות, דוחותהסר ספק מובהר בזאת, כי כל מסמך שהוכן בקשר עם חוזה זה, לרבות  למען
 ישירהמלצות, פרוטוקולים, צילומים, תרשימים ו/או בכל מהדורה ו/או תיקון ו/או שינוי שנערך בהם בקשר 

 האו זכות מוסרית בקשר אליהן, יהיו מלכתחילה קניינ כל זכות יוצרים לרבות, השירותיםו/או עקיף עם 
אם הוכנו ו/או נערכו על ידי הרשות ו/או מי מטעמה ובין אם הוכנו ו/או נערכו  בין, רשותהבלעדי של הו המלא

בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל  מוותר הספקעל ידי הספק ו/או מי מטעמו ו
 בקשר לכך לרבות זכויות יוצרים וזכויות מוסריות בקשר עם מסמכים כאמור.  מין וסוג שהוא

   הספק בר רשות בלבד .20

  כי: ,מוסכם בזה בין הצדדים

, ו/או עובדיו ו/או הפועלים מטעמו במתן השרות, יהיו רשאים להיכנס לכל אותם המקומות הספק .20.1
, ו/או לעובדיו לספקשהי כמקנה , אולם דבר זה לא יתפרש בצורה כליםרותיבהם יהיה צורך במתן הש

אחרת לגבי מקום שאליו הותר  או זכות בלעדית , זכות חזקהיםרותיביצוע השבו/או לפועלים מטעמו 
      להם להיכנס בהתאם להוראות סעיף זה.

ועובדיו לא ישתמשו בכל ציוד של הרשות ולרבות, ולא למעט, טלפונים, מחשבים, פקסים וכד',  הספק .20.2
  פי החוזה ובאישור המנהל.ל ע יםרותיהשאלא לצורך ביצוע 

ו/או עובדיו האחרים לא  יםרותיאו עובדיו, אשר יועסקו על ידו לצורך ביצוע החוזה במתן הש הספק .20.3
  ישתמשו ולא יאחסנו חפץ ו/או דבר השייכים להם, אלא במקום שעליו הורה המנהל.

  ביצוע על חשבון הספק  .21

על פי שיקול דעת הרשות הספק אינו ממלא את החובה כל מקום שלפי החוזה מוטלת חובה על הספק ו .21.1
ולגבות ממנו  האמורה, רשאית הרשות למלאה בעצמה, או באמצעות אחרים מטעמה על חשבון הספק

  .ימים 7, לאחר שניתנה לספק הודעה מראש בת את ההוצאות הכרוכות בדבר

לעיל, בהתאם לחשבון  21.1  הספק מתחייב לשלם לרשות את כל הוצאות שהוציאה, בגין האמור בסעיף .21.2
ימים מיום  שבעהשתגיש לו הרשות, מבלי לערער על הצורך בהוצאות האמורות ועל גובהן, וזאת, תוך 

  הדרישה.  

בין הצדדים  לכאורהלעיל, יהווה ראיה  21.221.2  חשבון שיוגש לספק על ידי הרשות, כאמור בסעיף .21.3
  לעניין ההוצאות שהוצאו על ידי הרשות.

הרשות רשאית לקזז את סכומי ההוצאות שהוציאה, כאמור בסעיף זה, מהתמורה המגיעה ו/או שתגיע  .21.4
  החוזה.  מהערבות לקיוםפי החוזה, ו/או לחלטם ל לספק  ע

  איסור הסבת החוזה .22

עביר לאחר או להמחות את זכויותיו על פי החוזה או את החובות הספק אינו רשאי למסור או לה .22.1
  הנובעות ממנו, אלא באישור הרשות מראש ובכתב.

  זכויותיו של הספק  לפי החוזה או מכוחו, כולן או חלקן, אסורות בשעבוד כלשהו.  .22.2

בטלה בניגוד להוראות סעיף זה תהא  לבצעדיספוזיציה אחרת שיתיימר הספק  אוכל מסירה או העברה  .22.3
  ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

 אי שימוש בזכות הרשות .23

הסכמת הרשות לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תשמש תקדים ולא ילמדו  .23.1
 ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא השתמשה הרשות במקרה מסוים בזכויותיה לפי החוזה, לא ייחשב הדבר כויתור על זכויותיה אלה,  .23.2
  קרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן.לא לגבי המ

  העדר בלעדיות .24

בקשר עם ביצוע השירותים ו/או היקפם של הספקים  בלעדיותאין בהתקשרות על פי חוזה זה כדי ליתן לספק 
ספקים נוספים ו/או להתקשר אם  להוסיףקול דעתה המוחלט, יי שפ להנוספים. הרשות רשאית בכל עת, וע
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יצוע השירותים ו/או לביצוע שירותים דומים, וזאת בכל דרך שתבחר לנכון (לרבות אחר ו/או אחרים לב
) גם תוך כדי תקופת הדין להוראות בהתאם/ים, אחר/ים מכרז באמצעות/או ו/ים מכרז עריכת באמצעות

  .התקשרותה

 מתן הודעות .25

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

  ויתור הרשות בכתב .26

  אין שינוי בחוזה ואין ויתור על זכות מזכויות הרשות לפיו, אלא בכתב.

  ממצה חוזה .27

כל הבטחה, הצהרה, חוזה בכתב או   צדדים.מכיל, מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין ה החוזה
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 או הנובעים הימנו, לגרוע 

    היו קשורים בהם., והצדדים לא ילשנותםמהם או 

שינוי בחוזה ייעשה באמצעות מסמך נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב, וייחתם על ידי שני הצדדים באמצעות  כל
. תוקף בר יהיה לא – כך לא שאם, הרשות לוגו את הנושא דף ועלהחתימה מטעם כל אחד מן הצדדים  מורשי
    .הימנו נפרד בלתי וכחלק זהלחו כנספח יצורף, כנדרש ונחתם שהודפס לאחר, כאמור שינוי

  תוקף החוזה     .28

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

  שמירה על טהר המידות .29

  בזאת, כדלקמן: ומתחייבהספק מצהיר 

, במישרין ו/או יקבל/או ו קיבל לא, ייתן/או ו נתן לא, יציע/או וטעמו לא הציע כי הוא ו/או כל מי מ .29.1
בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על 

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

תף פעולה, במישרין ו/או ש/או ישדל, לא שיתף פעולה ו/או יוי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל כ .29.2
ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל  הספקבעקיפין, עם נושאי משרה אצל 
 .מידע חסוי/סודי הקשור לחוזה זה

תף, במישרין ו/או בעקיפין, עם ש/או ישדל, לא שיתף פעולה ו/או יוכי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל  .29.3
נושאי משרה ברשות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים ו/או 

 תשלומים רלבנטיים לחוזה זה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא תחרותית.

לעיל,  29.3 - 29.1  בסעיפיםאם יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו  , כילספקידוע  .29.4
 והספקתהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל חוזה זה מעיקרו, 

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

  .החוזה של יסודית הפרה תהווה, הספקזה לעיל, על ידי  29  של איזה מהוראות סעיף  הפרה .29.5

  מוסמכות רשויותאחריות כלפי  .30

תיים, ורשויות מוסמכות אחרות כלשהן לרבות הרשות הספק יהא אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשל
פי הוראות כל דין בקשר  ללניירות ערך, עבור כל החובות המוטלות ו/או שתוטלנה ע"י הרשויות האמורות ע

  פי החוזה.  לע יםלביצוע השירות

 מעני הצדדים .31

  מעני הצדדים לחוזה זה לצורך מתן הודעות יהיו כמפורט ברישא לחוזה. .31.1

ימים מיום שינוי  3בתוך  הרשות נציגינוי בכתובת הספק, מתחייב הספק להודיע על כך להיה ויחול ש .31.2
  הכתובת.
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   השירותיםהשפעת סכסוך על ביצוע  .32

הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת ו/או אי הסכמה בין  .32.1
מה אשר נדונה במותב שיפוטי כל שהוא, , לרבות מחלוקת ו/או אי הסכואהצדדים, מכל מין וסוג שה

  ו/או בביצוע שאר התחייבויותיו על פי החוזה. השירותיםשא הספק באחריות להמשיך בביצוע יי

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל דין, לרבות הוראות חוק החוזים (תרופות בשל  .32.2
בטל את החוזה, וזאת מכל סיבה הספק לא יהיה רשאי בשום מקרה ל, 1970- "אתשלהפרת חוזה), 

 שהיא, וכי הסעד היחיד אשר יעמוד לספק על פי החוזה יהיו סעד ממוני בלבד. 

  קיזוז ועיכבון .33

הספק לא יהא רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום ו/או תשלום שהוא המגיע ממנו לרשות וכן לא יהיה רשאי 
חת חובות הרשות כלפיו. הרשות תהא רשאית לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבט

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

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

 סמכות שיפוט וברירת דין .34

ייחודית לדון בכל עניין הקשור והנוגע בקיום חוזה  שיפוטיפו סמכות -אביב ללבית משפט המוסמך בת .34.1
  זה על נספחיו.

ת דין על החוזה יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו כל כללי בריר .34.2
 המפנים לתחולת דין זר.

  הספקשור פרטי בנק יא .35

 בחתימה ומאושר הבנק ידי על חתום נפרד נספח, הספק מטעם בזאת מצורף, התמורה תשלומי קבלת לשם
  זה.   לחוזה 'ט נספחהחתימה מטעם הספק, בנוסח  מורשי וחותמת

  

  

  :לראיה באו הצדדים על החתום

  

  

  הרשות   הספק
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  והתפעול ירותהשנספח  -נספח א' 

  :כללי  .א

 באמצעות יבוצע רמון התעופה בשדה האווירי בשטח חונים ממטוסים לנוסעים ההיסעים שירות .1
 לאומיות בין בטיסות ונכנסים יוצאים נוסעים העברת כולל השירות, הספק יציב אותם אוטובוסים

 המבוצעות חדותמיו הסעות השירות כולל בנוסף. לטרמינל ומהמטוס למטוס מהטרמינל ארציות ופנים
 .הרשות להנחיות ובהתאם מהלקוחות שמתקבלות להזמנות בהתאם

  :להיות מתוכננת רמון התעופה שדה של הפעילות שעות .2

 .23:30עד שעה  05:30ה'  משעה - א' ימים .2.1

 .18:00 שעה עד 05:30  משעה חג וערבי שישי .2.2

 . 23:30 שעה עד 07:00 משעה חגים שבתות .2.3

 .לעת מעת הלילה בשעות גם ידרשו ההסעות ושירותי יתכן .2.4

,  ואינם מורשים לבצע רמון התעופה בשדהמובהר בזאת כי האוטובוסים יעסקו אך ורק במתן  השירות  .3
  כל פעילות אחרת של הספק או מי מטעמו.

 רמת השירות הנדרשת : השירות  ב.

  . ביצוע שרות ההסעה יהיה בכלי רכב  חדש העונה על המפרט המצורף לכל אחד מכלי הרכב  .1

אוטובוסים עירוניים שיוצבו דרך קבע בשדה התעופה רמון  מסוגכלי רכב ייעודים  5שירותי הסעה ב   .2
(להלן "רכב ייעודי") העונים לדרישות המפרט הטכני בכל שעות היממה ובכל ימי השבוע (כולל שבתות 

  ת.וחגים) הכול עפ"י ובהתאם לדרישת נציג הרשות ובכפוף לצרכים התפעוליים של הרשו

מהמטוסים לטרמינל ומהטרמינל למטוסים ועבור כל משימה אחרת  הנוסעיםהשירות יבוצע עבור   .3
 שעות.  30,000 - כ שנתיהתעופה רמון  עפ"י החלטת המפקח. צפי שעות עבודה  בשדהשתידרש 

 שעות בו הספק יידרש לתגבר באוטובוסים 8ימי תגבור נוספים של  30שנת שירות צפויים עד  במהלך  .4
ת הקיימים באחריות הספק להיערך לכך .מנהל החוזה מטעם הרשות יבצע א 5 –ונהגים נוספים מעבר ל 

 .ימי עבודה טרם הביצוע 5ההזמנה 

 צרכים, ישראל מועדי, השנה לעונות: בהתאם משתנההנוסעים והמטוסים בשדה התעופה רמון  תנועת  .5
 מיטבי באופן ולהציב לתכנן יידרש פקהס. היממה ושעות בשבוע ימים, השנה חודשי, תפעוליים
 בקשות לרשימת ובהתאם והמטוסים הנוסעים תנועת לכמות בהתאם השירות למתן ונהגים אוטובוסים
 . השירות מלקוחות שהתקבלו מיוחדות להסעות

 להצבת אחראי הספקו, והיומי השבועי, החודשי, העונתי הטיסות לוח את, הספק לידי תמסור הרשות  .6
, ובהתאם לתנאים התפעוליים ורמת השירות אלה מנתונים מתחייבת אשר בכמות םונהגי םהאוטובוסי

 .התפעולי בנספחהנדרשת כמפורט להלן 

 הספק באחריות"ת. רשהתפעול המינימליות יבוצעו על פי תכנון חודשי בתיאום ועל פי החלטת  שעות  .7
 .המינימליות תפעולה לשעות מתחת לחרוג אין. החודשית לתכנית התפעול שעות התאמת

יידרש  הספק .פעילות כדי תוך ולעיתים השוטפת תלפעילו בסמוך נעשית חניה לעמדות מטוסים הקצאת  .8
 . לשינויים בהתאמה אמת בזמן במשמרתלגמישות תפעולים 

 הספק בין שיסוכם בשבוע ביום, הרשות סידור עבודה שבועי מתוכנן מטעם האחראי לאישור יגיש הספק  .9
, ספקל להורות רשאי הרשות מטעם האחראי. שלאחריו השבוע עבור הרשות מטעם תהשירו על לאחראי

 של תההצבו מספר הפחתת"י ע אם בין השבועית או היומית בתוכנית שינויים לבצע, בכל מועד
 במועד השינויים כול את לבצע הספק חייב לעיל כאמור האחראי הורה. העלאתו או ונהגים אוטובוסים

 לפחות ניתנת השבועית בתוכנית במשמרת הנהגים מספר הפחתת/או ו להעלאת השינוי אתשהור ובלבד
 מהמועדים הקצרה התראה תינתן בלבד חריגים במקרים מראש 12 תינתן היומית וברמה שעות 24
 ."להנ

השעות המאושרות ע"י הרשות כאמור לעיל . תהווה שעות לתשלום . חריגה ממסגרת השעות  מכסת  .10
 ה לא תשולם . שלא אושר
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הספק לבדוק בכל יום את התוכנית להצבת מטוסים  מטעם המפקח: באחריות הערכות לפעילות יומית  .11
 שינויים. לתוכנית היומית ה את התאיםלעמדות החניה השונות ול

יבדוק נציג הספק את התוכנית להקצאת מטוסים לעמדות חניה מרוחקות ליממה  20:00יום בשעה  בכל  .12
תוספת או הפחתה בשיבוץ נהגים למשמרת. זאת במסגרת  –במידת הצורך יבוצעו התאמות  הקרובה.

 כללי סידור העבודה המאושרים.

 הרשות אחראילשם מניעת ספיקות מוצהר ומוסכם בזה במפורש, כי זכות הפיקוח והאישור הניתנת ל  .13
ן ואין בהם כדי לגרוע סעיף זה, אינה אלא אמצעי להבטיח את ביצוע הוראות החוזה במלוא יע"פ

מאחריותו הכוללת של הספק להצבת אוטובוסים ונהגים בכמויות ובזמנים המתחייבים מלוחות הטיסה 
שימסרו לו ו/או לגרוע מחובתו לעקוב אחר השינויים בהם, כפי שיתפרסמו ע"י מרכז תיאום שבנמל. 

מקום המיועד, לריכוז פעילותו מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאמצעי העזר אשר יותקנו ע"י הרשות ב הספק
בשטח המבצעי, כאמור להלן בנספח הנכס, באים להבטיח לו קשר ישיר ורצוף עם שערי היציאה באולם 

 היוצאים ומרכז תיאום, ולפיכך מלא האחריות לביצוע השירות תחול, כאמור לעיל, עליו.

 :רמת השירותו תפעוליות דרישות  ג.

 טיסות למעטם במספר מתאים, עבור צוותו ונוסעיו של כל מטוס השירות יספק אוטובוסים ונהגי ספק
הרשומים בתכנית הטיסות היומית  .לטרמינל רגלית הנוסעים יעברו מהם מיוחדות בחניות החונות

המתפרסמת ע"י מרכז התיאום של הרשות, ו/או המופיעים בתוכנית היומית כאמור בנספח התכנון לחוזה, 
ו/או ע"י מרכז התיאום של הרשות  הרשות אחראישינויים שימסרו ע"י ו/או כמתחייב מהודעות בדבר 

  בנמל. 

בנוסף יספק הספק אוטובוסים ונהגים לביצוע הסעות מיוחדות בהתאם להזמנות שיתקבלו ו/או הנחיות 
  אחראי הרשות.

 :נוסעים יוצאים  ד.

 ספק לכל אלה:של אולם הנוסעים היוצאים מתחייב ה היציאה משערילהסעתם של נוסעים יוצאים 

 : הגעת אוטובוס ראשון לשער היציאה זמן .1

  דקות לפני מועד ההמראה המתוכנן. 60  -נוסעים ומעלה) 300למטוס רחב גוף (  א)

  דקות לפני מועד ההמראה המתוכנן. 45 - נוסעים) 300 – 150למטוס בינוני (  ב)

   דקות לפני מועד ההמראה המתוכנן. 45 -נוסעים) 150למטוס קטן (עד    ג)

התייצבות האוטובוסים בשער היציאה לטיסות שממריאות לאחר חניה ממושכת תהיה באופן יזום,   .2
 כמתחייב מלוח הטיסות או בהתאם להזמנת נציג החברה, 

אחראי לכך שלא תהיה  הספקשני נכנס.  יוצאהתייצבות האוטובוסים תהיה בשיטה של אחד   .3
   דקות.  5–המתנת נוסעים  לאוטובוס למעלה מ 

אוטובוסים יצאו משער היציאה בתפוסה מלאה ולפי אישור נציג חברת התעופה. אוטובוס אחרון   .4
  עם כמות הנוסעים האחרונים וזמן ההמתנה בהתאם.   יצאלמטוס 

 נוסעים נכנסים:  ה.

 להסעתם של נוסעים נכנסים מתחייב הספק לכל אלה:

 טוס. האוטובוסים תותאם למספר גרמי מדרגות בירידה מהמ כמות 

 מיד לאחר דום מנועים. –התייצבות אוטובוסים ראשונים ליד כבש המדרגות למטוס  

אוטובוסים יצאו מעמדות החניה של המטוס אל הטרמינל כאשר הם בתפוסה מלאה, לפי אישור  
 עם נוסעים אחרונים . יצאנציג חברת התעופה. אוטובוס האחרון 

 בוס) (אוטובוס אחר אוטו ובסבביםפה יההסעה תהיה רצ 

 אוטובוס נפרד ישמש להסעת צוות המטוס. 

 :ארציות פנים טיסות  ו.

  :המראות  א.

  התייצבות אוטובוסים לטיסות פנים ארציות תהיה באופן קבוע ובהתאם ללוח הטיסות כמפורט:



26  

 
  

 

  המראה מתוכנן. מועדלפני  דקות 35 - נוסעים 70 מעל שבהם םמטוסי

  מתוכנן.דקות לפני מועד המראה  ATR  -25 מסוג םמטוסי

  :נחיתות  ב.

מיועדות להליכה רגלית יוקצו  שלא נוסעים אשר חונים באזור החניות  70-בהם מעל לש םלמטוסי
  להנחיות מנהל החוזה מטעם הרשות .  בהתאם

 :מיוחדות הסעות  ז.

השירות יבצע, במסגרת השירות, ע"פ דרישות הרשות ואו על פי הזמנת לקוחות השירות  ספק  .1
 ידי על יעשה המיוחדות ההסעות ביצוע רמון התעופה שדהבשטח האווירי של הסעות מיוחדות 

 .מראש הרשות לאישור בכפוף, הספק

  - :מיוחדות הסעות סוגי  .2

 הזמנה לביצוע ההסעה תתקבל מחברת התעופה. - הסעת נוסעי מחלקת עסקים  

 הזמנה לביצוע ההסעה תתקבל מחברת התעופה.  -  הסעה במסגרת שירות אח"מ  

 הזמנה לביצוע ההסעה תתקבל מחברת התעופה או מהחברה  – צוותי אוויר הסעת
  לשירותי קרקע.

 ת רשהזמנה לביצוע הסעה תתקבל מהלקוח: חברת התעופה, משרד ממשלתי,  – סיםכט"
  '.וכו

 הזמנה לביצוע הסעה תתקבל ממפעיל הטיסה הפרטית או החברה  – יסות פרטיותט
  לשירותי קרקע.

 הצבאית הטיסה ממפעיל תתקבל הסעה לביצוע הזמנה - ת אוירהסעה למטוסים של חילו 
  .קרקע לשירותי החברה או

 חירום אירוע בהתרחש אוטובוסים הקצאת/הסעות.  

   .כל הסעה אחרת בהתאם להנחיות אחראי הרשות 

"ש ינהל רישומים של כל ההסעות המבוצעות ויעדכן את מערכת הממוחשבת אחמ/הספק נציג  .3
 להזמנת שירותים.

 .מיוחדת הסעה שובר על השירות מקבל את הנהג יחתים"ידני"  שובר וימולא במידה  .4

 עוקב, חודש לכל 10-ל עד ויעביר הממוחשבות ובהזמנות בשוברים הטיפול את ירכז הספק נציג  .5
 הקודם החודש במהלך שבוצעו ההסעות שוברי כל את ברשות תשלומים לאגף השירות מתן לחודש
  .הרשות נציג ייד על מאושרים כשהם

 שבשום כך ידו על ותתואמנה הרשות שתקבע באוטובוסים הספק" ע תבוצענה המיוחדות ההסעות  .6
 .ובנספחים בחוזה כאמור, השירות למתן התפעוליות בהתחייבויותיו תפגענה לא מקרה

  "ת בכל עלות נוספת על זאת הנקובה בחוזה.רשהסעות מיוחדות לא יחייב את  ביצוע  .7

 תנועת הנוסעים:עומס ב  ח.

 אחראינוצר מצב שבו, בגין עומס בתנועת הנוסעים, יש צורך בסדרי קדימויות, יפעל הספק ע"פ הוראות 
  .הרשות

 :מיוחדות מסיבות או הטיסות בלוח שינויים עקב נהגים תגבור  ט.

ב הספק יחויב בהוספה או בהפחתה של כמויות הנהגים. על פי הוראת נציג הרשות, כאמור לעיל, חיי הספק
 בסעיף כנקובלבצע את כל השינויים במועד ובלבד שהוראת השינוי להעלאת מספר הנהגים במשמרת ניתנה 

  .לעיל' ב

 היקף השעות:  י.

שדות התעופה תקבע את מסגרת השעות השנתית והחודשית לביצוע. הספק יתכנן את הפעילות כך  רשות
ה ממסגרת השעות ללא אישור לא ישולמו שלא תהיה חריגה ממכסת השעות המאושרת. במקרה של חריג

שעות החריגה. הרשות תהא זכאית ע"פ שיקול דעתה המוחלט, להגדיל ו/או להקטין את היקף שעות מתן 
השירות, וכן לבצע שינויים בהיקפי הפעילות לרבות הצבת האוטובוסים כמפורט בחוזה. מודגש בזאת כי 
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התפעול, ברמת השירות והיקפי הפעילות הכרוכים הרשות שומרת לעצמה הזכות לבצע שינויים בשיטת 
  בהסעת נוסעים.

 זמני השירות:  יא.

, לרבות בלילה 23:30 עד בוקר לפנות 05:30 השעות יןב ניתן רמון התעופה בשדה למטוסים ההיסעים שירות
, והכל כמתחייב מלוחות הטיסה 2- בערבי חגים ובערבי שבתות ובשבתות, כפי שמופיע בסעיף א'

 ידרשכי השירות  יתכןים ע"י מרכז התאום של הנמל ומתוכנית ההיסעים להזמנות מיוחדות. המתפרסמ
  מעת לעת גם בשעות הלילה.

  :עבודה סידורי  יב.

  .החודש במהלך למשמרות הנהגים ושיבוץ עבודה סידור ניהול - הספק מטעם הנציג באחריות

המשמרת לסידור עבודה  תדרוך הנהגים ושיבוץ הנהגים בתוך -"ש מטעם הספקאחמ באחריות .1
משמרתי בו יירשמו שמות הנהגים במשמרת, שעות יציאתם לסבב, מס' האוטובוס בו נוהג, 

  הפסקתם וגזרת עבודתם. 

  .החוזה מנהל לאישור יובא העבודה סידור פורמט .2

 :הנהגים  יג.

 בעלי רישיון נהיגה להסעת נוסעים באוטובוס כשהוא תקף על שמם של הנהגים יהיונהגים ה  .1
 האמורים.

הספק  לכך שכל הנהגים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירותים, יקפידו, מהלך כל תקופת  אחריות  .2
החוזה ו/או תקופות ההארכה, על כל הוראות הבטיחות ו/או דיני התעבורה ו/או כל דין אחר בקשר 

ו ביחס עם מתן השירותים, למעט הוראות כאמור המחמירות פחות עם הספק ו/או עם מי מטעמ
להוראות החוזה, אשר בקשר אליהן ינהג הספק בהתאם לשאר הוראות החוזה. למען הסר ספק, 

באחריות לכך  יישאוומבלי לגרוע מהוראות סעיף זה מובהר בזאת, כי הספק ו/או כל מי מטעמו 
  שכל אחד מהנהגים לא יעבוד במהלך מכסת שעות רצופות החורגת מזו המותרת על פי כל דין. 

גים יעברו הכשרה מתאימה בהתאם וכן יטמיעו ויקיימו את כל ההוראות הרלוונטיות הנה  .3
המפורטות בנספח זה כאמור, בין היתר בקשר עם התייצבות הנהגים, נוהלי העבודה, מנהלה, 

ו/או אשר  זהניקיון, טיפולים שוטפים, בטיחות, וכל כל הוראה אחרת ו/או נוספת הכלולה בנספח 
 ל ו/או המפקח מעת לעת. תידרש על ידי המנה

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, ימציא הספק, מייד עם חתימת חוזה זה על ידי הרשות,   .4
לאישורם בכתב של המפקח ו/או המנהל ובין היתר לצורך בדיקה וסינון בטחוני, את רשימת 

רטי, שם הנהגים, אשר באמצעותם מתעתד הספק להעניק את השירותים, לרבות פירוט שמם הפ
המשפחה, שמות קודמים, מספר תעודת זיהוי, שנת לידה, ארץ לידה, שנת עליה, המען המלא וכן 
העתקי תעודות זהות ורישיונות נהיגה תקפים של הנהגים בכלי הרכב הרלוונטי, וזאת מבלי שיהיה 
ה. באישור הרשות האמור להטיל על הרשות אחריות כלשהי או לגרוע מאחריות הספק על פי החוז

המפקח ו/או המנהל יהיו רשאים להורות לקבלן שלא להעסיק נהג מסוים מתוך רשימת הנהגים 
מבלי שיהא עליהם החובה לנמק את הסיבה להוראה והספק מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר 

 עם כך. 

ידי בנוסף לאמור בסעיף זה לעיל, הספק מתחייב שלא להעסיק נהגים שלא אושרו מראש ובכתב על   .5
המפקח ו/או המנהל. נתגלה צורך להעסיק נהגים אחרים ו/או נוספים על אלו שאושרו לפי סעיף 
משנה זה לעיל, יקבל הספק לשם כך, בטרם יעסיק את הנהגים האחרים ו/או הנוספים את אישורו 

 בכתב של המפקח ו/או המנהל.

ריותו הבלעדית ועל חשבונו, כל למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הספק יחליף באופן מיידי, על אח  .6
נהג אשר לפי שיקול דעתם הבלעדי של המפקח ו/או המנהל אינו עומד בדרישות סעיף זה לעיל, 
וזאת מבלי לגרוע מאחריות הספק למתן השירותים על פי החוזה ומבלי שתהיה לקבלן כל טענה 

  ו/או תביעה בקשר לכך.  

  ה טובה . נהגי הרכבים יהיו דוברי עברית ברמ        .7

אחידים אשר יסופקו ע"י הספק  במדיםכל הנהגים יופיעו לעבודה כשהם לבושים  :והופעה לבוש  .8
הולמת מתן שרות לקהל. הלבוש יכלול  אשרוזאת כשהם לובשים את המדים בצורה נאותה 

חולצה ותג זיהוי ויובא לאישור  ,עניבה/צעיף לנהגת ,מעיל, ז'קט, אפודת צמר, חולצה, מכנסיים
 "ת.רשנציג הרשות לפני תחילת מתן השרות. כמות הביגוד אשר תסופק לנהגים תאושר ע"י 
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חובה להיראות מגולח למשעי בכל עת, כאשר נמצאים בתפקיד. למעט מגדלי זקן. יש להקפיד על 
  ידיים מטופחות וציפורניים נקיות. 

: שעון יד, שרשרת אין לענוד תכשיטים, קישוטים או סמלים אחרים בעת לבישת המדים, למעט
  לענוד נזם אף ו/או עגיל בגבה.  איןצוואר אחת בלבד מזהב או כסף, טבעת, 

  השיער יהיה נקי ומסודר בכל עת. 
  בכל זמן שהייתם ברחבת המטוסים. זוהר ווסט ילבשו האווירי בשטח עובדים        .9

שירות. כל נהג יידרש להציג כל נהג יידרש לעמוד בדרישות ובבדיקות ביטחוניות טרם תחילת מתן ה  .10
לנציג הרשות תדפיס משטרתי המפרט את עבירות תנועה ככל שקיימות טרם העסקתו .כל נהג יהיה 

חודש אלא אם אושר אחרת ע"י מנהל החוזה ובלבד  12 - בעל ניסיון של נהיגה באוטובוס לא פחות מ
  שיש המלצת קצין הבטיחות של הספק.

  .משמרתלכל  ארוחהשיעסקו במתן השירות  הספק יספק לכל אחד מעובדיו  .11

 :הספק באחריות טכנולוגיות מערכות  יד.

 אוטומטית תפעל המערכת. אירועים תחקור לצרכי אוטובוס ופנים נהג תא והקלטת צילום מערכת  .1
 .הרכב הנעת עם

 וללא תמורה ללא הרשות"י ע תסופק. רכב בכל תוצב אשר" טטרא" מסוג אלחוטית קשר מערכת  .2
 קשר מכשירי. הבקרה בחדר הפיקוח בעמדת יוצב ראשי קשר ומכשיר ואחזקה שימוש דמי לוםתש

 . לצורך בהתאם הרשות מטעם החוזה מנהל"י ע יסופקו נוספים ניידים

 :האוטובוסים וניקיון אחזקה  טו.

  אחזקת האוטובוסים תתבצע עפ"י הוראת יצרן האוטובוסים .        .1

להחליף ככל שיידרש חלפים ותיקוני צבע ופח באוטובוסים כך  הספק מתחייב לתקן להטיב,  .2
  שיעמדו בכל עת בדרישות החוזה ונספחיו.

  .עד לפתרונה תיקון תקלה משביתה ייחל באופן מיידי עם גילוי התקלה,        .3

ימים מעת גילוי התקלה/פגיעה ותיקונה יתבצע עד  3 - תקלה שאינה משביתה תתוקן לא יאוחר מ  .4
 תיקון והחזרת המצב לקדמותו באופן תקין ומלא.לסיום ה

פעמים  5כלי הרכב באופן שוטף. שטיפה פנימית וחיצונית תתבצע בניקיון  לבצעבאחריות הספק   .5
  בשבוע או על פי הצורך. ניקוי מושבים בקיטור יבוצע על פי הצורך מעת לעת.

 , ניקוי ידיות  אחיזה וכו'., הוצאות מסטיקים-שבוע  ב פעמייםיקוי יסודי פנימי יבוצע נ  .6

 :הספק מטעם משמרת אחראי  טז.

. השדה פעילות שעות כול במהלך רמוןהתעופה  שדהיקצה מטעמו אחמ"ש שיימצא במתחם  הספק
  בעיה .לכל תקלה/ טטראהאחמ"ש יהיה זמין באמצעות קשר טלפוני/

  :תפקיד האחמ"ש  .1

  בודה השוטפת.איש קשר מול נציג רש"ת בכל נושא סידור עבודה והע  א)

הופעה ולבוש, תדירות ההסעה, תלונות  -מכל היבטיו במשמרתאחראי על פיקוח שירות ההסעה  ב)
 וכד'.

  "ת בשטח.רשלביצוע מדיניות  אחראי  ג)

  ויסות האוטובוסים בשטח בהתאם לעומסים.  ד)

  החנייה של המטוסים לאיתור עומסים. רחבותתצפית באמצעות טמ"ס על  ה)

 לנהגים. חלוקת הפסקות  ו)

  .הרשות נציג לדרישות והתאמתם עבודה סידורי ביצוע  ז)

  אחראי על ניקיון ותדלוק הרכבים במשמרת.  ח)

  רשת . מטעםמינוי האחמ"שים טעון אישור מנהל החוזה   ט)

  כל המטלות יבוצעו בתיאום מול נציג רש"ת.  י)
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 .  "שאחמעל ידי  משמרת ניהול  .2

  :משמרתהניהול 

  למשמרת. יםהמגיעהנהגים  קליטת  )א

תדרוך בטיחות יומי לכל אחד מהנהגים שנקלטים במשמרת. התדרוך יכלול מידע   ביצוע  ב)
על מפגעי בטיחות, שעות עומס, רענון נהלים וכן מידע על שינויים בנתיבי הנסיעה בשטח 

  האווירי ואירועים חריגים.

  . לסידור העבודהלוודא שכמות הנהגים במשמרת נותנת מענה לצרכים התפעוליים בהתאם   ג)

"ש ימצא בעמדת הבקרה  כדי לתת מענה ללקוחות או להפנותם לגורם המתאים. האחמ  ד)
  אין לעזוב את העמדה שמהווה את מרכז המבצעים של השירות ללא מחליף. 

  דווח באופן מיידי לאחראי הרשות על כל אירוע חריג (מצבי חירום, רמת שירות וכו') י  ה)
  שארע במהלך המשמרת.

  של המשימות בין הנהגים. שוויוניתיפעל לחלוקה   )ו

  ם לצרכי העבודה ותקנות התעבורה. אידאג להפסקות אוכל ומנוחה בהת  ז)

  יוודא רישום אירועים חריגים בדו"ח המתאים.  ח)

  :משמרת אחראידרישות ישימות 

  ניסיון בניהול צוות עובדים  א)

  רכות ממוחשבות ניסיון בהפעלת מערכות מחשב ובעבודה בסביבת מע  ב)

 וורד, אקסל, יומן אלקטרוני – OFFICEידע וניסיון בתוכנות   ג)

  .  לשדה הסמוכים החניה במגרשי חינם חניה הספק עובדי לכל תקצה הרשות: הספק עובדי חניית  יז.

   - השירות מתחמי  יח.

 ללא ותהרש תעמיד, החוזה תקופת במשך, החוזה פי על הספק של התחייבויותיו ביצוע לצורך  .1
 תפעול ואזור שרות מתחם הספק לרשות, מים לרבות ואחזקה שירותים דמי תשלום וללא תמורה
 כל של ניקיון כולל, תקלות תיקון לצורך אחזקה שרותי לבצע לקבלן יאושר בו, אחרים עם משותף
 משמרת ניהול חדר הכולל, המשותף התפעולי באזור בחשמל השימוש עבור ישלם לא הספק. הרכב
 ושטיפת, טיפולים לבצע לספק תאפשר הרשות. ומטבחון מקלחות, שירותים, נהגים מנוחה חדר

 תשלום וללא תמורה ללא וזאת) 30 מבנה( ק"מצ באזור לנושא שמוקצה הטיפולים באזור רכבים
 .מים והוצאות שימוש דמי

 יותקן אשר הציוד ועל ל"הנ המבנים מערך של ותקינותם ניקיונם על לשמור בזה מתחייב הספק  .2
 . עמו בקשר המנהל הוראות לכל ולהישמע, החוזה תקופת כל במשך הרשות י"ע בהם

 הציוד את לעיל האמורים השירות במקומות חשבונה על ולתחזק להתקין בזאת מתחייבת הרשות  .3
  :הבא

 :ש"אחמ עמדת – משמרת ניהול חדר  א)
  .ושליטה פיקוד שולחן 
  .אלקטרוני טיסות לוח 
  .הרשות להחלטת וףבכפ ס"טמ מערכת 
  .טטרא אלחוטי קשר 
 . הנמל של הפנימית הטלפונים למערכת המחובר פנימי טלפון 

 מייל כתובת, לאינטרנט  חיבור, אופיס תוכנות עם מחשב הכוללות מחשב עמדות תיש
" היסעים מערכת" כגון במשמרת הפעילות לניהול  ש"האחמ את המשמשות ותוכנות
 .הרשות תחליט עליו אחר ישוםי וכל" שירותים הזמנת" מערכת

ינתן תכי מדובר באינטרנט רשותי כולל כל ההגבלות שיש על כך, וכי לא מובהר בזאת  
, גם אם על ידי גורמי הרשות שום גישה למערכות או אתרים אשר אינם מאושרים לספק 

אינה מאשרת  הרשותבאם נדרש הספק למערכות מיוחדות אשר  זה נדרש לצורך עבודתו
), הרי שהספק יידרש להפעיל גישות אלו שלא Google Docsגישה ל  (לדוגמא  וטףשבאופן 

 דרך המחשבים הרשותיים וללא יכולת קישור למחשבים הרשותיים.

 .הספק י"ע יסופקו השירות במתחם האישי הציוד גם כמו המשרדי והציוד הריהוט כל  ב)
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 ללא הספק עובדי לרשות תעמיד הרשות: ומטבחון מנוחה חדר/למועדון מחלקתי ציוד  ג)
 ישמשו אשר ומטבחון מנוחה חדר ומים חשמל ואחזקה שירותים דמי תשלום וללא תמורה

 כפי המתאים בציוד החדר את לצייד מתחייב הספק. במנוחה היותם בעת הנהגים את
  :  להלן שמפורט

   לוקרים – אישיים ארונות 
  ספה 
  .שולחנות 
  .כסאות 
  .מקרר 
  ).כוסות סוכר, תה, קפה( שוטפים שתייה צרכי 
 י"ע המאושר תוכן לספק חיבור כולל, לפחות 25" בגודל LCD  או פלסמה מסך 

 .הרשות
  4 תמי מכשיר שתיה מי והרתחת קירור, לסינון מכשיר. מיקרוגל מכשיר 

  : עירונים אוטובוסים הייעודי הרכב כלי  יט.

 ויהישרישות הרשות כך מפרט הטכני ושאר דהעל כלי הרכב הייעודים הנ"ל לעמוד בדרישות   .1
  תפעוליים במהלך כל תקופת החוזה על הארכותיו ככל שיהיו. םייעודי יםלשמש כרכב מיםמתאי

  על כל אחד מכלי הרכב שיועסק במתן השרות להיות במצב נקי, תקין ומתאים למתן שרות ההסעה.  .2

ת. השילוט הינו כל כלי הרכב יסומן וישולט בשילוט מתאים עפ"י דרישה וקביעת נציג הרשו  .3
באמצעות הדבקת מדבקה כללית ע"ג האוטובוס או מדבקה מעוצבת  . עלות המדבקה והתקנתה 
ע"ח הספק  (במידה ותידרש החלפת  המדבקה ותיקוני הצבע של האוטובוסים תתבצע בהתאם 

  להוראת מפקח החוזה על חשבון הספק).

בלעדיות של רש"ת ועפ"י  החלטתה. כל פרסום ושילוט ע"ג האוטובוסים (פנימי/חיצוני) יהיו ב  .4
 .השילוט למעט המפורט בנספח השרות והמפרט הטכני  יותקנו ע"ח הרשות או מי מטעמה

  לא תהיה כל טענה בגין כך. ספקכל ההכנסות מפרסומים אלו הינם של רש"ת בלבד ול  .5

ב המופעל במתן התעופה רמון של רכב חלופי במקרה של תקלה בכלי רכ בשדהמועד הצבה והפעלה   .6
שעות מרגע העברת  8השרות (ולא השבתה של רכב שמקורה בטפול שוטף או יזום)  לא יעלה על 

עליו להציב   - כי כלי רכב אמור לעבור  טפול במועד כלשהו לספקההודעה לספק. היה וידוע מראש 
  מראש רכב חלופי העומד בדרישות המפרט באופן שלא ייפגע השירות.

  החובה הישראליות לרבות  : לדרישותעירוני העונה  אוטובוס הרכב החלופי יהא 

  רכב אוטומטי   א)

  רור.יקמיזוג אויר מלא + חימום/  ב)

 אמצעי אחיזה לנוסעים בעמידה.  ג)

  האוטובוס חייב להיות נקי ובמצב תחזוקתי מעולה.  ד)

ממועד חודשים  7עד  בנספח הנדרשים האוטובוסים את לספק לדאוג הזוכה הספק באחריות  .7
, הספק הזוכה ידאג יפתח טרם מועד הספקת האוטובוסים רמון התעופה ושדה היה, הזכייה במכרז

לספק אוטובוסים חלופיים דגם אוטובוס עירוני בדומה לדרישה להספקת אוטובוסים חלופיים 
 .)לעיל 6 בסעיף(כמפורט  תקלה של במקרה

יפגע רצף במתן השרות. התדלוק יתבצע על תדלוק וניקיון כל כלי הרכב יעשה ע"י הספק כך שלא   .8
  ידי  ועל חשבון הספק.

  :הצבה ובדיקת האוטובוסים        .9

יום ממועד הזכייה תכנית עבודה  30- הספק הזוכה במכרז יגיש לרשות לא יאוחר מ  א)
 מפרט"ז מפורט לביצוע לולרבות  הייעודיים האוטובוסים לרכישתמפורטת הכוללת לו"ז 

"ז לביצוע והתאמת האוטובוסים המוצעים כמפורט בהצעתו בדרישות ולו  האוטובוסים
 טיפולים לבצע בכוונתוהמוסך/כים  אשר  של ות/שם את יפרט כן כמוהמפרט הטכני. 

  .באוטובוסים
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הרשות תהיה רשאית בכל שלב של התוכנית המוצעת לבחון ולבדוק את התקדמות הביצוע   ב)
ק לתקן ו/או לשנות את הלו"ז כך שיתאים ביחס לתוכנית ובמידת הצורך לדרוש מהספ

 למועד תחילת השירות.

חודשים אוטובוסים חדשים  7 - זכיית הספק הזוכה במכרז ידאג לספק לא יאוחר מ ממועד  ג)
על פי הנדרש במפרט המצורף עם הספקת האוטובוסים יבוצעו בדיקות קבלה עפ"י 

ופה הנקובה לעיל כוללת המפורט במפרט הטכני וטבלת הבדיקה הרצ"ב. יודגש כי התק
יום טרם  30בתוכה את תהליך בדיקת האוטובוסים כך שבדיקות האוטובוסים יבוצעו 

  המועד הנ"ל.

היה וימצאו ליקויים ו/או אי התאמות כלשהם מתחייב הספק לתקן את הנדרש תיקון   ד)
  באופן מיידי וללא כל עיכוב.

  

הנ"ל עד לתחילת מתן השירות עפ"י  האוטובוסים יישארו במקום מתן השירות החל ממועד  ה)
  החוזה במקום אשר יוקצה לכך ע"י הרשות.

 :לעובדיו הספק התחייבויות  כ.

  .בחוק מהקבוע יפחת שלא, בסיסי לשעה שכר לעובדיו ישלם הספק: שעה שכר        .1

 השכר על(חמישים אחוזים)  50%: הספק ישלם לעובדיו תוספת בשיעור וחג בשבתות עבודה תוספת  .2
 18:00השרות בערבי שבתות ובערבי חגים ובשבתות וחגים החל משעה  ביצוע בגין בסיסית לשעה

  של היום שלאחר החג ו/או השבת. 06:00ועד לשעה  החגבערב השבת ו/או 

, השירות יבצע אשר עובד לכל נוספות שעות תשלומי לעובדיו לשלם מתחייב הספק: .נ.ש תשלום  .3
 .לילה במשמרות השמינית השעה מן והחל, יום ותבמשמר התשיעית השעה מן החל

לשכר השעה הבסיסית בגין עבודה בימי חול  25%: הספק ישלם לעובדיו תוספת של לילה תוספת  .4
 .06:00 – 22:00בלבד ולא כולל מוצ"ש בין השעות 

והממשיך לתקופה נוספת  )לפחות(שנה  הראשונית חוזהו תקופת את המסיים: עובד התמדה מענק  .5
חודשים) אותם ישלים העובד  3יזכה למענק התמדה. בכל סוף רבעון משנת החוזה של העובד (

  .900₪יקבל סך של  –בשנתו השנייה ואילך 

-מ יפחת שלא בערך/שי קניה תלושי הספק יעניק) ופסח השנה(ראש  בשנה פעמיים: לחגים מתנות  .6
  .מהחגים אחד בכל ₪ 300

תיאום עם מנהל החוזה עובד מצטיין בסיום עונות העומס או בגין : הספק יבחר בלמצטיינים מתנות  .7
 ₪.  300 - אירוע הצטיינות חריג ויזכה את העובד בתלוש קניה/שי בערך שלא יפחת מ

 את המפרט"ח דו יקבל ובמקביל, החודשי שכרו של מפורט אישי"ח דו יקבל העובד: שכר"ח דו  .8
 .שביצע העבודה שעות

כי מהמחירים לשעה בסיסית וכן משכרם החודשי הכולל של העובדים  ייביתח הספק: שכר גילום  .9
שיועסקו במתן השירות. לא ינוכו כל תשלומים מכל סוג או מין, בגין ארוחות, מס הכנסה ובריאות, 

,  שי לחג וכו', למעט תשלומי מס הכנסה, ביטוח הסעותביטוח לאומי ומע"מ על ארוחות, ביגוד, 
 שות לקרנות פנסיה על השכר הישיר אשר יגיע לעובד.בריאות, הפר מסלאומי, 

יועסקו על ידו בביצוע השרות ארוחת בוקר ש, עובדיו לכל לספק מתחייב הספק: ארוחות אספקת  .10
שעות עבודה שיבוצעו בפועל. להבטחת ביצוע התחייבותו זו של הספק, מתחייב בזאת  4כנגד כל 
כרטיס מגנטי  באמצעותן השרות, תלושי ארוחה לרכוש מאת הרשות, עבור כל חודש של מת הספק

 כמפורט הינםבאמצעות המדיה או בכל דרך אחרת עליה תחליט הרשות. מחירי תלושי הארוחה  או
  .לחוזה בנספח

 מ"מע על להתקזז יכולתו לאי בהקשר לספק להיגרם שעלולה עלות בכל תישא לא הרשות כי יודגש
  . מ"המע שלטונות מול לעובדיו האוכל תלושי בגין התשומות

 .השירות בנספח כנקוב ביגוד לעובדיו יספק הספק -ביגוד        .11

(א) לחוק  1הספק להעביר לעיון מנהל החוזה טופס ההודעה לעובד בדבר תנאי עבודתו לפי תקנה  על  .12
 כתנאי וזאת מהעובדים אחד כל העסקת תחילת טרם 2002 - הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס"ב

 .לעובד ויימסר הספק ידי על ייחתם האמור ההודעה טופס. השירות במתן העסקתו לתחילת
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, השירותים בביצוע ידו על שיועסקו העובדים לגבי החוזה תקופת בכל לקיים מתחייב הזוכה הספק  .13
 הקיבוציים ההסכמים בהוראות האמור את וכן במדינה החלים העבודה בחוקי האמור אחר

 אחר קיבוצי הסכם כל/או ו הסתדרות לבין הכלכליים הארגונים של וםהתא לשכת שבין, הכלליים
  .אלה הסכמיםפי -על שהוצאו ההרחבה צווי לרבות, המתאים בענףתוקף -בר והוא שנערך

 מקרה ובכל, בחוק שנקבע במועד, כאמור עובדיו לכל העבודה שכר את לשלם מתחייב הזוכה הספק  .14
, הסוציאליים התנאים כל את להם ולספק שלפניו החודש רעבו, חודש לכל 9 - ה מהיום יאוחר לא

 לבצע וכן, הבראה דמי, מחלה דמי, שנתית חופשה דמי, לגרוע ומבלי לרבות, דיןפי -על המחויבים
"ל הנ עובדיו בגין ולהעביר לחודש אחת של בתדירות פיצויים וקרן גמל לקופת הפרשות בגינם

 וניכוי לאומי וביטוח הכנסה מס ניכוי כולל החוקפי -לע לבצע מעביד שעל הניכויים כל את במועדם
 .לחודש אחת של בתדירות פיצויים וקרן גמל לקופת

 לחשבון הספק ידי על ישירות תופקדנה, כאמור הספק עובדי משכורות כי מתחייב הזוכה הספק  .15
, חודש ללכ 9 -מ יאוחר לא אך העובדים משכורות לתשלום שנקבע החוקי במועד עובד כל של הבנק
 לעבודתו הראשון החודש מתום החל תבוצע פיצויים וקרן גמל קופת עבור התשלום הפרשת כי וכן
 .השירות במתן שיעסוק עובד כל של

 של שכר תלושי העתקי 15% של מייצג מדגם החוזה למנהל להעביר הספק על יהיה לרבעון אחת  .16
 תלושי את, דרישתה לפי, כעת בכל, קבלל, הרשות בזכות לפגוע מבלי זאת, שחלף ברבעון  עובדיו
 וזאת השרות במתן העוסקים ספק עובדי מועסקים בהם העבודה תנאי בדבר אחרים ופרטים השכר
  .דין כל"י ועפ בחוזה המפורט"י עפ עובדיו העסקת תנאי לעניין הספק התחייבויות לוודא כדי

 ההתקשרותחוזה ול לענף ונטייםהרלו הקיבוציים וההסכמים ההרחבה צווי, העבודה חוקי הפרת  .17
. בנוסף, הספק ישלם לעובדים המועסקים ההתקשרות הסכם של יסודית הפרה תהווה הספק מצד

ההתקשרות כל תשלום או זכות המגיעים להם על פי כל דין, הסכם  חוזהעל ידו בקשר לביצועו של 
פרת הסעיף תהווה ההתקשרות. ה חוזהקיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן על פי הוראות 

 ההתקשרות.  חוזההפרה יסודית של 

לחוק  24 ' מס לתיקון בהתאם חודשי שכר תלוש ההתקשרות חוזה פי על עובד לכל ימסור הספק  .18
. אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו, ישלח לו אותו הספק 1958-הגנת השכר, התשי"ח 

  בדואר. 

. לעובד .2002 –חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב  ימציא לכל עובדיו הודעה לפי הספק  .19
שאינו קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו. בהודעה תשולב הצהרת העובד לפיה 

 קיבל את ההודעה, קרא אותה והבין את תוכנה. 

 והתשלומים החובות בכל עמידתו על אישור, שנה לחצי אחת, לרשות להמציא יתחייב הספק  .20
 הרשות באתרי המוצבים עובדיו כלפי ההתקשרותחוזה  ולפי העבודה חוקי לפי עליו החלים

  .המציע מטעם חתימה מורשה בידי חתום להיות האישור על. ובמתקניה

יבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני, בכפוף לתחולת ההוראות הקבועות לשם כך בצו ההרחבה  הספק  .21
  . 1957-וק הסכמים קיבוציים, התשי"זלביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי ח

לא יהיה רשאי למשוך את כספי התגמולים שנצברו בקופה של העובד, לרבות תגמולי  הספק  .22
לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל),  23המעסיק, וזאת בהתאם להוראות סעיף 

 . 2005 -תשס"ה 

 אמצעות סוכנות שהוא בעל עניין בה. לבצע את ההסדר הפנסיוני ב רשאי יהיה לאהספק   .23

 הביקורות במסגרת. הרשות מטעם שייערכו ביקורות עם מלא באופן פעולה לשתף יתחייב הספק  .24
, לאומי לביטוח למוסד, הכנסה למס תשלומים על אישורים, היתר בין, להמציא הספק יידרש
  .ביקורתל הרלוונטי אחר מסמך וכל שכר תלושי, גמל ולקופות פנסיה לקרנות
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  מפרט טכני לאוטובוס עירוני נמוך רצפה

  

  כללי  א.

  :רצפה נמוךמפרט זה מתייחס לאוטובוס עירוני   .1

  .מ"מ 12,000עירוני רגיל באורך  אוטובוס  .2

  .מ"מ 2,550יהיה עד  האוטובוסרוחב   .3

  .חדש להיות חייב הרכב  .4

  האוטובוס יהיה בעל תיב"ה אוטומטית.  .5

  מ"מ. 12,500עלה על רדיוס סיבוב לא י  .6

  .קק"ל  28,000של לפחות  קרורבאוטובוס תותקן מערכת מיזוג אויר בעלת תפוקה   .7

  משרד התחבורה.  של  הישראליותהאוטובוס יעמוד בכל דרישות החובה   .8

באוטובוס יותקנו מינימום מושבי נוסעים (על בתי גלגל, במה אחורית וכו') על מנת ליצור משטחי   .9
  לים ככל הניתן.עמידה גדו

  .התעופה רמון שדההאוטובוס מיועד לנסוע באזור   .10

  .ובארץ רמון התעופה בשדה הסביבה לתנאי מותאמיםכל מכללי הרכב הרלבנטיים יהיו   .11

  דרישות כלליות  ב.

  אינטגרלי מבנה או שלדה עלהמרכב יבנה   .1

  ובפתחי החלונות והדלתות בפרט.בתכנון המרכב יושם דגש על חיזוקים בכל פתחי המרכב בכלל,   .2

גישה לטיפול במערכות השונות תהיה דרך פתחים מתאמים אשר יבנו מחוץ ובתוך האוטובוס, הטפול   .3
  והאחזקה בחלקו האחורי של האוטובוס יהיו מאובטחים נגד סכנות ותאונות בזמן  העבודה.

  :הבאות החלופות לפי יותקנו השרות דלתות  .4

דלת כניסה קידמית תותקן לפני הסרן הקידמי, דלת אמצעית לפני הסרן :  כפולות דלתות 2  -
  .יהאחור

:  דלת כניסה קידמית תותקן לפני הסרן הקידמי, דלת אמצעית לפני הסרן כפולות דלתות 3   -
  . ודלת אחורית אחרי סרן אחורי יהאחור

יקה תבוצע , הבדDBA 75על  הרמת הרעש הפנימית בחלקו האחורי של האוטובוס לא תעל  -
  .כאשר האוטובוס בנסיעה והמזגן פועל

  חדש אוטובוס/בקרת איכות ובחינה  ג.

  כל חומרי הגלם ,החלקים והאביזרים מהם יבנה האוטובוס יהיו חדשים.   .1

ולבחון כי וא במהלך ייצור האוטובוסים לבדוק נציג רשות שדות התעופה  יהיה רשאי בכל זמן שה  .2
  ישות המפורטות.האוטובוסים נבנים על פי הדר

חלקים ואביזרים אשר יפסלו לשימוש יסומנו כך שלא יעשה בהם שימוש ללא אישור מפורש  ,חומרים  .3
  מנציג רשות שדות התעופה.

  נציג רשות שדות התעופה יהיה רשאי לפסול כל חלק ,חומר גלם או עבודה שלא יעמדו במפרט.  .4

  גג האוטובוס ומיחידת המיזוג בפרט.כל אוטובוס יעבור בדיקת אטימות למים בכלל ומ  .5

נציג רשות  שנעשו במהלך היצור יבדקו על ידי ם בצרוף כל האישורים והבדיקותמיהמושל יםהאוטובוס  .6
  שדות התעופה בדיקה סופית בטרם קבלת האוטובוס. האמור, כולל בדיקה בנסיעה בתנאי דרך שונים .



34  

 
  

 

  מידות  ד.

  מ"מ 12,000  - כלליאורך   .1

  מ"מ   2,550 – ללי מרבירוחב כ  .2

  מ"מ   3,250 – גובה כללי מרבי  .3

  מ"מ   1,920 - גובה פנימי מינימלי  .4

   מבנה כללי  ה.

גוף המרכב והשלד יהיה בעל מבנה יציב ומחוזק בכל החיבורים והנקודות בהן ישנם מאמצים ופועלים   .1
מנת למנוע שברים או  כוחות המתקבלים בעת נסיעת האוטובוס כשהוא מלא נוסעים  האמור על

  תקלות אשר מקורם בתכנון לקויי ו/ או התעייפות החומר.

  .ויצבעו בצבע יסוד מונע קורוזיה ריתוכים יהיו ברמה גבוהה של איכות וטיבהכל   .2

  .הישראליותבדרישות החובה  יעמדומהם יבנה האוטובוס  והרכיביםכל החומרים   .3

  .ורעשים חריקות ימנע אשר באופן בויורכ החיצונייםו הפנימיים המבנהמרכיבי וחיפויי  כל  .4

  .מהמבנה והפרדות מים חדירה כנגד מושלמת אטימה חיבטי אחורי וקיר חזית הצד קירות ,הגג ציפוי  .5

ציפויי  .ט פתחי גישה לחלקים האוטומטיבייםרצפת האוטובוס תהיה חלקה וללא כל מכשול למע  .6
  PVCה  חיבורי/קה ומונע החלקה בגוון אשר יוגדר בנפרדעמיד בשחי  PVCבאמצעות   יהיההרצפה 

  יולחמו לקבלת חזות נאה .

חדירת אבק,  ד, הפתחים יהיו אטומים כנגיותקנו פתחי שרות למערכות השונותברצפת האוטובוס   .7
  .יניםחום, רעש ומים. המכסים יסגרו בעזרת סגרים פשוטים ואמ

  כלל ובחלקו האחורי בפרט.רצפת האוטובוס תבודד כנגד חום ורעש. ב  .8

  חום ורעש  כולל אטימת הפינות האחוריות . כנגדתא המנוע יבודד   .9

בקירות הצד ובגג יותקן חומר בידוד טרמי ואקוסטי באיכות מעולה ועמיד בתיקני האש  שיתאים   .10
  .בשדה הקיים הקיצוניים הסביבה נאילת

  .ל ידי חומר מתאיםכנגד קורוזיה ע חלקו התחתון של האוטובוס יוגן  .11

  בצד האחורי של הגלגלים יותקנו מגני בוץ.  .12

  דלתות כניסה ויציאה  ו.

  .הישראליותמבנה הדלתות ואופן הפעלתן יהיו כפי המוגדר בדרישות החובה   .1

רוח  ,אפשר אטימה מרבית מפני חדירת מים, מבנה הדלתות יכפולותהדלתות תהיינה  כל באוטובוס  .2
  ואבק בזמן נסיעה.

  .פנים כלפי תיפתחנה הדלתות כל  .3

  הדלתות ואביזריהן יהיו זהים בכל סדרת הייצור.  .4

  הדלתות ומנגנוני ההפעלה יבנו כך שפעולת הדלתות תהיה תקינה לאורך חיי האוטובוס.  .5

  .מיקום יקבע בנפרד, דמיתיותקן כפתור חיצוני לפתיחת הדלת הק  .6

  .דגם יוגדר בנפרד ,תות ינעלו מבחוץ בעזרת מפתח אחידהדל  .7

  מוגדר בדרישות החובה הישראליות .כחרום   ופתיחתבדלתות יותקנו מנגנוני פתיחה אוטומטית   .8

  שמשות וחלונות  ז.

או שמשה  שילוט. ה לתאשמשה עיקרית ושמשה עליונ ,וטובוס יודבקו שתי שמשות רבודותבחזית הא  .1
  אחת רבודה עם תא שילוט בחלקה העליון .

ניתן ה. בחלק העליון של שמשות הצד יותקן חלון  כהות יהיו אחורי ובקיר הצד קירותב תהשמשו כל  .2
  .כל השמשות יחוברו בהדבקה לפתיחה  (הופר) על ידי הנוסעים.

  יבטיח ניקוז טוב וימנע חדירת מים לאוטובוס בעת נסיעה. הנפתחיםמבנה החלונות   .3
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  . שראליותהיבדרישות החובה   יעמדוכל השמשות והחלונות   .4

   וילונות  ח.

  .תן יהיה לראות את המראה החיצונית ימנית, גם כשהוילון מורד ניבחזית יותקן וילון חשמלי  .1

בחלון נהג בצד שמאל יותקן וילון ברוחב החלון תוך הגבלת מהלכו על מנת שלא יופרע שדה הראיה של   .2
  הנהג.

: עליון , מרכז החלון מנגנון קפיצי ושלושה מצבי עצירה בכל אחד מחלונות הנוסעים יותקן וילון בעל  .3
  .הוילון יכוסה על ידי כיסוי מתאיםועד קצה תחתון של החלון  מנגנון 

   פתחי שרות חיצוניים  ט.

באוטובוס יותקנו פתחי גישה חיצוניים על מנת לאפשר גישה נוחה לחלקים הדורשים טיפול ואחזקה   .1
  שוטפים 

  לו בעזרת דלתות ומנעולים מתאימים .הפתחים יסגרו וינע  .2

  קפיצי גז. 2כל דלתות השרות יורמו בעזרת   .3

  מושבים  י.

משטחי   באוטובוס יותקנו מינימום מושבי נוסעים (על בתי גלגל, במה אחורית וכו') על מנת ליצור   .1
  עמידה גדולים ככל הניתן.

  .  הישראליותשות החובה ויתאימו לדרי באוטובוס יותקנו עירוני דגםמושבי נוסעים   .3

  המושבים ירופדו בבד קטיפה .  .4

  כל המושבים יהיו זהים במידת האפשר .  .5

המושבים בשורה אחרונה  יתוכננו ויותקנו באופן אשר יאפשר ניקיון האזור ושימוש בחלון האחורי   .6
  כפתח מילוט במידת האפשר.

  . ISRIענת ראש תוצרת  מושב נהג פנאומטי כולל חגורת בטיחות ,משענת יד ומש  .7

  .החלון אל גב עם  מותקן להיות יכול מהמושבים חלק  .8

  תעלות מיזוג אויר  יא.

  )  הרשות"י ע שיאושר אחר מחומרבאוטובוס יותקנו תעלות מיזוג האוויר מפוליאוריטן (או   .1

ימת אויר זר ויאפשרחתך תעלות מיזוג האוויר יתאים למוגדר על ידי יצרן מערכת מיזוג האוויר   .2
  .טובה לתא הנוסעים קרורויעילות 

  .תעלות המיזוג יצופה בחומר מבודד החלק הפנימי של  .3

  מראות   יב.

  . הנוסעים וחלל הישיבה מקומות  אתבחזית מול הנהג תותקן מראה פנימית אשר  תאפשר לנהג לראות   .1

  לכל אורכו. במרכז החזית תותקן מראה אליפטית אשר בעזרתה ניתן לראות את המעבר  .2

תותקן מעל  אשרבצד ימין של החזית תותקן מראה עגולה אשר בעזרתה ניתן לראות את המראה    .3
  לדלת האחורית .

  מתחת למנגנון דלת קדמית תותקן מראה כדוגמאת מראת התשקיף הימינית חיצונית .  .4

  .הישראליותשות החובה מראות חיצוניות  ואופן התקנתן יהיה על פי המוגדר בדרי לרבותכל המראות   .5

  מחיצות ומוטות אחיזה ,מעקות  יג.

  הישראליותכל המעקות והמחיצות יבנו ויותקנו בצורה נאה תוך הקפדה על דרישות החובה   .1

  . תקניתחלקה העליון של המחיצה מאחורי הנהג יהיה מזכוכית מחוסמת   .2

  אחרי כל דלת יותקנו מחיצות אשר יצופו בפורמייקה .  .3

  מחוסמת ותקנית. ,רית תותקן מחיצה עם זכוכית שקופההמושבים שלפני דלת אחו אחרי  .4
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  מימין לנהג תותקן דלתית.  .5

  בשולחן הנהג המקורי יותקן בסיס למכשיר הכרטוס.  .6

  . הישראליותבאוטובוס יותקנו מוטות אחיזה אנכיים ואופקיים כפי המוגדר בדרישות החובה   .7

  יותקנו  ידיות אחיזה, שיאפשרו תנועה נוחה של הנוסעים  על מוטות האחיזה האופקיים  .8

  .יותקן מעקה ומיתקן לעיגון עגלת נכים  .9

  מוטות האחיזה יותקנו באופן אשר יבטיח את חיבורם ושלמות המחברים לאורך זמן.  .10

 ורךלא  תקינות ובאיכות אשר תבטיח RAL 1028והמחיצות יצופו באופן חלקי בגוון  המעקות, המוטות  .11
  . שנים

  אביזרים  יד.

  .תותקן רמפה ידנית להעלאת נכים הנגישהבפתח הדלת   .1

 מטעם גרפיקה חלופות בחינת לאחר הרשות לאישור כפוף יהיה בחזית דיגיטלי חיצוני שילוט תא  .2
  .הספק

ה בנוסף תותקן מערכת כריז. לנוסעים, מיקרופון נהג ורמקולים לנהג ומגבר ,דיסק רדיו – מערכת שמע  .3
  .על הגעה לתחנות או כל הודעה אחרתאוטומטית אשר תכריז 

  ).1-6על גג האוטובוס תותקן תיבה מוארת ואטומה למים אשר תציין את מספר האוטובוס (  .4

  על גג האוטובוס בחלקו הקידמי יותקן פנס מהבהב.  .5

  .) LED לדים דגם( לוט אשר תאפשר כיתובבחלק הקדמי של האוטובוס תותקן מערכת שי  .6

  .מטפים לכיבוי אש 2יותקנו   .7

  .פחי אשפה גדולים 2יותקנו   .8

  עזרה ראשונה   .9

  .חרום לפתחי וחלונות לשמשות בסמוך - פטישי בטחון  .10

  שקע חשמלי בשולחן נהג.  .11

  .לחצן ביטול + גונגפעמון  שלט עצור +  .12

  שעון זמן דיגיטלי.  .13

  .ניידדיבורית לטלפון  באוטובוס תותקן ערכת  .14

  .יחידת חימום אחת בכל צד  תקןתו  באוטובוס  .15

  .מערכת חימום ומפשיר אדים לנהג  .16

  מפוח חשמלי לנהג.   .17

  על פי המוגדר בדרישות החובה הישראליות. - מדבקות אזהרה  .18

  .ישולבו על עמודי האחיזה האנכיים לחצני עצור   .19

  תא לחפצי נהג   .20

  נטו להנעת עזר .בתא המצברים יותקן שקע   .21

  בצד שמאל של הנהג יותקן תא בעל אפשרות נעילה .  .22

  .הנוסעים בתא יותקנו ביטחון צלמותמ 2  .23

  . לנהג קשר מכשיר יותקן  .24

  .התחבורה ומשרד החוק הוראות פי על נגישות לעניין הנדרש השילוט כל  .25

  צבע וגוונים פנימיים בתא הנוסעים  טו.

  .ת כפי המוגדר על ידי יצרן הצבעיםכת צבע מושלמהאוטובוס יצבע במער  .1
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 מספר החוזה למנהל שיובאו לאחר  החוזה חתימת לאחר החוזה למנהל הספק בין יסוכם - גוון חיצוני  .2
  . להחלטה גוונים

 של אסטטי שלוב יהיו נהג וסביבת אחורי קיר חיפוי, תקרה, צד קירות, רצפה כולל הנוסעים חלל  .3
  .ולבן אפור גוונים
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  בדיקת אוטובוסים המיועדים למתן השרות מסמך

  

  הרשות של הטכני המפרט פי על השרות למתן האוטובוסים התאמת לבדיקת הנו האמור

  כללי  .1

הנ"ל מגדיר את מפרט בדיקת האוטובוסים  אשר יבוצע על האוטובוסים החדשים שיציב  המסמך  א.
  הזוכה במכרז . 

של  משרד   הישראליותדרישות החובה ב וכן הרשות של טהמפר דרישותהאוטובוס יעמוד בכל   ב.
  התחבורה .

  נקודות לבדיקה   .2

  :חוץ

  : לרבות  החיצוניים המרכיבים כל יבדקו

  תקין לא/ תקין  

    תקינות ואטימה של פתחי שרות חיצוניים כולל בוכנות גז.        

                     רצפת תאים.                                           תקינות

    בדיקת גג האוטובוס.                                                          

    בדיקת אי חדירת מים כללית , כולל חלונות.                         

    דלתות שרות  כולל עמידה בדרישות החובה.                         

    .פתיחה וידיות  נפתחות חלונות כולל שמשות

    חיצוניים.                                                               פנסים

    חיצוניות כולל זרועות.                                            מראות

    מרכב כולל צבע ללא שריטות פגמים או מכות.           שלמות

                חיצוני שילוט
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  :פנים

  : לרבות הפנימיים המרכיבים כל בדקוי

  תקין לא/ תקין  

    מושבי הנוסעים: ידיות אחיזה, מסעדי יד, שלד המושב, 

    לאוטובוס.                                        עיגון

    בד הריפוד .                                                         תקינות

                                                            .         PVC תקינות

    צהובים בכניסות  ,ובתוך האוטובוס   .                    סרגלים

    וילונות נהג ווילונות נוסעים .                                          

     מיים.                       יאטימה של פתחי השרות הפנו סגירה

                                                                    .לנכים ידנית רמפה

    לעיגון עגלת נכים.                                                           מתקן

    ומחיצות פנימיים .                                                        מעקות

    פנימיות .                                                                   תמראו

  עצור .       לחצני ,הנוסעים לתא אוויר וזרימת תעלות מיזוג האוויר

    תעלות, ותקרת האוטובוס.                                          ניקוין

    מדרגות.                                  ופנסי ,סוייםכי כולל פנים תאורת

    דפנות צד.                                                                 תקינות

    ) בין חלונות ומסעדי יד בצד החלונות .   מופות( כיסויים  תקינות

                 .        איחסון תאי , ומתגים לחצנים תקינות: נהג סביבת

  מדבקות אשר אינן נדרשות לצורך רישוי.                           המצאות

    עזרה ראשונה.                                                                   

                        מטפים.                                                          

    פטישי בטחון.                                                                      

    פחי אשפה.                                                                         

                  חימום נוסעים .                                            מערכת

    שמע וכריזה.                                                             מערכת
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              ביטחון  מצלמות

              לפלפון דיבורית

                קשר  מכשיר

        

  :מבחן נסיעת

  :לרבות האפשריים ההיבטים בכל בנסיעה האוטובוס את תבחן  הנסיעה

  תקין לא/ תקין  

    מבחן ובחינת מערכות הינע  תנסיע

    בלימה והיגוי  מערכת

    הפנימיים הרעשים רמת ומדידת התרשמות

    תרמית ואוירה חימום ומערכת מזגן תקינות

    נוסעים/  נהג  הישיבה מנוחות התרשמות

    .ופנימי חיצוני ראיה שדה

    .דלתות וסגירת פתיחה

  

הרשות) ובמידה ולא ימצאו תקינים אזי לא יאושר   הסעיפים המפורטים לעיל יבדקו (ע"י נציגי כל
  לבצע תיקונים ולהתאים את האמור במפרט.   ידרשהאוטובוס והספק 

  

יעברו בדיקה נוספת על מנת לבדוק את עמידת האוטובוס בכל  שידרשלאחר תיקון ככל  האוטובוסים
  המוגדר במפרט הטכני.
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   ידע ושמירת סודיות, אבטחת מביטחוןהוראות  - נספח ב'

  
 הבהרות קדם. .1

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

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

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

 

  כללי. .2

בתחום מסוף / " תיקרא כאילו נכתב "מתקן" או "המתקןלמען הסר ספק, בכל התייחסות בנספחים אלו ל"

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

 .ויםבמפורש לאתר מסההתייחסות הינה  םמקומות שבה

יעד מועדף לפיגוע לארגוני הטרור  ים, מהוומעברי הגבול, שדות התעופה והמטוסים הממריאים מהם 2.1

  השונים.

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

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

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

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

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

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

 על פיהם.

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

עמוד בדרישות המוגדרות חייב ל בנושאי המחשוב שירותיםחשיבות עליונה, ולפי כך כל ספק הנותן 

 בנספח זה.

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

הנוסעים והמטוסים, הנוחתים והממריאים  ביטחוןול המתקן ביטחוןיחולו עליך הוראות הנוגעות ל

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

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

 ווג וחיוניות של המידע ומערכות המידע.יס 2.7

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

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

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

ווג הכולל ימערכות המידע של הרשות כוללות מידע רגיש בדרגות שונות של רגישות או חסיון, כאשר הס

ברשתות  סודי"שמור"), וכן בשלב עתידי גם  ביטחוןווג הי(מקביל לרמת ס רגיש/חסוי מסחריתהוא 

 הגנת חוק(להלן: " 1981-תשמ"א הפרטיות תמסוימות, לרבות מידע הטעון הגנה לפי חוק הגנ

. מערכות המידע חיוניות לפעילותה התקינה של הרשות ופגיעה בהן עלולה מכוחו תקנותהו ")הפרטיות

  לגרום לשיבוש, תקלות והפסקת מתן שרות.
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לפיכך, יש לנהוג לפי כל דרישות האבטחה, כאמור לעיל, ובכל הגדרות נוספות בנושאי האבטחה אשר 

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

כלי האבטחה, , הספק ייווכח, כי שירותיםלפי הליך זה. אם, במהלך אספקת ה שירותיםהפעילויות למתן 

  המיושמים כיום בתוכנות וביישומים, אינם עונים על אחת או יותר מן 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  להגנה וסיכול איומי סייבר דרישות מהיחידה •

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

  סווג מסמכי הליך זה. 2.8

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

יש לנהוג במסמכי הליך זה בצורה שתבטיח, כי בכל מקרה, . "ווגיםהנחיות עבודה עם מסמכי מכרז מס

  .או מורשות ים לא רצויותילא יגיעו ליד

  מטרה. .3

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

אסוף מידע ולבצע פיגוע בתחום , כחלק מכלל הפעולות, הננקטות בכדי למנוע מגורמים עוינים לשירותיםה

  .מתקןה

  אחריות. .4

טחוני ויישא י"), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט הבנאמן הביטחוןהספק ימנה נציג מטעמו (להלן: " 4.1

בכל הקשור לאבטחה הפיזית, וכן מול  קב"ט המתקןבאחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול 

לנספח  4.6ים הקשורים למחשוב ומידע, כמפורט בסעיף משנה אחראי אבטחת המידע ברשות בכל הנושא

  , כהגדרתה בחוזה.שירותיםזה, מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן ה

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

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

הממונה על אבטחת  – חטיבת התקשובהמידע ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול 

, שירותיםלנספח זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן ה 4.7המידע ברשות כמפורט בסעיף משנה 

 כהגדרתה בחוזה.

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

 כנאמן אבטחת המידע.

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

  המידע".

  .ביטחוןנאמן ה 4.6

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

את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, או בכל הוראה נוספת אשר עלול 

 .חטיבת התקשובבפרט, וכן מול  הרישיונותבכלל, ומול משרד  קב"ט המתקןהספק לקבל, מול 
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ויקבל ממנו תדרוך  של קב"ט המתקןיקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך  ביטחוןנאמן ה 4.6.2

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

, לא יאוחר משבוע ימים קב"ט המתקןיקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של  ביטחוןנאמן ה 4.6.3

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

, אשר מתקןהשוהים בתחום ה כלליים נוספים, החלים על כל ביטחוןדרישות ונהלי  ביטחוןה

לפיהם יידרש לפעול ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו. במידה ובהיבט המכרז 

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

 .חטיבת התקשובב

ונהלי אבטחת המידע,  וןביטחלהיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי ה ביטחוןעל נאמן ה 4.6.4

 החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.

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

, העשויים להשיק לפעילות הספק בתחום הנמל, בכל עת ביטחוןבאמצעותו בנהלים וכללי 

 .שיידרש לכך

שיון כניסה לשטחים המוגבלים בכניסה למי יכל בקשה למתן ריאשר בחתימתו  ביטחוןנאמן ה 4.6.6

 שיונות קיימים.ימטעם הספק, וינהל מעקב פנימי שוטף אחר תוקפם של ר

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

 ינתנו מפעם לפעם.יהתקפים ואלה ש

לצורך אישור  ביטחוןמטעמו לאיוש תפקיד נאמן ה הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד 4.6.8

 להלן. 5בהתאם להנחיות סעיף  הקב"ט

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

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

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

 דעתה הבלעדי.- כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול

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 נאמן  .שירותיםה

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

 ימים לפני מועד תחילת מתן השירותים. 30המאוחר, כ 

 .נאמן אבטחת המידע 4.7

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

 חטיבת התקשובהוראות נספח זה, מול החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק ב

 בכל הקשור לנושאי אבטחת המידע.

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

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

  לפי מכרז זה. שירותיםביצוע ה
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, לא יאוחר משבוע חטיבת התקשובהמידע יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של  נאמן אבטחת 4.7.3

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 

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

 יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו.

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

 החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.

או גורם רשותי  בת התקשובחטינאמן אבטחת המידע יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של  4.7.5

 .בנושאים אלו, בכל עת שיידרש לכך חטיבת התקשובאחר אשר יהווה איש הקשר מטעם 

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

המחשוב של הספק, או בקישור למערכות המחשוב ברשות מהמערכות של הספק אשר ייתכן 

 שירות והתפעול של המערכות.כן השפעה על הותהיה לה

נתנו ינאמן אבטחת המידע יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ובנהלים התקפים ואלה שי 4.7.7

 מפעם לפעם.

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

 להלן. 5בהתאם להנחיות סעיף  חטיבת התקשובאישור 

 את כל הנתונים האמורים לעיל. חטיבת התקשובמתחייב להעביר ל הספק 4.7.9

להלן,  5רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  חטיבת התקשובנציג  4.7.10

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

 םי וללא צורך במתן הסברים כל שהדעתו הבלעד-כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול שנבחר.

 להחלטותיו בעניין זה.

 אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום הנמל. .5

או  מתקןטחונית ולכן יורשה הספק להעסיק בתחום היהוא שטח רגיש מבחינה ב מתקןכאמור, ה 5.1

ר בדיקת , רק מועמד שאושר, לאחר שיעבומתקןלהתקשר עם גורם חיצוני, העתיד לפעול בתחום ה

  לרמה הנדרשת לפי עיסוקו ותחום עבודתו.בדיקת התאמה ביטחונית  סינוןרישום פלילי ו

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

 המפורטים להלן:

  טפסי התאמה ביטחונית לעובד שהינו אזרח ישראלי: 5.2.1

  + עלון לנבדק.שאלון אישי .5.2.1.1

  וסודיות המידע. ויתור על סודיות רפואיתכתב  .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

 י:טפסי התאמה ביטחונית לעובד שאינו אזרח ישראל 5.2.2
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 שאלון למועמד זר. .5.2.2.1

 צילום דרכון בתוקף. .5.2.2.2

 אישור על היעדר רישום פלילי מטעם רשויות החוק של מדינת תושבותו הנוכחית. .5.2.2.3

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

או /ו מקב"ט המתקןהטפסים המצורפים הינם הטפסים בגרסתם האחרונה. את הטפסים ניתן לקבל גם 

  .חטיבת התקשוב

והחתימות  ,מתחייב להעביר את הנתונים באמצעות הטפסים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י המועמד הספק 5.3

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

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

  טחונית.יהעסקתו/פעילותו, בפרטי המועמד, או בכל פרט, אשר עשוי להיות בעל רלוונטיות ב

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

י מן היה רשאי לאסור על כניסת מיהספקים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הספק, או חלק מהם, ואף 

  טחוניים, בין אם כבר אושרה כניסתו ובין אם לא.י, מטעמים במתקןהמועסקים לתחומי ה

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

 .קב"ט המתקן

דכות הספק מתחייב להודיע באופן מיידי לקב"ט המתקן על הפסקת העסקה של אחד מעובדיו ולהז 5.7

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

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

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

מתחייב לכך,  ספקההזמנים. - אדם ולוחות-ביא זאת בחשבון במסגרת תכנון כחאדם, ועל הספק לה

  .שירותיםיה במתן הישהמצאת האישורים לא תגרום לדח

  טחוניות כלליות.יהנחיות ב .6

  תדריך בטחוני למועסקים. 6.1

, שירותים) לכל עובד, שיועסק במתן הקב"ט המתקןטחוני (לפי הנחיות יהספק יערוך תדריך ב 6.1.1

 בודתו. התדריך ישים דגש על הנושאים להלן:בטרם יחל בע

 שטחים מוגבלים ובקרת מעברים. •

 .9טחונית בהתאם לסעיף יכללי התנהגות ב •

  התחייבות על שמירת סודיות ושמירת ידיעות.  •

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

 .מתקןהעסקתו בתחום ה

שנתיים לעובדיו, במסגרתם - ענון חצייבתחילת ההעסקה, יקיים הספק תדריכי ר נוסף לתדריך 6.1.3

  המשיקים לתחום פעילותם. ביטחוןיעביר לעובדים עדכונים בצרכי ה



46  

 
  

 

  שטחים מוגבלים ואשורי מעבר. 6.2

 מתקןהוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו בשטח ה מתקןכיוון שה 6.2.1

כניסה אליהם  רישיוןניסה אליהם מותרת רק למי שניתן לו שטחים מוגבלים בכניסה, שהכ

 (כולם או חלקם), אשר רק באמצעותו תתאפשר הכניסה לשטחים המוגבלים והמעבר ביניהם.

טחוני מתאים יווג בימותנה בקבלת ס למתקןכניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה  רישיוןמתן  6.2.2

 -(כניסה לשטחים מוגבלים), התשמ"ג וייעשה לפי כללי רשות שדות התעופה  ביטחוןמרשויות ה

1983.  

התאמה ביטחונית, ורק אם תפקידו  הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכי רישיון 6.2.3

  .דורש זאת

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

  באישור זה או להעבירו לאחר.

לצורכי מעבר יעשה בכפוף ובהתאם לכללי המעבר ונהלי בקרת הכניסה  רישיוןהשימוש ב 6.2.5

  .הקב"טהמעברים של 

חטיבת ל ביטחוןידי נאמן ה-כניסה כאמור יוגשו על רישיוןבקשות לבדיקות מהימנות וקבלת  6.2.6

בנמל עבור עובדי הספק בלבד ולצורך תפקידם  הרישיונותלמשרד  ןאשר יעביר התקשוב

בקשה תצורף פניית היחידה המקבלת את השרות ברשות. לכל  בלבד. שירותיםבמסגרת מתן ה

  הכניסה הנדרש. רישיוןסוג  תיאורפניית היחידה תכלול את 

בנמל  הרישיונותהספק אחראי לבטל ולהחזיר ליחידה המקבלת את השרות ברשות או למשרד  6.2.7

כניסה של עובד הספק, אשר חדל לעבוד אצל הספק, או שחל שינוי בשטח המוגבל  רישיוןכל 

כניסה לשטחים  רישיוןאליו צריך אישור, או שינה את תפקידו ובתפקידו החדש אין צורך ב

  .נמלב הרישיונותאלו למשרד  רישיונות. באחריותה של היחידה לוודא העברת מתקןהמוגבלים ב

לשטח האווירי עשוי להמשך בממוצע כשבועיים עד שלושה  רישיוןתהליך הטפול בבקשה למתן  6.2.8

לול להתארך אם הבקשה לכניסה לשטח האווירי כוללת בקשה לכניסה שבועות. התהליך ע

  ותנועה עם רכב בשטח האווירי.

 רישיוןהבלעדי, לבטל את תוקפו של כל  ורשאי, לפי שיקול דעת קב"ט המתקןמובהר בזאת כי  6.2.9

  כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

  כניסה לשטחים המוגבלים: רישיוןמאדם הנושא  הביטחוןדרישות  6.2.10

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

שימוש באימות ביומטרי זה מחייב כל גורם המבקש לעבור משטח יבשתי לשטח 

 מוגבל או לגשת לאזורים מוגבלים המבוקרים על ידי מנגנון זה. 

 רישיוןשהייתו של בעל הבצורה גלויה ובולטת בכל משך  רישיוןחובה לענוד את ה .6.2.10.2

  בשטח המוגבל אליו הוא מורשה להיכנס.

  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
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יקפיד להימצא ולנוע אך ורק בתוך התחומים, בהם הוא מורשה לנוע  רישיוןנושא ה .6.2.10.5

  .רישיוןגבי הלפי הרישום על 

לאדם אחר (הדבר מהווה  מתקןכניסה לשטחים המוגבלים ב רישיוןאסור להעביר  .6.2.10.6

  הוא אישי ואינו ניתן להעברה. רישיוןעבירה פלילית). ה

  בתוך הרכב. רישיוןחל איסור להשאיר את ה .6.2.10.7

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

כניסה שלא כדין  רישיוןשיונו. החזקה של ילהחזיר את רתקופת ההעסקה של עובד ו

  .קב"טל רישיוןמהווה עבירה פלילית. היחידה תדאג להעביר ה

וכרוך בתשלום עבור  הקב"ט, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור רישיוןחידוש  .6.2.10.9

  .מעת לעת החלופי, שיהיה בשיעור כפי שתקבע הרשות רישיוןהנפקת ה

  כניסה לשטחים המוגבלים: רישיונותהגשת בקשות לקבלת  - הרישיונות/קב"טמשרד  6.2.11

  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) •

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

הכניסה  רישיוןסוג  תיאור, כולל מתקןפניית היחידה המקבלת את השרות ב •

  הנדרש.

  .מהקב"טטפסים ניתן לקבל  .6.2.11.2

 קבלה והובלה של סחורות ומשלוחים. 6.3

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

 טחוניות שלהלן:יליו להקפיד למלא אחר ההנחיות הבהמוגבלים), ע

 :מיפוי ספקים .6.3.1.1

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

, בכתב, שירותיםלפני מועד תחילת תקופת מתן ה 21- אך לא יאוחר מהיום ה

רשימת רשימה של ספקים, חברות הובלה, ונהגים קבועים (להלן: "

, שירותיםאשר צפויים לשרת אותו במהלך תקופת מתן ה"), ספקים

 .5ובהתאם להנחיות סעיף 

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

בקשה מנומקת ויפעל בהתאם  לקב"ט, עליו להעביר שירותיםמתן ה

 לעיל. 5להנחיות סעיף 

שאינו נכלל ברשימת  בתחום זה מגורם, שירותיםהספק מתחייב לא לקבל   (ג)

על כל גורם, אשר נכלל ברשימת  הקב"טהספקים, ולעדכן מידית את 

ממנו, בין אם מיוזמתו ובין  שירותיםהספקים שהספק הפסיק את קבלת ה

 אם ביוזמת אותו גורם.
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תחום תפעולי, המיועד לכניסת ספקים לצורך פריקה והעמסה של ל מתקנים .6.3.1.2

טחונית לפי יזה תתבצע בקרה ובדיקה בסחורה במסוף הקרקעי. בכניסה לתחום 

ורק לגורמים, אשר אושרו לפי הוראות נספח זה  ביטחוןנוהל ספקים של חטיבת ה

  תתאפשר הכניסה לתחום התפעולי.

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

ולמשטח הפריקה בשטח התפעולי תעשה בהשגחה צמודה של המוביל כשתא 

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

, 3הובלת סחורה אל מקומות השרות בשטחים המוגבלים, הנמצאים בתוך טרמינל  .6.3.1.4

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

  .ביטחוןתחומים אלו, למעט מקרים חריגים, שיאושרו מראש ע"י חטיבת ה

מתקנים בשימוש הספק הנמצאים מחוץ לתחום הנמל והמאחסנים סחורה    .6.3.1.5

מוש בתחום הנמל (כולל למכירה במקומות יהמיועדת להטסה, למכירה או לש

המופיעים בנוהל הפעלת  ביטחוןהשרות) יופעלו לפי כללי האבטחה ונהלי ה

  מחסנים בשינויים המחויבים (המצורף לנספח זה).

 :י הרשותאבטחת מידע בחצר .6.3.2

רשומות ותווך מגנטי או אופטי, שיימסרו ע"י הרשות לספק, יישמרו בחצרי הרשות  .6.3.2.1

 לפי הוראות נציג הרשות; ינוהל רישום מצאי עדכני שלהם.

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

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

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

יבות זה, יהתח- וכתב החוזה, נשוא שירותיםמוש במחשבים נישאים לשם מתן היש

מוש כאמור יעשה לפי הנחיות ספציפיות של אחראי יע"י עובדי הספק. כל ש

  אבטחת המידע לאבטחת המחשבים הנישאים. 

ווך מגנטי או אופטי לסוגיו למערכות מחשוב בחצרי הרשות טעונה אישור חיבור ת .6.3.2.3

מראש של אחראי אבטחת המידע. האמור חל גם לגבי תווך מגנטי או אופטי כתוב 

,מחשב נישא וכדומה), DOKם ( לסוגיה ם חיצונייםשל תוכנות לסוגיהן וכן להתקני

  ירת.כל התקן שיכול לשמור מידע, וכל מצע מידע אחר לרבות ני

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

אבטחה חיצוניות והתקנת אמצעי אבטחה חדשים, טעונים אישור מראש ובכתב 

  , לפי הצעה בכתב של הספק ודיון, לפי הצורך.חטיבת התקשוב\של נציג הרשות

על אבטחת המידע הינו האחראי  חטיבת התקשובלצורך בהירות הנושא, נציג  .6.3.2.5

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

  .נהלי הרשות בנושאי אבטחת המידע לכל סוגיו
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 בקרה וביקורת. .7

, יהיו רשאים, לפי חטיבת התקשובהכללי, וכן נציגי  ביטחון, בשיתוף עם משטרת ישראל ושרות ההקב"ט 7.1

, ביטחוןלעשות כן, להפעיל מערך בקרה וביקורת, כדי לוודא כי נהלי ה דעתם ומבלי שיהיו חייבים- שיקול

 הרשומים בנספח זה, מתקיימים במלואם וכלשונם.

מערך הבקרה והביקורת יכלול תרגילים שונים לעובדים ולמערכת כולה, וכן ביקורות מתוכננות וביקורי  7.2

 .המשנה מטעמו-ובאתרים של הספק וקבלני פתע בכל מקומות השרות

, בכל עת ובכל תדירות, חטיבת התקשובאו  הקב"טספק מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מטעם ה 7.3

טחונית, לשתף פעולה עם המבקרים ולתקן מידית את כל החריגות יגישה לכל מידע בעל רלוונטיות ב

 שימצאו.

מוק בכתב , הספק יתקן אותן באופן מידי, ויעביר תוך שבוע ימים ניביטחוןאם ימצאו חריגות מכללי ה 7.4

 לסיבת קיומן של אותן חריגות.

או את ביצוע העבודות ע"י הספק במקרה של חריגה  שירותיםהרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן ה 7.5

, עד לתיקון מתקן, אשר, לפי שיקול דעתה, יש לה השלכה על רמת האבטחה והבטיחות בביטחוןמכללי ה

 אותה חריגה.

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

 שמירה על סודיות. .8

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

או מערכות מידע  ביטחוןלמסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או מידע בכל הנוגע לסדרי ה

 .מתקןיחשפו במהלך פעילותם בתחומי ה, להם ומחשוב

מטעם הספק יחתמו על  שירותיםוכל מי שינהל בפועל את מתן ה ונאמן אבטחת המידע ביטחוןנאמן ה 8.2

דרישות האבטחה במסמך האמור ובכל מסמך אחר,  הצהרת סודיות, לפיה יתחייב החותם לאמור לעיל.

ועסקו ע"י הספק, והוא אחראי כי אלה יפעלו משנה, שי-אשר יועבר בנושא זה בעתיד, מחייבות גם קבלני

 .לפיהן

יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי הליך זה,  הספק: הספקהצהרות לשמירה על סודיות של  8.3

. הצהרת מורשה החתימה של התאגידעל הצהרה לשמירה על הסודיות. ההצהרה תלווה בחתימתו של 

 .1להלן טופס מצורף לנספח זה, ימסרו לנציג הרשות; נוסח ההצהרה תהסודיות 

משנה או עובדיו), - ספקשרות (עובד של הספק, -כל נותןהשרות: -הצהרות לשמירה על סודיות של נותני 8.4

יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי הליך זה, על הצהרה לשמירה על הסודיות. ההצהרה תלווה 

הרות הסודיות יימסרו לנציג הרשות; נוסח השרות). הצ-בחתימתו של הספק (מעבר לחתימתו של נותן

  .2להלן טופס ההצהרה מצורף לנספח זה, 

 טחוניים.יכללי התנהגות ב .9

ולאולמות הטרמינל  מתקןחל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשטחים המוגבלים בכניסה ב 9.1

 הציבוריים.

מטעם הרשות, בשגרה ובשעת  ביטחוןעל הספק וכל מי מטעמו חלה החובה להישמע לכל הוראות אנשי ה 9.2

 חירום.
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טחוני בשעת חירום, בשגרה, ולצורכי תרגול ילצורך ב הביטחוןמטעם  ביטחוןתנועתם של אנשי ה 9.3

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

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

 .ודתםעב

טחוני, הספק וכל מי יאם נחשפו לסיטואציה או אינפורמציה חריגות, אשר עשויות להיות בעלות ערך ב 9.5

או לנציג היחידה המקבלת את השרות, ולבקשם  ביטחוןמטעמו מחויבים לדווח אודותיה לאנשי ה

 .לקב"טלהעביר המידע 

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

 אסורה בהחלט! ביטחוןהאבטחה וללא אישור אנשי ה

 לקיחה /העברה של כבודה/חפץ כל שהוא מנוסע אסורה בהחלט,לרבות מנוסע שהגיע ממדינה שכנה. 9.7

  שינויים ועדכונים. .10

טחון ימתעדכנים מזמן לזמן, לאור הערכות מטה הב ונהלי אבטחת המידע ביטחוןנהלי חטיבת ה 10.1

חטיבת טחון ויהב מטהולפי הנחיות הגופים הממלכתיים המנחים. מובהר בזאת, כי  ת התקשובחטיבו

 דעתן, בכל עת.- לשנות ולעדכן מי מהוראות והנחיות נספח זה, לפי שיקול םרשאי התקשוב

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

טחונית ולהוביל לשינוי ו/או עדכון יומדים לרשות הספק, עשוי להיות בעל השלכה בהמתקנים, הע

 הוראות נספח זה.

בצורה ישירה או בעקיפין דרך היחידה המקבלת את השירות, הודעה על  הקב"טהספק יקבל מראש מידי  10.3

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

 שונות. .11

ומכללי ההתנהגות  חטיבת התקשובו ביטחוןזה בכדי לגרוע מנהלי חטיבת האין בהוראות נספח  11.1

 טחוניים, החלים על כל השוהים בתחום הנמל.יהב

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

 וגבלים.לא יחולו על ספק, אשר מסגרת פעילותו אינה כוללת צורך בגישה לשטחים המ 6.2הוראות סעיף  11.3

הכלליות שידרשו מהספק, אשר יש לה, לפי  ביטחוןכל הפרה של מי מהוראות נספח זה, ו/או מהוראות ה 11.4

תחשב כהפרה הנוסעים, ציבור המבקרים והמטוסים בנמל,  ביטחון, השלכה על הקב"טשל  ודעת- שיקול

 של החוזה. יסודית

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

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

 המסמכים והקבצים שברשותו, הנוגעים לרשות ולעבודה לפי הליך זה.

 הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבקר פעילות זו ללא הודעה מוקדמת בכל אתר של הספק, ללא יוצא

  מן הכלל.

-ספקנציג הרשות רשאי לדרוש את הפסקת העסקתו לאלתר של כל עובד או בהתאם להוראות החוזה,  11.6

פק יפסיק את דעתו המוחלט. הס-משנה, המועסק במסגרת קשרי העסקיים עם הרשות, לפי שיקול

 העסקתו ללא כל ערעור. רש"ת לא תהיה חייבת בהסבר כל שהוא לסיבת הפסקת ההעסקה.
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  .חה בחצרי הספקנוהל האבט .12

  זה מימוש של מערכת ממוחשבת או חלקים ממנה.חוזה סעיף זה חל רק במידה והספק מבצע עבור רש"ת תחת 

המשנה -להלן הדרישות למקרה של טיפול במידע בחצרי הספק. כל האמור להלן מתייחס הן לספק והן לקבלני

  מטעמו.

  הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

ערך התקשוב, עליו יבוצעו השירותים בחצרי הספק, יהיה מנותק מרשת המחשבים בחברה. לחילופין, מ 12.1

רצונו של נציג הרשות, כי אמצעי האבטחה, הקיימים אצלו או אותם הוא - אם הספק יוכיח, לשביעות

יפעיל, מבטיחים בידוד מוחלט של המידע של הרשות מרשת המחשבים של הספק או מכל מידע של 

 ה אחרת שהספק נותן לו שירות, הוא יהיה רשאי לפעול בהתאם.חבר

 הגישה למידע של הרשות תעשה ע"י מורשים בלבד, שאושרו ע"י הרשות. 12.2

  הגישה למידע של הרשות על מחשבי הספק: 12.3

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

להתחייב ליישום את הפעולה  ספקהוי מבוסס על סיסמאות, על המנגנון הזיהוי ואימות הזי

 ספקלפי הדרישות לרמת האבטחה הגבוהה בתקן סיסמאות של מכון התקנים הישראלי. על ה

  להציג את המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל.

  הספק יפעיל מערך אבטחה ובקרה על פעילות המשתמשים של הספק במערכת ויקבל   12.3.2

 להציג את המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל. ספקהרשות למערך זה. על ה אישור של נציג  

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

במערכות המחשוב של הספק, יבוצעו בחצרי הספק ללא תקשורת מרחוק וללא הפעלת תוכנות 

ולות תחזוקה יבוצעו רק ע"י גורמים, שקיבלו אישור מנציג הרשות. על השתלטות מרחוק לשם כך. פע

 להיערך לכך מראש. ספקה

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

זה טחוני של הרשות, שייקבעו למטרה זו. לא יוחלף מורשה כייהיו רק ברשות מורשים, בעלי אישור ב

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

  החוזה.

שרות או סיום ההתקשרות) או לפי -עם סיום הטיפול במידע ספציפי כלשהו (כולל סיום עבודתו של נותן 12.6

כוב), כל תיעוד, כל תוכנה דרישת הרשות, יש להעביר ללא דחוי או שהוי כלשהו (וללא זכות כלשהי של עי

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

הרשות. לאחר ההעברה, יש להשמיד כל מידע, תיעוד, תוכנה ואמצעים אחרים (כולל מכל תווך מגנטי או 

תים לרשות, באופן שימנע את שחזורו אופטי), שנמצאים בידי הספק והיו קשורים למהלך אספקת השירו

  ע"י גורם כלשהו. זאת, לפי הנהלים והתקנים, לגבי מידע רגיש / חסוי / חסוי ביותר ושמור / סודי.

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

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

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

  ., וזאת ללא הודעה מוקדמת במהלך שעות וימי העבודה הרגיליםההוראות כפי שרשומים
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בכל מקרה של אובדן מסמך או חומר, או על תקלות באבטחת המידע במערכות המחשוב של הספק או  12.7

  ה יש להודיע מיד לנציג הרשות על כך.משנ-ספקשל 

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

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

  הספק מחויב להודיע מיד לנציג הרשות על כך.

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

  הפגיעה ולהסרת הנזק, לפי הוראות נציג הרשות.

  נוהל תהליכי פיתוח מערכות קריטיות בחצרי הספק. .13

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

פרויקט חדש, שינוי למכלול במערכת ממוחשבת קריטית או תוספת למכלול במערכת ממוחשבת  - מנהחלקים מ

. להלן הדרישות. כל האמור להלן בא בנוסף לשאר דרישות אבטחת המידע וההסכמים שבין רשות קריטית

ספק המשנה מטעמו. ה-שדות התעופה והספק ולא במקומן. כל האמור להלן מתייחס הן לספק והן לקבלני

  מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

 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

חראי אבטחת מעבר אבני הדרך הנ"ל יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת הקריטית וא 13.3

 המידע של רש"ת.

 ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח": 13.4

 וידוא התאמת התכנון והפיתוח לדרישות הלקוח  .א

 בקרת קוד מאובטח   .ב

 ידי מנהל הפיתוח-וידוא ואישור חסימת "דלתות אחוריות" ופרצות אבטחה על  .ג

 הגבלת האפשרויות והרשאות הגישה מהיישום לכלל המערכת  .ד

 מערכות ההפעלהבקרת הגישה לליבת   .ה

 בחינת תקינות הקלט.  .ו

לעיל בכלל ואת  13.4באחריות הספק להוכיח ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח" כמוגדר בסעיף  13.5

 .ב. לעיל] בפרט.13.4ביצוע בקרת קוד מאובטח [סעיף 

 סביבת פיתוח, סביבת בדיקות וסביבת ייצור. –סביבות עבודה [לפחות]  3יוגדרו  13.6

ביבה יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת הקריטית ואחראי אבטחת מעבר מסביבה לס 13.7

 המידע של רש"ת.

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

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

כת נמנית בין המערכות הנדרשות לקבלת התייחסות מגוף זה, או רא"מ. במידה והמערלשעבר  – סייבר

שבמערכת יהיו ממשקים למערכות אשר נמנות עם מערכות אשר הוגדרו כמערכות מסוג זה, יהוו הוראות גוף 

זה הוראות מחייבות לגבי המערכת המדוברת ועל הספק יהיה ליתן מענה הולם לדרישות אלו. הדרישות יועברו 

 .הגוף המנחהערכת ודרישות בהתאם לסוג המ
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  שמירת סודיות, סדרי ביטחון. -: כתב התחייבות של הספק 1טופס 

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

_________________________, הרשום כחוק, בתפקיד ____________________ והמורשה לחתום 

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

  מבוא. .1

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

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

וכן מידע דרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי הממשלה ומוסדותיה) ההג

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

 מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:

  דיני הקדמה. .2

  ות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההתחייבות כולה.המבוא להתחייב

  תחולת ההתחייבות. .3

יבות זו היא נספח לכל הסכם (לרבות הזמנה), שנחתם או ייחתם בין התאגיד ובין הרשות, יהתח .3.1

  ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

בות כללית לשמירת סודיות וסדרי הביטחון והוא מחייב את התאגיד בכל הקשור ינספח זה הנו התחי .3.2

  לביצוע אספקת שרותי תקשוב ברשות.

  דיני הנספחים. .4

  בות זה עדיפות.יהתחי-בות זה, הוראות כתביהתחי-במקרה סתירה בין הסכם כלשהו לבין כתב .4.1

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

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

  בפרק הביטחון ובנספחיו.

  שמירת סודיות. .5

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

  בות זה.יהתחי-, ואני מתחייב לשמור עליו בסוד לפי הנהלים, הנזכרים ברישא של כתבסודי

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

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

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

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

  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 

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

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

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

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

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

  לב.את הידיעה בתום 

  גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 

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

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

  מאסר ששה חודשים. -

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

  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 ידיעה כנ"ל  .5.4

יבות זה וכן לאחר תום תוקפו ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור יהתח-של כתבתוך משך תוקפו 

  מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות.

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

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

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

מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומקצועית, כתבות משודרות 

  והרצאות.

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

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

 אם קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.

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

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

 .מהפרת התחייבות הספק או צדדים שלישיים

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

 .הסודיות

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

מוסמכת   י ערכאה משפטיתמידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על יד .5.6.4

ובלבד שהספק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו האמור וכן העניק לרשות שהות מספקת 

 להתגונן. 

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

  נציג הרשות. .6

י על אבטחת מערכות המידע של הרשות או בא בות זה יהיה המנהל, האחראיהתחי-נציג הרשות לצורך כתב

משנה, עמם אני בא בקשר עסקי לצורך -כוחו. הוא יעביר לי, לעובדי ו/או לכל מועסק אחר שלי ו/או לקבלן
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בות זה ולביצועו יהתחי-אספקת שרותי המחשוב ברשות, את כל הוראות והנחיות הביטחון, הקשורות לכתב

  לזמן, לפי הצורך.- מידע של הרשות, והוראות מזמןלצורך אבטחת המידע ואבטחת מערכות ה

  בות זה.יהתחי-אין לבטל כתב .7

אחר אינם ניתנים לשינוי ו/או לביטול ללא  ביטחוןבות זה ו/או כל מסמך או נספח יהתחי-ידוע לי, כי כתב

  הסכמה מראש ובכתב של נציג הרשות.

  יבות זה.יהתח-הפרה של כתב .8

ידי או ע"י מי -טחוני ספציפי אחר עליה ו/או כל נספח או מסמך בבות זיהתחי-הפרת הוראה מהוראות כתב

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 האחרות, העומדות לרשות 

  בות זה או לפי כל הסכם אחר בין הרשות לביני.יתחיה-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

בות זה יהתחי-מש אף בלשון רבים וכן להיפך. כל האמור בכתבבות זה בלשון יחיד משיהתחי- כל האמור בכתב

  בלשון זכר משמש אף בלשון נקבה וכן להיפך.

  הכללת דרישות המפרט ומסמכי הליך הזמנת הצעות. .11

נושאי הסודיות וסדרי הביטחון, הנכללים במסגרת הבקשה לקבלת הצעות, הינם חלק בלתי נפרד מתנאי 

  ההסכם.

  

  טחון.יאני מתחייב לנהוג לפי כל האמור לעיל וכמפורט בנספח הבולראיה באתי על החתום ו

  

  __________________      __________________      _________________    

  חתימה  מספר תעודת הזיהוי  שם החותם  

  __________________      _________________    

  חותמת התאגיד  תאריך  



56  

 
  

 

  הצהרה על שמירת סודיות. -השרות -: כתב התחיבות של נותן2טופס 

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

  _________________________, בתפקיד ___________________, מצהיר בזאת:

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

 וי ביותרמידע רגיש / חסוי וחסשהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייווצרו בתאגיד עקב ביצוע האמור הינם בגדר 

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

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

  מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:

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

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

 המובאים להלן:

  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 

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

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

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

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

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

  הידיעה בתום לב.

  גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 

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

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

  ששה חודשים.

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

  ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

  ות ומסירה עקיפה.לרבות מסירה ע"י סימון ואית -"מסירה" 

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

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

  מאת נציג הרשות.

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

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

פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת אשראי מבנקים, מסירת ידיעות לכלי 

  אמרים בעיתונות כללית ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.התקשרות, פרסום מ

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

ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה, אלא אם קיבלתי לכך אישור 
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  הרשות. מפורש ובכתב מנציג

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

) מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל, שלא כתוצאה מהפרת 1(

  .התחייבות הספק או צדדים שלישיים

  ) מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך הפרת ההתחייבות לשמירת 2(

  .דיותהסו     

  .) מידע אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי3(

  ) מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכאה משפטית מוסמכת  4(

  ובלבד שהספק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו האמור וכן העניק לרשות שהות מספקת                      

  להתגונן.                      

  מובהר, כי נטל ההוכחה להתקיימות איזה מהחריגים לתחולת ה"מידע הסודי", יחול על הספק 

   בלבד". 

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

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

 לידיעתי מזמן לזמן.

- וכן ל חטיבת התקשובאני מתחייב לדווח למנהל מטעם הרשות, לאחראי אבטחת המידע של  .7

 _____________, מורשה חתימה של התאגיד, על כל תקלה באבטחת המידע של הרשות.

  

  י לנהוג לפיה.ולראיה באתי על החתום, לאחר שקראתי בעיון את הכתוב בהצהרה זו והתחייבת

  

  : _______________תימהחתאריך: __________         שם החותם: __________________  

  

  נחתם בנוכחות:

  חתימה: _____________    תפקיד: __________         שם המאשר: __________________       
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  איכות סביבה -ג נספח

  

כל דין וכן בהתאם להנחיותיהן של הרשויות הרלבנטיות,  באחריות הספק לפעול באתר, בהתאם להוראות .1

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

  קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים).

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

ההסכמות העשויים להידרש, מכל גורם שהוא (לרבות רשות מקומית, משרד הפנים וועדות תכנון ובניה, 

משטרה, מכבי אש, הג"א, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד תמ"ת, וכיוצא באלה) על 

  חייבויותיו עפ"י החוזה.חשבונו, לשם קיום איזה בהת

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

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

ייננת, פסולת, חומרים מסוכנים, ורישוי עסקים) ולפעול זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מ

  מיידית על פי הנחיות הרשות, באם תהיינה, לתיקון ההפרה.

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

ין וסוג שהם, בין במישרין ובין בעקיפין, אחראי כלפי הרשות, בגין כל טענה, דרישה, תביעה או נזק, מכל מ

בקשר עם הפרת חובותיו לפי החוזה, לרבות חובותיו לקיום הוראות כל דין, בנושאים הקשורים לאיכות 

הסביבה (לרבות בנושא זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, 

). הספק מתחייב, כי ישפה ויפצה את הרשות, על כל הוצאה, נזק או פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים

  עלות, מכל סוג ומין שהוא, אשר יגרמו לו, כתוצאה מן האמור לעיל.

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

לפי החוזה, בין במישרין ובין בעקיפין, ולהשלכותיה של או צד שלישי כלשהו, הנובעת מפעילותו של הספק 

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 כלפי הספק, בגין פעילותו של 

ספק ישפה ויפצה את הרשות, על כל הוצאה, נזק או עלות מכל סוג ומין שהוא, שיגרמו לה, הספק באתר. ה

  כתוצאה מפעילותו של הספק על פי החוזה.

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

  בעבודה.  הסביבה, אחריות בנזיקין ואחריות בנושא בטיחות וגהות
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  וגיהות  בטיחות -ד' נספח

 
 הגדרות: .1

 "ספק" : ספק, קבלן, בעל הרשאה, זכיין, מפעיל או מי מטעמו של אלה. 1.1.1

"מקום מתן השירות": כל אחד ממתקני רשות שדות התעופה (להלן: "רש"ת") וכן כל מקום אחר שבו  1.1.2

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

 ספקועל כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים וכן על כל  הספקות נספח זה יחולו על הורא .2

(לרבות קבלן משנה) שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה או כל עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצים 

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

מובהר בזאת שהספק יהיה אחראי בלעדי לקיום כל הוראות נספח זה  לעיל, 1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .3

על ידי כל קבלן ו/או קבלן משנה שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה ו/או כל עבודת התאמה ו/או עבודת 

שיפוצים במי ממקומות השירות, במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים, וישא באחריות המלאה 

ל ידי האמורים לעיל ו/או על ידי כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים. להפרת מי מהוראות נספח זה ע

הספק מתחייב שהוראות נספח זה יפורטו, בכתב, בכל התקשרות בינו ובין כל קבלן מטעמו לביצוע עבודות 

(בין עבודות ההקמה ובין כל עבודה אחרת במקומות השירות), וכל קבלן כאמור יאשר, בחתימתו, כי 

  הוות חלק בלתי נפרד מההתקשרות לביצוע העבודות בינו ובין הספק.הוראות אלו מ

חוק  , לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל)בעבודהוהגיהות דיני הבטיחות כל מצהיר בזה כי  הספק .4

תקנות ארגון  ,1970-[נוסח חדש], התש"ל , פקודת הבטיחות בעבודה1954- , תשי"דהפיקוח על העבודהארגון 

, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה  2013 -עבודה ( תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גהפיקוח על ה

חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג  ,ותקנותיו 2001-תקנות שירותי הובלה, התשס"א, 2007בגובה) התשס"ז 

 פקודת, 1984-שדות התעופה), התשמ"דסדר בהשמירה על ( שדות התעופה תוכללי רש ,ותקנותיו 1989

,וכל התקנות והצווים 1989-(בטיחות ורישוי), התשמ"טהתכנון והבנייה, חוק הגז דיני , [נוסח חדש] הנזיקין

ביצוע עבודות ההקמה ו/או כל הנוגעים להמחייבים שהוצאו מכח מי ממעשי החקיקה המפורטים לעיל, 

, למתן השירותים עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיבוצעו במי ממקומות השירות במהלך תקופת ההרשאה

ימלא אחר כל הוראות כל מי מטעמו מתחייב להבטיח בזה השגחה קפדנית עליהם ולדאוג לכך ש ואוה

מקום השירות בו מתבצעת עבודה או בכל מקום , כל זמן היותם בשבדינים האמורים הבטיחות והמשמעת

  . אחר בתחומי רש"ת

יע על מינויו באמצעות מכתב למנהל החוזה נציגו בשטח העבודה, ויודכהספק ימנה מנהל חוזה שישמש  .5

  .מטעם רש"ת

 בפרויקט ספציפי\במקום מתן השרותתחילת העסקתם הדרכה לפני כי עובדיו יעברו  הספק,אחריות ב .6

או בעת שינוי סיכונים בסביבת העבודה (המחמיר מבין אחת לשנה, לא תפחת מבתדירות ש ,ולאחר מכן

הקיימים במקום העבודה ובהתייחס לתחומי והבריאות  ותסיכוני הבטיחהשניים). ההדרכה תעסוק ב

  עיסוקם.

ישא בכל העלויות הכרוכות י המוסמך לכך כדין. הספקההדרכה כאמור, תבוצע באמצעות אדם  .7

  בהדרכת העובדים כנ"ל (כולל שכר יום עבודה, ארוחות, הסעות, וכו').
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בחוק או בתקנות ובנהלי רש"ת ן הנדרש ציוד המגהספק יצייד את כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע עבודות, ב .8

, בהתאם , כפפות עבודה, נעלי עבודה, משקפי מגן, אטמי אוזניים, קסדות מגןאפודים זוהריםכמו למשל 

  .לסוג העבודה

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

  מפורטות בדין. הבטיחות ה

מתן מקום עובדיו ב ידיהמופעל על  לכל כלי/ציוד תפעוליע על חשבונו בדיקות תקינות תקופתיות יבצ הספק .10

מוסמכים כנדרש עפ"י כל דין ותקנות. אישורי ונתוני הבדיקות כאמור  השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמים

במקום מתן זמינים בכל עת  ים הנ"ל יהיו.  התיקלכל כלי/ציוד תפעוליבתיק ייעודי  הספקלעיל,  ירוכזו ע"י 

  בטיחות וגיהות רש"ת וכל גורם אחר מטעמו. ממונהלביקורת ע"י  השירות,

מתחייב לשמור על הסדר והניקיון באתר העבודה ויפנה בכל סוף יום העבודה כל פסולת וגרוטאות  הספק .11

  חשבונו.יהיה על  , למניעת מכשולים מיותרים. הפינוילמקום מתן השרותאל מחוץ 

הספק ידווח לממונה בטיחות וגיהות ברשות בכל מקרה של תאונת עבודה, והכל בהתאם להוראות חוק  .12

     .1954-ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

היה ויאושר  בתאום עם רש"ת.כח אחר, אלא -בא או ספקלכל ה עבודכל שלא להעביר ביצוע  מתחייב הספק .13

זה, לעיל  בנספח  צוע העבודה בהתאם להוראות הבטיחות המפורטותהמשנה יפעל בבי ספק על ידי הרשות,

  ולהלן.

תתבצע בהתאם עבודה באש גלויה (ריתוך, הלחמה, זיפות חם וכל עבודה העלולה לגרום לשריפות),  .14

  .להוראות בעניין זה המפורטות בהנחיות רש"ת בתאום ובאישור גורמי  כיבוי אש והצלה רש"ת

י ל ידעו 2007לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז עו  בהתאם ביצוע עבודה על גגות יבוצ .15

ועל פי נהלי רש"ת  נקיטת אמצעי הזהירות המפורטים בתקנות הבטיחות בעבודה (לוחות זחילה וכד').

 העוסקים בכך.

ק מנהרות וכד' יבוצעו רשוחות תקשורת/חשמל, כגון: בורות ביוב, "חלל מוקף" עבודות בחללים סגורים  .16

נפיצה, רעילות,  הוירומטעם הרשות וכל זאת לאחר טיהור האזור מא  מנהל החוזהלאחר קבלת הסכמת 

  דלקות וכד'.

 קבלת היתר עבודה בכתב  שלא לבצע עבודה חריגה ומסוכנת שלא פורטה לעיל אלא לאחר מתחייב הספק .17

  הרשות. עליהן תורה מטעם הרשות וכפוף להוראות הבטיחות 

 יפ-לזוהרים הנדרשים עאמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי סימון  ,בונועל חש ,ספקי הספק .18

       בטחונו ונוחותו של הציבור במקום.הבטיח את לכדי  של הרשות, דין, או לפי הוראות הבטיחות

מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על ידי הממונה על הבטיחות ברשות (להלן:"  הספק .19

יפעל בהתאם לדרישות הממונה על הבטיחות ברשות בדבר הרחקת עובד מטעמו המבצע  הספקהממונה"). 

מקום מתן השירות בתחומי  הספקעבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. עובד כזה לא יוחזר להעסקה ע"י 

שור לבדו יהיה אחראי לכל תוצאה (באם תהיה להרחקה זו במי הספק .הספקמהמשך מתן השירותים ע"י 

יחסי עבודה ו/או העסקה של אותו עובד). הרשות תהיה פטורה מכל חבות בגין כך. אם תתבע הרשות ע"י 

את הרשות בגין כל הוצאה שתהיה לרשות בקשר לכך לרבות ו/או למעט  הספקעובד שהורחק כאמור ישפה 

  הוצאות הגנה משפטית והוצאות משפט.
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על הבטיחות ברשות בגלל ליקויי בטיחות  על ידי הממונהיציית לכל הוראה להפסקת עבודה שתינתן  הספק .20

. העבודה תופסק לאלתר לשיפור , תוך מתן הודעה למנהל המתקן או מנהל החוזה מטעם רש"תבעבודתו

הנדרש ותחודש רק לאחר קבלת הסכמה בכתב לכך מהממונה על הבטיחות ברשות. במקרה כזה לא יהיה 

 הספק, לא לנזקים שנגרמו במישרין ולא לנזקים עקיפים ששנגרם זכאי לפיצוי כל שהוא בשל העיכוב הספק

  .הלבדו יהיה אחראי לכל אל הספק .עשוי להיתבע בגינם

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

  ת רש"ת.של הספק, וציות לכללי הנהיגה בשטח התפעולי/מבצעי על פי תקנו

  , כפי שיוצגו מעת לעת, בנושא בטיחות.על הבטיחותוהממונה החוזה פי הנחיות מנהל -ינהג על הספק .22

הוראות אלה, לא באות במקום החובות החלות בעניין הבטיחות וגיהות בעבודה, לכל הגורמים העוסקים  .23

 רשות מוסמכת אחרת. ברש"ת, הן באות רק כדי להוסיף על הוראות  כל דין ו/או כלל שנקבע על ידי כל

בעל הרשאה מסחרית הסעדה/חנויות/ במתקני רש"ת מסוג: התקשרויותלהינו במידה ונספח זה  .24

 :הסעיפים הבאיםגם יחולו בנוסף  ,עתיר כח אדםאחרת/חוזה 

תקנות ל בהתאם  בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירותיציג  הספק 24.1

, במקום מתן השרותלעבודה  2013-דה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גארגון הפיקוח על העבו

הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה בטיחות הול ילנ. תכנית רש"תבטיחות וגיהות  ממונהלאישורו של 

 .הספקועל חשבון המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי  , הספקבעבודה מטעם 

רש"ת, ידאג מטעם בטיחות וגיהות  ממונהע"י הבטיחות  יהבטיחות ונהלניהול אישור תכנית עם  24.2

כנאמן בטיחות בעבודה מטעמו במקום מתן השירות, כהגדרתו בחוזה, להסמכת המנהל  הספק

 הבטיחות.לניהול ובתכנית  ים בהתייחס לכל התחומים הנדונים בנוהל

 ורי.המאושר ע"י מפקח עבודה אז ,ממונה בטיחות וגיהות בעל כשירות בתוקףמטעמו ימנה  הספק 24.3

כמות שעות העבודה החודשיות שעל ממונה הבטיחות וגיהות של החברה את מפקח עבודה אזורי יקבע 

  לפקוד את מקומות מתן השירות.

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

 :הסעיפים הבאיםהנ"ל,  1-22לסעיפים חולו בנוסף י ), 1961בעבודה (עבודות בנייה הנדסית), תשכ"ב, 

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

ויודיע  נציגו בשטח העבודה,כישמש ידי מוסד מוסמך, במהלך שלוש השנים האחרונות. מנהל העבודה 

העבודות  פרטי . הודעת המינוי תכלול גם אתה אזוריעבוד מכתב רשום למפקחבאמצעות על מינויו 

. על מנהל העבודה להיות נוכח באתר הרלבנטי מועד התחלת העבודה באתר אתהאמורות להתבצע וכן 

 במשך כל זמן ביצוע העבודה.

מיד עם חתימת החוזה, הספק ימנה ממונה בטיחות וגיהות בעל הכשרה בהשתלמות ענפית "בנייה  25.2

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על כממונה בטיחות וגיהות מטעמו על פי ובנייה הנדסית", 

כמות שעות העבודה החודשיות שעל ממונה את מפקח עבודה אזורי יקבע  .1996 –הבטיחות), התשנ"ו 

עד לקבלת אישור המפקח על העבודה  הבטיחות וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מתן השירות.

העסקת ממונה הבטיחות מטעם הספק, יחליט ממונה בטיחות וגיהות מטעם רש"ת  בדבר כמות שעות

 שעות עבודה חודשיות. 32 - על היקף ההעסקה בהתאם לשיקול דעתו, אך לא פחות מ
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תקנות ל בהתאם בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירות ,יציג הספק 25.3

, במקום מתן השרותלעבודה  2013-יהול הבטיחות), התשע"גארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לנ

הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה בטיחות הול ילנתכנית ה. רש"תבטיחות וגיהות  ממונהלאישורו של 

 .הספקועל חשבון , המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי הספקבעבודה מטעם 

תקינות הפיגומים, הגידור, הסולמות ידאג לבדוק את  הספקם מטעלבניה ובניה הנדסית מנהל העבודה  25.4

לוודא שכל עבודות  הספקעל  ומתקנים וציוד בכל תחומי העבודה שבאחריותו ויוודא שימוש נכון בהם.

יבוצעו, תחת פיקוחו הישיר של מנהל העבודה רק  (אם וככל שיהיו) החפירה, ההריסה והבינוי וכד'

  עו.העבודה שבביצו לאחר נקיטת צעדי בטיחות לסוג ואופי

י ל ידאת שטחי החפירה (בורות, תעלות, שוחות וכד') באזור העבודה ע הספקבעבודות חפירה, יגדר  25.5

 הספקגידור יציב ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי רכב הנעים באזור בשעות החשיכה. על 

ים, ידאג להציב תאורה מתאימה בשטח ושלטי אזהרה תקניים לאורך החפירות. בנתיבי חצייה ומעבר

   להתקין גשרונים יציבים מעל לתעלות פתוחות. הספק

מנהל לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי הרשות, אלא לאחר הסכמת  מטעמו) /ספק(וכל קבלן הספק 25.6

קרקעיים באתר העבודה (כבלי חשמל, - כי לא קיימים מכשולים תת ,המאשר החוזה מטעם רש"ת

מנהל לדרוש מ הספקקיימים מכשולים מסוג זה, חייב  אם  .צנרת מים, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכד')

  הנחיות מפורטות באשר לאופן ומהלכי הביצוע. וכן מיקומםומדויקים על  נתונים מפורטים החוזה

 לנתק מראש את זרם החשמל, וזאת מטעמו) /ספק(וכל קבלן הספקבביצוע עבודות בינוי והריסה, ידאג  25.7

  ו נציגו.לאחר אישורו של רא"ג החשמל ברשות א

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

  הרשות.החוזה מטעם 

, כתובתו ושמו ופרטיו הספק: שם החברה הקבלנית, יצויןבנייה שילוט כולל ובו היציג באתר  הספק 25.9

 . האישיים של מנהל העבודה מטעמו

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

 בהתאם לשיקול דעת מנומק, ובלבד שההקלה אינה נוגדת חוק או תקנה כלשהיא.
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  בנכס שימוש -ה'נספח 

  

  _____גוריון ביום _______  לחודש _______  שנת - שנערך ונחתם בנמל התעופה בן

  

  רשות שדות התעופה    ב י ן:

  1977-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז- גיד שהוקם עלתא

  גוריון-, נמל התעופה בן137ת.ד 

  ")הרשות(להלן: "

  - מצד אחד  -

  

  חברת ______________   ל ב י ן:

  שכתובתה: ________________                   

  )   "הספקאו " "המשתמש(להלן: "

  - מצד שני  -

  

בתחום השטח  לנוסעים תושרותי הסע למתן  2016/070/0472/00מס' משתמש זכה במכרז וה  ה ו א י ל:
") ומכוחו חתם עם הרשות על חוזה המכרז(להלן: " האווירי בשדה התעופה על שם אילן ואסף רמון

   ") ;החוזה(להלן: "

לצורך מתן ועל פי תנאי  החוזה נשוא זכייתו  עליו להשתמש בנכס במתקן הרשות אשר ישמש אותו        ל: י א ו ה ו
  "); המתקןהשירותים נשוא המכרז (להלן:" 

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

  

  :לפיכך מוצהר, מותנה ומוסכם בין הצדדים כדלקמן

  

  המבוא .1

  מהווה חלק בלתי נפרד הימנו וייקרא ביחד עימו. לנספח השימושהמבוא  .1.1  

נספח זה ייקרא יחד עם החוזה. כל הוראה המופיעה בחוזה ואינה מופיעה בנספח השימוש  .1.2
  תחול בהתאמה על נספח השימוש. 

  פרשנות .2

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

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

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

  עת;ידי הרשות מעת ל- תשלום עבור השימוש  בנכס כפי שנקבע על  "דמי שימוש"    

"דמי     
  שירותים"

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

  ;נספח זה המהווה חלק בלתי מפרד מן החוזה 

  ;1977-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-כללי רשות שדות התעופה שנחקקו על  "הכללים"    

צרכן (כולל ירקות ופירות) אותו מפרסמת הלשכה המרכזית מדד המחירים ל  "המדד"    
  לסטטיסטיקה מזמן לזמן;

  "המדד    

  הבסיסי"

  מדד הידוע בתאריך _______, כפי שהתפרסם בתאריך ______________;

  מנהל המתקן;  "המנהל"    

, והמהווה חלק נספח השימושהמצורף ל וושטח והמפרט המתייחס לנכס, מיקומ  "המפרט"    
  ;1הנספח נפרד ממנו ומסומן כבלתי 

  חשבונית שהרשות מפיקה ושולחת למשתמש;  "הפקת חיוב"    

"הפרה     
  יסודית"

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

נכס או ה"    
  "הנכס

 מפורט במפרט;פי חוזה זה והכל כ-שהועמד לשימושו של המשתמש על מתקןהנכס ב

  חודש למניין הלועזי;  "חודש"    

"ריבית     
  בסיסית"

להוראות  1.1.1.17ריבית חודשית בשיעור ריבית החשב הכללי, כהגדרתה בסעיף 
האוצר, כפי שתהא  ספר מינהל כספי, המפורסם על ידי החשב הכללי בנכס-תכ"ם

  בתוקף ביום התשלום;

"ריבית     
  פיגורים"

  מחצית האחוז לחודש;ריבית בסיסית בתוספת 

"ריבית     
  פריסה"

  ריבית בסיסית בשיעור שנתי, בתוספת מחצית האחוז לשנה;

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

בר שלאחריו, למעט שנת החוזה בדצמ 31-שנה המתחילה באחד בינואר ומסתיימת ב  "שנת חוזה"    
  31.12________ומסתיימת ביום ____________  הראשונה, המתחילה ביום 

ושנת החוזה האחרונה (או שנת ההארכה האחרונה, לפי העניין), המתחילה באחד 
 בינואר של אותה שנה ומסתיימת ביום סיום תקופת החוזה או ההארכה, לפי העניין.

  הרשאה לשימוש בנכס .3

פי החוזה -לשם קיום הפעילות עלפעילותו במתקן רשות מרשה בזה למשתמש להשתמש בנכס לניהול ה  
שיון ההפעלה שניתן י, על נספחיו, וכל עוד רנספח השימושבהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים ב

  דין הוא בתוקף. פי - למשתמש על

  השימוש בנכסתקופת  .4

או עם נכס היא למשך תקופת החוזה, לרבות סיומה או קצורה ו של נספח השימוש בתקופת תוקפ  (א)  
  .  דרך אחרת בהתאם להוראות החוזהכל בשל החוזה סיומו 

המשתמש מצהיר ומתחייב כי בתום תקופת החוזה או הפסקת הפעילות מכל סיבה שהיא, לא   )ב(  
סוג שהוא שהיו לו תהיינה לו כל טענות כלפי הרשות בדבר זכויות ו/או השקעות ו/או הוצאות מכל 

  בקשר לחוזה ו/או לפעילות.
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  שימוש המשתמש בנכס .5

  המשתמש מאשר ומצהיר בזה:    

ימצא שהמשתמש כי בדק את הנכס, כמפורט במפרט, לרבות אפשרויות ההתחברויות של ציוד   )1(    
בנכס למקורות החשמל והמים, ומצאם במצב  ולנכון להביא לנכס לצורך הפעילות, וחיבור

  תאים והולם את צרכיו, הכל בהתאם לתנאי החוזה ולהוראותיו.תקין, מ

לתיתם חויב שהוא מ יםכי ההרשאה להשתמש בנכס, היא רק כדי לאפשר לו את קיום השירות  )2(    
  מתקן. שיון כדין המתיר לו את הפעילות בילפי החוזה וכל עוד יש בידו ר

בו לא יתפרשו כהענקת זכות כלשהי, כי ההרשאה שניתנה לו להשתמש בנכס ו/או השימוש   )3(    
המוגנת לפי חוקי הגנת דייר, ו/או כאילו יש לו זכויות של דייר, חוכר או זכות מכל מין וסוג 
שהם החורגת ממסגרת החוזה, והוא מתחייב בזה שהוא לא יתבע לעצמו זכות כאמור, ומצהיר 

  בזה שאינו זכאי לכל הגנה וזכות חוקית כאמור.

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

  למשתמש.

כי לא שולמו, ולא ישולמו, לא נתקבלו ולא יתקבלו דמי מפתח או תשלום דומה אחר, להוציא   )5(    
  מי השירותים שנקבעו בחוזה בתמורה למסירת השימוש בנכס.דמי השימוש וד

, או כל חוק אחר להגנת דיירים 1972- כי הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב  )6(    
בעתיד, שכוונתם או מטרתם הגנת דיירים, לא יחולו על החוזה ויחסי  קשייחקהקיים כיום או 
  הצדדים מכוחו.

מוגבלת לתקופת החוזה בלבד,  נספח השימוש פי -הרשות למשתמש על כי ההרשאה שנתנה  )7(    
בין הצדדים לחוזה זה חוזה  תייכרלחוזה, וכי בתום תקופת החוזה, ואם לא ב הכל כמפורט

חדש לעניין השימוש בנכס, בדעת הרשות לחזור ולהשתמש בנכסים לצרכיה היא או לצרכים 
ת משתמשים אחרים לצורך מתן שירותים אחרים שייראו לה כמתאימים, או להעמידם לרשו

  או פעילות עסקית או שירותים אחרים.

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

  פרט לאחריות הנובעת מתפיסת הנכסים.המשתמש מהאחריות החלה עליו לפי החוזה, 

  שינוי מקום הנכס .6

ו/או להקטין  במתקןהרשות רשאית להעתיק את הנכס מן המקום המוקצה לו במפרט למקום אחר   (א)  
שטחו של הנכס המפורט במפרט, ולהורות למשתמש להשתמש בשטח הנכס האחר ו/או המוקטן מכל 

פי שיקול דעתה. הנכס האחר יכול ששטחו יפחת או יעלה -סיבה תפעולית, ניהולית או ביטחונית, ועל
  על שטח הנכס המופיע במפרט.

הורתה הרשות למשתמש להשתמש בשטח הנכס המוקטן או להפסיק את השימוש בנכס ולהשתמש   )ב(  
לעיל, מתחייב המשתמש להשתמש בשטח הנכס האחר או  )(א6 משנה ףבנכס אחר, הכל כאמור בסעי

יום  30חשבונו, את כל ציודו לנכס האחר או המוקטן שנקבע כאמור, תוך המוקטן ולהעביר על 
מתאריך מתן ההוראה; האמור אינו מתייחס לתשתיות הקבועות. הפרת הוראה זו מהווה הפרה 

  יסודית.

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

במקרה ששטח הנכס הוקטן או במקרה ששטחו של הנכס האחר נופל מזה של הנכס הקיים,   )2(    
  יהא המשתמש זכאי להחזר ההפרש בדמי השימוש מיום הקטנת השטח בפועל.

  הגבלת השימוש בנכס .7

זה  הקבועה בחוזה הפעילותורק למטרת קיום המשתמש מתחייב להשתמש בכל נכס שיוקצה לשימושו אך   
  ולא לכל מטרה אחרת שהיא. (ג) לעיל2כהגדרתה בסעיף 
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  התחייבויות המשתמש לעניין הנכס .8

  המשתמש מאשר ומתחייב בזה:  (א)  

להחזיק את הנכס במצב נקי, טוב, תקין וראוי לשימוש, להנחת דעתו של המנהל או של נציגו   )1(    
  לעניין זה.

א להוסיף כל תוספת לנכס או לשנות חלק ממנו, ולא להקים ו/או לבנות ו/או להציב ו/או ל  )2(    
להתקין ו/או לקבוע שום מבנה ו/או קיר ו/או דבר ו/או לשפצו, אלא בהסכמה מוקדמת של 
הרשות בכתב ומראש. לכל פנייה להוספה, לשינוי, להקמה, לבנייה וכיוצא באלה יגיש 

דה, מפרט טכני וכתב כמויות. הרשות לא תישא בתשלום המשתמש לרשות תוכניות מדי
הוצאה שהוציא או יוציא המשתמש בקשר לתיקונים, לשינויים ו/או לשיפוצים בנכסים, ולא 
תהא חייבת בתשלום כל פיצוי עבורם בתום תקופת החוזה, או עם סיומו בכל דרך אחרת, אלא 

  אם כן סוכם על כך במפורש בין הצדדים, מראש  ובכתב.

לאפשר לרשות, לנציגיה, ולשליחיה, להיכנס לנכס בכל עת, על מנת לבודקו ולסוקרו ולעמוד על   )3(    
מידת קיום הוראות החוזה ו/או כדי לנקוט את האמצעים הקבועים בחוזה או בכל דין 
המצריכים כניסה לנכס, לרבות לעניין ביצוע פעולות אחזקה ו/או תיקונים ו/או ביצוע פעולות 

  ונות.חירום ש

למלא אחר כל התקנות, הכללים וההוראות שניתנו או שיתפרסמו מזמן לזמן על ידי הרשות,   )4(    
או על ידי כל רשות מוסמכת אחרת, לגבי ניהול המתקן, לרבות לגבי הימים והשעות שבהם 
תנוהל הפעילות. המשתמש אחראי לכך שכל עובדיו, משתמשיו והבאים מכוחו ימלאו אחרי כל 

  הכללים וההוראות כאמור. התקנות,

לא לעשות דבר שיגרום נזק, מפגע, מכשול הפרעה לרבים או הטרדה לשלטונות המתקן ולשאר   )5(    
  המשתמשים בנמל.

לנהל את הפעילות בנכס של הרשות ולהשתמש בו, הכל בהתאם להוראות כל דין ולא לפעול   )6(    
  נאיה.פי ההרשאה שניתנה בחוזה ובהתאם לת-אלא במסגרת ועל

לא לצבוע, לשים או להציג סימן, מודעה או שלטי פרסום בנכס, או בכל מקום שהוא בנמל או   )7(    
בנכס, אלא בהסכמת המנהל, בכתב ומראש, ובנוסח שיאושר מטעמו. האמור אינו חל על 
שלטים הנושאים את שם המשתמש על נכסים ובלבד שגודלם, נוסחם ומקומות הצבתם תואמו 

  ל.מראש עם המנה

הצורך בסיוד ובצבע בנכס ייקבע על ידי הרשות. המשתמש מתחייב בזה לאפשר לרשות לבצע   )8(    
  את הסיוד והצבע ולשתף עמה פעולה בעניין זה.

להוריד ולסלק כל תוספת או שינוי שבוצעו בנכס על ידי המשתמש או מטעמו, או על ידי   )9(    
החזיר את הנכס, על חשבונו של המשתמש, שליחיו, שלא לפי אישור ו/או הסכמת המנהל, ול

  למצבו הקודם, לכשיידרש לכך על ידי הרשות, בין בתוך תקופת החוזה ובין לאחריה.

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

לנקוט את כל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע שריפות או תקלות אחרות בנכס ו/או  )11(    
במקומות סמוכים בנמל ולמלא אחר כל הוראות המנהל ו/או הרשות המוסמכת לכך לשם 

  מניעתן.

לא לאחסן או להחזיק בנכס, לידו או בסביבתו כל חומר העלול להתלקח או להתפוצץ, או כל  )12(    
  יש בו משום סכנה, אלא בהסכמת המנהל, בכתב ומראש.חומר אחר ש

לא לבצע בנמל פרסום או פרסומת, מכל סוג שהוא, לרבות באמצעות שלטים, סימנים, מודעות  )13(    
וכיוצא באלה, אלא באמצעות חברת פרסום אשר בינה ובין הרשות נכרת חוזה לעניין הפרסום 

אה מהרשות ליתן שירותי פרסומת. בנמל, או חברה אחרת שתבוא במקומה שתקבל הרש
לכללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר  14המשתמש מתחייב למלא אחר הוראות סעיף 

  .1984- בשדות תעופה), התשמ"ד
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לקיים את הוראות הרשות וכל רשות מוסמכת אחרת הקשורים לסדרים ולנהלים של כיבוי  )14(    
  אש או מניעת שריפות.

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

לשלם מס עסקים החל על הפעילות בנכס, אם חל או יחול בתקופת החוזה, וכן את כל שאר  )16(    
פת המיסים, הארנונה, ההיטלים ותשלומי חובה אחרים החלים, אם חלים, ו/או שיחולו בתקו

  החוזה על הפעילות ו/או על הנכס ו/או בגינו.

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

  השימוש במסגרת הפעילות .9

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

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

שבחוזה  לא להשתמש ולא ליתן בנכס ו/או בנמל כל שירות שאינו מהווה חלק בלתי נפרד מן הפעילות  (ג)  
  .נשוא זכייתו במכרז 

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

  קיום הפעילות בשם המשתמש בלבד .10

המשתמש מתחייב לקיים את הפעילות בנכס בשם המופיע בחוזה, ולא להשתמש במילים נוספות לשמו ללא   
 קבלת אישור הרשות מראש ובכתב, ולא להקים תאגיד אחר לשם השימוש בנכס, ו/או לא לבצע השימוש

בת של המשתמש, אלא באישורה של הרשות בלבד מראש ובכתב, -אם או חברה-בנכס באמצעות חברת
  ובהתאם לתנאי האישור.

  והיתרים תרישיונו .11

המחייבת קבלת  נספח השימושפי - המשתמש מתחייב כי כל פעולה, הכרוכה בפעילות ו/או בשירות על  
לא תבוצע על ידו אלא אם אכן קיבל את הרישיון, את פי כל דין, -רישיון, היתר או אישור מגורם מוסמך על

הדרושים יהיו  תוהרישיונותוקף. ההיתרים - ההיתר או את האישור בהתאם לאותו דין, ואלא אם הם בני
  תקפים במשך כל תקופת החוזה. הפרה של הוראת סעיף זה מהווה  הפרה יסודית.

  הפסקה זמנית .12

את הנכס, מחמת נימוקים ביטחוניים, יהא המשתמש חייב בכל עת שתבוא דרישה מהרשות לפנות   (א)  
ייחשב כאילו הופסק זמנית או  נספח השימוש ואדם. להתפנות מהנכס  ולסלק מהם את כל ציוד

  חלקית עם מסירת הדרישה כאמור למשתמש ועד לקבלת הודעה מאת הרשות בדבר חידוש ביצועו.

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

בכל מקרה לפי סעיף זה המשתמש לא יהא חייב לשלם לרשות עבור תקופת ההפסקה הזמנית של   )ג(  
  החוזה את דמי השימוש ואת דמי השירותים.

  התמורה .13

משתמש להשתמש בנכסים לצורך פעילותו מתחייב המשתמש לשלם תמורת הרשות שנתנה הרשות ל  (א)  
כמפורט להלן, הכל  14ודמי שירותים נוספים כאמור בסעיף דמי שירותים ו בנכס לרשות דמי שימוש

במפרט, למעט במקרים בהם המפרט להלן קובע מפורשות פטור מחיוב מתשלום בדמי שימוש בנכס 
  ו/או מדמי שירותים . 

סף או כל מס אחר שיתווסף ו/או יבוא במקומו, שיחול בגין תשלום דמי השימוש, דמי מס ערך מו  (ב)  
פי החוזה - השירותים בנכס, דמי הספקת חשמל, מים, או כל שירות אחר, וכן כל תשלום אחר על

  ישולם יחד, במצורף ובאותו מועד עם התשלום בגינו הוא משולם.
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במועד שנקבע  נספח השימושפי - חייב בהם עלהמשתמש מתחייב לשלם את התשלומים שהוא   (ג)  
כל  –לתשלומם בחוזה גם אם לא קיבל דרישה לתשלומם לפני המועד הנקוב. לעניין קביעת המועד 

פי החוזה הכוונה היא ל"יום העסקים הבנקאי" של אותו תאריך - מקום שנקבע מועד תשלום על
  .1981-ללקוח), תשמ"אכמשמעו בהוראות נגיד בנק ישראל מכח חוק הבנקאות (שירות 

פי החוזה ושלא נקבע לתשלומו מועד בחוזה, - המשתמש מתחייב לשלם כל תשלום שהוא חייב בו על  (ד)  
יום מתאריך הפקת החיוב על ידי הרשות, אלא אם  14חוזה, תוך בלרבות תשלום דמי פיגורים כאמור 

  נקבע אחרת בהודעה.

בחודש הראשון בתחילת כל שנת חוזה  15-תים הוא במועד התשלום של דמי השימוש ודמי השירו  (ה)  
לכל שנת החוזה מראש, אלא אם קבעה הרשות אחרת, למעט עבור שנת החוזה הראשונה, שלגביה 

  מועד התשלום הוא מעמד החתימה על חוזה זה ותשלומו מהווה תנאי לחתימת הרשות על החוזה.

 –השנתיים בארבעה תשלומים רבעוניים  ביכר המשתמש לשלם את דמי השימוש ודמי השירותים  (ו)  
  של החודש הראשון של כל רבעון, מראש. 15-ישלם כל תשלום רבעוני ביום ה

  החיוב עבור הפריסה לתשלומים רבעוניים יכלול ריבית פריסה כדלקמן:

1  -  )12  *365/t(  r/12)  +1* (סכום ריבית הפריסה                   דמי שימוש ודמי שירותים =                    
         4  

r – שיעור ריבית הפריסה השנתית  

t –  (ה) לעיל) ועד ליום התשלום בפועל.16מס' הימים מהמועד הקבוע לתשלום (כאמור בסעיף משנה  

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

תקבולים ברשות דבר כוונתו לבצע תשלומים רבעוניים, כאמור, ה לראש יחידתע על המפעיל להודי    
  יום לפני תחילת כל שנת חוזה. 30לפחות 

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

סעיף זה. היה השינוי באמצע שנת חוזה תחול חובת התשלום בגינם למן היום הראשון שבו הועמדו 
  לשימושו של המשתמש והוראות סעיף זה יחולו, לפי העניין.

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

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

  נוספים  ספקת שירותיםא  .14

הרשות תספק למפעיל, בתמורה לתשלום לפי תעריפון תעו"ז לצריכת חשמל חברת החשמל לישראל,   (א)  
  בוע.את החשמל במקומות השירות, ובתוספת תשלום ק

  הרשות תתקין, על חשבונה, את מוני החשמל במקומות השירות.

הרשות תספק למפעיל, מים, בתמורה לתשלום בגין המים לפי צריכה בפועל.  היה ויש מונה מים נפרד   (ב)  
ישלם המפעיל התמורה בהתאם לקריאת המונה. מקום בו לא קיים מונה מים ישלם המפעיל בגין 

חסי של שטח הנכס ביחס לכלל הנכסים  שקריאת המונה חלה עליהם שימוש במים לפי החלק הי
במשותף. במקרה זה תשלח הרשות הודעת החיוב ותבצע את חלוקת התשלום בין השותפים והודעה 

  זו תחשב כראיה חלוטה לנכונות התחשיב. 

תיות, הרשות לא תספק למפעיל שירותי תקשורת  בנכס (לרבות: טלפוניה, תקשורת מחשבים, תש  (ג)  
במעגל סגור וכיוצ"ב) . הרשות תחייב את המפעיל  המבקש זאת, לרכוש שירותי  התקורת, טלוויזי

  תקשורת מאת מפעיל התקשרת המורשה במתקן  אשר שמו ופרטיו יימסרו לידי המפעיל. 

  דמי שימוש ודמי שירותים  .15

, מתחייב '1ח נספתמורת הרשות שניתנה למשתמש להשתמש בנכס המפורטים במפרט   )1(  (א)  
  המשתמש לשלם לרשות את כל אלה:
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, ובהתאם לאזור '1נספח דמי שימוש לשנה, לכל מטר רבוע של הנכס, כמפורט במפרט   ((א))      
  בו נמצא הנכס.

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

המשתמש, במועד שנקבע בחוזה, סכום שהוא חייב בתשלומו לפי החוזה, תחושב לא שילם   )1(  (ב)  
(ג) לעיל), 2הריבית בגין כל יום של פיגור בתשלום לפי ריבית הפיגורים (כהגדרתה בסעיף משנה 

  כדלהלן:

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

r -  ריבית הפיגורים החודשיתשיעור  

t - מס' הימים מהמועד הקבוע לתשלום ועד ליום התשלום בפועל.  

(ב) זה תשולם בצירוף 18ריבית הפיגורים שעל המשתמש לשלם כאמור בסעיף משנה   ((ב))      
  מע"מ כדין.

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

הרשות רשאית להכניס שינויים בשיעור ריבית הפיגורים ו/או להחליפה באחרת, ובלבד שהודיעה על   ד)(  
  יום מראש. 30כך בכתב למשתמש 

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

  נספח השימוש הפרת  .16

יהיו כל אחד מהסעיפים שיימנו להלן בגדר הפרה ההפרה שבחוזה בנוסף ומבלי לפגוע באמור בסעיף     
נשוא המכרז, לחלט  תהא הרשות רשאית לבטל את החוזהגם ובגינם של נספח השימוש  יסודית

  :ם להוראות החוזהערבות נשוא החוזה ולנקוט בכל זכות כלפי המשתמש בהתא

  בנספח השימוש. המשתמש לא שילם את התמורה כמפורט   )1(    

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

      ודש כדין.רשיון ההפעלה שניתן למשתמש, האמור במבוא לחוזה, בוטל ו/או לא ח  )3(    

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

   

  

  

  

  

  המשתמש: _______________
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  מפרטי הנכסים 1נספח ה' 
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  לנכס אחזקהנספח  - 2ספח ה' נ

 רמון 23משרדי הסעות מבנה                                                             
  
  ילכל.    1

 הפעלתל המפעילהאמור בנספח זה נוגע להפעלה ותחזוקה של השטחים, התשתיות והציוד המשמשים את 
  משרד חדר מנוחה מחסן  ומקומות השירות המפורטים בחוזה וע"פ הרשאת החוזה. עסקיו לרבות

  מות השירות, כהגדרתם בחוזה.הוראות נספח אחזקה זה יתייחסו לכל מקו

. עלות ידי הרשות-יבוצעו עלר שא, שלהלן 1הקבלן לא ישלם בגין ביצוע עבודות אחזקה המפורטות בטבלה מס' 
  השירותים בנכס (כהגדרתם בחוזה האמורות נכללת בדמיביצוע העבודות 

 )1ן מפורטות בטבלה מס' (שאינ הקבלן ישלם בנפרד עבור ביצוע עבודות אחזקה חריגות ,למרות האמור לעיל
תשתיות הנכס, או במערכות תשתית מרכזיות ומשותפות לכלל המשתמשים הנדרשות עקב שימוש בלתי סביר ב

ו/או  פי הזמנתו-על ,או תיקונים שיתבצעו/עבור עבודות חריגות של שינויים, התקנות ו בשטחים הציבוריים 
  .מקומות השירותבהתשתית שבו לצרכי הקבלן  התאמת המבנה ומערכותהצורך ללפי דרישת הרשות, עקב 

, וכמפורט פי המקובל ברשות- על/ מערכת תשתית ותכיפותן יהיו  רמת וביצוע הפעולות הנדרשות בכל סוג פריט
  .להלן 2ובטבלה מס'  1בטבלה מס' 

  בין הקבלן ורשות הבין  האחזקההגדרת חלוקת מטלות ביצוע עבודות  -  1טבלה מס' 
  

 'מס  המערכת המתוחזקת  חזוקההגוף האחראי לת
  רשות ה  הקבלן

כל האחזקה הנדרשת 
ושאינם לרכיבים בתוך המבנה 

  קבועים

תחזוקת המעטפת החיצונית  
של הנכס, והרכיבים 

  הקבועים במבנה.

חלקי מבנה, צבע,  - מבנה
חיפויי דפנות, חיפויי רצפה 
למיניהם, דלתות וחלונות, 

פירזול, גג עליון, גגונים 
, תקרות וכיסויים

  דקורטיביות

1.

כל האחזקה הנדרשת 
ידי - לרכיבים אשר הותקנו על

הקבלן לרבות החלפת חלקים 
או \פגועים ולרבות תיקונים ו

או צביעה \החלפת קטעים ו
  לפי הצורך

ים הדלפק-פנים המבנה   
לרבות חלקי מתכת,  במתחם 

  עץ וחומרי בניה
  ארונות וציוד יעודי 

2.

 כל הציוד הקבוע והנייד
ידי הקבלן -קן עלשהות

כדוגמת שולחנות עבודה, 
  מדפים,וכד

- על ציוד קבוע ונייד שיותקן  
ו/או יימצא  ידי הקבלן

  במקומות השירות

3.

 במבנה כל מערכת החשמל
 הקבוע ו/או הנייד בתוך הציוד 

לוח החשמל הראשי, לרבות 
לוחות חשמל מישניים, 
 המפסקים השייכים לציוד

  .הקבוע ו/או הנייד
הסופיים ונקודות  כל המעגלים

הקצה כולל תקינות 
  ההארקות.

תהא אחראית למתן  תורשה
הזנת החשמל הראשית עד 
  ללוח הראשי של הקבלן

.4  כוחמאור ומערכת חשמל 

גופי התאורה וכל ציוד  
שהותקנו ע"י  אביזרי קצהו

  מיוחדות.  ונורותהספק 

מערכות התאורה השייכות 
מתקן כולל נורות ל

ו סטנדרטיות ושלא הותקנ
  ע"י הספק

  מערכות תאורה
  ותאורת חירום

5.
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 'מס  המערכת המתוחזקת  חזוקההגוף האחראי לת
  רשות ה  הקבלן

אחזקת כל ציוד גילוי אש,   
 ,כיבוי אוטומטי וכריזה
לרבות גלאי אש, כיבוי 

אוטומטי בגז, ספרינקלרים, 
מטפים אוטומטיים וידניים, 
  זרנוקים, רמקולים וכדומה

מערכות גילוי אש, כיבוי 
  אוטומטי וכריזה

6.

.7  ויר ואוורורויזוג אמערכות מ יר ואחזקת מערכת מיזוג האו  
  

פתיחת סתימות הנובעות 
  משימוש בלתי סביר 

  
  
  
  
  
  
  

 

  אחזקת מערכת הביוב 
  

למעט סתימות משימוש בלתי 
  סביר

  
  

 

 מערכת ביוב וניקוז
 

8.

עד  מיםאחזקת מערכת ה  
לנקודת הכניסה והחיבור 

  המפעיללקווים שבשטח 

  מערכות המים
  (במידה וקיים)

  

9.

אחזקה מלאה של מערכות 
ידי - קשורת שהותקנה עלת

  הקבלן

  מערכות תקשורת   עד כניסה למתחם
  

10.

טיפול ואחזקה מלאים של 
  הקבלן 

  

ידי - כל ציוד אחר  שסופק על   
  הקבלן

11.

  
  מונעת ופעולות אחזקה תכיפות ביצוע פעולות אחזקה  -  2טבלה מס' 

  
  ט להלן:פי המפור-שלעיל יפעל על 1מס'  הגוף האחראי לביצוע התחזוקה כאמור בטבלה

  
תת המערכת   תכיפות ביצוע הפעולות המתוכננות

  המתוחזקת
המערכת 
  המתוחזקת

 מס

תיקוני צבע וצביעה כללית לפי הצורך אך לא פחות 
  פי קריאה-ועל מפעמיים בשנה

  .1  המבנה ורכיביו  צבע

חיפויי ריצפה,   פי קריאה-לעו לפי הצורך
  דפנות ותקרות

פחות אחת כיוון צירים ופרזול ל ,טיפול שימון
  לחצי שנה. צביעה של מתכת צבועה אחת לשנה

דלתות, חלונות, 
  סורגים

  גגונים וכיסויים  תיקונים וטיפול  יסודי לפי הצורך
  .2  הדלפק ורכיביו  צבע  תיקוני צבע וצביעה כללית לפי הצורך

חיפויי ריצפה   פי קריאה-לעו לפי הצורך
  ודפנות

לפחות אחת כיוון צירים ופרזול  ,טיפול שימון
  לחצי שנה

  דלתות וחלונות

  גגות וכיסויים  תיקונים וטיפול  יסודי לפי הצורך
פי סוגי החומרים והוראות - לתיקונים וטיפול ע

  יצרןה
  מבנה הדלפק
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תת המערכת   תכיפות ביצוע הפעולות המתוכננות
  המתוחזקת

המערכת 
  המתוחזקת

 מס

  .3  ריהוט פנימי  כל חלקי הריהוט  לפי הוראות יצרן
  .4  מערכת חשמל   מערכות כוח  בדיקה שנתית, תיקון לפי קריאה

  .5  מערכת תאורה  תאורה רגילה  ת, החלפת נורות ותיקון לפי הצורךבדיקה שנתי
  תאורת חרום  בדיקה תלת חודשית, תיקון לפי הצורך

כיורים וניקוזי  –טיפול מונע אחת לשלושה חודשים 
 ציוד

מערכת ניקוז 
 וביוב

6.  

 11חלק  1220ביצוע אחזקה בהתאם לת.י. 
   לפי קריאה –אחזקת שבר 

מערכות גילוי אש 
 בוי בגז  וכי

אש  - גילוי, 
 וכריזת חירום 

7.  

עמדות כיבוי   בהתאם להנחיית רמ"ח הצלה וכיבוי אש
  ומטפים

  ספרינקלרים  בדיקה תלת חודשית
מערכות מיזוג   בדיקה וטיפול תלת חודשי, חצי שנתי ושנתי

  אויר
  .8  מיזוג אויר 

  .9  ציוד כללי  ציוד כללי  לפי הוראות יצרן
  
  הנכס ותשתיות הנכס , ציבורייםה םשטחיהאחזקת התחייבויות הרשות ל  .2

  
. האחזקה תתבצע של המתחם בשטחים הציבוריים הנדרשים הרשות תבצע את כל האחזקה, והשירותים

את של הקבלן ו השירות המרכזיות המזינות את המערכות בשטחהתשתית השטחים לרבות מערכות   בכל 
 1בטבלאות מס'  לעיל בביצוע אחזקתם, כמפורט שהרשות מחייבתאחזקה של אותן מערכות ומתקנים ה
תתבצע באופן  במקומות השירות המרכזיות והמערכות והמתקניםהתשתית . אחזקת מערכות 2 -ו

ידי -פי כללים ומפרטים שיוכנו על- יקבלו הזנות רצופות ותקינות. התחזוקה תתבצע על שמקומות השירות
  בלנים לגבי מכלולי מערכות וציוד.הרשות. המפרטים יסתמכו על הוראות היצרנים והק

  
הקבלן יודיע לרשות על צרכים מיוחדים של ציוד וחומרים שאותם התקין ואשר בהם הוא עושה שימוש 

או בטמפרטורה שונה /הספקים חריגים והנדרשים לו לשם מתן השירותים, דוגמת או אמצעים /ו
לעמידה דרישה או /כשור מסוים ואו להגנה על מ/מסוימים ו פריטים על כנדרש לשמירת ,מהמקובל

או חום חריגים הנובעים מתפעול מכשירים צורכי חשמל, תאורה מוגברת, \בדרישות עומס חשמל ו
 לצורך אחזקה ואספקה תקינה של התשתיות למתחם ע"י רש"ת  חיבורים מיוחדים לניקוז וביוב וכדומה

, והכל לפי ידי אחרים מטעמה- ו/או על ידי עובדי הרשות- שבאחריות הרשות יתבצעו עלעבודות האחזקה 
  .שיקול דעתה הבלעדי של הרשות

  
תפעיל מוקד לניהול הטיפול בתקלות. הקבלן יוכל לפנות למוקד בהודעות הנוגעות לתקלות  הרשות

הטיפול בהודעות  מצבכדי לברר את י הרשות. הקבלן יוכל לפנות למוקד גם יד- לבמערכות המתוחזקות ע
  .שמסר למוקד

 
 בתוך מקומות ידי הרשות-מתחייב לסייע, ככל שיידרש, בביצוע עבודות האחזקה המבוצעות על הקבלן
  .השירות

 
הקבלן תהיה קטנה ככל  ידי-מתן השירותים עלהרשות תבצע את העבודות שבאחריותה כך שההפרעה ל

בהקדם  ם,לקדמות ם של מקומות השירותתחזיר הרשות את מצב . בסיום ביצוע העבודותהאפשר
  .אפשריה

  
  התחייבות הקבלן  .3
  

  הקבלן מתחייב:  
  

בציוד הקבוע ו/או התחזוקה במערכות ופי מפרטים שתאשר הרשות, את כל הוראות -לבצע, במלואן, על  א.
  .2 - ו  1כמפורט בטבלאות מס'  ,את פעולות האחזקה אחריותו לבצע בהםהנייד, ש

   
 שההפרעות לציבור יהיו קטנות ככל האפשר. באופן האחזקה שהוא מחויב לבצען לבצע את עבודות   ב.      
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וכמו כן  ,האחזקה ודותב, לשם ביצוע עותרישקום האפשר לרשות ולבאים מכוחה ומטעמה להיכנס למל  ג.    
  ידי הקבלן.-לאפשר ביקורת על מצב הציוד ורכיבי המבנה המתוחזקים על

      
 (דוגמת מפגעים הרשותהתערבות ת את להודיע לרשות בהקדם האפשרי על כל פעולה המחייבד.   

  .בטיחותיים)
  

. הרשות לא י הרשותיד-לע , מראש,חזקה באמצעות קבלני משנה שלא אושרואלא לבצע כל פעולות   ה.    
בפנקס הקבלנים,  םתאשר את ביצוע עבודות האחזקה באמצעות קבלן שאינו מורשה, בהתאם לרישו

באמצעות קבלן שלא אושר בהתאם להוראות הביטחון לבצע את עבודת האחזקה הרלבנטית ו/או 
  המפורטות בנספח הוראות הביטחון לחוזה.

  
  כללי - אספקת חומרים וחלקים   .4
  

(כמפורט  כל גוף בתחום אחריותו יפעלו הרשות והקבלן,האחזקה נשוא נספח זה במסגרת ביצוע עבודות 
  כדלהלן: ,לעיל) 1בטבלה מס' 

  
ידי -ידי הרשות, יסופקו על-עלעבודות האחזקה המבוצעות צוע כל חומרים והחלקים הדרושים לבי  .א

  הרשות ועל חשבונה.
   

ידי -ידי הקבלן, יסופקו על- על עבודות האחזקה המבוצעותחומרים והחלקים הדרושים לביצוע כל ה  .ב
  הקבלן ועל חשבונו.

  
ר לעיל יהיו חדשים ידי הרשות או הקבלן כאמו-כל הציוד, החלקים, האביזרים והחומרים שיסופקו על  .ג 

אפשרות להשיג חלקים, אביזרים  בהעדרויהיו זהים לחלקים, לאביזרים ולחומרים המקוריים. 
, חלקים, אביזרים וחומרים תואמים. לפי הענייןוחומרים הזהים למקוריים, יספקו הרשות או הקבלן, 
ויבטיחו את  אחר ן הישראלי או כל תקן רלבנטיהחלקים והחומרים התואמים יתאימו לדרישות התק

פעולתו התקינה של הרכוש המתוחזק. הקבלן יהיה חייב לקבל את אישור הרשות לכל חלק, אביזר או 
 ת אחזקהאו לעשות בו שימוש כנדרש לביצוע עבוד/חומר שאינו זהה לקיים ואשר ברצונו להתקין ו

  הנמצאת בתחום אחריותו.
  
הציוד שוטף ותקין של  תפעולתכלים כנדרש לצורך הקבלן יספק ויחליף, ככל הנדרש, את החומרים המ  .ד

חומרים מתכלים לחדרי שירותים פרטיים של הקבלן, שקיות ניילון לכל כן ו הקבוע ושל הציוד הנייד
  .כל חומרי הניקיון כנדרש לניקוי חלקי המבנה והציוד הפנימייםופחי האשפה הפנימיים לסוגיהם 

  
  כלי עבודה  .5
  

בכל כלי העבודה הנדרשים לביצוע  ,פקו וישתמשו הרשות והקבלן, כל אחד בנפרדלצורך מתן השירותים, יס  
 . לא יעשה שימוש בכלים מתכווננים שאינם מותאמים לציודהמתוחזק העבודות. כלי העבודה יתאימו לציוד

לרבות צירים, רצועות, אטמים, ברגים וחלקים  ,ושעלולים לגרום להרס חלקי מבנה ומערכות המתוחזק
  ובמיוחד בציוד ומערכות בטיחותיים. כלי העבודה יכללו כלי עבודה ידניים וחשמליים כנדרש לביצוע.אחרים 

  
  האחזקה זמינות שירותי  .6

  
לתיקון תקלה בטיחותית, ברכיב או דקות מעת קבלת הודעה.  60התגובה תוך  -תיקון תקלה בטיחותית   א.

למוקד התקלות של הרשות ולהזמין עובד ציוד שהינו באחריות הקבלן, יהיה המזמין רשאי לפנות 
פי -יהיה זמני, וזאת אך ורק למנוע נזק. במקרה של תקלה מורכבת (על הרשות לצורך התיקון. התיקון 

  ידי הקבלן .   -שיקול הטכנאי) רשאית הרשות לנתק  את המערכת עד לתיקונה על
  

, פי חומרת ההפרעה-יבוצע על -במקומות השירות  תיקון תקלות המפריעות למהלך העבודה הסדירה  ב.
. קריסת מערכת כדוגמת מיזוג אויר, תאורה וכדומה, ממועד קבלת ההודעה שש שעות עד שעתייםותוך 

  מערכת שאין לה תחליף, תחשב כחמורה.
  
שעות. כתקלה רגילה תחשב כל תקלה שאינה גורמת להפסקת  48יבוצע תוך  - תיקון תקלות רגילות   ג.

  .או ציוד שאין לו תחליף עבודה של ציוד חיוני
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, אפשרות לתקן את התקלה לפי ההקשר תיקון, הרשות או הקבלןעל הבכל מקרה בו אין לגוף האחראי   ד.
לרבות העמדת ציוד חליפי לתקופת הזמן  פעולה נדרשת,לבצע כל האחראי  במועד, מתחייב הגוף 

  שתידרש.
  

  ימים מהמועד המתוכנן.ולא יאוחר משבוע  ,עבודות תקופתיות יבוצעו במועדן  ה.

  תיעוד שינויים / עבודות  .  7

לחוזה) או, אם תדרוש זאת  2.3בסיום ביצוע עבודות אחזקה ו/או שינויים במעטפת הנכס (כהגדרתה בסעיף משנה   
הרשות לפי שיקול דעתה, בסיום ביצוע עבודות אחזקה אחרות במי ממקומות השירות, ימסור הקבלן לרשות את 

נטיים אודות העבודות שבוצעו על ידו כאמור. הפרטים ימסרו במדיה מגנטית, והשרטוטים כל הפרטים הרלב
  ידי הרשות, במדיה מגנטית.-שימסרו במסגרתם יהיו בתוכנת שרטוט בוורסיה אחידה, שתיקבע על

  מתן השירותיםהערכות למסירה מקומות השירות בתום תקופת   .8

ואשר הועמדו לשימוש הקבלן  ,ידי הרשות-ות וציוד שהותקנו עלהאמור להלן נוגע אך ורק לחלקי מבנה, תשתי  
   בתקופת החוזה.

מצב  . בסיור יבדקובכל מקומות השירות, יתקיים סיור ההרשאה למתן השירותיםיום לפני תום תקופת  90  א. 
הועמדו לשימוש אשר ו ,ידי הרשות-") אשר הותקנו עלהרכוש" :(להלן הציוד הקבועהמבנה, המערכות ו

  סייע לנציגי הרשות לסקור את כל הנדרש ביסודיות.יבלן. בסיור ישתתפו נציגי הרשות והקבלן. הקבלן הק

  :, בין היתרלוכלתבו עשה הקבלן שימוש כאמור. בחינת הרשות  הרשות תבחן ביסודיות את כל הרכוש  ב.   

תאורה, לוחות חשמל, יחידות ובין היתר יבחן מצב ריצוף וחיפויי קירות ותקרות, גופי  ,מצב פיזי של הרכוש  
  מיזוג אוויר, מערכת מנדפים, מערכת גילוי אש, מערכת כריזה, ריהוט קבוע וכדומה.

יות והרשות תגיש לקבלן את הסתייגויותיה ממצב הרכוש. ההסתייגהאמורות תום ביצוע הבדיקות ב  .ג
  או משימוש בלתי סביר. \כל כשל ברכוש שנגרם כתוצאה מנזק במזיד ו נהלוכלת

וזאת באמצעות כח אדם והשקעה של חלקים  ,לבצע את כל המפורט עד לסיום תקופת החוזה שידרובלן הק  .ד
 ידרש.יוחומרים ככל ש

והקבלן לא ימלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, רשאית הרשות להורות לבצע את העבודה  היה  .ה
 ,אות האמורות יחולו על הקבלןידי עובדיה או קבלן אחר מטעמה או בכל דרך אחרת. ההוצ-האמורה על

(שייחשבו כהוצאות תקורה)  15%והרשות תהיה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת 
הבנקאית שמסר הקבלן להבטחת קיום  לחלט את הערבותו/או מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, 

  ת.לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרפי החוזה ו/או - התחייבויותיו על

 לאחר תום הליקוייםאת תקן לההשתתפות בסיור וביצוע הנאמר בדו"ח, גם במקרים בהם יהיה על הקבלן   .ו
  , לא יוכלו לשמש עילה לקבלן לדרוש תמורה כספית כלשהי.תקופת ההרשאה למתן השירותים
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  דוחות שירותים -'ו פחנס

שעת התחלה  סוג האוטובוסים תאריך 
  וסיום

 תימת נציג  הרשותח ציר הנסיעה
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  החוזה לקיום ערבות חנוס -'ז פחנס

  

  

                      התעופה שדות רשות:  לכבוד

  : ___________תאריך

  ' _______________מס ערבות: הנדון

  

 רשות כלפי בזה ערבים"מ, הח אנו"), החייב(להלן: " 1____________________________ לבקשת .1
(ובמילים: ₪ "), לסילוק כל סכום עד לסך כולל של ___________ "תרשהלן: "(ל התעופה שדות

"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד הקרן סכום______________________ שקלים חדשים) (להלן: "
שרותי  ______ למתן___________מס' __ חוזהכמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם 

  .")החוזהלהלן: "( אווירי בשדה התעופה על שם אילן ואסף רמוןבתחום השטח ה לנוסעים תוהסע

דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב על ידינו  לפי .2
"ת כל סכום הנקוב בדרישתכם לרששתימסר ב ______________________________, אנו נשלם 

שלא יעלה על סכום הערבות, וזאת מבלי שתהיו חייבים לנמק,  האמורה (להלן: "סכום הדרישה") ובלבד
לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום 
הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל 

  יכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפ

 בנו לחזור רשאים נהיה ולא, חוזרות ובלתי מותנות בלתי, מוחלטות הן לעיל 2 - ו 1 בסעיפים התחייבויותינו .3
  .להלן 4 בסעיף כמפורט, הערבות תוקף פקיעת מועד לפני שהיא סיבה מכל לבטלן או מהן

 _________. לתאריך ועד ערבותה הוצאת מיום בתוקפן יעמדו לעיל התחייבויותינו .4

 המדד יהיה, זו ערבות פי על בפועל התשלום ובמועד במידה רק למדד ההצמדה הפרשי יתווספו הקרן לסכום .5
 ".הערבות: "סכום זו בערבות יכונו, למדד ההצמדה הפרשי בתוספת הקרן סכום. הבסיס ממדד גבוה החדש

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

 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על המתפרסם, וירקות פירות כולל, לצרכן המחירים מדד - " המדד"
  .כלכלי ולמחקר

 . 2016_ שנת_מדד בגין חודש ___" הבסיס מדד"

 בכל יפחת לא ואשר, זו ערבות פי על בפועל התשלום ביצוע לפני לאחרונה שפורסם המדד -"החדש המדד"
 .הבסיס ממדד מקרה

 הדין להוראות בהתאם בלעדי באופן יידונו זו לערבות הקשורים או הנובעים והמחלוקות הסכסוכים כל .6
 בעניינים לדון הבלעדית השיפוט סמכות מסורה תהיהיפו - אביב-בתל המוסמכים המשפט ולבתי, בישראל

  .אלה

 .זו ערבות עם בקשר מהתחייבויותינו לגרוע בכדי, לעת מעת, החוזה תנאי שינויב יהיה לא כי, מאשרים אנו .7

 .להמחאה/או ו להסבה/או ו להעברה ניתנת ואינה, לשיעורין למימוש ניתנת זו ערבות .8

  ,רב בכבוד

  חתימה  תאריך  כתובת  ביטוח/חברת בנק שם

  

  של הספק.  המלא שמויש להשלים את   1
 ניף הבנק/חברת ביטוח.יש להשלים את כתובת ס .2
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   אחריות וביטוח -  'חנספח 

  

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

 לרבות האמור, מכלליות לגרוע ד הפועל מטעמו או בשמו, ומבליו/או על ידי כל אדם ו/או תאגי
, למעט בגין נזק שנגרם לרשות, לקבלנים ו/או לקבלני משנה ו/או לעובדיהם הספק, של לעובדיו

  .כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרשות
  

 י,שליש צד וכל הרשות את מי המועסק על ידו,  וכן את חשבונו על לפצות בזאת מתחייב הספק  ב.
 ו/או עם בקשר ו/או כדי תוך להם שייגרם מנזק כתוצאה להם שיגיעו פיצוי או נזק דמי כל בגין

 פוטר והוא  רוע שבאחריותו כמפורט בסעיף א. לעיל,יוכן בגין כל א השירותים  נשוא הסכם זהעקב 
  לנזק כאמור. אחריות מכל הרשות את

  
 עם מיד כאמור, לרשות שיגרמו הוצאה, או הפסד נזק כל על הרשות את לפצות חייב יהיה הספק  ג.

 לשלםנדרשה ש או הרשות ששילמה הסכום במלוא  כן, לעשות הרשות של הראשונה דרישתה
 בקשר בהם לשאת נדרשה או בהם נשאה שהרשות והפסד הוצאה בכל וכן כאמור, לנזק בקשר
  לעיל. עקב כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות הספק על פי המפורט בסעיף א. לנזק

  שיפוי ו/או פיצוי על פי סעיף זה יכללו, בין היתר, הוצאות משפטיות שיהיו לרשות.  
  
  

  ביטוח:  .1
  

 על הספק בין של ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע להבטחת אחריות הספק כמפורט לעיל, ומבלי  א.
 מתחייב ה זה, הספקעל ידי הספק על פי חוז זה, לפני תחילת  מתן  שירותים חוזה פי על ובין דין פי

הביטוח כמפורט בנספח  תופוליס את צל חברת ביטוח מקומית ובעלת מוניטין,א, וחשבונ על לקיים
  הספק"). י"אישור עריכת ביטוחים"  (להלן: "ביטוח

  
  על ביטוחי הספק יחולו ההוראות הבאות :  ב.
  

 העלול אירוע כל על מיד לרשות ולהודיע הספק, ביטוחי תנאי כל לקיים את הספק מתחייב  .1
 מימוש לשם שיידרש ככל הרשות עם פעולה לשתף הספק מתחייב לתביעה. כן עילה להוות
  למבטחים. להגישה תחליט הרשות אשר ביטוח תביעת

  
 עריכת הביטוח,  בדבר מבטחיו מאת תנאי לתחילת מתן השירותים, ימציא הספק  אישור  .2

  ביטוחי הספק.לנספח אישור עריכת  בהתאם
  
כאמור לא במקרה שאישור למנוע מהספק להתחיל במתן השירותים שות תהיה רשאית הר

יומצא במועד. מוסכם כי הספק יהיה מנוע מלעלות כל טענה כנגד הרשות עקב כך שלא 
  יתאפשר לו להתחיל במתן השירותים  בטרם המציא האישור כנדרש.
וח בהתאם לנספח זה, הספק מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הביט

  לפני מועד תום תקופת הביטוח.  יומייםוזאת לא יאוחר מ
  

מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד או בהתאם להוראות הסכם זה, לא תגרע   .3
מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה, והספק מתחייב לקיים את כל  התחייבויותיו על פי 

  ים בשל אי הצגת אישורים כמפורט לעיל. הסכם זה גם אם ימנע ממנו מתן שירות
  

 שינויים, בביצוע ו/או לרשות בהמצאתו הספק, ידי על הביטוח האמור בעריכת אין  .4
 של התאמתם בדבר אישור  להוות כדי הרשות דרישת לפי בפוליסה והרחבות התאמות
   החוזה. לדרישות הביטוח

  
 על כלשהי אחריות יטילו אל כאמור וההתאמות השינויים הביטוחים כן, עריכת כמו

 כל פי על ו/או החוזה  פי על הספק של אחריותו את יצמצמו ולא מטעמה, מי או הרשות
  דין.
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בכל  לנכון. שימצא  כפי משלימים או נוספים ביטוחים חשבונו על לערוך רשאי יהיה הספק
פי ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי הספק ייכלל סעיף בדבר ויתור על תחלוף כל

הרשות עובדיה ו/או מנהליה, ובלבד שהוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 
בזדון, ובביטוחי חבויות הפוליסה תורחב לכלול את הרשות עובדיה ו/או מנהליה 

  כמבוטחים נוספים בגין אחריותם למעשה ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו.
  

ו/או מי  הרשות תביעה כנגד  או דרישה טענה, כל לו תהיה לא כי בזה הספק מצהיר  .5
 זכאי שהיה (או עבורו לשיפוי זכאי שהספקלרכושו, וכן בגין כל נזק  נזק בגיןמטעמה 
בין אם נערכו על  ביטוחיו, במסגרת בפוליסה) הנקובה העצמית ההשתתפות אלמלא לשיפוי

לנזק  אחריות מכל ו/או מי מטעמה הרשות את בזאת פוטר והוא ידו ביטוחים ובין אם לאו,
  הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. כאמור.

  
פוליסה לביטוח מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותיו של הספק לקיים   .1  ג.

לביטוח צד  צרף את הספק, על חשבונו,לחבות כלפי צדדים שלישיים בפרט, תפעל הרשות 
בקשר חבות הספק לכיסוי  לנים וזכיינים הפועלים בשטחה,ג' אותו עורכת הרשות עבור קב

על פי  צד ג' כלפי החוקית של הרשות העם פעילות הספק  על פי הסכם זה, ואת אחריות
אותה מחויב , כביטוח עודף החל מעבר לפוליסה צד שלישי פקודת הנזיקין (נוסח חדש)

העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל בגין נזק תאונתי , וזאת כאמור לעיל לקייםהספק 
אדם או תאגיד. ביטוח זה לא יכסה אחריות צד מן הצדדים כלפי כל אדם שבינו לבין אותו 

 עובד או מעביד.צד קיימים יחסי 
  

    .רועי$ דולר ארה"ב לא100,000,000  יהיה זו גבול האחריות בפוליסה   .2
 תשלח הרשות כאמור לעיל  ג' שלההיה והרשות הצליחה לצרף את הספק לביטוח צד 

  לפי הכתובת הרשומה בחוזה.אישור על צירוף הספק כאמור 
  

  $.5000 -לא תפחת ממובהר כי ההשתתפות העצמית שתחול על הספק ותשולם על ידו   .3
  בהשתתפות העצמית על פי קביעת הרשות, במקרה בו מוטלת על הספק הספק ישא

  לפי הוראות כל דין. אחריות לנזק כאמור בחוזה זה ו/או
הספק מסכים כי הרשות תהיה רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום אשר יגיע 

  מאת הרשות לספק.
  

 6.25תמורת ביטוח זה ישלם הספק, באמצעות הרשות, השתתפות שנתית בעלות בשיעור   .4
פרומיל מסך התשלומים השנתיים שהרשות חבה בתשלומם לספק לפי חוזה זה. התשלום 

ימים מיום שנשלחה דרישת התשלום על ידי הרשות. הספק מסכים בזאת  14יהיה בתוך 
 שהרשות תהא רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום שיגיע מהרשות לספק.

  
מוסכם במפורש כי ביטוח זה הינו שיורי ומהווה כיסוי עודף החל מעבר לכל ביטוח אחריות   .5

חייב לערוך, וביטוח זה לא יחשב כביטוח משותף כלפי צד שלישי אשר הספק ערך או הת
 לכל ביטוח אשר נערך על ידי הספק כאמור.

 
 מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי רשות שדות התעופה ו/או הבאים  הספק  .6

בכל הקשור להיקף הביטוח שיערך על ידי הרשות כאמור, תחולתו ומגבלותיו,  מטעמה
  שבונו, כל ביטוח אחר או משלים כפי שימצא לנכון. רשאי לערוך, על ח יהיה 

  
 הספק מתחייב להודיע לרשות מיד על כל נזק, תביעה או מקרה שיש בהם כדי להוות יסוד   .7

, ולשתף פעולה עם הרשות  ככל שיידרש על ידה לצורך מימוש על פי פוליסה זו לתביעה
 על פי הפוליסה.  זכויות הרשות ו/או הספק

  
מתחייב הספק " המצ"ב, עריכת ביטוחי הספקיטוחים המפורטים בנספח "אישור נוסף לבב  ד.

ביטוח רכב ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן לערוך 
 –או שימוש בכלי רכב בגבול אחריות אשר לא יפחת מ   גין נזק לרכוש צד שלישי עקב בעלותב

 .רועילא₪  1,000,000
  

אם לא יבצע הספק את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי חוזה זה, תהא רשאית הרשות, אך   ה.
ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הספק 
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השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, על חשבון הספק, והספק מתחייב לשלם לרשות את כל 
כלשהי לעריכת ר. אין באמור לעיל כדי להטיל על הרשות חבות התשלומים אשר ביצעה כאמו

, והספק מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר עריכת או אי עריכת טוחים עבור הספקהבי
    הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.

  
 של איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על הספק תהווה הפרה יסודית .  ההפר  ו.
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  הספק  יאישור עריכת ביטוח - 1פח ח'נס

  
   ___________ תאריך

  
  לכבוד
  שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות") רשות

  7.ד. ת
  70100"ג נתב

  
  
  .,נ.ג.א
  
 

______ (להלן: __________: "ההסכם") ביניכם לבין_____הלן..................... (ל מיום הסכם  : הנדון
 סעים בתחום השטח האווירי בשדה התעופה על שם אילן ואסף רמוןשרותי הסעות לנולמתן  ")הספק"

   התעופה שדותעבור רשות (להלן: "השירותים") 

 בחוזה כמוגדר  עבור הרשות השירותים עם בקשר להלן המפורטים הביטוחים את ערכנו  כי בזאת מאשרים הננו
  :כדלקמן, הספק לבין בישראל התעופה שדות רשות בין שנחתם ,ל"הנ
  
  
  פוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (צד שלישי):  .1
  

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום
  

או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה למקרה ובסה"כ  $ 1,000,000גבולות האחריות: שלא יפחתו מסך של 
 לתקופת הביטוח.

  
הבאים מטעמו בגין פגיעה, אבדן ו/או נזק שייגרם הפוליסה מכסה את חבותו על פי  כל דין של הספק וכל   

מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרשות, לעובדיה ולבאים מטעמה,  -לצד שלישי (גוף ו/או רכוש) 
  לרבות בקשר עם מתן השירותים בחצרי הרשות ומחוצה להם.

      
מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי עובדיה ו/או מנהליה בגין שם המבוטח בפוליסה מורחב לכלול את הרשות   

  .וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבתמטעמו 
  
 "ביט". תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מהדורת  

  
  

  מעבידים : אחריותביטוח   .2
  

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום
  

$ או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה למקרה ובסה"כ 5,000,000ל  גבולות האחריות: שלא יפחתו מסך ש
 לתקופת הביטוח.

  
הפוליסה מכסה את חבותו של הספק וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה כלשהי למי מעובדיו 

  בחצרי הרשות ומחוצה להם. יםתוך כדי או עקב עבודתם במתן השירות
  

ומנהליה כמבוטחים נוספים היה ותוטל עליהם חבות כמעסיקים או  הפוליסה תכלול את הרשות, עובדיה
  מעבידים של הנפגע.

  
 תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מהדורת "ביט".
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  יהיו כפופים להוראות הבאות: הספקביטוחי 
   

פועל מטעמה וכן כלפי כל אדם הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות  ו/או כל אדם או גוף ה .1
או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה  בכתב לשפותו והתחייב יםאו גוף שהמבוטח

 ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק ב כוונת זדון. .הביטוח
  
הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח אחר שנעשה על ידכם, ואנו מוותרים על טענה ו/או  .2

  דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.
  
הננו מסכימים לכך שכל סעיף בפוליסות, אם יש סעיף כזה, המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי  .3

 את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי הרשות.
  
יגרע  מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה לא .4

 מזכויות המבוטחים האחרים.
  
הביטוחים הנ"ל אינם ניתנים לצמצום ו/או לביטול, אלא אם תישלח לכם הודעה על כך בדואר רשום,  .5

 יום מראש. 30לפחות 
  
  .בלבד הספקידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים חלה על  .6
  
  

  יות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקור
  
  

 בכבוד רב,
     

     __________________                            _______________  
       

 חתימה וחותמת המבטח                       שם ותפקיד החותם             
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  פרטי חשבון בנק הספק –' ט נספח

  

  : _________________________החשבון בעל של מלא שם

  

  : __________________________החשבון מספר

  

  ______________________________________  :הבנק ושם הסניף שם, סניף מספר

  

  ח.פ/מספר תעודת זהות, של בעל החשבון:___________________________________  מספר 

  

  ון בציון מספרי תעודות הזהות של כל אחד מהם:חתימה של בעל החשב מורשי שמות

  

____________________________________  

  

______________________________________  

  (על הבנק לציין אם המורשים הינם ביחד או לחוד)  

  

  

  תאריך ___________   וחותמת הבנק: ___________________ חתימה

  

  

   

  

  :הספק שוריא

  

החתימה מטעם הספק _________________________ (יש למלא את שמו המלא של הספק)  מורשיהח"מ  אנו
  מאשרים בזה כי האשור הנ"ל אשר הוצא ע"י הבנק משקף נכונה את פרטי הבנק בקשר לחשבוננו 

  

    _______________ חתימה: __________ תאריך: ______________  שם מלא:  החתום: על

    : ______________תאריך: __________ חתימה________ _______  :מלא שם
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  (יצורף לאחר סיום הליכי המכרז) הספק הצעת כולל המכרז מסמכי -  'י נספח
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