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, עבור רשות שדות שטחי גינון בשדה התעופה חיפה אחזקתחוזה למתן שירותי 
  התעופה

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

  _______________  :ל ב י ן
    _______________  
    _______________  

  ")הספק(להלן: "
  

פי חוק רשות שדות התעופה, - מפעילה, מפתחת ומנהלת את שדות ונמלי התעופה על, מחזיקהוהרשות    הואיל
- , וכן את מסופי המעבר היבשתיים, על פי חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), תש"ם1977-תשל"ז

1980;  
  

למתן שירותי אחזקת שטחי קשרות בחוזה להת 2016/070/0542/00מס' פומבי מכרז  פרסמהוהרשות   והואיל
  ");המכרז(להלן: " בשדה תעופה חיפהגינון 

  
למכרז, על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו כפי שהוגשו  הספקשל  נבחרה הצעתו ________וביום   והואיל

במסגרת המכרז ועפ"י כל תנאיו. הצעת הספק, לרבות טופס הזמנת ההצעות ומסמכי ההבהרה למכרז 
  ; ' לחוזה זה, ומהווים חלק בלתי נפרד הימנוחכנספח  מצורפים

  
, המומחיות, הידע לוכמפורט במסמכי המכרז וכי יש שירותי גינון במתן  עוסק הוא כי, מצהיר ספקוה  והואיל

  ;הנדרש לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, במלואן ובמועדן המקצועי האדם חווכ המיומנות

  הוסכם בין הצדדים כדלקמן:לפיכך הוצהר, הותנה ו

  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 פרשנות  .1.2
 או לכל תכלית אחרת.  חוזהה

החוזה, מובהר בזה, כי הפניה בחוזה לנספח כלשהו משמעה הפנייה לנוסח  מבלי לגרוע משאר הוראות .1.3
המעודכן ביותר של הנספח כפי שיהיה קיים באותו מועד. כל שינוי ועדכון לנספחים יהא כפוף לאישורה 

 של הרשות מראש ובכתב, אלא אם נאמר אחרת בחוזה זה או בנספח הרלבנטי.
  

או דו משמעות בין הוראות החוזה לבין הוראה המופיעה בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/ .1.4
 .ספקמחויב להוראה המחמירה מביניהן על ה ספקבנספחיו, יהיה ה

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

  . שדה התעופה חיפה - "אתר הרשות"

, הימנו נפרד בלתי חלק המהווים), לעת מעת יעודכנוש(כפי  נספחיו וכל זה חוזה -  "החוזה"
  . מתנאיו ותנאי

  .2016/070/0542/00מכרז מס'  -  "המכרז"

  סמנכ"ל מסופים ושתפ"א ו/או מי שמונה כמנהל מטעמו. -  "המנהל"
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  ייצוג  .2

 הרשות נציג .2.1

 "). נציג הרשות(להלן: " בכתב וו/או מי שיוסמך על ידהמנהל הוא , בא כוח הרשות לצרכי החוזה .2.1.1

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

לפניה לגורם שאינו  להלן. בהתאם יובהר, כי לא יהיה כל תוקף 5  סעיףמבלי לגרוע מהוראות 
העניין או לאישוריו או הנחיותיו של גורם  לפי, מטעמו שהוסמך מי/או ו הרלוונטי הרשות נציג

  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

מהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה), ימנה הספק מטעמו נציג ב .2.2.1
אשר ישמש איש קשר בלעדי בין הספק היכולת והניסיון המקצועי, הכישורים, בעל הידע, 

לרשות, ככל הדרוש לצורך יישום וביצוע כל התחייבויות הספק על פי החוזה, במלואן ובמועדן 
 ). "נציג הספק(להלן: "

, תקופת ההתקשרותבמהלך  נותני השירותנציג הספק ישמש כאחראי בפועל, אשר ינהל את צוות  .2.2.2
אופן וסדר ביצוע השירותים בתיאום מלא ולפי יתכנן את ו כהגדרתם להלן, באתר הרשות

 הנחיות נציג הרשות. 

י: מספר סלולר _________;: הטלפון פרמספרטי ההתקשרות עם נציג הספק, הינם כדלקמן:  .2.2.3
כל עדכון בפרטי ההתקשרות של נציג הספק  __________.כתובת דוא"ל:  _________;

 המפורטים לעיל יימסר בהודעה מראש ובכתב לנציג הרשות. 

  ייעשה במתן הודעה מראש ובכתב לנציג הרשות.  ספקעדכון פרטי נציג ה .2.2.4

ת, לפי שיקול וכן לדרוש, בכל ע ספקהרשות שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את נציג ה .2.2.5
דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה, את החלפתו בהודעה מוקדמת של 

כמפורט בנספח  בשדה התעופה חיפהביצוע שירותי אחזקת שטחי גינון  -  "השירותים"
מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה ו נספח א'כמסומן ה שירות והתפעולה

  להלן.   4ובהתאם לאמור בסעיף 

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

"הוראות כל 
  דין"

הוראות חוק ו/או תקנה ו/או חוק עזר ו/או פקודה ו/או צו ו/או פסיקה  -
ו פרסום ו/או הנחייה ו/או הוראה ו/או דרישה שנקבעו משפטית ו/או תקן ו/א

על ידי כל רשות מוסמכת, בין שאוזכרו במפורש בחוזה ובנספחיו ובין אם לאו, 
ואשר תחולתם  כפי שאלה יתעדכנו מעת לעת במהלך כל תקופת ההתקשרות

ו/או יישומם הנם רלוונטיים לטיבם, איכותם ומאפייניהם של השירותים 
ור ו/או היתר ו/או רישיון שהונפקו ו/או שהנפקתם דרושה ו/או ולרבות כל איש

רלוונטית לטיבם, איכותם ומאפייניהם של השירותים, כפי שאלה יעודכנו מעת 
  לעת.   

 בגין מדד ינושה במכרז ההצעות להגשת האחרון במועד הידוע, המחירים מדד  - "הבסיס"מדד 
  .]ההזכיי לאחר[יושלם . 2017, שנת _______ חודש

"מדד 
  "המחירים

 המרכזית הלשכה שמפרסמת כפי), ופירות ירקות(כולל  לצרכן המחירים מדד -
  .שיחליפו אחר מדד כל או, לעת מעת לסטטיסטיקה
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על מנת לגרוע ו/או לעכב  ספקיום. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בהחלפת נציג ה 14
 על פי החוזה. ספקבשום צורה ואופן את ביצוע התחייבויות ה

. מבלי 08:00-17:00בור הרשות בימים א' עד ה' בין השעות יהיה זמין טלפונית ע ספקנציג ה .2.2.6
באתר הרשות ו/או בכל מקום אחר עליו יורה  ספקלגרוע מכלליות האמור לעיל, יתייצב נציג ה

לצורך  ספקנציג הרשות, במהלך שעות הפעילות הנקובות לעיל, וזאת על פי קריאה של נציג ה
על פי החוזה (כהגדרת  ספקבע מביצוע התחייבויות העדכון ו/או דיווח ו/או ביצוע של עניין הנו

  מונח זה להלן).

לא יהיה זכאי בשום מקרה לכל תמורה ו/או שיפוי בגין ביצוע איזה  ספקמובהר, כי ה .2.2.7
  זה לעיל. 2.2), על פי סעיף ספקמהתחייבויותיו (באמצעות נציג ה

  הספק והתחייבויות הצהרות .3

  לתי חוזר, כדלקמן: מצהיר ומתחייב בזאת, באופן מלא וב הספק

כי אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, הספק מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:  .3.1
חוזה או מסמכי ייסודו להתקשרותו בחוזה ולביצוע התחייבויותיו על פיו; הספק אינו כפוף לכל 

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

  דין. -לרבות תקנה, צו ופסק

וכי בחן ותמחר את כל  השירותיםכי דרש וקיבל את כל המידע, ההסברים וההבהרות בקשר עם ביצוע  .3.2
התנאים הכרוכים ו חוזה, לרבות המיקוםהל ביצוע התחייבויותיו על פי הגורמים העשויים להשפיע ע

ביצוע החובה לבחינת המידע האמור לצורך ידוע לו שכי הם; מאפייניובאתר הרשות  שירותיםבביצוע ה
הוראות החוזה ובפרט בקשר עם הוראות כל דין, מוטלות על אחריותו המלאה בהתאם להשירותים 
ל מקרה לא יהיה במסירת המידע האמור על מנת להטיל על הרשות אחריות כי בכו הספק של והבלעדית

  כלשהי ו/או על מנת לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות הספק כמפורט בחוזה. 

השירותים את כל היבטי ובעיני בעל מקצוע צרכי הרשות ודרישותיה, בחן באופן עצמאי מלוא כי הבין את  .3.3
ולרבות לעניין זה: המיקום והתנאים  חוזההבויותיו על פי את אפשרות הביצוע של כל אחת מהתחייו

הכרוכים בביצוע השירותים, היקפם הצפוי, רמת השירותים ואיכותם; הציוד, הכלים, החומרים וכוח 
נוספת שמצא לנכון, ובחינה לאחר שבדק את האמור וכל בדיקה האדם הדרושים לביצוע השירותים; כי 

ונספח  איכות, בהתאם להוראות החוזהוב עמידה בלוחות הזמנים, לרבות השירותיםמצא כי ביצוע 
תמורה מלאה והוגנת לכל וכי התמורה (כהגדרתה להלן), משקפת , הנו אפשרי ומעשי השירות והתפעול

חוזה והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל התחייבויותיו על פי ה
 . וסוג שהן בקשר לכךטענה ו/או תביעה, מכל מין 

כי הינו בעל הידע, הניסיון, המיומנות ו שירותיםכי הוא עוסק ומתמחה בתחומים הרלבנטיים לביצוע ה .3.4
והרישיונות ההיתרים האישורים, הציוד, הכישורים, המשאבים, האמצעים, כוח האדם, המקצועית, 

  .החוזהייבויותיו על פי התח ם ולביצוע כל יתרובמועד םבמלוא שירותיםהנדרשים לצורך ביצוע ה

לא ימצא במצב של ניגוד  כי יבצע את השירותים באופן התואם את האינטרס של הרשות, ובכלל האמור .3.5
יתעורר או שניתן  מסגרתוללא דיחוי, על כל עניין ב לרשות,להודיע עניינים כלפי הרשות וכן יפעל על מנת 

 . עניינים כאמור כי עלול להתעורר ניגוד ,באופן סבירממנו יהיה להסיק 

חובותיו את יתר  כי ישא באחריות הבלעדית והמלאה לספק לרשות את השירותים וכן לבצע .3.6
וכן  במסירות, ביושר ובנאמנות, בשקידה, ברמה המקצועית הגבוהה ביותר החוזהפי  והתחייבויותיו על

וזאת במיקום,  ,ינצל לשם כך את מלוא המומחיות, הכישורים, המשאבים וכוח האדם העומדים לרשותו
. במסגרת מתן בנספח השירות והתפעולבהיקפים, בתכולה ועל פי לוחות זמנים הנקובים בחוזה, לרבות 

השירותים וכחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו על פי החוזה, יבצע הספק את השירותים בהתאם להוראות 
פעל במסגרת מתן השירותים ו/או להנחיות, כפי שינתנו לו מעת לעת על ידי הרשות, ובכלל האמור, י

 בהתאם לנהלים הנהוגים ברשות בקשר עם מתן השירותים, כפי שאלה יעודכנו מעת לעת.

אותו תבצע הרשות ו/או כל מי הפיקוח הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי ידוע לו ש .3.7
ישור שתעניק הרשות מטעמה (אם בכלל), במסגרת ביצוע השירותים ו/או כל הנחיה ו/או הוראה ו/או א

 יםמהוו םאינ, כמו גם שהם אלא אמצעי ביקורת םאינו/או כל מי מטעמה לספק ו/או לכל מי מטעמו, 
 ספקשחרר את העל מנת לגרוע ו/או ל בכל מקרה לא יהיה בהם, והרשותאו הצהרה מטעם ו/חוות דעת 
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ו כלפי כל מי מטעמה בקשר הרשות ו/אכלפי ו/או מאחריותו הישירה, המלאה והבלעדית מהתחייבויותיו 
  עם החוזה ו/או להטיל על הרשות ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי.

כי הוא מנהל את ספריו החשבונאים כדין, ומעביר דרך קבע לכל רשות רלבנטית את כל תשלומי החובה  .3.8
שלום . מובהר בזאת כי תנאי לתהקשורים בניהול עסקיו לרבות בכל הקשור לעובדים המועסקים על ידו

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

  חוזה.הכי הנו בעל יכולת כלכלית מספקת לביצוע מלא התחייבויותיו על פי  .3.9

דית להטמיע ולקיים, בעצמו או שא באחריות המלאה והבלעיילהלן,  3.17  מבלי לגרוע מהוראות סעיףכי  .3.10
על ידי כל מי מטעמו, את כל הוראות הבטיחות והגהות הנהוגות אצל הרשות נכון למועד חתימת החוזה, 
כפי שיעודכנו, מעת לעת, בכתב, על ידי הרשות (ככל שיעודכנו), וכן כל חובה או הוראה המוטלת עליו על 

צל הספק ו/או כל תקנות הבטיחות בעבודה הרלוונטיות דין ו/או הנחיות בטיחות וגהות הנהוגות אכל פי 
  . ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)משך כל תקופת ב, וזאת השירותיםלביצוע 

כי מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה והאמור על פי כל דין, יקיים הספק ו/או כל מי מטעמו במהלך כל  .3.11
את  וכן לחוזה 'דנספח המצורפות כ חות והגהותתקופת החוזה את כל הכללים ואת הוראות הבטי

המצורפות ושמירת סודיות הוראות הביטחון  וכן אתלחוזה  'גנספח המצורפות כ הוראות איכות הסביבה
 לחוזה. 'בנספח כ

כי יבצע את השירותים בצורה זהירה, באופן המשתלב עם הפעילות אותה מקיימת הרשות באתר הרשות  .3.12
ירותים המוענקים בו, על ידי הרשות ו/או על ידי מי מטעמה וכי בכל מקרה ו/או באופן המשתלב עם הש

מפגע הפרעה ו/או הגבלה ו/או להוות  העלולה פעולה שהיא,כל לא יבצע בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, 
, גרום נזק או אי נוחותשהיא עלולה לאו לתפעולו ו/או לפעילותו הסדירה של אתר הרשות ו/או מטרד ו/

 שהוא. לכל צד שלישי אתר הרשות ו/או ציבור המשתמשים בלכל מי מטעמה ו/או לאו ו/ רשותלן וזאת ה

ישא, על חשבונו, באחריות המלאה לכך שהוא ו/או כל מי מטעמו ימנעו, במהלך כל תקופת  כי .3.13
, מגרימת נזק ו/או קלקול ו/או השחתה ו/או לכלוך, ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)

מין וסוג שהוא ומכל סיבה שהיא, באתר הרשות. הספק מצהיר ומתחייב בזאת, באופן בלתי חוזר, כי מכל 
מבלי לגרוע מאחריותו על פי שאר הוראות החוזה, יתקן בהקדם האפשרי, על חשבונו ועל אחריותו 
 הבלעדית, כל נזק ו/או קלקול ו/או השחתה שנגרם בשל מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או של כל מי
מטעמו באתר הרשות, וכן ינקה כל פסולת ו/או לכלוך באתר הרשות, באופן סדיר, ככל שאלה נובעים 

. הרשות תהא רשאית לקבוע לספק מועד סביר לתיקון כל נזק ו/או םו/או בקשר עמ השירותיםמביצוע 
ייבויותיו קלקול ו/או לביצוע כל ניקיון כאמור והספק יבצעם בתוך אותו מועד. לא ביצע הספק את התח

האמורות תוך התקופה אותה נקבה הרשות ולהנחת דעתה, אזי מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי חוזה 
  להלן.  14 זה ו/או על פי כל דין, יחולו בעניין זה הוראות סעיף

כי יפעל ככל הנדרש ו החוזהקרי ים מעינה כל אחד מהשירותיםספקת מועדי אביצוע והזמני ידוע לו שכי  .3.14
השירותים, וזאת לרבות באמצעות העמדת כוח אדם ו/או ציוד  שנקבעו למתן מועדיםלעמוד בעל מנת 

  .ו/או אמצעים נוספים ככל הנדרש, וללא כל תמורה נוספת

כי ידוע לו שהצהרותיו והתחייבויותיו של הספק בחוזה, מהוות תנאי להתקשרות עמו, וכי הוא מתחייב  .3.15
  וי שיחול בהן.להודיע מיידית לרשות, בכתב, על כל שינ

לביצוע השירותים וכחלק בלתי נפרד מהן, ישא הספק באחריות המלאה  והתחייבויותיכי במסגרת  .3.16
הפעולות וכן לספק כל ציוד ו/או מתקן ו/או רכיב ו/או חומר ו/או מכשור ו/או כל והבלעדית לבצע את 

נספח פי החוזה, לרבות מערכת ו/או תשתית ו/או כלים הנדרשים לשם עמידה במלוא התחייבויותיו על 
, במלואן ובמועדן וכן לבצע שירותים ו/או לספק אמצעים ו/או ציוד כאמור, שביצוען השירות והתפעול

ו/או אספקתם מתבקשים בשל טבעם של השירותים ו/או לשם ביצוען ברמה הנדרשת בחוזה ו/או ברמה 
ם אינם נדרשים במפורש בחוזה, הנדרשת בהתאם להוראות כל דין, גם אם הביצוע ו/או האספקה האמורי

והכול על מנת להבטיח את ביצוע והשלמת השירותים, במלואם ובמועדם, על פי הוראות החוזה ובהתאם 
בביצוע השירותים, כלולות כ תיחשבנה למען הסר ספק מובהר בזאת, כי פעולות כאמור. להוראות כל דין
מו, ללא כל תמורה נוספת, על חשבון הספק ומבלי והן יתבצעו על ידי הספק ו/או מי מטעלכל דבר ועניין, 

 שהספק יהיה זכאי בגינם לכל תמורה מכל מין וסוג שהיא.

חוק (להלן: " 1998- לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9כי יפעל לקיים את הוראות סעיף  .3.17
תקשרות, וכן בנוסף, במידה "), במידה והן חלות עליו ו/או ויחולו עליו במהלך תקופת ההשוויון זכויות

עובדים לפחות במהלך תקופת ההתקשרות, יפנה למנהל הכללי של משרד  100והוא מעסיק ו/או יעסיק 
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לחוק שוויון זכויות ויפעל  9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
 ליישום הוראות והנחיות, ככל שיינתנו.

  הוראות כל דין .3.18

שבכל תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל לכך ישא באחריות הבלעדית  פקהס .3.18.1
, ההיתרים, האישורים שתחולנה), הוא וכל הפועלים מטעמו על פי החוזה, יהיו בעלי כל

לצורך כל  דרושיםה , התקנים והתעודות, מכל מין וסוג שהם,ההסכמות, הרישויים, שיונותיהר
על הספק על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין לרבות כל רשות חובה ו/או התחייבות המוטלת 

, היתרים, אישוריםוכן רישיון לניהול עסקים, ובכלל האמור:  יםהשירותביצוע לשם מוסמכת 
  .לשם ביצוע השירותים, התקנים ותעודות הדרושים הסכמות, רישויים, שיונותיר

יבה לביטול ו/או להשעיה ו/או לצמצום הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא ידוע לו על כל ס .3.18.2
, התקנים והתעודות האמורים, ההסכמות, הרישויים, שיונותיהר, ההיתרים, האישוריםאיזה מ

, ההיתרים, האישוריםוכן כי יבצע את כל הדרוש על אחריותו ועל חשבונו, על מנת שכל 
עד לתום תקופת  פם, התקנים והתעודות כאמור, יוותרו בתוקההסכמות, הרישויים, שיונותיהר

 .ההתקשרות ו/או עד לתום תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)

   השירותים .4

גינון שירותי  לרשות יעניקתהיינה, ש ככלמתחייב בזאת כי במשך תקופת החוזה, על הארכותיו  הספק .4.1
 תכולת בנספח המפורטים ובמועדים, בשעות בתדירות") באופן, השירותים(להלן: " באתר הרשות

השירות  נספח: "ן(להל הימנו נפרד בלתי חלק ההמהוו, 'א נספחכלחוזה זה ף המצור השירותים
 ). "והתפעול

הסר ספק מובהר בזאת, כי במסגרת אחריותו לאספקת השירותים, ישא הספק בכל תשלום ו/או  למען .4.2
לא  עלות, מכל מין וסוג שהם, הדרושים לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, אשר אוהוצאה ו/

 הוחרגו במפורש בנספח השירות והתפעול.

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

 נותני וצוות, הרשות נציגי וישתתפ 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  ינהל"). במסגרת ישיבת העדכון עדכון ישיבת(להלן: "
קשר עם השירותים והפעילות המתבצעת היבטיו השונים, וכן דיווח על כל מידע ב עלהשירותים  ביצוע

  במסגרתם. 

תהא לעיל, במהלך תקופת ההתקשרות, הרשות  4.1-4.3מבלי לגרוע בשום צורה ואופן מהוראות סעיפים  .4.4
זכאית, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי להקטין ו/או להגדיל את היקף ותדירות מתן השירותים; 

ביטולם המלא או הפסקה זמנית מעת לעת, וזאת מבלי  הקטנה בהיקף השירותים עשויה להיות עד כדי
כל טענה ו/או  לספקבשיפוי ו/או בפיצוי כלשהו, ומבלי שתהא  הספקשיהא באמור על מנת לזכות את 

 דרישה ו/או תביעה בקשר לכך

על פי החוזה, יחשבו השירותים, כמושלמים, רק  ספקמובהר בזאת, כי מבלי לגרוע משאר התחייבויות ה .4.5
חנה הרשות ו/או מי מטעמה את ביצועם ואת התאמתם להוראות החוזה והתקבל אישור, לאחר שב

 במועד. למת השירותיםבכתב, של הרשות המעיד על הש

, מובהר בזאת, כי אין באישור הרשות ו/או מי מטעמה את זה 4על אף כל האמור בחוזה זה ובפרט בסעיף  .4.6
לטיב ביצוע ו/או לאיכות  ספקהבלעדית של ההשלמת השירותים, על מנת לגרוע מאחריותו המלאה ו

מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה  ספקהשירות, וה
 מכן מין וסוג שהן בקשר לכך.

ישא באחראיות הבלעדית לכל עיכוב בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, ביחס למועדים שנקבעו  ספקה .4.7
 .שירות והתפעולבהוראות הנספח הו וזהלשם כך בח

. בנוסף, רשותאחד מטעמו אינם מוסמכים בשום צורה ואופן לחייב את ה וכל הספק כי, בזאת מובהר .4.8
 מי/או ו הוא לפיו, כלשהוכלפי צד שלישי כלשהו כל מצג  יצרושהוא וכל מי מטעמו לא  הספקמתחייב 
 את הספק הפר. ובכתב מראשמכה ספציפית, אלא בכפוף לקבלת הס רשותאת ה לחייב מוסמך מטעמו
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זה לעיל, תהיה כל פעולה שבצע בשם הרשות בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה כל  סעיף הוראת
 באחריות הבלעדית כלפי הרשות וכלפי כל צד שלישי, לכל פעולה כאמור. יישאתוקף, והספק 

/או תביעה בקשר עם עיכובים שנגרמו מוותר בזאת, וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו הספק .4.9
בביצוע התחייבויותיו על פי החוזה ככל שאלה נגרמו, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל, בשל העדר 
תיאום ו/או בשל העדר שיתוף פעולה של הספק ו/או של מי מטעמו עם הרשות ו/או עם צדדים שלישיים 

 ם.אחרים, לרבות הגורם המסמיך ו/או עם כל מי מטעמ

   ההתקשרות תקופת .5

(בחוזה  28.02.2021 -ועד ל 1.3.2017מיום  החל. חודשים 48-היא להספק תקופת התקשרות הרשות עם  .5.1
והכול למעט אם הורתה הרשות ") תקופת ההתקשרות" - " ו תחילת תקופת ההתקשרותזה, בהתאמה: "

 .  להלן 5.3  אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כמפורט בסעיף

תקופה נוספת ב ההתקשרותתקופת ך את להארי ,שיקול דעתה הבלעדי ל פיע ,תהא רשאיתבלבד הרשות  .5.2
"), בכל תמהיל שתקבע תקופות ההארכהחודשים (בחוזה זה: " 24אחת או במספר תקופות נוספות של עד 

ום תקופת התקשרות או תום איזה מתקופות ימים טרם ת 30הרשות, וזאת בהודעה מוקדמת, בכתב, של 
 ההארכה אותם קצבה הרשות, לפי העניין.

הרשות תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להודיע לספק, לעיל,  5.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .5.3
בכתב, על דחיית תחילתה של תקופת ההתקשרות, וזאת מכל סיבה שהיא, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי 

. הודיעה הרשות על דחיית תחילתה של תקופת ההתקשרות כאמור ו/או במידה ויחולו של הרשות
עיכובים כלשהם במועד תחילת התקופה האמורה כתוצאה מצו של בית משפט מוסמך ובין מכל סיבה 

ידחה ו/או יוארך מועד תחילת תקופת ההתקשרות למועד אותו תקבע הרשות יאחרת ו/או נוספת שהיא, 
עתה הבלעדי והספק מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל על פי שיקול ד

תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי בגין כך כלפי הרשות ו/או כלפי כל מי מטעמה, ובכלל זה, לא יהא 
 זכאי הספק לשיפוי ו/או פיצוי מכל סוג שהוא.

זה לעיל, רשאית  5בזה, כי למרות האמור בסעיף  מוסכם ומוצהר לעיל, 5.2 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף .5.4
הרשות להפסיק את תוקפו של החוזה לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או לפני תום תקופת ההארכה, לפי 
העניין, ולבטלו בכל עת מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות הודעה מוקדמת, בכתב, 

 לגרוע משאר הזכויות המוקנות לרשות על פי החוזה.יום מראש, וזאת מבלי  30 לספקשתימסר 

/או ו ההתקשרות תקופת הפסקת/או ו החוזה ביטול כי, חוזר בלתי באופן בזאת ומתחייב מצהיר הספק .5.5
 זכות הינה, ההארכה תקופת הפסקת/או ו נוספות הארכה לתקופות ההתקשרות תקופת הארכת אי

 יהיה וכן חוזר בלתי באופן בזאת מוותר הוא יםהאמור מהמקרים איזה בקרות וכי, לרשות המוקנית
 תקופת כל למשך שירותים למתן הסתמכותו בדבר טענה לרבות, כך בשל טענה כל מלטעון ומושתק מנוע

) שתחול ככל, חלקה או(כולה  ההארכה תקופת במהלך שירותים למתן הסתמכותו/או ו ההתקשרות
  .היתכנותם עם בקשר/או ו השירותים עם שרבק הספק השקיע אותן השקעות שעניינן טענות ובפרט

דרשה הרשות את ביטול החוזה, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של הספק, יהיה הספק זכאי לקבל  .5.6
סעד כ וזאתביצע בפועל, עד לאותו מועד,  םאות השירותיםמהרשות אך ורק את התמורה המגיעה לו בגין 

לא יהיה בביטול החוזה בכדי להטיל על הרשות כל  יכ, מובהרסופי, מלא וגמור בגין ביטול החוזה. 
אחריות נוספת ו/או כדי לגרוע מאחריות הספק לביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה, והספק 

וכן לא יהיה זכאי  ואמוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שה
 .בקשר לכך ואפוי נוספים מכל מין וסוג שהלכל פיצוי ו/או תשלום ו/או שי

 וקבלני משנה אדם כוח .6

 אדם כוח .6.1

, מיומנות ם, בעלי ניסיוןיאאחרמיומנים,  ים,מקצועיהספק יבצע את השירותים באמצעות עובדים  6.1.1
והאישורים הנדרשים  , ההרשאות, הסמכות, ההיתריםתוכן בעלי כל הרישיונו מקצועית, כישורים

ו/או כל רשות מוסמכת לביצוע השירותים, במסגרת לוח  או הסכםו/ על פי הוראות כל הדין
 הזמנים ולשביעות רצון הרשות.
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 נותני השירות 6.1.2

, מתחייב ולתפעשירות והלצורך ביצוע השירותים נשוא החוזה וכאמור בהוראות הנספח ה 6.1.2.1
לתקופות ולוחות הזמנים , הנדרשת לכמותבהתאם מטעמו נותני שירות להעסיק  ספקה

  .שירות והתפעוללנספח ה 8בסעיף והמועדים 

 הרלבנטיים לביצוע השירותים, והינםבתחומים  יםעוסקנותני השירות מתחייב כי  ספקה 6.1.2.2
בעל הידע, הניסיון, המיומנות, הכישורים, המשאבים, האמצעיים, האישורים, ההיתרים 

), במלואם ובמועדם ביצוע השירותים (הרלבנטיים עבורם והרישיונות הנדרשים לצורך
 פי החוזה.- על ספקולביצוע כל יתר התחייבות ה

- ו/או מי מטעמו באמצעיים אשר יסופק על ספקיובהר ויודגש כי, בכל מקרה בו ישתמש ה 6.1.2.3
חלה וידו לצורך ביצוע השירותים, לרבות במי מהאמצעים אשר הרשות העמידה לרשותו, 

אות בהם עליו חובת בדיקת האמצעיים בטרם השימוש והוא יישא באחריות לשימוש נ
פי כל כללי הבטיחות הקיימים והנהוגים בשימוש באמצעיים -בהתאם להוראות היצרן ועל

זה וכן יישא באחריות לתוצאות השימוש בהם והרשות לא תישא באחריות כלשהי בקשר 
  ו/או מי מטעמו. ספקידי ה-עם השימוש באמצעים על

מתחייב כי במהלך  ספקכי יבצע את השירותים באתר הרשות באמצעות נותני השירות, ה 6.1.2.4
אחר את החלפתם בנותן שירות כל תקופת ההתקשרות כל החלפה של נותן שירות מחייב 

בעל הכישורים הידע, הניסיון, המומחיות, המיומנות המקצועית, האמצעים, האישורים, 
היתרים והרישיונות כנדרש בפניה לקבלת הצעות ובלבד שיאושרו מראש ובכתב של 

  הרשות.

מטעמו בקשר עם ביצוע משנה קבלני להתקשר בהסכמים עם בשום מקרה רשאי יה לא יה הספק 6.1.3
איזה מהשירותים, וזאת למעט אם קיבל לשם כך את אישורה של הרשות, מראש בכתב, וכן לאחר 

על פי  ספקאת מלוא ההתחייבויות המוטלות על השקבלני המשנה כאמור קיבלו על עצמם, בכתב, 
בזאת, כי הספק ישא באחריות המלאה, המוחלטת והבלעדית, כלפי למען הסר ספק מובהר  .החוזה

הרשות ו/או כלפי כל מי מטעמה בקשר עם ביצוע השירותים, וכן כי לא יהיה בביצוע השירותים 
באמצעות קבלני משנה כאמור על מנת להטיל על הרשות אחריות מכל מין וסוג שהיא ו/או לגרוע 

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

נותני כל אחד מהבלעדי, את החלפתו של  הלפי שיקול דעת ,לדרוש, בכל עתהרשות תהיה רשאית  6.1.4
 בסמוך החליפם, לשביעות רצונה של הרשות,והספק מתחייב להספק ו/או מקבלני המשנה  השירות

, וזאת מבלי שהחלפה כאמור תהווה עילה לדחייה או לאיחור בביצוע קבלת הדרישה כאמורלאחר 
התחייבויות הספק על פי החוזה, והספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה 

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

 יהיולעיל,  6.1.4בסעיף שנה המחליף, כאמור המ ספקו/או  י הספקהסר ספק מובהר, כי עובד למען 6.1.5
והאישורים הנדרשים  ההסמכות, ההיתרים, ההרשאות, הרישיונות, הכישוריםהידע,  יאף הם בעל

 /או הסכם ו/או כל רשות מוסמכת לצורך ביצוע השירותים.ו דין כל הוראות פי על

ימת החוזה על ידי הרשות, עם חתד ימציא לרשות, מי ספקלחוזה, ה 'בנספח מבלי לגרוע מהוראות  6.1.6
נותני השירות לאישורו בכתב של המנהל ובין היתר לצורך בדיקה וסינון בטחוני, את רשימת 

לצורך קבלת אישור מגורמי הביטחון. הרשימה אתר הרשות ב שיספקו את השירותים והאחראי
פרי ל.ז. מס תכלול את שמות העובדים, מס' ת.ז., שנת לידה, ארץ לידה, שנת עליה, המען המלא,

יש להגיש רשימה זו בהקדם , ועובדיו, העתקי תעודות זהות הספקשל כלי הרכב שישמשו את 
   האפשרי, על מנת לאפשר את קבלת האישורים במסגרת לוחות הזמנים של חוזה זה.

מוגדר כמוגבל כניסה מסיבות ביטחוניות, לא תותר העסקת שטח אתר הרשות יובהר כי הואיל ו 6.1.7
 יים, אשר אינם אזרחי ישראל.עובדים פלסטינ

  עצמאי ספקהספק  כ .6.2

 ספקצהיר 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
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פי החוזה ואין  לתיו עעצמאי בביצוע התחייבויו ספקמוסכם בין הצדדים, כי הספק משמש כ .6.2.1
ו/או למי שיתמנה על ידם לפקח,  הרשות לנציגלראות כל זכות שניתנה על פי החוזה לרשות ו/או 

הספק, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות החוזה במלואן, ולא תהיינה  נציגילהדריך או להורות ל
הרשות לכל תשלומים, מ םזכאי ולא יהי םכל זכויות של עובד הרשות וה הספק נציגילספק ו/או ל

  פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביטול או סיום החוזה, מכל סיבה שהיא.

הספק מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו לפי החוזה, אחר האמור  .6.2.2
 בכל דין לעניין יחסי עובד ומעביד וזכויות עובדים, לרבות חוק שכר מינימום.

כלפי הרשות מול כל טענה ו/או תביעה של רשויות מוסמכות בכל הנוגע הספק יהיה אחראי  .6.2.3
  על פי החוזה. שירותיםלהוראות כל דין בקשר לביצוע ה

הספק מתחייב להבטיח לגבי עובדים אשר ימצאו באתרי הרשות, כי אלה ינקטו בכל אמצעי על פי  .6.2.4
 פקודת הבטיחות בעבודה ו/או כאמור בכל דין לעניין אמצעי בטיחות.

  יפויש .6.3

מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים, כי במידה וייקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת, בכל זמן  .6.3.1
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.

זק כספי משמעו גם כל סכום כספי שהיה על הספק כמעביד מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נ .6.3.2
להעמיד לזכותו של העובד, לרבות: גמלאות, לפיצויים וליתר הזכויות הסוציאליות המתחייבות 

 מכוח עבודתו.

הרשות תהא רשאית להיפרע בגין נזק זה כולו או חלקו באמצעות קיזוז מהתמורה על פי חוזה זה,  .6.3.3
  די של הרשות.והכל עפ"י שיקול דעתה הבלע

יהיה תלוי ועומד הליך משפטי בקשר למעמדו של העובד  ההתקשרותהיה וביום סיום תקופת  .6.3.4
 את עכבוטרם נתקבלה החלטת הערכאה השיפוטית המוסמכת בדבר, תהא הרשות רשאית ל

 , עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.וזאת לספק התשלום

  שיתוף פעולה  .7

 שנציג כךמביצוע השירותים, ישא הספק באחריות המלאה לבלתי נפרד  וכחלקבמהלך כל תקופת החוזה,  .7.1
, תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם הרשות ו/או כל גוף אחר השירותיםאת  ובצעי הספק וצוותהספק 

 . , והכל בכפוף לדרישת הרשותהשירותים מתן עם בקשרהרשות,  יהפועל מטעמה באתר

 שנגרמו עיכובים עם בקשר תביעה/או ו טענה לכ מלטעון ומושתק מנוע יהיה וכן, בזאת מוותר הספק .7.2
, בשל העדר המנהלעל פי החוזה ככל שאלה נגרמו, על פי שיקול דעתו הבלעדי של  התחייבויותיו בביצוע

 שלישיים 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

  התמורה .8

בהתאם להוראות ו , במלואן ובמועדןבמהלך תקופת ההתקשרותתמורת ביצוע כל התחייבויות הספק  .8.1
 התמורה כדלקמן: את , החוזה, תשלם הרשות לספק

אותם סיפק  שירות והתפעולהתמורה החודשית עבור שירותי הגינון והאחזקה כמפורט בנספח ה .8.1.1
בויותיו בהתאם להוראות חוזה זה, במלואן ובמועדן, תשלם הספק בפועל לרשות וביצוע כל התחיי

 ").התמורה" :(להלן במסגרת הצעתו למכרז 2שבסעיף את המחיר אותו נקב בטבלה  ספקהרשות ל

 כל בתום, אשר תוגש לאישור הרשות כנגד חשבונית מס ערוכה כדיןהתמורה, את  לספקהרשות תשלם  .8.2
 הבא לחודש 5 – ה עד מאשר יאוחר לא אך, ארכההה תקופת או ההתקשרות תקופת מחודשי חודש
 .30בתנאי שוטף +  ,אחריו

על פי שיקול דעתו הבלעדי של אותו חלק אשר, לרק  היה הספק זכאי, יגובה התמורהעל  נציג הרשותחלק  .8.3
מיום הגשתם  ימי עבודה 14, יינתן תוך החשבונית מסלגבי נציג הרשות שור י, בוצע בפועל. אנציג הרשות

 פק.הסע"י 
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דעתה  ושיקולאת התמורה בשיק או בהעברה בנקאית לפי בחירתה  לספקתהא רשאית לשלם  הרשות .8.4
לרשות את פרטי  להמציא ספקבהעברה בנקאית מתחייב ה ספקהבלעדי מעת לעת. היה ותבחר לשלם ל

חשבונו לצורך העברת  פרטיאת  ספקולא מסר ה היה .'זנספח , באמצעות חשבונו לצורך התשלום
התמורה שתגיע לו עד אשר ימציא את פרטי חשבונו כאמור וכי  אתהרשות  לו תשלםלא כאמור,  התשלום
 תשלום יהתשלום יבוצע לידיו אך ורק לאחר קבלת הרשות כל הפרטים האמורים, וזאת ע" כזהבמקרה 

 .בגין העיכוב בתשלוםו/או ריבית קרן התמורה בלבד, ללא כל הצמדה 

 ל אינה כוללת מע"מ. מובהר, כי התמורה הנקובה לעי .8.5

למדד  50%התמורה הנקוב בהצעתו הכספית של הספק כאמור לעיל, יהיה צמוד בשיעור של מחיר  .8.6
המחירים לצרכן, והוא יעודכן פעם אחת בכל שנה קלנדארית, במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או 

ס למדד הבסיס, תקופות ההארכה (ככל שתהיינה), בראשון לחודש ינואר של כל שנה כאמור, וזאת ביח
  . 1.1.2018לעיל, כאשר מועד העדכון הראשון יהיה ביום  1כהגדרתו בסעיף 

ביצועם המלא מובהר בזאת, כי התמורה מהווה את מלוא התשלום לו זכאי הספק מהרשות עבור  .8.7
, לא תשולם לספק כל כאמורבהתאם להוראות החוזה ומעבר לתמורה והמושלם של כל השירותים 

 תמורה נוספת.

לבדו בכל תשלומי החובה החלים עליו בקשר עם  יישאהסר ספק מובהר בזאת, כי הספק  עןלמ .8.8
עצמאי הן  ספקהשירותים, לרבות לעניין זה: מס הכנסה, ביטוח לאומי, וכל תשלומים אחרים החלים על 

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

  חוזהלקיום ה ערבות .9

לרשות, במועד החתימה על החוזה,   ספקעל פי החוזה, ימסור ה ספקלהבטחת כל התחייבויות של ה .9.1
 אלפיםחמשת ₪ ( 5,000 יה, ניתנת למימוש לשיעורין בסךלפקודת הרשות, ערבות אוטונומית, בלתי תלו

דד הקובע, שקלים). וכשהיא צמודה למדד, כאשר מדד הבסיס, יהיה המדד  כהגדרתו בחוזה,  ואילו המ
"). ערבות הביצוע תהיה בנוסח ביצועערבות יהיה המדד הידוע במועד חילוט כל חלק מהערבות (להלן: "

  לחוזה.  'הכנספח המצורף 

חודשים לכל הפחות ממועד הוצאתה או לחילופין  24 -, יהא לספקתוקפה של  הערבות אשר תוגש ע"י ה .9.2
חודשים, מתחייב  24 -להגיש ערבות ל ספקובחר ה ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות. במידה 60 - עד ל

יום לפני  45חודשים,  זאת לפחות  24הוא להאריך את הערבות, שתוגש מעת לעת לתקופות נוספות של 
יום לאחר תקופת ההתקשרות, וכך חוזר חלילה לפי העניין, בהתאם  60  -מועד פקיעתה, או לחלופין עד ל

  לתקופת ההתקשרות נשוא המכרז. 

בות תוצא מאת בנק ישראלי או מאת חברת ביטוח ישראלית המופיעה ברשומות התקפות של אגף הער .9.3
שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז, כבעלת 

וחוק הפיקוח  1985-הרשאה למתן ערבויות כאמור בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), תשמ"ה
. עוד יודגש, כי במקרה שאיזה מהערבויות תוצאנה על 1981 –ל שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א ע

ידי חברת ביטוח, הוצאת כתב הערבות הרלוונטי והחתימה עליו תתבצע אך ורק על ידי חברת הביטוח, 
  ולא באמצעות סוכנות ביטוח מטעמה.

מיד עם קבלת הודעה ודרישה מהרשות יאריך את הערבות שהוגשה או יגיש ערבות חדשה  ספקה .9.4
את הערבות כנדרש תהא הרשות רשאית לחלט את הערבות ולהפסיק את  ספקלהארכה, היה ולא יאריך ה

  החוזה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה העומדים לזכותה על פי חוזה זה ו/או על פי דין.

זה מהתחייבויותיו על פי החוזה, תהא לא מילא אי ספקבמידה על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות, ה .9.5
  הרשות רשאית לחלט את הערבות (כולה או חלקה) או לדרוש הארכתה לתקופה נוספת כפי שתיקבע.

הרשות תהא רשאית לממש את הערבות, כולה או מקצתה, ולגבות את כספיה, מבלי הצורך להיזקק  .9.6
  לפנייה לערכאות, לבוררות או למו"מ משפטי כלשהו.

חייב לחדש  ספקת בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות, יהא ההשתמשה הרשו .9.7
) 7את הערבות הרלבנטית או להשלים כל סכום שהיה חלק מהערבות לפני הגבייה האמורה, תוך שבעה (

  הודעה שהרשות גבתה את הערבות או כל סכום ממנה. ספקימים מהיום בו קיבל  ה

ויות המפורטות בסעיף זה לעיל, תהיה הרשות רשאית, מבלי לגרוע מכל איזה מההתחייב ספקלא בצע ה .9.8
סעד או תרופה העומדים לזכותה על פי חוזה זה ו/או על פי דין, להפחית מתשלום כל חלק מהתמורה לה 
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על פי הוראות חוזה זה את גובה התשלום אשר היה דרוש לחידוש, שינוי ו/או הארכת תוקפה  ספקזכאי ה
  ר.של הערבות כאמו

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי חידוש הערבות האוטונומית, שינויה ו/או הארכתה, יעשו על ידי הספק  .9.9
  ועל חשבונו.

  אחריות הספק  בנזיקין .10

  לחוזה.  בנספח ו'הספק  יישא באחריות כמפורט 

  ביטוח .11

טוח וכן הספק יישא באחריות המלאה והבלעדית לכך שבמהלך כל תקופת ההתקשרות, יעמוד בכל תנאי הבי
 1בנספח ו' ובנספח ו'ימציא לרשות אישורי הביטוח התואמים את היקפי הביטוח האמורים שהנם כמפורט 

  לחוזה וכתנאי לביצוע איזה מהשירותים.  

   פיצויים מוסכמים .12

הוכחה, במקרים  טעוניםמתחייב בזאת לשלם לרשות, פיצויים קבועים ומוסכמים מראש, שאינם  הספק .12.1
והחלטתו  הרשות נציג, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הספק, אשר יוטלו על להלן ובסכומים המפורטים

 : בנוגע לכל מקרה ומקרה

מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה, והסעדים להם זכאית הרשות על פי כל דין, מוסכם בזאת כי  12.1.1
ל, בגין אי עמידה במתן השירותים, כולם או חלקם, כפי שהם מפורטים בנספח השירות והתפעו

בתוספת מע"מ כדין, וזאת ₪ 300, סך של כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראשישלם הספק לרשות 
המופיע בנספח השירות והתפעול ואשר לא בוצע (באופן מלא או ו/או שירות נוסף בגין כל שירות 

 חלקי).

, שעות ממועד הקריאה לצורך תיקון מערכת ההשקיה 4לא התייצב איזה מעובדיו של הספק תוך  12.1.2
וזאת עבור כל אי ₪  300ישלם הספק לרשות כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש, סך של 

 התייצבות כאמור.

להלן. קבלת הרשות את הפיצויים ששולמו  13.2 לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיף  12.1 אין באמור בסעיף  .12.2
תהיה לרשות נגד הספק בגין לעיל לא יהא בה כדי ויתור על כל תביעה שיש, או ש 12.1 על פי הוראות סעיף 

 לעיל. 12.1 הפרת החוזה בשל אחד מהדברים המובאים בסעיף 

לעיל מהתמורה המגיעה ו/או  12.1 הרשות רשאית לקזז את סכומי הפיצויים שיגיעו לה על פי סעיף  .12.3
 לעיל ו/או לחלטם מתוך הערבות לקיום החוזה. 8שתגיע לספק על פי סעיף 

הסכומים המפורטים לעיל מהווים פיצוי הולם וסביר לנזקים אשר נגרמו הצדדים מצהירים בזאת, כי  .12.4
לרשות בנסיבות האמורות, אולם אין בפיצוי המוסכם על מנת לגרוע מאחריות הספק לבצע את 

 השירותים במלואם ובמועדם.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בתשלום איזה מהפיצויים המוסכמים, כולם או חלקם על מנת  .12.5
וע מכל זכות וסעד אחרים העומדים לרשות על פי חוזה זה ו/או על פי דין, לרבות ומבלי לגרוע, מכל לגר

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

להפחית מתשלום כל חלק מהתמורה לה זכאי הספק על פי עוד מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית  .12.6
 הוראות החוזה את גובה הפיצויים המוסכמים שהצטברו עד למועד הקבוע לתשלום התמורה.

  סיום החוזה      .13

  סיום מטעמי נוחות  13.1

/או ו החוזה את בטלפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ל עלתהא רשאית,  בלבדהרשות  13.1.1
או  ההתקשרות תקופתות לפי החוזה, כולה או חלקה, לפני מועד תחילת הפסיק את ההתקשרל

  ").הודעת סיום החוזהימים (להלן: " 14, וזאת בהודעה מוקדמת של ההתקשרותבמהלך תקופת 

/או ו ההתקשרות הפסקת/או ו החוזה ביטול כי, חוזר בלתי באופן בזאת ומתחייב מצהיר הספק 13.1.2
 איזה בקרות וכי, לרשות המוקנית זכות הנה, וספותנ לתקופות ההתקשרות תקופת הארכת אי
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 כל מלטעון ומושתק מנוע יהיה וכן חוזר בלתי באופן בזאת מוותר הוא האמורים מהמקרים
 ההתקשרות תקופת כל למשך שירותים למתן הסתמכותו בדבר טענה לרבות, כך בשל טענה
 עם בקשר/או ו םהשירותי עם בקשר הספק השקיע אותן השקעות שעניינן טענות ובפרט

  .היתכנותם

דרשה הרשות את ביטול החוזה, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של הספק, יהיה הספק  13.1.3
אותן ביצע בפועל, עד  השירותיםזכאי לקבל מהרשות אך ורק את התמורה המגיעה לו בגין 

טול החוזה לא יהיה בבי כי, מובהרסעד סופי, מלא וגמור בגין ביטול החוזה. כ וזאתלאותו מועד, 
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 טענה ו/או 

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

   חוזה הפרת בגין סיום 13.2

את החוזה, הפרה  ספקהרשות בלבד תהא רשאית להביא חוזה זה לסיומו בכל מקרה בו הפר ה 13.2.1
לא תיקן את ההפרה,  ספקיום וה 15הודעה מוקדמת של  ספקשאיננה יסודית, ובלבד שנתנה ל

  .תוך התקופה כאמור

את החוזה, הפרה  ספקסיומו בכל מקרה בו הפר ההרשות בלבד תהא רשאית להביא חוזה זה ל 13.2.2
לא תיקן את ההפרה, תוך  ספקימים וה 3הודעה מוקדמת של  ספקיסודית, ובלבד שנתנה ל

 .התקופה כאמור

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של הרשות על פי הוראות כל דין או חוזה זה, בקרות אחד או יותר  13.2.3
 אלתר, חוזה זה:מן המקרים הבאים, תהא הרשות רשאית לבטל, ל

הוגשה כנגד הספק בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס נכסים  13.2.3.1
זמני או קבוע ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכול במקרה שבקשה 

  יום ממועד הגשתה. 30כאמור לא בוטלה בתוך 

הוצא נגדו צו  הוצא צו פירוק נגד הספק או שהוא קיבל החלטה על פירוק מרצון או 13.2.3.2
כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים או שמונה לו כונס נכסים זמני או קבוע או מונה 

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

הוטל עיקול על רכוש הספק, כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי הרכוש  13.2.3.3
אופן המונע או עלול למנוע מבעדו את ביצוע השירותים (כולם או חלקם), כאמור, ב

 ימים ממועד נקיטתם. 30והעיקולים כאמור לא בוטלו בתוך 

 הספק, או מי מנושאי המשרה הבכירים בו הורשע בפס"ד בביצוע עבירה פלילית. 13.2.3.4

 30החל את ביצוע השירותים ו/או הפסיק את ביצועם לתקופה העולה על  לאהספק,  13.2.3.5
ו/או תקופת  יום ו/או נמנע מהגשת מענה לפניה פרטנית במהלך תקופה ההתקשרות

  ההארכה (ככל שתחול).

מבלי לגרוע משאר הוראות חוזה זה, ביטלה הרשות את החוזה בהתאם להוראות סעיף זה, רשאית  13.3
יתוף הרשות, מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לה על פי כל דין, להמשיך את ביצוע השירותים בש

  פעולה עם כל גורם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי.   

מובהר בזאת, כי ביטול החוזה, לא יגרע מכל זכות אחרת העומדת לרשות בהתאם להוראות חוזה זה ו/או  13.4
  בהתאם להוראות כל דין.

 שמירת סודיות .14

א להביא הספק מתחייב לשמור בסוד, לתקופה בלתי מוגבלת, לא להעביר, לא למסור, לא להשתמש ול 14.1
לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע החוזה ו/או במהלך ו/או אגב ביצוע החוזה, במשך 

  ), לפני תחילתה או לאחר סיומה.נהתקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול

ן בעקיפין, בין הספק מצהיר, כי אין בביצוע חוזה זה כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו, בין במישרין ובי 14.2
מקצועי ובין עסקי, בינו ו/או בין מי מטעמו לבין הרשות וכי בכל מקרה שייווצר חשש כלשהו לניגוד 
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אינטרסים כזה יודיע על כך הספק לרשות ללא כל דיחוי ויפעל מיידית להסרת ניגוד האינטרסים האמור. 
לא לאחר התרעה סבירה לתיקון  מצאה הרשות, כי נוצר מצב של ניגוד אינטרסים כאמור, שלא הוסר גם

המצב, תהיה הרשות רשאית, לבטל חוזה זה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד לרשותה על פי חוזה זה 
 . ו/או על פי דין

 פי על הספק והתחייבויות מחובות ואופן צורה בשום לפגוע/או ו לגרוע מנת על לעיל זה בסעיף באמור אין 14.3
 .במסגרתו ותהמפורט ומההוראות הסודיות נספח

  הספק בר רשות בלבד .15

  מוסכם בזה בין הצדדים כי:

, יהיו רשאים להיכנס לכל אותם המקומות בהם יהיה צורך לשם ביצוע וו/או כל הפועלים מטעמ ספקה 15.1
, זכות חזקה או זכות וו/או כל מי מטעמ ספק, אולם דבר זה לא יתפרש בצורה כלשהי כמקנה לשירותיםה

  ליו הותר להם להיכנס בהתאם להוראות סעיף זה.בלעדית אחרת לגבי מקום שא

לא ישתמשו בכל ציוד של הרשות ולרבות, ולא למעט, טלפונים, מחשבים,  וו/או כל הפועלים מטעמ ספקה 15.2
  .נציג הרשותפקסים וכד', אלא לצורך ביצוע התחייבויותיהם עפ"י החוזה ובאישור 

פץ ו/או כל דבר, אלא במקום שעליו הורה , לא ישתמשו ולא יאחסנו חוו/או כל הפועלים מטעמ ספקה 15.3
 .נציג הרשות

  ביצוע על חשבון הספק  .16

אינו ממלא את החובה  ספקועל פי שיקול דעת הרשות ה ספקכל מקום שלפי החוזה מוטלת חובה על ה  16.1
   .ספקהאמורה, רשאית הרשות למלאה בעצמה, או באמצעות אחרים מטעמה על חשבון ה

לעיל, בהתאם לחשבון  16.1הוצאות שהוציאה, בגין האמור בסעיף  מתחייב לשלם לרשות את כל ספקה 16.2
ימים מיום  עשריםשתגיש לו הרשות, מבלי לערער על הצורך בהוצאות האמורות ועל גובהן, וזאת, תוך 

להלן, הסך האמור מהווה פיצוי הולם  16.5הדרישה. הצדדים מצהירים בזאת, כי בכפוף להוראות סעיף 
  מו לרשות בנסיבות האמורות. וסביר לנזקים אשר נגר

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

הרשות רשאית לקזז את סכומי ההוצאות שהוציאה, כאמור בסעיף זה, מהתמורה המגיעה ו/או שתגיע  16.4
  טם מאיזה מהערבויות הבנקאיות על פי החוזה. עפ"י החוזה, ו/או לחל  ספקל

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

כותה לפיצויים בגין נזקים שנגרמו לה בשל הפרת החוזה לזכותה על פי החוזה ו/או על פי דין, לרבות ז
  ו/או זכותה לביטול החוזה.  

  איסור הסבת החוזה .17

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

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

בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה  לבצעדיספוזיציה אחרת שיתיימר הספק  אוכל מסירה או העברה  17.3
 ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

 איסור הכנסת שינויים בתאגיד הספק  .18

ו שותף, על ידי , בין על ידי הוספת חבר אומתחייב להודיע לרשות במידה וייעשה שינוי בתאגיד ספקה 18.1
העברת זכויות הוספתן או חלוקתן מחדש, על ידי הקצאת מניות מחדש, על ידי העברת  מניות או הקצאת 
מניות חדשות, בין שנעשו בין חברי התאגיד לבין עצמם ובין מי שאינו חבר התאגיד, באופן שמשנה את 

בידי תאגיד אחר או אם היו  היא ספקוכן במקרה שהשליטה בתאגיד ה 30%הון המניות והשליטה במעל 
  מניות ממניותיו בידי תאגיד אחר.



15  

  
 

  03 - 1129697:  פקס 9750581-03 ,03 -  9750591:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750591, Fax:972 3 9711296  

לעיל, יהיה לרשות שקול דעת סופי ומלא לבטל החוזה מכאן  זהלרשות כאמור בסעיף   ספקהודיע ה 18.2
יום לפני מועד  30בהתראה מוקדמת של  ספקאף בלא צורך בנימוק נוסף, ובלבד שתודיע על כך ל ואילך

 הביטול.

 שותאי שימוש בזכות הר .19

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

ויתור על זכויותיה אלה, ולא השתמשה הרשות במקרה מסוים בזכויותיה לפי החוזה, לא ייחשב הדבר כ 19.2
  לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן.

  עדר בלעדיותיה .20

 להרשות רשאית בכל עת, ועו תיםיצוע השירולב כלשהי בלעדיותאין בהתקשרות על פי חוזה זה כדי ליתן לספק 
, דומיםו/או לביצוע שירותים זהים שירותים  להתקשר אם אחר ו/או אחרים לביצועקול דעתה המוחלט, יי שפ

 בהתאם/ים, אחר/ים מכרז באמצעות/או ו /יםמכרז עריכת באמצעותוזאת בכל דרך שתבחר לנכון (לרבות 
  .התקשרות) גם תוך כדי תקופת ההדין להוראות

 דין העתק כדין מקור .21

  חוזה זה נערך ונחתם בהעתקים שדינם כדין המקור.

   ותכנם מסמכים על בעלות .22

ית כל זכות יוצרים או זכות מוסר לרבותהסר ספק מובהר בזאת, כי כל מסמך שהוכן בקשר עם חוזה זה,  למען
אם הוכנו ו/או נערכו על ידי הרשות ו/או  בין, רשותהבלעדי של הו המלא הבקשר אליהן, יהיו מלכתחילה קניינ

בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק  מוותר הספקמי מטעמה ובין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי הספק ו/או מי מטעמו ו
ות זכויות יוצרים וזכויות מוסריות בקשר עם מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך לרב

 מסמכים כאמור. 

 מתן הודעות .23

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

  תור הרשות בכתבוי .24

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

  העדר ניגוד עניינים .25

הספק, מתחייב כי יבצע את השירותים באופן התואם את האינטרס של הרשות, ובכלל האמור הספק  ומי 
ע לרשות, ללא דיחוי, על כל עניין מטעמו לא ימצאו במצב של ניגוד עניינים כלפי הרשות וכן יפעל על מנת להודי

  .במסגרתו יתעורר או שניתן יהיה להסיק ממנו באופן סביר, כי עלול להתעורר ניגוד עניינים כאמור

  חוזה ממצה  .26

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

מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או 
  לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.  

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

  תוקף החוזה     .27

מות בין הצדדים וגוברים על כל דיון, משא ומתן, הבנה, התכתבות ונספחיו משקפים את מלוא ההסכ החוזה
  ומסמך קודמים שהוחלף בין הצדדים טרם חתימת חוזה זה.
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  שמירה על טהר המידות .28

  בזאת, כדלקמן: ומתחייבהספק מצהיר 

, במישרין ו/או יקבל/או ו קיבל לא, ייתן/או ו נתן לא, יציע/או וכי הוא ו/או כל מי מטעמו לא הציע  .28.1
עקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על ב

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

תף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, ש/או ישדל, לא שיתף פעולה ו/או יולא שידל  י הוא ו/או כל מי מטעמוכ .28.2
ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע  הו/או מי מטעמ הו/או עובדי רשותהעם נושאי משרה אצל 

 חסוי/סודי הקשור לחוזה זה.

רין ו/או בעקיפין, עם תף, במישש/או ישדל, לא שיתף פעולה ו/או יוכי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל  .28.3
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.

יה לעיל, תה 28.1-28.3 בסעיפים, כי אם יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו לספקידוע  .28.4
(ללא זכות להחזר סך  הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל חוזה זה מעיקרו

מכל  תביעה ו/או דרישהטענה ו/או כל בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות מוותר  והספק, ההשקעה)
 .מין וסוג שהן בקשר לכך

 .החוזה של יסודית הפרה תהווה, הספקזה לעיל, על ידי  28 של איזה מהוראות סעיף  הפרה .28.5

  שלטונותאחריות כלפי  .29

ורשויות מוסמכות הרשויות המקומיות הספק יהא אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים,  .29.1
פי הוראות כל דין  ל, עבור כל החובות המוטלות ו/או שתוטלנה ע"י הרשויות האמורות עאחרות כלשהן

 פי החוזה. לע יםבקשר לביצוע השירות

ק חייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים אחרים לשמירת בריאות העובדים שיועסקו על ידו במתן הספ .29.2
השירות כדרוש עפ"י כל דין ואם אין דרישה חוקית, כפי שיידרש ע"י מפקח במובנו של חוק ארגון 

 .בטיחות וגיהות - ד' נספח ולקיים את הוראות  - 1954הפקוח על העבודה, תשי"ד

 מעני הצדדים .30

  דדים לחוזה זה לצורך מתן הודעות יהיו כמפורט ברישא לחוזה.מעני הצ .30.1

ימים מיום שינוי  3בתוך  הרשות נציגהיה ויחול שינוי בכתובת הספק, מתחייב הספק להודיע על כך ל .30.2
  הכתובת

   השירותיםהשפעת סכסוך על ביצוע  .31

ו אי הסכמה בין הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת ו/א .31.1
, לרבות מחלוקת ו/או אי הסכמה אשר נדונה במותב שיפוטי כל שהוא, ואהצדדים, מכל מין וסוג שה

ללא כל  ו/או בביצוע שאר התחייבויותיו על פי החוזה השירותיםשא הספק באחריות להמשיך בביצוע יי
 .עיכובים ו/או השהיות בהתאם לאמור בנספח א' ולשאר הוראות החוזה

הסר ספק מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל דין, לרבות הוראות חוק החוזים (תרופות בשל למען  .31.2
הספק לא יהיה רשאי בשום מקרה לבטל את החוזה, וזאת מכל סיבה , 1970- "אתשלהפרת חוזה), 

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

  קיזוז ועיכבון .32

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

על פי  לספק לקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או פיצוי שיגיעו לה על פי חוזה זה מכל תשלום המגיע ו/או שיגיע
כן תהיה רשאית לעכב כל נכס ו/או /או לחלטם מתוך הערבות הבנקאית וחוזה  זה ו/או על פי חוזים אחרים ו

ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות הספק כלפיה על פי החוזה ו/או על פי הסכמים אחרים 
  שבין הצדדים.
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 סמכות שיפוט וברירת דין .33

ייחודית לדון בכל עניין הקשור והנוגע בקיום חוזה  שיפוטיפו סמכות -אביב ללבית משפט המוסמך בת .33.1
  זה על נספחיו.

על החוזה יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו כל כללי ברירת דין  .33.2
 המפנים לתחולת דין זר.

  

  :לראיה באו הצדדים על החתום

  

  הרשות   הספק
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   פעולשירות והת –א'  נספח

  :להלן פירוט השירותים הנדרשים

  מדשאות: .1
ובהתאם  צורך י"עפ וכן באמצעות מכסחת דשא וחרמש מוטורי המדשאות כל של לשבוע אחת דשא כיסוח )1(

  .החוזה מנהל דעת לשיקול
  .הדשא שאריות כיסוחופינוי איסוף  )2(
  .דילול הדשא עפ"י הצורך )3(
ידי - חומרי הריסוס יסופקו על – החוזהת מנהל ריסוס כנגד מחלות ומזיקים עפ"י הצורך או עפ"י הנחיו )4(

    .הספק  ועל חשבונו
 .בונוועל חש ספקידי ה-חומרי הדישון יסופקו על –דישון וזיבול עונתי  )5(
  פילוס דשא שוקע עפ"י הצורך.  )6(
 

       : אדניות ועציצים .2
 ). פי הצורך- על כולל הוספת מצע גןפול באדניות בטרמינל ומחוצה לו (טי )1(
  רור איטי) וזיבול.(דשן בשח דישון )2(
  ריסוס נגד מחלות. )3(
  גיזום ודילול בעת הצורך/ או ע"פ דרישה. )4(
 .פ דרישהת ע"ורשה ידי-לשתילת והחלפת  צמחים חד/ רב שנתיים שיסופקו ע )5(

  
  צמחיה בשטח הטרמינל, הרחבות והסביבה הקרובה: .3

 קן הרמה/ מנוף עם סל,באמצעות מתגיזום ודילול עפ"י הצורך,  כולל גיזום הדקלים ועצים גבוהים אחרים  )1(
לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז בהתאם ו י אדם מוסמך ומורשה לעבודה הנ"ליד- לע

  לאתר מורשה. משטח הנמלו כן איסוף ופינוי הגזם והפסולת , בתדירות של עד פעמיים בשנה. כמ2007
  ניכוש וקלטור סביב צמחיה זו. )2(
  זיבול ודישון. )3(
  חלות.ריסוס נגד מזיקים ומ )4(
  ת ביום השתילה.ורשהי יד-לשתילת והחלפת  צמחים חד/רב שנתיים שיסופקו ע )5(

 
  ניכוש עשבים:  .4

  ניכוש עשבייה בכל שטחי הגינון. )1(
  קלטור השטחים הנ"ל. )2(
  לאתר מורשה. הלכלוך מהשטחפינוי שארית העשבייה ושאר  )3(
שולי רחבות החניה. ובשדה התעופה ניקוי עשבים/ צמחיה עם חרמש מוטורי גם לאורך כל הגדרות של  )4(

 מ' ומהגדר ועד לכביש, כולל ניקוי העשבייה היבשה. 2משול הרחבה/ הגדר לפחות 
  

  ריסוס והדברה: .5

  ריסוס קבוע של השטחים בהם נוכשו העשבים למניעת גדילת עשביה. )1(
  ריסוס נגד מזיקים, מחלות, וכנימות ע"פ הצורך ו/או עפ"י דרישה. )2(
  נים משתלבות.ריסוס בשבילים ובשטחים הבנויים מאב )3(
רצ"ב תצ"א של הגדר החניה ובשולי רחבות  שדה התעופהריסוס לאורך הגדר ההיקפית של כל שטח  )4(

  .ההיקפית
  פיזור חומרי הדברה נגד נמלים עפ"י הצורך ועפ"י דרישה בכל השטחים החיצוניים והאבנים המשתלבות. )5(

  
  הם ישתמשו עובדיו.כולל מכשירי הפיזור ב ספקח הל חומרי הריסוס וההדברה יסופקו ע"כ
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  :חומרי הדישון .6
חומרים בשחרור איטי באיכות טובה, בכל מקרה יאושרו ו יהיספק ויפזר חומריי דישון, החומרים י ספקה

  החומריים ע"פ הרשימה שתוגש למנהל החוזה.
 

  טיפול במערכות השקיה ושתילת צמחים: .7

  ל המערכת.ביצוע בקרת תקינות מערכת ההשקיה, כמו כן טיפול ותכנות קבוע ש )1(
  .ילוף יסופקו ע"י הרשותחחלקי ה - ביצוע תיקונים במערכת ההשקיה עפ"י הצורך  )2(
וספת שתילת צמחים עונתיים ורב שנתיים תתבצע עפ"י דרישה בהודעה מראש במהלך כל השנה ללא ת )3(

 את כמות העובדים לצורך השתילה.  ספקביום השתילה יתגבר הפעמים בשנה. 4  - תשלום, כ 
 . ביום נפרד מיום הטיפול השבועי השתילה תבוצע

  .השתילים/צמחים יסופקו על חשבון הרשות
 .ות השקיה באזורי שתילה חדשים בשדה התעופהתכנון וביצוע מערכ )4(

  
  מועדי מתן ואופן השרות: .8

 . מנהל החוזהפעמים בחודש, בימי שני או שלישי בתאום עם  4-5השרות יסופק פעם בשבוע, קרי  )1(
נותני שירות בכל ביקור  2 לפחות  באמצעות, השירותים יסופקו שעות 4 - א תפחת מות שעות מתן השרות לכמ

  . כאמור
   .זה שרות מפרט ליישום לנחוץ בהתאם יותר או זו לכמות תחייבמ הספק

 מחשבי ההשקיה הברזים והחיבורים. -תתבצע בדיקת תקינות למערכת המים , שבועיבכל ביקור  )2(
 שעות ממועד הקריאה בנוסף לביקור השבועי. 24בעיות תוך הספק יענה לקריאה לפתרון תקלות/  )3(
 בשטחי המנהל דרישת"פ ע או, הצורך"פ ע ותקופתיים שבועיים טיפוליים השרות מתן במסגרת יבצע הספק )4(

 ).חודשיות/ השבועיות העבודה שעות(במסגרת  מוטורי בחרמש נוספים שטחים ניקוי כולל הנמל
חלקי חילוף למערכת למעט , ספקוע"ח ה יסופקו ע"י יםרותיהש כל כלי העבודה והחומרים לצורך מתן )5(

 .של הרשות ועל חשבונה יד-אשר יסופקו עלחדשים  /צמחיםההשקיה ושתילים
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  / מסופים ושתפ"אהוראות ביטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיות  - ב' נספח 
 הבהרות קדם. .1

  ת הסימן למלל המתאים כדלהלן:בכל מקום במסמך זה שבו יש סימנים מיוחדים, יש לייחס א
 -  (כולל) מתייחסים למכרזים שלהם קשר למערכות מידע או מערכות קריטיות/מסווגות 2.7עד  2.4סעיפים  
 - פסקה / סעיף זה מתייחס למכרזים שלהם קשר למערכות מידע או מערכות קריטיות/מסווגות  
 

  כללי. .2
ן" או "מתקן" תיקרא כאילו נכתב "בתחום מסוף / למען הסר ספק, בכל התייחסות בנספחים אלו ל"המתק

מהאתרים שבאחריות רשות שדות התעופה בכל חלקי הארץ", וזאת למעט באותם  דשדה תעופה וכן בכל אח
 ההתייחסות הינה במפורש לאתר מסוים. םמקומות שבה

י הטרור מעברי הגבול, שדות התעופה והמטוסים הממריאים מהם, מהווים יעד מועדף לפיגוע לארגונ .2.1
  השונים.

ממשלת ישראל, בהחלטותיה, הטילה על רשות שדות התעופה ועל הנהלת המסוף / שדה התעופה את  .2.2
האחריות לאבטחה הפיסית של הנמל, את האחריות למניעת פיגוע במטוס, הממריא מהשדה, ואת 
 בינ"ל.האחריות למניעת הברחה של אמצעי לחימה לשטח מדינת ישראל, זאת גם דרך מעברי הגבול ה

היחידה להגנה וסיכול בהחלטה נוספת, החליטה ממשלת ישראל להגדיר מספר גופים כמונחים על ידי  .2.3
(לשעבר רא"מ), ורשות שדות התעופה נמנית על גופים אלו. בהיבט זה, הנחיות גוף זה בכל  איומי סייבר

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

רשות שדות התעופה הגדירה את נושא אבטחת המידע ושמירה על מערך המחשוב כנושא אסטרטגי ובעל  .2.4
חייב לעמוד בדרישות המוגדרות  חשיבות עליונה, ולפי כך כל ספק הנותן שירותים בנושאי המחשוב

 בנספח זה.
ת בתחום השטחים המוגבלים בכניסה, כספק, המתעתד לפעול בתחום מתקנים אלו, ובדגש על פעילו .2.5

יחולו עליך הוראות הנוגעות לביטחון המתקן ולביטחון הנוסעים והמטוסים, הנוחתים והממריאים 
 ממנו, וכן יחולו עליך כל ההוראות והנהלים החלים על עובדי הרשות בכל היבטי אבטחת המידע.

 משנה.- ל קבלניהשרות מטעמו, כול-כל האמור בנספח זה מחייב את הספק ונותני .2.6
 ווג וחיוניות של המידע ומערכות המידע.יס .2.7

מערכות המידע מהוות את התשתית התפעולית של הרשות והן חיוניות לפעילותה התקינה. פגיעה בהן 
עלולה לגרום לשיבוש או אף להפסקת מתן השרות ללקוחות הרשות. לפי הגדרה זו, מערכות המידע 

 ת, השלמות, האמינות, השרידות וההמשכיות התפעולית.טעונות הגנה להבטחת ולאבטחת הסודיו
ווג הכולל ימערכות המידע של הרשות כוללות מידע רגיש בדרגות שונות של רגישות או חסיון, כאשר הס

ברשתות  סודיווג הביטחון "שמור"), וכן בשלב עתידי גם י(מקביל לרמת ס רגיש/חסוי מסחריתהוא 
 הגנת חוק(להלן: " 1981-תשמ"א הפרטיות תפי חוק הגנמסוימות, לרבות מידע הטעון הגנה ל

. מערכות המידע חיוניות לפעילותה התקינה של הרשות ופגיעה בהן עלולה מכוחו תקנותהו ")הפרטיות
  לגרום לשיבוש, תקלות והפסקת מתן שרות.

אשר לפיכך, יש לנהוג לפי כל דרישות האבטחה, כאמור לעיל, ובכל הגדרות נוספות בנושאי האבטחה 
ייתכן ויועברו על ידי גורם רשות מוסמך לנושאים אלו, בכל עת וזאת גם לאחר החתימה על החוזה, בכל 
הפעילויות למתן שירותים לפי הליך זה. אם, במהלך אספקת השירותים, הספק ייווכח, כי כלי האבטחה, 

  הלן:המיושמים כיום בתוכנות וביישומים, אינם עונים על אחת או יותר מן הדרישות ל
  (בעתיד); רגיש/חסוי (שמור)/סודידרישות הביטחון לאבטחת מידע  •
  התקנים התקפים לאבטחת מערכות מידע של מכון התקנים הישראלי; •
  ;מכוחווהתקנות  הגנת הפרטיות דרישות חוק •
 (לשעבר רא"מ). דרישות מהיחידה להגנה וסיכול איומי סייבר •

  הרשות, ולהמשיך לפעול לפי הנחייתו. עליו לדווח על כך לממונה על אבטחת המידע מטעם
  סווג מסמכי הליך זה. .2.8

במידה והליך מכרז זה הוגדר כהליך מכרז מסווג או בעל מידע מסווג, יש לפעול בהתאם לנספח "נספח 
הנחיות עבודה עם מסמכי מכרז מסווגים". בכל מקרה, יש לנהוג במסמכי הליך זה בצורה שתבטיח, כי 

  ת או מורשות.ים לא רצויוילא יגיעו ליד
  מטרה. .3

מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההוראות וההנחיות, שיחייבו את הספק ואת כל מי מטעמו שיועסק במתן 
השירותים, כחלק מכלל הפעולות, הננקטות בכדי למנוע מגורמים עוינים לאסוף מידע ולבצע פיגוע בתחום 

  המתקן.
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  אחריות. .4
טחוני ויישא י"), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט הבןנאמן הביטחוהספק ימנה נציג מטעמו (להלן: " 4.1

באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול קב"ט המתקן בכל הקשור לאבטחה הפיזית, וכן מול 
לנספח  4.6אחראי אבטחת המידע ברשות בכל הנושאים הקשורים למחשוב ומידע, כמפורט בסעיף משנה 

  תקופת מתן השירותים, כהגדרתה בחוזה.זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך 
 ידי קב"ט המתקן, יחשב מנכ"ל הספק כנאמן ביטחון.-עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן הביטחון על 4.2
"), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט אבטחת נאמן אבטחת המידעהספק ימנה נציג מטעמו (להלן: " 4.3

הממונה על אבטחת  –ספח זה מול חטיבת התקשוב המידע ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נ
לנספח זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן השירותים,  4.7המידע ברשות כמפורט בסעיף משנה 

 כהגדרתה בחוזה.
ידי חטיבת התקשוב, יחשב מנכ"ל הספק -עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן אבטחת המידע על 4.4

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

  המידע".
  נאמן הביטחון. 4.6

נאמן הביטחון ישמש כאיש הקשר לקב"ט המתקן מטעם הספק במהלך כל תקופת החוזה וירכז  4.6.1
את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, או בכל הוראה נוספת אשר עלול 

 .פק לקבל, מול קב"ט המתקן בכלל, ומול משרד הרישיונות בפרט, וכן מול חטיבת התקשובהס
נאמן הביטחון יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך של קב"ט המתקן ויקבל ממנו תדרוך  4.6.2

 ימים לפני תחילת ביצוע השירותים לפי הליך זה. 14-בטחוני לא יאוחר מ
מוסמך של קב"ט המתקן, לא יאוחר משבוע ימים נאמן הביטחון יקבל תדרוך מפורט מנציג  4.6.3

 ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח זה; בנוסף, ימסרו לנאמן
הביטחון דרישות ונהלי ביטחון כלליים נוספים, החלים על כל השוהים בתחום המתקן, אשר 

לפיהם יידרש לפעול ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו. במידה ובהיבט המכרז 
יש נגיעה לנושאי מידע ומחשוב, יעבור הנאמן תדרוך בנושאי אבטחת מידע מגורם מוסמך 

 בחטיבת התקשוב.
נאמן הביטחון להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי הביטחון ונהלי אבטחת המידע,  על 4.6.4

 החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.
ויתעדכן  נאמן הביטחון יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של קב"ט המתקן וחטיבת התקשוב 4.6.5

חום הנמל, בכל עת באמצעותו בנהלים וכללי ביטחון, העשויים להשיק לפעילות הספק בת
 .שיידרש לכך

שיון כניסה לשטחים המוגבלים בכניסה למי ינאמן הביטחון יאשר בחתימתו כל בקשה למתן ר 4.6.6
 שיונות קיימים.ימטעם הספק, וינהל מעקב פנימי שוטף אחר תוקפם של ר

4.6.7  
נאמן הביטחון יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ונהלי הביטחון ואבטחת המידע  4.6.8

 ינתנו מפעם לפעם.ילה שהתקפים וא
הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן הביטחון לצורך אישור  4.6.9

 להלן. 5הקב"ט בהתאם להנחיות סעיף 
 להלן. 5.2הספק מתחייב להעביר לקב"ט את כל הנתונים האמורים לעיל, כאמור בסעיף  4.6.10
להלן, לדחות  5נים האמורים בסעיף קב"ט המתקן יהא רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתו 4.6.11

מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או להחליף מועמד שנבחר; 
 דעתה הבלעדי.- כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול

ימים לפני מועד תחילת תקופת מתן  30- מינויו של נאמן ביטחון יתבצע, לכל המאוחר, כ 4.6.12
ל ידי הספק לתפקיד נאמן הביטחון אינו מהווה גם נאמן היה והגורם שמונה ע השירותים.

אבטחת מידע, ובאם נדרש נאמן כזה לפי החוזה, ימונה נאמן אבטחת מידע גם הוא, לכל 
 ימים לפני מועד תחילת מתן השירותים. 30המאוחר, כ 

 .נאמן אבטחת המידע 4.7
ל תקופת נאמן אבטחת המידע ישמש כאיש הקשר לחטיבת התקשוב מטעם הספק במהלך כ 4.7.1

החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, מול חטיבת התקשוב 
 בכל הקשור לנושאי אבטחת המידע.
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נאמן אבטחת המידע יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מחטיבת התקשוב ויקבלו ממנו  4.7.2
ימים לפני תחילת  7- תדרוך בנושאי אבטחת המידע הרלוונטיות לנשוא מכרז זה, לא יאוחר מ

  ביצוע השירותים לפי מכרז זה.
נאמן אבטחת המידע יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של חטיבת התקשוב, לא יאוחר משבוע  4.7.3

ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח זה; בנוסף, ימסרו לנאמן 
דרש, החלים על כל הגורמים אבטחת המידע דרישות ונהלים כלליים נוספים במידה ויי

המבצעים פעילויות הקשורות למערך המחשוב ברשות, אשר על פיהם יידרש לפעול ואותם 
 יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו.

על נאמן אבטחת המידע להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי אבטחת המידע הרלוונטיים,  4.7.4
 תם.החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף או

נאמן אבטחת המידע יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של חטיבת התקשוב או גורם רשותי  4.7.5
 אחר אשר יהווה איש הקשר מטעם חטיבת התקשוב בנושאים אלו, בכל עת שיידרש לכך.

נאמן אבטחת המידע יאשר בחתימתו כל נושא/בקשה הקשורה לנושאי אבטחת המידע במערכות  4.7.6
למערכות המחשוב ברשות מהמערכות של הספק אשר ייתכן המחשוב של הספק, או בקישור 

 ותהיה להן השפעה על הקשירויות והתפעול של המערכות.
נתנו ינאמן אבטחת המידע יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ובנהלים התקפים ואלה שי 4.7.7

 מפעם לפעם.
ע לצורך הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן אבטחת המיד 4.7.8

 להלן. 5אישור חטיבת התקשוב בהתאם להנחיות סעיף 
 הספק מתחייב להעביר לחטיבת התקשוב את כל הנתונים האמורים לעיל. 4.7.9

להלן,  5חטיבת התקשוב רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף נציג  4.7.10
להחליף מועמד  לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או

 םדעתו הבלעדי וללא צורך במתן הסברים כל שה- שנבחר. כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול
 להחלטותיו בעניין זה.

 אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום הנמל. .5
טחונית ולכן יורשה הספק להעסיק בתחום המתקן או יכאמור, המתקן הוא שטח רגיש מבחינה ב 5.1

יצוני, העתיד לפעול בתחום המתקן, רק מועמד שאושר, לאחר שיעבור בדיקת להתקשר עם גורם ח
  רישום פלילי וסינון בדיקת התאמה ביטחונית לרמה הנדרשת לפי עיסוקו ותחום עבודתו.

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

  ונית לעובד שהינו אזרח ישראלי:טפסי התאמה ביטח 5.2.1
  שאלון אישי+ עלון לנבדק. 5.2.1.1
  כתב ויתור על סודיות רפואית וסודיות המידע. 5.2.1.2
 ין שימוש בסמים.יהצהרת התחייבות בענ 5.2.1.3
 צילום ת. זהות / רישיון נהיגה. 5.2.1.4
 טופס לצורכי בדיקה מן המרשם הפלילי בצירוף צילום ת. זהות. 5.2.1.5
 י הגבול ושתפ"א.בקשה למתן רישיון כניסה לשטח מוגבל במסופ 5.2.1.6

 טפסי התאמה ביטחונית לעובד שאינו אזרח ישראלי: 5.2.2
 שאלון למועמד זר. 5.2.2.1
 צילום דרכון בתוקף. 5.2.2.2
 אישור על היעדר רישום פלילי מטעם רשויות החוק של מדינת תושבותו הנוכחית. 5.2.2.3

הטפסים האמורים מצורפים לנספח זה. למרות האמור, באחריותו הבלעדית של הספק לוודא כי 
צורפים הינם הטפסים בגרסתם האחרונה. את הטפסים ניתן לקבל גם מקב"ט המתקן ו/או הטפסים המ

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

  אומתו ע"י נאמן הביטחון (באמצעות חתימתו עליהם במקום המיועד לכך). 
ולעדכן על כל שינוי, שנודע לו לאחר העברת פרטי המועמד או לאחר שאושרה  הספק מתחייב לדווח 5.4

  טחונית.יהעסקתו/פעילותו, בפרטי המועמד, או בכל פרט, אשר עשוי להיות בעל רלוונטיות ב
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קב"ט המתקן יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל המועסקים,  5.5
רמים מטעם הספק, או חלק מהם, ואף יהיה רשאי לאסור על כניסת מי מן הספקים, הקבלנים ושאר הגו

  טחוניים, בין אם כבר אושרה כניסתו ובין אם לא.יהמועסקים לתחומי המתקן, מטעמים ב
ידי -הספק מתחייב לא להעסיק ולא לאפשר עבודה לגורם, אשר פרטיו לא הועברו ואשר לא אושר על 5.6

 קב"ט המתקן.
באופן מיידי לקב"ט המתקן על הפסקת העסקה של אחד מעובדיו ולהזדכות הספק מתחייב להודיע  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  -ם לאדם כן, משך הטיפול בבקשה, עד לאישורה, משתנה מאד
מתחייב לכך,  ספקההזמנים. - אדם ולוחות-אדם, ועל הספק להביא זאת בחשבון במסגרת תכנון כח

  יה במתן השירותים.ישהמצאת האישורים לא תגרום לדח
  טחוניות כלליות.יהנחיות ב .6

  בטחוני למועסקים. תדריך 6.1
קב"ט המתקן) לכל עובד, שיועסק במתן השירותים,  טחוני (לפי הנחיותיהספק יערוך תדריך ב 6.1.1

 בטרם יחל בעבודתו. התדריך ישים דגש על הנושאים להלן:
 שטחים מוגבלים ובקרת מעברים. •
 .9טחונית בהתאם לסעיף יכללי התנהגות ב •
  התחייבות על שמירת סודיות ושמירת ידיעות.  •

ימים, מיום תחילת  7-וחר מטחוני לא יאיהספק מתחייב, כי כל עובד מטעמו יקבל תדריך ב 6.1.2
 העסקתו בתחום המתקן.

שנתיים לעובדיו, במסגרתם - ענון חציינוסף לתדריך בתחילת ההעסקה, יקיים הספק תדריכי ר 6.1.3
  יעביר לעובדים עדכונים בצרכי הביטחון המשיקים לתחום פעילותם.

  שטחים מוגבלים ואשורי מעבר. 6.2
ים המוסמכים, הוגדרו בשטח המתקן כיוון שהמתקן הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמ 6.2.1

שטחים מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק למי שניתן לו רישיון כניסה אליהם 
 (כולם או חלקם), אשר רק באמצעותו תתאפשר הכניסה לשטחים המוגבלים והמעבר ביניהם.

מתאים  טחונייווג בימתן רישיון כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה למתקן מותנה בקבלת ס 6.2.2
 -מרשויות הביטחון וייעשה לפי כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), התשמ"ג 

1983.  
התאמה ביטחונית, ורק אם תפקידו  רישיון הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכי 6.2.3

  דורש זאת.
וש אחר רישיון הכניסה יונפק לעובד לתחום עבודתו בלבד וחל איסור מוחלט לעשות שימ 6.2.4

  באישור זה או להעבירו לאחר.
השימוש ברישיון הכניסה לצורכי מעבר יעשה בכפוף ובהתאם לכללי המעבר ונהלי בקרת  6.2.5

  המעברים של הקב"ט.
ידי נאמן הביטחון לחטיבת -בקשות לבדיקות מהימנות וקבלת רישיון כניסה כאמור יוגשו על 6.2.6

י הספק בלבד ולצורך תפקידם למשרד הרישיונות בנמל עבור עובד ןאשר יעביר התקשוב
לכל בקשה תצורף פניית היחידה המקבלת את השרות ברשות.  במסגרת מתן השירותים בלבד.

  פניית היחידה תכלול את תיאור סוג רישיון הכניסה הנדרש.
הספק אחראי לבטל ולהחזיר ליחידה המקבלת את השרות ברשות או למשרד הרישיונות בנמל  6.2.7

הספק, אשר חדל לעבוד אצל הספק, או שחל שינוי בשטח המוגבל  כל רישיון כניסה של עובד
אליו צריך אישור, או שינה את תפקידו ובתפקידו החדש אין צורך ברישיון כניסה לשטחים 

  המוגבלים במתקן. באחריותה של היחידה לוודא העברת רישיונות אלו למשרד הרישיונות בנמל.
ירי עשוי להמשך בממוצע כשבועיים עד שלושה תהליך הטפול בבקשה למתן רישיון לשטח האוו 6.2.8

שבועות. התהליך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה לשטח האווירי כוללת בקשה לכניסה 
  ותנועה עם רכב בשטח האווירי.

מובהר בזאת כי קב"ט המתקן רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את תוקפו של כל רישיון  6.2.9
  כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
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  דרישות הביטחון מאדם הנושא רישיון כניסה לשטחים המוגבלים: 6.2.10
מעבר לשטחים המוגבלים דורש רישום למערכת ביומטרית ארגונית על ידי  6.2.10.1

העובד. שימוש באימות ביומטרי זה מחייב כל גורם המבקש לעבור משטח יבשתי 
 ן זה. לשטח מוגבל או לגשת לאזורים מוגבלים המבוקרים על ידי מנגנו

חובה לענוד את הרישיון בצורה גלויה ובולטת בכל משך שהייתו של בעל הרישיון  6.2.10.2
  בשטח המוגבל אליו הוא מורשה להיכנס.

  השימוש ברישיון יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד. 6.2.10.3
  השימוש ברישיון יעשה בהתאם לכללי ונהלי בקרת המעברים של המתקן. 6.2.10.4
ע אך ורק בתוך התחומים, בהם הוא מורשה נושא הרישיון יקפיד להימצא ולנו 6.2.10.5

  לנוע לפי הרישום על גבי הרישיון.
אסור להעביר רישיון כניסה לשטחים המוגבלים במתקן לאדם אחר (הדבר  6.2.10.6

  מהווה עבירה פלילית). הרישיון הוא אישי ואינו ניתן להעברה.
  חל איסור להשאיר את הרישיון בתוך הרכב. 6.2.10.7
ת השרות ברשות ולקב"ט המתקן על תום יש לדווח מידית ליחידה המקבלת א 6.2.10.8

שיונו. החזקה של רישיון כניסה שלא יתקופת ההעסקה של עובד ולהחזיר את ר
  כדין מהווה עבירה פלילית. היחידה תדאג להעביר הרישיון לקב"ט.

חידוש רישיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור הקב"ט וכרוך בתשלום  6.2.10.9
  יה בשיעור כפי שתקבע הרשות מעת לעת.עבור הנפקת הרישיון החלופי, שיה

  הגשת בקשות לקבלת רישיונות כניסה לשטחים המוגבלים: -משרד הרישיונות/קב"ט  6.2.11
  בקשה לרישיון כניסה לשטחים המוגבלים כוללת: 6.2.11.1

מכתב בקשה מהספק בצרוף אישור  •
מחשב הספק כי המועמד מקבל 

  משכורת מהגורם המבקש.
טפסי בדיקת התאמה  •

לום ת. ביטחונית.(כולל צי
  זהות/רישיון נהיגה)

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

  דרכון).
פניית היחידה המקבלת את השרות  •

במתקן, כולל תיאור סוג רישיון 
  הכניסה הנדרש.

  טפסים ניתן לקבל מהקב"ט. 6.2.11.2
 קבלה והובלה של סחורות ומשלוחים. 6.3

סחורה אל תחום המתקן או ממנו (בדגש על השטחים אם במסגרת פעילותו הספק נדרש לשנע  6.3.1
 טחוניות שלהלן:יהמוגבלים), עליו להקפיד למלא אחר ההנחיות הב

 :מיפוי ספקים 6.3.1.1
הימים, שיקדמו לתחילת תקופת מתן השירותים,  60הספק ימסור, במהלך   (א)

לפני מועד תחילת תקופת מתן השירותים, בכתב,  21- אך לא יאוחר מהיום ה
רשימת פקים, חברות הובלה, ונהגים קבועים (להלן: "רשימה של ס

"), אשר צפויים לשרת אותו במהלך תקופת מתן השירותים, ספקים
 .5ובהתאם להנחיות סעיף 

אם הספק מבקש לכלול ספק נוסף ברשימת הספקים המאושרים בתקופת   (ב)
מתן השירותים, עליו להעביר לקב"ט בקשה מנומקת ויפעל בהתאם 

 לעיל. 5 להנחיות סעיף
הספק מתחייב לא לקבל שירותים בתחום זה מגורם, שאינו נכלל ברשימת   (ג)

הספקים, ולעדכן מידית את הקב"ט על כל גורם, אשר נכלל ברשימת 
הספקים שהספק הפסיק את קבלת השירותים ממנו, בין אם מיוזמתו ובין 

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

טחונית לפי יסחורה במסוף הקרקעי. בכניסה לתחום זה תתבצע בקרה ובדיקה ב
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נוהל ספקים של חטיבת הביטחון ורק לגורמים, אשר אושרו לפי הוראות נספח זה 
  תתאפשר הכניסה לתחום התפעולי.

הובלת הסחורה מהספק (המורשה) אל מחסני/מתקני הספק בשטח האווירי    6.3.1.3
ח הפריקה בשטח התפעולי תעשה בהשגחה צמודה של המוביל כשתא ולמשט

  המטען נעול! (ביקורות תבוצענה באופן אקראי בשערי הכניסה לשטח האווירי).
, 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
  תחומים אלו, למעט מקרים חריגים, שיאושרו מראש ע"י חטיבת הביטחון.

מתקנים בשימוש הספק הנמצאים מחוץ לתחום הנמל והמאחסנים סחורה    6.3.1.5
מוש בתחום הנמל (כולל למכירה במקומות יהמיועדת להטסה, למכירה או לש

השרות) יופעלו לפי כללי האבטחה ונהלי הביטחון המופיעים בנוהל הפעלת 
  נים בשינויים המחויבים (המצורף לנספח זה).מחס

 :אבטחת מידע בחצרי הרשות 6.3.2
רשומות ותווך מגנטי או אופטי, שיימסרו ע"י הרשות לספק, יישמרו בחצרי הרשות  6.3.2.1

 לפי הוראות נציג הרשות; ינוהל רישום מצאי עדכני שלהם.
דע, הוצאת רשומות ותווך מגנטי או אופטי, הנושאים מידע של הרשות, לרבות מי 6.3.2.2

שהוכן ע"י עובדי התאגיד בחצרי הרשות, טעונה אישור בכתב של אחראי אבטחת 
המידע. יש לקבל אישור מראש מאחראי אבטחת המידע על כל כוונה לעשות 

יבות יהתח-מוש במחשבים נישאים לשם מתן השירותים, נשוא ההסכם וכתביש
ות של אחראי מוש כאמור יעשה לפי הנחיות ספציפייזה, ע"י עובדי הספק. כל ש

  אבטחת המידע לאבטחת המחשבים הנישאים. 
חיבור תווך מגנטי או אופטי לסוגיו למערכות מחשוב בחצרי הרשות טעונה אישור  6.3.2.3

כתוב מראש של אחראי אבטחת המידע. האמור חל גם לגבי תווך מגנטי או אופטי 
מה), ,מחשב נישא וכדוDOKשל תוכנות לסוגיהן וכן להתקנים חיצוניים לסוגיהם ( 

  כל התקן שיכול לשמור מידע, וכל מצע מידע אחר לרבות ניירת.
ביצוע שינויים כלשהם במערכות המחשוב והתקשורת של הרשות, שימוש בתוכנות  6.3.2.4

אבטחה חיצוניות והתקנת אמצעי אבטחה חדשים, טעונים אישור מראש ובכתב 
  צורך.חטיבת התקשוב, לפי הצעה בכתב של הספק ודיון, לפי ה\של נציג הרשות

לצורך בהירות הנושא, נציג חטיבת התקשוב הינו האחראי על אבטחת המידע  6.3.2.5
ברש"ת. אישור המתקבל מכל גורם אחר ברשות ייחשב כבלתי חוקי והפרה של 

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

בת התקשוב, יהיו הקב"ט, בשיתוף עם משטרת ישראל ושרות הביטחון הכללי, וכן נציגי חטי 7.1
דעתם ומבלי שיהיו חייבים לעשות כן, להפעיל מערך בקרה וביקורת, כדי - רשאים, לפי שיקול

 לוודא כי נהלי הביטחון, 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 ע בכל מקומות השרותפת
, בכל עת ובכל תדירות, הספק מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מטעם הקב"ט או חטיבת התקשוב 7.3

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

טחון, הספק יתקן אותן באופן מידי, ויעביר תוך שבוע ימים נימוק בכתב אם ימצאו חריגות מכללי הבי 7.4
 לסיבת קיומן של אותן חריגות.

הרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן השירותים או את ביצוע העבודות ע"י הספק במקרה של חריגה  7.5
ד לתיקון מכללי הביטחון, אשר, לפי שיקול דעתה, יש לה השלכה על רמת האבטחה והבטיחות במתקן, ע

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

 שמירה על סודיות. .8
הספק וכל מי מטעמו, שיעסוק ו/או יועסק במתן השירותים, מחויבים לשמור בסוד, לא להעביר  8.1

ידע בכל הנוגע לסדרי הביטחון או מערכות ולא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או מ
 , להם יחשפו במהלך פעילותם בתחומי המתקן.מידע ומחשוב
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וכל מי שינהל בפועל את מתן השירותים מטעם הספק יחתמו על  נאמן הביטחון ונאמן אבטחת המידע 8.2
אחר, דרישות האבטחה במסמך האמור ובכל מסמך  הצהרת סודיות, לפיה יתחייב החותם לאמור לעיל.
משנה, שיועסקו ע"י הספק, והוא אחראי כי אלה יפעלו -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 ל התאגידמורשה החתימה שעל הצהרה לשמירה על הסודיות. ההצהרה תלווה בחתימתו של 
 .1להלן טופס ימסרו לנציג הרשות; נוסח ההצהרה מצורף לנספח זה, תהסודיות 

משנה או עובדיו), - שרות (עובד של הספק, ספק-כל נותןהשרות: -הצהרות לשמירה על סודיות של נותני 8.4
ה תלווה יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי הליך זה, על הצהרה לשמירה על הסודיות. ההצהר

השרות). הצהרות הסודיות יימסרו לנציג הרשות; נוסח -בחתימתו של הספק (מעבר לחתימתו של נותן
  .2להלן טופס ההצהרה מצורף לנספח זה, 

 טחוניים.יכללי התנהגות ב .9
חל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשטחים המוגבלים בכניסה במתקן ולאולמות הטרמינל  9.1

 הציבוריים.
פק וכל מי מטעמו חלה החובה להישמע לכל הוראות אנשי הביטחון מטעם הרשות, בשגרה ובשעת על הס 9.2

 חירום.
טחוני בשעת חירום, בשגרה, ולצורכי תרגול יתנועתם של אנשי הביטחון מטעם הביטחון לצורך ב 9.3

 תתאפשר בכל עת ללא כל עיכוב או הפרעה מצד הספק או מי מטעמו.
שלא לצורכי דיו להימצא ברחבת מטוס ו/או בשטחים המוגבלים חל איסור מוחלט על הספק ועוב 9.4

 .עבודתם
טחוני, הספק וכל מי יאם נחשפו לסיטואציה או אינפורמציה חריגות, אשר עשויות להיות בעלות ערך ב 9.5

מטעמו מחויבים לדווח אודותיה לאנשי הביטחון או לנציג היחידה המקבלת את השרות, ולבקשם 
 להעביר המידע לקב"ט.

סת כבודה/חפץ/טובין על מטוס או העברת חפץ/טובין לנוסע המתעתד לטוס, שלא לפי נהלי העמ 9.6
 האבטחה וללא אישור אנשי הביטחון אסורה בהחלט!

 לקיחה /העברה של כבודה/חפץ כל שהוא מנוסע אסורה בהחלט,לרבות מנוסע שהגיע ממדינה שכנה. 9.7
  שינויים ועדכונים. .10

מתעדכנים מזמן לזמן, לאור הערכות מטה הביטחון  המידעחטיבת הביטחון ונהלי אבטחת  נהלי 10.1

ולפי הנחיות הגופים הממלכתיים המנחים. מובהר בזאת, כי מטה הביטחון וחטיבת  וחטיבת התקשוב

 דעתן, בכל עת.- לשנות ולעדכן מי מהוראות והנחיות נספח זה, לפי שיקול םרשאי התקשוב
הספק ו/או שינוי במבנה מי ממקומות השרות ו/או  מובהר בזאת, כי כל שינוי באופי הפעילות של 10.2

טחונית ולהוביל לשינוי ו/או עדכון יהמתקנים, העומדים לרשות הספק, עשוי להיות בעל השלכה ב
 הוראות נספח זה.

הספק יקבל מראש מידי הקב"ט בצורה ישירה או בעקיפין דרך היחידה המקבלת את השירות, הודעה על  10.3
 ראות נספח זה, ויהיה מחויב בו.עדכון או שינוי צפוי בהו

 שונות. .11

ומכללי ההתנהגות  אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מנהלי חטיבת הביטחון וחטיבת התקשוב 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
 ל ספק, אשר מסגרת פעילותו אינה כוללת צורך בגישה לשטחים המוגבלים.לא יחולו ע 6.2הוראות סעיף  11.3
כל הפרה של מי מהוראות נספח זה, ו/או מהוראות הביטחון הכלליות שידרשו מהספק, אשר יש לה, לפי  11.4

תחשב כהפרה דעתו של הקב"ט, השלכה על ביטחון הנוסעים, ציבור המבקרים והמטוסים בנמל, - שיקול
 של החוזה. יסודית

-שירותים מטעמו, יוחזר לרשות עם סיום העבודה של נותן- כל מסמך, שיימצא ברשות הספק או נותן 11.5
השרות (או הספק בכלל). הספק יתחייב, כי, עם סיום העבודה לפי הליך זה, הוא ישמיד את כל 

 המסמכים והקבצים שברשותו, הנוגעים לרשות ולעבודה לפי הליך זה.
בקר פעילות זו ללא הודעה מוקדמת בכל אתר של הספק, ללא יוצא הרשות שומרת לעצמה את הזכות ל

  מן הכלל.



29  

  
 

  03 - 1129697:  פקס 9750581-03 ,03 -  9750591:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750591, Fax:972 3 9711296  

-בהתאם להוראות החוזה, נציג הרשות רשאי לדרוש את הפסקת העסקתו לאלתר של כל עובד או ספק 11.6
דעתו המוחלט. הספק יפסיק את -משנה, המועסק במסגרת קשרי העסקיים עם הרשות, לפי שיקול

 א תהיה חייבת בהסבר כל שהוא לסיבת הפסקת ההעסקה.העסקתו ללא כל ערעור. רש"ת ל
  .נוהל האבטחה בחצרי הספק .12

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

המשנה -להלן הדרישות למקרה של טיפול במידע בחצרי הספק. כל האמור להלן מתייחס הן לספק והן לקבלני
  טעמו.מ

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

רצונו של נציג הרשות, כי אמצעי האבטחה, הקיימים אצלו או אותם הוא - אם הספק יוכיח, לשביעות
ל המידע של הרשות מרשת המחשבים של הספק או מכל מידע של יפעיל, מבטיחים בידוד מוחלט ש

 חברה אחרת שהספק נותן לו שירות, הוא יהיה רשאי לפעול בהתאם.
 הגישה למידע של הרשות תעשה ע"י מורשים בלבד, שאושרו ע"י הרשות. 12.2
  הגישה למידע של הרשות על מחשבי הספק: 12.3

מורשים למידע של הרשות. אם - בלתי הספק יפעיל מנגנונים לאבטחת המידע ולמניעת גישה של 12.3.1
להתחייב ליישום את הפעולה  ספקמנגנון הזיהוי ואימות הזיהוי מבוסס על סיסמאות, על ה

 ספקלפי הדרישות לרמת האבטחה הגבוהה בתקן סיסמאות של מכון התקנים הישראלי. על ה
  להציג את המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל.

  על פעילות המשתמשים של הספק במערכת ויקבל הספק יפעיל מערך אבטחה ובקרה   12.3.2
 להציג את המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל. ספקאישור של נציג הרשות למערך זה. על ה  

עוד מידע של הרשות מאוחסן על דיסקים -פעולות אבחון ותיקון (של חומרה ותוכנה כאחד), הנדרשות כל 12.4
תקשורת מרחוק וללא הפעלת תוכנות השתלטות  במערכות המחשוב של הספק, יבוצעו בחצרי הספק ללא

להיערך  ספקמרחוק לשם כך. פעולות תחזוקה יבוצעו רק ע"י גורמים, שקיבלו אישור מנציג הרשות. על ה
 לכך מראש.

מצעים נושאי מידע, עליהם ייערך גבוי של מידע של הרשות, ישמרו בכספת נעולה. המפתחות לכספת יהיו  12.5
טחוני של הרשות, שייקבעו למטרה זו. לא יוחלף מורשה כזה ללא ישור ברק ברשות מורשים, בעלי אי

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

וכל אמצעי אחר, הדרוש לביצוע כל הפעילויות, לרשות הרשות או לכל גורם אחר, לפי הנחית נציג הרשות. 
אופטי),  לאחר ההעברה, יש להשמיד כל מידע, תיעוד, תוכנה ואמצעים אחרים (כולל מכל תווך מגנטי או

שנמצאים בידי הספק והיו קשורים למהלך אספקת השירותים לרשות, באופן שימנע את שחזורו ע"י 
  גורם כלשהו. זאת, לפי הנהלים והתקנים, לגבי מידע רגיש / חסוי / חסוי ביותר ושמור / סודי.

  .ידי הספק, המאשר את ביצוע כל הנ"ל באופן מלא-יש להמציא לנציג הרשות מסמך חתום על
  משנה כלשהו.-הוראות אילו מחייבות גם לגבי מידע, הנמצא בידי ספק

המשנה על מנת לוודא ביצוע -הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע בקרה במתחמי הספק או ספק
  ההוראות כפי שרשומים, וזאת ללא הודעה מוקדמת במהלך שעות וימי העבודה הרגילים.

תקלות באבטחת המידע במערכות המחשוב של הספק או של  בכל מקרה של אובדן מסמך או חומר, או על 12.7
 משנה יש להודיע מיד לנציג הרשות על כך.-ספק

בכל חשד לגישה למידע כנ"ל ע"י גורם בלתי מורשה (בין במערכות הרשות ובין במערכות המידע של 
 המשנה) או אם עולה חשד לתקלה כלשהי בהקשר לאבטחת המידע של הרשות,- הספק או של קבלני

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

  הפגיעה ולהסרת הנזק, לפי הוראות נציג הרשות.
  נוהל תהליכי פיתוח מערכות קריטיות בחצרי הספק. .13

ש"ת תחת הסכם זה מימוש של מערכת ממוחשבת קריטית או סעיף זה חל רק במידה והספק מבצע עבור ר
פרויקט חדש, שינוי למכלול במערכת ממוחשבת קריטית או תוספת למכלול במערכת ממוחשבת  - חלקים ממנה

. להלן הדרישות. כל האמור להלן בא בנוסף לשאר דרישות אבטחת המידע וההסכמים שבין רשות קריטית
המשנה מטעמו. הספק -. כל האמור להלן מתייחס הן לספק והן לקבלנישדות התעופה והספק ולא במקומן

  מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:
 ייכתב מסמך אפיון מפורט שיכלול את כל היבטי אבטחת המערכת הקריטית. 13.1
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 בתוכנית העבודה יוגדרו אבני דרך לבחינת עמידת הביצוע בהיבטי האבטחה שהוגדרו. 13.2
"ל יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת הקריטית ואחראי אבטחת מעבר אבני הדרך הנ 13.3

 המידע של רש"ת.
 ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח": 13.4

 וידוא התאמת התכנון והפיתוח לדרישות הלקוח 13.4.1
 בקרת קוד מאובטח  13.4.2
 ידי מנהל הפיתוח-וידוא ואישור חסימת "דלתות אחוריות" ופרצות אבטחה על 13.4.3
 ויות והרשאות הגישה מהיישום לכלל המערכתהגבלת האפשר 13.4.4
 בקרת הגישה לליבת מערכות ההפעלה 13.4.5
 בחינת תקינות הקלט. 13.4.6

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
מעבר מסביבה לסביבה יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת הקריטית ואחראי אבטחת  13.7

 .המידע של רש"ת

 לשעבר רא"מ.  – היחידה להגנה וסיכול איומי סייבר .14
יחידה להגנה וסיכול איומי הידי -רשות שדות התעופה נמנית עם מספר גופים במדינת ישראל אשר מונחים על

לשעבר רא"מ. במידה והמערכת נמנית בין המערכות הנדרשות לקבלת התייחסות מגוף זה, או  – סייבר
שבמערכת יהיו ממשקים למערכות אשר נמנות עם מערכות אשר הוגדרו כמערכות מסוג זה, יהוו הוראות גוף 

ליתן מענה הולם לדרישות אלו. הדרישות יועברו זה הוראות מחייבות לגבי המערכת המדוברת ועל הספק יהיה 
 בהתאם לסוג המערכת ודרישות הגוף המנחה.
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  שמירת סודיות, סדרי ביטחון. -: כתב התחייבות של הספק 1טופס 
  

אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק בתאגיד 
חוק, בתפקיד ____________________ והמורשה לחתום _________________________, הרשום כ

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

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

(לפי  מידע רגיש / חסוי וחסוי ביותריצוע האמור הינם בגדר שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייוצרו בו עקב ב
וכן מידע 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
 התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:מסכים מצהיר ומתחייב בשם 

  דיני הקדמה. .2
  המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההתחייבות כולה.

  תחולת ההתחייבות. .3

התחייבות זו היא נספח לכל הסכם (לרבות הזמנה), שנחתם או ייחתם בין התאגיד ובין הרשות,  .3.1
  ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

שמירת סודיות וסדרי הביטחון והוא מחייב את התאגיד בכל הקשור נספח זה הנו התחייבות כללית ל .3.2
  לביצוע אספקת שרותי תקשוב ברשות.

  דיני הנספחים. .4

  התחייבות זה עדיפות.-התחייבות זה, הוראות כתב-במקרה סתירה בין הסכם כלשהו לבין כתב .4.1

הביטחון התחייבות זה לבין הוראות ברורות ומפורשות בפרק - במקרה סתירה בין הוראות כתב .4.2
"נספחים ספציפיים"), יקבע האמור  -ובנספחים ספציפיים, שצורפו להסכם ביני לבין הרשות (להלן 

  בפרק הביטחון ובנספחיו.

  שמירת סודיות. .5

רגיש / חסוי / חסוי ביותר ושמור / אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שהסיווג הכולל של המידע הנדון הוא  .5.1
  התחייבות זה.-סוד לפי הנהלים, הנזכרים ברישא של כתב, ואני מתחייב לשמור עליו בסודי

"החוק"), לידיעת  - (להלן  1977 -אני מתחייב להביא סעיף זה כולו, לרבות חוק העונשין, התשל"ז  .5.2
המשנה שלי, לאחר שיאושרו ע"י הרשות, באמצעות הוראה מפורשת בחוק ו/או ע"י -עובדי וקבלני

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

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

 - היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח   א.
ת לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, (נוסח משולב), ובחוזה יש התחייבו 1958

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

בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה, ואולם תהא זו   ב.
התחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ה

  את הידיעה בתום לב.
  גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 

מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך לקבלו, 
ך, דינו מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של המסמ -דינו 

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

  המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.
  לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות ומסירה עקיפה. -"מסירה" 

י למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל אני מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילו .5.4
התחייבות זה וכן לאחר תום תוקפו ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור -תוך משך תוקפו של כתב

  מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות.
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ת לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשו -  "גילוי"
לרבות נתונים, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחריים ו/או טכניים, ו/או מקצועיים, 

תכניות עסקיות, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת אשראי מבנקים, 
מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומקצועית, כתבות משודרות 

  הרצאות.ו

ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול בכפוף  .5.5
התחייבות זה ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה, אלא -לכתב

 אם קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.
 ס לכל אלה:"במונח "מידע סודי" לא יכללו ביח .5.6

מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל,  שלא כתוצאה  .5.6.1
 מהפרת התחייבות הספק או צדדים שלישיים.

מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך הפרת ההתחייבות   לשמירת  .5.6.2
 הסודיות.

 די.מידע אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסו .5.6.3
מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכאה משפטית  מוסמכת  .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.

  הרשות. נציג .6
התחייבות זה יהיה המנהל, האחראי על אבטחת מערכות המידע של הרשות או בא -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
התחייבות זה ולביצועו -כתבאספקת שרותי המחשוב ברשות, את כל הוראות והנחיות הביטחון, הקשורות ל

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

  התחייבות זה.-אין לבטל כתב .7
התחייבות זה ו/או כל מסמך או נספח ביטחון אחר אינם ניתנים לשינוי ו/או לביטול ללא -ידוע לי, כי כתב

  הסכמה מראש ובכתב של נציג הרשות.

  התחייבות זה.-הפרה של כתב .8
ידי או ע"י מי -טחוני ספציפי אחר עליהתחייבות זה ו/או כל נספח או מסמך ב-הפרת הוראה מהוראות כתב

שפועל מטעמי הינה עילה לבטול קשרי העסקיים עם הרשות. כן ידוע לי, כי, במקרה כזה, אהיה צפוי לתביעת 
. סעיף זה בא בנוסף לזכויות האחרות, העומדות לרשות נזיקין בגין הנזק, שייגרם כתוצאה מביטול ההסכם

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

  ורבים וזכר ונקבה. פרוש יחיד .10
התחייבות זה -התחייבות זה בלשון יחיד משמש אף בלשון רבים וכן להיפך. כל האמור בכתב- כל האמור בכתב

  בלשון זכר משמש אף בלשון נקבה וכן להיפך.

  הכללת דרישות המפרט ומסמכי הליך הזמנת הצעות. .11
ת, הינם חלק בלתי נפרד מתנאי נושאי הסודיות וסדרי הביטחון, הנכללים במסגרת הבקשה לקבלת הצעו

  ההסכם.
  ולראיה באתי על החתום ואני מתחייב לנהוג לפי כל האמור לעיל וכמפורט בנספח הביטחון.

  __________________      __________________      _________________    
  חתימה  מספר תעודת הזיהוי  שם החותם  

  
  __________________      _________________    

  חותמת התאגיד  תאריך  
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  הצהרה על שמירת סודיות. -השרות -: כתב התחיבות של נותן2טופס 
  

_____________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק בתאגיד אני הח"מ ______
  _________________________, בתפקיד ___________________, מצהיר בזאת:

הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלן "הרשות") והואיל וידיעות ומידע,  .1
 מידע רגיש / חסוי וחסוי ביותרוצרו בתאגיד עקב ביצוע האמור הינם בגדר שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייו

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

  צהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:מסכים מ

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

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

  חוזה:גילוי בהפרת : 118סעיף 
 1958 - היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה התשי"ח   א.

(נוסח משולב) ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר 
  מאסר שנה אחת. -ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו 

בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה, ואולם תהא זו הגנה   ב.
טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את 

  הידיעה בתום לב.
  גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 

 - מרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך לקבלו, דינו מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשו
מאסר  -מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של המסמך, דינו 

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

  יים לשמש מקור לידיעה.ידיעה או העשו
  לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות ומסירה עקיפה. -"מסירה" 

לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל תוך משך תוקפה  .4
כנ"ל  של הצהרה זו וכן לאחר תום תוקפה ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור מראש ובכתב על גילוי ידיעה

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

נתונים, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחריים ו/או טכניים, ו/או מקצועיים, תכניות עסקיות, 
צורך קבלת אשראי מבנקים, מסירת ידיעות לכלי פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים ל

  התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.

ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול בכפוף להצהרה זו  .5
לגלות את הידיעה, אלא אם קיבלתי לכך אישור ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא 

  מפורש ובכתב מנציג הרשות.
  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.

  הסודיות.הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך הפרת ההתחייבות לשמירת  מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת  ) 2(
  מידע אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי.  ) 3(
ובלבד מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכאה משפטית מוסמכת    ) 4(

  להתגונן. קבלת הצו האמור וכן העניק לרשות שהות מספקת שהספק הודיע לרשות מיד לאחר 
  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
מירת סודיות וסדרי ביטחון. ואני מתחייב לפעול לפיו וכן לפי הוראות ביטחון, שיובאו ההתחייבות לש

 לידיעתי מזמן לזמן.
- אני מתחייב לדווח למנהל מטעם הרשות, לאחראי אבטחת המידע של חטיבת התקשוב וכן ל .7

 _____________, מורשה חתימה של התאגיד, על כל תקלה באבטחת המידע של הרשות.
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  י על החתום, לאחר שקראתי בעיון את הכתוב בהצהרה זו והתחייבתי לנהוג לפיה.ולראיה באת
  

  תאריך: __________         שם החותם: __________________  חתימה: _______________
  

  נחתם בנוכחות:
  תפקיד: __________         שם המאשר: __________________           חתימה: _____________

 
 
 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 



35  

  
 

  03 - 1129697:  פקס 9750581-03 ,03 -  9750591:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750591, Fax:972 3 9711296  

 נספח ג' - איכות הסביבה
 

באחריות הספק לפעול באתר, בהתאם להוראות כל דין וכן בהתאם להנחיותיהן של הרשויות הרלבנטיות,  .1
לרבות הוראות כל דין, בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה (לרבות נושא זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום 

  תי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים).קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובל
 

מחובתו של הספק ובאחריותו, לדאוג לקבלתם של כל האישורים, ו/או ההיתרים, ו/או הרישיונות, ו/או  .2
ההסכמות העשויים להידרש, מכל גורם שהוא (לרבות רשות מקומית, משרד הפנים וועדות תכנון ובניה, 

בריאות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד תמ"ת, וכיוצא באלה) על חשבונו, משטרה, מכבי אש, הג"א, משרד ה
  לשם קיום איזה בהתחייבויותיו עפ"י החוזה.

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

תו (לרבות בנושא זיהום אוויר, זיהום מים, הסביבה, בין אם נגרם על ידו, ו/או על מי מטעמו, ו/או הובא לידיע
זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים, ורישוי עסקים) ולפעול מיידית 

  על פי הנחיות הרשות, באם תהיינה, לתיקון ההפרה.
 

אחריותו כלפי הרשות, יהיה הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי מבלי לפגוע בהוראות אחרות בחוזה, הנוגעות ל .4
אחראי כלפי הרשות, בגין כל טענה, דרישה, תביעה או נזק, מכל מין וסוג שהם, בין במישרין ובין בעקיפין, 
בקשר עם הפרת חובותיו לפי החוזה, לרבות חובותיו לקיום הוראות כל דין, בנושאים הקשורים לאיכות 

זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, הסביבה (לרבות בנושא זיהום אוויר, זיהום מים, 
חומרים מסוכנים ורישוי עסקים). הספק מתחייב, כי ישפה ויפצה את הרשות, על כל הוצאה, נזק או עלות, מכל 

  סוג ומין שהוא, אשר יגרמו לו, כתוצאה מן האמור לעיל.
 

ק וכלפי כל אדם, חברה, גוף, רשות ממשלתית, או בכל אחריות, כלפי הספ אמובהר ומוסכם, כי הרשות לא תיש .5
צד שלישי כלשהו, הנובעת מפעילותו של הספק לפי החוזה, בין במישרין ובין בעקיפין, ולהשלכותיה של פעילות 
זו מכל סוג ומין. האחריות בגין האמור לעיל, תחול על הספק בלבד, והוא זה שיהיה אחראי ויישא בכל 

ת, התביעות והדרישות, שיופנו כלפי הרשות, ו/או כלפי הספק, בגין פעילותו של ההוצאות, הנזקים, העלויו
הספק באתר. הספק ישפה ויפצה את הרשות, על כל הוצאה, נזק או עלות מכל סוג ומין שהוא, שיגרמו לה, 

  כתוצאה מפעילותו של הספק על פי החוזה.
 

מטרדים, פגיעה בבריאות הציבור ואיכות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחול האמור גם על גרימת  .6
  הסביבה, אחריות בנזיקין ואחריות בנושא בטיחות וגהות בעבודה. 
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   בטיחות וגהות לנותני שירותים/הספקה לרשות-נספח ד'

 

 הגדרות: .1

 "ספק" : ספק, קבלן, בעל הרשאה, זכיין, מפעיל או מי מטעמו של אלה. 1.1

ני רשות שדות התעופה (להלן: "רש"ת") וכן כל מקום אחר שבו "מקום מתן השירות": כל אחד ממתק 1.2
 העבודה עבור רש"ת על ידי הספק לרבות מתקני הספק.\ניתן השירות

הוראות נספח זה יחולו על הספק ועל כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים וכן על כל ספק  .2
מה ו/או עבודת שיפוצים (לרבות קבלן משנה) שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה או כל עבודת התא

 החוזה למתן השירותים.\במי ממקומות מתן השירות, במהלך תקופת ההרשאה

לעיל, מובהר בזאת שהספק יהיה אחראי בלעדי לקיום כל הוראות  1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .3
נספח זה על ידי כל קבלן ו/או קבלן משנה שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה ו/או כל עבודת 

/או עבודת שיפוצים במי ממקומות השירות, במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים, התאמה ו
וישא באחריות המלאה להפרת מי מהוראות נספח זה על ידי האמורים לעיל ו/או על ידי כל מי 
מטעמו שיועסק במתן השירותים. הספק מתחייב שהוראות נספח זה יפורטו, בכתב, בכל התקשרות 

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

 לביצוע העבודות בינו ובין הספק.

ור , לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמבעבודהוהגיהות דיני הבטיחות כל מצהיר בזה כי  הספק .4
- [נוסח חדש], התש"ל , פקודת הבטיחות בעבודה1954-, תשי"דהפיקוח על העבודהארגון חוק  לעיל)
, לרבות תקנות  2013 -תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג ,1970

 ,וותקנותי 2001-תקנות שירותי הובלה, התשס"א, 2007הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז 
סדר השמירה על ( שדות התעופה תוכללי רש ,ותקנותיו 1989חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 

התכנון והבנייה, חוק הגז דיני , [נוסח חדש] פקודת הנזיקין, 1984-שדות התעופה), התשמ"דב
,וכל התקנות והצווים המחייבים שהוצאו מכח מי ממעשי 1989- (בטיחות ורישוי), התשמ"ט

ביצוע עבודות ההקמה ו/או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים הנוגעים לטים לעיל, החקיקה המפור
מתחייב להבטיח  וא, והשיבוצעו במי ממקומות השירות במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים

 ימלא אחר כל הוראות הבטיחות והמשמעתכל מי מטעמו בזה השגחה קפדנית עליהם ולדאוג לכך ש
מקום השירות בו מתבצעת עבודה או בכל מקום אחר בתחומי ן היותם ב, כל זמשבדינים האמורים

  .רש"ת

נציגו בשטח העבודה, ויודיע על מינויו באמצעות מכתב למנהל כהספק ימנה מנהל חוזה שישמש  .5
  .החוזה מטעם רש"ת

בפרויקט \במקום מתן השרותתחילת העסקתם הדרכה לפני כי עובדיו יעברו  הספק,אחריות ב .6
או בעת שינוי סיכונים בסביבת העבודה אחת לשנה, לא תפחת מבתדירות ש ,מכןולאחר  ספציפי

הקיימים במקום העבודה והבריאות  סיכוני הבטיחות(המחמיר מבין השניים). ההדרכה תעסוק ב
 ובהתייחס לתחומי עיסוקם.

ישא בכל העלויות הכרוכות י המוסמך לכך כדין. הספקההדרכה כאמור, תבוצע באמצעות אדם  .7
  כת העובדים כנ"ל (כולל שכר יום עבודה, ארוחות, הסעות, וכו').בהדר

בחוק או בתקנות ובנהלי ציוד המגן הנדרש הספק יצייד את כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע עבודות, ב .8
, כפפות עבודה, נעלי עבודה, משקפי מגן, אטמי אוזניים, קסדות אפודים זוהריםרש"ת כמו למשל 

  ., בהתאם לסוג העבודהמגן

 דים בדרישותמוכלי עבודה תקינים העו , בציודישתמשו אך ורק במכונותספק ו/או כל מי מטעמו ה .9
 מפורטות בדין. הבטיחות ה

עובדיו  ידיהמופעל על  לכל כלי/ציוד תפעולייבצע על חשבונו בדיקות תקינות תקופתיות  הספק .10
ל דין ותקנות. אישורי מוסמכים כנדרש עפ"י כ מתן השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמיםמקום ב

.  התיקים הנ"ל לכל כלי/ציוד תפעוליבתיק ייעודי  הספקונתוני הבדיקות כאמור לעיל,  ירוכזו ע"י 
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בטיחות וגיהות רש"ת וכל גורם  ממונהלביקורת ע"י  במקום מתן השירות,זמינים בכל עת  יהיו
 אחר מטעמו.

ה בכל סוף יום העבודה כל פסולת מתחייב לשמור על הסדר והניקיון באתר העבודה ויפנ הספק .11
  יהיה על חשבונו. , למניעת מכשולים מיותרים. הפינוילמקום מתן השרותוגרוטאות אל מחוץ 

הספק ידווח לממונה בטיחות וגיהות ברשות בכל מקרה של תאונת עבודה, והכל בהתאם להוראות  .12
     .1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

בתאום עם רש"ת. היה כח אחר, אלא - בא או ספקלכל ה עבודכל ביר ביצוע שלא להע מתחייב הספק .13
ויאושר על ידי הרשות, ספק המשנה יפעל בביצוע העבודה בהתאם להוראות הבטיחות המפורטות  

  בנספח זה, לעיל ולהלן.

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

ל עו 2007לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז ביצוע עבודה על גגות יבוצעו  בהתאם  .15
ועל פי נהלי  י נקיטת אמצעי הזהירות המפורטים בתקנות הבטיחות בעבודה (לוחות זחילה וכד').יד

 העוסקים בכך. רש"ת

מנהרות וכד' שוחות תקשורת/חשמל, כגון: בורות ביוב, "חלל מוקף" עבודות בחללים סגורים  .16
ה וירומטעם הרשות וכל זאת לאחר טיהור האזור מא  מנהל החוזהיבוצעו רק לאחר קבלת הסכמת 

  נפיצה, רעילות, דלקות וכד'.

קבלת היתר עבודה  עיל אלא לאחרשלא לבצע עבודה חריגה ומסוכנת שלא פורטה ל מתחייב הספק .17
  הרשות.עליהן תורה בכתב מטעם הרשות וכפוף להוראות הבטיחות 

אמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי סימון זוהרים הנדרשים  ,על חשבונו ,ספקי הספק  .18
הבטיח את בטחונו ונוחותו של הציבור לכדי  של הרשות, דין, או לפי הוראות הבטיחות יפ- לע
       קום.במ

מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על ידי הממונה על הבטיחות ברשות  הספק .19
"). הספק יפעל בהתאם לדרישות הממונה על הבטיחות ברשות בדבר הרחקת עובד הממונה(להלן:" 

 בתחומי הספקמטעמו המבצע עבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. עובד כזה לא יוחזר להעסקה ע"י 
הספק לבדו יהיה אחראי לכל תוצאה (באם  .מקום מתן השירות מהמשך מתן השירותים ע"י הספק

תהיה להרחקה זו במישור יחסי עבודה ו/או העסקה של אותו עובד). הרשות תהיה פטורה מכל 
חבות בגין כך. אם תתבע הרשות ע"י עובד שהורחק כאמור ישפה הספק את הרשות בגין כל הוצאה 

  בקשר לכך לרבות ו/או למעט הוצאות הגנה משפטית והוצאות משפט. שתהיה לרשות

על הבטיחות ברשות בגלל ליקויי  יציית לכל הוראה להפסקת עבודה שתינתן על ידי הממונה הספק .20
. העבודה תופסק , תוך מתן הודעה למנהל המתקן או מנהל החוזה מטעם רש"תבטיחות בעבודתו

קבלת הסכמה בכתב לכך מהממונה על הבטיחות ברשות.  לאלתר לשיפור הנדרש ותחודש רק לאחר
, לא לנזקים שנגרמו זכאי לפיצוי כל שהוא בשל העיכוב שנגרם הספקבמקרה כזה לא יהיה 

  הספק לבדו יהיה אחראי לכל אלה. .במישרין ולא לנזקים עקיפים שהספק עשוי להיתבע בגינם

באחריות ) בצבע כתום על גג הרכב נסיעה ברכב בשטח האווירי מחויבת בהצבת משואה (צ'קלקה .21
  ועל חשבון של הספק, וציות לכללי הנהיגה בשטח התפעולי/מבצעי על פי תקנות רש"ת.

, כפי שיוצגו מעת לעת, בנושא על הבטיחותוהממונה החוזה פי הנחיות מנהל -ינהג על הספק .22
  בטיחות.

בעבודה, לכל הגורמים  הוראות אלה, לא באות במקום החובות החלות בעניין הבטיחות וגיהות .23
העוסקים ברש"ת, הן באות רק כדי להוסיף על הוראות  כל דין ו/או כלל שנקבע על ידי כל רשות 

 מוסמכת אחרת.

הסעדה/חנויות/בעל הרשאה מסחרית במידה ונספח זה הינו להתקשרויות במתקני רש"ת מסוג:  .24
 , יחולו בנוסף גם הסעיפים הבאים:אחרת/חוזה עתיר כח אדם

תקנות ל בהתאם  בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירותיציג הספק  24.1
, במקום מתן השרותלעבודה  2013-ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג
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הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה בטיחות לניהול . תכנית רש"תבטיחות וגיהות  ממונהלאישורו של 
 .הספקועל חשבון המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי  הספק, מטעם  בעבודה

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

 הבטיחות.לניהול תכנית וב ים בהתייחס לכל התחומים הנדונים בנוהל

 הספק ימנה מטעמו ממונה בטיחות וגיהות בעל כשירות בתוקף, המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי. 24.3
מפקח עבודה אזורי יקבע את כמות שעות העבודה החודשיות שעל ממונה הבטיחות וגיהות של החברה 

  לפקוד את מקומות מתן השירות.

ים/בנייה/סלילה/עבודות הנדסיות (הכל כמוגדר בצו שיפוצבמידה ונספח זה הינו לעבודות מסוג  .25
הנ"ל,  1-22יחולו בנוסף לסעיפים ),  1961הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה הנדסית), תשכ"ב, 

 הסעיפים הבאים:

ומנוסה, שעבר השתלמות/ריענון בתחום זה על מוסמך לבניה ובניה הנדסית מנהל עבודה  הספק ימנה 25.1
ויודיע  נציגו בשטח העבודה,כישמש ש השנים האחרונות. מנהל העבודה ידי מוסד מוסמך, במהלך שלו

העבודות  פרטי . הודעת המינוי תכלול גם אתמכתב רשום למפקח עבודה אזוריבאמצעות 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 ובנייה הנדסית", כממונה בטיחות וגיהות מטעמו על פי 

נה מפקח עבודה אזורי יקבע את כמות שעות העבודה החודשיות שעל ממו .1996 –הבטיחות), התשנ"ו 
הבטיחות וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מתן השירות. עד לקבלת אישור המפקח על העבודה 
בדבר כמות שעות העסקת ממונה הבטיחות מטעם הספק, יחליט ממונה בטיחות וגיהות מטעם רש"ת 

 שעות עבודה חודשיות. 32 - על היקף ההעסקה בהתאם לשיקול דעתו, אך לא פחות מ

תקנות ל בהתאם בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית ילת מתן השירותטרם תח ,יציגהספק  25.3
, במקום מתן השרותלעבודה  2013-ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג

הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה בטיחות לניהול תכנית ה. רש"תבטיחות וגיהות  ממונהלאישורו של 
 .הספקועל חשבון המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי  הספק,בעבודה מטעם 

ידאג לבדוק את תקינות הפיגומים, הגידור, הסולמות  ם הספקמטעלבניה ובניה הנדסית מנהל העבודה  25.4
לוודא שכל עבודות  הספקעל  ומתקנים וציוד בכל תחומי העבודה שבאחריותו ויוודא שימוש נכון בהם.

יבוצעו, תחת פיקוחו הישיר של מנהל העבודה רק  כל שיהיו)(אם וכ החפירה, ההריסה והבינוי וכד'
  העבודה שבביצועו. לאחר נקיטת צעדי בטיחות לסוג ואופי

י ל ידאת שטחי החפירה (בורות, תעלות, שוחות וכד') באזור העבודה ע הספקבעבודות חפירה, יגדר  25.5
ר בשעות החשיכה. על הספק גידור יציב ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי רכב הנעים באזו

להציב תאורה מתאימה בשטח ושלטי אזהרה תקניים לאורך החפירות. בנתיבי חצייה ומעברים, ידאג 
   הספק להתקין גשרונים יציבים מעל לתעלות פתוחות.

מנהל לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי הרשות, אלא לאחר הסכמת  הספק (וכל קבלן/ספק מטעמו) 25.6
קרקעיים באתר העבודה (כבלי חשמל, - כי לא קיימים מכשולים תת ,מאשרה 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 הספק (וכל קבלן/ספק מטעמו)הריסה, ידאג בביצוע עבודות בינוי ו 25.7
  לאחר אישורו של רא"ג החשמל ברשות או נציגו.

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

, כתובתו ושמו ופרטיו הספקם החברה הקבלנית, : שיצויןבנייה שילוט כולל ובו היציג באתר הספק  25.9
 . האישיים של מנהל העבודה מטעמו

ממונה בטיחות רש"ת, רשאי במקרים חריגים, להחריג דרישה מהדרישות הנ"ל ולא להחילה על  .26
 ספק, בהתאם לשיקול דעת מנומק, ובלבד שההקלה אינה נוגדת חוק או תקנה כלשהיא.
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  וזההח לקיום ערבות נוסח -'ה נספח

  התעופה שדות רשות:  לכבוד
  

                    
  : ___________תאריך

  ' _______________מס ערבות: הנדון

, לסילוק כםכלפי בזה ערבים"מ, הח אנו"), החייב(להלן: " 1____________________________ לבקשת .1
"), הקרן םסכושקלים חדשים) (להלן: " חמשת אלפים(ובמילים: ₪  5,000כל סכום עד לסך כולל של 

 _________מס'  חוזהבתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם 
  ").החוזהעבור רשות שדות התעופה (להלן: " בשדה התעופה חיפה,למתן שירותי אחזקת שטחי גינון 

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

") ובלבד שלא יעלה על סכום סכום הדרישהכל סכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן: " לכםנשלם 
סכום הדרישה  הערבות, וזאת מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את

ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון 
כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום 

  הדרישה.

 נהיה ולא, חוזרות ובלתי מותנות בלתי, מוחלטותאוטונומיות,  הן לעיל 2 -  ו 1 בסעיפים התחייבויותינו .3
  .להלן 4 בסעיף כמפורט, הערבות תוקף פקיעת מועד לפני שהיא סיבה מכל לבטלן או מהן בנו לחזור רשאים

 ._________ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה עד ליום  .4

 המדד יהיה, זו ערבות פי על בפועל התשלום ובמועד במידה רק למדד ההצמדה הפרשי יתווספו הקרן לסכום .5
 ".הערבותסכום : "זו בערבות יכונו, למדד ההצמדה הפרשי בתוספת הקרן סכום. הבסיס ממדד גבוה החדש

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

  המחולק למדד הבסיס. 

 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על המתפרסם, וירקות פירות כולל, ןלצרכ המחירים מדד - " המדד"

  .כלכלי ולמחקר

 . _______המדד הידוע ביום  -" 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 בשינוי יהיה לא כי, מאשרים אנו .7

 .לאחר להסבהאו  להעברה ניתנת ואינה, לשיעורין למימוש נתנית זו ערבות .8

  ,רב בכבוד

  חתימה  תאריך  כתובת  ביטוח/חברת בנק שם
  

  של הספק.  המלא שמויש להשלים את   1
  יש להשלים את כתובת סניף הבנק/חברת ביטוח. .2
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 אחריות וביטוח - ו' נספח 
  

כדי  תוך תאגיד שייגרם וכל אדם כל של לרכושו /אוו 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 ו/או על ידי כל אדם ו/או תאגיד הפועל מטעמו או בשמו, ומבלי
, למעט בגין נזק שנגרם קבלני משנה ו/או לעובדיהםלרשות, לקבלנים ו/או ל הספק, של לעובדיו

  .כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרשות
  

 שלישי, 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 ירותים נשוא הסכם זההשעקב 
  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 ותהרש ששילמה הסכום במלוא  כן, לעשות הרשות של הראשונה דרישתה
 בקשר בהם לשאת נדרשה או בהם נשאה שהרשות והפסד הוצאה בכל וכן כאמור, לנזק בקשר
  עקב כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות הספק על פי המפורט בסעיף א. לעיל. 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 זה, לפני תחילת  מתן  שירותים על ידי הספק על פי חוזה זה, הספק חוזה פי על ובין דין פי

ט הביטוח כמפור תופוליס , אצל חברת ביטוח מקומית ובעלת מוניטין, את חשבונו על לקיים
  הספק"). יבנספח "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 יעתתב

  
 עריכת הביטוח,  בדבר מבטחיו מאת תנאי לתחילת מתן השירותים, ימציא הספק  אישור  .2

  ביטוחי הספק.לנספח אישור עריכת  בהתאם
הרשות תהיה רשאית  למנוע מהספק להתחיל במתן השירותים  במקרה שאישור  כאמור 

ספק יהיה מנוע מלעלות כל טענה כנגד  הרשות עקב כך שלא לא יומצא במועד. מוסכם כי ה
  יתאפשר לו להתחיל במתן השירותים  בטרם המציא האישור כנדרש.

הספק מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הביטוח בהתאם לנספח זה, 
  לפני מועד תום תקופת הביטוח.  יומייםוזאת לא יאוחר מ

  
ורי הביטוח במועד או בהתאם להוראות הסכם זה, לא תגרע מובהר כי אי המצאת איש  .5

מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה, והספק מתחייב לקיים את כל  התחייבויותיו על פי 
  הסכם זה גם אם ימנע ממנו מתן שירותים בשל אי הצגת אישורים כמפורט לעיל. 

  
 שינויים, בביצוע וו/א לרשות בהמצאתו הספק, ידי על הביטוח האמור בעריכת אין  .6

 של התאמתם בדבר אישור  להוות כדי הרשות דרישת לפי בפוליסה והרחבות התאמות
   החוזה. לדרישות הביטוח

 על כלשהי אחריות יטילו לא 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.
בכל  לנכון. שימצא  כפי משלימים או נוספים ביטוחים חשבונו על לערוך רשאי יהיה הספק

ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי הספק ייכלל סעיף בדבר ויתור על תחלוף כלפי 
הרשות עובדיה ו/או מנהליה, ובלבד שהוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

יות הפוליסה תורחב לכלול את הרשות עובדיה ו/או מנהליה כמבוטח בזדון, ובביטוחי חבו
  נוסף בגין אחריותם למעשה ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו.
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 נזק בגין הרשות תביעה כנגד  או דרישה טענה, כל לו תהיה לא כי בזה הספק מצהיר  .7
 (או עבורו לשיפוי יזכא שהספקלרכושו ו/או רכוש באחריותו ו/או בשימושו וכן בגין כל נזק 

בין ביטוחיו, במסגרת בפוליסה) הנקובה העצמית ההשתתפות אלמלא לשיפוי זכאי שהיה
 מכל ו/או מי מטעמה הרשות את בזאת פוטר והוא אם נערכו על ידו ביטוחים ובין אם לאו,

  הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. לנזק כאמור. אחריות
  
פוליסה לביטוח מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותיו של הספק לקיים מבלי לגרוע   .1  ג.

לביטוח צד צרף את הספק, על חשבונו, לחבות כלפי צדדים שלישיים בפרט, תפעל הרשות 
חבות הספק  בקשר לכיסוי ג' אותו עורכת הרשות עבור קבלנים וזכיינים הפועלים בשטחה, 

על פי צד ג' כלפי החוקית של הרשות  הואת אחריותעם פעילות הספק  על פי הסכם זה, 
אותה מחויב  פקודת הנזיקין (נוסח חדש) , כביטוח עודף החל מעבר לפוליסה צד שלישי 

, וזאת  בגין נזק תאונתי העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כאמור לעיל הספק  לקיים
ים כלפי כל אדם שבינו לבין כל אדם או תאגיד. ביטוח זה לא יכסה אחריות צד מן הצדד

 עובד או מעביד.אותו צד קיימים יחסי 
  

    .רועי$ דולר ארה"ב לא100,000,000  יהיה זו גבול האחריות בפוליסה   .2
 כאמור לעיל  תשלח הרשות  היה והרשות הצליחה לצרף את הספק לביטוח צד ג' שלה

  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

  אחריות לנזק כאמור בחוזה זה ו/או לפי הוראות כל דין.
יגיע  הספק מסכים כי הרשות תהיה רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום אשר

  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 
 .שאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום שיגיע מהרשות לספקשהרשות תהא ר

  
מוסכם במפורש כי ביטוח זה הינו שיורי ומהווה כיסוי עודף החל מעבר לכל ביטוח אחריות   .5

כלפי צד שלישי אשר הספק ערך או התחייב לערוך, וביטוח זה לא יחשב כביטוח משותף 
 לכל ביטוח אשר נערך על ידי הספק כאמור.

 
 מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי רשות שדות התעופה ו/או הבאים  הספק  .6

בכל הקשור להיקף הביטוח שיערך על ידי הרשות כאמור, תחולתו ומגבלותיו,  מטעמה
  רשאי לערוך, על חשבונו, כל ביטוח אחר או משלים כפי שימצא לנכון.  יהיה 

  
 נזק, תביעה או מקרה שיש בהם כדי להוות יסוד  הספק מתחייב להודיע לרשות מיד על כל  .7

, ולשתף פעולה עם הרשות  ככל שיידרש על ידה לצורך מימוש על פי פוליסה זו לתביעה
 על פי הפוליסה.  זכויות הרשות ו/או הספק

  
" המצ"ב,  מתחייב הספק עריכת ביטוחי הספקנוסף לביטוחים המפורטים בנספח "אישור ב  ד.

ביטוח רכב כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן ביטוח חובה 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 חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הספק לא 

השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, על חשבון הספק, והספק מתחייב לשלם לרשות את כל 
התשלומים אשר ביצעה כאמור. אין באמור לעיל כדי להטיל על הרשות חבות כלשהי לעריכת 

תר בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר עריכת או אי עריכת , והספק מווהביטוחים עבור הספק
    הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.

  
 של איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על הספק תהווה הפרה יסודית .  ההפר  ו.
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  הספק  יאישור עריכת ביטוח
   ___________ תאריך

  לכבוד
  שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות") שותר
  7.ד. ת

  70100"ג נתב
  .,נ.ג.א

שירותי  ")הספק: "ההסכם") ביניכם לבין___________ (להלן: "הלן..................... (ל מיום הסכם  : הנדון
   התעופה שדותעבור רשות (להלן: "השירותים")  אחזקת שטחי גינון בשד"ת חיפה

כמוגדר בחוזה   עבור הרשות השירותים עםערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר  י הננו מאשרים בזאת כ
  , כדלקמן:הספקהנ"ל, שנחתם בין רשות שדות התעופה בישראל לבין 

  
  

  פוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (צד שלישי):
  

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום
  
למקרה ובסה"כ לתקופת או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה  $ 1,000,000 שלא יפחתו מסך שליות: בולות האחרג
 .ביטוחה
  

הפוליסה מכסה את חבותו על פי  כל דין של הספק וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה, אבדן ו/או נזק שייגרם לצד שלישי 
אספקת בקשר עם לרבות  ובדיה ולבאים מטעמה,מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרשות, לע  -(גוף ו/או רכוש) 

  בחצרי הרשות ומחוצה להם.המוצרים ו/או מתן השירותים 
  במסגרת השירותים הנ"ל.ודישון פעילות ריסוס  זו מורחבת במפורש לכסות את חבות הספק בקשר עם  פוליסה

  
ו מחדלי הספק ו/או מי מטעמו עובדיה ו/או מנהליה בגין מעשי ו/אשם המבוטח בפוליסה מורחב לכלול את הרשות 

  .וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת
  

 י מהדורת "ביט".תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שליש
  

  מעבידים : אחריותביטוח 
  

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום
  

וה ערך בש"ח בתוספת הצמדה למקרה ובסה"כ או שו 5,000,000$גבולות האחריות: שלא יפחתו מסך של  
 לתקופת הביטוח.

  
הפוליסה מכסה את חבותו של הספק וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה כלשהי למי מעובדיו תוך 

  בחצרי הרשות ומחוצה להם. םכדי או עקב עבודתם במתן השירותי
  

וספים היה ותוטל עליהם חבות כמעסיקים או הפוליסה תכלול את הרשות, עובדיה ומנהליה כמבוטחים נ
  מעבידים של הנפגע.

  
 תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מהדורת "ביט".

  
  יהיו כפופים להוראות הבאות: הספקביטוחי 

   
ל אדם או וכן כלפי כ הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות  ו/או כל אדם או גוף הפועל מטעמה .1

 .או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח בכתב לשפותו והתחייב יםגוף שהמבוטח
 ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק ב כוונת זדון.

הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח אחר שנעשה על ידכם, ואנו מוותרים על טענה ו/או  .2
  יכם.דרישה בדבר שיתוף ביטוח
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הננו מסכימים לכך שכל סעיף בפוליסות, אם יש סעיף כזה, המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את  .3
 אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי הרשות.

  
מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה לא יגרע  .4

 האחרים. מזכויות המבוטחים
  

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
  

  שונו במפורש ע"י האמור לעיל. אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא
  

 בכבוד רב,

                           _______________                                      __________________  

 חתימה וחותמת המבטח               שם ותפקיד החותם         
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 נספח ז' – פרטי חשבון בנק הספק
 

  : _________________________החשבון בעל של לאמ שם

  

  : __________________________החשבון מספר

  

  ______________________________________  :הבנק ושם הסניף שם,  סניף מספר

  

  ח.פ/מספר תעודת זהות, של בעל החשבון:___________________________________  מספר 

  

  בעל החשבון בציון מספרי תעודות הזהות של כל אחד מהם: חתימה של 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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  הספק הצעת כולל המכרז מסמכי - 'ח נספח
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