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  רשות שדות התעופה

  המשרד הראשי
  אגף לוגיסטיקה תקציביםו כלכלה

  ________________________מספר: חוזה 
  

  
חוזה למתן שירותי אספקה, התקנה ואחזקת מערכות לטיפול במים בשיטת אוסמוזה הפוכה, 

  גוריון,  עבור רשות שדות התעופה-ל התעופה בןקנות בנמתהמו
    

  
   2016גוריון ביום _________ לחודש _________ שנת - שנערך ונחתם בנמל התעופה בן             

  בישראל רשות שדות התעופה    :ב י ן
  1977-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז- עלשהוקם  ,תאגיד    
  7015001 גוריון-, נמל התעופה בן137ת.ד.     
  ")הרשות(להלן: "    

  ______________________________  :ל ב י ן
    ______________________________  

  ")הספק(להלן: "

  

פי חוק רשות שדות -והרשות הנה המחזיקה, המנהלת והמפעילה של שדות ונמלי התעופה בישראל, על  הואיל
את מסופי המעבר וכן ), נתב"גן: "גוריון (להל-לרבות נמל התעופה בן, 1977-, התשל"זהתעופה

    ;1980- פי חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), התש"ם-היבשתיים, על

 הספקשא ילפיו י ,________________________מס':  חוזהב הספקמעוניינת להתקשר עם  והרשות  והואיל
הכול , )י הענייןלפ(לרשות את השירותים (כהגדרת מונח זה להלן), כולם או חלקם  העניקבאחריות ל

  ;נתנו מעת לעתי, כפי שירשותלהוראות ה בכפוףו חוזהתנאים המפורטים לשם כך בבהיקף, באופן וב

וכל מי מטעמו , וכן כי הוא השירותיםעוסק ומתמחה בביצוע נו יה, כי ומתחייב בזאת מצהיר הספקו  והואיל
האמצעים, כוח האדם, ם, הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבי יבעלנם יה

 שירותיםהנדרשים לצורך ביצוע והשלמת ה התקניםו תעודותה ,הרישיונותההיתרים, האישורים, 
  ;םובמועד םבמלוא

(כהגדרת  בהליך קבלת ההצעות במכרז הספקשל  הצעתו על זכייתהכריזה וועדת המכרזים ברשות   והואיל
 מכרזיו והתחייבויותיו כפי שהוגשו במסגרת ה, וזאת בהסתמך, בין היתר, על הצהרותמונח זה להלן)

  ;על ההצהרות המפורטות לעיל ולהלן בחוזהבהסתמך וכן 
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  :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

  , נספחים ופרשנותמבוא .1

 .ותנאי מתנאיו מנוהימהווים חלק בלתי נפרד  ,והנספחים המצורפים לו חוזההמבוא ל .1.1

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

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

  .רלוונטיכפוף לאישורה של הרשות מראש ובכתב, אלא אם נאמר אחרת בחוזה זה או בנספח ה

לבין הוראה המופיעה  החוזהמשמעות בין הוראות -דוהתאמה ו/או -בכל מקרה של סתירה ו/או אי .1.4
 ו/או בין הוראות כל דין (הניתנות להתנאה) לבין החוזה בין נספחי החוזה, לבין עצמםו/או  בנספחיו

, אלא המחמירה מביניהןלהוראה יב ימחו הספקיהיה "), התאמה- איו נספחיו (להלן, יחדיו: "ו/א
 . פי שיקול דעתה הבלעדי, במפורש ובכתב-אם תקבע הרשות אחרת, על

ו/או היה צריך לגלות  הספקה גיל, בכל מקרה שבו האמור בסעיף קטן זה ברישאמבלי לגרוע מ
לבין  חוזהמשמעות בין הוראה מהוראות ה-או דוו/מה התא-או איו/סתירה כבעל מקצוע סביר, 

בין הוראות החוזה  משמעות-או דוו/התאמה - או איו/סתירה מהוראותיו (לרבות  הוראה אחרת
במקרה ו/או  ק בפירושם הנכוןספֵ  ספקלאו שהיה  ,נספחי החוזה, לבין עצמם)ין לבין נספחיו ו/או ב

באחריות  הספקשא ייהחוזה להוראות כל דין, בין הוראות  התאמה- או איו/סתירה בו נוצרה 
בכתב, בדבר הפירוש שיש מנת לקבל הוראות - באופן מיידי ובכתב, על הבלעדית לפנות לרשות,

כל חלק של  ואת ביצוע הספקיעכב לא , כאמורלקבלת הוראות עד  מובהר בזאת, כילנהוג לפיו. 
 הוראה לשם כך. הלן)מהמנהל (כהגדרתו לאלא אם קיבל מהרשות ו/או  ,מהשירותים

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

 וחדר אוכל עובדים באזור תפעול מזרחי 3חדר אוכל עובדים בטרמינל  -  "אתר הרשות"
לטיפול נתב"ג, אשר בהם מותקנות שתי מערכות מתחם הממוקמים ב

  .במים בשיטת אוסמוזה הפוכה

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

" או היתר"
  "היתרים"

לרבות כל אישור, היתר, רישיון, רישוי, תקן, הסכמה, החלטה, צו  -
כל רשות מוסמכת, ו/או מטעם לרבות  ,פי כל דין- הנדרשים על ,"בצוכיו
ות כל פי כל החלטה אחרת, ולרב-פי התחייבות חוזית ו/או על- על

הסמכה ו/או תעודה שהותקנו ו/או הוצאו מכוחם, באמצעותם ו/או 
לצרכי אכיפתם ו/או שהונפקו ו/או שהנפקתם דרושה מכוחם, 
באמצעותם ו/או לצרכי אכיפתם, והכל (א) כפי שישתנה ו/או יעודכן ו/או 

(ב) בקשר ישיר או עקיף  -יוחלף מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות ו 
בחוזה ובנוסף (ג) בין אם נזכרו  הספקתחייבויות עם ביצוע מלוא ה

  בחוזה במפורש ובין אם לאו; 

רכיבים שונים למערכות כהגדרתן להלן, שיסופקו לרשות במסגרת חוזה  -  "הטובין"
  חלקי חילוף ומכלולים שלמים.ציוד, זה, לרבות 

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

שפרסמה הרשות בקשר למתן , 2016/073/0026/00 מס'פומבי מכרז  -  "המכרז"
  השירותים.

  .או מי שימונה בכתב על ידו כמנהל מטעמומנהל חטיבת אחזקה ו/ -  "המנהל"
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כאשר כל מערכת שתי מערכות לטיפול מים בשיטת אוסמוזה הפוכה,  -  "מערכותה"
כל אחת מהן,  ש"מק 1.5בספיקה של נפרדות, מותקנת משתי יחידות 

  המותקנות באתר הרשות.

רא"ג חשמל ו/או כל אדם אשר יתמנה על ידו מעת לעת, לפקח על ביצוע  -  "המפקח"
ידי הרשות ובין -העבודה או חלק ממנה, בין שהינו עובד המועסק על

  שהינו גורם חיצוני.

ת והמותקנ ,אוסמוזה הפוכהבשיטת לטיפול במים ת ומערכשתי פירוק  -  "השירותים"
ובחדר אוכל עובדים באזור תפעול מזרחי  3בחדר אוכל עובדים בטרמינל 

כל מערכות אשר כ[, [חלף אלו שפורקו] ותחדש  תומערכשתי והתקנת 
 כל אחת ש"מק 1.5בספיקה של לפחות  ,משתי יחידות נפרדות תותקן
, ]המסופקיםמק"ש במים  3כוללת של  רציפהותתאים לספיקה  ,מהן

, (ארבעה) חודשים ממתן "צו תחילת עבודה" 4תוך  –שתבוצע במידית 
(עשר)  10לתקופה בת  total risk)לרבות אספקת שירותי אחזקה כוללת (

, בגין כל אחת מהמערכות שנים, שתחל מתום מועד תקופת הבדק
, והכל בהתאם לאמור ומפורט בחוזה על נספחיו, קנה כאמורתשהו

 .נספח א'בפרט, המצ"ב לחוזה ומסומן כ יםהטכני םילרבות במפרט
- נתנו עלישירות אחר ו/או נוסף הנובע ממתן השירותים שיבנוסף, כל ו

, לרבות האמור בחוזהנזכר במפורש בחוזה, אף שלא הספק כמפורט ידי 
   .להלן .8.11בסעיף משנה 

  

  חודש לפי הלוח הגריגוריאני. - "חודש"

  .ידי הרשות- תימת החוזה עליום ח -  "יום חתימת החוזה"

), כפי שהוא מתפרסם 120010מדד המחירים לצרכן הכללי (שמספרו  -  "מדד"
  ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.- מידי פעם, על

שהינו מדד  –המדד הידוע ביום האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז  -  "בסיסה מדד"
  בגין חודש ________.

ותנאיי המכרז על נספחיו, לרבות ומבלי לגרוע,  הצעותהזמנת (א) טופס ה -  "המכרז מסמכי"
, הבהרות ) מסמכיםג, (על נספחיו טופס ההצעה הכספית, (ב) החוזה

  ותוספות למכרז שפורסמו כדין ושקיבלו תוקף של חלק ממסמכי המכרז.

  והכל כפי שפרסמה הרשות במסגרת המכרז.

או  "רשות מוסמכת"
  "רשויות מוסמכות"

רשויות סטטוטוריות, משרד שלטונית או מעין שלטונית, כל רשות  -
, רשויות מקומיות מוסדות התכנוןלרבות ממשלתי, רשות ממשלתית, 

ועירוניות, רשות הכבאות, פיקוד העורף, משטרה, חברת החשמל, משרד 
הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, וכן רשויות העוסקות במים וביוב, גז, 

  ."בצבזק, טל"כ וכיו
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  ג ייצו .2

 המנהל - הרשות נציג .2.1

 הספקאו מי שיוסמך מטעמו. ו/מנהל ההוא  לצרכי החוזהונציגה כוח הרשות - בא .2.1.1
את כל  ובכל עת ובכל עניין, להעמיד לרשות המנהלמתחייב לשתף פעולה עם 

והכל  ,ווהנחיותי ודרישותיהוראותיו, כל בצע את לוהמידע, הנתונים והמסמכים 
. יובהר, כי לא יהיה כל תוקף לפניה לגורם לןהל 6 מבלי לגרוע מהוראות סעיף

  או לאישוריו או הנחיותיו של גורם כאמור.לפי העניין , המנהלשאינו 

כוח - באי וו/או להוסיף עלי זהות המנהלהרשות רשאית להחליף מעת לעת, את  .2.1.2
טיפול ל אותם יסמיךידי אחרים -רשאי לפעול עלכי המנהל  ,מובהר נוספים.

 .אופן כללימסויים או ב ענייןב

  הספקנציג  .2.2

ימנה איש קשר, אשר ישמש כנציג מטעמו ואשר הינו בעל הידע, הרקע המקצועי,  הספק .2.2.1
הכישורים, הכל ברמה הדרושה, לצורך והיכולת, הניסיון, המיומנות המקצועית, המומחיות 

 ").הספקנציג (להלן: " ספקאום בין הרשות ליקשר ות

בכל הקשור לחוזה ובין  הספקך להתחייב מטעמו של יהיה הנציג הבלעדי והמוסמ הספקנציג  .2.2.2
יישום וכל הדרוש לצורך היתר, ירכז את המידע, המסמכים והפעילות, ידאג לביצוע השירותים 

  פי החוזה, במלואן ובמועדן. -על הספקוביצוע כל התחייבויות 

 הניידמכשיר המספר  ,לרבות מספר הטלפון, הספק נציג עם התקשורת ודרכי ההתקשרות פרטי .2.2.3
 ובכתב מראש בהודעה ויתעדכנו החוזה על החתימה במועד לרשות יימסרו, וכתובת המייל

 .למנהל הספקאותה ימסור 

 למעטשעות ביממה,  (עשרים וארבע) 24  ,השנה יימ במהלךיהיה זמין עבור הרשות  הספקנציג  .2.2.4
, ככזו ידי המפקח-אשר סווגה על ת שברבכל מקרה של תקל, סופי שבוע ומועדי ישראלב

 בפרט הלןל 6מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בכלל ומהוראות סעיף . כמפורט במפרט הטכני
או מי מטעמו, באתר הרשות ו/לרשות המנהל  הספק, יתייצב נציג הטכנימפרט הוכן מהוראות 

לצורך ביצוע בפועל של השירותים, לצורך , ככל שיידרשו/או בכל מקום אחר עליו יורה המנהל, 
יעוץ בפועל, לצורך השתתפות בישיבות ו/או פגישות עם גורמי הרשות ו/או צדדים מתן י

ים, רותיהנוגע ו/או הנובע ממתן השעניין כל שלישיים, לצורך עדכון ו/או דיווח ו/או ביצוע של 
יהיה זכאי בשל האמור לכל תשלום נוסף, מכל מין וסוג שהוא, למעט  הספקשוזאת מבלי 

 התמורה האמורה בחוזה. 

עצמו, תיעשה לאחר קבלת אישור הרשות לכך מראש ובכתב,  הספקביוזמת  הספקהחלפת נציג  .2.2.5
  כאמור, אלא מטעמים סבירים. הספקלא תתנגד להחלפת נציג  והרשות

, וכן לדרוש בכל עת ולפי שיקול הספקשומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את נציג  הרשות .2.2.6
ם. מיי (ארבעה עשר) 14 דעה מוקדמת של, בהוהספקדעתה הבלעדי, את החלפתו של נציג 

לגרום כדי לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך, וכן לא יהא בכך  ספקלכי  ,מובהר
 לדחיית המועדים לביצוע השירותים.

  הספקהצהרות והתחייבויות  .3

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

, אשר בישראל כדיןהרשום (שאינו תאגיד) או עוסק מורשה  ,תאגיד הרשום כדין בישראלהוא כי  .3.1
, כל פעולה שמטרתה ו/או תוצאתה ו, ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט נגדולא ננקטה נגד
תוצאה דומה כל או  , מתן צו הקפאת הליכים כנגדוו, מחיקתו, חיסול עסקיונה פירוקיהאפשרית ה

 אחרת.

שנקבעו במסמכי המכרז, כפי שהצהיר  ,ים הנוספיםוהתנא וא עומד בכל דרישות הסףהכי  .3.2
 .ובמסגרת הנתונים והמסמכים שמסר בהצעה שהגיש במכרז
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 פי החוזה. -כי הינו בעל יכולת כלכלית מספקת לביצוע מלוא התחייבויותיו על .3.3

כי אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי ייסודו להתקשרותו  .3.4
אינו כפוף לכל התחייבות, לרבות התחייבות מותנית,  הספקו; פי-עלולביצוע התחייבויותיו  בחוזה

-עלפי חוזה זה ואין בחתימתו על חוזה זה ו/או בביצוע התחייבויותיו -המנוגדת להתחייבויותיו על
  . דין- לרבות תקנה, צו ופסק ,ו, משום הפרה של חוזה ו/או התחייבות אחרת ו/או הפרה של כל דיןפי

כי השירותים; , ההסברים וההבהרות בקשר עם ביצוע הקיים ברשות כי דרש וקיבל את המידע .3.5
על  הוראות החוזהבהתאם לביצוע השירותים החובה לבחינת המידע האמור לצורך ש ,ידוע לו
 ,הספק של , מוטלות על אחריותו המלאה והבלעדיתבפרט ובקשר עם הוראות כל דיןבכלל  נספחיו

  י ו/או מנת להטיל על הרשות אחריות כלשה-על ,לא יהיה במסירת המידע האמור כי בכל מקרהו
 כמפורט בחוזה. הספקהתחייבויות במנת לגרוע ו/או לפגוע - על

, בחן המכרזמסמכי לרבות אלו שנמסרו לו במסגרת  ,צרכי הרשות ודרישותיהמלוא כי הבין את  .3.6
את אפשרות הביצוע של כל ו השירותיםאת כל היבטי ובעיני בעל מקצוע באופן עצמאי 
ושאר הוראות  ,המכרז המידע המפורט במסמכי: ולרבות לעניין זה חוזההפי -התחייבויותיו על

, דין המתייחסות להענקת השירותים וכן ההשלכות הנובעות מיישומן בקשר עם השירותיםה
כל נתון  ,נוסףבוכן  ,בביצוע השירותים, היקפם הצפוי, רמת השירותים ואיכותם ההכרוכהפעילות 

לאחר שבדק את האמור השירותים; כי משפטי, ביצועי, תפעולי או עסקי הרלוונטי לצורך ביצוע 
נו י, בהתאם להוראות החוזה ההשירותיםכי ביצוע  ,נוספת שמצא לנכון, מצאובחינה וכל בדיקה 

  ותיו תמורה מלאה והוגנת לכל התחייבויוכי התמורה (כהגדרתה להלן), משקפת אפשרי ומעשי 
והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או  ,חוזהפי ה- על

 . תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך

מצא במצב ילא י ,כי יבצע את השירותים באופן התואם את האינטרס של הרשות, ובכלל האמור .3.7
ללא דיחוי, על כל עניין  לרשות,להודיע ת מנ- כלפי הרשות וכן יפעל עלכלשהו של ניגוד עניינים 

. כי עלול להתעורר ניגוד עניינים כאמור ,באופן סבירממנו יתעורר או שניתן יהיה להסיק  מסגרתוב
מבלי לגרוע מכלליות העניינים האמור.  מיידית להסרת ניגוד הספקיפעל  ,במקרה זה האחרון

גוד אינטרסים כלשהו, בין במישרין ובין האמור בסעיף זה, אין בביצוע חוזה זה כדי ליצור ני
כי נוצר מצב כי אם תמצא הרשות,  ,ספקלידוע  בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי, בינו לבין הרשות.

הרשות  אכאמור, שלא הוסר גם לא לאחר התרעה סבירה לתיקון המצב, תה ענייניםשל ניגוד 
 .פי דין- פי חוזה זה ו/או על-שותה עלרשאית לבטל חוזה זה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד לר

כי יבצע את השירותים באופן התואם את האינטרס של הרשות, ובכלל האמור, לא יימצא במצב  .3.8
של ניגוד עניינים כלשהו כלפי הרשות. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, הספק  מתחייב 

 ומצהיר כדלקמן:

להסיק באופן סביר, כי ייווצר) ניגוד כי אין בביצוע חוזה זה, כדי ליצור (או שניתן  .3.8.1
עניינים ו/או ניגוד אינטרסים כלשהם, בין במישרין ובין בעקיפין, בין מקצועי 

 ובין עסקי, בינו לבין הרשות.

כי אינו מייצג, מייעץ, בעל החזקה, מנהל קשר עסקי ו/או קשר כלשהו עם גורם  .3.8.2
ייקטיביות של הספק  כלשהו, שהינו בעל אינטרס להשפיע על עצמאותו ו/או האוב
 ").גורם בעל אינטרסו/או נותני השירות מטעמו, בתחום מתן השירותים (להלן: "

כי אינו מספק שירותים הזהים או דומים לשירותים המפורטים בחוזה זה, עבור  .3.8.3
צד שלישי כלשהו, שבינו לבין הרשות קיימת מחלוקת משפטית, בין כזו 

 ").צד בסכסוך(להלן: "המתנהלת בערכאה שיפוטית ובין אם לאו 

כי יודיע לרשות, ללא דיחוי ובכתב, בכל מקרה שבו מתקיים או עלול להתקיים  .3.8.4
איזה מהנסיבות המפורטות לעיל. במקרה זה יפעל הספק, בהתאם לכל הוראות 
הרשות לעניין זה, וככל שיידרש יימנע מלכתחילה או יפעל מידית להסרת ניגוד 

ר עם גורם בעל אינטרס ו/או הקשר עם צד העניינים האמור ו/או להפסקת הקש
 בסכסוך.
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ידוע לו, שאם תמצא הרשות, כי נוצר מצב של ניגוד עניינים כאמור, שלא הוסר  .3.8.5
גם לאחר התראה סבירה לתיקון המצב, תהא הרשות רשאית לבטל חוזה זה 

 פי דין.-פי חוזה זה ו/או על-וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד לרשותה, על

מכלליות האמור,  הספק יחתום על כתב התחייבות, בדבר היעדר ניגוד מבלי לגרוע 
לחוזה, וכן יחתים את כל מי שיתן שירות / בעלי התפקיד  'בנספח אינטרסים, המצ"ב כ

לחוזה. התחייבות זו תעמוד בתוקפה,  1'בנספח המצ"ב כ מטעמו, על כתב התחייבות, 
גם ביחס לנותן שירות / בעל במהלך כל תקופת ההתקשרות, ולמען הסר ספק, תחול 

  תפקיד, שיחל במתן השירותים לרשות, לאחר חתימת החוזה.

כי  הספק ונציג  הספק ישמרו על מוניטין הרשות, ולמנוע מכל מעשה או מחדל, אשר יש בו משום  .3.9
 פגיעה או הטלת דופי ברשות, שמה הטוב ופעולותיה.

לבקש ו/או לקבל שום תמורה כספית או ים מכי הם מנוע ,מורשיולכי ידוע לו ו/או לעובדיו ו/או  .3.10
 חוזה זה. פי-עלאחרת מכל אדם, מלבד התמורה המשולמת 

 - הטכנילרבות המפקח האמור במפרט  - בצע המנהל ומי מטעמושהפיקוח אותו י ,כי ידוע לו .3.11
, וכל הנחיה ו/או הוראה ו/או אישור שתעניק הרשות ו/או כל מי מטעמה במסגרת ביצוע השירותים

או ו/חוות דעת  יםמהוו םאינ, כמו גם שהם אלא אמצעי ביקורת םאינ ו/או לכל מי מטעמו, ספקל
 הספקשחרר את מנת לגרוע ו/או ל-על בכל מקרה לא יהיה בהם, והרשותהצהרה מטעם 
הרשות ו/או כלפי כל מי מטעמה כלפי ו/או מאחריותו הישירה, המלאה והבלעדית מהתחייבויותיו 

ו/או  הספקלהטיל על הרשות ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי כלפי די כבקשר עם החוזה ו/או 
  .כלשהו כלפי כל צד שלישי

זה לעיל, יובהר, כי המנהל ו/או מי מטעמו, יהיה  .3.11מבלי לפגוע מכלליות האמור בסעיף משנה 
ב רשאי לתת לספק כל הוראה, הנחיה והערה, שימצא לנכון בקשר עם השירותים והספק יהיה מחוי

בביצוען לאלתר. בכל מקרה שהמנהל ו/או מי מטעמו הוסמך לפי הוראות החוזה לקבוע, להחליט, 
להכריע, לאשר או לתת תעודה לגבי עניין או שאלה כלשהי, קביעתו, החלטתו, הכרעתו, אישורו 

 ומתן התעודה על ידו, לגבי אותו עניין או אותה שאלה, יחייבו את הספק.

ו/או כל מי מטעמו, במהלך  הספקפי כל דין, יקיים -חוזה זה והאמור עלכי מבלי לגרוע מהוראות  .3.12
 , אבטחת מידע ושמירת סודיותכל תקופת ההתקשרות, את כל הכללים, הוראות הביטחון

לחוזה והוראות  'דנספח לחוזה, הוראות הבטיחות והגהות המצורפות כ 'גנספח המצורפות כ
 לחוזה. 'הנספח שמירה על איכות הסביבה המצורפות כ

חל איסור על עבודה בריתוך או באש גלויה, אלא באישור ובתאום מראש כמו כן, מובהר בזאת, כי 
אש מניעת  נספח בטיחות ובהתאם להוראות בפיקוח כבאי,  רקשל הרשות. עבודות אלו יבוצעו 

  . (בתאום עם המפקח) הספקלחוזה). הזמנת הכבאי הינה באחריות  'ונספח (

יצוע השירותים, יישא הספק באחריות המלאה להטמיע ולקיים, בעצמו או במהלך כל תקופת ב .3.13
האדם מטעמו ואף לגופים מטעם הרשות, את כל הוראות -באמצעות מי מטעמו, ביחס לספק, לכוח

ידי הרשות (ככל -פי כל דין ו/או כפי שיימסרו לו מעת לעת בכתב, על-הבטיחות והגהות, כנדרש על
ת שדות התעופה, שנחקקו מכוח הוראות חוק רשות שדות התעופה, שיימסרו) (לרבות, כללי רשו

ידי הרשות מעת -והוראות הבטיחות באש, כפי שיתעדכנו על הבטיחות; הוראות 1977-התשל"ז
פי שיקול דעתה הבלעדי; הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה; פקודת הבטיחות -לעת, ועל

חיות בטיחות וגהות הנהוגות אצל הספק ו/או כל ו/או הנ 1970 –בעבודה [נוסח חדש], התש"ל 
תקנות הבטיחות בעבודה הרלוונטית לביצוע השירותים). במסגרת האמור, יישא  הספק באחריות 

האדם מטעמו, ולגופים מטעם הרשות את הכלים, -המלאה והבלעדית לספק, על חשבונו, לכוח
יצוע השירות, בהתאם להוראות כל הציוד, המתקנים ובגדי העבודה הייחודיים הדרושים לצורך ב

 דין ו/או בהתאם להוראות המפקח, שיינתנו בעניין.

על אף האמור בהוראות כל דין, מובהר בזאת, כי  הספק יישא באחריות המלאה והבלעדית, לביצוע 
ממונה על זה לעיל ובכלל האמור, ימנה מטעמו " .3.14מלוא ההתחייבויות הנקובות בסעיף משנה 

פי דין), אשר ישמש כאחראי הבטיחות בעבודות, וזאת גם כלפי  -מקרים הנדרשים על" (בהבטיחות
", ישמש נציג  הספק ממונה על הבטיחותגופים מטעם הרשות. במקרים בהם הדין לא דורש מינוי "

  כאחראי על הבטיחות באתר, ככל הדרוש, במסגרת השירותים.     
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ות ובשטחים בהם מתקיימת באופן רציף במהלך שחלק מהשירותים יבוצעו באתר הרש ,כי ידוע לו .3.14
היממה פעילות תעופתית ו/או פעילות ביטחונית ו/או ציבורית אחרת ואשר בהם מצויים שעות כל 

יבצע את השירותים בצורה זהירה, באופן המשתלב  וגורמים רבים נוספים וכיבאופן תדיר  עובדים 
אופן המשתלב עם השירותים המוענקים עם הפעילות אותה מקיימת הרשות באתר הרשות ו/או ב

וכי בכל מקרה לא יבצע בעצמו ו/או באמצעות מי  ,ידי מי מטעמה- ידי הרשות ו/או על- בהם, על
ולם ו/או לתפעאו מטרד ו/מפגע הפרעה ו/או הגבלה ו/או להוות  העלולה פעולה שהיאכל מטעמו, 

או ו/ רשותל, וזאת הן נוחות-איגרום נזק או שהיא עלולה לאו הרשות ו/ באתרלפעילותם הסדירה 
שא יי הספקושהוא, לכל צד שלישי אתר הרשות ו/או ציבור המשתמשים בלכל מי מטעמה ו/או ל

ידי כל מי -זו, על ידו ו/או עלהפרת התחייבות של  יהלכל תוצאות ,באחריות המלאה והבלעדית
ין כל טענה ו/או תביעה מטעמו וכן יפצה ו/או ישפה את הרשות, מיד עם דרישתה הראשונה לכך, בג

 .ו/או דרישה שתופנה כנגד הרשות בגין האמור

נו מלא יחוזה, ההו/או לקראת חתימת  סגרת המכרזבמ ,לרשות הספקכי כל המידע אותו מסר  .3.15
בכדי  ,וכי אין במסירת המידע כאמור הספקא התחייבויותיו של ובאופן הדרוש לביצוע מל ,ונכון

  חוזה.הפי - לגרוע מאחריותו על

 זה לעיל בפרט: 3בכלל ובסעיף  הצהרותיו והתחייבויותיו בחוזהבקשר לי כ .3.16

 .להתקשרות עמויסודי מהוות תנאי הן  .3.16.1

 .היו נכונות במהלך כל תקופת ההתקשרותיימשיכו לעמוד בתוקפן והן  .3.16.2

 מיידית לרשות, בכתב, על כל שינוי שיחול בהן.הוא יודיע  .3.16.3

  והיתרים ות, הסמכשיונות, אישוריםיקיום הוראות כל דין, ר .4

  מטעמו וכל הפועלים כל תקופת ההתקשרות, הוא משך שב ,לכךשא באחריות הבלעדית יי הספק .4.1
לצורך כל חובה ו/או  דרושיםה ההיתרים, מכל מין וסוג שהם, כל יבעליהיו פי החוזה, - על

לרבות כל רשות מוסמכת  ,פי הוראות כל דין- פי החוזה ו/או על-על הספקהתחייבות המוטלת על 
 ים.השירותביצוע  לשם

כי הוא מנהל את ספריו  ,הספקלעיל, מתחייב  .4.1 משנה מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף .4.2
ת את כל תשלומי החובה הקשורים בניהול רלוונטים כדין, ומעביר דרך קבע לכל רשות יהחשבונאי

 . המועסקים על ידולצוותו ולעובדים לרבות בכל הקשור  ,עסקיו

פקודת מס הכנסה [נוסח  פי-על ,כי הוא מנהל את עסקיו כדין ,יר ומתחייבמצה הספק ,בגדר כך
, ושהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות 1975-חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

  .1976- גופים ציבוריים, התשל"ו

חוק ימציא לרשות אישור על ניהול ספרים כ הספקש ,כי תנאי לתשלום התמורה הוא ,מובהר בזאת
 ועל ניכוי מס במקור.

 כדלקמן:מתחייב מצהיר ו הספקזה לעיל,  4 בקשר לכל האמור בסעיף .4.3

איזה של כי לא ידוע לו על כל סיבה לביטול ו/או להשעיה ו/או לצמצום  .4.3.1
 מההיתרים.

כאמור,  ההיתריםהמנת שכל -כי יבצע את כל הדרוש על אחריותו ועל חשבונו, על .4.3.2
וכי הוא מתחייב להודיע מיידית התקשרות, עד לתום תקופת ה יוותרו בתוקפם

 .םלרשות, בכתב, על כל שינוי שיחול בה

  כוח אדם .5

, במהלך כל תקופת בכלל הטכנימפרט הומכל הוראות  לעיל .2.2 משנה מבלי לגרוע מהוראות סעיף .5.1
מטעמו, צוות עובדים מנוסים לצורך ביצוע השירותים, בהתאם לכל  הספקההתקשרות, ימנה 

, שהינם בעל הידע, הכישורים, הרישיונות, ההיתרים, ההרשאות, והמפרט הטכני הוראות החוזה
פי הוראות כל הדין ו/או הסכם ו/או כל רשות מוסמכת, -ההסמכות והאישורים, הנדרשים על

וכן בעלי היכולת והניסיון המקצועי לביצוע השירותים ואשר ישמשו בתפקידים  ,לביצוע השירותים
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ירותים וכן לצורך ביצוע כל פעולה אחרת ו/או נוספת, הכול ככל הדרוש, שייועדו להם במסגרת הש
צוות פי החוזה, במלואן ובמועדן (להלן: "-על הספקלצורך ביצוע והשלמת כל התחייבויות 

 ").הספק

כנותני שירותים, יעברו הכשרת מתן שירותים ברשות,  הספקידי -אשר יוגדרו על הספקאנשי צוות  .5.2
 הספקאשר תכלול הדרכת נהיגה, התמצאות ובטיחות. כל שינוי בצוות טרם כניסתם לתפקיד, 

 ידי נציגי הרשות, בטרם מתן השירותים.-יאושר על

ידאג לעדכן את  הספק. הספקיגיש לרשות רשימה של עובדים, אשר תכלול את צוות  הספק .5.3
, הספקהרשימה כאמור, עקב כל שינוי בה, ולהגיש עותק מעודכן לרשות. כל אחד מאנשי צוות 

 ).'גנספח יאושר בהתאם לנספח הוראות הביטחון (

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי הואיל והשטח האווירי בנתב"ג, מוגדר כמוגבל כניסה מסיבות 
 .ביטחוניות, לא תותר העסקת עובדים פלסטינים, אשר אינם אזרחי מדינת ישראל

שבכל עת במהלך תקופת יישא באחריות המלאה והבלעדית לכך,  הספקמובהר בזאת, כי  .5.4
כל כוח האדם, בכל היקף נדרש, לצורך ביצוע  ,ההתקשרות, יוקצו לטובת ביצוע השירותים

ידי הרשות (ככל -והשלמת השירותים במועדם, לצורך עמידה בלוחות הזמנים שייקבעו על
 הספקש, ולצורך עמידה ביעדי השירותים, וזאת מבלי המפרט הטכנישייקבעו) ובהתאם להוראות 

יהיה זכאי בשל כך, לכל תמורה ו/או תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי, מכל מין וסוג שהוא. מבלי 
באחריות להפעיל צוותים במגוון, בהיקף ובמועדים הדרושים,  הספקלגרוע מכלליות האמור, יישא 

, הכול ככל הדרוש, לצורך ביצוע והשלמת הספקלרבות הפעלה סימולטנית של מי מצוות 
 הספקשמועדם, לצורך עמידה בלוחות הזמנים והשלמת מלוא השירותים, וזאת מבלי השירותים ב

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

ששירותו,  ,מעובדיו מישל  עסקתו, להפסיק המי מטעמומתחייב, לפי דרישת המנהל ו/או  הספק .5.5
, השירותאתר מקום לו, אינם עונים על דרישות המנהל ו/או שנוכחותו במיומנותו ורמת הביצוע ש

לצורך מתן השירות. הרשות לא  ,הרשות אתריותר ב עסיקואינה רצויה לדעת המנהל, ושלא לה
. דרישת המנהל הספקתישא בפיצויים ו/או בהוצאות כלשהם, בגין סילוקו כאמור של עובד מעובדי 

לפי סעיף  הספקלעדי, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם, וחובת הב וקול דעתכאמור, תהא לפי שי
לעיל, מתחייב  זה, כאמור בסעיף הספקמשנה זה, היא ללא זכות ערעור. הופסקה הצבתו של עובד 

הגורמים הרלוונטיים  ידי- על ,בעובד אחר, שהעסקתו אושרה מראש ובכתב לאלתרלהחליפו  הספק
 .ברשות

מפאת מחלה, מילואים  ,ם לאנשי צוותו, במקרה של היעדרותםלדאוג למחליפי הספקבנוסף, על  .5.6
  לעיל. .5.1 משנה ו/או מכל סיבה אחרת, ובהתאם לאמור בסעיף

  עצמאי ספקכ הספק .5.7

במהלך  ,הספקידי - מי שיועסק עלכל  ו/או הספקצוות  ,הספקנציג מוסכם בזה בין הצדדים, כי 
כי  ,הצהיר הספקוכי  ,עובד הרשות ונואי כזה יהבלבד ויה הספק עובד וא, הההתקשרותתקופת 

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

 פי-עלעצמאי בביצוע התחייבויותיו  ספקמשמש כ הספקמוסכם בין הצדדים, כי  .5.7.1
ו/או למי למנהל פי החוזה לרשות ו/או - החוזה ואין לראות כל זכות שניתנה על

ו/או לכל אחד מהמועסקים על  ספקללפקח, להדריך או להורות  ,דםשיתמנה על י
, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות החוזה הספקידו בביצוע התחייבויות 

של סוציאליות כל זכויות  ,ולכל עובד המועסק על ידו ספקלבמלואן, ולא תהיינה 
בות עובד הרשות והוא לא יהיה זכאי מהרשות לכל תשלומים, פיצויים או הט

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

לרשות יחסי הרשאה, שליחות, שותפות  הספקלא מתקיימים בין  ,בנוסף .5.7.2
  "ב.צוכיו
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לגבי העובדים שיועסקו על ידו  ,ההתקשרותמתחייב לקיים בכל תקופת  הספק .5.7.3
ים, לעניין יחסי עובד ומעביד וזכויות עובד ,לפי החוזה, אחר האמור בכל דין

 .1987-תשמ"זה, חוק שכר מינימוםהוראות לרבות 

, הספקנציג שהוא וכל מי מטעמו, לרבות  ,שא באחריות לכךיכי י ,מתחייב הספק .5.7.4
כי בינו ו/או  ,העלולים ליצור ו/או לגרום לרושם ,מכל מעשה ו/או מחדל מנעויי

סי מתקיימים יחהתקיימו ו/או  ,הרשותבין , להספקנציג , לרבות בין מי מטעמו
הרשות, ובין  הספקנציג לרבות  ,עבודה ו/או שהיחסים בינו ו/או בין מי מטעמו

 חוזה.שונים באופן כלשהו מהמוגדר ב

  מעביד- עובדיחסי ביחס ל שיפוי .5.8

מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים, כי אם למרות האמור בסעיף זה לעיל, במידה  .5.8.1
 הספקעובד מעובדי  ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת, בכל זמן שהוא, כי-וייקבע על

כל במיד עם דרישתה הראשונה, ישפה את הרשות  הספקייחשב כעובד הרשות, 
, הספקלרבות לנציג  ,מי מטעמוו/או ל ספקב הרשות לשלם לייחותסכום אותו 

כל נזק כספי שייגרם וב, חוזהפי ה- על ספקמעבר לתמורה שעל הרשות לשלם ל
 ."בכיוצלרבות שכ"ט עו"ד, הוצאות ו ,לה כתוצאה מכך

גם כל סכום כספי שהיה על  ,מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזק כספי משמעו .5.8.2
, לרבות: גמלאות, פיצויים יועובדאיזה משל  םכמעביד להעמיד לזכות הספק

ויתר הזכויות הסוציאליות המתחייבות מכוח עבודתו, או כל תשלום המתחייב 
, אלא גם ספקלומים לכי נזק כולל לא רק תש ,מכוח אותה פסיקה. מובהר

לאור הקביעה כי  שלישי(אם בכלל) לצד  לשלם יב הרשותיסכומים שתחו
  התקיימו יחסי עובד ומעביד כאמור.

באמצעות חילוט גם  ,כולו או חלקו ,הרשות תהא רשאית להיפרע בגין נזק זה .5.8.3
פי -כולה או מקצתה ו/או באמצעות קיזוז מהתמורה על ,הרלוונטית הערבות

, מבלי לפגוע בכל זכות או שיקול דעתה הבלעדי של הרשות פי-עלכל חוזה זה, וה
  .בדין או בחוזה זה סעד אחר שיש לרשות

 ,יהיה תלוי ועומד הליך משפטי, הרלוונטית ערבותהתוקף היה וביום סיום  .5.8.4
בקשר למעמדו של העובד וטרם נתקבלה החלטת הערכאה השיפוטית המוסמכת 

 ,הרלוונטיתעל הארכת הערבות  ,פקסלבדבר, תהא הרשות רשאית להורות 
 שיקול דעתה הבלעדי. פי-על ,לסכום ולתקופה נוספים

  שיתוף פעולה .6

, השירותיםאת  הספקבצע וכחלק בלתי נפרד מביצוע השירותים, י, ההתקשרותבמהלך כל תקופת  .6.1
, כל גוף אחר הפועל מטעמה באתר הרשותעם ו/או  ,תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם הרשות

ביצוע השירותים על היבטיו אודות שוטף תיעוד ודיווח  וימסור לרשות הספקינהל  ,האמור ובכלל
וכן כל דיווח אחר אותו תדרוש  ,תיות, הספקים, עמידה בלוחות זמניםיהשונים, לרבות סוגיות בעי

  .לתמורה נוספת, והכל מבלי שיהיה זכאי הרשות

 הספקנציג לרבות  -[כל ויידרש]  הספקיידרש עיל, ל .6.1 משנה בסעיףמבלי לגרוע מכלליות האמור  .6.2
כחלק בלתי נפרד מהשירותים,  - כפי שתקבע הרשות  הספקו/או כל נציג אחר מטעם  מטעמו

עם  ,להשתתף ולהתלוות לרשות בכל ישיבה ו/או פגישה אותה תקיים הרשות במסגרת השירותים
כל רשות מוסמכת או גורם אחר  עם גורמים מקצועיים ו/או עםלרבות לעניין זה,  ,צדדים שלישיים

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

מוותר בזאת, וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה בקשר עם עיכובים  הספק .6.3
פי שיקול דעתו הבלעדי של -ככל שאלה נגרמו, על ,פי החוזה-נגרמו בביצוע התחייבויותיו עלש

ו/או של מי מטעמו עם הרשות  הספקהמנהל, בשל העדר תיאום ו/או בשל העדר שיתוף פעולה של 
 ו/או עם צדדים שלישיים אחרים.
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לכך  כוא אם הוסמאל ,רשותלחייב את האינם מוסמכים בשום צורה ואופן  הספקונציג  הספק .6.4
תהיה תקפה לעניין ספציפי אחד  ,כאמורהסמכה כל  כאשר, רשותידי ה-מראש ובכתב על ,במפורש

לא  הספקנציג ש ,שא באחריותיוכן י הספקבלבד. בנוסף, מתחייב  הספקנציג של  הנקוב בה ולשמו
אלא  ,רשותה אתלחייב  מוסמכיםמטעמו ו/או מי  וא, לפיו הר כלפי צד שלישי כלשהו כל מצגויצי

את הוראת סעיף זה  הספקנציג ו/או  הספקהפר . , מראש ובכתבבכפוף לקבלת הסמכה ספציפית
בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה כל  ,בשם הרשות מי מהם צעיכל פעולה שב אלעיל, תה

 ,שא באחריות הבלעדית כלפי הרשות וכלפי כל צד שלישי, לכל פעולה כאמוריי הספקותוקף, 
 .שנדרשו הרשות או צד שלישי כאמור לשלם ,שיפוי ו/או פיצוי מכל סוג שהוא לענייןלרבות 

  תקופת ההתקשרות .7

תהא מחולקת למספר תקופות, בהתאם למפורט להלן (בחוזה זה, , הספקעם  התקשרותהתקופת  .7.1
 "):תקופת ההתקשרות"  -" ותחילת תקופת ההתקשרותבהתאמה: "

 מערכות חדשותשתי והתקנת פירוק שתי מערכות ישנות תקופת ההתקשרות למתן שירותי  .7.1.1
  לטיפול מים בשיטת אוסמוזה הפוכה

 ישנות המותקנות באתר הרשות תומערכשתי הספק יהיה חייב לספק שירותים של פירוק 
להלן  .8.1.1, כמפורט בסעיף משנה שתי מערכות חדשות [חלף אלו שפורקו]והתקנת 

  ידי המנהל.- " עלצו תחילת עבודהמועד מתן ", מ(ארבעה) חודשים 4תוך ולהשלימם 

המערכות החדשות של  total risk)(למתן שירותי אחזקה כוללת  הספקביחס להתחייבות  .7.1.2
  שהותקנו

 זה .7.1.2 , לאספקת השירותים האמורים בסעיף משנההספקתקופת תוקפו של החוזה עם 
דק, כמפורט בסעיף משנה תקופת הבמועד תום שתחל מ, (עשר) שנים 10 -ל, היא לעיל

 .להלן .12.1.1

תחילתה של  על דחיית בכתב, ספקלפי שיקול דעתה הבלעדי, להודיע -רשאית על אתההרשות  .7.2
הודיעה . פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות- תקופת ההתקשרות, וזאת מכל סיבה שהיא ועל

כלשהם יכובים יחולו עבמידה ואו ו/ תחילתה של תקופת ההתקשרות כאמור דחייתהרשות על 
או בהתאם להוראתה של  צו של בית משפט מוסמךכתוצאה מ ,במועד תחילת התקופה האמורה

דחה ו/או יוארך מועד תחילת תקופת יובין מכל סיבה אחרת ו/או נוספת שהיא, ירשות מוסמכת 
מוותר בזאת באופן  הספקופי שיקול דעתה הבלעדי -על ,למועד אותו תקבע הרשות ,ההתקשרות

כלפי  כלשהי בגין כךכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות בלתי 
 .פיצוי מכל סוג שהואלשיפוי ו/או  הספקלא יהא זכאי ובכלל זה,  ,ו/או כלפי כל מי מטעמה הרשות

 העדר התחייבות למשך תקופת ההתקשרות .7.3

לרבות  –ומושתק מלטעון כל טענה מוותר בזאת באופן מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע  הספק
אספקת שירותים בהיקף כלשהו למשך תקופה כלשהי, למהרשות הסתמכותו לקבלת הרשאה 

ו/או בקשר עם  אספקת השירותיםבקשר עם  הספקשעניינן השקעות אותן השקיע ולרבות טענות 
 השירותים)(בעניין היקף להלן  .8.11 משנה בקשר עם זכויות הרשות כאמור בסעיף -ה היתכנות

פי כל -המוקנית לה על ,זכות הרשות לסיים/לבטל את ההתקשרות מכל סיבה שהיאבאשר לו/או 
 להלן. 13פי החוזה, כאמור בסעיף -דין ו/או על

  השירותים .8

, עבור הרשות השירותים את האחריות לביצוע עצמו על בזה נוטל הספקו, ספקל הרשות תמסור .8.1
להלן, בא  .8.1.1 – .8.1.5האמור בסעיפי משנה  .שרותאשר יסופקו על ידו במהלך תקופת ההתק

 זה. .8.1לרבות ולא לגרוע מכלליות האמור בסעיף משנה 

ת בחדר והמותקנ ,אוסמוזה הפוכהלטיפול במים בשיטת ת ומערכשתי פירוק  .8.1.1
)  10ובחדר אוכל עובדים באזור תפעול מזרחי (מבנה  3אוכל עובדים בטרמינל 

 אלו[חלף  לטיפול במים בשיטת אוסמוזה הפוכהחדשות ת ומערכשתי והתקנת 
חוזה מסמכי הבבהתאם ובכפוף להוראות הנקובות לשם כך   ,כאמור] ושפורק
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הנקוב בסעיף יותקנו במהלך פרק הזמן , אשר בפרט יםהטכני יםבמפרטבכלל ו
 .. לעיל7.1.1משנה 

ף , כאמור בסעיואשר הותקנ ותהחדש ותהמערכשל  total risk)(  כוללת אחזקה .8.1.2
(עשר)  10לתקופה בת , (לרבות אספקת הטובין הנדרשים)  לעיל .8.1.1משנה 
והכל להלן,  .12.1.1 תקופת הבדק, כאמור בסעיף משנהמועד שתחל מתום שנים, 

במסמכי החוזה בכלל ובמפרט הטכני  ובכפוף להוראות הנקובות לשם כךבהתאם 
 .בפרט

 
לעיל, כוללים מתן   .8.1.2 משנה ףיובהר, כי מתן השירותים המפורטים בסעי .8.1.3

פי -אשר ייקבעו על, (לרבות אספקת הטובין הנדרשים) שבר שירותים של תקלות
ובהתאם , מעת לעת הספקשיקול דעתו הבלעדי של המפקח, כפי שיידרש לכך 

לעקרונות, התחייבויות, התקנים והקריטריונים הנקובים בכל הוראות החוזה 
  להוראות כל דין. (לרבות האמור במפרט הטכני), ובהתאם

  
את התיקון באתר הרשות הנדרש ו/או  הספקיובהר בזאת, כי במידה ולא סיים 

חלק או רכיב חילופי כלשהו כנדרש, לצורך ביצוע התיקון  הספקלא נמצא בידי 
, תוך שהיא, בכל דרך המערכת התקולהמתחייב להפעיל את  הספקהנדרש,  אזי 

יחותית גבוהה, תוך הקפדה על חוקי ביצוע תיקון זמני, ברמה מקצועית  ובט
הבטיחות בעבודה, והכל בהתאם להוראות הנקובות לשם כך במפרט הטכני 

  המיוחד.
  

מערכת באתר בו יסופקו שירותים של  אספקה והתקנת   הדרכה מקיפהמתן  .8.1.4
אשר תינתן לאחר תום מועד ביצוע השירות הנדרש וקיבל על כך את  ,חדשה

 הספקידי -יים לתקינותה ופעילותה, אשר תינתן עלנטוואישורי גורמי הרשות הרל
וכן באמצעות מתן  ,ועל חשבונו באמצעות חומר הדרכה ואנשי המקצוע שלו

, ובמועד אשר ייקבע לכך מראש בין הרלוונטיים לגורמי הרשות ,ספרות מקצועית
מפורט במפרט היקף ובכמות ההדרכות הנדרשות כבבהתאם, הצדדים, והכל 

 .הטכני

 אתהבמהלך תקופת ההתקשרות,  - נוספים (ביצוע עבודות יומיות ברג'י)שירותים  .8.1.5
לדרוש מהספק לספק שירותים נוספים בתחום השירותים  הרשות רשאית

(להלן:  למפרט הטכני 012במתכונת ביצוע ברג'י, והכל כמפורט בסעיף 
  ").השירותים הנוספים"

  וצע מעת לעת, הזמנת שירותים נוספים תיעשה במסגרת הזמנת שירותים ותב
  פי צרכי הרשות בהתאם לעניין ולפי שיקול דעתה.- על

בא להוסיף  המפרט הטכניכי  ,, מובהר בזאתבמפרט הטכניאחר והשירותים מפורטים בין היתר מ  .8.2
 משנה התאמה (כהגדרתה בסעיף- (ולא לגרוע) מהוראות החוזה. למען הסר ספק, בכל מקרה של אי

 הוראה המחמירה.מחוייב ל הספק), יהיה לעיל .1.4

פנייה ישירה הינה  ,לעיל .8.1בסעיף משנה  השירותים המפורטיםמי מבפועל של תנאי לביצוע   .8.3
סוג, משך הזמן, לרבות  ,הנדרשיםהשירותים  במסגרתה יוגדרו ,הספקנציג אל  המפקחבכתב מאת 

 רותיםהשיוכל פרט רלוונטי אחר שיידרש לצורך ביצוע  , ומאפייניהם היקף השירותיםמועד, 
 ).לפי העניין ,"הזמנות עבודהאו " "הזמנת עבודה(בחוזה זה: "

   וזאת למעט שירותים שלא הוזמנו באמצעות הזמנת עבודה, שלא לבצע יהיה אחראי  הספק 
   .באופן מפורש ובכתב ,באופן הנ"ל את ביצוע השירותים מפקחהבנסיבות בהן אישר 

ו שלא הוזמנה באמצעות הזמנת שירותים (ככל ו/א בכל מקרה של אספקת שירותים שאינה מלאה, .8.4
ו/או אספקה ביתר של שירותים, ו/או  שמדובר בשירותים שנדרשת לגביהם הזמנת שירותים)

יהיה אחראי באופן בלעדי ועל  הספק, אזי ו/או שלא באופן מלא אספקת שירותים שאינם תקינים
(חמישה) ימי  5בתוך ל הכרוך בכך, חשבונו בלבד, להשלים ו/או לסלק ו/או להחליף את הנדרש על כ
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לופין, ככל י. לחלחוזה ו/או בהתאם לדיןבהתאם  ,והכל מבלי לגרוע מזכויות הרשותעסקים, 
בכל העלויות ו/או ההוצאות  הספקשתאשר הרשות את אספקת השירותים העודפים, יישא 

 הנוספות שנגרמו לרשות כתוצאה מאספקתם של השירותים העודפים.

במסירות, ביושר, בנאמנות, בשקידה, ברמה המקצועית  הספקצעו באמצעות יבו השירותים .8.5
הרשות לטובת יעמיד  הספקהרשות, ובמסגרת האמור, ולשביעות רצונה המלאה של  הגבוהה ביותר

מנת לבצע את השירותים ויתר -על ,את כל הזמן, המשאבים, הניסיון, הידע והכישורים הנדרשים
 ולשביעות רצונה המלאה של הרשות. במלואן ובמועדןהתחייבויותיו 

 טובין .8.6

ידאג להחזיק במהלך  הספק ,טכני בכללמפרט ההלעיל ומכל הוראות  8מבלי לגרוע מהוראות סעיף 
אשר יהיו [ לעיל .1.5הטובין הנדרשים, כהגדרתו בסעיף משנה כל תקופת ההתקשרות, את כל 

, כמפורט במפרט הטכני וג ובהיקףבכמות, בס ]ומהדגם והאיכות הטובים ביותר ,ומקוריים חדשים
הנקובות בחוזה ובמפרט  התחייבויותיואת כל השירותים וכל יתר  לבצע ספקלמנת לאפשר - על
לפי שיקול דעתו  ,וללא תלות בצדדים שלישיים עיכובים, במלואם ובמועדם, ללא כל טכניה

, כחלק בלתי נפרד על חשבונו ,מעת לעת"), וזאת ציוד וחלקי החילוףהמקצועי (להלן, יחדיו: "
   נוספת. מהשירותים ומבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תמורה

על אחריותו המלאה והבלעדית ועל  הספקמבלי לגרוע מכלליות האמור, יישא    .8.7.1
עמיס ו/או לפרוק אל/מכל אחד חשבונו, לייצר ו/או לייבא, לבטח, לספק, לשנע, לה

, הציוד וחלקי החילוף וכן הרשות, את כל החומרים, האמצעים ממתחמי אתר
 לחדש את המלאים של ציוד וחלקי חילוף כאמור.

להשתמש בציוד ובכלי עבודה, שיירכשו  הספקלצורך ביצוע מתן השירותים, על   .8.7.2
מחשבונו ויהוו רכושו הבלעדי ויהיו ברמה ובאיכות טובה, תקינים וכשירים 

רתם, יהיו באחריותו להפעלה, בכל עת. הטיפול בהם, הפעלתם, אחסונם ושמי
 .הספקהבלעדית של 

  שירותיםהלמתן   לוחות זמניםזמני תגובה ו .8.7

 .8.1והמפורטים בסעיף משנה  (ככל ויידרשו)  הנדרשים השירותים יבצע את  הספק   .8.8.1
ידי הרשות (ככל - שייקבעו על הוראות וללוחות הזמניםוישלימם בהתאם ללעיל 

 יםשירותמתן אשר יונפקו לכל ביצוע של  והנקובים בהזמנות העבודה שייקבעו)
  . בנפרד ,נדרש

 הספקורשאית לעדכן את לוח הזמנים לביצוע השירותים מעת לעת,  אהרשות תה  .8.8.2
במידת וכן ייערך , (לפי העניין)המעודכן יבצע את השירותים בהתאם ללוח הזמנים 

בהר, כי לא יהיה לביצוע השירותים. מוהתארגנותו  באופןהיקף ולשינויים ב ,הצורך
כל זכות לתוספת  ,ספקלמנת להעניק -על ,בשינויים ו/או בעיכובים האמורים

 תמורה ו/או לפיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהם.

באופן,  הספקידי - תבוצע על  -  לוחות זמנים לביצוע שירות של תיקוני תקלות   .8.8.3
קריטריונים הנקובים בתנאים, בסטנדרטים ובהתאם לעקרונות, ההתחייבויות וה

יתחיל בביצוע השירותים,  תוך  הספקבכל הוראות החוזה (לרבות במפרט הטכני). 
מפרט הטכני, יבצעם ברצף ובהתמדה, ומבלי ל 016בסעיף זמני התגובה הנקובים 

שיהיה זכאי לשם כך לכל תמורה נוספת, ובכל מקרה, יישא באחריות להשלים את 
, בהקדם האפשרי, הכל למעט אם תקבע הרשות ביצוע השירותים או כל חלק מהם

 אחרת.

באחריות המלאה  הספקלביצוע השירותים וכחלק בלתי נפרד מהן, יישא  והתחייבויותיבמסגרת   .8.9
הפעולות, אספקת כל הנדרש ותשלום על חשבונו, של כל הכרוך והקשור כל לבצע את  ,והבלעדית

 שירותים. והנוגע והנצרך, במישרין או בעקיפין, לביצוע ה

כלי עבודה ו/או ו/או  ו/או חומרים (לרבות חומרי גלם) הינו לרבות אספקת כל ציוד ,לעילהאמור 
פי החוזה, - על התחייבויותיוו/או כוח אדם הנדרשים לשם עמידה במלוא  ו/או דו"חותמסמכים 

כאמור,  תו/או דו"חושירותים ו/או אמצעים ו/או ציוד  תספקאע ו/או וציבמלואן ובמועדן; וכן ב
שביצועם ו/או אספקתם מתבקשים בשל טבעם של השירותים ו/או לשם ביצועם ברמה הנדרשת 
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בהתאם להוראות כל דין, גם אם הביצוע ו/או האספקה האמורים אינם  ,בחוזה ו/או ברמה הנדרשת
  נדרשים במפורש בחוזה.

לכל דבר ירותים, בביצוע השכלולות כ תיחשבנה ,, אספקות ו/או פעולות כאמורספקלמען הסר 
  ת.לא תשולם בגינם כל תמורה נוספ ,, ולמעט התמורהועניין

, במפרט הטכניומסמכויות הרשות והמפקח ש פי החוזה-על הספקמבלי לגרוע משאר התחייבויות   .8.10
, רק חשבו השירותים (או כל חלק מהם, לרבות כל אבן דרך שנקבעה לביצועם) ככאלה שהושלמויי

(כולל מפרט להוראות החוזה  םואת התאמת םו/או מי מטעמה את ביצועלאחר שבחנה הרשות 
אישור השלמת (" במועד השירותים המעיד על השלמת מפקחהוהתקבל אישור בכתב של האחזקה) 
  .")השירותים

 בסעיף(הניתן לצורך ביצוע תשלום התמורה, כאמור הרשות מצד  השלמת השירותיםאין באישור 
מנת לגרוע מאחריותו - , עלהשירותיםהשלמת ביצוע או  בדבר ,מטעמה ו/או מילהלן)  .9.1 משנה

פי חוזה זה, - א התחייבויותיו עלוו/או לביצוע מל םו/או לאיכות םלטיב ביצוע ,הספקהמלאה של 
 למכבאופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה  ,מוותר בזאת הספקו

 .מין וסוג שהן בקשר לכך

  מי מהשירותים הנדרשים של ביצוע התקשרות ללא התחייבות להיקף כלשהו   .8.11

 לעיל, .8.1בסעיף משנה המפורטים  נה לאספקת שירותים. היקף השירותיםיההתקשרות ה
 ,ההתקשרותבכל תקופת  ,השירותיםבודדת והן בהתייחס לסה"כ היקף פעם הן ב ,שיסופקו בפועל

פי צורכי -על ,דם ומאפייניהם (אם בכלל), ייקבעו מעת לעת, מועעבודה הזמנותלרבות במסגרת 
שירותים  הספקמפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי הרשות אינה מתחייבת להזמין -הרשות, ועל

על  ספקלהזכות להורות יש לרשות  ,. בנוסףימים, אם בכלליבהיקף כלשהו ו/או במועדים מסו
במהלך תקופת ההתקשרות, וזאת  ,החוזה, בכל עתפי הוראות -על ,הפסקת ביצועם של השירותים

למעט התמורה  ,יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי, מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך הספקשמבלי 
  .והאמור בחוזה

באופן מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק  ,מוותר בזאת הספקמבלי לפגוע בכלליות האמור, 
בהיקף כלשהו למתן שירותים מהרשות קבלת הרשאה  לעהסתמכותו לרבות  –מלטעון כל טענה 

בקשר עם השירותים  הספקשעניינן השקעות אותן השקיע למשך תקופה כלשהי, ולרבות טענות 
זה. האמור בסעיף  .8.11 משנה בקשר עם זכויות הרשות כאמור בסעיף - ו/או בקשר עם היתכנותם

(בעניין העדר התחייבות למשך תקופת יל לע .7.3 משנה קטן זה, אינו בא לגרוע מהוראות סעיף
  ההתקשרות).

   י התשלוםיותנא התמורה  9

, במהלך הספקתמורת מתן השירותים במלואם ובמועדם, ובכפוף למילוי כל יתר התחייבויות   .9.1
, עבור מתן השירותים שסופקו בפועל על ידו, את התמורה ספקתקופת ההתקשרות, תשלם הרשות ל

אשר ניתנו על ידו, במסגרת הגשת הצעתו , בכתב הכמויות חירים הנקוביםמהמגיעה לו, בהתאם ל
באופן ובתנאים ובכפוף לשאר ההוראות המפורטות לשם כך בחוזה הכספית למכרז זה, והכל  

 ").התמורה: "להלן(

החלופות לתשלום   פי-על –לעיל  .8.1.5משנה  בגין אספקת שירותים נוספים כאמור בסעיף  .9.2
 למפרט הטכני.  012 עיףהמפורטות בס

 י תשלוםיתנא   .9.3

לחודש הבא אחריו, יערוך ויגיש  5 - בתום כל חודש מחודשי תקופת ההתקשרות, אך לא יאוחר מ 
 בסיום כל ביקור, הספקהדו"חות אותם ערך לאישור נציג הרשות, דו"ח מסכם בצרוף  הספק

את פירוט כל השירותים, אותם  ידי נציג הרשות, המשקף נכונה- כמפורט במפרט הטכני, חתום על
 ").דו"ח השירותיםבפועל (להלן: " הספקהעניק 

את סכום החשבונות המאושרים וזאת כנגד חשבונית מס ערוכה כדין, בצרוף  ספקהרשות תשלם ל
לתשלום  הספקובכפוף לאישורו של המנהל בכתב, את זכאות  30שוטף +  בתנאיידו"ח השירותים, 

יהא באחד ממועדי התשלום המקובלים ברשות, שהם  התשלוםעד ומהחוזה.  פי- עלהתמורה, 
  חודש, שלאחר הגשת החשבונית ומאושרת כאמור.כל ל 30, 22, 15בתאריכים 



  

 

16 

 

את התמורה בשיק או בהעברה בנקאית לפי בחירתה ושיקול  ספקלהרשות תהא רשאית לשלם    .9.4
 הספקרה בנקאית, יצרף דעתה הבלעדי מעת לעת. לשם קבלת תשלומי התמורה באמצעות העב

הבנק ומאושר בחתימה וחותמת  ידי- על, חתום הספקובו פרטי חשבון הבנק של  מהבנקאישור נפרד 
את פרטי חשבונו ו/או כל  הספק. היה ולא מסר 'אינספח נוסח  פי- על ,הספקמורשי החתימה של 

עד אשר ימציא  לצורך העברת התשלום כאמור, לא תשלם לו הרשות את התמורה שתגיע לו ,הנדרש
אך ורק לאחר קבלת הרשות את כל  ,התשלום יבוצע לידיו ,כי במקרה כזה ,מובהרו ,את האמור

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

החוקי במועד ביצוע כל  בשיעורו מס ערך מוסףיתווסף  לכל סכום שישולם על חשבון התמורה,    .9.5
   מכל צורה ובכל אופן שהם. ריביתלא תישא  התמורהלמען הסר ספק, תשלום. 

                                        ת רכיבי התמורההצמד   .9.6

של המערכות החדשות  total risk)((התמורה אשר תשולם לספק, בגין מתן שירותי אחזקה כוללת 
ויעודכנו פעם  100%. לעיל, בשיעור של  1.5דים למדד, כהגדרתו בסעיף משנה אשר יותקנו, יהיו צמו

אחת בשנה, בראשון לכל חודש ינואר, בכל שנה קלנדארית, במהלך תקופת ההתקשרות וזאת 
בהתאם לשיעור השינוי השנתי במדד, ביחס בין המדד הידוע ביום העדכון לבין מדד הבסיס. העדכון 

"  לצורך עדכון זה, יהא מדד הבסיס, כהגדרתו המדד הבסיסי.  "201901/01/הראשון ייערך ביום 
" לצורך חישוב הפרשי ההצמדה, יהא המדד האחרון, שידוע המדד הקובע. לעיל ו"1.5בסעיף משנה 

 בתאריך העדכון הנקוב לעיל.

וע עבור השלמת ביצ ,מהרשות הספקאת מלוא התשלום לו זכאי  המהוו התמורה מובהר בזאת, כי   .9.7
למען כל תמורה נוספת.  ספקלמעבר לתמורה זו לא תשולם , ובהתאם להוראות החוזה ,שירותיםה

לעיל, מובהר  .8.11 משנה ו/או בסעיףזה  .9.7 משנה ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ,הסר ספק
ין עוד בזאת, כי כל העלויות ו/או ההוצאות ו/או התשלומים, מכל מין וסוג שהם, הכרוכים במישר

 וישולמו על ידו. הספק, יחולו על שירותיםביצוע הבו/או בעקיפין 

    פיצויים מוסכמים   10

זכאית  אמתחייב בזאת, לשלם לרשות פיצויים קבועים ומוסכמים מראש, והרשות תה הספק  .10.1
למעט מקרים מיוחדים, אשר  במקרים ובסכומים המפורטים להלן, , גם ללא הוכחת נזק,לקבלם

וקיבל על כך מראש, את  ,למנהל הספקו/או במקרים בהם הודיע על כך  ספקה תלויה בסיבתם אינ
  אישורו של המנהל:

בהתאם  ,מוסכם פיצוילרשות  הספקישלם   - לקריאת שירות הספקהתייצבות -איבגין  10.1.1
 התקול, רשותאתר המתחם איחור בהגעה ל שעתלכל  לסכומים הנקובים במפרט הטכני,

 ו/או לנציגיו.  ספקלמעת מסירת הודעה 

הצדדים מצהירים בזאת, כי סך הפיצויים המוסכמים, מהווים פיצוי הולם וסביר, לנזקים אשר  10.2
מנת לגרוע -לרשות בנסיבות האמורות, אולם אין בפיצויים המוסכמים על ייגרמונגרמו ו/או 

 , לבצע ולהשלים את השירות הנדרש במלואו.הספקמאחריותו של 

מנת לגרוע מכל -את, כי אין בתשלום הפיצוי המוסכם, כולו או חלקו, עללמען הסר ספק, מובהר בז 10.3
פי דין, לרבות ומבלי לגרוע, מכל זכות המוקנית - פי חוזה זה ו/או על-העומדת לרשות, על אחרתזכות 

ו/או בגין נזקים נוספים, שנגרמו לה ו/או למי  הספקידי - לרשות לבטל חוזה זה, בגין הפרתו על
 ם הפיצוי המוסכם.מטעמה, מעבר לסכו

, הספקפי כל דין, בנסיבות בהן התעכב -פי החוזה ו/או על-מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות, על 10.4
פי החוזה, תהא הרשות רשאית לפנות  לכל צד שלישי לביצוע -בביצוע איזה מהתחייבויותיו על

 להלן.  17ההתחייבויות האמורות, ויחולו בעניינים אלה שאר ההוראות המפורטות בסעיף 
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  תיוערבו 11

הנוסח המצ"ב לחוזה וזאת במועדים  פי- עלהחוזה וערבות בדק,  קיוםימציא לרשות ערבויות ל הספק
   "):הערבויותולתקופות המפורטות להלן (להלן, יחדיו: "

 קיום החוזה ביצוע התקנות ולערבויות ל 11.1

פירוק שתי ל שירותים ש בגין, פי החוזה-על הספקלהבטחת קיום כל התחייבויותיו של  11.1.1
בשיטת לטיפול במים  ותת חדשות מערכאספקה והתקנהמערכות הישנות הקיימות ו

בידי  הספקיפקיד וכתנאי לשחרור הערבות לקיום המכרז, , אתר הרשותאוסמוזה הפוכה, ב
בנוסח  ,בלתי מותניתאוטונומית, בלתי תלויה ו, ערבות החוזהחתימת  במועדהרשות, 
תהא לביצוע התקנות  הערבות ").לביצוע התקנות ערבות" (להלן: הרשות ידי- על מוכתב

לביצוע  הערבות .הספקמערך הצעתו הכספית של ) עשרה אחוזים( %10 -בסכום השווה ל
יהא זה  ,, כאשר מדד הבסיסלעיל .1.5כהגדרתו בסעיף משנה  ,למדדתהא צמודה  התקנות

במועד התשלום בדרך של לעיל, והמדד הקובע יהא המדד הידוע,  .9.6 משנה הנקוב בסעיף
 חילוט הערבות, ככל שתחולט.

זה לעיל, יחולו  .11.1.1למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי ההוראות הנקובות בסעיף משנה 
 בכל מקרה של כל התקנת מערכת חדשה נוספת, במהלך תקופת ההתקשרות.

זקה בגין אספקת שירותי אח, פי החוזה-על הספקלהבטחת קיום כל התחייבויותיו של  11.1.2
ואשר  ) שניםעשר( 10, אשר תסופק לתקופה בת ות החדשות אשר הותקנוכוללת, למערכ

. 11.3וכתנאי לשחרור ערבות הבדק, כמשמעה בסעיף משנה  ,הסתיימה ןתקופת הבדק בגינ
בנוסח  ,בלתי מותניתאוטונומית, בלתי תלויה ובידי הרשות, ערבות  הספקיפקיד להלן, 
לקיום הערבות  .₪ )חמשת אלפים( 5,000 על סך שלתהא  הערבות .הרשות ידי- על מוכתב

א זה יה ,, כאשר מדד הבסיסלעיל .1.5למדד, כהגדרתו בסעיף משנה תהא צמודה החוזה 
לעיל, והמדד הקובע יהא המדד הידוע, במועד התשלום בדרך של  .9.6 משנה בסעיף הנקוב

  .)"החוזה קיוםערבות ל: "(להלן חילוט הערבות, ככל שתחולט

 החוזה קיוםלביצוע התקנות ול ותיתוקפן של הערבו  11.2

חודשים לכל הפחות, ממועד  (ארבעה עשר) 14 -הערבות לביצוע התקנות תהא תקפה ל 11.2.1
 חתימת החוזה.

(עשרים   24בתוקף למשך תהא  ,הספק ידי-עלהחוזה אשר תוגש  קיוםתוקפה של הערבות ל 11.2.2
ימים לאחר  (ששים) 60 -עד לחודשים לכל הפחות ממועד הוצאתה או לחלופין וארבעה) 

שתוקפה יהא למשך  החוזה קיוםל להגיש ערבות הספקובחר  היהתום תקופת ההתקשרות. 
 קיוםל הערבותתוקפה של חודשים, מתחייב הוא להאריך את  (עשרים וארבעה) 24

 45 זאת ו חודשים, (עשרים וארבעה) 24  בנותשתוגש מעת לעת לתקופות נוספות  ,החוזה
ימים  (ששים) 60למשך לפני מועד פקיעתה, או לחלופין עד  לפחות, םמיי מישה)(ארבעים וח

לפי העניין, בהתאם לתקופת ההתקשרות  ,תקופת ההתקשרות, וכך חוזר חלילהתום לאחר 
   .נשוא המכרז

 ערבות בדק 11.3

, וכתנאי לשחרור הערבות לביצוע התקנותפי החוזה, -על הספקלהבטחת קיום כל התחייבויותיו של 
ומתן  ושהותקנהחדשות המערכות שתי במועד השלמת אספקת והתקנת  בידי הרשות, הספקיד יפק

 ידי-על מוכתבבנוסח  ,בלתי מותניתאוטונומית, בלתי תלויה וערבות   אישור המפקח ביחס לכך,
 ) מערך אחוזים חמישה( %5 -תהא בסכום השווה ל הבדק ערבות ").הבדק ערבות(להלן: " הרשות

כהגדרתו בסעיף  ,למדדתהא צמודה  הבדק ערבות .ואשר הותקנהחדשות ת ומערכביצוע התקנת ה
לעיל, והמדד הקובע יהא  .9.6 משנה יהא זה הנקוב בסעיף ,כאשר מדד הבסיס , לעיל .1.5משנה 

 המדד הידוע, במועד התשלום בדרך של חילוט הערבות, ככל שתחולט.

חודשים,  (חמישה עשר) 15משך בתוקף ל, תהא הספק ידי- עלתוקפה של ערבות הבדק אשר תוגש  11.4
ידי הרשות, בגין ביצוע אספקה והתקנת המערכות -שתחל ממועד קבלת הספק את תעודת הקבלה על

 . החדשות שהותקנו
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 לחוזה. 2'ז, 1'ז, 'ז יםנספח –המצ"ב  יםפי הנוסח-מתחייב להמציא את הערבויות, על הספק 11.5

החוזה, תהא הרשות רשאית לממש  פי-עליותיו בהתחייבות מהתחייבו הספקבכל מקרה בו לא עמד  11.6
את כספיה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות  ולגבות, ןאו מקצת ןת, כוליואת הערבו

  או למו"מ משפטי כלשהו.

 הספקת, יהא יות או סכום כלשהו של הערבויוהשתמשה הרשות בזכותה, לגבות את כספי הערבו 11.7
, תוך האמורהת, לפני הגביה יוסכום, שהיה חלק מהערבו כללים ת או להשיוחייב לחדש את הערבו

ת או כל סכום ממנה. השלמת יוהודעה, שהרשות גבתה את הערבו הספקשבוע ימים, מהיום בו קיבל 
, למעשה המימוש עצמו ולא תפעל הספקכשלעצמה, לא תתפרש כהסכמת  הספקידי - ת עליוהערבו

  כהשתק לגביו.

או תקרה, להתחייבויותיו  הגבלהאינדקציה, ת, כדי לשמש כל יוערבואין בגובה המוסכם בזאת, ש 11.8
  המפורטות בחוזה. הספקשל 

ישראלית המופיעה ברשומות של  בנק ישראלי או מאת חברת ביטוח ידי-על נוינתית, יכול שיוהערבו 11.9
אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, נכון ליום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, 
- כבעלת הרשאה למתן ערבויות, כאמור בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"ה

חברת  ידי-על נהת תוצאיו. במקרה ובו הערבו1981-וחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א 1985
סוכנות  ידי-עלחברת ביטוח ולא  ידי-עלעשה רק ית, תיוהביטוח, הרי שהחתימה על כתב הערבו

 ביטוח.

  כל דין. פי- עלמור בסעיף זה, לא יפגע בכל זכות שישנה בידי הרשות לפי החוזה או הא  11.10

  תחשב הפרה יסודית של החוזה. שהפרתו ,תנאי זה הינו תנאי 11.11

  וביטוח לטיב השירות ואחריות לנזיקין  הספק אחריות 12

ן בכל הנוגע למת ,יהא אחראי באחריות מלאה, לטיב השירות המקצועי אשר יינתן על ידו הספק 12.1
 .")בדקתקופת הבכלל וזאת למשך פרקי הזמן הבאים (להלן, יחדיו: " ים, כאמור בחוזה זההשירות

, מערכת  לטיפול במים בשיטת אוסמוזה הפוכהעבור מתן שירותים של אספקת והתקנת  12.1.1
], מהמועד הנקוב בתעודת הקבלה, המצ"ב לחוזה תקופת הבדקתחל תקופת אחריות [היא 

חודשים  (שנים עשר) 12בדיקת קבלה שנערכה בגינם) ותסתיים (לאחר  'חנספח ומסומן כ
שונות לרכיבים ו/או לחלקים  בדקלאחר מכן, אלא אם כן נקבעו במפרט הטכני תקופות 

בקשר עם אותם  הבדקו/או לציוד ו/או למתקנים ו/או לחומרים, כי אז תותאמנה תקופת 
ומרים כאמור, לפרק הזמן הרכיבים ו/או החלקים ו/או הציוד ו/או המתקנים ו/או הח

  הנקוב לשם כך במפרט הטכני.

 –לעניין סעיף זה ובכל מקום אחר במסמכי המכרז/החוזה, משמעו  –" תעודת קבלה"
מערכת עבור כל התקנת  ,הרשות ידי- על ספקאישור על סיום בדיקות הקבלה, שניתן ל

  בשיטת אוסמוזה הפוכה.לטיפול במים חדשה 

בעת לדעת נציג הרשות, כתוצאה מתיקון לקוי של תקלה קודמת או במקרה של תיקון תקלה, הנו 12.2
בתיקון  הספקפי הוראות היצרן ו/או שלא לפי הוראות המפרט הטכני, יישא -ביצוע שיפוץ שלא על

 התקלה הנ"ל על חשבונו.

לרשות, על אחריותו הבלעדית וללא תמורה, את מלוא שירותי  הספק, יעניק הבדקבמהלך תקופת  12.3
, ובכלל האמור, יתקן בכלל ולרבות האמור ומפורט במפרט הטכני בפרט ורטים בחוזההאחזקה המפ

, כל פגם ו/או ליקוי ו/או כל מאפיין ו/או גורם אחר ו/או חשבונו, על אחריותו הבלעדית ועל הספק
פי שיקול דעת הרשות, לרבות בעניין זה, אספקת כל רכיב ו/או חלק חילוף ו/או -, עלמערכתנוסף ב
  מנת לתקן כל פגם ו/או ליקוי כאמור ו/או -ל שירות ו/או תוספת, הכול ככל הדרוש עלביצוע כ

 בכל הדרישות.  ן עומדותכשה המערכותמנת להעמיד את - על

בכל  הספק, יישא הבדקלמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי במסגרת אחריותו, במהלך כל תקופת  12.4
פי - רושים לצורך ביצוע התחייבויותיו עלתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות, מכל מין וסוג שהם, הד
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סעיף זה, לרבות ומבלי לגרוע, שינוע ו/או אחסון ו/או פריקה ו/או טעינה ו/או רכישה וכן כל פעולה 
 . פי החוזה- , עלהספקאחרת הכרוכה באחריות 

 לחוזה. 'טנספח שא באחריות נזיקית כמפורט ביי הספק 12.5

לחוזה, וכן ימציא לרשות את אישורי הביטוח  'טנספח יחוב בחבויות הביטוח כמפורט ב הספק 12.6
 .החוזהחתימת במועד לחוזה, וזאת   'י נספחכהמצורפים 

   סיום החוזה 13

  סיום מטעמי נוחות  13.1

ומהוראות החוזה או מסמכי המכרז  ,בפרט לעיל .8.11 -ו 7 םפימבלי לגרוע מהוראות סעי 13.1.1
את החוזה ו/או  בטללפי שיקול דעתה הבלעדי, - עלרשאית, בלבד תהא הרשות , בכלל

 תקופת ההתקשרותתחילת  מועד הפסיק את ההתקשרות לפי החוזה, כולה או חלקה, לפניל
הודעת סיום (להלן: " ספקשתמסור בכתב ל ימים (שלושים) 30 בהודעה מוקדמת שלוזאת 
  .")החוזה

, יהיה הספקדרשה הרשות את ביטול החוזה, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של  13.1.2
ביצע  םאות השירותיםבגין  ,קבל מהרשות אך ורק את התמורה המגיעה לוזכאי ל הספק
סעד סופי, מלא וגמור בגין ביטול , וזאת כ, עד לאותו מועד(לרבות הזמנות עבודה) בפועל
בכדי להטיל על הרשות כל אחריות נוספת ו/או  ,לא יהיה בביטול החוזה מובהר, כי .החוזה

, במלואן ובמועדן פי חוזה זה-יתר התחייבויותיו עללביצוע כל  הספקכדי לגרוע מאחריות 
מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג  הספקו

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

   סיום בגין הפרת חוזה 13.2

את החוזה,  הספקבכל מקרה בו הפר  ,יא חוזה זה לסיומוהרשות בלבד תהא רשאית להב 13.2.1
ם מיי(חמישה עשר)  15 הודעה מוקדמת של ספקלהפרה שאיננה יסודית, ובלבד שנתנה 

 .לא תיקן את ההפרה, תוך התקופה כאמור הספקו

 משנה ףיאחר מלהגיע לקריאת שירות, כאמור בסעי הספקובמידה  ,באופן דומה 13.2.1.1
לפיצוי האמור שם, הרשות שומרת לעצמה את הזכות , הרי שמעבר לעיל .10.1.1

הפרות של סעיפים  (שלוש) 3לאחר ביצוע  ,להפסיק עמו את ההתקשרות לאלתר
 אלו.

את החוזה  הספקבכל מקרה בו הפר  ,הרשות בלבד תהא רשאית להביא חוזה זה לסיומו 13.2.2
א תיקן ל הספקוימים  (שלושה) 3 הודעה מוקדמת של ספקלהפרה יסודית, ובלבד שנתנה 

 .את ההפרה, תוך התקופה כאמור

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

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

  ממועד הגשתה.ם מיי (שלושים) 30 כאמור לא בוטלה בתוך

רוק מרצון או הוצא נגדו פי- עלאו שהוא קיבל החלטה  הספקהוצא צו פירוק נגד  13.2.3.2
צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים או שמונה לו כונס נכסים זמני או קבוע או 

לו מפרק או מפרק זמני או נאמן לפי העניין והצו או ההליך לא בוטל בתוך  מונה
  ממועד הגשתם. ם מיי  (שלושים) 30

, כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי הספקהוטל עיקול על רכוש  13.2.3.3
 ם(כול שירותיםהרכוש כאמור, באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את ביצוע ה

ימים ממועד  (שלושים) 30 מור לא בוטלו בתוך), והעיקולים כאםאו חלק
  נקיטתם. 
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 או מי מנושאי המשרה הבכירים בו הורשע בפס"ד בביצוע עבירה פלילית. הספק 13.2.3.4

(כולם או  הספקידי -על השירותים מתןמגבלה, מכל מין וסוג שהיא, בקשר עם  13.2.3.5
  .בגורמי ביטחון ברשות השמקורחלקם), 

  החוזה  של יסודית או שאיננה יסודית ההפרדרשה הרשות את ביטול החוזה, כתוצאה מ 13.2.4
בגין השירותים אך ורק  ,התמורהאת זכאי לקבל מהרשות  הספק, יהיה הספק ידי- על

 31 או סעיף  17 בהתאם לסעיף ,של הרשות שבוצעו בפועל על ידו, וזאת מבלי לפגוע בזכותה
 .להלן

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

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

לא יגרע מכל , לעיל .13.2 או .13.1 פי משנהבהתאם להוראות סעימובהר בזאת, כי ביטול החוזה  13.4
 .ומדת לרשות בהתאם להוראות חוזה זה ו/או בהתאם להוראות כל דיןזכות אחרת הע

  שמירת סודיות 14

כל ידיעה  מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור, או להביא לידיעת כל אדם, הספק 14.1
, לפי תקופת ההתקשרות במהלך ,יםאו בתוקף מתן השירות יםקשר עם מתן השירותב ,שתגיע אליו

כי הוסבה שימת לבו להוראות פרק ז' לחוק  ,מצהיר הספק או לאחר מכן. ה, לפני תחילתהעניין
 .1977- העונשין, התשל"ז

וטופס  1הספק מתחייב להחתים את העובדים שלו, על טפסי שמירת סודיות, כמפורט בטופס מספר  14.2
לחוזה. העובד יצהיר, כי הוסבה שימת לבו להוראות פרק ז' לחוק  'גנספח , המצורפים ל2מספר 

 .1977- ונשין, התשל"זהע

וישרדו גם את ביטולו או  סיום החוזה,גם אחרי  הספקבסעיף זה מחייבות את  הנכללותההוראות  14.3
 מכל סיבה שהיא.את הפסקתו לפני מועד סיומו 

  .14.1  -  .14.3פי סעיפי משנה -מילוי התחייבות, על- הספק וכן העובד/ים יצהירו, כי ידוע להם, כי אי 14.4
 .1977 -לפי חלק ב', פרק ז', סימן ה' לחוק העונשין, התשל"ז לעיל, מהווה עבירה

  קניין רוחני ובעלות במסמכים 15

מסמך מכל סוג עבודה, כל רעיון, תכנית, רישום, חישוב, שרטוט, מפרט, הרשאה, אישור, היתר,  15.1
שהוא או יצירה בקשר עם ביצוע החוזה והשירותים עבור הרשות ו/או בתוצריהם ו/או בכל מהדורה 

ידי ו/או - ו תיקון ו/או שינוי שנערך בהם (לרבות מהדורה ו/או תיקון ו/או שינוי שנערכו עלו/א
מטעמו) ו/או בכל מידע ומסמכים שהוכנו ו/או שהוגשו במסגרתם,  מיידי - ו/או על הספקבהמלצת 

, יהיו ")מידע סודי(להלן: " לרבות הזכויות הקשורות ו/או הנובעות, במישרין ו/או בעקיפין מהם
ידי הרשות ו/או מי -לכתחילה קניינה המלא והבלעדי של הרשות, בין אם הוכנו ו/או נערכו עלמ

מוותר בזאת וכן יהיה מנוע  הספקוו/או מי מטעמו  הספקידי - מטעמה ובין אם הוכנו ו/או נערכו על
 . למידע הסודין וסוג שהן בקשר יומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מ

ו/או מי  הספקובהר בזה, כי הרשות תהא רשאית, מבלי שתידרש לכך הסכמת מ ,למען הסר ספק 15.2
ו/או מי מטעמו יהיו זכאים לכל תמורה בשל כך, להעביר ו/או למכור ו/או  הספקשמטעמו ו/או מבלי 

בקשר עם ביצוע החוזה והשירותים, וכן לעבדם ו/או  או בכל חלק ממנו מידע הסודילהשתמש ב
ידי הרשות ו/או -עלנערך ו/או הוכן פי שיקול דעתה הבלעדי, בין אם - עת ועלשינויים, בכל בו לערוך 

 ו/או מי מטעמו.  הספקידי - על ךו/או נערהוכן מי מטעמה ובין אם 

לרשות  הספקמכל סיבה שהיא, ימסור להלן או  27 או  .19.2  לעיל, 13 כאמור בסעיףבוטל החוזה  15.3
כמפורט הסודי כל העותקים וההעתקים של המידע ימים ממועד ביטול החוזה, את  (שלושה) 3 תוך

בהתאם לשיקול דעתה  ,הרשותלו לעיל או יבצע בהם כל פעולה אחרת שתורה   .15.1 משנה בסעיף
  .הבלעדי
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  בר רשות בלבד הספק 16

לכל אותם אום מוקדם עם המנהל יבת, יהיו רשאים להיכנס וו/או כל הפועלים מטעמ הספק 16.1
לא יתפרש בצורה כלשהי כמקנה  ,, אולם דבר זהשירותיםצוע ההמקומות בהם יהיה צורך לשם בי

או זכות בלעדית אחרת לגבי מקום שאליו הותר להם  , שימוש, זכות חזקהוו/או כל מי מטעמ ספקל
  להיכנס בהתאם להוראות סעיף זה.

לא ישתמשו בכל ציוד של הרשות ולרבות ולא למעט, טלפונים,  ,וו/או כל הפועלים מטעמ הספק 16.2
מראש  המנהלהחוזה ובאישור  פי-על', אלא לצורך ביצוע התחייבויותיהם וים, פקסים וכדמחשב
 .ובכתב

, יםמטלטלין אחרו/או כל  צים, ציודו/או כל הפועלים מטעמו, לא ישתמשו ולא יאחסנו חפ הספק 16.3
  .ולצורך ביצוע השירותים בלבד המנהל או מי מטעמואלא במקום שעליו הורה 

   הספקביצוע על חשבון  17

אינו ממלא את  הספק ,פי שיקול דעת הרשות-ועל הספקמוטלת חובה על  החוזהכל מקום שלפי  17.1
  .הספקהחובה האמורה, רשאית הרשות למלאה בעצמה, או באמצעות אחרים מטעמה על חשבון 

 ,לעיל .17.1 משנה הוצאות שהוציאה, בגין האמור בסעיףהמתחייב לשלם לרשות את כל  הספק 17.2
מסך ההוצאות כאמור, בהתאם לחשבון שתגיש לו ) עשרה אחוזים( %10 - ל בתוספת סכום השווה 

ימים מיום  (שבעה) 7הרשות, מבלי לערער על הצורך בהוצאות האמורות ועל גובהן, וזאת, תוך 
להלן, הסך האמור מהווה  .17.5 משנה הדרישה. הצדדים מצהירים בזאת, כי בכפוף להוראות סעיף

  ר נגרמו לרשות בנסיבות האמורות. פיצוי הולם וסביר לנזקים אש

לעיל, יהווה ראיה חותכת בין  .17.2 משנה ידי הרשות, כאמור בסעיף- על ספקלחשבון שיוגש  17.3
  ידי הרשות.-הצדדים לעניין ההוצאות שהוצאו על

הרשות רשאית לקזז את סכומי ההוצאות שהוציאה, כאמור בסעיף זה, מהתמורה המגיעה ו/או  17.4
 הספקעל ובמקרה זה תחול  ,הרלוונטית , ובמידת הצורך מהערבותההחוז פי- על ספקשתגיע ל

   .לעיל .11.7 משנה החובה שבסעיף

מנת -לעיל, על .17.2 משנה מובהר בזאת, כי לא יהיה בתשלום הסכום האמור בסעיף ,למען הסר ספק 17.5
ו לכל סעד אחר ו/א ,מנת לגרוע מזכותה של הרשות- פי החוזה ו/או על- על הספקלגרוע מאחריות 

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

  איסור הסבת החוזה 18

פי - או להמחות את זכויותיו על(לרבות קבלני משנה) אינו רשאי למסור או להעביר לאחר  הספק 18.1
 ת ממנו, אלא באישור הרשות מראש ובכתב.החוזה או את החובות הנובעו

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

ת מלוא ההתחייבויות מראש בכתב, וכן לאחר שקבלני המשנה כאמור קיבלו על עצמם, בכתב, א
. למען ])הטכנימפרט ( נספח א'לרבות ההתחייבויות הכלולות ב[ פי החוזה- על הספקהמוטלות על 

שא באחריות המלאה, המוחלטת והבלעדית, כלפי הרשות ו/או יי הספקמובהר בזאת, כי  ,הסר ספק
באמצעות קבלני  יםהשירות, וכן כי לא יהיה בביצוע השירותיםבקשר עם ביצוע  ,כלפי כל מי מטעמה

לגרוע מאחריות כדי מנת להטיל על הרשות אחריות מכל מין וסוג שהיא ו/או -על ,משנה כאמור
מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה  הספקופי החוזה, -ו/או מי מטעמו על הספק

  .ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך

  חו, כולן או חלקן, אסורות בשעבוד כלשהו. לפי החוזה או מכו הספקזכויותיו של  18.2

תהא  ,לעשות בניגוד להוראות סעיף זה הספקשיתיימר או דיספוזיציה אחרת העברה  ,כל מסירה 18.3
 בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.
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  ספקאיסור הכנסת שינויים ב 19

, ")התאגיד" (להלן: הספקתאגיד מבנה במידה וייעשה שינוי ב ,מתחייב להודיע לרשות הספק 19.1
ידי -הוספתן או חלוקתן מחדש, על ,ידי העברת זכויות- הוספת חבר או שותף, עלתוצאה ממיזוג, כ

, או בין חברי העברת מניות או הקצאת מניות חדשות, בין שנעשו בין חברי התאגיד לבין עצמם
ו/או  30%, באופן שמשנה את הון המניות והשליטה במעל חבר התאגיד שאינוובין מי  התאגיד

כאמור ו/או (במקרה של מיזוג) שבסוף השינוי תאגיד אחר לעבור לידי שליטה בתאגיד שיגרום ל
 מהון המניות של הגוף הממוזג. 50% -יהיה בעל פחות מ הספק

ל וטיקול דעת סופי ומלא לבילעיל, יהיה לרשות ש .19.1משנה  לרשות כאמור בסעיף הספקהודיע  19.2
 ספקלצורך בנימוק נוסף, ובלבד שתודיע על כך אף בלא  ,ממועד ההודעה על שינוי כאמור ,החוזה

 לפני מועד הביטול. ,םמיי (ששים) 60 בהתראה מוקדמת של

  שימוש בזכות הרשות-אי 20

לא תשמש תקדים ולא  ,י החוזה במקרה מסויםיהסכמת הרשות לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנא 20.1
 ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

כויותיה לפי החוזה, לא ייחשב הדבר כויתור על זכויותיה לא השתמשה הרשות במקרה מסוים בז 20.2
 אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן.

  העדר בלעדיות 21

והרשות רשאית בכל  השירותיםבלעדיות כלשהי לביצוע  ספקכדי ליתן ל ,פי חוזה זה-אין בהתקשרות על
גם תוך  יםו/או דומ יםזהשירותים  מתןו/או אחרים לקול דעתה המוחלט, להתקשר עם אחר יפי ש-עת, ועל

  .התקשרותכדי תקופת ה

  דין העתק כדין מקור 22

  חוזה זה נערך ונחתם בהעתקים שדינם כדין המקור.

  מתן הודעות 23

 ,יכול שתימסרנה ביד ויכול שתישלחנה בדואר הודעות רשום, ובהישלחן כך ,כל ההודעות לפי החוזה
שעות מעת מסירתן בדואר ישראל כיאות, כל (שבעים ושתיים)  72בחלוף  ,תיחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן

  עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

  חוזה ממצה ושינוי החוזה  24

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

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

 ותנאיי המכרז  מסמכי המכרז, לרבות טופס הזמנת ההצעות במסגרת הספקכדי לגרוע מכל התחייבויות 
   ., אשר יחייבו אותו באופן מלא בכל הקשור לביצוע חוזה זה והשירותיםעל נספחיו

ידי שני הצדדים - כל שינוי בחוזה ייעשה באמצעות מסמך נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב, וייחתם על
, על דף הנושא לוגו של רשות שדות התעופה בלבדבאמצעות מורשי החתימה מטעם כל אחד מן הצדדים ו

ונחתם כנדרש, יצורף כנספח במסמך כאמור לא יהיה בר תוקף. שינוי כאמור, לאחר שהודפס  –שאם לא כך 
  כחלק בלתי נפרד הימנו.ייחשב לחוזה ו

  בכתב -ויתור הרשות  25

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

   תוקף החוזה 26

ונספחיו משקפים את מלוא ההסכמות בין הצדדים וגוברים על כל דיון, משא ומתן, הבנה,  זההחו
  טרם חתימת חוזה זה. ,התכתבות ומסמך קודמים שהוחלף בין הצדדים
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  הר המידותושמירה על ט 27

  כדלקמן:ומתחייב מצהיר  הספק

, במישרין ו/או ו/או יקבל בלו/או קיו/או יתן ו/או נתן  ו/או יציע לא הציע ,כי הוא ו/או כל מי מטעמו 27.1
בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על 

בה ו/או נושאי המשרה רשות הכל החלטה של השפעה על התקשרות הרשות עימו בחוזה זה, לרבות 
במהלך  ,מתחייב שלא לעשות כןו ,בעניינו של חוזה זה עם חתימתו הו/או מי מטעמ הו/או עובדי

  .ההתקשרות תקופת

, במישרין ו/או ו/או ישתף פעולה ו/או שיתף פעולה ו/או ישדל לא שידל ,כי הוא ו/או כל מי מטעמו 27.2
מנת -ו/או כל גורם אחר, על הו/או מי מטעמ הו/או עובדירשות נושאי משרה אצל ה עםבעקיפין, 

 במהלך תקופת ,מתחייב שלא לעשות כןו ,ימתועם חת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור לחוזה זה
  .ההתקשרות

, במישרין ו/או ו/או ישתף פעולה שיתף פעולה ישדל ו/או כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל ו/או 27.3
בעקיפין, עם נושאי משרה ברשות שדות התעופה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר 

ים לחוזה זה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא וונטירלבמטרה לקבוע מחירים ו/או תשלומים 
  .במהלך תקופת ההתקשרות ,ומתחייב שלא לעשות כן ,, עם חתימת חוזה זהתחרותית

 אדלעיל, תה 27בסעיף  , כי אם יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיוספקידוע ל 27.4
מוותר  הספקזה מעיקרו, ו ההרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל חוז

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

  , תהווה הפרה יסודית של החוזה.הספקדי י-על ,לעילזה  27הפרת איזה מהוראות סעיף  27.5

  אחריות כלפי השלטונות 28

ת אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים, הרשויות המקומיות ורשויו יהיה הספק 28.1
-עלהרשויות האמורות  ידי- עלכלשהן, עבור כל החובות המוטלות ו/או שתוטלנה  אחרותמוסמכות 

  החוזה.  פי-עלבקשר לביצוע השירות  ,הוראות כל דין פי

שיועסקו על ידו  ,י בטיחות ותנאים אחרים לשמירת בריאות העובדיםיחייב להבטיח תנא הספק 28.2
במובנו של  מפקח ידי- עלין דרישה חוקית, כפי שיידרש כל דין ואם א פי-עלכדרוש  ים,במתן השירות
לנותני  בטיחות וגהות - 'דנספח ולקיים את הוראות  1954-תשי"דה ,קוח על העבודהיחוק ארגון הפ

חובה או הוראה בהתאם לכל  ,הספקלגרוע מאחריות כדי  ,אין באמור .שירותים/הספקה לרשות
ו/או כל תקנות  ,הספקחות וגהות הנהוגות אצל דין ו/או הנחיות בטיכל פי - המוטלת עליו על

 ההתקשרות.משך כל תקופת ב, וזאת השירותיםהבטיחות בעבודה הרלוונטיות לביצוע 

  מעני הצדדים 29

 .כמפורט ברישא לחוזהיהיו  ,לצורך מתן הודעות ,מעני הצדדים לחוזה זה 29.1

 ,ימים (שלושה) 3 בתוך ,בכתבלהודיע על כך למנהל  הספקמתחייב  ,הספקהיה ויחול שינוי בכתובת  29.2
  מיום שינוי הכתובת.

   השירותיםהשפעת סכסוך על ביצוע  30

באופן בלתי חוזר, כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת ו/או אי הסכמה  ,מצהיר ומתחייב בזאת הספק 30.1
, שהובין הצדדים, מכל מין וסוג שהן, לרבות מחלוקת ו/או אי הסכמה אשר נדונה במותב שיפוטי כל

 ,פי החוזה-ו/או בביצוע שאר התחייבויותיו על השירותיםחריות להמשיך בביצוע בא הספקשא יי
  הוראות החוזה.כל לללא כל עיכובים ו/או השהיות, בהתאם 

מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל דין, לרבות הוראות חוק החוזים (תרופות בשל  ,למען הסר ספק 30.2
מקרה לבטל את החוזה, וזאת מכל סיבה  לא יהיה רשאי בשום הספק, 1970-תשל"אההפרת חוזה), 

 סעד ממוני בלבד.  היהי ,פי החוזה- על ספקלשהיא, והסעד היחיד אשר יעמוד 
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  קיזוז ועיכבון 31

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

מכל תשלום המגיע ו/או שיגיע  ,פי חוזה זה-רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או פיצוי שיגיעו לה על
וכן תהיה רשאית לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל  פי חוזים אחרים-זה ו/או על פי חוזה-על ספקל

  פי הסכמים אחרים שבין הצדדים.-פי החוזה ו/או על-כלפיה על קהספמין וסוג שהם להבטחת חובות 

  הספקאישור פרטיי בנק  32

הבנק  ידי-על, נספח נפרד וחתום הספקלעיל, מצרף בזה  9לשם קבלת תשלומי התמורה, הנקובה בסעיף 
  .'אנספח יהנוסח המצ"ב לחוזה ומסומן כ פי- עלומאושר בחתימה וחותמת מורשי החתימה, 

  ברירת דיןסמכות שיפוט ו 33

סמכות ייחודית לדון בכל עניין הקשור והנוגע בקיום  יפו, תהא-בת"א כיםמשפט המוסמה תילב 33.1
   חוזה זה.

כללי ברירת דין ל עאשר יגברו  ,פי חוקים אלה- על החוזה יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על 33.2
 המפנים לתחולת דין זר.

 

  :לראיה באו הצדדים על החתום
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

   

       

  הספק
  מורשי החתימה מטעמו ידי- על

   הרשות  
  מורשי החתימה מטעמה ידי- על
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  רשימת נספחים
  
  

  אשר זכה במכרז הספקנשוא הצעת  – וכתב כמויות ימפרט טכנ  -  'אנספח       

  ד ענייניםנוסח כתב התחייבות בדבר היעדר ניגו   -  'בנספח       

  של נותן השירות/בעל התפקיד נוסח כתב התחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים  -  1נספח ב'

  נספח הוראות ביטחון, אבטחת מידע ושמירת מידע  -  'גנספח 

  נספח בטיחות וגיהות  -  נספח ד' 

  נספח שמירה על איכות הסביבה  -  'הנספח       

  פח בטיחות מניעת אשנס  -  'ונספח       

  נוסח ערבות לביצוע התקנות  -  'זנספח       

  החוזה קיוםנוסח ערבות ל  -  1'זנספח       

  נוסח ערבות בדק  -     2'זנספח       

    נספח תעודת קבלה  -  'חנספח       

  נזיקין וביטוחאחריות בנספח   -  'טנספח       

  נספח אישור עריכת ביטוחים  -  'ינספח       

  הספקשור פרטיי בנק נספח אי  -  'אנספח י      
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  נספח א'

  וכתב כמויות מפרט טכני מיוחד

  

  ]בנפרדמצורף [
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 נספח ב'
  

  כתב התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים
  
  

 לכבוד
  רשות שדות התעופה

  
  כתב התחייבות הנדון:

  
  

: הספק) מצהיר ומתחייב בזאת בשם "הספקנציג אני, הח"מ, _____________, ת.ז __________ (להלן: "
___________, באופן סופי, מלא, מוחלט ובלתי חוזר, כלפי רשות שדות התעופה (להלן: ______________

אספקה, התקנה ואחזקת מערכות מתן שירותי ל -   __________________מס'  "), בקשר עם חוזההרשות"
, ")החוזה(להלן: " בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה לטיפול במים בשיטת אוסמוזה הפוכה, המותקנות

  כדלקמן:

-את השירותים וכי הוא קרא היטב והבין את השירותים המפורטים עלנבחר לבצע עבור הרשות הספק כי   .1
 .")השירותיםלהלן: "פי החוזה (

ניגוד קיים) (וניתן להסיק באופן סביר, שגם לא יתכי במועד חתימתי על גבי כתב התחייבות זה, לא קיים  .2
לבין מתן  ,האחרים הספק, במישרין ו/או בעקיפין, בין עיסוקי כלשהם עניינים ו/או ניגוד אינטרסים

מעניק עבור  הספקובהתייחס לשירותים אותם  ,השירותים (לרבות בגין מתן השירותים עבור הרשות
 שוקל לעבוד). קהספקשרי עבודה ו/או עימם לספק אשר עמם קיימים  ,גופים, ארגונים או פרטים

אינו מנהל קשר עסקי ו/או קשר כלשהו, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, עם גורם   הספקבגדר האמור, 
 וכמפורט שם. לחוזה .3.8.2בעל אינטרס, כהגדרתו בסעיף משנה 

זה,  חוזהאינו מעניק שירותים הזהים או דומים לשירותים המפורטים בבנוסף ועדיין בגדר האמור, הספק 
  .וכמפורט שם לחוזה .3.8.3 משנה מו ו/או באמצעות מי מטעמו, לצד בסכסוך כהגדרתו בסעיףבעצ

לא  ההתקשרות,במהלך כל תקופת גם כי  ,מנת לוודא-על ,מתחייב לנקוט בכל האמצעים שיידרשוהספק  .3
, הרשותכאמור, לרבות לגבי כל צד שלישי עמו קשורה  ניגוד עניינים ו/או ניגוד אינטרסיםיתקיים מצב של 

  .בקשר עסקי או משפטי, או מצוי בהליך כלשהו הקשור לרשות

בכל מקרה שבו מתקיים או עלול להתקיים איזה , ובכתב ללא דיחוי ,לרשותהספק מתחייב להודיע  .4
בהתאם לכל הוראות הרשות לעניין זה, וככל שיידרש  הספקיפעל  ,במקרה זה מהנסיבות המפורטות לעיל.
ו/או להפסקת הקשר עם גורם בעל  להסרת ניגוד העניינים האמורמידית  יימנע מלכתחילה או יפעל

  אינטרס ו/או הקשר עם צד בסכסוך. 

מנותני השירות מטעמו על כל אחד  ,יחולו במלואן וכלשונן ,למען הסר ספק, כל הוראות כתב התחייבות זה .5
 , וכל אחד מהם יו)מבעלי התפקיד ומחליפיהם (ככל שיהו/או  )הספק בעצמו(לרבות נציג של הספק 

האחרים ו/או  יובין עיסוקמתחייב, כי אין כעת ולא יהיה בעתיד כל ניגוד עניינים, במישרין ו/או בעקיפין, 
 .לבין מתן השירותים ,האישיים וענייני

 . החוזה מנת לגרוע מכל הוראות - אין באמור בכתב התחייבות זה ו/או באיזה מהוראותיו, על .6
אלא אם הקשרם מחייב  חוזה, תהא אותה משמעות שיש להם ב ,התחייבות זהלמונחים המופיעים בכתב  .7

  אחרת.
  
  

  :על החתוםהספק ולראיה בא נציג  
  
  

  שם: ___________________ תאריך: ________________ חתימה: _____________
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 נספח  ב'1
  

  של נותן השירות / בעל התפקיד כתב התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים
  
  

 ודלכב
  רשות שדות התעופה

  
  כתב התחייבותהנדון: 

  
  

 מצהיר ומתחייב באופן סופי, מלא, מוחלט ובלתי חוזר ,אני, הח"מ, _____________, ת.ז __________
  כדלקמן:

  

") עם הספק________________________ (להלן: "כתב התחייבות זה, נעשה במסגרת התקשרות  .1
מתן ל _______________________בקשר עם חוזה מס'  "),הרשותרשות שדות התעופה (להלן: "

שירותי אספקה, התקנה ואחזקת מערכות לטיפול במים בשיטת אוסמוזה הפוכה, המותקנות בנתב"ג, 
, ")השירותים(להלן: "והשירותים שניתנים במסגרת החוזה  ")החוזה(להלן: "  עבור רשות שדות התעופה

 .מטעם הספק לרשות ואשר במסגרתם אני נותן שירותים בפועל,
ניגוד (וניתן להסיק באופן סביר, שגם לא יתקיים) כי במועד חתימתי על גבי כתב התחייבות זה, לא קיים  .2

לבין מתן השירותים  ,האחרים י, במישרין ו/או בעקיפין, בין עיסוקיכלשהם עניינים ו/או ניגוד אינטרסים
מעניק עבור גופים, ארגונים או אני רותים אותם ובהתייחס לשי ,(לרבות בגין מתן השירותים עבור הרשות

 לעבוד). יםשוקל אני ו/או הספקקשרי עבודה ו/או עימם לי אשר עמם קיימים  ,פרטים
איני מנהל קשר עסקי ו/או קשר כלשהו, בעצמי ו/או באמצעות מי מטעמי, עם גורם בעל  בגדר האמור,

  .לחוזה וכמפורט שם .3.8.2אינטרס כהגדרתו בסעיף משנה 
 יזה, בעצמ חוזהמעניק שירותים הזהים או דומים לשירותים המפורטים באיני בנוסף ועדיין בגדר האמור, 
 .וכמפורט שם לחוזה .3.8.3משנה , לצד בסכסוך כהגדרתו בסעיף יו/או באמצעות מי מטעמ

לא  ההתקשרות,במהלך כל תקופת גם כי  ,מנת לוודא-על ,מתחייב לנקוט בכל האמצעים שיידרשואני  .3
, כאמור, לרבות לגבי כל צד שלישי עמו קשורה הרשות ניגוד עניינים ו/או ניגוד אינטרסיםיתקיים מצב של 

 בקשר עסקי או משפטי, או מצוי בהליך כלשהו הקשור לרשות.
בכל מקרה שבו מתקיים או עלול להתקיים איזה אני מתחייב להודיע לספק ולרשות, ללא דיחוי ובכתב,  .4

בהתאם לכל הוראות הרשות לעניין זה, וככל שיידרש אמנע פעל א ,במקרה זה ת לעיל.מהנסיבות המפורטו
ו/או להפסקת הקשר עם גורם בעל אינטרס ו/או  להסרת ניגוד העניינים האמורמלכתחילה או אפעל מידית 

 הקשר עם צד בסכסוך.
הקשרם מחייב  אלא אם חוזה,תהא אותה משמעות שיש להם ב ,למונחים המופיעים בכתב התחייבות זה .5

  אחרת.
  

  :על החתום תיולראיה בא
  
  

  שם: ___________________ תאריך: ________________ חתימה: _____________
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  הוראות ביטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיות -' גנספח 

  
 הבהרות קדם. .1

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

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

  קריטיות/מסווגות

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

 

  כללי. .2

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

מהאתרים שבאחריות רשות שדות התעופה בכל חלקי הארץ", וזאת למעט באותם מקומות  דבכל אח

 .3ההתייחסות הינה לטרמינל  םשבה

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

  השונים.

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

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

 האחריות למניעת הברחה של אמצעי לחימה לשטח מדינת ישראל.

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

(לשעבר רא"מ), ורשות שדות התעופה נמנית על גופים אלו. בהיבט זה,  יומי סייברוסיכול א

הנחיות גוף זה בכל הקשור למערכות מחשוב, פיתוח מערכות מחשוב ואפליקציות היוצאות 

 פיהם.- מהם מחייבות את הספק לעבוד על

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

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

 בדרישות המוגדרות בנספח זה.

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

וחתים יחולו עליך הוראות הנוגעות לביטחון הנמל ולביטחון הנוסעים והמטוסים, הנ

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

 אבטחת המידע.

 משנה.- השרות מטעמו, כולל קבלני-כל האמור בנספח זה מחייב את הספק ונותני 2.6
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 ווג וחיוניות של המידע ומערכות המידע.יס 2.7

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

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

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

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

 סודיווג הביטחון "שמור"), וכן בשלב עתידי גם י(מקביל לרמת ס רגיש/חסוי מסחריתהכולל הוא 

 חוק(להלן: " 1981-, התשמ"אהפרטיות תברשתות מסוימות, לרבות מידע הטעון הגנה לפי חוק הגנ

ותה התקינה של הרשות ופגיעה בהן . מערכות המידע חיוניות לפעילמכוחו תקנותהו ")הפרטיות הגנת

  עלולה לגרום לשיבוש, תקלות והפסקת מתן שרות.

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

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

לי בכל הפעילויות למתן שירותים לפי הליך זה. אם במהלך אספקת השירותים, הספק ייווכח, כי כ

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

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

  התקנים התקפים לאבטחת מערכות מידע של מכון התקנים הישראלי; •

  ;מכוחווהתקנות  הגנת הפרטיות דרישות חוק •

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

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

  סווג מסמכי הליך זה. 2.8

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

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

  ם לא רצויות או מורשות.ישתבטיח, כי לא יגיעו לידי

  מטרה. .3

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

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

  הנמל.

  אחריות. .4

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

חטיבת ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול חטיבת הביטחון בנמל (להלן: "
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אי אבטחת המידע ברשות בכל הנושאים ") בכל הקשור לאבטחה הפיזית, וכן מול אחרהביטחון

לנספח זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת  4.6הקשורים למחשוב ומידע, כמפורט בסעיף משנה 

  מתן השירותים, כהגדרתה בחוזה.

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

 ביטחון.

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

הממונה  – חטיבת התקשובאבטחת המידע ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול 

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

 בחוזה.מתן השירותים, כהגדרתה 

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

 כנאמן אבטחת המידע.

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

  ".המידע

  נאמן הביטחון. 4.6

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

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

שיונות בפרט, וכן מול יאשר עלול הספק לקבל, מול חטיבת הביטחון בכלל, ומול משרד הר

 .חטיבת התקשוב

טחון ויקבל ממנו תדרוך נאמן הביטחון יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מחטיבת הבי 4.6.2

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

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

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

שות ונהלי ביטחון כלליים נוספים, החלים על כל השוהים בתחום הנמל, אשר הביטחון דרי

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 

 .חטיבת התקשובמוסמך 

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

 החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.
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 וחטיבת התקשובנאמן הביטחון יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של חטיבת הביטחון  4.6.5

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

 .כל עת שיידרש לכךב

נאמן הביטחון יאשר בחתימתו כל בקשה למתן רישיון כניסה לשטחים המוגבלים בכניסה  4.6.6

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

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

 פעם לפעם.נתנו מיהתקפים ואלה שי

הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן הביטחון לצורך אישור  4.6.8

 להלן. 5חטיבת הביטחון בהתאם להנחיות סעיף 

 5.2הספק מתחייב להעביר לחטיבת הביטחון את כל הנתונים האמורים לעיל, כאמור בסעיף  4.6.9

 להלן.

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

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

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

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

ידי הספק לתפקיד נאמן הביטחון אינו מהווה גם נאמן -רם שמונה עלהיה והגו 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

פק במהלך כל תקופת נאמן אבטחת המידע ישמש כאיש הקשר לחטיבת התקשוב מטעם הס 4.7.1

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

 התקשוב בכל הקשור לנושאי אבטחת המידע.

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

ימים לפני  7- א יאוחר מתדרוך בנושאי אבטחת המידע הרלוונטיות לנשוא מכרז זה, ל

  תחילת ביצוע השירותים לפי מכרז זה.

נאמן אבטחת המידע יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של חטיבת התקשוב, לא יאוחר  4.7.3

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

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

 לפעול ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו.

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

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

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  4.7.6

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

 שירות והתפעול של המערכות.כאשר ייתכן ותהיה להן השפעה על ה

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

 ינתנו מפעם לפעם.יש

טחת המידע לצורך הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן אב 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

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

הבלעדי וללא צורך במתן הסברים כל  ודעת- מועמד שנבחר. כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול

 להחלטותיו בעניין זה. םשה

 אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום הנמל. .5

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

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

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

אמצעות הטפסים בהעובד ומעבידו מתחייבים לספק את כל הנתונים הדרושים לצורך ביצוע ההליך  5.2

 המפורטים להלן:

  ביטחונית לעובד שהינו אזרח ישראלי: טפסי התאמה 5.2.1



  

 

34 

 

  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.  .5.2.1.5

 זהות.

 רח ישראלי:טפסי התאמה ביטחונית לעובד שאינו אז 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  .5.2.2.3

 תושבתו הנוכחית.

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

קבל גם מחטיבת הביטחון הטפסים המצורפים הינם הטפסים בגרסתם האחרונה. את הטפסים ניתן ל

  .ו/או חטיבת התקשוב

 ידי המועמד,-הספק מתחייב להעביר את הנתונים באמצעות הטפסים הנ"ל, כשהם חתומים על 5.3

  ידי נאמן הביטחון (באמצעות חתימתו עליהם במקום המיועד לכך). -והחתימות אומתו על

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

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

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

רשאית לאסור על כניסת ים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הספק, או חלק מהם, ואף תהיה נהקבל

  טחוניים, בין אם כבר אושרה כניסתו ובין אם לא.ימי מן המועסקים לתחומי הנמל, מטעמים ב

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

 חטיבת הביטחון.

העסקה של אחד מעובדיו ולהזדכות  הספק מתחייב להודיע באופן מידי לחטיבת הביטחון על הפסקת 5.7

  לאלתר על רישיון המעבר לשטחים המוגבלים (אם ניתן) של אותו עובד. 
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טחוני מתאים ואישור מועמד, עשוי להמשך ממספר ימים ועד למספר שבועות. יווג ביתהליך קבלת ס 5.8

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

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

  יה במתן השירותים.ילכך, שהמצאת האישורים לא תגרום לדח

  טחוניות כלליות.יהנחיות ב .6

  טחוני למועסקים.יתדריך ב 6.1

יועסק במתן טחוני (לפי הנחיות חטיבת הביטחון) לכל עובד, שיהספק יערוך תדריך ב 6.1.1

 השירותים, 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- טחוני לא יאוחר מיהספק מתחייב, כי כל עובד מטעמו יקבל תדריך ב 6.1.2

 העסקתו בתחום הנמל.

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

  במסגרתם יעביר לעובדים עדכונים בצרכי חטיבת הביטחון המשיקים לתחום פעילותם.

  שטחים מוגבלים ואשורי מעבר. 6.2

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

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

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

  .1983 -התשמ"ג 

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

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

  עבירו לאחר.באישור זה או לה

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

  המעברים של חטיבת הביטחון.

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

צורך תפקידם שיונות בנמל עבור עובדי הספק בלבד ולילמשרד הר ןאשר יעביר התקשוב

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

  אור סוג רישיון הכניסה הנדרש.יברשות. פניית היחידה תכלול את ת

שיונות יהספק אחראי לבטל ולהחזיר ליחידה המקבלת את השרות ברשות או למשרד הר 6.2.7

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

המוגבל אליו צריך אישור, או שינה את תפקידו ובתפקידו החדש אין צורך ברישיון כניסה 

שיונות אלו למשרד ילשטחים המוגבלים בנמל. באחריותה של היחידה לוודא העברת ר

  שיונות בנמל.יהר

בממוצע כשבועיים עד תהליך הטפול בבקשה למתן רישיון לשטח האווירי עשוי להמשך  6.2.8

שלושה שבועות. התהליך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה לשטח האווירי כוללת בקשה 

  לכניסה ותנועה עם רכב בשטח האווירי.

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

  רישיון כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

  ת הביטחון מאדם הנושא רישיון כניסה לשטחים המוגבלים:דרישות חטיב 6.2.10

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

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

  ידי מנגנון זה.-לשטח מוגבל או לגשת לאזורים מוגבלים המבוקרים על

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 חטיבת  .6.2.10.4

  הביטחון.
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לנוע אך ורק בתוך התחומים, בהם הוא מורשה נושא הרישיון יקפיד להימצא ו .6.2.10.5

  לנוע לפי הרישום על גבי הרישיון.

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

  עבירה פלילית). הרישיון הוא אישי ואינו ניתן להעברה.

  חל איסור להשאיר את הרישיון בתוך הרכב. .6.2.10.7

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

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

ם עבור הנפקת הרישיון החלופי, שיהיה בשיעור כפי שתקבע הרשות וכרוך בתשלו

  מעת לעת.

שיונות כניסה לשטחים יהגשת בקשות לקבלת ר - שיונות ימשרד הר 6.2.11

  המוגבלים:

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

  ו'.  -המשרד פועל בימים א'  .6.2.11.2

  שעות קבלת קהל: 

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

  .                    13:30 – 08:30 –ו' 

  בקשה לרישיון כניסה לשטחים המוגבלים כוללת: .6.2.11.3

מכתב בקשה מהספק בצרוף אישור מחשב הספק כי המועמד  •

  מקבל משכורת מהגורם המבקש.

טפסי בדיקת התאמה ביטחונית.(כולל צילום ת. זהות/רישיון  •

  נהיגה)

(כולל צילום תעודת  טופס הרשאה לבדיקת רישום פלילי •

  הזיהוי או דרכון).
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אור סוג יפניית היחידה המקבלת את השרות ברשות, כולל ת •

  רישיון הכניסה הנדרש.

  שיונות.יטפסים ניתן לקבל במשרד הר .6.2.11.4

 קבלה והובלה של סחורות ומשלוחים. 6.3

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

 טחוניות שלהלן:יגבלים), עליו להקפיד למלא אחר ההנחיות הבהמו

 :קבלניםמיפוי  .6.3.1.1

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

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

, חברות הובלה, ונהגים קבועים קבלניםהשירותים, בכתב, רשימה של 

"), אשר צפויים לשרת אותו במהלך תקופת מתן קבלניםת רשימ(להלן: "

 .5השירותים, ובהתאם להנחיות סעיף 

ים המאושרים ננוסף ברשימת הקבל קבלןאם הספק מבקש לכלול   (ב)

בתקופת מתן השירותים, עליו להעביר לחטיבת הביטחון בקשה מנומקת 

 לעיל. 5ויפעל בהתאם להנחיות סעיף 

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

ים, ולעדכן מידית את חטיבת הביטחון על כל גורם, אשר נברשימת הקבל

ים שהספק הפסיק את קבלת השירותים ממנו, בין ננכלל ברשימת הקבל

 אם מיוזמתו ובין אם ביוזמת אותו גורם.

לצורך פריקה  קבלניםהוגדר תחום תפעולי, המיועד לכניסת  3בטרמינל    .6.3.1.2

והעמסה של סחורה במסוף הקרקעי. בכניסה לתחום זה תתבצע בקרה ובדיקה 

של חטיבת הביטחון ורק לגורמים, אשר אושרו לפי  קבלניםטחונית לפי נוהל יב

  הוראות נספח זה תתאפשר הכניסה לתחום התפעולי.

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

התפעולי תעשה בהשגחה צמודה של המוביל כשתא  ולמשטח הפריקה בשטח

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

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

ידי עובדי הספק בלבד, וככלל לא תתאפשר כניסת הספק - , או מהם, תבוצע על3

ידי חטיבת - ו, למעט מקרים חריגים, שיאושרו מראש עלאל תחומים אל

  הביטחון.
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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 

  ויים המחויבים (המצורף לנספח זה).מחסנים בשינ

 :אבטחת מידע בחצרי הרשות .6.3.2

, יישמרו בחצרי קבלןידי הרשות ל- רשומות ותווך מגנטי או אופטי, שיימסרו על .6.3.2.1

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

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

ידי עובדי התאגיד בחצרי הרשות, טעונה אישור בכתב של -שהוכן עלמידע, 

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

מוש במחשבים נישאים לשם מתן השירותים, נשוא ההסכם יכוונה לעשות ש

מוש כאמור יעשה לפי הנחיות יידי עובדי הספק. כל ש-בות זה, עליהתחי- וכתב

  פיות של אחראי אבטחת המידע לאבטחת המחשבים הנישאים. ספצי

חיבור תווך מגנטי או אופטי לסוגיו למערכות מחשוב בחצרי הרשות טעונה  .6.3.2.3

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

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

  ומה), כל התקן שיכול לשמור מידע, וכל מצע מידע אחר לרבות ניירת.נישא וכד

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

בתוכנות אבטחה חיצוניות והתקנת אמצעי אבטחה חדשים, טעונים אישור 

חטיבת התקשוב, לפי הצעה בכתב של הספק \מראש ובכתב של נציג הרשות

  הצורך.ודיון, לפי 

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

נציגי חטיבת התקשוב, יהיו חטיבת הביטחון, בשיתוף עם משטרת ישראל ושרות הביטחון הכללי, וכן  7.1

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

 נהלי הביטחון, הרשומים בנספח זה, מתקיימים במלואם וכלשונם.
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מערך הבקרה והביקורת יכלול תרגילים שונים לעובדים ולמערכת כולה, וכן ביקורות מתוכננות  7.2

 .המשנה מטעמו- ובאתרים של הספק וקבלני ביקורי פתע בכל מקומות השרותו

, בכל עת ובכל הספק מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מטעם חטיבת הביטחון או חטיבת התקשוב 7.3

טחונית, לשתף פעולה עם המבקרים ולתקן מידית את כל יתדירות, גישה לכל מידע בעל רלוונטיות ב

 החריגות שימצאו.

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

 לסיבת קיומן של אותן חריגות.

ידי הספק במקרה של - הרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן השירותים או את ביצוע העבודות על 7.5

חה והבטיחות בנמל, עד חריגה מכללי הביטחון, אשר, לפי שיקול דעתה, יש לה השלכה על רמת האבט

 לתיקון אותה חריגה.

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

 שמירה על סודיות. .8

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

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

 , להם יחשפו במהלך פעילותם בתחומי הנמל.ומחשוב

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

ך האמור ובכל מסמך דרישות האבטחה במסמ על הצהרת סודיות, לפיה יתחייב החותם לאמור לעיל.

ידי הספק, והוא אחראי כי - משנה, שיועסקו על-אחר, אשר יועבר בנושא זה בעתיד, מחייבות גם קבלני

 .אלה יפעלו לפיהן

יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי הליך  הספק: הספקהצהרות לשמירה על סודיות של  8.3

. מורשה החתימה של התאגידמתו של זה, על הצהרה לשמירה על הסודיות. ההצהרה תלווה בחתי

 .1להלן טופס ימסרו לנציג הרשות; נוסח ההצהרה מצורף לנספח זה, תהצהרת הסודיות 

משנה או -קבלןשרות (עובד של הספק, -כל נותןהשרות: -הצהרות לשמירה על סודיות של נותני 8.4

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

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

  .2להלן טופס לנציג הרשות; נוסח ההצהרה מצורף לנספח זה, 
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 טחוניים.יכללי התנהגות ב .9

מינל חל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשטחים המוגבלים בכניסה בנמל ולאולמות הטר 9.1

 הציבוריים.

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

 ובשעת חירום.

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

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

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

 .עבודתם

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

ת, מטעמו מחויבים לדווח אודותיה לאנשי חטיבת הביטחון או לנציג היחידה המקבלת את השרו

 ולבקשם להעביר המידע לחטיבת הביטחון.

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

 האבטחה וללא אישור אנשי הביטחון אסורה בהחלט!

לקיחה /העברה של כבודה/חפץ כל שהוא מנוסע אסורה בהחלט,לרבות מנוסע שהגיע ממדינה  9.7

   שכנה.

  ועדכונים.שינויים  .10

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

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

ן, דעת- לשנות ולעדכן מי מהוראות והנחיות נספח זה, לפי שיקול םרשאי הביטחון וחטיבת התקשוב

 בכל עת.

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

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

 הוראות נספח זה.

ך היחידה המקבלת את הספק יקבל מראש מידי חטיבת הביטחון בצורה ישירה או בעקיפין דר 10.3

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

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

, אשר מסגרת פעילותו אינה כוללת צורך בגישה לשטחים קבלןלא יחולו על  6.2הוראות סעיף  11.3

 המוגבלים.

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

ן הנוסעים, ציבור המבקרים והמטוסים דעתה של חטיבת הביטחון, השלכה על ביטחו- לפי שיקול

 של החוזה. תחשב כהפרה יסודיתבנמל, 

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

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

 ותו, הנוגעים לרשות ולעבודה לפי הליך זה.המסמכים והקבצים שברש

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבקר פעילות זו ללא הודעה מוקדמת בכל אתר של הספק, ללא 

  יוצא מן הכלל.

בהתאם להוראות החוזה, נציג הרשות רשאי לדרוש את הפסקת העסקתו לאלתר של כל עובד או  11.6

דעתו המוחלט. הספק יפסיק - שות, לפי שיקולמשנה, המועסק במסגרת קשרי העסקיים עם הר-קבלן

 את העסקתו ללא כל ערעור. רש"ת לא תהיה חייבת בהסבר כל שהוא לסיבת הפסקת ההעסקה.

  .נוהל האבטחה בחצרי הספק .12

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

  ממנה.

-והן לקבלני קבלןפול במידע בחצרי הספק. כל האמור להלן מתייחס הן ללהלן הדרישות למקרה של טי

  המשנה מטעמו.

  הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

מערך התקשוב, עליו יבוצעו השירותים בחצרי הספק, יהיה מנותק מרשת המחשבים בחברה.  12.1

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

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

 מכל מידע של חברה אחרת שהספק נותן לו שירות, הוא יהיה רשאי לפעול בהתאם.

 ידי הרשות.-ידי מורשים בלבד, שאושרו על-הגישה למידע של הרשות תעשה על 12.2
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  ידע של הרשות על מחשבי הספק:הגישה למ 12.3

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

ם מנגנון הזיהוי ואימות הזיהוי מבוסס על סיסמאות, על הספק להתחייב ליישום את א

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

  על הספק להציג את המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל.

אישור   הספק יפעיל מערך אבטחה ובקרה על פעילות המשתמשים של הספק במערכת ויקבל 12.3.2

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

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

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

ידי גורמים, שקיבלו אישור מנציג -תוכנות השתלטות מרחוק לשם כך. פעולות תחזוקה יבוצעו רק על

 להיערך לכך מראש. הרשות. על הספק

בוי של מידע של הרשות, ישמרו בכספת נעולה. המפתחות לכספת מצעים נושאי מידע, עליהם ייערך ג 12.5

טחוני של הרשות, שייקבעו למטרה זו. לא יוחלף מורשה כזה ייהיו רק ברשות מורשים, בעלי אישור ב

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

  של החוזה.

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

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

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

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

מגנטי או אופטי), שנמצאים בידי הספק והיו קשורים למהלך אספקת השירותים לרשות, באופן 

ידי גורם כלשהו. זאת, לפי הנהלים והתקנים, לגבי מידע רגיש / חסוי / חסוי -שימנע את שחזורו על

  ר / סודי.ביותר ושמו

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

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

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

  את ללא הודעה מוקדמת במהלך שעות וימי העבודה הרגילים.ההוראות כפי שרשומים, וז

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

  משנה יש להודיע מיד לנציג הרשות על כך.- קבלןשל 
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רכות המידע ידי גורם בלתי מורשה (בין במערכות הרשות ובין במע- בכל חשד לגישה למידע כנ"ל על

המשנה) או אם עולה חשד לתקלה כלשהי בהקשר לאבטחת המידע של -של הספק או של קבלני

  הרשות, 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 

  יג הרשות.הפגיעה ולהסרת הנזק, לפי הוראות נצ

  נוהל תהליכי פיתוח מערכות קריטיות בחצרי הספק. .13

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

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

ל האמור להלן בא בנוסף לשאר דרישות אבטחת המידע וההסכמים . להלן הדרישות. כממוחשבת קריטית

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

  מטעמו. הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

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

 בתוכנית העבודה יוגדרו אבני דרך לבחינת עמידת הביצוע בהיבטי האבטחה שהוגדרו. 13.2

מעבר אבני הדרך הנ"ל יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת הקריטית ואחראי  13.3

 אבטחת המידע של רש"ת.

 ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח": 13.4

 .וידוא התאמת התכנון והפיתוח לדרישות הלקוח  .א

  .בקרת קוד מאובטח  .ב

 .ידי מנהל הפיתוח-וידוא ואישור חסימת "דלתות אחוריות" ופרצות אבטחה על  .ג

 .הגבלת האפשרויות והרשאות הגישה מהיישום לכלל המערכת  .ד

 .בקרת הגישה לליבת מערכות ההפעלה  .ה

 בחינת תקינות הקלט.  .ו

לעיל בכלל  13.4ף באחריות הספק להוכיח ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח" כמוגדר בסעי 13.5

 .ב. לעיל] בפרט.13.4ואת ביצוע בקרת קוד מאובטח [סעיף 

 סביבת פיתוח, סביבת בדיקות וסביבת ייצור. –סביבות עבודה [לפחות]  3יוגדרו  13.6
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מעבר מסביבה לסביבה יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת הקריטית ואחראי  13.7

 אבטחת המידע של רש"ת.

 לשעבר רא"מ.  – ול איומי סייברהיחידה להגנה וסיכ .14

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

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

ות אשר הוגדרו כמערכות מסוג זה, יהוו הוראות או שבמערכת יהיו ממשקים למערכות אשר נמנות עם מערכ

גוף זה הוראות מחייבות לגבי המערכת המדוברת ועל הספק יהיה ליתן מענה הולם לדרישות אלו. הדרישות 

 יועברו בהתאם לסוג המערכת ודרישות הגוף המנחה.
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  שמירת סודיות, סדרי ביטחון - : כתב התחייבות של הספק 1טופס 

  

המועסק ע.מ./ ____________, __________________, הנושא תעודת זיהוי מספר אני הח"מ ________

בתאגיד _________________________, הרשום כחוק, בתפקיד ____________________ והמורשה 

  התאגיד מתחייב בזה בשם הנ"ל ובאופן אישי, כמפורט להלן:הע.מ (שאינו תאגיד)/לחתום ולהתחייב בשם 

  

  מבוא. .1

") והואיל וידיעות הרשות" :התאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלןוהע.מ./הואיל 

מידע רגיש / חסוי תאגיד, או שייוצרו בו עקב ביצוע האמור הינם בגדר ע.מ./ומידע, שהגיעו או שיגיעו ל

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

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

 התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:הע.מ./לפיכך אני הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם 

  דיני הקדמה. .2

  המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההתחייבות כולה.

  תחייבות.תחולת הה .3

התאגיד ובין הע.מ./התחייבות זו היא נספח לכל הסכם (לרבות הזמנה), שנחתם או ייחתם בין  .3.1

  הרשות, מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

התאגיד בכל הע.מ./נספח זה הנו התחייבות כללית לשמירת סודיות וסדרי הביטחון והוא מחייב את  .3.2

  הקשור לביצוע אספקת שרותי תקשוב ברשות.

  פחים.דיני הנס .4

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

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

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

  הביטחון ובנספחיו. בפרק

  שמירת סודיות. .5

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

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

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

- ידי הרשות, באמצעות הוראה מפורשת בחוק ו/או על- המשנה שלי, לאחר שיאושרו על-עובדי וקבלני

  להלן). 6ידי חתימה על טופס מתאים ו/או בכל דרך, שיורה לי נציג הרשות (כמוגדר בסעיף 
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  , המובאים להלן:119-ו 118תשומת לבי הופנתה לחוק הנ"ל ובמיוחד לסעיפים  .5.3

  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 

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

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

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

  אחת.

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

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

  מסר את הידיעה בתום לב.

  גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 

י שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך מ

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

  מאסר ששה חודשים. -המסמך, דינו 

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

  המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

  ידי סימון ואיתות ומסירה עקיפה.- לרבות מסירה על -"מסירה" 

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

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

  אישור מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות.

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

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

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

אשראי מבנקים, מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומקצועית, 

  כתבות משודרות והרצאות.

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

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

 אלא אם קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.

 " לא יכללו ביחס לכל אלה:מידע סודיבמונח " .5.6

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

 תחייבות הספק או צדדים שלישיים.מהפרת ה

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

 לשמירת הסודיות.

 מידע אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי. .5.6.3
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ידי ערכאה משפטית  - מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על .5.6.4

העניק לרשות  ק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו האמור וכןמוסמכת ובלבד שהספ

 שהות מספקת להתגונן. 

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

  נציג הרשות. .6

או בא התחייבות זה יהיה המנהל, האחראי על אבטחת מערכות המידע של הרשות - 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 - אספקת שרותי המחשוב ברשות, את כל הוראות והנחיות הביטחון, הקשורות לכתב

  לפי הצורך. לזמן,-ולביצועו 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 -ידי או על-ציפי אחר עלטחוני ספיהתחייבות זה ו/או כל נספח או מסמך ב-הפרת הוראה מהוראות כתב

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

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

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

  התאגיד.הע.מ./אחריות  .9

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

  הבלעדית בכל נושאי הסודיות וסדרי הביטחון.

  פרוש יחיד ורבים וזכר ונקבה. .10

התחייבות -ך. כל האמור בכתבהתחייבות זה בלשון יחיד משמש אף בלשון רבים וכן להיפ- כל האמור בכתב

  זה בלשון זכר משמש אף בלשון נקבה וכן להיפך.

  הכללת דרישות המפרט ומסמכי הליך הזמנת הצעות. .11

נושאי הסודיות וסדרי הביטחון, הנכללים במסגרת הבקשה לקבלת הצעות, הינם חלק בלתי נפרד מתנאי 

  ההסכם.

  מור לעיל וכמפורט בנספח הביטחוןולראיה באתי על החתום ואני מתחייב לנהוג לפי כל הא

  __________________      __________________      _________________    

  חתימה  מספר תעודת הזיהוי  שם החותם  

  __________________      _________________    

  /ע.מחותמת התאגיד  תאריך  
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  הצהרה על שמירת סודיות. -רות יהש בות של נותןי: כתב התחי2טופס 

  

המועסק ע.מ/____________, ________אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר 

  ________________________, בתפקיד ___________________, מצהיר בזאת:בתאגיד _

והואיל וידיעות  הרשות"): "התאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלןהע.מ/הואיל ו .1

מידע רגיש תאגיד עקב ביצוע האמור הינם בגדר ע.מ/תאגיד, או שייווצרו בע.מ/ומידע, שהגיעו או שיגיעו ל

(לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי הממשלה  י וחסוי ביותר/ חסו

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

  :התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמןהע.מ/לפיכך אני הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם 

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

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

 המובאים להלן:

  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 

 1958 -התשי"ח  ,קר כמשמעותו בחוק מבקר המדינההיה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבו  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 

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

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

  הידיעה בתום לב.

  גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 

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

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

  ששה חודשים.

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

  המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

  י סימון ואיתות ומסירה עקיפה.יד- לרבות מסירה על -"מסירה" 

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

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

  מאת נציג הרשות.

דע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות לרבות מסירת מי - "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, 

  רות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.מסירת ידיעות לכלי התקש
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ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול בכפוף להצהרה  .5

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

  ובכתב מנציג הרשות. מפורש

  " לא יכללו ביחס לכל אלה: מידע סודיא. במונח "

מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל, שלא כתוצאה מהפרת   ) 1(

  התחייבות הספק או צדדים שלישיים.

  הסודיות. תמידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך הפרת ההתחייבות לשמיר  ) 2(

  מידע אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי.  ) 3(

  ידי ערכאה משפטית מוסמכת  -מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על  )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.  

התאגיד, הביא לידיעתי את כל המפורט בכתב הע.מ./חתימה של  האני מאשר כי ____________, מורש .6

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

 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.

 

  צהרה זו והתחייבתי לנהוג לפיהולראיה באתי על החתום, לאחר שקראתי בעיון את הכתוב בה

  

  תאריך: __________         שם החותם: __________________  חתימה: _______________

  

  :נחתם בנוכחות

  

  תפקיד: __________         שם המאשר: __________________           חתימה: _____________
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 נספח ד'
  

   נספח בטיחות וגיהות 
 

  :הגדרות
  
1.  

  ": ספק, קבלן, בעל הרשאה, זכיין, מפעיל או מי מטעמו של אלה.ספק" .1.1.1
") וכן כל מקום אחר רש"ת": כל אחד ממתקני רשות שדות התעופה (להלן: "מקום מתן השירות" .1.1.2

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

ו שיועסק במתן השירותים וכן על כל ספק (לרבות קבלן הוראות נספח זה יחולו על הספק ועל כל מי מטעמ .2
משנה), שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה או כל עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצים במי ממקומות מתן 

 החוזה למתן השירותים.\השירות, במהלך תקופת ההרשאה
  

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

שיפוצים במי ממקומות השירות, במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים, ויישא באחריות המלאה 
מטעמו שיועסק במתן השירותים. ידי כל מי -ידי האמורים לעיל ו/או על-להפרת מי מהוראות נספח זה על

הספק מתחייב שהוראות נספח זה יפורטו בכתב, בכל התקשרות בינו ובין כל ספק מטעמו לביצוע עבודות 
(בין עבודות ההקמה ובין כל עבודה אחרת במקומות השירות), וכל ספק כאמור יאשר בחתימתו, כי 

 ות בינו ובין הספק.הוראות אלו מהוות חלק בלתי נפרד מההתקשרות לביצוע העבוד
  
פי חוק, לצורך -הספק מצהיר, כי הוא וכל עובד מטעמו נושאים ברישיונות ובהסמכות בתוקף, הנדרשות על .4

ביצוע העבודה. הספק מתחייב, כי לא תבוצע כל עבודה מטעמו, בידי אדם שאינו מורשה או אינו  מוסמך 
 לביצוע העבודה.

  

יהות בעבודה, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל) חוק הספק מצהיר בזה כי כל דיני הבטיחות והג .5
, תקנות 1970-, פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל1954-ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד
, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה 2013 -ת לניהול הבטיחות), התשע"גארגון הפיקוח על העבודה (תכני

ותקנותיו, חוק חומרים מסוכנים,  2001-, תקנות שירותי הובלה, התשס"א2007-(עבודה בגובה), התשס"ז
, 1984-ותקנותיו, כללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות התעופה), התשמ"ד 1989- התשנ"ג

,וכל התקנות 1989-פקודת הנזיקין [נוסח חדש], דיני התכנון והבנייה, חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט
המחייבים שהוצאו מכוח מי ממעשי החקיקה המפורטים לעיל, הנוגעים לביצוע עבודות ההקמה והצווים 

ו/או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיבוצעו במי ממקומות השירות במהלך תקופת ההרשאה למתן 
השירותים, והוא מתחייב להבטיח בזה השגחה קפדנית עליהם ולדאוג לכך שכל מי מטעמו ימלא אחר כל 

אות הבטיחות והמשמעת שבדינים האמורים, כל זמן היותם במקום השירות בו מתבצעת עבודה או הור
 בכל מקום אחר בתחומי רש"ת.

   
הספק ימנה מנהל חוזה שישמש כנציגו בשטח העבודה, ויודיע על מינויו באמצעות מכתב למנהל החוזה  .6

  מטעם רש"ת.
  

בפרויקט ספציפי \העסקתם במקום מתן השרות באחריות הספק, כי עובדיו יעברו הדרכה לפני תחילת .7
ולאחר מכן, בתדירות שלא תפחת מאחת לשנה, או בעת שינוי סיכונים בסביבת העבודה (המחמיר מבין 
השניים). ההדרכה תעסוק בסיכוני הבטיחות והבריאות הקיימים במקום העבודה ובהתייחס לתחומי 

  עיסוקם.
  

ך לכך כדין. הספק יישא בכל העלויות הכרוכות בהדרכת ההדרכה כאמור, תבוצע באמצעות אדם המוסמ .8
 העובדים כנ"ל (כולל שכר יום עבודה, ארוחות, הסעות, וכו').
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הספק יצייד את כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע עבודות, בציוד המגן הנדרש בחוק או בתקנות ובנהלי רש"ת  .9
, אטמי אוזניים, קסדות מגן, בהתאם כמו למשל אפודים זוהרים, כפפות עבודה, נעלי עבודה, משקפי מגן

  לסוג העבודה ולסיכונים.
  

לי עבודה תקינים העומדים בדרישות הספק ו/או כל מי מטעמו ישתמשו אך ורק במכונות, בציוד וכ .10
  הבטיחות המפורטות בדין. 

  
ובדיו במקום ידי ע- המופעל עלכלי/ציוד תפעולי לכל  הספק יבצע על חשבונו בדיקות תקינות תקופתיות .11

פי כל דין ותקנות. אישורי ונתוני -ידי גורמים מוסמכים כנדרש על-מתן השירות. הבדיקות יבוצעו על
ידי הספק בתיק ייעודי לכל כלי/ציוד תפעולי.  התיקים הנ"ל יהיו זמינים - הבדיקות כאמור לעיל,  ירוכזו על

 הות רש"ת, וכל גורם אחר מטעמו.ידי ממונה בטיחות וגי-בכל עת במקום מתן השירות, לביקורת על
  

הספק מתחייב לשמור על הסדר והניקיון באתר העבודה ויפנה בכל סוף יום העבודה כל פסולת וגרוטאות  .12
 אל מחוץ למקום מתן השירות, למניעת מכשולים מיותרים. הפינוי יהיה על חשבונו.

  
, והכל בהתאם להוראות חוק הספק ידווח לממונה בטיחות וגיהות ברשות בכל מקרה של תאונת עבודה .13

  .   1954-ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד
  

כח אחר, אלא בתאום עם רש"ת. היה -הספק מתחייב שלא להעביר ביצוע כל עבודה לכל ספק או בא .14
ידי הרשות, ספק המשנה יפעל בביצוע העבודה בהתאם להוראות הבטיחות המפורטות  בנספח -ויאושר על

  זה, לעיל ולהלן.
  

פק מתחייב שלא לבצע עבודה מסוכנת (כגון: עבודה בגובה/גגות, עבודה בחלל מוקף, עבודה באש גלויה, הס .15
עבודות העמסה/פריקה באמצעות מנוף, מלגזה/מתקן הרמה, עבודות חשמל או עבודות בסמוך או מתחת 

בודה בה לקווי מתח, עבודה עם חומרים מסוכנים, עבודה מתחת למסע מורם (סכנת נמחצות), או כל ע
אלא לאחר קבלת היתר עבודה מיוחד בכתב מטעם  –קיימת סכנה ממשית לחיי אדם ו/או נזק רב לרכוש 

  פי נהלי רשות שדות התעופה העוסקים בכך.-הרשות ובכפוף להוראות הבטיחות עליהן תורה הרשות ועל
   

פי -זוהרים הנדרשים עלהספק יספק, על חשבונו, אמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי סימון  .16
  בטחונו ונוחותו של הציבור במקום.     דין, או לפי הוראות הבטיחות של הרשות, כדי להבטיח את 

  
ידי הממונה על - בנוסף למפורט בנספח זה, הספק מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על .17

ות הממונה על הבטיחות ברשות בדבר "). הספק יפעל בהתאם לדרישהממונההבטיחות ברשות (להלן: "
ידי הספק -הרחקת עובד מטעמו המבצע עבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. עובד כזה לא יוחזר להעסקה על

ידי הספק. הספק לבדו יהיה אחראי לכל תוצאה -בתחומי מקום מתן השירות מהמשך מתן השירותים על
של אותו עובד). הרשות תהא פטורה מכל חבות  (באם תהיה להרחקה זו במישור יחסי עבודה ו/או העסקה

ידי עובד שהורחק כאמור ישפה הספק את הרשות בגין כל הוצאה שתהיה -בגין כך. אם תתבע הרשות על
  לרשות בקשר לכך לרבות ו/או למעט הוצאות הגנה משפטית והוצאות משפט.

  
בטיחות ברשות בגלל ליקויי ידי הממונה על ה- הספק יציית מיד לכל הוראה להפסקת עבודה שתינתן על .18

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

שנגרמו במישרין ולא לנזקים לא יהיה הספק זכאי לפיצוי כל שהוא בשל העיכוב שנגרם, לא לנזקים 
  עקיפים שהספק עשוי להיתבע בגינם. הספק לבדו יהיה אחראי לכל אלה.

 
באחריות ועל נסיעה ברכב בשטח האווירי מחויבת בהצבת משואה (צ'קלקה) בצבע כתום על גג הרכב  .19

  פי תקנות רש"ת.-חשבון של הספק, וציות לכללי הנהיגה בשטח התפעולי/מבצעי על
 

  פי הנחיות מנהל החוזה והממונה על הבטיחות, כפי שיוצגו מעת לעת, בנושא בטיחות.-ג עלהספק ינה .20
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הספק מתחייב לציית לכללי רש"ת ולנהליה הרלוונטיים, בכל הקשור להתנהגות בשעת חירום, לרבות  .21
 מצבי חירום ארגונים ספציפיים.

  

ת בעבודה, לכל הגורמים העוסקים הוראות אלה, לא באות במקום החובות החלות בעניין הבטיחות וגיהו .22
  ידי כל רשות מוסמכת אחרת.- ברש"ת, הן באות רק כדי להוסיף על הוראות  כל דין ו/או כלל שנקבע על

 
הסעדה/חנויות/בעל הרשאה מסחרית במידה ונספח זה הינו להתקשרויות במתקני רש"ת מסוג:  .23

  , יחולו בנוסף גם הסעיפים הבאים:אחרת/חוזה עתיר כח אדם
 

פק יציג טרם תחילת מתן השירות, תכנית לניהול בטיחות הכוללת סקר סיכונים  בהתאם הס .23.1
לעבודה במקום מתן  2013-לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג

ידי - השירות, לאישורו של ממונה בטיחות וגיהות רש"ת. תכנית לניהול הבטיחות תוכן ותיחתם על
 ידי מפקח עבודה אזורי ועל חשבון הספק.- בעבודה מטעם הספק,  המאושר על ממונה בטיחות

 
ידי ממונה בטיחות וגיהות מטעם רש"ת, ידאג - עם אישור תכנית ניהול הבטיחות ונהלי הבטיחות על .23.2

הספק להסמכת המנהל מטעמו במקום מתן השירות, כהגדרתו בחוזה, כנאמן בטיחות בעבודה 
 ים בנהלים  ובתכנית לניהול הבטיחות.בהתייחס לכל התחומים הנדונ

 
ידי מפקח עבודה -הספק ימנה מטעמו ממונה בטיחות וגיהות בעל כשירות בתוקף, המאושר על .23.3

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

 
שיפוצים/בנייה/סלילה/עבודות הנדסיות (הכל כמוגדר בצו הבטיחות לעבודות מסוג במידה ונספח זה הינו  .24

  הנ"ל, הסעיפים הבאים: 1-22יחולו בנוסף לסעיפים ),  1961- בעבודה (עבודות בנייה הנדסית), התשכ"ב
 

הספק ימנה מנהל עבודה לבניה ובניה הנדסית מוסמך ומנוסה, שעבר השתלמות/ריענון בתחום זה  .24.1
סד מוסמך, במהלך שלוש השנים האחרונות. מנהל העבודה ישמש כנציגו בשטח העבודה, ידי מו- על

ויודיע על מינויו באמצעות מכתב רשום למפקח עבודה אזורי. הודעת המינוי תכלול גם את פרטי 
העבודות האמורות להתבצע וכן את מועד התחלת העבודה באתר. על מנהל העבודה להיות נוכח 

 כל זמן ביצוע העבודה.באתר הרלבנטי במשך 
 

מיד עם חתימת החוזה, הספק ימנה ממונה בטיחות וגיהות בעל הכשרה בהשתלמות ענפית "בנייה  .24.2
פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים -ובנייה הנדסית", כממונה בטיחות וגיהות מטעמו על

ודה החודשיות שעל מפקח עבודה אזורי יקבע את כמות שעות העב .1996 –על הבטיחות), התשנ"ו 
ממונה 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 

 ת.שעות עבודה חודשיו 32 - מטעם רש"ת על היקף ההעסקה בהתאם לשיקול דעתו, אך לא פחות מ
 

 166הספק יציג, טרם תחילת מתן השירות, תכנית ארגון בטיחותי של האתר, בהתאם לסעיף  .24.3
לתקנות בטיחות בעבודות בנייה ותוכנית לניהול בטיחות הכוללת סקר סיכונים בהתאם לתקנות 

, לעבודה במקום מתן השרות, 2013-ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג
ידי ממונה - של ממונה בטיחות וגיהות רש"ת. התכנית לניהול הבטיחות תוכן ותיחתם עללאישורו 

ידי מפקח עבודה אזורי ועל חשבון הספק. התוכנית - בטיחות בעבודה מטעם הספק, המאושר על
לניהול הבטיחות תתייחס, בין היתר ל: הגשת עזרה ראשונה, כיבוי אש/שימוש במטף, טיפול בשפך 

 זיהום קרקע. כימי, דליפת גז,
 

מנהל העבודה לבניה ובניה הנדסית מטעם הספק ידאג לבדוק את תקינות הפיגומים, הגידור,  .24.4
על הספק לוודא  הסולמות ומתקנים וציוד בכל תחומי העבודה שבאחריותו ויוודא שימוש נכון בהם.

ישיר של מנהל שכל עבודות החפירה, ההריסה והבינוי וכדו' (אם וככל שיהיו), יבוצעו תחת פיקוחו ה
 העבודה, רק לאחר נקיטת צעדי בטיחות לסוג ואופי העבודה שבביצועו.
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ידי -בעבודות חפירה, יגדר הספק את שטחי החפירה (בורות, תעלות, שוחות וכד') באזור העבודה על .24.5
גידור יציב ובגובה המתאים, שימנע נפילות בני אדם וכלי רכב הנעים באזור בשעות החשיכה. על 

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

 
הספק (וכל ספק/קבלן מטעמו) לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי הרשות, אלא לאחר הסכמת מנהל  .24.6

קרקעיים באתר העבודה (כבלי חשמל, - ם תתהחוזה מטעם רש"ת, המאשר, כי לא קיימים מכשולי
צנרת מים, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכדו').  אם קיימים מכשולים מסוג זה, חייב הספק לדרוש ממנהל 

  החוזה נתונים מפורטים ומדויקים על מיקומם וכן הנחיות מפורטות באשר לאופן ומהלכי הביצוע.
 

פק/קבלן מטעמו) לנתק מראש את זרם החשמל, בביצוע עבודות בינוי והריסה, ידאג הספק (וכל ס .24.7
  וזאת לאחר אישורו של רא"ג החשמל ברשות ו/או נציגו.

 
ידי מנהל -פי מפרט, שיאושר על-בניית תקרות תותבות, תקרות אקוסטיות ותקרות ביניים תעשה על .24.8

  החוזה מטעם הרשות.
 

ספק, כתובתו ושמו ופרטיו הספק יציג באתר הבנייה שילוט כולל ובו יצוין: שם החברה הקבלנית, ה .24.9
  האישיים של מנהל העבודה מטעמו. 

 
ממונה בטיחות רש"ת, רשאי במקרים חריגים, להחריג דרישה מהדרישות הנ"ל ולא להחילה על ספק,  .25

 בהתאם לשיקול דעת מנומק, ובלבד שההקלה אינה נוגדת חוק או תקנה כלשהי.
 

אלפיים וחמש ( 2,500שיושת על הספק, בסכום של עמידה באחד מסעיפי נספח זה, יהווה עילה לקנס, -אי .26
  לסעיף.) ₪, מאות
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  'הנספח 

  נספח שמירה על איכות הסביבה

  

 הגדרות

  ": רשות שדות התעופה בישראל. רש"ת"

  כהגדרתו בחוזה הרשות.  ":הספק"

 יחידה של הרשות המוסמכת מטעמה לטפל בהיבטים שונים בתחום -"היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת"

  איכות הסביבה. 

 "מסופים". ות תעופה" ,שד" שדה תעופה  או מסוף אשר מוגדרים בחוזה  ההרשאה -"מתקן"

 מנהל שדה תעופה / מסוף  אשר מוגדרים בחוזה ההרשאה "שדות תעופה", "מסופים". -"מנהל מתקן"

  חובות הספק

רים ורישיונות הנדרשים מחובתו של הספק ובאחריותו כי בכל תקופת מתן השירותים יחזיק הספק אישו .1.1

לשם מתן השירותים, לדאוג לקבלתם של כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או ההסכמות 

כגון ובלי לגרוע מכלליות האמור, רישיון עסק, היתר רעלים, העשויים/ות להידרש מכל גורם שהוא על 

כי יהיו ברי תוקף משך כל תקופת  חשבונו, לשם קיום כל מחויבויותיו לפי ההסכם עם רש"ת, ולוודא

 החוזה.

הספק ידריך את עובדיו וגורמים הפועלים מטעמו להתמודדות עם היבטים סביבתיים הנובעים מפעילתו  .1.2

לרבות מניעת מפגעים וזיהום מים. הספק יחתים כל עובד וגורם אחר מטעמו כי קיבל הדרכה וכי הבין 

את האישורים כאמור, וישמור על התיעוד, במשך כל את תוכנה. הספק יתעד בכתב את ההדרכה שנתן ו

 תקופת החוזה.

מחובתו של הספק לדווח מיידית לרשות, וללא כל שיהוי, על כל מקרה של הפרת הוראות כל דין ו/או  .1.3

מי מטעמו  ידי- עלחשש להפרה כאמור בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה, בין אם נגרם על ידו ו/או 

ת בנושא זיהום אויר, זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי ו/או הובא לידיעתו (לרבו

מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים) ולפעול מיידית לתיקון ההפרה בתיאום עם הרשויות 

 המוסמכות.

פרק  מחובתו של הספק לקיים ולגרום לכך כי עובדיו וכל מי שפועל מטעמו יקיימו במלואם אחר הוראות .1.4

 זה וכל הוראה ו/או הנחיה נוספת אשר נובעת מהנושאים המנויים בפרק זה.

באחריות הספק לשתף פעולה עם נציג הרשות בכל מבדק פנימי ו/או פעולה מונעת ו/או פעולה מתקנת  .1.5

  אשר יידרשו בתחום הגנת הסביבה. 

נושאי ההגנה על הסביבה כל דין ב הוראתבגין כל הפרה של  הרשותהספק מתחייב כי יהיה אחראי כלפי  .1.6

נספח זה לרבות ולא למעט בגין הפרה של  פי-על והתחייבויותיואיכות הסביבה ולרבות בגין כל הפרה של 
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נספח זה. אין באמור כדי  פי- עלהיחידה לאיכות הסביבה ברשות  ידי-על/או ימסרו לו וההנחיות שנמסרו 

ו/או מחדל כלשהם בכל הנוגע  מעשה בגיןמטעמו לגרוע מאחריותו של הספק ו/או מי מעובדיו ו/או של מי 

 שתוגש דרישהלשמירה על ההוראות בנספח זה, והספק מתחייב לשפות את הרשות בגין כל תביעה ו/או 

 .   לעיל כאמור מטעמו מי/או ו מעובדיו מי/או ו הספק ידי-על שנעשו מחדל/או ו מעשה בגין נגדה

ו"ח, אישור, רישיון, היתר או כל מסמך דומה אחר, יהיה כל מקרה בו נדרש הספק לספק לרש"ת מסמך, ד .1.7

 עליו לעשות כן תוך זמן סביר וללא דיחוי. 

 רעש

  .דין כל פי- על כהגדרתורעש חזק ו/או בלתי סביר,  מפגעלהימנע מכל פעולה אשר יוצרת  הספק על .1.8

 הרעש פחתתלה לפעול הספק  באחריות, דין כל פי-על כהגדרתו המותר על עולה הרעש בהם במקרים .1.9

  .המותרות לרמות

  זיהום קרקע

על הספק להימנע מכל זיהום קרקע בעת פעילותו במתחם המתקן ועליו למגן כל חומר מסוכן שדליפתו  .1.10

מהמיכלים התחומים על ידה לקליטת  110%מאצרה בעלת נפח של  ידי- עלעלולה לגרום לזיהום קרקע 

 החומרים במקרה של דליפה.     

  זיהום אויר

  ם קבלן לזיהום אויר, כהגדרתו לפי כל דין.לא יגרו .1.11

הספק מחויב לטפל מיידית בכל תקלה הגורמת, או עלולה לגרום לחריגה מתקני איכות אויר המוגדרים  .1.12

  בכל דין.

  ריח מטרדי

  ח לסביבתו.כל מטרד רי הספק יגרום  לא .1.13

  הספק מחויב לטפל מיידית בכל תקלה הגורמת למטרדי ריח. .1.14

 אוסמוזהמים שפכים ורכז מערכת ה

 חל איסור מוחלט על הגלשת שפכים אל מערכות הניקוז. .1.15

הדין לגבי חומרים מסוכנים, הובלתם  פי- עלשפכים אשר יסווגו כשפכי פסולת מסוכנת, ינהגו בהם  .1.16

 ופינויים וכאמור בפרק חומרים מסוכנים לנספח זה.  

 חל איסור על העברת רכז מערכת אל מערכות השפכים הקיימות ברש"ת. .1.17

הניקוז מיועדת לניקוז מי גשמים בלבד. חל איסור מוחלט על הזרמת כל חומר שהוא, בכל מצב מערכת  .1.18

  צבירה, ללא טיפול מאושר אל מערכת הניקוז.
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  פסולת

  - הגדרות  .1.19

פסולת מוצקה המכילה מרכיבים אורגניים ואנאורגניים שמקורה במוצרי מזון  -פסולת ביתית

חומר מכל סוג, המכיל  - פסולת מסוכנת  דרתה להלן.גזם ומרכיביהם ושאינה פסולת מסוכנת כהג

  .1990חומר מסוכן כמוגדר בתקנות רישוי עסקים (סילוק חומרים מסוכנים) התשנ"א  

 כללי .1.20

הוראות  פי-עלהספק מחויב לטפל בכל פסולת הנוצרת כתוצאה מפעילותו,  .1.20.1

רש"ת וההסכמים הנלווים בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק שמירת 

 1993 -, חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, התשנ"ג1984 -התשמ"דהניקיון, 

ותקנותיהם ולרבות הנחיות הרשות המקומית הרלוונטית, הוראות רש"ת 

 .וההסכמים הנלווים

  פסולת ביתית .1.21

  פסולת ביתית, לרבות פסולת אורגנית, תפונה למיכלים ייעודיים המוקצים  .1.21.1

  רש"ת. ידי- על

  פסולת מסוכנת .1.22

חסן, לא ישנע ולא ישליך הספק פסולת מסוכנת מכל סוג לא יחזיק, לא יא .1.22.1

  שהוא בתחומי הרשות .

הספק ועל חשבונו  ידי-עלפסולת מסוכנת תועבר באם תיווצר בתהליך עבודתו   .1.22.2

לאתר טיפול/הטמנה מאושר לפסולת מסוכנת, זאת בתיאום עם המשרד 

  להגנת הסביבה ועם היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת.

 ידי-עלמסוכנים באם קיימת, תפונה לאתר פסולת מאושר כל פסולת חומרים  .1.22.3

המשרד להגנת הסביבה. קבלות הפינוי ישמרו בידי הזכיין ויוצגו בפני הגורמים 

 ברש"ת בכל עת ומיידית לפי דרישה. םהרלוונטיי

  

  תאריך_______________
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  הצהרת הספק

רה על איכות הסביבה המפורטות בחוזה כי הובאו לידיעתי הנחיות הרשות לשמי ,אני הח"מ מצהיר בזאת .1

 ובנספח איכות סביבה (נספח לחוזה) המהווה חלק בלתי נפרד הימנו. ההרשאה

מבלי למלא אחר   ידי-עלהריני להצהיר כי ידוע לי כי עקב ביצוע עבודות ההתאמה ו/או מתן השירותים  .2

נספח  לחוזה,  פי-עלחיות הוראות כל דין, חוזה ההרשאה על נספחיו והנחיות לרבות אך לא למעט הנ

עלולות לפגוע באיכות הסביבה וכי מילוי האמור לעיל, לרבות אך לא למעט נהלי הרשות הרלבנטיים 

נועדו לצמצם פגיעה ככל הניתן. בהתאם לכך, הובהרה לי חשיבות הנושא וחשיבות השמירה על כל 

ה ברשות הינה הגורם אשר אליו האמור לעיל ברישא לסעיף זה ווכן נמסר לי כי היחידה לאיכות הסביב

יהיה על לפנות, בנוסף לחובתו לדווח על כל הנ"ל למנהל ו/או מי מטעמו, בכל דיווח, בכל הבהרה, בכל 

 תקלה ו/או חשש לתקלה וכי אהיה כפוף להנחיותיה המקצועיות המחייבות.

מחובתי לשמירת כל בנוסף, הריני להצהיר כי ידוע לי כי במילוי הוראות החוזה ונספחיו אין לגרוע  .3

הוראות הדין הקשורות לאיכות הסביבה ולתחומי פעילותי ולדרישות הרשויות הרלבנטיות וכי ידוע לי 

שההנחיות דלעיל אינן מקיפות את כל חובותיי החוקיות בנושא איכות הסביבה והן באות לרבות ולא 

 להמעיט מהוראות הדין הרלבנטיות.

ו/או למי מטעמי את ההנחיות לשמירה על איכות הסביבה בתחומי הריני להצהיר כי מסרתי לכל עובדי  .4

 רשות.

הריני מתחייב בזאת לדווח לרשות מיידית וללא כל שיהוי על כל אירוע חריג שנגרם בתחומי פעילותי ו/או  .5

 שנודע לי עליו במהלך שהותי בתחומי רשות.   

בהן כדי להשיט אחריות על הרשות בכל  רשות ובפיקוחה אין ידי- עלעוד ידוע לי כי בהנחיות שניתנות לי  .6

כל דין והן באות כדי לסייע לי לעמוד בהוראות הדין והוראות החוזה על  פי- עלהנוגע על מילוי חובותיי 

  נספחיו בלבד.      

  

  שם הספק ומס' ת.ז.________________

  ________________/ ע.מ. ומס' ח.פ. /ע.משם החברה

  ____________________________ כתובת

  _____________________________ טלפון

    ____________________________ חתימה
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, תפקיד________, מחלקה_________,  מאשר שדות התעופה ______________ עובד רשות הח"מ,  אני

ו ואת חתם בפני על נספח איכות הסביבה ואישר כי הבין את ההנחיות שנתנו ל ,כי הספק החתום דלעיל ,בזאת

  המחויבויות המוטלות עליו. 

  _______________ -שדות התעופה חתימת עובד רשות
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  'ונספח 

  

  בטיחות  מניעת אשנספח 

  

, בין רשות שדות התעופה _________________נספח זה, מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה מס':     .1

  ").הספקלן: "______________ (לה_________ הספק") לבין הרשותבישראל (להלן: "

  

  .הרשות אתר, ביוחנשוא חוזה זה, כמפורט בחוזה על נספודות עב הספקבמסגרת החוזה, יבצע   .2

  

  העבודה שלעיל, מבוצעת בסמוך למבנים קיימים, שיש בהם ציוד העלול להיפגע משריפה.  .3

  

עלות הפעלת  להלן. 5לא תבוצע עבודה באש גלויה, ללא נוכחות כבאי. חובת התאום כמצוין בסעיף   .4

  הכבאי תחול על הרשות.

  

שעות, לפני תחילת ביצוע עבודות באש גלויה, ומתחייב למלא אחר  72יודיע למפקח, לפחות  הספק  .5

  או נציג הרשות, לגבי זמן ומשך הביצוע של העבודות, ולגבי כל עניין אחר הנוגע לעבודות.הוראות המפקח 

  

  ויה, ללא נציג כיבוי האש, מטעם הרשות.מתחייב שלא יבצע עבודה באש גל הספק  .6

  

, בכל מקרה של אי מילוי הוראה, מהוראות נספח הספקלמנהל ולנציג הרשות, הזכות להפסיק את עבודת   .7

לא תהיה כל טענה ו/או תביעה נגד הרשות,  ספקזה ו/או מהוראות המפקח או הוראות נציג הרשות, ול

  במקרה של הפסקת עבודה כאמור.

  

      

    : ______________הספקחתימת                  תאריך: ___________                 
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 נספח ז'

   לביצוע התקנות נוסח ערבות

  :הערה

 –, שלושה סוגי ערבויות הנקובים לשם כך בהוראות החוזה הרלוונטייםכל אחד מהמועדים להמציא ב הספקעל 
  :נוספת לתקופת הבדק, בנוסח המצ"ב להלן וערבות לקיום החוזהערבות לביצוע התקנות, ערבות 

  לכבוד
  רשות שדות התעופה     

  תאריך: ___________                                           א.נ.,ג.

  מס' _______________לביצוע התקנות ערבות  הנדון:

עד  "), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, לסילוק כל סכוםהחייב(להלן: " 1לבקשת _________________ .1
 ________________________ ובמילים:( ₪  __________________________לסך כולל של 
"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת סכום הקרן) (להלן: "שקלים חדשים

אספקה, התקנה ואחזקת שירותי  מתןל ,__________________________ מס'  החייב בקשר עם חוזה
רשות שדות  עבור, גוריון- לטיפול במים בשיטת אוסמוזה הפוכה, המותקנות בנמל התעופה בן מערכות
 "). החוזה(להלן: " התעופה

 
נו ידי-עללפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב  .2

ות פעילות הסניף, אנו "), במהלך שעהסניף(להלן: " 2___________________________שתימסר ב 
 סכום על יעלה שלא ובלבד") סכום הדרישהנשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן: "

וזאת מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה , הערבות
ן מבלי שנהיה רשאים לטעון ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכ

כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום 
 הדרישה.

  

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

  

 . _________ ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4
  

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

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

  המחולק למדד הבסיס. 
 . )120010המחירים לצרכן הכללי (שמספרו  מדד –" המדד"
  __________.בגין חודש המדד  -" מדד הבסיס"
פי ערבות זו, ואשר לא יפחת בכל - המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע התשלום בפועל על - "מדד החדשה"

  מקרה ממדד הבסיס.
  

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות הדין  .6
שיפוט הבלעדית לדון בעניינים יפו תהיה מסורה סמכות ה- אביב-בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 אלה.
  

                                            
 .הספקשל  שמו המלאיש להשלים את  1
  .יש להשלים את כתובת סניף הבנק/חברת ביטוח 2
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  י החוזה מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.יאנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנא .7
 

 ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין ואינה ניתנת להעברה או להסבה לאחר. .8

  

  בכבוד רב,

  

    חתימה    תאריך    כתובת    שם בנק/חברת ביטוח
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 נספח ז'1

  החוזה  קיוםנוסח ערבות ל

  לכבוד

  רשות שדות התעופה     

  א.נ.,ג.

  תאריך: ___________

  החוזה מס' _______________ קיוםערבות ל הנדון:

"), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, לסילוק כל סכום עד החייב(להלן: " 1 לבקשת _________________ .1
"), בתוספת הפרשי סכום הקרן) (להלן: "שקלים חדשים חמשת אלפים ובמילים:( ₪  5,000של  לסך כולל

 הצמדה למדד כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם חוזה  מס'
אספקה, התקנה ואחזקת מערכות לטיפול במים שירותי  מתןל ,__________________________

 "). החוזהרשות שדות התעופה (להלן: " , עבורגוריון- התעופה בן בשיטת אוסמוזה הפוכה, המותקנות בנמל
נו ידי-עללפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב  .2

"), במהלך שעות פעילות הסניף, אנו נשלם לכם כל הסניף(להלן: " 2שתימסר ב ________________ 
וזאת , הערבות סכום על יעלה שלא ובלבד") סכום הדרישהה (להלן: "סכום הנקוב בדרישתכם האמור

מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש 
תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת 

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

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

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

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

 . )120010מדד המחירים לצרכן הכללי (שמספרו  –" המדד"

 המדד  בגין חודש__________.  -" מדד הבסיס"

ערבות זו, ואשר לא יפחת בכל  פי- המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע התשלום בפועל על - "המדד החדש"
  מקרה ממדד הבסיס.

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות הדין  .6
יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים - אביב-בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 אלה.
 י החוזה מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו. יתנא שינויבאנו מאשרים, כי לא יהיה  .7
 ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין ואינה ניתנת להעברה או להסבה לאחר. .8

  בכבוד רב,

  

    חתימה    תאריך    כתובת    שם בנק/חברת ביטוח

 .הספקשל  שמו המלאיש להשלים את  1
  .וחיש להשלים את כתובת סניף הבנק/חברת ביט 2
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  2'זנספח 

  נוסח ערבות בדק 

  לכבוד

  רשות שדות התעופה     

  א.נ.,ג.

  תאריך: ___________

  ערבות בדק  מס' _______________ הנדון:

"), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, לסילוק כל סכום עד החייב(להלן: "  1לבקשת _________________ .1
________ שקלים __________________ :ובמילים( ₪_______  _____________ לסך כולל של

"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב סכום הקרן) (להלן: "חדשים
אספקה, התקנה ואחזקת מערכות לטיפול  שירותי מתןל ____________________ בקשר עם חוזה  מס'

רשות שדות התעופה (להלן:  , עבורוריוןג-במים בשיטת אוסמוזה הפוכה, המותקנות בנמל התעופה בן
 "). החוזה"

נו ידי-עללפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב  .2
"), במהלך שעות פעילות הסניף, אנו הסניף(להלן: " 2___________________________שתימסר ב 

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

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

  הדרישה.
לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא נהיה  2 -ו  1התחייבויותינו בסעיפים  .3

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

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

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

 ). 120010מדד המחירים לצרכן הכללי (שמספרו  –" המדד" -" המדד"

 המדד  בגין חודש__________.  -" מדד הבסיס"

פי ערבות זו, ואשר לא יפחת בכל - ל עלהמדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע התשלום בפוע - "המדד החדש"
  מקרה ממדד הבסיס.

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות הדין  .6
יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים - אביב-בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 אלה.
 י החוזה מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו. יבשינוי תנא אנו מאשרים, כי לא יהיה .7
 ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין ואינה ניתנת להעברה או להסבה לאחר. .8

  בכבוד רב,

  

    חתימה    תאריך    כתובת    שם בנק/חברת ביטוח

 .הספקשל  שמו המלאיש להשלים את  1
  .ברת ביטוחיש להשלים את כתובת סניף הבנק/ח 2
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 נספח ח'
 

  תעודת קבלה

  

 ___________________________      :     הזמנה מס'

  

  :                   _____________________________     אתר

         

  :   _______________________________ תאור העבודה

  

  והתקבלה: העבודה בהתאם להזמנה שבנדון הסתיימה

 

                ללא הסתייגות                  

  

  עם הסתייגות בהתאם למפורט:                  

  

  :הערות המפקח

   

  

 

  

 

  

 :    ________________                    תאריך                                                    :    המפקחוחתימת שם 

 

  :הספקהערות 

  

  

  

  

  

  

                    :    ________________ תאריך                                                        : הספקוחתימת שם 
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 נספח ט'

  וביטוחנזיקין אחריות בנספח 

  

 

 שייגרם ,תאגיד וכל אדם כל של לרכושו ו/או לגופו נזק לכל ,דין פי-על  באחריותישא  הספק  א.
ו/או עבודות ההתקנה ו/או הפירוק  ו/או באספקת המוצרים ו/או  עקב מתן השירותיםכדי  תוך

  , הספקידי - ,  בין אם נזק כאמור ייגרם על")מתן השירותים ו/או אספקת המוצרים(להלן: "
 ידי כל אדם ו/או תאגיד הפועל מטעמו או בשמו, ומבלי-ידי קבלנים, קבלני משנה ו/או על- על

לרשות, לקבלנים ו/או לקבלני משנה ו/או  ,הספק של לעובדיו לרבות ר,האמו מכלליות לגרוע
  .בגין נזק שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרשות ,, למעטלעובדיהם

  

 שלישי, צד וכל הרשות את מי המועסק על ידו,  וכן את חשבונו על לפצות ,בזאת מתחייב הספק  ב.
 עם בקשר ו/או כדי תוך להם שייגרם מנזק הכתוצא ,להם שיגיעו פיצוי או נזק דמי כל בגין
וכן בגין כל ארוע שבאחריותו  נשוא הסכם זהו/או אספקת המוצרים השירותים עקב  ו/או

  לנזק כאמור. אחריות מכל הרשות את פוטר והוא  כמפורט בסעיף א. לעיל,

  

 מיד מור,כא לרשות שיגרמו הוצאה, או הפסד נזק כל על ,הרשות את לפצות חייב יהיה הספק  ג.
או שנדרשה  הרשות ששילמה הסכום במלוא  כן, לעשות הרשות של הראשונה דרישתה עם

 או נדרשה לשאת בהם בהם נשאה שהרשות והפסד הוצאה בכל וכן ,לשלם בקשר לנזק כאמור
 פי המפורט בסעיף א. לעיל.-על ,הספקעקב כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות  ,לנזק בקשר

  פי סעיף זה יכללו, בין היתר, הוצאות משפטיות שיהיו לרשות.-עלשיפוי ו/או פיצוי 
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   :ביטוח .1

  

 בין ,הספק של ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע כמפורט לעיל, ומבלי הספקלהבטחת אחריות   א.  
ת ו/או עבודו ו/או אספקת מוצרים שירותיםהזה, לפני תחילת  מתן  חוזה פי- על ובין דין פי- על

חשבונו, אצל  על לקיים מתחייב הספקפי חוזה זה, -על הספקידי -על ,ההתקנה ו/או הפירוק
אישור עריכת " -  'י נספחהביטוח כמפורט ב תופוליס חברת ביטוח מקומית ובעלת מוניטין,  את

  ").הספק יביטוח"   (להלן: "ביטוחים

  

  :יחולו ההוראות הבאות הספקעל ביטוחי   ב.

  

 ,אירוע כל על מיד לרשות ולהודיע  ,הספק ביטוחי ייתנא כל ם אתלקיי מתחייב הספק 1
 לשם ,שיידרש ככל הרשות עם פעולה לשתף ,הספק מתחייב לתביעה. כן עילה להוות העלול
 למבטחים. להגישה תחליט הרשות אשר ,ביטוח תביעת מימוש

  

ת אחריותו וכן כל עוד קיימ ,במשך תקופת ההסכם הספקידי - ביטוח חבות המוצר ייערך על 2
 פי דין.- הסכם זה או על פי-על הספקשל 

  

 ,מבטחיו מאת אישור הספק, ימציא ו/או אספקת המוצרים תנאי לתחילת מתן השירותים 3
  ".הספק"ביטוחי  - 'י נספחל בהתאם עריכת הביטוח,  בדבר

 ,ו/או באספקת המוצריםלהתחיל במתן השירותים  הספקרשאית למנוע מ אהרשות תה
עלות כל טענה היהיה מנוע מל הספקכי  ,כאמור לא יומצא במועד. מוסכם במקרה שאישור 

  ,ו/או באספקת המוצרים עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל במתן השירותים ,כנגד הרשות
  בטרם המציא האישור כנדרש.

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

  

המצאת אישורי הביטוח במועד או בהתאם להוראות הסכם זה, לא תגרע -כי אי ,מובהר 4
פי - מתחייב לקיים את כל  התחייבויותיו על הספקפי הסכם זה, ו- על הספקמהתחייבויות 

הצגת - בשל אי ,ו/או באספקת המוצרים מנע ממנו מתן שירותיםיגם אם י ,הסכם זה
 כמפורט לעיל.  ,שוריםאי

  

 שינויים, בביצוע ו/או לרשות בהמצאתו ,הספק דיי- על הביטוח האמור בעריכת אין 5
 של התאמתם בדבר אישור  להוות כדי ,הרשות דרישת לפי בפוליסה והרחבות התאמות
   החוזה. לדרישות הביטוח

 על היכלש 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
ויתור על תחלוף כלפי בדבר ייכלל סעיף  ,הספקביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי 

לא יחוב לטובת אדם שגרם לנזק  ,/או מנהליה, ובלבד שהוויתור כאמורהרשות, עובדיה ו
בזדון, ובביטוחי חבויות הפוליסה תורחב לכלול את הרשות, עובדיה ו/או מנהליה כמבוטח 

  ו/או מי מטעמו. הספקבגין אחריותם למעשה ו/או מחדלי  ,נוסף
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נזק  בגין ,הרשות ד תביעה כנג או דרישה טענה, כל לו תהיה לא כי ,בזה מצהיר הספק 6
 (או עבורו לשיפוי זכאי הספקש נזקוכן בגין כל ו/או רכוש באחריותו ו/או בשימושו לרכושו 
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,
  שגרם לנזק בזדון. ,לא יחול לטובת אדם ,. הפטור כאמורלנזק כאמור אחריות

  

לביטוח  פוליסהלקיים  הספקמבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותיו של   .1  ג.
, על חשבונו,  לביטוח הספקצרף את לחבות כלפי צדדים שלישיים בפרט, תפעל הרשות 

 ,הספקחבות לכיסוי ר קבלנים וזכיינים הפועלים בשטחה, צד ג' אותו עורכת הרשות עבו
החוקית של הרשות  כלפי  צד  הפי הסכם זה, ואת אחריות-על  הספקבקשר עם פעילות 

אותה  פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש), כביטוח עודף החל מעבר לפוליסה צד שלישי - ג'  על
נתי העלול להיגרם לגופו ו/או בגין נזק תאו, וזאת כאמור לעיל לקיים הספקמחויב 

כלפי כל  ,לא יכסה אחריות צד מן הצדדים ,לרכושו של כל אדם או תאגיד. ביטוח זה
 עובד או מעביד.קיימים יחסי  ,שבינו לבין אותו צד ,אדם

  

    .רועידולר ארה"ב לא$ 100,000,000  - יהיה  זו גבול האחריות בפוליסה   .2

 תשלח הרשות   ,כאמור לעיל לביטוח צד ג' שלה הספקהיה והרשות הצליחה לצרף את 
  לפי הכתובת הרשומה בחוזה. ,כאמור הספקאישור על צירוף 

  

  $.5000 - לא תפחת מ ,ותשולם על ידו הספקכי ההשתתפות העצמית שתחול על  ,מובהר  .3

  הספקפי קביעת הרשות, במקרה בו מוטלת על - בהשתתפות העצמית על ישא הספק
  בחוזה זה ו/או לפי הוראות כל דין. אחריות לנזק כאמור

מכל תשלום אשר יגיע  ,רשאית לנכות את הסכום האמור אכי הרשות תה ,מסכים הספק
  .ספקלמאת הרשות 

  

, באמצעות הרשות, השתתפות שנתית בעלות בשיעור הספקישלם  ,תמורת ביטוח זה . 4
י חוזה זה, לפ ספקשהרשות חבה בתשלומם ל ,מסך התשלומים השנתיים פרומיל 256.

מיום שנשלחה דרישת התשלום  ,ימים 14התשלום יהיה בתוך  $.250אך לא פחות מסך 
 ,שהרשות תהא רשאית לנכות את הסכום האמור ,מסכים בזאת הספקידי הרשות. - על

 .ספקמכל תשלום שיגיע מהרשות ל

  

יטוח החל מעבר לכל ב ,כי ביטוח זה הינו שיורי ומהווה כיסוי עודף ,מוסכם במפורש  .5
חשב יערך או התחייב לערוך, וביטוח זה לא י הספקאשר  ,אחריות כלפי צד שלישי
 כאמור. הספקידי - אשר נערך על ,כביטוח משותף לכל ביטוח

 

 מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי רשות שדות התעופה ו/או הבאים  הספק  .6
ות כאמור, תחולתו ידי הרש-יערך עליש ,בכל הקשור להיקף הביטוח ,מטעמה

 רשאי לערוך, על חשבונו, כל ביטוח אחר או משלים כפי שימצא לנכון.  ומגבלותיו, יהיה 

  

מתחייב להודיע לרשות מיד על כל נזק, תביעה או מקרה שיש בהם כדי להוות  הספק  .7
לצורך  ,, ולשתף פעולה עם הרשות  ככל שיידרש על ידהפי פוליסה זו-על לתביעה יסוד 

 פי הפוליסה. -על הספקזכויות הרשות ו/או מימוש 

  



  

 

69 

 

לערוך  הספקמתחייב " המצ"ב, הספקביטוחי " - 'י נספחנוסף לביטוחים המפורטים בב  ד.
ביטוח רכב בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן  ,פי דין-ביטוח חובה כנדרש על

  ול אחריות אשר לא יפחת בגב ,או שימוש בכלי רכב  גין נזק לרכוש צד שלישי עקב בעלותב
 .רועילא ₪ 1,000,000 –מ 

  

פי חוזה זה, תהא רשאית הרשות, -את הביטוחים אשר עליו לערוך על הספקאם לא יבצע   ה.
ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות   הספקאך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת 

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

בדבר עריכת או  ,מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות הספק, והספקלעריכת הביטוחים עבור 
    עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.-אי

  

תהווה הפרה  ,הספקהביטוח החלות על  של איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או ההפר  ו.
 יסודית. 
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 נספח י'

  הספק  יאישור עריכת ביטוח

   ___________ תאריך

  לכבוד

  ")הרשות(להלן: " שדות התעופה בישראל רשות

  7.ד. ת

  7015001 גוריון-נמל התעופה בן

  .,נ.ג.א

 ")הספק___________ (להלן: "_______ ביניכם לבין : "ההסכם")הלן..................... (ל מיום הסכם :הנדון
אספקה, התקנה ואחזקת מערכות לטיפול במים בשיטת אוסמוזה הפוכה, המותקנות בנמל למתן שרותי 

  התעופה שדותעבור רשות  ,גוריון-התעופה בן

רכות מעאספקה, התקנה ואחזקת עם בקשר  ,כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן ,הננו מאשרים בזאת
כמוגדר בחוזה הנ"ל,  ,עבור הרשות ,גוריון-לטיפול במים בשיטת אוסמוזה הפוכה, המותקנות בנמל התעופה בן

  , כדלקמן:הספקשנחתם בין רשות שדות התעופה בישראל לבין 

  
  :ביטוח חבות מוצר .1

  ……………….ועד ליום……………. :  מיוםתקופת הביטוח
ו/או ו/או המיוצרים ו/או המשווקים ו/או המובלים כרים ו/או הנמ הספקידי -בגין המוצרים המסופקים על

 סך של, שלא יפחת מבגבול אחריותוזאת ידי מי מטעמו - ו/או על הספקידי -ו/או המותקנים עלהמטופלים 
  בתוספת הצמדה למקרה ולתקופת הביטוח. ,או שווה ערך בש"ח 1,000,000$

בקשר עם אספקת המוצרים ו/או מתן  ,עילותלא יפחת ממועד תחילת הפ ,התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה
  השירותים.

ידי -כי לא נערך על ,לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי ,חודשים לפחות 12גילוי של כוללת סעיף תקופת  הפוליסה
במקרה של ביטול  ,כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אשר ייכנס לתוקפו ,המעניק כיסוי מקביל ,ביטוח חלופי הספק

  חידושה.- נוי לרעה בתנאיה או איפוליסה זו או שי

 הספקבגין אחריותם למעשה ו/או מחדל של  ,הפוליסה תכלול את הרשות, עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים
  וכל הבאים מטעמו. 

  י ה"פוליסה לביטוח אחריות המוצר מהדורת "ביט".יי הפוליסה לא יפחתו מתנאיתנא

  : שלישי) פוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (צד .2

  ……………….ועד ליום……………. :  מיוםתקופת הביטוח
למקרה ובסה"כ  בתוספת הצמדה  ,או שווה ערך בש"ח$  1,000,000סך של שלא יפחת מ: גבולות האחריות
  לתקופת הביטוח.

 
וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה, אבדן ו/או נזק שייגרם לצד  הספקפי  כל דין של - הפוליסה מכסה את חבותו על

מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרשות, לעובדיה ולבאים מטעמה, לרבות בקשר   - ישי (גוף ו/או רכוש) של
 בחצרי הרשות ומחוצה להם. ,ו/או מתן השירותים השירותים אספקת עם 

 ו/או מי  הספקאו מחדלי ו/קשר מעשי ב  ,הרשות, עובדיה ו/או מנהליהלכלול את   פוליסה מורחבשם המבוטח ב
  .וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת עמומט

  
  י ה"פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מהדורת "ביט".יי הפוליסה לא יפחתו מתנאיתנא

  



  

 

71 

 

  :מעבידים אחריותביטוח  .3

  ……………….ועד ליום……………. :  מיוםתקופת הביטוח
  ה"כ לתקופת הביטוח.למקרה ובסבתוספת הצמדה  ,או שווה ערך בש"ח$ 5,000,000סך של ב: גבולות האחריות

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

  בחצרי הרשות ומחוצה להם. ,יםכדי או עקב עבודתם במתן השירות
  

סיקים או היה ותוטל עליהם חבות כמע ,הפוליסה תכלול את הרשות, עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים
  מעבידים של הנפגע.

  
  י ה"פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מהדורת "ביט".יי הפוליסה לא יפחתו מתנאיתנא

  
  :יהיו כפופים להוראות הבאות הספקביטוחי 

הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות ו/או כל אדם או גוף הפועל מטעמה וכן כלפי כל אדם או  .1
 .לפני קרות מקרה הביטוח ,או לוותר על זכות השיבוב כלפיו בכתב לשפותו והתחייב יםגוף שהמבוטח

 שגרם לנזק בכוונת זדון. ,ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם

קודמים לכל ביטוח אחר שנעשה על ידכם, ואנו מוותרים על טענה ו/או  ,המפורטים לעיל הביטוחים .2
 .דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם

יף בפוליסות, אם יש סעיף כזה, המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי שכל סע ,הננו מסכימים לכך .3
 את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי הרשות.

לא יגרע  ,פי הפוליסה-העלול לגרוע מזכויותיו על ,מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב .4
 מזכויות המבוטחים האחרים.

ניתנים לצמצום ו/או לביטול, אלא אם תישלח לכם הודעה על כך בדואר רשום, הביטוחים הנ"ל אינם  .5
 יום מראש. 30לפחות 

 .בלבד הספקחלה על  ,שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים ,ידוע לנו .6

  

  לעיל.האמור  ידי- עלעד כמה שלא שונו במפורש  ,י הפוליסות המקוריות וסייגיהןיאישור זה כפוף לתנא

  
 בכבוד רב,

      
__________________                            _______________  

 חתימה וחותמת המבטח       שם ותפקיד החותם                                          
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  'אינספח 
  

  הספקבנק  פרטיי פרטי חשבון 
  

 שם מלא של בעל החשבון: _________________________
  
  ספר החשבון: __________________________מ
  

  ______________________________________ מספר סניף, שם הסניף ושם הבנק:
  

  מספר ח.פ/ת.ז., של בעל החשבון: __________________________________ 
  

  בציון מספרי תעודות הזהות של כל אחד מהם: ,שמות מורשי חתימה של בעל החשבון
  

____________________________________  
  

  ) על הבנק לציין אם המורשים הינם ביחד או לחוד(  ______________________________________

  
  ___________  :תאריך  : ___________________חתימה וחותמת הבנק

  
  

  :הספקאישור 
  

 )הספקמלא את שמו המלא של יש ל(_________________________  הספקאנו הח"מ מורשי החתימה מטעם 

  משקף נכונה את פרטי הבנק בקשר לחשבוננו. ,הבנק ידי- עלכי האישור הנ"ל אשר הוצא  ,מאשרים בזה

  

      :על החתום
    _______________ חתימה: __________ תאריך: ______________  שם מלא:

    
    ___________________ חתימה: __________ תאריך: __________  שם מלא:
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