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  המוסף -נספח א 

  הוראות מיוחדות סעיף בחוזה  נושא 'סמ

מספר ההעתקים של המסמכים  -  מסמכים הנדסיים  .1
  הנדסיים שימסרו לקבלן

 א. 9.2 

   

העתקים של המסמכים  1 לקבלן יימסרו
  ההנדסיים

השתתפות בבדיקות מסך  - דמי שיעור  - מבדקה  .2
שא הקבלן אם המזמין מבצע את יהחשבון הסופי בו י

  בדיקות החומרים 

  ההשתתפות בבדיקות הוא: שיעור דמי  )7ט.( 10.2 

 0% מסך החשבון הסופי  

 % 0.5 מסך החשבון הסופי 

X % 1 מסך החשבון הסופי  

  הבדיקות יתבצעו במלואן ע"י הקבלן
  ועל חשבונו

סך הפיצוי המוסכם בו  -  מוסכם בגין עיכוביםפיצוי   .3
  שא הקבלן בגין עיכובים בלוחות זמניםיי

משכר החוזה, לכל יום איחור  0.1%  א. 11.4 
  לחוזה (ככל שיצורף) נספח כדכמפורט ב

השיעור המוסכם (באחוזים) שינקב  -  החזר הוצאות  .4
בנוסחה לחישוב החזר הוצאות ישירות בנסיבות בהן 
אישר המזמין הארכת מועדים או עיכוב זמני בביצוע 

  העבודות 

השיעור המוסכם (באחוזים) להחזר   )2א.( 11.7 
) בנוסחה הנקובה בסעיף "P"הוצאות (

  5%) לחוזה, הוא 2א.( 11.7 

השיעור  -התחלת ביצוען הפסקת עבודות לאחר   .5
המוסכם (באחוזים) אשר ישולם לקבלן מתוך הפרש 
התמורות החיובי בנסיבות בהן הופסקו העבודות 

  לצמיתות לאחר התחלת ביצוען בפועל

 השיעור המוסכם (באחוזים) מתוך הפרש  )2א.( 11.8 
  5התמורות החיובי, הוא %

המינימאלי שיעור השינוי החיובי  - הוראת שינויים   .6
משכר החוזה (באחוזים) המהווה הצדקה להגדלת 

  סכומה של ערבות הביצוע

שיעור השינוי המינימאלי משכר החוזה   15.2 
  %20 (באחוזים) הוא

השיעור המקסימאלי להערכת מחירי  - הערכת השינויים  .7
  פי ניתוח מחיר בערך שוק-יחידה על

 %12 השיעור המקסימאלי (באחוזים) הוא )3א.( 15.6

שיעור המקדמה משכר החוזה (באחוזים)  - מקדמה  .8
  שתשולם לקבלן (ככל שתשולם) 

שיעור המקדמה משכר החוזה (באחוזים)  ב. 16.3 
  0הוא %

הסכום המינימאלי להגשת חשבון ביניים  א. 16.4   סכום מינימאלי להגשת חשבון ביניים - חשבון ביניים  .9
  ₪ 200,000 הוא

לפיו/הם ישוערכו מחירי היסוד בחוזה המדד/ים  - שיערוך .10
   (ככל שינקב) ושיעוריהם.

התמורה בגין התחזוקה בלבד, תוצמד  א. 16.6 
, פעם תשומות הבנייהלמדד במלואה 

חודשים קלנדאריים.  12אחת בכל 
תחל מיום ההצמדה הראשונה 

01.01.2018.  

 ידי על החוזה המדד הידוע ביום חתימת ב. 16.6   מדד/י הבסיס  - מדד הבסיס .11
  הצדדים. שני

  

 תשלום לכל קובע/י המדד – המדד הקובע

  מחיר ההקמה הינה סופית וללא הצמדה

 

הצמדה חד שנתית (הצמדה של מחירי    ב. 16.6
חודשים  12היסוד פעם אחת בכל 

קלנדאריים עוקבים, במהלך תקופת 
ההצמדה הראשונה של  –) האחזקה

המדד בגין מחירי היסוד כאמור לעיל, החל 
  . 01.01.2018מיום 
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  סך ערבות הביצוע -ערבות ביצוע  .12

מדד  -א. לחוזה  17.1: למרות האמור בסעיף הערה
  לעיל. 11הבסיס יהיה כהגדרתו בסעיף 

 –ל  ערבות הביצוע תהיה בסך השווה א. 17.1 
  משכר החוזה.  10%

 %5 - ל  ערבות הבדק תהיה בסך השווה א. 17.2   סך ערבות הבדק - ערבות בדק  .13
  משכר החוזה.

- ערבות התחזוקה תהיה בסך השווה ל    סך ערבות התחזוקה-ערבות תחזוקה  .14
שתמסר כנגד החזרת ערבות ₪    50,000
  הבדק

בחוזה זה לא יהיו בשימוש הנספחים  נספחי החוזה   נספחים .15
  כג' , כה' האלה:

סופי מלא ובלתי חוזר, כי אין באמור בנסח זה כדי לגרוע בשום צורה ואופן מחובות ומהתחייבויות  מובהר בזאת באופן
הקבלן כפי שהן נקובות בשאר הוראות החוזה ונספחיו אלא כדי להוסיף עליהן והקבלן מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי 

  ן וסוג שהן בקשר לכך.חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מי

חתימת                   
 ____________הקבלן:______
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  המפרט המיוחד - נספח ב 
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  המפרט הכללי - נספח ג 
 (מצורף על דרך ההפניה)
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  (לרבות כתב הכמויות)המסמכים ההנדסיים  - נספח ד 
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  נספח ביטחון - נספח ה 
  הוראות ביטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיות

  
 הבהרות קדם. .1

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

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

  קריטיות/מסווגות

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

 

  כללי. .2

למען הסר ספק, בכל התייחסות בנספחים אלו ל"המתקן" או "מתקן" תיקרא כאילו נכתב "בתחום 

שבאחריות רשות שדות התעופה בכל חלקי הארץ", מסוף / שדה תעופה וכן בכל אחת מהאתרים 

 וזאת למעט באותם מקומות שבהן ההתייחסות הינה במפורש לאתר מסוים.

מעברי הגבול, שדות התעופה והמטוסים הממריאים מהם, מהווים יעד מועדף לפיגוע  2.1

  לארגוני הטרור השונים.

ת המסוף / שדה ממשלת ישראל, בהחלטותיה, הטילה על רשות שדות התעופה ועל הנהל 2.2

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

הממריא מהשדה, ואת האחריות למניעת הברחה של אמצעי לחימה לשטח מדינת ישראל, 

 זאת גם דרך מעברי הגבול הבינ"ל.

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

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

בהיבט זה, הנחיות גוף זה בכל הקשור למערכות מחשוב, פיתוח מערכות מחשוב 

 ואפליקציות היוצאות מהם מחייבות את הספק לעבוד על פיהם.

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

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

 לעמוד בדרישות המוגדרות בנספח זה.

כספק, המתעתד לפעול בתחום מתקנים אלו, ובדגש על פעילות בתחום השטחים  2.5

לביטחון הנוסעים המוגבלים בכניסה, יחולו עליך הוראות הנוגעות לביטחון המתקן ו

והמטוסים, הנוחתים 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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 סווג וחיוניות של המידע ומערכות המידע. 2.7

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

פגיעה בהן 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.

ווג יות מידע רגיש בדרגות שונות של רגישות או חסיון, כאשר הסמערכות המידע של הרשות כולל

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

ברשתות מסוימות, לרבות מידע הטעון הגנה לפי החוק להגנה על הפרטיות ותקנותיו.  סודי

הרשות ופגיעה בהן עלולה לגרום לשיבוש, תקלות מערכות המידע חיוניות לפעילותה התקינה של 

  והפסקת מתן שרות.

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

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

ותים לפי הליך זה. אם, במהלך אספקת השירותים, הספק החוזה, בכל הפעילויות למתן שיר

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

  הדרישות להלן:

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

  שראלי;התקנים התקפים לאבטחת מערכות מידע של מכון התקנים הי •

  דרישות החוק והתקנות להגנה על הפרטיות; •

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

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

  סווג מסמכי הליך זה. 2.8

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

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

  ים לא רצויות או מורשות.יבצורה שתבטיח, כי לא יגיעו ליד

  מטרה. .3

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

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

  פיגוע בתחום המתקן.

  אחריות. .4

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

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

לאבטחה הפיזית, וכן מול אחראי אבטחת המידע ברשות בכל הנושאים הקשורים למחשוב 
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לנספח זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן  4.6ומידע, כמפורט בסעיף משנה 

  השירותים, כהגדרתה בחוזה.

ידי קב"ט המתקן, יחשב מנכ"ל הספק כנאמן - שורו של המועמד לתפקיד נאמן הביטחון עלעד אי 4.2

 ביטחון.

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

 –אבטחת המידע ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול אגף מידע ומחשוב 

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

 ובמהלך תקופת מתן השירותים, כהגדרתה בחוזה.

ידי אגף מידע ומחשוב, יחשב מנכ"ל - עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן אבטחת המידע על 4.4

 הספק כנאמן אבטחת המידע.

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

  אבטחת המידע".

  נאמן הביטחון. 4.6

נאמן הביטחון ישמש כאיש הקשר לקב"ט המתקן מטעם הספק במהלך כל תקופת       4.6.1

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

ומול משרד הרישיונות  הוראה נוספת אשר עלול הספק לקבל, מול קב"ט המתקן בכלל,

 .בפרט, וכן מול אגף מידע ומחשוב

נאמן הביטחון יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של קב"ט המתקן, לא יאוחר משבוע      4.6.2

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

חלים על כל השוהים בתחום לנאמן הביטחון דרישות ונהלי ביטחון כלליים נוספים, ה

המתקן, אשר לפיהם יידרש לפעול ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו. 

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

 אבטחת מידע מגורם מוסמך באגף מידע ומחשוב.

ובשאר נהלי הביטחון ונהלי אבטחת  על נאמן הביטחון להיות בקיא בפרטי נספח זה     4.6.3

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

נאמן הביטחון יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של קב"ט המתקן ואגף מידע       4.6.4

ויתעדכן באמצעותו בנהלים וכללי ביטחון, העשויים להשיק לפעילות הספק  ומחשוב

 .בתחום הנמל, בכל עת שיידרש לכך

שיון כניסה לשטחים המוגבלים ינאמן הביטחון יאשר בחתימתו כל בקשה למתן ר      4.6.5

 .שיונות קיימיםיבכניסה למי מטעם הספק, וינהל מעקב פנימי שוטף אחר תוקפם של ר
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נאמן הביטחון יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך של קב"ט המתקן ויקבל ממנו      4.6.6

 .י תחילת ביצוע השירותים לפי הליך זהימים לפנ 14- תדרוך בטחוני לא יאוחר מ

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

 .ינתנו מפעם לפעםיהמידע התקפים ואלה ש

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

 .להלן 5לצורך אישור הקב"ט בהתאם להנחיות סעיף 

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

 .להלן

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

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

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

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

 .השירותים

 .נאמן אבטחת המידע 4.7

ידע ישמש כאיש הקשר לאגף מידע ומחשוב מטעם הספק במהלך נאמן אבטחת המ      4.7.1

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

 .מול אגף מידע ומחשוב בכל הקשור לנושאי אבטחת המידע

נאמן אבטחת המידע יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מאגף מידע ומחשוב       4.7.2

 7- ו תדרוך בנושאי אבטחת המידע הרלוונטיות לנשוא מכרז זה, לא יאוחר מויקבלו ממנ

 .ימים לפני תחילת ביצוע השירותים לפי מכרז זה

נאמן אבטחת המידע יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של אגף מידע ומחשוב, לא       4.7.3

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

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

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

 .אשר על פיהם יידרש לפעול ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו

ח זה ובשאר נהלי אבטחת המידע על נאמן אבטחת המידע להיות בקיא בפרטי נספ      4.7.4

 .הרלוונטיים, החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם
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נאמן אבטחת המידע יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של אגף מידע ומחשוב או       4.7.5

גורם רשותי אחר אשר יהווה איש הקשר מטעם אגף מידע ומחשוב בנושאים אלו, בכל 

 .עת שיידרש לכך

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

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

 .של הספק אשר ייתכן ותהיה להן השפעה על הקשירויות והתפעול של המערכות

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

 .נתנו מפעם לפעםיואלה שי

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

 .להלן 4לצורך אישור אגף מידע ומחשוב בהתאם להנחיות סעיף 

 .הספק מתחייב להעביר לאגף מידע ומחשוב את כל הנתונים האמורים לעיל      4.7.9

להלן,  5שאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף אגף מידע ומחשוב ר 4.7.10

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

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

 .כל שהן להחלטותיו בעניין זה

 צורך פעילות בתחום הנמל.אישור העסקה או התקשרות ל .5

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

או להתקשר עם גורם חיצוני, העתיד לפעול בתחום המתקן, רק מועמד שאושר, לאחר שיעבור 

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

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

 הטפסים המפורטים להלן:

  טפסי התאמה ביטחונית לעובד שהינו אזרח ישראלי: 5.2.1

  שאלון אישי+ עלון לנבדק. .5.2.1.1

  כתב ויתור על סודיות רפואית וסודיות המידע. .5.2.1.2

 ין שימוש בסמים.יהצהרת התחייבות בענ .5.2.1.3

 ום ת. זהות / רישיון נהיגה.ציל .5.2.1.4
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טופס לצורכי בדיקה מן המרשם הפלילי בצירוף צילום ת.  .5.2.1.5

 זהות.

בקשה למתן רישיון כניסה לשטח מוגבל במסופי הגבול  .5.2.1.6

 ושתפ"א.

 טפסי התאמה ביטחונית לעובד שאינו אזרח ישראלי: 5.2.2

 שאלון למועמד זר. .5.2.2.1

 צילום דרכון בתוקף. .5.2.2.2

אישור על היעדר רישום פלילי מטעם רשויות החוק של  .5.2.2.3

 מדינת תושבותו הנוכחית.

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

הטפסים המצורפים הינם הטפסים בגרסתם האחרונה. את הטפסים ניתן לקבל גם מקב"ט 

  .המתקן ו/או אגף מידע ומחשוב

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

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

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

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

  טחונית.יב

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

הספקים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הספק, או חלק מהם, ואף יהיה רשאי לאסור על 

טחוניים, בין אם כבר אושרה כניסתו ובין יכניסת מי מן המועסקים לתחומי המתקן, מטעמים ב

  אם לא.

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

 ידי קב"ט המתקן.- על

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

  וגבלים (אם ניתן) של אותו עובד. ולהזדכות לאלתר על רישיון המעבר לשטחים המ

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

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

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

  יה במתן השירותים.יהמציע מתחייב לכך, שהמצאת האישורים לא תגרום לדחהזמנים. 
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  הנחיות בטחוניות כלליות. .6

  תדריך בטחוני למועסקים. 6.1

הספק יערוך תדריך בטחוני (לפי הנחיות קב"ט המתקן) לכל עובד, שיועסק במתן  6.1.1

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

 שטחים מוגבלים ובקרת מעברים. •

 .9טחונית בהתאם לסעיף יכללי התנהגות ב •

  התחייבות על שמירת סודיות ושמירת ידיעות.  •

ימים, מיום  7-הספק מתחייב, כי כל עובד מטעמו יקבל תדריך בטחוני לא יאוחר מ 6.1.2

 תחילת העסקתו בתחום המתקן.

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

  במסגרתם יעביר לעובדים עדכונים בצרכי הביטחון המשיקים לתחום פעילותם.

  שטחים מוגבלים ואשורי מעבר. 6.2

כיוון שהמתקן הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו בשטח  6.2.1

שיון המתקן שטחים מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק למי שניתן לו רי

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

 המוגבלים והמעבר ביניהם.

מתן רישיון כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה למתקן מותנה בקבלת סווג בטחוני  6.2.2

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

  .1983 - מוגבלים), התשמ"ג 

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

  תפקידו דורש זאת.

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

  אחר באישור זה או להעבירו לאחר.

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

  בקרת המעברים של הקב"ט.

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

אשר יעבירם למשרד הרישיונות בנמל עבור עובדי הספק בלבד  לאגף מידע ומחשוב
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לכל בקשה תצורף פניית היחידה  ולצורך תפקידם במסגרת מתן השירותים בלבד.

השרות ברשות. פניית היחידה תכלול את תיאור סוג רישיון הכניסה  המקבלת את

  הנדרש.

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

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

ו ובתפקידו החדש אין צורך שינוי בשטח המוגבל אליו צריך אישור, או שינה את תפקיד

ברישיון כניסה לשטחים המוגבלים במתקן. באחריותה של היחידה לוודא העברת 

  רישיונות אלו למשרד הרישיונות בנמל.

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

אווירי כוללת שלושה שבועות. התהליך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה לשטח ה

  בקשה לכניסה ותנועה עם רכב בשטח האווירי.

מובהר בזאת כי קב"ט המתקן רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את תוקפו של כל  6.2.9

 רישיון כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

  

  דרישות הביטחון מאדם הנושא רישיון כניסה לשטחים המוגבלים: 6.2.10

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

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

יבשתי לשטח מוגבל או לגשת לאזורים מוגבלים המבוקרים על ידי מנגנון 

 זה. 

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

  הרישיון בשטח המוגבל אליו הוא מורשה להיכנס.

  השימוש ברישיון יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד. .6.2.10.3

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

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

  מורשה לנוע לפי הרישום על גבי הרישיון.

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

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

  חל איסור להשאיר את הרישיון בתוך הרכב. .6.2.10.7
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יש לדווח מידית ליחידה המקבלת את השרות ברשות ולקב"ט המתקן על  .6.2.10.8

יונו. החזקה של רישיון שיתום תקופת ההעסקה של עובד ולהחזיר את ר

כניסה שלא כדין מהווה עבירה פלילית. היחידה תדאג להעביר הרישיון 

  לקב"ט.

חידוש רישיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור הקב"ט וכרוך  .6.2.10.9

בתשלום עבור הנפקת הרישיון החלופי, שיהיה בשיעור כפי שתקבע הרשות 

  מעת לעת.

קבלת רישיונות כניסה הגשת בקשות ל -משרד הרישיונות/קב"ט  6.2.11

  לשטחים המוגבלים:

  בקשה לרישיון כניסה לשטחים המוגבלים כוללת: .6.2.11.1

מכתב בקשה מהספק בצרוף אישור מחשב הספק כי המועמד מקבל  •

  משכורת מהגורם המבקש.

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

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

 דרכון).

פניית היחידה המקבלת את השרות במתקן, כולל תיאור סוג רישיון  •

  הכניסה הנדרש

  טפסים ניתן לקבל מהקב"ט. .6.2.11.2

 קבלה והובלה של סחורות ומשלוחים. 6.3

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

 השטחים המוגבלים), עליו להקפיד למלא אחר ההנחיות הבטחוניות שלהלן:

 :מיפוי ספקים .6.3.1.1

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

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

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

קבועים (להלן: "רשימת ספקים"), אשר צפויים לשרת אותו במהלך 

 .4תקופת מתן השירותים, ובהתאם להנחיות סעיף 
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אם הספק מבקש לכלול ספק נוסף ברשימת הספקים המאושרים   (ב)

בקשה מנומקת ויפעל בתקופת מתן השירותים, עליו להעביר לקב"ט 

 לעיל. 4בהתאם להנחיות סעיף 

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

ברשימת הספקים, ולעדכן מידית את הקב"ט על כל גורם, אשר 

נכלל ברשימת הספקים שהספק הפסיק את קבלת השירותים ממנו, 

 בין אם מיוזמתו ובין אם ביוזמת אותו גורם.

ים לתחום תפעולי, המיועד לכניסת ספקים לצורך פריקה והעמסה מתקנ .6.3.1.2

של סחורה במסוף הקרקעי. בכניסה לתחום זה תתבצע בקרה ובדיקה 

טחונית לפי נוהל ספקים של חטיבת הביטחון ורק לגורמים, אשר אושרו יב

  לפי הוראות נספח זה תתאפשר הכניסה לתחום התפעולי.

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

האווירי ולמשטח הפריקה בשטח התפעולי תעשה בהשגחה צמודה של 

המוביל כשתא המטען נעול! (ביקורות תבוצענה באופן אקראי בשערי 

  הכניסה לשטח האווירי).

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

בלבד, וככלל לא תתאפשר  , או מהם, תבוצע ע"י עובדי הספק3טרמינל 

כניסת הספק אל תחומים אלו, למעט מקרים חריגים, שיאושרו מראש ע"י 

  חטיבת הביטחון.

מתקנים בשימוש הספק הנמצאים מחוץ לתחום הנמל והמאחסנים    .6.3.1.5

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

הלי הביטחון המופיעים במקומות השרות) יופעלו לפי כללי האבטחה ונ

  בנוהל הפעלת מחסנים בשינויים המחויבים (המצורף לנספח זה).

 :אבטחת מידע בחצרי הרשות .6.3.2

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

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

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

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

אחראי אבטחת המידע. יש לקבל אישור מראש מאחראי אבטחת המידע 

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

מוש כאמור יעשה יכל ש יבות זה, ע"י עובדי הספק.יהתח-ההסכם וכתב

לפי הנחיות ספציפיות של אחראי אבטחת המידע לאבטחת המחשבים 

  הנישאים. 



 

16  

 

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 

חיצוניים לסוגיהם (  מגנטי או אופטי של תוכנות לסוגיהן וכן להתקנים

DOK מחשב נישא וכדומה), כל התקן שיכול לשמור מידע, וכל מצע מידע,

  אחר לרבות ניירת.

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

בתוכנות אבטחה חיצוניות והתקנת אמצעי אבטחה חדשים, טעונים אישור 

מחשוב, לפי הצעה בכתב של אגף מידע ו\מראש ובכתב של נציג הרשות

  הספק ודיון, לפי הצורך.

לצורך בהירות הנושא, נציג אגף מידע ומחשוב הינו האחראי על אבטחת  .6.3.2.5

המידע ברש"ת. אישור המתקבל מכל גורם אחר ברשות ייחשב כבלתי 

  .חוקי והפרה של נהלי הרשות בנושאי אבטחת המידע לכל סוגיו

 בקרה וביקורת. .7

משטרת ישראל ושרות הביטחון הכללי, וכן נציגי אגף מידע ומחשוב, יהיו הקב"ט, בשיתוף עם  7.1

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

 לוודא כי נהלי הביטחון, הרשומים בנספח זה, מתקיימים במלואם וכלשונם.

דים ולמערכת כולה, וכן ביקורות מתוכננות מערך הבקרה והביקורת יכלול תרגילים שונים לעוב 7.2

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

, בכל עת ובכל הספק מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מטעם הקב"ט או אגף מידע ומחשוב 7.3

ידית את טחונית, לשתף פעולה עם המבקרים ולתקן מיתדירות, גישה לכל מידע בעל רלוונטיות ב

 כל החריגות שימצאו.

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

 בכתב לסיבת קיומן של אותן חריגות.

הרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן השירותים או את ביצוע העבודות ע"י הספק במקרה של  7.5

ול דעתה, יש לה השלכה על רמת האבטחה והבטיחות חריגה מכללי הביטחון, אשר, לפי שיק

 במתקן, עד לתיקון אותה חריגה.

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

 הרשות.
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 שמירה על סודיות. .8

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

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

 , להם יחשפו במהלך פעילותם בתחומי המתקן.מערכות מידע ומחשוב

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

דרישות האבטחה במסמך האמור  ב החותם לאמור לעיל.יחתמו על הצהרת סודיות, לפיה יתחיי

משנה, שיועסקו ע"י הספק, - ובכל מסמך אחר, אשר יועבר בנושא זה בעתיד, מחייבות גם קבלני

 .והוא אחראי כי אלה יפעלו לפיהן

משנה או - שרות (עובד של הספק, ספק-כל נותןהשרות: - הצהרות לשמירה על סודיות של נותני 8.3

עובדיו), יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי הליך זה, על הצהרה לשמירה על 

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

  .2ס להלן טופהסודיות יימסרו לנציג הרשות; נוסח ההצהרה מצורף לנספח זה, 

 טחוניים.יכללי התנהגות ב .9

חל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשטחים המוגבלים בכניסה במתקן ולאולמות  9.1

 הטרמינל הציבוריים.

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

 בשגרה ובשעת חירום.

צורך בטחוני בשעת חירום, בשגרה, ולצורכי תרגול תנועתם של אנשי הביטחון מטעם הביטחון ל 9.3

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

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

 .לצורכי עבודתם

ערך בטחוני, הספק אם נחשפו לסיטואציה או אינפורמציה חריגות, אשר עשויות להיות בעלות  9.5

וכל מי מטעמו מחויבים לדווח אודותיה לאנשי הביטחון או לנציג היחידה המקבלת את השרות, 

 ולבקשם להעביר המידע לקב"ט.

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

 נהלי האבטחה וללא אישור אנשי הביטחון אסורה בהחלט!

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

 שכנה.
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  שינויים ועדכונים. .10

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

ולפי הנחיות הגופים הממלכתיים המנחים. מובהר בזאת, כי מטה  הביטחון ואגף מידע ומחשוב

רשאיות לשנות ולעדכן מי מהוראות והנחיות נספח זה, לפי  יטחון ואגף מידע ומחשובהב

 .דעתן, בכל עת- שיקול

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

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

 עדכון הוראות נספח זה.

הספק יקבל מראש מידי הקב"ט בצורה ישירה או בעקיפין דרך היחידה המקבלת את השירות,  10.3

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

 שונות. .11

ומכללי  אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מנהלי חטיבת הביטחון ואגף מידע ומחשוב 11.1

 .טחוניים, החלים על כל השוהים בתחום הנמליהגות הבההתנ

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

לא יחולו על ספק, אשר מסגרת פעילותו אינה כוללת צורך בגישה לשטחים  5.2הוראות סעיף  11.3

 המוגבלים.

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

דעתו של הקב"ט, השלכה על ביטחון הנוסעים, ציבור המבקרים והמטוסים -לה, לפי שיקול

 של החוזה. תחשב כהפרה יסודיתבנמל, 

סיום העבודה של  שירותים מטעמו, יוחזר לרשות עם-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 -נותן

 כל המסמכים והקבצים שברשותו, הנוגעים לרשות ולעבודה לפי הליך זה.

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

  .ללא יוצא מן הכלל

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

דעתו המוחלט. הספק -משנה, המועסק במסגרת קשרי העסקיים עם הרשות, לפי שיקול-ספק

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

 ההעסקה.



 

19  

 

  .הספק נוהל האבטחה בחצרי .12

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

  חלקים ממנה.

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

  המשנה מטעמו.

  הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

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

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

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

 רת שהספק נותן לו שירות, הוא יהיה רשאי לפעול בהתאם.או מכל מידע של חברה אח

 הגישה למידע של הרשות תעשה ע"י מורשים בלבד, שאושרו ע"י הרשות. 12.2

  הגישה למידע של הרשות על מחשבי הספק: 12.3

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

י מבוסס על סיסמאות, על המציע להתחייב   הרשות. אם מנגנון הזיהוי ואימות הזיהו

ליישום את הפעולה לפי הדרישות לרמת האבטחה הגבוהה בתקן סיסמאות של מכון 

  התקנים הישראלי. על המציע להציג את המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל.

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

  יג הרשות למערך זה. על המציע להציג את המנגנונים אותם בכוונתו אישור של נצ  

 להפעיל.  

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

דיסקים במערכות המחשוב של המציע או הספק, יבוצעו בחצרי הספק ללא תקשורת מרחוק 

רחוק לשם כך. פעולות תחזוקה יבוצעו רק ע"י גורמים, וללא הפעלת תוכנות השתלטות מ

 שקיבלו אישור מנציג הרשות. על המציע להיערך לכך מראש.

מצעים נושאי מידע, עליהם ייערך גבוי של מידע של הרשות, ישמרו בכספת נעולה. המפתחות  12.5

א יוחלף לכספת יהיו רק ברשות מורשים, בעלי אישור בטחוני של הרשות, שייקבעו למטרה זו. ל

מורשה כזה ללא ידיעת נציג הרשות ואישורו לכך. החלפת מורשה כזה ללא אישור הרשות 

  תיחשב להפרה יסודית של החוזה.

שרות או סיום ההתקשרות) - עם סיום הטיפול במידע ספציפי כלשהו (כולל סיום עבודתו של נותן 12.6

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

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

אחר, לפי הנחית נציג הרשות. לאחר ההעברה, יש להשמיד כל מידע, תיעוד, תוכנה ואמצעים 



 

20  

 

הלך אספקת אחרים (כולל מכל תווך מגנטי או אופטי), שנמצאים בידי הספק והיו קשורים למ

השירותים לרשות, באופן שימנע את שחזורו ע"י גורם כלשהו. זאת, לפי הנהלים והתקנים, לגבי 

  מידע רגיש / חסוי / חסוי ביותר ושמור / סודי.

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

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

המשנה על מנת לוודא -הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע בקרה במתחמי הספק או ספק

  ביצוע ההוראות כפי שרשומים, וזאת ללא הודעה מוקדמת במהלך שעות וימי העבודה הרגילים.

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

  משנה יש להודיע מיד לנציג הרשות על כך.-ק או של ספקהספ

בכל חשד לגישה למידע כנ"ל ע"י גורם בלתי מורשה (בין במערכות הרשות ובין במערכות המידע 

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

  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 הפגיעה ולהסרת הנזק, לפי הוראות נציג הרשות.

  נוהל תהליכי פיתוח מערכות קריטיות בחצרי הספק. .13

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

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

. להלן הדרישות. כל האמור להלן בא בנוסף לשאר דרישות אבטחת המידע במערכת ממוחשבת קריטית

וההסכמים שבין רשות שדות התעופה והספק ולא במקומן. כל האמור להלן מתייחס הן לספק והן 

  המשנה מטעמו. הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:-נילקבל

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

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

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

 ואחראי אבטחת המידע של רש"ת.

 ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח": 13.4

 וידוא התאמת התכנון והפיתוח לדרישות הלקוח .א

 בקרת קוד מאובטח  .ב

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

 הגבלת האפשרויות והרשאות הגישה מהיישום לכלל המערכת .ד
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 בקרת הגישה לליבת מערכות ההפעלה .ה

 בחינת תקינות הקלט. .ו

 12.4באחריות הספק להוכיח ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח" כמוגדר בסעיף  13.5

 .ב. לעיל] בפרט.12.4לעיל בכלל ואת ביצוע בקרת קוד מאובטח [סעיף 

 ר.סביבת פיתוח, סביבת בדיקות וסביבת ייצו –סביבות עבודה [לפחות]  3יוגדרו  13.6

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

 ואחראי אבטחת המידע של רש"ת.

 לשעבר רא"מ.  – היחידה להגנה וסיכול איומי סייבר .14

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

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

זה, או שבמערכת יהיו ממשקים למערכות אשר נמנות עם מערכות אשר הוגדרו כמערכות מסוג זה, 

יהוו הוראות גוף זה הוראות מחייבות לגבי המערכת המדוברת ועל הספק יהיה ליתן מענה הולם 

 ברו בהתאם לסוג המערכת ודרישות הגוף המנחה.לדרישות אלו. הדרישות יוע
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  שמירת סודיות, סדרי ביטחון. -: כתב התחייבות של הספק 1טופס 

  

אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק בתאגיד 

והמורשה לחתום _________________________, הרשום כחוק, בתפקיד ____________________ 

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

  

  מבוא. .1

הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלן "הרשות") והואיל וידיעות 

חסוי מידע רגיש / ומידע, שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייוצרו בו עקב ביצוע האמור הינם בגדר 

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

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

 רא"מ), לפיכך אני הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:

  דיני הקדמה. .2

  המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההתחייבות כולה.

  תחולת ההתחייבות. .3

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

  הרשות, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

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

  הקשור לביצוע אספקת שרותי תקשוב ברשות.

  דיני הנספחים. .4

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

  עדיפות.

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

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

  האמור בפרק הביטחון ובנספחיו.

  שמירת סודיות. .5

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

- כתב, ואני מתחייב לשמור עליו בסוד לפי הנהלים, הנזכרים ברישא של ושמור / סודי

  התחייבות זה.

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

המשנה שלי, לאחר שיאושרו ע"י הרשות, באמצעות הוראה מפורשת - לידיעת עובדי וקבלני

 6בחוק ו/או ע"י חתימה על טופס מתאים ו/או בכל דרך, שיורה לי נציג הרשות (כמוגדר בסעיף 

  להלן).
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  , המובאים להלן:119-ו 118תשומת לבי הופנתה לחוק הנ"ל ובמיוחד לסעיפים  .5.3

  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 

היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה,   א.

(נוסח משולב), ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו  1958 - התשי"ח

עקב ביצוע החוזה, והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך 

  מאסר שנה אחת. -לקבלה, דינו 

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

גנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור תהא זו ה

  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 

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

  מאסר ששה חודשים. -של המסמך, דינו 

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

  מהם המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

  לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות ומסירה עקיפה. -"מסירה" 

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

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

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

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

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

ו/או מקצועיים, תכניות עסקיות, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים 

עיתונות לצורך קבלת אשראי מבנקים, מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים ב

  כללית ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.

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

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

 הרשות. הידיעה, אלא אם קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג

 "במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה: .5.6

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

 כתוצאה מהפרת התחייבות הספק או צדדים שלישיים.

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

 לשמירת הסודיות.

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

מוסמכת ובלבד שהספק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו האמור וכן העניק 

 לרשות שהות מספקת להתגונן. 

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

  בלבד.

  נציג הרשות. .6

התחייבות זה יהיה המנהל, האחראי על אבטחת מערכות המידע של הרשות -נציג הרשות לצורך כתב

משנה, עמם אני בא בקשר - או בא כוחו. הוא יעביר לי, לעובדי ו/או לכל מועסק אחר שלי ו/או לקבלן

-את כל הוראות והנחיות הביטחון, הקשורות לכתבעסקי לצורך אספקת שרותי המחשוב ברשות, 

-התחייבות זה ולביצועו לצורך אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות, והוראות מזמן

  לזמן, לפי הצורך.

  התחייבות זה.-אין לבטל כתב .7

ול התחייבות זה ו/או כל מסמך או נספח ביטחון אחר אינם ניתנים לשינוי ו/או לביט-ידוע לי, כי כתב

  ללא הסכמה מראש ובכתב של נציג הרשות.

  התחייבות זה.-הפרה של כתב .8

ידי או -התחייבות זה ו/או כל נספח או מסמך בטחוני ספציפי אחר על-הפרת הוראה מהוראות כתב

ע"י מי שפועל מטעמי הינה עילה לבטול קשרי העסקיים עם הרשות. כן ידוע לי, כי, במקרה כזה, 

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

  התחייבות זה או לפי כל הסכם אחר בין הרשות לביני.-האחרות, העומדות לרשות לפי כתב

  אחריות התאגיד. .9

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

  נושאי הסודיות וסדרי הביטחון.מאחריותי הבלעדית בכל 

  פרוש יחיד ורבים וזכר ונקבה. .10

-התחייבות זה בלשון יחיד משמש אף בלשון רבים וכן להיפך. כל האמור בכתב- כל האמור בכתב

  התחייבות זה בלשון זכר משמש אף בלשון נקבה וכן להיפך.

  הכללת דרישות המפרט ומסמכי הליך הזמנת הצעות. .11

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

  מתנאי ההסכם.

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

  

  __________________      __________________      __________________    

  חתימה  מספר תעודת הזיהוי  שם החותם  

  

  __________________      __________________    

  חותמת התאגיד  תאריך  
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  הצהרה על שמירת סודיות. -השרות -של נותן : כתב התחיבות2טופס 

  

אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק בתאגיד 

  _________________________, בתפקיד ___________________, מצהיר בזאת:

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

מידע רגיש / ומידע, שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייווצרו בתאגיד עקב ביצוע האמור הינם בגדר 

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

ומערכות המידע של  (לפי נהלי אבטחת המידע וכן מידע בסיווג שמור / סודיהממשלה ומוסדותיה) 

שב"כ ושל רא"מ), לפיכך אני הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול 

  כדלקמן:

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

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

 המובאים להלן:

  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  -כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו  והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה

  אחת.

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

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

  מסר את הידיעה בתום לב.

  בהפרת אימון:גילוי : 119סעיף 

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

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

  מאסר ששה חודשים. -המסמך, דינו 

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

  המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

  לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות ומסירה עקיפה. -"מסירה" 

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

ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור מראש ובכתב על תוקפה של הצהרה זו וכן לאחר תום תוקפה 

  גילוי ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות.

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

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

  משודרות והרצאות.
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ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול בכפוף  .5

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

  י לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.קיבלת

  א. "במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה: 

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

  התחייבות הספק או צדדים שלישיים.

  רת ההתחייבות לשמירת ) מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך הפ2(

  הסודיות.     

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

  ) מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכאה משפטית מוסמכת  4(

  ת שהות מספקת ובלבד שהספק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו האמור וכן העניק לרשו                     

  להתגונן.                      

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

  בלבד".  

אני מאשר כי ____________, מורשה חתימה של התאגיד, הביא לידיעתי את כל המפורט בכתב  .6

י מתחייב לפעול לפיו וכן לפי הוראות ביטחון, ההתחייבות לשמירת סודיות וסדרי ביטחון. ואנ

 שיובאו לידיעתי מזמן לזמן.

-אני מתחייב לדווח למנהל מטעם הרשות, לאחראי אבטחת המידע של אגף מידע ומחשוב וכן ל .7

 _____________, מורשה חתימה של התאגיד, על כל תקלה באבטחת המידע של הרשות.

  יון את הכתוב בהצהרה זו והתחייבתי לנהוג לפיה.ולראיה באתי על החתום, לאחר שקראתי בע

  

  תאריך: __________         שם החותם: __________________  חתימה: _______________

  

  נחתם בנוכחות:

  תפקיד: __________         שם המאשר: __________________           חתימה: _____________

  

  
  
  
  
  
  
  

  



 

27  

 

  

  נספח בטיחות וגיהות - נספח ו 
  
  

בעל הרשאה / ספק / נותן שירות / מפעיל, וכיוצ"ב, הכול  - : בכל מקום בנספח זה, בו נאמר קבלן, משמעו הערה
  בהתאם למהות ההתקשרות.

 הגדרות: .1

 "ספק" : ספק, קבלן, בעל הרשאה, זכיין, מפעיל או מי מטעמו של אלה. .1.1.1

רשות שדות התעופה (להלן: "רש"ת") וכן כל מקום "מקום מתן השירות": כל אחד ממתקני  .1.1.2
 העבודה עבור רש"ת על ידי הספק לרבות מתקני הספק.\אחר שבו ניתן השירות

 

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

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

  

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

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

עמו מתחייב שהוראות נספח זה יפורטו, בכתב, בכל התקשרות בינו ובין כל קבלן מט
לביצוע עבודות (בין עבודות ההקמה ובין כל עבודה אחרת במקומות השירות), וכל 
קבלן כאמור יאשר, בחתימתו, כי הוראות אלו מהוות חלק בלתי נפרד מההתקשרות 

  לביצוע העבודות בינו ובין הספק.

 

הספק מצהיר בזה כי כל דיני הבטיחות והגיהות בעבודה, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות  .4
, פקודת הבטיחות בעבודה 1954-מור לעיל) חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"דהא

, תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), 1970-[נוסח חדש], התש"ל
, תקנות 2007, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז  2013 - התשע"ג

 1989חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג  ו,ותקנותי 2001-שירותי הובלה, התשס"א
-ותקנותיו, כללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות התעופה), התשמ"ד

, פקודת הנזיקין [נוסח חדש], דיני התכנון והבנייה, חוק הגז (בטיחות ורישוי), 1984
,וכל התקנות והצווים המחייבים שהוצאו מכח מי ממעשי החקיקה 1989-התשמ"ט
טים לעיל, הנוגעים לביצוע עבודות ההקמה ו/או כל עבודות התאמה ו/או המפור

שיפוצים שיבוצעו במי ממקומות השירות במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים, 
והוא מתחייב להבטיח בזה השגחה קפדנית עליהם ולדאוג לכך שכל מי מטעמו ימלא 

ן היותם במקום אחר כל הוראות הבטיחות והמשמעת שבדינים האמורים, כל זמ
  השירות בו מתבצעת עבודה או בכל מקום אחר בתחומי רש"ת.

   

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

  

באחריות הספק, כי עובדיו יעברו הדרכה לפני תחילת העסקתם במקום מתן  .6
ולאחר מכן, בתדירות שלא תפחת מאחת לשנה, או בעת שינוי בפרויקט ספציפי \השרות

סיכונים בסביבת העבודה (המחמיר מבין השניים). ההדרכה תעסוק בסיכוני הבטיחות 
  והבריאות הקיימים במקום העבודה ובהתייחס לתחומי עיסוקם.
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ההדרכה כאמור, תבוצע באמצעות אדם המוסמך לכך כדין. הספק יישא בכל העלויות  .7
  ות בהדרכת העובדים כנ"ל (כולל שכר יום עבודה, ארוחות, הסעות, וכו').הכרוכ

  

הספק יצייד את כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע עבודות, בציוד המגן הנדרש בחוק או  .8
בתקנות ובנהלי רש"ת כמו למשל אפודים זוהרים, כפפות עבודה, נעלי עבודה, משקפי 

  עבודה.מגן, אטמי אוזניים, קסדות מגן, בהתאם לסוג ה

  

הספק ו/או כל מי מטעמו ישתמשו אך ורק במכונות, בציוד וכלי עבודה תקינים  .9
  העומדים בדרישות הבטיחות המפורטות בדין. 

 

הספק יבצע על חשבונו בדיקות תקינות תקופתיות לכל כלי/ציוד תפעולי המופעל על ידי  .10
דרש עפ"י כל דין עובדיו במקום מתן השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמים מוסמכים כנ

ותקנות. אישורי ונתוני הבדיקות כאמור לעיל,  ירוכזו ע"י הספק בתיק ייעודי לכל 
כלי/ציוד תפעולי.  התיקים הנ"ל יהיו זמינים בכל עת במקום מתן השירות, לביקורת 

  ע"י ממונה בטיחות וגיהות רש"ת וכל גורם אחר מטעמו.

 

העבודה ויפנה בכל סוף יום העבודה כל הספק מתחייב לשמור על הסדר והניקיון באתר  .11
פסולת וגרוטאות אל מחוץ למקום מתן השרות, למניעת מכשולים מיותרים. הפינוי 

  יהיה על חשבונו.

  

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

  

כח אחר, אלא בתאום - מתחייב שלא להעביר ביצוע כל עבודה לכל ספק או באהספק  .13
עם רש"ת. היה ויאושר על ידי הרשות, ספק המשנה יפעל בביצוע העבודה בהתאם 

  להוראות הבטיחות המפורטות  בנספח זה, לעיל ולהלן.

  

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

 כיבוי אש והצלה רש"ת.

  

ביצוע עבודה על גגות יבוצעו בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה)  .15
ועל ידי נקיטת אמצעי הזהירות המפורטים בתקנות הבטיחות בעבודה  2007התשס"ז 

  על פי נהלי רש"ת העוסקים בכך.(לוחות זחילה וכד'). ו

 

עבודות בחללים סגורים "חלל מוקף" כגון: בורות ביוב, שוחות תקשורת/חשמל,  .16
מנהרות וכד' יבוצעו רק לאחר קבלת הסכמת מנהל החוזה  מטעם הרשות וכל זאת 

  לאחר טיהור האזור מאווירה נפיצה, רעילות, דלקות וכד'.

  

סוכנת שלא פורטה לעיל אלא לאחר קבלת הספק מתחייב שלא לבצע עבודה חריגה ומ .17
  היתר עבודה בכתב מטעם הרשות וכפוף להוראות הבטיחות עליהן תורה הרשות.
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  הספק יספק, על חשבונו, אמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי סימון  .18
  פי דין, או לפי הוראות הבטיחות של הרשות, כדי להבטיח את - זוהרים הנדרשים על

  ונוחותו של הציבור במקום.     בטחונו 

  

הספק מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על ידי הממונה על  .19
הבטיחות ברשות (להלן:" הממונה"). הספק יפעל בהתאם לדרישות הממונה על 
הבטיחות ברשות בדבר הרחקת עובד מטעמו המבצע עבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. 

העסקה ע"י הספק בתחומי מקום מתן השירות מהמשך מתן עובד כזה לא יוחזר ל
השירותים ע"י הספק. הספק לבדו יהיה אחראי לכל תוצאה (באם תהיה להרחקה זו 
במישור יחסי עבודה ו/או העסקה של אותו עובד). הרשות תהיה פטורה מכל חבות בגין 

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

  משפט.

  

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

לשיפור הנדרש ותחודש רק לאחר קבלת הסכמה בכתב רש"ת. העבודה תופסק לאלתר 
לכך מהממונה על הבטיחות ברשות. במקרה כזה לא יהיה הספק זכאי לפיצוי כל שהוא 
בשל העיכוב שנגרם, לא לנזקים שנגרמו במישרין ולא לנזקים עקיפים שהספק עשוי 

  להיתבע בגינם. הספק לבדו יהיה אחראי לכל אלה.

  

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

  תקנות רש"ת.

  

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

  
  

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

  שנקבע על ידי כל רשות מוסמכת אחרת.

 

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

הספק יציג טרם תחילת מתן השירות, תכנית לניהול בטיחות הכוללת סקר סיכונים  בהתאם   .24.1
לעבודה במקום  2013- לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג

רש"ת. תכנית לניהול הבטיחות תוכן מתן השרות, לאישורו של ממונה בטיחות וגיהות 
ותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטעם הספק, המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי ועל 

 חשבון הספק.

מטעם רש"ת,  עם אישור תכנית ניהול הבטיחות ונהלי הבטיחות ע"י ממונה בטיחות וגיהות .24.2
ידאג הספק להסמכת המנהל מטעמו במקום מתן השירות, כהגדרתו בחוזה, כנאמן בטיחות 

 בעבודה בהתייחס לכל התחומים הנדונים בנוהלים  ובתכנית לניהול הבטיחות.

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

 וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מתן השירות.
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שיפוצים/בנייה/סלילה/עבודות הנדסיות (הכל במידה ונספח זה הינו לעבודות מסוג  .25
יחולו בנוסף ),  1961כמוגדר בצו הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה הנדסית), תשכ"ב, 

 הנ"ל, הסעיפים הבאים: 1-22לסעיפים 

הספק ימנה מנהל עבודה לבניה ובניה הנדסית מוסמך ומנוסה, שעבר השתלמות/ריענון  .25.1
בתחום זה על ידי מוסד מוסמך, במהלך שלוש השנים האחרונות. מנהל העבודה ישמש כנציגו 
בשטח העבודה, 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 באתר הרלבנטי במשך כל זמן ביצוע העבודה.

מיד עם חתימת החוזה, הספק ימנה ממונה בטיחות וגיהות בעל הכשרה בהשתלמות ענפית  .25.2
טעמו על פי תקנות ארגון הפיקוח על "בנייה ובנייה הנדסית", כממונה בטיחות וגיהות מ

מפקח עבודה אזורי יקבע את כמות שעות  .1996 –העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו 
העבודה החודשיות שעל ממונה הבטיחות וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מתן השירות. 

טעם עד לקבלת אישור המפקח על העבודה בדבר כמות שעות העסקת ממונה הבטיחות מ
הספק, יחליט ממונה בטיחות וגיהות מטעם רש"ת על היקף ההעסקה בהתאם לשיקול דעתו, 

 שעות עבודה חודשיות. 32 - אך לא פחות מ

הספק יציג, טרם תחילת מתן השירות, תכנית לניהול בטיחות הכוללת סקר סיכונים בהתאם  .25.3
לעבודה במקום  2013- לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג

מתן השרות, לאישורו של ממונה בטיחות וגיהות רש"ת. התכנית לניהול הבטיחות תוכן 
ותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטעם הספק, המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי ועל 

 חשבון הספק.

ר, מנהל העבודה לבניה ובניה הנדסית מטעם הספק ידאג לבדוק את תקינות הפיגומים, הגידו .25.4
על הספק  הסולמות ומתקנים וציוד בכל תחומי העבודה שבאחריותו ויוודא שימוש נכון בהם.

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

ר הספק את שטחי החפירה (בורות, תעלות, שוחות וכד') באזור העבודה בעבודות חפירה, יגד .25.5
על ידי גידור יציב ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי רכב הנעים באזור בשעות 
החשיכה. על הספק להציב תאורה מתאימה בשטח ושלטי אזהרה תקניים לאורך החפירות. 

  שרונים יציבים מעל לתעלות פתוחות. בנתיבי חצייה ומעברים, ידאג הספק להתקין ג

הספק (וכל קבלן/ספק מטעמו) לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי הרשות, אלא לאחר הסכמת  .25.6
קרקעיים באתר העבודה -מנהל החוזה מטעם רש"ת המאשר, כי לא קיימים מכשולים תת

ג זה, חייב (כבלי חשמל, צנרת מים, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכד').  אם קיימים מכשולים מסו
הספק לדרוש ממנהל החוזה נתונים מפורטים ומדויקים על מיקומם וכן הנחיות מפורטות 

  באשר לאופן ומהלכי הביצוע.

בביצוע עבודות בינוי והריסה, ידאג הספק (וכל קבלן/ספק מטעמו) לנתק מראש את זרם  .25.7
  החשמל, וזאת לאחר אישורו של רא"ג החשמל ברשות או נציגו.

פי מפרט שיאושר על ידי -ותבות, תקרות אקוסטיות ותקרות ביניים תעשה עלבניית תקרות ת .25.8
  מנהל החוזה מטעם הרשות.

הספק יציג באתר הבנייה שילוט כולל ובו יצוין: שם החברה הקבלנית, הספק, כתובתו ושמו  .25.9
  ופרטיו האישיים של מנהל העבודה מטעמו. 

שה מהדרישות הנ"ל ולא ממונה בטיחות רש"ת, רשאי במקרים חריגים, להחריג דרי .26
להחילה על ספק, בהתאם לשיקול דעת מנומק, ובלבד שההקלה אינה נוגדת חוק או 

 תקנה כלשהיא.
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  נספח בטיחות אש - נספח ז 

נספח זה, מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה מספר ______________, בין רשות שדות התעופה בישראל (להלן   .1

  ").הקבלן______________ (להלן "") לבין הקבלן הרשות"

במסגרת החוזה, יבצע הקבלן עבודות בינוי ושיפוץ שונות בנתב"ג, בשדות תעופה פנים ארציים, במסופי גבול   .2

  יבשתיים, במתקני בקרה ובמתקני ניווט ובכל מתקני רש"ת האחרים.

  ול להיפגע משריפה.העבודה שלעיל, מבוצעת בתוך ובסמוך למבנים קיימים, שיש בהם ציוד העל  .3

להלן ועלות הפעלת הכבאי תחול  5לא תבוצע עבודה באש גלויה, בלא נוכחות כבאי. חובת התיאום כמצוין בסעיף   .4

  על הרשות.

שעות, לפני תחילת ביצוע עבודות באש גלויה, ומתחייב למלא אחר הוראות  72הקבלן יודיע למפקח, לפחות   .5

  משך הביצוע של העבודות, ולגבי כל עניין אחר הנוגע לעבודות.המפקח או נציג הרשות, לגבי זמן ו

  הקבלן מתחייב, שלא יבצע עבודה באש גלויה, בלא נציג כיבוי האש, מטעם הרשות.  .6

מילוי הוראה, מהוראות נספח זה ו/או - למנהל ולנציג הרשות, הזכות להפסיק את עבודת הקבלן, בכל מקרה של אי  .7

נציג הרשות, ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה נגד הרשות, במקרה של הפסקת  מהוראות המפקח או הוראות

  עבודה כאמור.

     

  

               תאריך: ___________ 
    חתימת הקבלן: _____________________
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  נספח איכות הסביבה - נספח ח 

הרשויות הרלוונטיות, לרבות  באחריות הקבלן לפעול באתר, בהתאם להוראות כל דין וכן בהתאם להנחיותיהן של  .1

הוראות כל דין, בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה (לרבות נושא זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, 

  ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים).

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

ההסכמות העשויות להידרש, מכל גורם שהוא (לרבות רשות מקומית, משרד הפנים, ועדות תכנון ובנייה, משטרה, 

חשבונו, לשם קיום - אש, הג"א, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד תמ"ת, וכיוצא באלה) על- מכבי

  פי החוזה.- איזה בהתחייבויותיו על

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

ידי מי מטעמו, ו/או הובא לידיעתו (לרבות בנושא זיהום אוויר, זיהום מים, - ידו, ו/או על- הסביבה, בין אם נגרם על

מרים מסוכנים, ורישוי עסקים) ולפעול מיידית זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חו

  פי הנחיות הרשות, באם תהיינה, לתיקון ההפרה.- על

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי מבלי לפגוע בהוראות אחרות בחוזה, הנוגעות לאחריותו כלפי הרשות, יהיה   .4

בין במישרין ובין בעקיפין, בקשר  אחראי כלפי הרשות, בגין כל טענה, דרישה, תביעה או נזק, מכל מין וסוג שהם,

עם הפרת חובותיו לפי החוזה, לרבות חובותיו לקיום הוראות כל דין, בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה (לרבות 

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

ייב, כי ישפה ויפצה את הרשות, על כל הוצאה, נזק או עלות, מכל סוג ומין שהוא, ורישוי עסקים). הקבלן מתח

  אשר ייגרמו לו, כתוצאה מן האמור לעיל.

מובהר ומוסכם, כי הרשות לא תישא בכל אחריות, כלפי הקבלן וכלפי כל אדם, חברה, גוף, רשות ממשלתית, או   .5

חוזה, בין במישרין ובין בעקיפין, ולהשלכותיה של פעילות זו צד שלישי כלשהו, הנובעת מפעילותו של הקבלן לפי ה

מכל סוג ומין. האחריות בגין האמור לעיל, תחול על הקבלן בלבד, והוא זה שיהיה אחראי ויישא בכל ההוצאות, 

הנזקים, העלויות, התביעות והדרישות, שיופנו כלפי הרשות, ו/או כלפי הקבלן, בגין פעילותו של הקבלן באתר. 

לן ישפה ויפצה את הרשות, על כל הוצאה, נזק או עלות מכל סוג ומין שהוא, שייגרמו לה, כתוצאה מפעילותו הקב

  פי החוזה.-של הקבלן על

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

  גיהות בעבודה.אחריות בנזיקין ואחריות בנושא בטיחות ו
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  ערבות  נוסח - נספח ט 
 ]ב. לחוזה 16.6 סעיף  לפי לחוזה משוערךנוסח רלוונטי [

  
תאריך:                      

___.___.______ 
  

  לכבוד

 רשות שדות התעופה

  גוריון-נמל התעופה הבינלאומי בן

  
  __________________ ערבות מספרהנדון: 

  
  
  

שמו - (להלן "החייב"), שהוא בעל חשבון המתנהל על 1לבקשת _______________________ .1

בסניפנו הרשום מטה, אנו הח"מ, ערבים בזה כלפי רשות שדות התעופה (להלן "רש"ת") לסילוק כל 

סכום עד לסך כולל של ______________ ש"ח (ובמילים: 

____________________________________________ שקלים חדשים) (להלן "סכום 

בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם חוזה  הקרן"),

.________________________________ 

- ממועד קבלת דרישתכם בכתב על לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים .2

אנו נשלם , במהלך שעות הפעילות,  2_______________________________ -ידינו שתימסר ב

לרש"ת כל סכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן "סכום הדרישה") ובלבד שלא יעלה על סכום 

הערבות, וזאת 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 

ים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר רשא

 לדרישתם ו/או לסכום הדרישה.

לעיל הן מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא נהיה רשאים  2-ו 1התחייבויותינו בסעיפים  .3

 להלן. 4ת, כמפורט בסעיף לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבו

 התחייבויותינו לעיל יעמדו בתוקפן מיום הוצאתה ועד לתאריך _____________. .4

פי ערבות זו, - לסכום הקרן יתווספו הפרשי ההצמדה למדד רק במידה ובמועד התשלום בפועל על .5

 יהיה המדד החדש גבוה ממדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, יכונו בערבות

  ."סכום הערבות"זו 

סכום השווה למכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום  - "הפרשי ההצמדה למדד" .6

  הקרן  המחולק למדד הבסיס.

  .מדד הסלילה – "המדד" .7

  ____________. המדד הידוע ביום -  "מדד הבסיס" .8

זו, ואשר לא  פי ערבות-המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע התשלום בפועל על - "המדד החדש" .9

  יפחת בכל מקרה ממדד הבסיס.
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כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות  זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות  .10

יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית - אביב-הדין בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

  לדון בעניינים אלה.

החוזה, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם  אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי .11

 ערבות זו.

  ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין ואינה ניתנת להעברה או להסבה ו/או להמחאה. .12

 

  בכבוד רב,

  

  

  חתימה  תאריך כתובת  שם בנק/חברת ביטוח
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  אחריות בנזיקין ובביטוח - נספח י 
  (לרבות נוסח אישורי עריכת ביטוח) 

  

  ושיפוי אחריות
  

/או כלפי צדדים שלישיים ושדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות")  רשותכלפי  עפ"י דיןיהיה אחראי  הקבלן 1.1
ו/או לעובדיו ו/או לכל צד שלישי  עצמוו/או ל לרשותכלשהם לכל נזק, רכוש או גוף, ו/או לכל אובדן שייגרם 

העבודות או  ביצועהמוצרים ו/או מ אספקתכלשהו, אדם או איגוד, ו/או לרכושם של איזה מהנ"ל, כתוצאה מ
מי שנתון למרותו בין אם פעולה  כלו/או על ידי  מטעמועל ידו ו/או  מי  םאליה בקשרהשירותים ו/או  מתן

בגין נזק שנגרם  למעטשיו ו/או של קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמו, , עובדיו ו/או מורהקבלןנה של יכאמור ה
  כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרשות.

 דמי כל בגין ,שלישי צד וכל הרשות את המועסק על ידו,  וכן מי את חשבונו על לפצות בזאת מתחייב הקבלן  1.2
ו/או  העבודות עקב /אוו עם בקשר /אוו כדי תוך להם שייגרם מנזק כתוצאה להם שיגיעו פיצוי או נזק

 הרשות את פוטר והוא  . לעיל,1.1שבאחריותו כמפורט בסעיף  ירועהשירותים  נשוא הסכם זה וכן בגין כל א
  כאמור. לנזק אחריות מכל

 
 מיד ,כאמור לרשות שיגרמו ,הוצאה או הפסד נזק כל על הרשות את ו/או לשפות לפצות חייב יהיה הקבלן 1.3

 בקשר לשלם נדרשהש או הרשות ששילמה הסכום במלוא  ,כן לעשות הרשות של הראשונה דרישתה עם
כל מעשה  עקב לנזק בקשר בהם לשאת נדרשה או בהם נשאה שהרשות והפסד הוצאה בכל וכן ,כאמור לנזק

 . לעיל.1.1על פי המפורט בסעיף  הקבלןו/או מחדל המצוי באחריות 
  ו/או פיצוי על פי סעיף זה יכללו, בין היתר, הוצאות משפטיות שיהיו לרשות. שיפוי

  

  :ביטוח
  

על פי הסכם זה ועל פי הדין, לפני  הקבלןעל פי הסכם זה,  ומבלי לגרוע מאחריות  הקבלןאחריות  להבטחת 1.4
מועד ביצוע עבודות כלשהן בחצרי  תחילתציוד ו/או רכוש מכל סוג שהוא לחצרי הרשות וכן לפני  הבאת
, על לערוך הקבלן מתחייבו/או מטעמו ו/או עבורו, המוקדם מבין שני המועדים,  הקבלןידי  על הרשות

המצ"ב להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד  "א" בנספחהעבודות הקבלניות המפורט  ביטוח אתחשבונו, 
 ממנו. 

 
 דין פי על בין הקבלן של ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע כמפורט לעיל, ומבלי הקבלןאחריות  להבטחת 1.5

 הקבלןעל פי חוזה זה,  הקבלןידי  על השירותיםתחילת  מתן  לפניביצוע העבודות ו בסיום, זה חוזה פי על ובין
בנספח כמפורט  הביטוח פוליסות , אצל חברת ביטוח מקומית ובעלת מוניטין,  אתחשבונו על לקיים מתחייב

  ."ב"
  

ופוליסת אחריות מקצועית חבות המוצר  בפוליסתמתחייב להחזיק  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן 1.6
עוד קיימת לו חבות על פי  כללמשך כל תקופת ההתקשרות וכן "ל, הנ "ב"ת על ידו כמפורט בנספח והנערכ

 דין. 
  

  ההוראות הבאות : יחולו") קבלן" (להלן: "ביטוחי ה"בובנספח  "א"בנספח  המפורטים הקבלןביטוחי  על 1.7
  

לא יאוחר מיום תחילת ביצוע העבודות או מיום הבאת ציוד ו/או רכוש מכל  לרשותמתחייב להמציא  הקבלן .א
 ,א"סוג שהוא לחצרי הרשות, המוקדם מבין שני המועדים, אישור בדבר עריכת ביטוח בנוסח הרצ"ב כנספח "

מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור כאמור הנו  הקבלן לעניין ביטוח אחריות מקצועית בלבד. ב'וכן את נספח 
 תנאי מתלה ומקדמי לתחילת פעילותו.

 
בביצוע העבודות במקרה  התחילרכוש לחצרי הרשות ו/או ל הביאל מהקבלןלמנוע  תרשאי היהת הרשות .ב

לא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד הרשות עקב כך ש הקבלןשאישור כאמור לא יומצא במועד. מוסכם כי 
 כאמור. יםהאישור  אתיתאפשר לו להתחיל בעבודות או להביא רכוש לחצרי הרשות  בטרם המציא 
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 לנספח בהתאם עריכת הביטוח,  בדבר מבטחיו מאת אישור הקבלןלתחילת מתן השירותים, ימציא  תנאי .ג

  נספח "ב". – הקבלן ביטוחיאישור עריכת 
להתחיל במתן השירותים במקרה שאישור כאמור לא יומצא במועד. מוסכם כי  מהקבלןתהיה רשאית למנוע  הרשות
יהיה מנוע מלעלות כל טענה כנגד הרשות עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל במתן השירותים בטרם המציא  הקבלן

  האישור כנדרש.
יום  יומייםאוחר ממתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הביטוח בהתאם לנספח זה, וזאת לא י הקבלן

  לפני מועד תום תקופת הביטוח. 
  

 הקבלןהביטוח במועד או בהתאם להוראות הסכם זה, לא תגרע מהתחייבויות  יכי אי המצאת אישור מובהר .ד
ביצוע מתחייב לקיים את כל  התחייבויותיו על פי הסכם זה גם אם ימנע ממנו  והקבלןעל פי הסכם זה, 

 אי הצגת אישורים כמפורט לעיל.  בשלמתן שירותים או העבודות ו/או הכנסת הנכסים ו/
 

 עילה להוות העלול אירוע כל על מיד לרשות , ולהודיעהקבלן ביטוחי תנאי כל את לקיים מתחייב הקבלן .ה
 הרשות אשר ביטוח תביעת מימוש לשם שיידרש ככל הרשות עם פעולה לשתף הקבלן מתחייב . כןלתביעה
 .למבטחים להגישה תחליט

 
 התאמות ,שינויים בביצוע /אוו לרשות בהמצאתם ,הקבלן ידי על יםהאמור הביטוחים בעריכת אין .ו

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

 ולא ,מטעמה מי או הרשות על כלשהי אחריות יטילו לא כאמור וההתאמות השינויים הביטוחים , עריכתכן כמו
  .דין כל פי על /אוו החוזה פי על הקבלן של אחריותו את יצמצמו

  
  .לנכון שימצא כפי משלימים או נוספים ביטוחים חשבונו על לערוך רשאי יהיה הקבלן 1.8

הרשות עובדיה ו/או בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי 
ובביטוחי חבויות הפוליסה תורחב לכלול את  שהויתור כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדוןובלבד  מנהליה,

  הרשות עובדיה ו/או מנהליה כמבוטח נוסף בגין אחריותם למעשה ו/או מחדל הקבלן ו/או מי מטעמו.
  

 נזק בגיןו/או מי מטעמה  הרשות כנגד תביעה או דרישה ,טענה כל לו תהיה לא כי בזה מצהיר הקבלן 1.9
 העצמית ההשתתפות אלמלא לשיפוי זכאי שהיה (או עבורו לשיפוי זכאי לרכושו וכן בגין נזק שהקבלן

ו/או מי  הרשות את בזאת פוטר והוא בין אם ערך ביטוחים ובין אם לאו ,ביטוחיו במסגרת )בפוליסה הנקובה
 לנזק בזדון.הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם  .כאמור לנזק אחריות מכל מטעמה

 
חובה כנדרש על פי  ביטוחלערוך  הקבלןהביטוח המצ"ב, מתחייב  ילביטוחים המפורטים בנספח בנוסף 1.10

נזק לרכוש צד  בגיןרכב  ביטוח, וכן דיןשיש חובה לבטחו עפ"י   דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב
בגבול אחריות אשר דין שיש חובה לבטחו עפ"י   (לרבות נזק תוצאתי) שלישי עקב בעלות  או שימוש בכלי רכב

 .ולתקופה ירועלא ש"ח 1,000,000 –לא יפחת מ 
 

הקבלן מתחייב להימנע מלהחזיק כל ציוד, סחורה, כלים או חפצים אשר מטבעם ו/או מאופיים הם  1.11
ן ימנע על פי הסכם זה)  וכ ובבחינת חפצים מסוכנים (מעבר לאותם חפצים ו/או מלאים שהכרחיים לפעילות

  . מעשיית כל שימוש, מעשה או פעולה בחצרי הרשות ו/או בסמוך לו העלולים להגדיל את  הסיכון
 

את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי חוזה זה, תהא רשאית הרשות, אך לא חייבת,  הקבלןלא יבצע  אם 1.12
בית ו/או הפרשי ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, רי הקבלןלערוך את הביטוחים תחת 

מתחייב לשלם לרשות את כל התשלומים אשר ביצעה כאמור. אין באמור  והקבלן, הקבלןהצמדה, על חשבון 
מוותר בזה על כל טענה נגד  והקבלן, הקבלןלעיל כדי להטיל על הרשות חבות כלשהי לעריכת הביטוחים עבור 
 .הרשות בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם

  
תהווה הפרה יסודית של החוזה  הקבלןשל איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על  הפרה 1.13

 . 
  

  . ים"ב הנספחמצ
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  "ביטוחי הקבלן"אישור עריכת  - "א"  נספח

  
                    
  ……………תאריך:                      
  לכבוד

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

  70100"ג נתב
  
  

אספקת והקמת גדר סופגת לביצוע עבודות . …………אישור על קיום ביטוחים בהתאם לתנאי   הסכם מיום  הנדון:
 הקבלן (להלן : "…...…שנחתם בין הרשות לבין   (להלן :"העבודות") , הכוללות עבודות בגובהאנרגיה במסוף טאבה

 ("  

  
  

ועל שם קבלני משנה  הקבלןערכנו על שם ………………יוםלהננו מאשרים בזאת כי החל מיום ....................... ועד 
  להלן בקשר עם ביצוע העבודות:  פוליסות המפורטות ") את היחידי המבוטחוכן על שם הרשות (להלן: "

  
  :פוליסה לביטוח עבודות קבלניות לפי הפרטים שלהלן. 1
  

  ").תקופת הביטוחתחזוקה (להלן:"חדשי תקופת  12מיום ...................עד יום .................... ועוד : תקופת ביטוח
  

  תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח עבודות קבלניות מהדורת "ביט "
  

  הפוליסה כוללת את הפרקים שלהלן:
  

  :   ביטוח כל הסיכונים –פרק א'   א.
, לציוד וחומרים, לרבות כאלו המסופקים על ידי הרשות, במלוא ערכם ובערכי וצעות, למתקניםלעבודות  המב

כינון מפני אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים אשר אירעו בתקופת ביצוע העבודות והתגלו בתקופה זו ו/או 
או  $..……………בסךהקבועה בפוליסה בסכום ביטוח כולל התחזוקה בתקופת הניסוי /ההרצה ו/או בתקופת 

וכן כיסוי לרכוש קיים ו/או לרכוש סמוך בגבול האחריות שלא יפחת  שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה 
  או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה. ..$……………מ

הכיסוי במסגרת פרק  זה הנו על בסיס קימום מחדש של הרכוש הניזוק וכן כולל כיסוי לכל ההוצאות הנוספות 
אדריכלים,  רכוש במעבר, נזקי גניבה ופריצה, שכר מומחים, שכר עבודה בשבתות, עבודה לפינוי הריסות, שכר 

, כיסוי לרכוש שנועד להיות חלק מהעבודות בחגים, עבודות לילה, משלוח אווירי, הוצאות הובלה מיוחדות
כל זאת  בהיותו מחוץ לחצרי הרשות לרבות בעת היותו באחסנה או ברשות קבלני משנה ויצרנים,  המבוטחות 

  בסכומי ביטוח נאותים המתאימים לסיכונים הכרוכים.
וחומרים  לקויה מתכנון לקוי, עבודהוישיר כמו כן יכלול פרק זה כיסוי, במלוא סכום הביטוח, לנזק עקיף 

  לקויים.
  

  :  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי - פרק ב'  ב.
בגין חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת ביצוע העבודות ו/או 

או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה  $ 1,000,000בסך של בקשר אליהן , בגבול אחריות בתקופת התחזוקה ו/או 
  למקרה ולתקופת ביטוח.

חייב לשלם  הקבלןואשר בגינו אין  הקבלןבודות שאינו עובד ישיר של בפוליסה זו יצוין שכל המועסק בביצוע הע
  . רק זהדמי ביטוח לאומי בהתאם לחוקים ו/או לתקנות יחשב לצד שלישי על פי פ

  רכוש הרשות יחשב לרכוש צד שלישי לעניין פרק זה.  
הנדסי, כיסוי בגין תביעות הביטוח עפ"י פרק זה יכלול כיסוי לחבות בגין נזקי גוף הנובעת משימוש בציוד מכני 

  שיבוב של המל"ל, כיסוי ל"רעידות".
  
  :  ביטוח חבות מעבידים -פרק ג'  ג.

בגין חבות על פי כל דין כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות או בקשר אליהן בגין פגיעה גופנית בגבול האחריות 
  ולתקופת הביטוח.למקרה ולתובע או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה  5,000,000$ בסך של
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  :ביטוחי הקבלן יהיו כפופים להוראות הבאות
  

ביטוח בתהיה אופציה להאריך את תקופת הביטוח ו/או להגדיל את סכום הביטוח וכן לרשות  לקבלן .1
  הקבלנים בכל שלב משלבי ביצוע העבודה 

  
הביטוחים הנ"ל  קודמים לכל ביטוח  אשר נערך על ידכם  וכי אנו מוותרים  על כל טענה ו/או דרישה  .2

מקטין או מגביל בדרך  כל סעיף בפוליסות (אם יהיה כזה), המפקיע או בדבר שיתוף ביטוחיכם.ממבטחיכם 
  כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי הרשות.

  
לפי כל אדם או גוף  תרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות ו/או כל אדם או גוף הפועל מטעמה וכןהננו מוו .3

ויתור  .או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח בכתב לשפותו והתחייב יםשהמבוטח
 כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.

  
  התחזוקה. ל  על ידינו במהלך תקופת ביצוע העבודות ובמהלך תקופת לביטו ןנית  הלא יהי ביטוח הקבלנים  .4

  
, אלא אם הומצא לידנו אישור בכתב של לרשותישירות  ישולם  בגין נזק לרכוש הרשות,  תגמולי ביטוח .5

  הרשות המאשר תשלום תגמולי הביטוח לאחר. 
  

  על הקבלן בלבד. ם חלהיהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזק מוסכם כי .6
  

מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה לא יגרע מזכויות  .7
 המבוטחים האחרים.

  
  

  אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי 
  . האמור לעיל

  
  
  

  בכבוד רב,
  
  
  

________________          __________________    _______________  
    תפקיד החותם           שם החותם           חתימת המבטח וחותמת
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  קבלןה  יאישור עריכת ביטוח -נספח ב' 

   ___________ תאריך
  

  לכבוד
  שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות") רשות

  7.ד. ת
  70100"ג נתב

  
  .,נ.ג.א
 

לביצוע  ")קבלןה: "ההסכם") ביניכם לבין___________ (להלן: "הלן..................... (ל מיום הסכם  : הנדון
, לרבות עבודות תחזוקה הכוללות עבודה בגובה (להלן:  אספקת והקמת גדר סופגת אנרגיה במסוף טאבהעבודות 

  התעופה  שדותרשות עבור  "השירותים") 
  
  

כמוגדר בחוזה   עבור הרשותהשירותים עם טוחים המפורטים להלן בקשר ערכנו את הבי הננו מאשרים בזאת כי 
  , כדלקמן:הקבלןהנ"ל, שנחתם בין רשות שדות התעופה בישראל לבין 

  
  .ביטוח חבות המוצר:1

  ........................ יום עד ..................... מיום  :ביטוח תקופת
  

בגין המוצרים המסופקים על ידי הקבלן ו/או הנמכרים ו/או המיוצרים ו/או המשווקים ו/או המותקנים על ידי הקבלן 
  $ למקרה ולתקופת הביטוח.500,000מ  בגבול אחריות שלא יפחתו/או מי מטעמו וזאת 

  
  התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם אספקת המוצרים

  /או מתן השירותים.ו
  

לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן  חודשים לפחות 12גילוי של כוללת סעיף תקופת  הפוליסה
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אשר ייכנס לתוקפו במקרה של ביטול פוליסה זו או 

  שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה.
  

ליסה תכלול את הרשות, עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים וכן את אחריותם למעשה ו/או מחדל של הקבלן וכל הפו
  הבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

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

  
  .ביטוח אחריות מקצועית 2
 

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

 $ או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.500,000גבולות האחריות: בסך של 
  

הפוליסה מכסה את אחריותו המקצועית על פי כל דין של הקבלן בגין מעשה או מחדל מקצועי של הקבלן ו/או 
 הפועלים מטעמו בכל הקשור במתן השירותים.

  
  רטרואקטיבי: לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם העבודות ו/או השירותים.תאריך 

  
בעקבות מקרה ביטוח, אבדן עיכוב השהייה או , הקבלןמצד עובדי אי יושר  בקשר עם ההפוליסה לא כוללת כל  הגבל

  נזק כספי טהור., וזיהום שהינו תוצאה של אירוע תאונתי ופתאומימסמכים, הוצאת דיבה, 

לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן  חודשים לפחות 12גילוי של כוללת סעיף תקופת  הפוליסה
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אשר ייכנס לתוקפו במקרה של ביטול פוליסה זו או 

  שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה.

והפועלים הקבלן מעשי או מחדלי הרשות, עובדיה ו/או מנהליה בגין של  האחריות לכלול את הפוליסה מורחבת
  .מטעמו
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  פוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (צד שלישי):.3
  

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

 $ למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. 2,000,000גבולות האחריות: לא יפחתו מסך של 
  

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

 המוצרים ו/או מתן השירותים בחצרי הרשות ומחוצה להם.
  

והפועלים הקבלן חדלי מקשר למעשי או הרשות, עובדיה ו/או מנהליה  בשל  הלכלול את אחריות מורחבתהפוליסה 
  .וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת מטעמו

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

  
  מעבידים : אחריותביטוח .4
  

  ……………….ועד ליום……………. מיוםתקופת הביטוח:  
  

 $ למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.5,000,000גבולות האחריות: לא יפחתו מסך של 
  

הפוליסה מכסה את חבותו של הקבלן וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה כלשהי למי מעובדיו תוך כדי 
  בחצרי הרשות ומחוצה להם. יםאו עקב עבודתם במתן השירותי

  
פוליסה תכלול את הרשות, עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים היה ותוטל עליהם חבות כמעסיקים או מעבידים של ה

  הנפגע.
  

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

  יהיו כפופים להוראות הבאות:הקבלן ביטוחי 
   

כנגד הרשות ו/או כל אדם או גוף הפועל מטעמה וכן כלפי כל אדם או הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף  .1
 .או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח בכתב לשפותו והתחייב יםגוף שהמבוטח

 ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק ב כוונת זדון.
  
ידכם, ואנו מוותרים על טענה ו/או הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח אחר שנעשה על  .2

  דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.
  
הננו מסכימים לכך שכל סעיף בפוליסות, אם יש סעיף כזה, המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי  .3

 את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי הרשות.
  
לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה לא יגרע מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול  .4

 מזכויות המבוטחים האחרים.
  
הביטוחים הנ"ל אינם ניתנים לצמצום ו/או לביטול, אלא אם תישלח לכם הודעה על כך בדואר רשום,  .5

 יום מראש. 30לפחות 
  
  .בלבד הקבלןידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים חלה על  .6
  
  שור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.אי
  

 בכבוד רב,
    

  __________________                            _______________  
 חתימה וחותמת המבטח               שם ותפקיד החותם                                              



 

41  

 

  נספח סודיות - פח יא נס
  
  
  

  ___________ תאריך                       
  

  לכבוד
                      רשות שדות התעופה

  גוריון- נמל התעופה הבינלאומי בן
  

  התחייבות לשמירת סודיות הנדון:

  
  
  

  שם העבודה:  _________________________________________________________________________________ 
  

  החוזה:  ____________________________מספר 
  
  
  

אני הח"מ ____________________________, מצהיר בזאת מפורשות, ומתחייב, שאני וכל אדם מטעמי, ו/או בשליחותי, 

ידי ישירות ו/או כקבלן משנה ו/או מי - המועסק בביצוע החוזה עם רשות שדות התעופה, לרבות כל אדם ו/או גוף המועסק על

מעובדיו, לא אגלה ו/או נעביר, לא באופן מלא ולא באופן חלקי, כל מידע אשר יגיע לידינו במסגרת החוזה וביצועו ברשות שדות 

פה ו/או בכל דרך אחרת. וכן לא להעביר -התעופה, לרבות מידע שנקבל או יגיע לידינו באמצעות מדיה מגנטית, ו/או בכתב ו/או בעל

ת כל אדם, כל ידיעה או מידע, בכל הנוגע לאינפורמציה הביטחונית ולסדרי הביטחון, להם נחשף ולא למסור ו/או להביא לידיע

  במהלך פעילותינו, בתחומי רשות שדות התעופה.

אני יודע ומסכים, שמידע זה ישמש אך ורק לצורכי החוזה הנ"ל ולא ייחשף לכל גורם אחר, אלא אם התקבל על כך, אישור מראש 

  שדות התעופה, כפי שמוגדר בחוזה הנ"ל.ובכתב, מנציג רשות 

  

  

  

  

  

  חתימה מספר זהות  שם מלא
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 תצהיר סודיות מטעם צוות הקבלן -נספח יב 
    
  ___________ תאריך                       

  
  לכבוד

                      רשות שדות התעופה
  גוריון- נמל התעופה הבינלאומי בן

  

  

  התחייבות עובד/קבלן משנה לשמירת סודיות הנדון:

  
אני הח"מ, ________________________, מספר זהות ________________, מרחוב ___________________________, 

"), הקבלןעובד/קבלן משנה/נציג [* יש למחוק את המיותר] מטעם __________________________________ בע"מ (להלן "
  "), וכלפי הקבלן, כלהלן:הרשות"מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כלפי רשות שדות התעופה (להלן 

  

לחוזה  22.6קראתי והבנתי היטב את חובות והתחייבות הקבלן לשמירת סודיות כפי שהן נקובות בסעיף   .1
______________, שנתחם בין הרשות לבין הקבלן מיום _____________, לרבות נספח הסודיות המצורף כחלק 

  ").החוזהבלתי נפרד הימנו (להלן, יחדיו "

  

הנני מקבל על עצמי, מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, לשמור בסודיות מוחלטת את כל המידע הסודי כהגדרתו   .2
בחוזה ובהתאם להוראותיו, ובכלל האמור מקבל על עצמי את כל חובות והתחייבויות הקבלן כלפי הרשות בקשר עם 

  לחוזה. 22.6 שמירת הסודיות כאמור, לרבות כל הוראות הנקובות לשם כך בסעיף

  

הנני מתחייב להימנע מכל מעשה או מחדל העומדים בניגוד להתחייבויות הקבלן בהתאם לחוזה ו/או המהווים הפרה   .3
  פי החוזה, בקשר ישיר ו/או עקיף עם שמירת הסודיות המוטלת עליו.-של איזו מהתחייבויות הקבלן על

  

פי כתב התחייבות -ה, ידוע לי כי הפרת אילו מהתחייבויותיי עלמבלי לגרוע מכלליות האמור בחוזה ובכתב התחייבות ז  .4
זה (לרבות כפי שהן נקובות בחוזה), עלולה לגרום למזמין נזקים כבדים, ואני מתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי 

מו למזמין חוזר לשפות ו/או לפצות את המזמין בגין כל נזק, הפסד ו/או אבדן ו/או תשלום, מעל מין וסוג שהם, שייגר
ו/או שבהם המזמין יידרש לשאת בקשר ישיר ו/או עקיף עם הפרת התחייבויותיי האמורות ואני מוותר בזאת באופן 

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

  

פרה כאמור יהיה המזמין זכאי לכל סעד כלפי, כספי ו/או אחר כן הנני מצהיר, מסכים ומתחייב, כי בכל מקרה של ה  .5
  פי דין.- (לרבות קבלת צווים למיניהם) הקיימים על

  

  ולראיה באתי על החתום:
  

  

תאריך  חתימה
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  נוסח צו התחלת עבודה -נספח יג 
  

  _________תאריך ____                     
  לכבוד

_____________________  

_____________________  

_____________________  

  
  נכבדי,

  צו התחלת עבודההנדון: 
  
  

  ")הפרויקט___________________________________________________________(" -    פרויקט

  ")החוזה_____________________________________________________________(" -    חוזה 

  ")הקבלן_____________________________("________________________________ -    הקבלן

  
א. לחוזה, הריני מוסר בזאת לידי _________________, שהינו _________________ מטעם  11.2 בהתאם להוראות סעיף 

  הקבלן, צו התחלת עבודה לביצוע הפרויקט.
  

  יאוחר מיום ______________.הקבלן מתבקש להתחיל בביצוע הפרויקט בתוך _____ ימים ממועד מכתבי זה ולא 
  

  קודם להתחלת ביצוע הפרויקט וכתנאי להתחלת הביצוע, על הקבלן לבצע את כל אלה [*יושלם בהתאם לצורך]:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

לקבלת פרטים נוספים אפשר לפנות ל____________________, באמצעות טלפון שמספרו _________________ ו/או 

ת דוא"ל באמצעות פקס שמספרו ____________________________________ ו/או באמצעו

.__________________________________________________  

  
  

  בכבוד רב,    
  

    _____________________  
  רשות שדות התעופה    

  :העתקים
_________________  

_________________  

_________________  

  
  אישור הקבלן

  הריני לאשר קבלת צו התחלת העבודה המצ"ב על כל האמור בו. 

  חותמת שם הקבלן

[בצירוף חתימות מורשי החתימה 
 מטעם הקבלן]

 תאריך
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  נוסח צו הפסקת עבודה -נספח יד 

  תאריך: ___________                    
  לכבוד

_____________________  

_____________________  

_____________________  

  
  נכבדי,

  צו הפסקת עבודההנדון: 
  
  

  ")הפרויקט___________________________________________________________(" -    פרויקט

  ")החוזה_____________________________________________________________(" -    חוזה 

  ")הקבלן_____________________________________________________________(" -    הקבלן

א. לחוזה, הריני מוסר בזאת לידי ____________, שהינו __________ מטעם הקבלן,  11.6 בהתאם להוראות סעיף 

 [*יש לסמן  , החל מיום ___________ את ביצוע:[יש למחוק את המיותר]צו לפיו יפסיק הקבלן באופן זמני/לצמיתות 
  במקום המתאים]

 הפרויקט בכללותו  

 _______________:פי הצורך]-*יש להשלים על_________ [חלק הפרויקט המתייחס לעבודות.  

  ב. לחוזה וכן את כל אלה: 11.6 קודם להפסקת ביצוע הפרויקט, על הקבלן לבצע את כל האמור בסעיף 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

לקבלת פרטים נוספים אפשר לפנות ל___________________, באמצעות טלפון שמספרו _________________ ו/או באמצעות 

  _________________________.פקס שמספרו _________________ ו/או באמצעות דוא"ל _________

  

  בכבוד רב,    
  

    _____________________  
  רשות שדות התעופה    

  :העתקים
_________________  

_________________  

_________________  

  
  אישור הקבלן

  הריני לאשר קבלת צו הפסקת העבודה המצ"ב על כל האמור בו. 

  חותמת שם הקבלן

החתימה  [בצירוף חתימות מורשי
 מטעם הקבלן]

 תאריך
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  נוסח צו חידוש עבודה - נספח טו 

  תאריך: ___________                    
  לכבוד

_____________________  

_____________________  

_____________________  

  
  נכבדי,

  צו חידוש עבודההנדון: 
  
  

  ")הפרויקט___________________________________________________________(" -    פרויקט

  ")החוזה_____________________________________________________________(" -    חוזה 

  ")הקבלן_____________________________________________________________(" -    הקבלן

  
א. לחוזה, הריני מוסר בזאת לידי ____________, שהינו __________ מטעם הקבלן,  11.6 בהתאם להוראות סעיף 

  במקום המתאים] [*יש לסמן  צו לפיו יחדש הקבלן, החל מיום _____________ את ביצוע:

 .הפרויקט בכללותו  

 ] ________________________:פי הצורך]-*יש להשלים עלחלק הפרויקט המתייחס לעבודות.  
  דם לחידוש ביצוע הפרויקט וכתנאי לחידושו, על הקבלן לבצע את כל אלה:קו

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

לקבלת פרטים נוספים אפשר לפנות ל____________________, באמצעות טלפון שמספרו _________________ ו/או 

באמצעות פקס שמספרו ____________________________________ ו/או באמצעות דוא"ל 

_________________________________________________._  

  

  בכבוד רב,    
  

    _____________________  
  רשות שדות התעופה    

  :העתקים
_________________  

_________________  

_________________  

  
  אישור הקבלן

  הריני לאשר קבלת צו חידוש העבודה המצ"ב על כל האמור בו. 

  חותמת שם הקבלן

[בצירוף חתימות מורשי החתימה 
 מטעם הקבלן]

 תאריך
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  לוח הזמנים המאושר - נספח טז 
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  נוסח תעודת קבלה -נספח יז 

  תאריך: ___________                    
  לכבוד

_____________________  

_____________________  

_____________________  

  
  נכבדי,

  תעודת קבלההנדון: 
  

  ")הפרויקט___________________________________________________________(" -    פרויקט

  ")החוזה_____________________________________________________________(" -    חוזה 

  ")הקבלן_____________________________________________________________(" -    הקבלן

  
מטעם הקבלן,  א. לחוזה, הריני מוסר בזאת לידי ____________, שהינו __________ 12.3בהתאם להוראות סעיף 

תעודת קבלה למבנה (כהגדרת מונח זה בחוזה) המהווה אישור להשלמת העבודות ולמסירת המבנה לרשות, החל מיום 
  ").מועד הקבלה___________ (להלן "

  לחוזה ובהתאם להוראותיו. 14 החל ממועד הקבלה ואילך, תחל תקופת הבדק למבנה כמפורט בסעיף 

, כי אין במסירת תעודת קבלה זו כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות אחרת ו/או נוספת מובהר בזאת, למען הסר כל ספק
פי החוזה ולרבות זכותה לדרוש מהקבלן -פי הוראות החוזה, לרבות זכותה לפיצויים מוסכמים על-המוקנית לרשות על

לאחר מועד הקבלה  חשבונו את תיקונם של ליקויים ו/או פגמים שנתגלו במבנה- לבצע על אחריותו הבלעדית ועל
  לחוזה. 12.9 בהתאם להוראות הנקובות לשם כך בסעיף 

קודם לקבלת תעודת הקבלה וכתנאי לקבלתה ולתוקפה על הקבלן להשלים את ביצוען של כל ההוראות המפורטות 
  לחוזה וכן את כל אלה: 12.7 בסעיף 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

ל_______________, באמצעות טלפון שמספרו ______________ ו/או באמצעות פקס לקבלת פרטים נוספים אפשר לפנות 

  שמספרו ________________ ו/או באמצעות דוא"ל __________________________________________.

  

  בכבוד רב,    
  

    _____________________  
  רשות שדות התעופה    

  :העתקים
_________________  

_________________  

_________________  

  אישור הקבלן
  הריני לאשר קבלת תעודת הקבלה המצ"ב על כל האמור בה.

  חותמת שם הקבלן

[בצירוף חתימות מורשי החתימה 
 מטעם הקבלן]

 תאריך
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  נוסח תעודת קבלה מותנית - נספח יח 

  תאריך: ___________                    
  לכבוד

_____________________  

_____________________  

_____________________  

  
  

  נכבדי,
  

  תעודת קבלה מותניתהנדון: 
  
  

  ")הפרויקט___________________________________________________________(" -    פרויקט

  ")החוזה_____________________________________________________________(" -    חוזה 

  ")הקבלן_____________________________________________________________(" -    הקבלן

ג. לחוזה, הריני מוסר בזאת לידי __________, שהינו ____________ מטעם הקבלן,  12.3 בהתאם להוראות סעיף 

  במקום המתאים]: [*יש לסמן תעודת קבלה מותנית 

 .(כהגדרת המונח בחוזה) למבנה בכללותו  

 פי הצורך]- [*יש להשלים עלחלק מהמבנה המתייחס לעבודות:______________________________ ל.  

מועד ___________ (להלן "תעודת הקבלה המותנית מהווה אישור להשלמת העבודות ולמסירת המבנה לרשות, החל מיום 
"), וזאת למעט העבודות, הליקויים, השיפורים, התיקונים וכיו"ב המפורטים להלן וכן למעט נקודות הממשק הקבלה

 12.5 -ד. ו 12.3 שבינם לעיל לבין שאר המבנה, אשר את ביצוען יידרש הספק להשלים בהתאם להוראות בסעיפים 
  "):ההסתייגויותלחוזה (להלן "

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

וכן להיערך לבדיקת קבלה נוספת על הקבלן להשלים את ביצוען של כל ההסתייגויות עד ליום ___________, 
  ידי הרשות.-שתיערך בגינן עד ליום ___________, במועד אשר ייקבע על

תעודת קבלה מותנית אינה פוטרת את הקבלן מהצורך לקבל מהרשות את תעודת הקבלה (בלתי מסויגת), המהווה 
  .בין היתר, תנאי להגשת ולאישור החשבון הסופי

לחוזה ובהתאם להוראותיו, למעט בגין  14החל ממועד הקבלה ואילך, תחל תקופת הבדק למבנה כמפורט בסעיף 
ההסתייגויות לגביהן (ולגבי נקודות הממשק שביניהן לבין שאר המבנה), תחל תקופת הבדק לאחר קבלת תעודת קבלה 

  לחוזה. 12.8 - ו 12.5 עיפים בלתי מסויגת בגינן ובביצוע יתר התחייבויות הקבלן בהתאם להוראות ס

מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי אין במסירת תעודת קבלה מותנית זו כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות אחרת ו/או 
פי החוזה, לרבות זכותה לדרוש - פי הוראות החוזה, לרבות זכותה לפיצויים מוסכמים על-נוספת המוקנית לרשות על

חשבונו את תיקונם של ליקויים ו/או פגמים שנתגלו במבנה לאחר מועד -לעדית ועלמהקבלן לבצע על אחריותו הב
 11.4 הקבלה המותנית (אף שזכרם אינו מופיע בתעודת הקבלה המותנית) ולרבות זכותה של הרשות כמפורט בסעיף 

  לחוזה. 21 ובסעיף 

את ביצוען של כל ההוראות  קודם לקבלת תעודת הקבלה המותנית וכתנאי לקבלתה ולתוקפה על הקבלן להשלים
  לחוזה וכן את כל אלה: 12.7 המפורטות בסעיף 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  
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לקבלת פרטים נוספים אפשר לפנות ל_______________, באמצעות טלפון שמספרו ______________ ו/או באמצעות פקס 

  שמספרו ________________ ו/או באמצעות דוא"ל __________________________________________.

  
  

  

  בכבוד רב,    
  

    _____________________  
  רשות שדות התעופה    

  
  :העתקים

_________________  

_________________  

_________________  

  
  

  אישור הקבלן
  הריני לאשר קבלת תעודת הקבלה המצ"ב על כל האמור בה.

  

  חותמת שם הקבלן

[בצירוף חתימות מורשי החתימה 
 מטעם הקבלן]

 תאריך
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  נוסח תעודת קבלה חלקית - נספח יט

  

  תאריך: ___________                    
  

  לכבוד
_____________________  

_____________________  

_____________________  

  
  

  נכבדי,
  
  

  תעודת קבלה חלקיתהנדון: 
  
  

  ")הפרויקט___________________________________________________________(" -    פרויקט

  ")החוזה_____________________________________________________________(" -    חוזה 

  ")הקבלן_____________________________________________________________(" -    הקבלן

לחוזה, הריני מוסר בזאת לידי __________, שהוא _________ מטעם הקבלן,  12.10 בהתאם להוראות סעיף 
  .[*יש להשלים] ך ורק לחלק מהמבנה כלהלן _______________________________תעודת קבלה א

תעודת הקבלה החלקית מהווה אישור להשלמת העבודות ולמסירת חלק המבנה הנקוב לעיל לרשות, החל מיום 
"), וזאת למען הסר ספק, למעט חלקי המבנה אשר אינם נקובים מועד הקבלה החלקית___________ (להלן "

  דה זו לעיל וכן למעט נקודות הממשק שבין חלק המבנה הנקוב במפורש לעיל לבין שאר חלקי המבנה.בתעו

על הקבלן להשלים את יתר חלקי המבנה עד ליום ______________, וכן להיערך לבדיקת קבלה נוספת שתיערך 
  ידי הרשות.- בגינם עד ליום ______________, במועד אשר ייקבע על

  .החלקית אינה פוטרת את הקבלן מהצורך לקבל מהרשות את תעודת הקבלה לגבי כל המבנהתעודת קבלה 

החל ממועד הקבלה החלקית ואילך, תחל תקופת הבדק לחלק המבנה הנקוב בתעודה זו לעיל בלבד, למעט למען הסר 
הנקוב במפורש  ספק, חלקי המבנה אשר אינם נקובים בתעודה זו לעיל וכן למעט נקודות הממשק שבין חלק המבנה

  לעיל לבין שאר חלקי המבנה.

מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי אין במסירת תעודת קבלה חלקית זו כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות אחרת ו/או 
פי החוזה, לרבות זכותה לדרוש - פי הוראות החוזה, לרבות זכותה לפיצויים מוסכמים על-נוספת המוקנית לרשות על

חשבונו את תיקונם של ליקויים ו/או פגמים שנתגלו במבנה לאחר מועד -ל אחריותו הבלעדית ועלמהקבלן לבצע ע
  לחוזה. 12.9 הקבלה החלקית בהתאם להוראות הנקובות לשם כך בסעיף 

קודם לקבלת תעודת הקבלה החלקית וכתנאי לקבלתה ולתוקפה על הקבלן להשלים את ביצוען של כל ההוראות 
  לחוזה וכן את כל אלה: 12.7המפורטות בסעיף 

  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________  
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לקבלת פרטים נוספים אפשר לפנות ל_______________, באמצעות טלפון שמספרו ______________ ו/או באמצעות פקס 

  ____________ ו/או באמצעות דוא"ל __________________________________________.שמספרו ____

  
  בכבוד רב,    

  
    _____________________  

  רשות שדות התעופה    
  

  :העתקים
_________________  

_________________  

_________________  

  אישור הקבלן
  על כל האמור בה. הריני לאשר קבלת תעודת הקבלה המצ"ב

  

  חותמת שם הקבלן

[בצירוף חתימות מורשי החתימה 
 מטעם הקבלן]

 תאריך
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  מפרט טכני למיפוי ספרתי - נספח כ 
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  נוסח תעודת סיום - נספח כא 

  

  תאריך: ___________                    
  
  

  לכבוד
_____________________  

_____________________  

_____________________  

  
  

  נכבדי,
  
  

  תעודת סיוםהנדון: 
  
  

  ")הפרויקט___________________________________________________________(" -    פרויקט

  ")החוזה_____________________________________________________________(" -    חוזה 

  ")קבלןה_____________________________________________________________(" -    הקבלן

לחוזה, הריני מוסר בזאת לידי __________, שהינו _________ מטעם הקבלן, תעודת  14.5 בהתאם להוראות סעיף 

  במקום המתאים] [*יש לסמן סיום: 

 .(כהגדרת המונח בחוזה) למבנה בכללותו  

  ______________________________:פי -השלים על[*יש ללחלק מהעבודות/חלק מהמבנה המתייחס לכל אלה
  .הצורך]

תעודת הסיום מהווה אישור לסיומה של תקופת הבדק עבור המבנה או עבור חלק העבודות/חלק המבנה הנקוב לעיל, 
"), וזאת למען הסר ספק, למעט חלקי העבודות/המבנה אשר אינם מועד הסיוםהחל מיום ___________ (להלן "

שבין חלקי העבודות/המבנה הנקוב במפורש לעיל לבין שאר חלקי נקובים בתעודה זו לעיל וכן למעט נקודות הממשק 
  המבנה.

מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי אין במסירת תעודת הסיום זו כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות אחרת ו/או נוספת 
לדרוש מהקבלן פי החוזה ולרבות זכותה -פי הוראות החוזה, לרבות זכותה לפיצויים מוסכמים על-המוקנית לרשות על

חשבונו את תיקונם של ליקויים ו/או פגמים שנתגלו במבנה לאחר מועד הקבלה - לבצע על אחריותו הבלעדית ועל
  לחוזה. 14.6 -  14.5 בהתאם להוראות הנקובות לשם כך בסעיפים

ות קודם לקבלת תעודת הסיום וכתנאי לקבלתה ולתוקפה על הקבלן להשלים את ביצוען של כל ההוראות המפורט
  לחוזה וכן את כל אלה: 14.5 -  14.2בסעיפים 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________  

___________________________________________________________________________  
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פון שמספרו ______________ ו/או באמצעות פקס לקבלת פרטים נוספים אפשר לפנות ל_______________, באמצעות טל

  שמספרו ________________ ו/או באמצעות דוא"ל __________________________________________.

  בכבוד רב,    
  

    _____________________  
  רשות שדות התעופה    

  :העתקים
_________________  

_________________  

_________________  

  בלןאישור הק
  הריני לאשר קבלת תעודת הסיום המצ"ב על כל האמור בה.

  

  חותמת שם הקבלן

[בצירוף חתימות מורשי החתימה 
 מטעם הקבלן]

 תאריך
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  כתב סילוק ושחרור - נספח כב 

  תאריך: ___________                    
  

 לכבוד
                  רשות שדות התעופה

  גוריון- נמל התעופה הבינלאומי בן
  ושחרור כתב סילוקהנדון: 

"), באמצעות הקבלןאנו הח"מ, __________________________________מספר זהות/מספר ח"פ _____________________ (להלן "
____________________ המוסמכים לחתום בשמו ובמקומו של הקבלן, מצהירים, מסכימים - ה"ה ___________________ ו

  "), כלהלן:המזמיןחוזר כלפי רשות שדות התעופה (להלן "ומתחייבים בזה, באופן סופי, מלא ובלתי 

ידי הקבלן בקשר עם חוזה - כי ביום ______________, הגיש הקבלן למזמין חשבון סופי בגין מלוא העבודות אשר בוצעו על  .1
  ").וזההח"- ________________, כפי שנחתם בין הקבלן למזמין ביום __________ (להלן, בהתאמה "החשבון הסופי" ו

ו. לחוזה, כנגד מסירת כתב סילוק  16.5 כי ביום ________, שילם המזמין לקבלן, את החשבון הסופי לתשלום, כמפורט בסעיף   .2
- "), וזאת בהתבסס על החשבון הסופי כפי שאושר עללתשלום הסופי החשבוןושחרור זה, בסך של ___________ ש"ח (להלן "

  ").המאושרהסופי  החשבוןד. לחוזה (להלן " 16.5 ידי המזמין בהתאם להוראות סעיף 

כי כל התביעות ו/או הדרישות ו/או השגות של הקבלן ו/או של מי מטעמו כלפי הרשות ו/או כלפי מי מטעמו בקשר לחוזה ו/או   .3
כל שינוי ו/או  לפרויקט שבוצע במסגרתו, במישרין ו/או בעקיפין, וכל הקשור אליהם בקשר ישיר או עקיף, לרבות ומבלי לגרוע,
פי החוזה ו/או - תוספת להסכם ו/או כל הוצאה ו/או תשלום ו/או שיפוי ו/או פיצוי לו זכאי הקבלן ו/או כל מי מטעמו לו על

במסגרת ביצוע הפרויקט ו/או בקשר עימם, מכל מין וסוג שהוא, כלולות ומגולמות בחשבון הסופי המאושר וכי לא תהיינה לקבלן 
ל תביעות ו/או דרישות ו/או השגות נוספות כלשהן, מכל מין וסוג שהן, מעבר לאלו הכלולות בחשבון הסופי ו/או לכל מי מטעמו כ

  המאושר.

לעיל ומשאר הוראות כתב סילוק ושחרור זה, כולל החשבון הסופי לתשלום את כל התביעות  3כי מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .4
וזה לחוזה ו/או לפרויקט שבוצע במסגרתו, במישרין ו/או בעקיפין, וכל ו/או הדרישות ו/או השגות של הקבלן בקשר עם הח

הקשור אליהם בקשר ישיר או עקיף, לרבות ומבלי לגרוע, כל שינוי ו/או תוספת להסכם ו/או כל הוצאה ו/או תשלום ו/או שיפוי 
קט ו/או בקשר עימם, על כל פרטיהם, פי החוזה ו/או במסגרת ביצוע הפרוי- ו/או פיצוי לו זכאי הקבלן ו/או כל מי מטעמו לו על

בלא יוצא מן הכלל, וכי קבלת החשבון הסופי לתשלום, מהווה סילוק סופי, מלא ומוחלט של כל תשלום ו/או תביעה ו/או דרישה 
ו/או השגה ו/או זכות של הקבלן ו/או של מי מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, כלפי המזמין ו/או כלפי כל מי מטעמו בקשר עם 

  חוזה ו/או הפרויקט שבוצע במסגרתו, בקשר ישיר ו/או עקיף.ה

כי אין ולא תהיה לקבלן ו/או למי מטעמו, כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או השגה אחרת   .5
ע הפרויקט נשואו ו/או בקשר ישיר ו/או נוספת כלשהי, במישרין ו/או בעקיפין, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם החוזה ו/או עם ביצו

ו/או עקיף עמם, והקבלן מוותר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, דרישה, תביעה 
פיו, לא - והשגה כאמור, וזאת, למען הסר ספק, גם בנסיבות בהן חשבון הסופי המאושר ו/או החשבון הסופי לתשלום ששולם על

מלוא הטענות ו/או הדרישות ו/או התביעות ו/או ההשגות כפי שאלה מצאו את ביטוין לכתחילה בדרישת החשבון הסופי  כלל את
ידי הקבלן, לרבות כל קיזוז ו/או ניכוי אותו בצעתם ולרבות כל סכום ו/או תשלום שבהם לא הכיר המזמין, וזאת - כפי שהוגש על

  מכל סיבה שהיא.

, הקבלן מצהיר, מתחייב ומוותר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות מבלי לגרוע מהאמור לעיל  .6
להעלות בפני פורום כלשהו, לרבות גוף שיפוטי או בורר, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או השגה כלשהי כלפי המזמין או 

פיו ו/או בקשר ישיר ו/או - עקיפין, בחוזה ו/או בפרויקט שבוצע עלכלפי מי מטעמו, בגין כל עניין ודבר הקשור, במישרין ו/או ב
  עקיף אליהם, לרבות בקשר עם החשבון הסופי המאושר ו/או החשבון הסופי לתשלום.

כי הקבלן ו/או כל מי מטעמו, מחויבים להצהרות ולהתחייבויות המפורטות בכתב סילוק ושחרור זה; כי לא ידוע לקבלן על כל   .7
אחר הזכאי להעלות טענות ו/או דרישות ו/או השגות בקשר, ישיר ו/או עקיף עם החוזה ו/או עם הפרויקט ו/או עם גוף או אדם 

החשבון הסופי המאושר ו/או החשבון הסופי לתשלום וכי הקבלן ישפה ו/או יפצה את המזמין בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או תשלום 
השגה כאמור, מכל מין וסוג שהם, שיגרמו למזמין ו/או שבהן יידרש המזמין ו/או הוצאה תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או 

פיו לרבות בקשר עם החשבון הסופי - לשאת ו/או שיעלו כנגד המזמין בקשר עם החוזה ו/או בקשר עם ו/או בפרויקט שבוצע על
  המאושר ו/או החשבון הסופי לתשלום, במישרין ו/או בעקיפין.

  
  בכבוד רב,

  חותמת  שם הקבלן
[בצירוף חתימות מורשי החתימה 

 מטעם הקבלן]

 תאריך
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  מפרט שימוש בנכס (ככל שיוקצה לקבלן) -נספח כג 
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  פיצוי בגין עיכובים של העבודות - נספח כד 
  

שיעור הפיצויים המוסכמים והקבועים מראש לכל יום של איחור (מהמועד שנקבע על ידי הרשות כמועד 
משכר  )0.1%פרומיל ( 1 הפחתה של –באספקת והתקנת הגדר המסירה, שאינה מסירה מותנית או חלקית) 

  החוזה בגין כל יום איחור.

 יום לכל ₪ 1,000 של קנס אחריו יגרור מפרט הטכני בקשר לתחזוקהב שנקבע כפי הזמנים בלוח עמידה אי
  . פיגור

   .למזמין שיגרמו נזקים עבור שיידרש סעד מכל לגרוע מבליות אלו הינן קנסמובהר כי 
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  לא רלוונטי - עבודות באזור הפטור ממסים - נספח כה 
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  מסמכי המכרז, לרבות הצעת הקבלן למכרז -נספח כו 
  (ככל שמקורו של החוזה במכרז)
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 אישור פרטי חשבון בנק הקבלן - זנספח כ
  

  שם מלא של בעל החשבון:

  מספר החשבון:

  מספר סניף:

  שם הסניף:

  שם הבנק:

  מספר ח.פ./ת.ז. של בעל החשבון:

שמות מורשי חתימה של בעל החשבון בציון מס' ת.ז. של כל 
 [על הבנק לציין אם המורשים הינם ביחד או לחוד]:אחד מהם 

 

  

  
  תאריך: ___________  וחותמת הבנק: ___________________חתימה 

  

  

  :הקבלןאישור 

מאשרים  ]הקבלן[יש למלא את שמו המלא של _________________________  הקבלןאנו הח"מ, מורשי החתימה מטעם 
  בזה, כי האישור הנ"ל אשר הוצא על ידי הבנק משקף נכונה את פרטי הבנק בקשר לחשבוננו. 

  

  החתום:על 

   
  _______________ חתימה: __________ תאריך: ______________   שם מלא:

  
  _______________ חתימה: __________ תאריך: ______________   שם מלא:
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