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  רשות שדות התעופה
  המשרד הראשי

  לוגיסטיקה ותקציבים כלכלה 

, עבור רשות שדות ואחזקת חומרה, תוכנה ורישוי בתחום התקשוב הלאספקמסגרת חוזה 
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  נספחים

    .מפרט השירותים -  נספח א'

. ושמירת סודיות חת מידע, אבטהוראות ביטחון -  נספח ב'

בטיחות וגהות.  -  נספח ג'

איכות הסביבה.  -  נספח ד'

נוסח ערבות.  -  נספח ה'

אישור פרטי חשבון בנק הספק. -  נספח ו'

ביטוח. ו אחריות בנזיקין -  נספח ז'

  .אישור עריכת ביטוחים -  1נספחז'

   .מוסף הטכנולוגיות ברשות -  'חנספח 

  .כי המכרז כולל הצעת הספקמסמ -  ' טנספח 
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, עבור רשות שדות ואחזקת חומרה, תוכנה ורישוי בתחום התקשוב הלאספקמסגרת חוזה 
  התעופה

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

  _______________  :ב י ן ל
    _______________  
    _______________  
  ")הספק(להלן: "    

פי חוק רשות שדות - שדות ונמלי התעופה בישראל על שלוהרשות הנה המחזיקה, המנהלת והמפעילה   הואיל
וכן את מסופי המעבר  ")נתב"ג(להלן: "גוריון - , לרבות נמל התעופה בן1977 -התעופה תשל"ז 

  ;1980- ים, על פי חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), תש"םהיבשתי

חוזה מסגרת לאספקת ואחזקת בלהתקשרות  2016/197/0008/00מס' פומבי מכרז  פרסמהוהרשות   והואיל
  ");המכרז(להלן: " חומרה, תוכנה ורישוי בתחום התקשוב, עבור רשות שדות התעופה

על זכייתו של הספק במכרז (כהגדרת מונח זה להלן), וזאת  ברשות הכריזההעליונה וועדת המכרזים   והואיל
, המצורפת מכרזהצעתו לבהסתמך, בין היתר, על הצהרותיו והתחייבויותיו כפי שהוגשו במסגרת 

  וכן על ההצהרות המפורטות דלעיל ולהלן בחוזה; לחוזה נספח ט'כ

, את חריות להעניק לרשותק באוהרשות מעוניינת להתקשר עם הספק בחוזה מסגרת לפיו ישא הספ  והואיל
הכול בהיקף, באופן ובתנאים השירותים (כהגדרת מונח זה להלן), כולם או חלקם לפי העניין, 

  המפורטים לשם כך בחוזה, ובכפוף להוראות כל דין ולהוראות הרשות, כפי שינתנו מעת לעת;

, וכן כי (כהגדרתם להלן) יםהשירותעוסק ומתמחה בביצוע הנו , כי ומתחייב בזאת מצהיר הספקו  והואיל
כוח הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים,  יבעלוכל מי מטעמו הנם הוא 

 שירותיםהנדרשים לצורך ביצוע ה , התקניםהרישיונותההיתרים, האמצעים, האישורים, האדם, 
   ם;ובמועד םבמלוא

  הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: לפיכך

  , נספחים ופרשנותמבוא .1

 והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו. חוזההמבוא ל .1.1

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

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

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

לבין הוראה המופיעה  חוזהבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות ה .1.4
 . המחמירה מביניהןבנספחיו, יהיה הספק מחויב להוראה 

 בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירושים שבצדם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר: .1.5
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ובקרות אוויריות  ארציים תעופה פניםשדות  ,מסופי הגבול ,נתב"ג -  "אתרי הרשות"
ת ניווט במושב ותחנוכן  יםהשירות למפרט 2.2המפורטים בסעיף 

במצבם ובמיקומם במועד חתימת החוזה ו/או  בצופרו מצדהב ,עולש
כפי שיהיו במהלך תקופת ההתקשרות, לרבות כל נמל תעופה ו/או 

שיגרע  תחנת ניווטבקרה אווירית ו/או שדה תעופה ו/או מסוף ו/או 
  . ו/או יתווסף, על פי שיקול דעת הרשות, במהלך תקופת ההתקשרות

הוראות חוק ו/או תקנה ו/או חוק עזר ו/או פקודה ו/או צו ו/או פסיקה  -  "הוראות כל דין"
משפטית ו/או תקן ו/או פרסום ו/או הנחייה ו/או הוראה ו/או דרישה 
שנקבעו על ידי כל רשות מוסמכת, בין שאוזכרו במפורש בחוזה 
ובנספחיו ובין אם לאו, כפי שאלה יתעדכנו מעת לעת במהלך כל 
תקופת ההתקשרות, ואשר תחולתם ו/או יישומם הנם רלוונטיים 
לטיבם, איכותם ומאפייניהם של השירותים ולרבות כל אישור ו/או 
היתר ו/או רישיון שהונפקו ו/או שהנפקתם דרושה ו/או רלוונטית 
לטיבם, איכותם ומאפייניהם של השירותים, כפי שאלה יעודכנו מעת 

   לעת.  

  . וכל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ותנאי מתנאיוחוזה זה  -  "החוזה"

אספקה ואחזקת חומרה תוכנה ורישוי בתחום התקשוב לרבות הטובין  -  "השירותים"
למפרט  3סעיף לחוזה ו 4 ףמפורט בסעיכהגדרתם להלן והכל בהתאם ל

  השירותים.

 פיםבסעי , כמפורטLENOVO -ו HPשרתים וציוד נלווה מתוצרת   א. -  "הטובין"
(כהגדרת המונח להלן). למען הסר השירותים  למפרט 4.1.3 -ו 3

ספק מובהר כי סוגי השרתים והציוד הנלווה לשרתים 
אינם מהווים רשימה סגורה וכי השירותים המפורטים במפרט 

, על פי שיקול דעתה הבלעדי, םהרשות תהיה רשאית לשנות
   להלן). זהבמהלך תקופת ההתקשרות (כהגדרת מונח 

, שרתי LENOVO - ו DELL, HPמתוצרת  ניידיםו נייחיםמחשבים   ב.    
UNIX למפרט  4.1.2 -ו 3 כמפורט בסעיפיםנילווה ציוד ו

למען הסר ספק מובהר כי (כהגדרת המונח להלן).  השירותים
והציוד הנלווה  UNIX, הניידים, שרתי הנייחיםסוגי המחשבים 

שימה סגורה וכי המפורטים במפרט השירותים אינם מהווים ר
הרשות תהיה רשאית לשנותם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 

 להלן). זהבמהלך תקופת ההתקשרות (כהגדרת מונח 

 השירותים למפרט 3סעיף ברכיבי תוכנה ורישוי כמפורט   ג.    
רכיבי למען הסר ספק מובהר כי סוגי  (כהגדרת המונח להלן).

אינם מהווים  המפורטים במפרט השירותים רישויהתוכנה וה
רשימה סגורה וכי הרשות תהיה רשאית לשנותם, על פי שיקול 

 זהדעתה הבלעדי, במהלך תקופת ההתקשרות (כהגדרת מונח 
  להלן).

  טופס הזמנת ההצעות למכרז. -  "הטופס"

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

   .2016/197/0008/00מס' מכרז  -  "המכרז"

שהינו  האחרון להגשת הצעות למכרזמדד המחירים, הידוע במועד  -  "מדד הבסיס"
   ._______חודש בגין מדד 

מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות), כפי שהוא מתפרסם על ידי  -  "מדד המחירים"
  . , או כל מדד אחר שיבוא במקומוהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

"מפרט 
  השירותים"

לחוזה זה, המפרט למחשבים נייחים והמפרט למחשבים  נספח א' -
   .ניידים
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  ייצוג  .2

 נציגי הרשות .2.1

. ברשות או מי שהוסמך מטעמו סמנכ"ל לתקשובהוא , בא כוח הרשות לצרכי החוזה .2.1.1
 "). נציג הרשות: "להלן(

ת ו אלהעמיד לרשותעניין, ו בכל עת ובכל ,נציג הרשותהספק מתחייב לשתף פעולה עם  .2.1.2
בהתאם יובהר, כי לא יהיה  .ווהנחיותי וכל המידע, הנתונים והמסמכים על פי דרישותי

או  נציג הרשות הרלוונטי ו/או מי שהוסמך מטעמוכל תוקף לפניה לגורם שאינו 
  לאישוריו או הנחיותיו של גורם כאמור.

 ינציגנוספים.  ציגיםנ וו/או להוסיף עלי נציגה, את מעת לעתהרשות רשאית להחליף,  .2.1.3
 .הרשות רשאים לפעול על ידי אחרים שיימצאו מתאימים לאותו עניין

 נציג הספק .2.2

בעל הידע, הכישורים, שהנו , נציג מטעמובמהלך כל תקופת ההתקשרות, ימנה הספק  .2.2.1
ואשר  בלעדי בין הספק לרשותומתאם ישמש איש קשר אשר היכולת והניסיון המקצועי 
כל התחייבויות הספק על פי החוזה, והשלמת ביצוע לצורך  יישם כל פעולה הנדרשת 
  ").נציג הספקבמלואן ובמועדן (להלן: "

פרטי ההתקשרות עם נציג הספק, לרבות מספר הטלפון והפלאפון וכתובת המייל, יימסרו  .2.2.2
 לרשות במועד החתימה על החוזה ויתעדכנו בהודעה מראש ובכתב לנציגי הרשות. 

הזכות שלא לאשר את נציג הספק וכן לדרוש, בכל עת, לפי שומרת לעצמה את  הרשות .2.2.3
, את החלפתו בהודעה והמוחלט ומבלי שתידרש לנמק את החלטתהשיקול דעתה הבלעדי 

ספק על  נציג  יום. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בהחלפת 14מוקדמת של 
 ק על פי החוזה.   מנת לגרוע ו/או לעכב בשום צורה ואופן את ביצוע התחייבויות הספ

 –עבור הרשות במהלך שעות העבודה המקובלות (ימים א' טלפונית נציג הספק יהיה זמין  .2.2.4
בכל אחד מאתרי או בנתב"ג מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יתייצב נציג הספק  ה').

ו/או ביצוע מטלה עליהם יורה נציג הרשות, על פי שיקול דעתו, לצורך כל טיפול הרשות, 
מתפקידו ו/או הנוגע ו/או הנובע עניין כל לצורך עדכון ו/או דיווח ו/או ביצוע של הכול 

וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי בשל האמור לכל תמורה, מכל מין וסוג , יםרותיממתן הש
 . שהיא בקשר לכך

מבלי לקבל את אישור הרשות לכך בכתב הספק,  נציג אתהספק לא יהיה רשאי להחליף  .2.2.5
 .תתנגד להחלפת נציג הספק אלא מטעמים סביריםומראש. הרשות לא 

  הצהרות והתחייבויות הספק .3

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

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

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

  דין. -לרבות תקנה, צו ופסק

רות בקשר עם ביצוע השירותים וכי בחן ותמחר כי דרש וקיבל את כל המידע, ההסברים וההבה .3.2
את כל הגורמים העשויים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה, לרבות התנאים הכרוכים 

החובה לבחינת המידע האמור לצורך ידוע לו שכי הם; מאפייניובביצוע השירותים באתרי הרשות 
ם הוראות כל דין, מוטלות על אחריותו הוראות החוזה ובפרט בקשר עבהתאם לביצוע השירותים 
כי בכל מקרה לא יהיה במסירת המידע האמור על מנת להטיל על ו הספק של המלאה והבלעדית

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

המכרז, בחן מסמכי ת צרכי הרשות ודרישותיה לרבות אלו שנמסרו לו במסגרמלוא כי הבין את  .3.3
את אפשרות הביצוע של כל אחת השירותים ואת כל היבטי ובעיני בעל מקצוע באופן עצמאי 

וכי התמורה (כהגדרתה להלן), משקפת תמורה מלאה והוגנת לכל מהתחייבויותיו על פי חוזה 
להעלות התחייבויותיו על פי החוזה והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מ

 . כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך
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 מסוגם של הטובין טוביןשל ת וכי ידוע לו שבאתרי הרשות קיימים ו/או יבוצעו התקנות ואחזק .3.4
על ידי צדדים שלישיים שאינם הספק, לרבות על ידי ספקים שפעלו באתרי הרשות (כהגדתם לעיל) 

וכי לא יהיה בכל האמור על  (כהגדרתם להלן) פיםהנוס יםהספקקודם למועד חתימת החוזה ו/או 
 מנת לגרוע ו/או לפגוע בחובותיו והתחייבויותיו לספק את מלוא השירותים נשוא הסכם זה. 

כי הוא עוסק ומתמחה בתחומים הרלבנטיים לביצוע השירותים וכי הינו בעל הידע, הניסיון,  .3.5
, הציוד, האישורים, ההיתרים, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים, האמצעים

הרישיונות הנדרשים לצורך ביצוע השירותים במלואם ובמועדם ולביצוע כל יתר התחייבויותיו על 
 .  חוזהפי ה

לא ימצא במצב של  כי יבצע את השירותים באופן התואם את האינטרס של הרשות, ובכלל האמור .3.6
 מסגרתוללא דיחוי, על כל עניין ב שות,לרלהודיע ניגוד עניינים כלפי הרשות וכן יפעל על מנת 

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

את השירותים וכן לבצע את יתר חובותיו   לרשותישא באחריות הבלעדית והמלאה לספק יכי  .3.7
ברמה המקצועית הגבוהה במסירות, ביושר ובנאמנות, בשקידה,  חוזהוהתחייבויותיו על פי ה

וכן ינצל לשם כך את מלוא המומחיות, הכישורים, המשאבים וכוח האדם העומדים  ביותר
היקפים, בתכולה ועל ב ,, וזאת במיקוםלהוראות החוזהבהתאם  השירותיםלרשותו, לצורך ביצוע 

תיו על . במסגרת מתן השירותים וכחלק בלתי נפרד מהתחייבויובחוזהפי לוחות זמנים הנקובים 
, יבצע הספק את השירותים בהתאם להוראות ו/או להנחיות, כפי שינתנו לו מעת לעת חוזהפי ה

, ובכלל האמור, יפעל במסגרת מתן השירותים בהתאם הרשותו/או על ידי נציג  רשותעל ידי ה
 בקשר עם מתן השירותים, כפי שאלה יעודכנו מעת לעת. רשותלנהלים הנהוגים ב

ו/או כל  רשותב בזאת באופן בלתי חוזר, כי ידוע לו שהפיקוח אותו תבצע ההספק מצהיר ומתחיי .3.8
מי מטעמה (אם בכלל), במסגרת ביצוע השירותים ו/או כל הנחיה ו/או הוראה ו/או אישור 

, אינם אלא אמצעי ביקורת, כמו ו/או לכל מי מטעמו ו/או כל מי מטעמה לספק רשותשתעניק ה
בהם על מנת לא יהיה  בכל מקרה, ורשותאו הצהרה מטעם הגם שהם אינם מהווים חוות דעת ו/

והבלעדית כלפי  , המלאהלגרוע ו/או לשחרר את הספק מהתחייבויותיו ו/או מאחריותו הישירה
ו/או על מי מטעמה  רשותו/או להטיל על ה חוזהבקשר עם ה הו/או כלפי כל מי מטעמ רשותה

 אחריות כלשהי כלפי הספק ו/או כלפי כל צד שלישי. 

כי הוא מנהל את ספריו החשבונאים כדין, ומעביר דרך קבע לכל רשות רלבנטית את כל תשלומי  .3.9
החובה הקשורים בניהול עסקיו לרבות בכל הקשור לעובדים המועסקים על ידו. מובהר בזאת כי 

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

ישא באחריות המלאה והבלעדית להטמיע ולקיים, בעצמו או על ידי כל מי מטעמו, את כל יכי  .3.10
הוראות הבטיחות והגהות הנהוגות אצל הרשות נכון למועד חתימת החוזה, כפי שיעודכנו, מעת 
לעת, בכתב, על ידי הרשות (ככל שיעודכנו), לרבות כמפורט בהוראות הבטיחות, וכן כל חובה או 

דין, לרבות על פי תקנות ארגון הפקוח על העבודה, פקודת כל ת עליו על פי הוראה המוטל
הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ו/או הנחיות בטיחות וגהות הנהוגות אצל הספק ו/או כל תקנות 

  ההתקשרות. , וזאת למשך כל תקופת השירותיםהבטיחות בעבודה הרלוונטיות לביצוע 

מור על פי כל דין, יקיים הספק ו/או כל מי מטעמו במהלך כי מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה והא .3.11
לחוזה, הוראות  ב' נספחכהוראות הביטחון המצורפות , הכלליםאת כל החוזה כל תקופת 

 נספח ד'כלחוזה והוראות איכות הסביבה המצורפות  נספח ג'כהבטיחות והגהות המצורפות 
   לחוזה.

ות ובשטחים בהם מתקיימת באופן רציף כי ידוע לו שחלק מהשירותים יבוצעו באתרי הרש .3.12
במהלך כל תקופת היממה פעילות תעופתית ו/או פעילות ביטחונית ו/או ציבורית אחרת ואשר 
בהם מצויים באופן תדיר נוסעים, מלווים, מקבלי פנים, עובדים וגורמים רבים נוספים וכי במהלך 

הפעילות אותה מקיימת  כל תקופת, יבצע את השירותים בצורה זהירה, באופן המשתלב עם
הרשות באתרי הרשות ו/או באופן המשתלב עם השירותים המוענקים בהם, על ידי הרשות ו/או 
על ידי מי מטעמה וכי בכל מקרה לא יבצע בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, כל פעולה שהיא, 

דירה של העלולה להוות הפרעה ו/או הגבלה ו/או מפגע ו/או מטרד לתפעולם ו/או לפעילותם הס
אתרי הרשות ו/או שהיא עלולה לגרום נזק או אי נוחות, וזאת הן לרשות ו/או לכל מי מטעמה 
ו/או לציבור המשתמשים באתרי הרשות ו/או לכל צד שלישי שהוא, והספק ישא באחריות 

וכן  המלאה והבלעדית לכל תוצאותיה של הפרת התחייבויות זו, על ידו ו/או על ידי כל מי מטעמו
ו/או ישפה את הרשות, מיד עם דרישתה הראשונה לכך, בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או יפצה 

 דרישה שתופנה כנגד הרשות בגין האמור. 
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כי ישא, על חשבונו, באחריות המלאה לכך שהוא ו/או כל מי מטעמו ימנעו, במהלך כל תקופת  .3.13
וסוג שהוא ומכל סיבה  ההתקשרות, מגרימת נזק ו/או קלקול ו/או השחתה ו/או לכלוך, מכל מין

שהיא, באתרי ו/או במתקני הרשות וכן בכל הציוד, המתקנים, האמצעים ומקומות השירות 
שהועמדו לשימושו. הספק מצהיר ומתחייב בזאת, באופן בלתי חוזר, כי מבלי לגרוע מאחריותו על 

תשלום כל פי שאר הוראות החוזה, כי עם סיום ביצועם של כל אחד מיחידי השירותים וכתנאי ל
חלק מהתמורה, ישיב את אתר ו/או מתקן הרשות הרלוונטי לרבות כל הציוד, המתקנים, 
האמצעים ומקומות השירות שהועמדו לשימושו, לקדמותם וכן בנוסף, יתקן בהקדם האפשרי, על 
חשבונו ועל אחריותו הבלעדית, כל נזק ו/או קלקול ו/או השחתה שנגרם בשל מעשה ו/או מחדל 

/או של כל מי מטעמו באתרי הרשות ו/או במתקני ו/או בציוד, אמצעים ומקומות של הספק ו
השירות כאמור, וכן ינקה מהם כל פסולת ו/או לכלוך, באופן סדיר ו/או בסיום כל שירות. הרשות 
תהא רשאית לקבוע לספק מועד סביר לתיקון כל נזק ו/או קלקול ו/או לביצוע כל ניקיון כאמור 

אותו מועד. לא ביצע הספק את התחייבויותיו האמורות תוך התקופה אותה  והספק יבצעם בתוך
נקבה הרשות ולהנחת דעתה, אזי מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, 

  להלן.  21יחולו בעניין זה הוראות סעיף 

כי יפעל ככל הנדרש ו חוזהההשירותים הינם מעיקרי והשלמת הביצוע התגובה, כי ידוע לו שזמני  .3.14
על מנת לעמוד במועדים שנקבעו למתן השירותים, וזאת לרבות באמצעות העמדת כוח אדם ו/או 

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

חוזה לרבות המידע הכי כל המידע אותו מסר הספק לרשות במהלך המכרז ו/או לקראת חתימת  .3.15
מלא ונכון באופן הדרוש לביצוע מלא התחייבויותיו של הספק וכי אין  המפורט בהצעת הספק, הנו

  חוזה.הבמסירת המידע כאמור בכדי לגרוע מאחריותו על פי 

  הוראות כל דין .3.16

, הוא וכל הפועלים מטעמו ההתקשרותשבכל תקופת לכך ישא באחריות הבלעדית  הספק .3.16.1
, ההסכמותהרישויים,  ,שיונותיהר, ההיתרים, האישורים על פי החוזה, יהיו בעלי כל

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

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

הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא ידוע לו על כל סיבה לביטול ו/או להשעיה ו/או  .3.16.2
, התקנים ההסכמות, הרישויים, שיונותיהר, ההיתרים, האישוריםלצמצום איזה מ

נו, על מנת שכל והתעודות האמורים, וכן כי יבצע את כל הדרוש על אחריותו ועל חשבו
, התקנים והתעודות כאמור, ההסכמות, הרישויים, שיונותיהר, ההיתרים, האישורים

 .עד לתום תקופת ההתקשרות יוותרו בתוקפם

ידו - יובהר ויודגש כי, בכל מקרה בו ישתמש הספק ו/או מי מטעמו באמצעיים אשר יסופק על .3.17
העמידה לרשותו, חלה עליו חובת לצורך ביצוע השירותים, לרבות במי מהאמצעים אשר הרשות 

בדיקת האמצעיים בטרם השימוש והוא יישא באחריות לשימוש נאות בהם בהתאם להוראות 
פי כל כללי הבטיחות הקיימים והנהוגים בשימוש באמצעיים זה וכן יישא באחריות -היצרן ועל

ידי - על לתוצאות השימוש בהם והרשות לא תישא באחריות כלשהי בקשר עם השימוש באמצעים
 הספק ו/או מי מטעמו.

כי ידוע לו שהצהרותיו והתחייבויותיו של הספק בחוזה, מהוות תנאי להתקשרות עמו, וכי הוא  .3.18
  מתחייב להודיע מיידית לרשות, בכתב, על כל שינוי שיחול בהן.

  השירותים .4

 את להעניק לרשות ולבצע כוללת אחריות עצמו על בזה נוטל והספק, לספק בזה מוסרת הרשות .4.1
הספק  ), ובכלל האמור כל התחייבויותבמפרט השירותיםהמפורטים בחוזה (לרבות  כל השירותים

להלן וביצוע כל פעולה ו/או שירות נלווה להם כמפורט בחוזה, לרבות:  4.2הנקובות בסעיף 
העמדה והפעלת כל כוח האדם, ציוד וכלי  להלן) 8(כמפורט בסעיף  העמדה והפעלת מוקד השירות

ניהול , העמדת ואספקת חלקי החילוףשים לביצוע התחייבויות הספק על פי החוזה, העזר הדרו
, השירות ברמת, באיכות, באופן, והכול להלן וכיו"ב 10בסעיף , הענקת אחריות כמפורט רישומים
מוסף להוראות ובהתאם  בחוזה המפורטים תנאים לשאר ובהתאם במועדים, במיקום

 .לחוזה 'ח נספחהמצורף כ הטכנולוגיות ברשות
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  עיקרי השירותים:    להלןמבלי לגרוע משאר הוראות החוזה ומהתחייבויות הספק על פיהן,  .4.2

 טוביןאספקה של  .4.2.1

, כשהם חדשים הטוביןהספק ישא באחריות המלאה לספק לרשות את  .4.2.1.1
ומקוריים, בהתאם לדרישות הרשות, במועדים, במיקום ובכמות אשר יקבעו 

להלן,  7הזמנת עבודה כמפורט בסעיף  מראש ובכתב על ידי הרשות במסגרת
והכל בהתאם להוראות כל  טוביןפריקה של הוהעמסה, שינוע אריזה, לרבות 

מפרט תנו מעת לעת ובהתאם להוראות ינידין, להנחיות נציג הרשות כפי ש
  "). טוביןשירותי אספקה של (בחוזה זה: " שירותיםה

לה אשר אושרו על ידי הטובין שיסופקו לרשות על ידי הספק יהיו אך ורק א .4.2.1.2
כמפורט הרשות ואשר הוזמנו על ידי נציג הרשות במסגרת הזמנת עבודה, 

. היה והספק יספק לרשות טובין שלא אושרו ו/או שאינם להלן 7בסעיף 
תקינים ו/או שלא הוזמנו על ידי נציג הרשות כאמור יהווה הדבר הפרה של 

  החוזה.

ספקה ביתר של הטובין, אלא הרשות לא תאשר קבלת אספקה חלקית ו/או א .4.2.1.3
אם אושר הדבר בכתב על ידי נציג הרשות. סיפק הספק לרשות טובין ביתר 

"), ישא הספק באחריות הבלעדית, על חשבונו, לסלק הטובין העודפים(להלן: "
את הטובין העודפים מאתר הרשות הרלוואנטי ו/או לחילופין, ככל שתאשר 

כל העלויות ו/או ההוצאות הנוספות הרשות את קבלת הטובין העודפים, ישא ב
  אשר נגרמו לרשות כתוצאה מאספקתם ביתר.

   לטוביןשירותי תחזוקה ותיקון תקלות  .4.2.2

הספק ישא באחריות המלאה לבצע את כל הדרוש על מנת לספק לרשות שירותי תחזוקה 
למפרט  7 -ו 3.4 ,1.1.3פים בסעיכמפורט לרבות יצרן והותיקון תקלות, בהתאם להוראות 

במסגרת האחריות לטובין או במסגרת שירות תחזוקה ותיקון תקלות אותו  ,שירותיםה
 ו/או  )להלן 8כמפורט בסעיף ( שירותהמוקד באמצעות  לרבות תזמין הרשות, לפי העניין,
כפי ו, הרשות ולרבות תיקון והחלפה של הטובין יאתראיזה מבאמצעות מתן שירות ב

 להלן 7גרת הזמנת עבודה כמפורט בסעיף יקבע מראש ובכתב על ידי הרשות במסש
למען הסר ספק מובהר, כי שירותי  ").שירותי תחזוקה ותיקון תקלות(בחוזה זה: "

תחזוקה ותיקון תקלות יוענקו, בהתאם לדרישת הרשות במסגרת פנייה פרטנית (כמפורט 
   .בחוזה זה להלן), גם בקשר לטובין שלא נרכשו במסגרת חוזה זה וקיימים אצל הרשות

כל קריאה להזמנת שירותי תחזוקה ותיקון תקלות, תתבצע באמצעות פנייה ישירה לנציג 
להלן, וזאת אך ורק על ידי  8.2הספק או באמצעות פנייה למוקד השירות כמפורט בסעיף 

נציג הרשות. הספק ישא באחריות המלאה שלא לבצע כל שירות אשר הוזמן שלא בידי 
הוראות החוזה, וזאת למעט בנסיבות בהן אישר נציג הגורמים המוסמכים לכך בהתאם ל

     הרשות, בכתב, את ביצוע השירותים.

 להתקנה, הגדרה ואינטגרציה סיוע טכני שירותי .4.2.3

סיוע הספק ישא באחריות המלאה לבצע את כל הדרוש על מנת לספק לרשות שירותי 
מפרט ל 3.1.7 ף, בהתאם לאמור בסעי, הגדרה ואינטגרציההתקנות ציודלטכני, 

יקבע מראש ובכתב על ידי הרשות במסגרת הזמנת עבודה כפי ש, וכל זאת שירותיםה
   ").סיוע טכנישירותי (בחוזה זה: " להלן 7 כמפורט בסעיף

 התקשרות מסגרת .4.3

הנה התקשרות מסגרת לאספקת השירותים. היקף  חוזהמובהר בזאת, כי ההתקשרות נשוא ה
 ה, ועל פי שיקול דעתהרשותלעת על פי צורכי  השירותים, מועדם ומאפייניהם, ייקבעו מעת

להזמין מהספק איזה משירותים בהיקף כלשהו ו/או  תמתחייב האינ רשותהבלעדי. מובהר, כי ה
ו/או להורות לספק על הפסקת ביצועם בכל עת במהלך תקופת  במועדים מסוימים, אם בכלל

 . , מכל מין וסוג שהם בקשר לכךההתקשרות, וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי

 ציוד, מתקנים ואמצעים לביצוע השירותים .4.4

להלן,  13.2 ומהוראות סעיףלהלן  4.5 מבלי לגרוע בשום צורה ואופן מכלליות האמור בסעיף
מצהיר ומתחייב בזאת, באופן בלתי חוזר כי ביצוע והשלמת כל התחייבויות הספק על פי  הספק
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לעדית ועל חשבונו של הספק. הרשות לא תשא בכל עלות, מכל מין החוזה זה, יהיו באחריותו הב
וסוג שהיא, הדרושה לצורך רכישה ו/או ייצור ו/או ציוד ו/או שינוע ו/או חיבור ו/או תחזוקה ו/או 
פירוק ו/או התאמה ו/או כל פעולה אחרת ו/או נוספת הכרוכה בביצוע התחייבויות הספק 

רוכה בהשגת כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות האמורות וכן לא תשא בכל אחריות הכ
ו/או  הו/או התקנים ו/או הרישוי הדרושים לשם כך, וזאת עובר לתקופת ההתקשרות, במהלכ

  .הלאחר סיומ

 ביצוע כולל של השירותים .4.5

במסגרת התחייבויותיו לביצוע לעיל,  4.4בנוסף להוראות סעיף למען הסר ספק יובהר בזאת, כי 
לבצע את כל הפעולות המלאה והבלעדית ם וכחלק בלתי נפרד מהן, ישא הספק באחריות השירותי

כל ציוד ו/או מתקן ו/או רכיב ו/או חומר ו/או מכשור ו/או מערכת ו/או תשתית ו/או וכן לספק 
חוזה, הנדרשים לשם עמידה במלוא התחייבויותיו על פי הכלים ו/או מסמכים ו/או דוחות 

אמצעים ו/או ציוד כאמור, שביצוען ו/או  לבצע כל פעולה כאמור ו/או לספקבמלואן ובמועדן וכן 
חוזה ו/או אספקתם מתבקשים בשל טבעם של השירותים ו/או לשם ביצוען ברמה הנדרשת ב

האמורים אינם נדרשים עבודה , גם אם הביצוע ו/או הברמה הנדרשת בהתאם להוראות כל דין
ם, כשהם ובמועד םהשלמת השירותים, במלואביצוע ות , והכול על מנת להבטיח אחוזהבמפורש ב

. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי פעולות הוראות החוזה ובהתאם להוראות כל דיןבכל עומדים 
כאמור תיחשבנה ככלולות בביצוע השירותים, לכל דבר ועניין, והן יתבצעו על ידי הספק ו/או מי 

מבלי שהספק יהיה זכאי בגינם לכל תמורה מכל , על חשבון הספק ומטעמו, ללא כל תמורה נוספת
  מין וסוג שהיא. 

  תקופת ההתקשרות .5

חתימת הרשות  מועדהחל מחודשים,  60תהא לתקופה של  הספקתקופת התקשרות הרשות עם  .5.1
ל יודגש כי עד למועד חתימת החוזה ע .30.09.2021 מיוםלא יאוחר תסתיים ובכל מקרה על החוזה 

החוזה עימו, להשתתף בהליכי  חתמה הרשות על, היה וטרם ספקהי הרשות לא יהיה רשאי יד
מכוח חוזה זה, אשר השלימו את  הספקים הנוספים (כהגדרתם להלן)תיחור ככל שנעשו מול 

דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא   כל טענה ו/או  תהיה ספק לאהליכי ההתקשרות עם הרשות ול
 "). תקופת ההתקשרות" - " ו התקשרותתחילת תקופת ה": , בהתאמה(בחוזה זהבקשר לכך 

מוותר בזאת באופן מלא ובלתי חוזר וכן  הואמצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי  הספק .5.2
יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה, לרבות טענה בדבר הסתמכותו לקבלת הרשאה למתן 

שקיע הזוכה בקשר ובפרט טענות שעניינן השקעות אותן ה ההתקשרותשירותים למשך כל תקופת 
  עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם. 

 הליך תיחור בין ספקים .6

הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי ידוע לו שבמסגרת המכרז, בחרה  .6.1
התקשרה הרשות בהסכם מסגרת לאספקת  םעמ, )ו(ככל שנבחר פיםנוס יםהרשות ספק
תהיה הרשות רשאית  "), וכי במהלך תקופת ההתקשרותפיםהנוס יםהספק(להלן: " השירותים

, בהתאם להליך פיםהנוס יםהספקאיזה מהשירותים, מהספק ו/או ממלהזמין את כל אחד 
"), ומבלי לגרוע משאר ההוראות הנקובות לשם כך הליך התיחורזה (להלן: " 6.1המתואר בסעיף 

 זה:  6 בסעיף

, לעיל 4.2.1-4.2.2 פיםבסעי יםמפורטה יםשירותאיזה מהקודם להוצאת הזמנת עבודה ל .6.1.1
לקבלת הצעות  פיםהנוס יםיפנה נציג הרשות, באופן פרטני ובכתב, אל הספק ואל הספק

הפנייה מחיר לביצוע השירות הרלוונטי הנקוב בפנייה הפרטנית האמורה (להלן: "
 "). הפרטנית

ות אתר הרשבמסגרת הפנייה הפרטנית תציין הרשות את סוג השירות המבוקש,  .6.1.2
למקום נתב"ג ברירת המחדל יהווה  (לא ציינה הרשות אתר רשות כאמור, הרלוואנטי

, כל מידע רלוונטי לוח הזמנים הנדרש לביצועו כמויות והיקפים נדרשים,, מתן השירות)
 .כדלהלן וכן כמפורט מעבר למפורט במפרט השירותים,

  הטוביןהמדויק של את התצורה או המפרט  הרשות לספק תציין פנייה פרטניתבמסגרת  .6.1.3
ו/או שירותי תחזוקה ותיקון תקלות, לפי העניין, הנדרשים טובין אספקה של השירותי ו

את  עם שירותי תחזוקה ותיקון תקלות) כמו כן, תגדיר הרשות (בקשר על ידי הרשות.
. למען הסר ספק מובהר כי למפרט השירותים 7 בסעיףרמת השירות הנדרשת כמפורט 

תחזוקה ותיקון תקלות בכל מקרה לא יפחת מהמפורט במפרט אופן מתן שירותי 
 .השירותים
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 דגשים להליך התיחור: .6.1.4

 – נייחיםתיחור למחשבים ניידים ומחשבים  .6.1.4.1

 הספקים הזוכים. 3 - התיחור יבוצע על בסיס מפרט שיועבר ל 

  כל אחד מהספקים יוכל להציע מחשבים רק מהיצרניםDell, HP, Lenovo. 

 -תיחור למדפסות וצגים  .6.1.4.2

  ובלבד שבידי כל  יצרנים/דגמים בלבד לכל סוג ציוד 3-4 - יבוצע להתיחור
 .הנדרשיםאחד מהספקים היכולת לספק את אחד מהדגמים/יצרנים 

 - תיחור לציוד היקפי קטן (עכברים, מקלדות זיכרון וכו')  .6.1.4.3

 ובלבד שבידי  דגמים/יצרנים לפחות שיקבעו ע"י הרשות 2 -תיחור יבוצע ל
 .הנדרשיםיכולת לספק את אחד מהדגמים/יצרנים כל אחד מהספקים ה

 -תיחור לתוכנות ורישיונות  .6.1.4.4

  על פי אפיון נדרש לכל תוכנהלכל רישיון והתיחור יבוצע. 

 בשם היצרן ובלבד תנקוב הרשות  תוכנה/רישיון ייעודי ספציפיבתיחור ל
ייעודי ה את התוכנה/הרישיון ספקל כולתיהכל אחד מהספקים שבידי 

 .הספציפי הנדרש

את  פיםהנוס יםהנקוב לשם כך בפנייה הפרטנית, יגישו הספק והספקתוך פרק הזמן  .6.1.5
 .")מחיר הפרטניתההצעת (להלן: " הצעת המחיר לפנייה הפרטנית

באופן בו תוגש במסגרת פנייה פרטנית  של כל אחד מהספקים הפרטנית הצעת המחיר .6.1.6
את דרישות הרשות  , התואמיםהמחיר לשירותים הנדרשים ע"י הרשותהספק יציין את 

 . במסגרת הפניה הפרטנית

בקשר עם טובין אשר נקובים בטופס ההצעה הכספית,  יודגש כי בכל הצעת מחיר פרטנית
מוצע לא ה המחיר ,ואשר לא שונה מפרט הטובין מזה הנקוב בטופס ההצעה הכספית

, אשר בעקבותיו הוכרזה המכרזבמסגרת  ע הספקיצהשלטובין  מהמחיר גבוהיהיה 
  .עתו כהצעה זוכה במכרזהצ

לאחר קבלת הצעות המחיר יבחר נציג הרשות, לצורך ביצוע השירותים נשוא הליך  .6.1.7
(לאחר  הנקובים בפנייה הפרטנית יםהשירותכל התיחור, את הספק אשר התמורה בגין 

. ")ההצעה הזולה ביותר(להלן: " המחיר אותה נקב) תהיה הנמוכה ביותר הצעתשקלול 
רותים ישלח נציג הרשות לספק הזמנת עבודה בגין השירותים כתנאי לביצוע השי

 להלן.  7הרלוונטיים כמפורט בסעיף 

בעלי ההצעה הזולה  ספקיםההתגלה בסיומו של הליך התיחור, כי הצעות המחיר של שני  .6.1.8
זה.  6.1תערוך הרשות הליך תיחור נוסף בהתאם להוראות סעיף  נן זהות,יה ביותר

 נן זהות,יה אלו יחור הנוסף, כי הצעות המחיר של שני ספקיםהתגלה בסיומו של הליך הת
מועד הגשת הצעתו דהיינו הספק תבחר הרשות את הספק שיבצע את השירותים על פי 
ויחולו בעניין זה שאר ההוראות  ,אשר הגיש הצעתו ראשונה הינו הזוכה בהליך זה

  להלן, בשינויים המחויבים. 6.2 המפורטות בסעיף

אית במסגרת פנייה פרטנית לבצע הליכי תיחור שונים ואף לבחור הרשות תהיה רש .6.1.9
 במסגרתם זוכה שונה לכל הליך תיחור. 

הספק מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיה מנוע ומושתק מהעלות כל  .6.1.10
טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן, שמקורן במימוש זכות הרשות לביצוע הזמנת 

, וכן לרבות לעניין זה: בנסיבות זה 6.1יך התיחור כמפורט בסעיף עבודה שמקורה בהל
לא יגיש הצעות מחיר בהליכי התיחור (כולם או חלקם)  פיםהנוס יםהספקאיזה מבהן 

ו/או טענות ותביעות כאמור שעניינן היקפי ההתקשרויות אותן תבצע הרשות עם הספק 
ן הסר ספק, גם בנסיבות בהן ו/או סכומן, וזאת למע פיםהנוס יםהספקאיזה מו/או עם 

 פיםהנוס יםהספקאיזה מים שבהן הוכרז מ), בין מספר הפעילשלייתקיים פער (חיובי או 
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) בין ילשליאו הספק כזוכה בהליכי תיחור ו/או בנסיבות בהן יתקיים פער (חיובי או 
, נשוא הליכי התיחור האמורים, ו/או פיםהנוס יםהספקאיזה מהיקפי ההתקשרות עם 

בהם התקשר עם הרשות לצורך מתן שירותים  המחיריםותביעות כאמור לפיהן  טענות
 יםהספקאיזה מבהם התקשר  מהמחיריםבמסגרת הליך תיחור אחד יהיו נמוכים יותר 

 במסגרת הליך תיחור אחר למתן שירותים זהים ו/או דומים. פיםהנוס

ללא קבלת , יםרצופ הליכי תיחורחמישה לא הגיש הספק הצעת מחיר פרטנית במסגרת  .6.1.11
יהווה הדבר הפרה יסודית של החוזה והרשות תהיה רשאית לבטל אישור נציג הרשות, 

  את החוזה עימו, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה בהתאם להוראות חוזה זה או דין.

לעיל ו/או בכל הוראה הנקובה במסגרתו, תהיה הרשות רשאית  6.1על אף האמור בסעיף  .6.2
יבות המפורטות בסעיף זה להלן, לפנות לכל אחד מהספקים, על פי בהתקיים כל אחת מהנס

שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לצורך ביצוע איזה מהשירותים וזאת מבלי שתידרש לערוך לשם 
 כך הליך תיחור ו/או פנייה פרטנית מכל מין וסוג שהם: 

תוספת, הזמנת עבודה של שירותים שביצועם נדרש במסגרת ו/או לצורך השלמה ו/או כ .6.2.1
שינוי או התאמה לשירותים (זהים ו/או דומים ו/או נוספים), שבוצעו זה מכבר ו/או 

"), וזאת גם בנסיבות השירותים המקורייםשהנם מבוצעים על ידי ספק מסוים (להלן: "
של שירותים כאמור לא מצא את ביטויו בהליך התיחור ו/או בהזמנת  םביצועבהן 

 וריים.העבודה הרלוונטית לשירותים המק

או על ידי צד שלישי בנסיבות  פיםהנוס יםהספקאיזה מביצוע שירותים על ידי  .6.2.2
 להלן.  7.3.4המתוארות בסעיף 

ולאחר הוצאתה של הזמנת עבודה כמפורט ביצוע תיקון לפריטים שלא במסגרת אחריות  .6.2.3
 . להלן 7בסעיף 

  לעיל. 4.2.3הזמנת עבודה של שירותי סיוע טכני כמפורט בסעיף  .6.2.4

) א יחדיו עם הזמנת שירותי אספקהבלבד (של שירותי תחזוקה ותיקון תקלותשל הזמנה  .6.2.5
 נדרש השירות האמור. להםשרתים, וזאת בקשר לשרתים ל

הספק מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיה מנוע ומושתק מהעלות כל טענה ו/או  .6.3
יצוע הזמנות עבודה שמקורן אינו תביעה, מכל מין וסוג שהן, שמקורן במימוש זכויות הרשות לב

לעיל, בכל היקף שתמצא לנכון וכן לרבות לעניין זה: טענות ותביעות  6.2בהליך תיחור כמפורט 
 יםהספקאיזה מכאמור שעניינן היקפי ההתקשרויות אותן תבצע הרשות עם הספק ו/או עם 

), בין ילשלי(חיובי או ו/או סכומן, וזאת למען הסר ספק, גם בנסיבות בהן יתקיים פער  פיםהנוס
או הספק כזוכה שלא  פיםהנוס יםהספקאיזה מים שבהן התקשרה הרשות עם ממספר הפע

) בין היקפי ההתקשרות עם ילשליבמסגרת הליכי תיחור ו/או בנסיבות בהן יתקיים פער (חיובי או 
 במחיריותביעות שמקורן מי מהספקים, שלא במסגרת הליכי התיחור האמורים ו/או טענות 

 . להלן 13.1.2ההתקשרות שמקורן לא בהליכי תיחור כמפורט בסעיף 

, תלט, בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחהרשות תהיה רשאי .6.4
 לעיל, בדרך מקוונת. 6.1לערוך את הליך התיחור הנקוב בסעיף 

ודי לנושא זה והכל באופן הליך התיחור בדרך המקוונת יתבצע באמצעות אתר אינטרנט רשותי ייע
ובתנאים אותם תגדיר הרשות לשם כך, לרבות קביעה בדבר משלוח הפנייה בדוא"ל ומבלי 

היה ויהיו לו הוצאות ישירות או  ,י מכל מין וסוג שהםושהספק יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפ
יע הרשות הוד עקיפות הכרוכות בניהול התיחור בדרך המקוונת ובהיערכות הנדרשת להגשמתה.

לספק על ביצוע הליך התיחור בדרך מקוונת, ישא הספק באחריות להתחבר למערכת המקוונת 
תקנת יודגש כי כל העלויות הכרוכות בהמקבלת הודעה על כך מהרשות. ימי עבודה  20תוך 

ובהתחברות אליה יחולו על הספק, לרבות לצורך קיום הליך התיחור בדרך מקוונת  המערכת
יחולו ש התחברות אליה ודמי מנוי החודשיים, בות ברישום באתר ספק המערכתהכרוכ העלויות

  .בקשר אליה

הרשות מדגישה כי בכל מקרה של בעיית תקשורת/כשל מחשובי או   מבלי לפגוע בכל האמור לעיל,
הרשות את  שומרת לעצמהבדרך מקוונת כשל אחר אשר מנע את קיומו התקין של הליך התיחור 

. וזאת באיזה סוג תיחור שתבחר הרשות חוזר לגבי הליך התיחור אשר נכשלהזכות לבצע תיחור 
כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות  פיםהנוס יםספקאיזה מהו/או ל במקרה כזה לא יהיו לספק

 ר.ה כאמותבקשר לפעולת התיחור החוזר שנעש
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  עבודה וזמני תגובההזמנת  .7

 עבודה הזמנת  .7.1

לצורך ביצוע התקשרות לעיל או  6.1ות המתוארות בסעיף בנסיב הליך התיחורלאחר סיומו של 
לעיל, לפי העניין, תישלח הרשות לספק, כתנאי לביצוע איזה מהשירותים,  6.2כמפורט בסעיף 

לפי צרכי הרשות: השירותים ו , לפי הענייןהזמנת עבודה בהתאמה, במסגרתה יוגדרו, בין היתר
ם, היקפם, מאפייניהם וטיבם של השירותים המתבקשים, אתרי הרשות ומיקום ביצוע השירותי

בעלי התפקידים הדרושים לביצוע השירותים וכן תקופת ומועדי הביצוע של השירותים ו
 ").ת עבודההזמנזה: " ודחיפותם (בחוזה

 זמני תגובה ולוחות זמנים לביצוע השירותים .7.2

ט הוציאה הרשות ו/או גורם המוסמך מטעמה כמפורט בחוזה, הזמנת עבודה כמפור .7.2.1
זה לעיל, יבצע הספק את כל הדרוש על מנת לבצע את השירותים ברציפות ללא  7בסעיף 

עיכובים וללא הפסקות וכן להשלים את ביצוע השירותים במהירות האפשרית וזאת 
 בהתאם ובכפוף להוראות המפורטות להלן:  

תבוצע על ידי הספק באופן, בתנאים  – טוביןביצוע שירות אספקה  .7.2.1.1
תאם לעקרונות, ההתחייבויות והקריטריונים הנקובים בכל בסטנדרטים ובה

השירותים תוך  יבצע את ). הספק השירותיםהוראות חוזה (לרבות במפרט 
, אלא אם יקבע אחרת על שירותיםלמפרט ה 5בסעיף זמני התגובה הנקובים 

    .ובכתב ידי הרשות

מפורט (לרבות במסגרת אחריות הספק כ תקלותשירותי תחזוקה ותיקון  מתן .7.2.1.2
בוצע על ידי הספק באופן, בתנאים בסטנדרטים ובהתאם י -  להלן) 10בסעיף 

לעקרונות, ההתחייבויות והקריטריונים הנקובים בכל הוראות חוזה (לרבות 
זמני לוחות הזמנים ותוך  יבצע את השירותים). הספק השירותיםבמפרט 

 מפרטל 7בסעיף בקשר לרמת השירות הרלוואנטית התגובה הנקובים 
יבצעם ברצף , נקבה הרשות במסגרת הפנייה הפרטנית בה שירותיםה

, ובהתמדה בכל יום ובכל שעה, ומבלי שיהיה זכאי לשם כך לכל תמורה נוספת
  .ובכתב הכל למעט אם תקבע הרשות אחרת

 השירותים יחשבו, מבלי לגרוע משאר התחייבויות הספק על פי החוזהמובהר בזאת, כי  .7.2.2
ואת התאמתה  םאת ביצוע הו/או מי מטעמחנה הרשות שב, רק לאחר כמושלמים
, במועדהשירות  המעיד על השלמתהרשות תקבל אישור, בכתב, של הו החוזהלהוראות 

   להלן. 9בסעיף לשם כך וזאת באופן ובתנאים הנקובים 

לעיל, מובהר בזאת, כי אין באישור  7.2.2ף על אף כל האמור בחוזה זה ובפרט בסעי .7.2.3
והבלעדית לגרוע מאחריותו המלאה על מנת  שירות,עמה את השלמת הרשות ו/או מי מט

, והספק מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן ו/או לאיכות השירות של הספק לטיב ביצוע
  .מין וסוג שהן בקשר לכך למכיהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה 

, ביחס תיו על פי חוזה זההתחייבויולכל עיכוב בביצוע הבלעדית  ותאחראיב ישאהספק  .7.2.4
  בחוזה ובהזמנת האספקה.למועדים שנקבעו לשם כך 

  פיצוי מוסכם .7.3

, והסעדים להם זכאית להלן 19 סעיףמבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה, לרבות הוראות  .7.3.1
הרשות על פי כל דין, מוסכם בזאת כי במקרים המפורטים להלן, כולם או חלקם, 

, כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראשרשות ישלם הספק לבהתאם לדרישת הרשות, 
  "):הפיצוי המוסכםכמפורט להלן (להלן: "

למתן שירות אספקה של טובין, כמפורט בסעיף התעכב הספק בזמני התגובה  .7.3.1.1
מעבר למועד הנקוב לשם כך והספק לא קבל את אישורה של  לעיל, 7.2.1.1

ות, מייד עם הרשות לתקופת העיכוב כאמור, כולה או חלקה, ישלם הספק לרש
וזאת ₪,  הת העבודמערך הזמנ 1%בגובה דרישתה הראשונה, פיצוי מוסכם 

 .עיכוב כאמור(עבודה) יום בגין כל 

ימי עבודה מהמועד  10תוך  לא העניק הספק שירות אספקה של טובין במלואו .7.3.1.2
ישלם הספק לרשות,  ,לכךוהספק לא קבל את אישורה של הרשות  שנקבע לכך
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מערך יתרת ההזמנה  1%בגובה שונה, פיצוי מוסכם מייד עם דרישתה הרא
  . במלואה כאמור שלא סופקה

תקלות בהתאם לרמת השירות שירותי תחזוקה ותיקון  לא העניק הספק .7.3.1.3
שירותים, בה נקבה הרשות במסגרת הפנייה מפרט הל 7הרלוואנטית בסעיף 

ך ישלם הספק לרשות, מייד עם דרישתה הראשונה, פיצוי מוסכם בס הפרטנית,
בגין כל ₪,  100פיצוי מוסכם בסך ו טיתקרי השעת פיגור בתקלבגין כל ₪,  300

  .הרגיל השעת פיגור בתקל

הספק לא הגיש  שבו כל מקרהלעיל, ב 6.1.11מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .7.3.1.4
הצעת מחיר פרטנית להליך תיחור, מבלי לקבל על כך  אישור מראש ובכתב של 

  יים כדלקמן:נציג הרשות, יחול  מנגנון הפיצו

 בסך שלראשונה פיצוי מוסכם הבפעם  בתיחוראי השתתפות  בגין .7.3.1.4.1
500 ₪.  

פיצוי מוסכם ברציפות ה ישניהבפעם  בתיחוראי השתתפות  בגין .7.3.1.4.2
  .₪ 1,000 בסך של

 פיצוי מוסכםברציפות בפעם השלישית  בתיחוראי השתתפות  בגין .7.3.1.4.3
  .₪ 1,500 בסך של 

ציפות פיצוי מוסכם בגין אי השתתפות בתיחור בפעם הרביעית בר .7.3.1.4.4
  ₪. 2,000בסך של 

מהווה פיצוי הולם וסביר הפיצוי המוסכם ואופן חישובו סך הצדדים מצהירים בזאת, כי  .7.3.2
לנזקים אשר נגרמו לרשות בנסיבות האמורות, אולם אין בפיצוי המוסכם על מנת לגרוע 

  . םובמועד םבמלואהשירותים מאחריות הספק לבצע ולהשלים את 

ובהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצוי המוסכם, כולו או חלקו על מנת למען הסר ספק מ .7.3.3
לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי חוזה זה ו/או על פי דין, לרבות ומבלי 
לגרוע, מכל זכות המוקנית לרשות לבטל חוזה זה בגין הפרתו על ידי הספק ו/או בגין 

  כום הפיצוי המוסכם. נזקים נוספים שנגרמו לה ו/או למי מטעמה מעבר לס

מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי דין, בנסיבות בהן התעכב  .7.3.4
ו/או הודיע הספק כי יתעכב או יתכן  הספק בביצוע איזה מהתחייבויותיו על פי החוזה

איזה , תהיה הרשות רשאית לפנות לבביצוע איזה מהתחייבויותיו על פי החוזה ויתעכב
לביצוע ההתחייבויות האמורות ו/או לכל צד שלישי, ויחולו בעניינים  פיםהנוס םיספקמה

 .להלן 21המפורטות בסעיף אלה שאר ההוראות 

שירותי תחזוקה לקבלת  הקריאההרשות תהיה רשאית, בכל עת, ליתן לספק הודעה על ביטול  .7.4
, והספק מוותר בזאת באופן להלן) 8.1וקד השירות (כמפורט בסעיף באמצעות מ תקלותותיקון 

סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן 
בקשר לכך, לרבות טענות ו/או תביעות שעניינן פיצוי ו/או שיפוי בגין נזקים ו/או הוצאות ו/או 

 .תקלותשירותי תחזוקה ותיקון לקבלת קריאה של  הולתשלומים בהן נשא בגין ביט

 מוקד שירות .8

עד לתום  תקופת ההתקשרות יפעיל הספק כחלק בלתי נפרד ו החל ממועד תחילת ההתקשרות .8.1
מהשירותים ומבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תמורה ו/או תשלום, מוקד שירות, במסגרתו 

ביצוע אבחון ראשוני של , לצורך שירותיםה למפרט 7.1.2בסעיף יתקיימו כל המאפיינים הנקובים 
, פיקוח באיזה מאתרי הרשות תקלותשירותי תחזוקה ותיקון  מתןלרבות לעניין תיאום ו, תקלות

 "). מוקד השירותומעקב אודות ביצוען והשלמתן של ההתחייבויות כאמור וכיו"ב (בחוזה זה: "

בצע באמצעות אחד מאמצעי , תתהשירותיםמפרט יה למוקד השירות, בהתאם להוראות פני .8.2
באמצעות טלפון סלולארי שמספרו:  או _______: שמספרוטלפון ההתקשרות הבאים: 

או על ידי שליחת  ,____________ :כתובתלבאמצעות דואר אלקטרוני או  ____________
*יושלם לאחר בחירת [")אמצעי ההתקשרות(להלן, יחדיו: " _______קס למספר פקסימיליה: פ

. מובהר בזאת, כי כל אחד מאמצעי ההתקשרות יהיה בלעדי וייחודי עבור ביצוע השירותים זוכה]
 על פי החוזה. 
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  ביצוע ותדוח .9

 ישא תמורה נוספת,לכל  ומבלי שיהיה זכאי לכךהרשות  נציגפי בקשת ל ועכחלק בלתי נפרד מהשירותים 
, לרבות דו"ח תקלה, דו"ח תקלות תקופתי, דו"ח פעילויות ביצוע ותדו"חלרשות  באחריות להגיש הספק

עפ"י הצורך ובהתאם "). ביצוע ותדוח(להלן: " שירותיםלמפרט ה 8בסעיף כמפורט  ודו"ח רכישות, הכל
  . חתום עליובעת הגשת דוח הביצוע וינציג הרשות יהיה נוכח לאופי התקלה, 

  אחריות .10

שיסופקו לרשות בהתאם להוראות חוזה זה  טוביןה בקשר עם כל אחד מסוגי תקופת האחריות .10.1
 12 ולמשך בהזמנת העבודה הרלוואנטית לטוביןהחל ממועד האספקה לאתר הרשות הנקוב תהא 

נקבה הרשות במסגרת הפנייה הפרטנית בקשר עם  בהארוכה יותר תקופת אחריות חודשים או ל
 .")תקופת האחריות"להלן: ( למפרט השירותים 6בסעיף ל טובין שיסופקו לרשות וכמפורט כ

יחול לאחר תום תקופת ההתקשרות ו/או  תקופת האחריותבמידה וחלק מ, כי מובהר בזאת
התחזוקה  שירותילהמשיך ולספק את  , ישא הספק באחריות המלאהבמקרה של ביטול החוזה

 עד לתום תקופת האחריות. הבחוזהמפורטים  ותיקון התקלות

יעניק הספק לרשות, על אחריותו הבלעדית וללא תמורה, את מלוא  במהלך תקופת האחריות .10.2
, על אחריותו , ובכלל האמור, יתקן הספקבחוזההמפורטים  התחזוקה ותיקון התקלות שירותי

, על פי בטוביןסף הבלעדית ועל חשבונו, כל פגם ו/או ליקוי ו/או כל מאפיין ו/או גורם אחר ו/או נו
שיקול דעת הרשות, לרבות בעניין זה, אספקת כל רכיב ו/או חלק חילוף ו/או ביצוע כל שירות ו/או 

  תוספת, הכול ככל הדרוש על מנת לתקן כל פגם ו/או ליקוי כאמור. 

לעיל, תחולנה גם  10.2מובהר בזאת, כי אחריותו של הספק לבצע את התחייבויותיו על פי סעיף  .10.3
שלא  הטוביןבהן נגרם הפגם ו/או הקלקול במזיד על ידי הרשות ו/או בשל הפעלת  בנסיבות

בהתאם להוראות המחמירות פחות מבין: הוראות היצרן הרלוונטי או הוראות הספק. בגין ביצוע 
זה יהיה הספק זכאי לתשלום בגין ביצוע התחייבויותיו,  10.3התחייבויותיו המפורטות בסעיף 

   להלן. 13.1.2 וראות סעיףאשר יחושב בהתאם לה

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במסגרת אחריותו, במהלך כל תקופת האחריות, ישא הספק בכל  .10.4
תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות, מכל מין וסוג שהם, הדרושים לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי 

וכן כל ה ו/או רכישה ו/או פריקה ו/או טעינסעיף זה, לרבות ומבלי לגרוע, שינוע ו/או אחסון 
  . הכרוכה באחריות הספק על פי החוזהפעולה אחרת 

  ציוד וחלקי חילוף .11

הספק ידאג להחזיק במהלך תקופת ההתקשרות, , למפרט השירותים 7.5בסעיף מבלי לגרוע מהאמור 
סוגי חלקי חילוף חדשים מקוריים, מהדגם והאיכות הטובים ביותר, אשר זמינותם נחוצה בכל אחד מ

המצויים באתרי הרשות, וזאת בסוג, בכמות, הדרושים על מנת לאפשר לספק לבצע את כל  ןהטובי
השירותים וכל יתר התחייבויותיו הנקובות בחוזה, במלואם ובמועדם, בהתאם לרמות השירות הנקובות 

 .בחוזה, ללא כל עיכובים וללא תלות בצדדים שלישיים

 כוח אדם וקבלני משנה .12

, ניסיון י, בעלםיאאחר, ניםמיומ ,יםמקצועיעובדים  באמצעותהספק יבצע את השירותים  .12.1
 , ההרשאות, ההסמכות, ההיתריםתכל הרישיונו יוכן בעל מיומנות מקצועית, כישורים

ו/או כל רשות מוסמכת לביצוע  או הסכםו/ כל הדיןהוראות על פי והאישורים הנדרשים 
 . רשותהשירותים, במסגרת לוח הזמנים ולשביעות רצון ה

מטעמו בקשר עם ביצוע משנה קבלני להתקשר בהסכמים עם בשום מקרה רשאי לא יהיה  ספקה .12.2
, מראש בכתב, וכן הרשותאיזה מהשירותים, וזאת למעט אם קיבל לשם כך את אישורה של 

את מלוא ההתחייבויות המוטלות על לאחר שקבלני המשנה כאמור קיבלו על עצמם, בכתב, 
פק מובהר בזאת, כי הספק ישא באחריות המלאה, המוחלטת למען הסר ס .חוזההעל פי  ספקה

כי לא יהיה וכן בקשר עם ביצוע השירותים,  הו/או כלפי כל מי מטעמ הרשותוהבלעדית, כלפי 
אחריות מכל מין וסוג  הרשותבביצוע השירותים באמצעות קבלני משנה כאמור על מנת להטיל על 

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

י עובדאחד מכל הבלעדי, את החלפתו של  הלפי שיקול דעת ,לדרוש, בכל עתתהיה רשאית  הרשות .12.3
לאחר  בסמוך ,תרשוהחליפם, לשביעות רצונה של הוהספק מתחייב ל ו/או מקבלני המשנה הספק
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, וזאת מבלי שהחלפה כאמור תהווה עילה לדחייה או לאיחור בביצוע קבלת הדרישה כאמור
, והספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה החוזההתחייבויות הספק על פי 

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

  הספק  כקבלן עצמאי .12.4

ו/או אשר יועסקו על ידו במהלך  ספקה העובדים המועסקים על ידי כי מוסכם בזה בין הצדדים,
, הם עובדיו בלבד ויהיו כאלה ואינם עובדי הרשות וכי הספק הצהיר כי איננו ספק החוזהתקופת 

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

התחייבויותיו עפ"י החוזה מוסכם בין הצדדים, כי הספק משמש כקבלן עצמאי בביצוע  .12.4.1
ו/או למי שיתמנה  לנציג הרשותואין לראות כל זכות שניתנה על פי החוזה לרשות ו/או 

על ידם לפקח, להדריך או להורות לספק ו/או לכל אחד מהמועסקים על ידו בביצוע 
התחייבויות הספק, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות החוזה במלואן, ולא תהיינה 

ובד המועסק על ידו כל זכויות של עובד הרשות והוא לא יהיה זכאי לספק ולכל ע
מהרשות לכל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביטול או סיום החוזה, 

  מכל סיבה שהיא.

הספק מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו לפי החוזה,  .12.4.2
מעביד וזכויות עובדים, לרבות חוק שכר אחר האמור בכל דין לעניין יחסי עובד ו

 מינימום.

הספק יהיה אחראי כלפי הרשות מול כל טענה ו/או תביעה של רשויות מוסמכות בכל  .12.4.3
  הנוגע להוראות כל דין בקשר לביצוע העבודות על פי החוזה.

הספק מתחייב להבטיח לגבי עובדים אשר ימצאו באתרי הרשות, כי אלה ינקטו בכל  .12.4.4
 ודת הבטיחות בעבודה ו/או כאמור בכל דין לעניין אמצעי בטיחות.אמצעי על פי פק

  שיפוי .12.4.5

מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים, כי במידה וייקבע על ידי ערכאה שיפוטית  .12.4.5.1
מוסמכת, בכל זמן שהוא, כי עובד מעובדי הספק ייחשב כעובד הרשות, הספק 

"ט עו"ד, ישפה את הרשות על כל נזק כספי שייגרם לה כתוצאה מכך לרבות שכ
  הוצאות וכיוצא בזה.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזק כספי משמעו גם כל סכום כספי שהיה  .12.4.5.2
על הספק כמעביד להעמיד לזכותו של העובד, לרבות: גמלאות, לפיצויים 

  וליתר הזכויות הסוציאליות המתחייבות מכוח עבודתו.

מצעות חילוט הרשות תהא רשאית להיפרע בגין נזק זה כולו או חלקו בא .12.4.5.3
הערבות כולה או מקצתה ו/או באמצעות קיזוז מהתמורה על פי חוזה זה, 

  והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הרשות.

היה וביום סיום תקופת ערבות כלשהי יהיה תלוי ועומד הליך משפטי בקשר  .12.4.5.4
למעמדו של העובד וטרם נתקבלה החלטת הערכאה השיפוטית המוסמכת 

ת להורות לספק על הארכת הערבות הרלוונטית בדבר, תהא הרשות רשאי
  לסכום ולתקופה נוספים עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

  התמורה .13

 התמורה אופן חישוב סך .13.1

ן ובהתאם ובמועד ןבמלוא כל התחייבויות הספק במהלך תקופת ההתקשרות,תמורת ביצוע 
את , )"Lump Sum"(ומוחלט  , שלםסופיכולל, תשלם הרשות לספק כסכום  להוראות החוזה,

  "):התמורההסכומים כדלקמן (בחוזה זה: "

 לעיל, 6.1 ףהליך תיחור, כמפורט בסעינבחר הספק לבצע איזה מהשירותים במסגרת  .13.1.1
והספק השלים בפועל ובמועד את ביצוע השירותים , שנערך לשם כך על ידי הרשות

 האמורים בהתאם לכל הוראות החוזה, יהיה הספק זכאי לתמורה, בשקלים חדשים,
 .בסך המחיר אותו נקב הספק במסגרת הליך התיחורהשווה 
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 כמפורט שלא במסגרת הליך תיחור בגין ביצוע והשלמתם בפועל ובמועד שירותים .13.1.2
סכום מלא, סופי ומוחלט  תשלם הרשות לספקלעיל,  6.2.5 -ו 6.2.1-6.2.3בסעיפים 

הרשות בהסתמך, שיקבע על בסיס ניתוח מחירי שוק של שירותים אלו, כפי שיערך על ידי 
בין היתר, על מחירונים רשמיים של הספק וכן על אסמכתאות נוספות אותם ימציא 

  לרשות על פי בקשתה. 

 לתמורהיהיה הספק זכאי  ,סיוע טכני ביצוע והשלמתם בפועל ובמועד של שירותי בגין .13.1.3
בסך מכפלת שעות העבודה בפועל בתעריף מנה"ר העדכני למועד מתן שירותי הסיוע 

, וזאת בהתאם לבעל התפקיד בו נקבה הרשות במסגרת הזמנת העבודה לשירות יהטכנ
  ., טבלת התעריפים המפורטת בנספח ט' לחוזההנחה 10%הסיוע הטכני האמור, בניכוי 

  סופיות התמורה .13.2

לעיל, מלבד תשלום לו יהיה  4.5מובהר בזאת, כי בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות סעיף  .13.2.1
לעיל, מהווה התמורה את מלוא התשלום לו זכאי  13.1זכאי הספק כמפורט בסעיף 

בהתאם להוראות הספק מהרשות עבור ביצועם המלא והמושלם של כל השירותים 
 החוזה ומעבר לתמורה כאמור, לא תשולם לספק כל תמורה נוספת. 

מצהיר ומתחייב בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי בגין כל הפעולות ו/או הספק  .13.2.2
או השירותים ו/או העבודות ו/או הרכישות ו/או ההתקנות ו/או ההתאמות האספקות ו/

ו/או הצבת כל כוח האדם, ככל הדרוש לביצוע השירותים לא יהיה זכאי הספק לכל 
לעיל, וכי במסגרת הצעתו הכספית שקלל הספק  13.1תמורה נוספת על זו הנקובה בסעיף 

שתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה את כל האמור והוא מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומו
 ו/או דרישה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.  

 ותנאי תשלום , הצמדההפקת דוחות .13.3

 ,, בהתאם לדוחות הביצוע שהעבירהמאושרים החשבונות סכום את לספק תשלם הרשות .13.3.1
 מס חשבונית כנגד וזאת ,שהטובין נקלט ואושר  ע"י הגורמים המוסמכים ברשותלאחר 
 תנאי ההזמנה. ב עמד שהספק ובלבד, 30בתנאי שוטף +  כדין ערוכה

חלק נציג הרשות על גובה התמורה, יהיה הספק זכאי רק לאותו חלק אשר, על פי שיקול  .13.3.2
לגבי הדוח והחשבון,  בפועל. אישור נציג הרשות דעתו הבלעדי של נציג הרשות, בוצע

 . קהספימי עבודה מיום הגשתם ע"י  14כולם או מקצתם, יינתן תוך 

הרשות תהא רשאית לשלם לספק את התמורה בשיק או בהעברה בנקאית לפי בחירתה  .13.3.3
ושיקול דעתה הבלעדי מעת לעת. היה ותבחר לשלם לספק בהעברה בנקאית מתחייב 

. היה ולא 'ונספח הספק להמציא לרשות את פרטי חשבונו לצורך התשלום, באמצעות 
כאמור, לא תשלם לו הרשות את  מסר הספק את פרטי חשבונו לצורך העברת התשלום

התמורה שתגיע לו עד אשר ימציא את פרטי חשבונו כאמור וכי במקרה כזה התשלום 
יבוצע לידיו אך ורק לאחר קבלת הרשות כל הפרטים האמורים, וזאת ע"י תשלום קרן 

  התמורה בלבד, ללא כל הצמדה ו/או ריבית בגין העיכוב בתשלום.

, יתווסף מס ערך מוסף בשיעורו החוקי לספקמורה לכל סכום שישולם על חשבון הת .13.3.4
  במועד ביצוע כל תשלום.

לטובין אשר נקובה בדולר ארה"ב התמורה התמורה תשולם לספק בשקלים חדשים.  .13.3.5
 . הפקת החשבוניתתחושב בהתאם לשער החליפין הידוע במועד 

מדד ל 100%יהיו צמודים בשיעור של  הספקהמחירים הנקובים בש"ח בהצעת  -הצמדה  .13.3.6
המחירים לצרכן ויעודכנו בראשון לחודש ינואר של כל שנת התקשרות. מדד הבסיס יהא 

  .כהגדרתו בחוזההמדד 

   לקיום החוזהערבות  .14

להבטחת כל התחייבויותיו על פי החוזה, יפקיד הספק בידי הרשות ערבות אוטונומית, בלתי  .14.1
. הערבות שקלים חדשים)אלף  שלוש מאות( ₪ 300,000 תלויה, ניתנת למימוש לשיעורין בסך

לעיל, ואילו המדד  1תישא הצמדה למדד, כאשר מדד הבסיס, יהיה המדד כהגדרתו בסעיף 
"). הערבות תהיה הערבותהקובע, יהיה המדד הידוע במועד חילוט כל חלק מהערבות (להלן: "

  לחוזה.  כנספח ה'בנוסח המצורף 
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ים לכל הפחות ממועד הוצאתה או חודש 24 - תוקפה של הערבות אשר תוגש ע"י הספק, יהא ל .14.2
 24 -ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות. במידה ובחר הספק להגיש ערבות ל 60 -לחילופין עד ל

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

 חוזר חלילה לפי העניין, בהתאם לתקופת ההתקשרות נשוא המכרז. 

יודגש כי במידה ובסיום תקופת ההתקשרות יידרש ספק להמשיך ליתן שירותי יודגש ויובהר כי 
ההתקשרות, יעודכן תקופת תחזוקה לציוד שתקופת האחריות בגינו הינה מעבר למועד סיום 

מערך הציוד שלגביו נדרש הספק להמשיך ולספק את שרותי  %5של  גובה הערבות לשיעור
תוקפה של הערבות, יהיה עד לתום תקופת האחריות של הטובין האחרון אשר יסופק . התחזוקה

  לעיל. 10לרשות במסגרת שירותי האספקה של טובין כמפורט בסעיף 

ברשומות התקפות של הערבות תוצא מאת בנק ישראלי או מאת חברת ביטוח ישראלית המופיעה  .14.3
אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז, 
-כבעלת הרשאה למתן ערבויות כאמור בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), תשמ"ה

מקרה . עוד יודגש, כי ב1981 –וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א  1985
שאיזה מהערבויות תוצאנה על ידי חברת ביטוח, הוצאת כתב הערבות הרלוונטי והחתימה עליו 

  תתבצע אך ורק על ידי חברת הביטוח, ולא באמצעות סוכנות ביטוח מטעמה.

הספק יאריך את הערבות שהוגשה או יגיש ערבות חדשה מיד עם קבלת הודעה ודרישה מהרשות  .14.4
את הערבות כנדרש תהא הרשות רשאית לחלט את הערבות  להארכה, היה ולא יאריך הספק

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

במידה על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות, הספק לא מילא איזה מהתחייבויותיו על פי  .14.5
ות (כולה או חלקה) או לדרוש הארכתה לתקופה החוזה, תהא הרשות רשאית לחלט את הערב

  נוספת כפי שתיקבע.

הרשות תהא רשאית לממש את הערבות, כולה או מקצתה, ולגבות את כספיה, מבלי הצורך  .14.6
  להיזקק לפנייה לערכאות, לבוררות או למו"מ משפטי כלשהו.

הספק חייב  השתמשה הרשות בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות, יהא .14.7
לחדש את הערבות הרלבנטית או להשלים כל סכום שהיה חלק מהערבות לפני הגבייה האמורה, 

  ) ימים מהיום בו קיבל  הספק הודעה שהרשות גבתה את הערבות או כל סכום ממנה.7תוך שבעה (

לא בצע הספק איזה מההתחייבויות המפורטות בסעיף זה לעיל, תהיה הרשות רשאית, מבלי  .14.8
מכל סעד או תרופה העומדים לזכותה על פי חוזה זה ו/או על פי דין, להפחית מתשלום כל לגרוע 

חלק מהתמורה לה זכאי הספק על פי הוראות חוזה זה את גובה התשלום אשר היה דרוש 
  לחידוש, שינוי ו/או הארכת תוקפה של הערבות כאמור.

נויה ו/או הארכתה, יעשו על ידי למען הסר ספק מובהר בזאת, כי חידוש הערבות האוטונומית, שי .14.9
  הספק ועל חשבונו.

  אחריות הספק  בנזיקין .15

  לחוזה. 'זנספח בכמפורט ישא באחריות נזיקית  ספק ה

  ביטוח .16

, וכן ימציא לרשות את אישורי הביטוח לחוזה 'ז נספחבב בחבויות הביטוח כמפורט ייחו ספקה
   .לחוזה 1כנספח ז'המצורפים 

, יהיה עד לתום תקופת האחריות של הטובין האחרון אשר חי הספקביטו ףיודגש ויובהר כי תוק
  לעיל. 10יסופק לרשות במסגרת שירותי האספקה של טובין כמפורט בסעיף 

  רישיונות, הרשאות והיתרים .17

הספק ישא באחריות הבלעדית לכך שבכל תקופת ההתקשרות, הוא וכל הפועלים מטעמו על פי החוזה, 
יתרים, הרישיונות, הרישוי, ההסכמות, התקנים והתעודות, מכל מין וסוג יהיו בעלי כל האישורים, הה

שהם, הדרושים לצורך כל חובה ו/או התחייבות המוטלת על הספק על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל 
  .דין לרבות כל רשות מוסמכת, לשם מתן השירותים
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  שמירת סודיות .18

ולא  , לא להשתמשא להעביר, לא למסורהספק מתחייב לשמור בסוד, לתקופה בלתי מוגבלת, ל .18.1
או אגב ביצוע ו/או במהלך ו/להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע החוזה 

  ה.או לאחר סיומ הלפני תחילת ,ההתקשרותבמשך תקופת  ,החוזה

ן הספק מצהיר, כי אין בביצוע חוזה זה כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו, בין במישרין ובי .18.2
בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי, בינו ו/או בין מי מטעמו לבין הרשות וכי בכל מקרה שייווצר 
חשש כלשהו לניגוד אינטרסים כזה יודיע על כך הספק לרשות ללא כל דיחוי ויפעל מיידית להסרת 
 ניגוד האינטרסים האמור. מצאה הרשות, כי נוצר מצב של ניגוד אינטרסים כאמור, שלא הוסר גם
לא לאחר התרעה סבירה לתיקון המצב, תהיה הרשות רשאית, לבטל חוזה זה וזאת מבלי לגרוע 

 מכל סעד העומד לרשותה על פי חוזה זה ו/או על פי דין.

' וכן להחתים את כל עובדיו על טפסי שמירת סודיות בנספח מתחייב לעמוד בכל הוראות  הספק .18.3
   .בחוזה' בנספח בהתאמה ל , המצורפים2טופס מספר ו 1מספר  ופסכמפורט בט

  סיום החוזה      .19

  סיום מטעמי נוחות  .19.1

הרשות בלבד תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, לבטל את  .19.1.1
החוזה ו/או להפסיק את ההתקשרות לפי החוזה, כולה או חלקה, לפני מועד תחילת 

 30של  בכתב מתתקופת ההתקשרות או במהלך תקופת ההתקשרות, וזאת בהודעה מוקד
  ").הודעת סיום החוזהימים (להלן: "

הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי ביטול החוזה ו/או הפסקת  .19.1.2
תקופת ההתקשרות, הנה זכות המוקנית לרשות, וכי בקרות  ההתקשרות ו/או הפסקת

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

  השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם.

אה מהפרת התחייבויותיו של הספק, יהיה שלא כתוצדרשה הרשות את ביטול החוזה,  .19.1.3
השירותים  אותן ביצע את התמורה המגיעה לו בגין  רשות אך ורקהספק זכאי לקבל מה

, וזאת כסעד סופי, מלא וגמור בגין ביטול החוזה. מובהר, כי לא , עד לאותו מועדבפועל
ו/או כדי לגרוע מאחריות  נוספתכל אחריות רשות כדי להטיל על הביטול החוזה בב יהיה

והספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע , זה חוזההתחייבויותיו על פי  כל יתרהספק לביצוע 
ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהם וכן לא יהיה זכאי לכל פיצוי 

 .ו/או תשלום ו/או שיפוי נוספים מכל מין וסוג שהם בקשר לכך

  סיום בגין הפרת חוזה  .19.2

, חוזהזה לסיומו בכל מקרה בו הפר הספק את החוזה להביא  תהא רשאירשות בלבד תה .19.2.1
 והספק לאיום  15של , ובלבד שנתנה לספק הודעה מוקדמת בכתב הפרה שאיננה יסודית

  .כאמור התקופהתיקן את ההפרה, תוך 

, חוזהזה לסיומו בכל מקרה בו הפר הספק את החוזה להביא  תהא רשאירשות בלבד תה .19.2.2
תיקן את  והספק לא ימים 3של , ובלבד שנתנה לספק הודעה מוקדמת הפרה יסודית
  .כאמור התקופהההפרה, תוך 

זה, בקרות אחד חוזה על פי הוראות כל דין או  הרשותמבלי לגרוע מכל זכות אחרת של  .19.2.3
  זה:  חוזהלבטל, לאלתר,  תרשאי הרשותהא תאו יותר מן המקרים הבאים, 

בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס  הספקהוגשה כנגד  .19.2.3.1
נוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכול במקרה נכסים זמני או קבוע ו/או למי

  יום ממועד הגשתה. 30שבקשה כאמור לא בוטלה בתוך 

או שהוא קיבל החלטה על פירוק מרצון או הוצא  הספקהוצא צו פירוק נגד  .19.2.3.2
נגדו צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים או שמונה לו כונס נכסים זמני או 

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



20  

  
 

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  9750661:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750661, Fax:972 3 9711296  

, כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי הספקהוטל עיקול על רכוש  .19.2.3.3
העבודות (כולן או הרכוש כאמור, באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את ביצוע 

  ד נקיטתם. ימים ממוע 30, והעיקולים כאמור לא בוטלו בתוך חלקן)

, או מי מנושאי המשרה הבכירים בו הורשע בפס"ד בביצוע עבירה הספק .19.2.3.4
 פלילית.

יא, בקשר עם מתן השירותים על ידי הספק (כולם או המגבלה, מכל מין וסוג ש .19.2.3.5
  חלקם), שמקורם בגורמי ביטחון ברשות. 

זה, בהתאם להוראות סעיף  חוזהאת הרשות ה הזה, ביטלחוזה מבלי לגרוע משאר הוראות  .19.3
על פי כל דין, להמשיך את ביצוע  לי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לה, מבת הרשותרשאי

  הבלעדי.    הבשיתוף פעולה עם כל גורם אחר על פי שיקול דעת השירותים

 חוזהבהתאם להוראות לרשות מכל זכות אחרת העומדת  ביטול החוזה לא יגרעמובהר בזאת, כי  .19.4
 . זה ו/או בהתאם להוראות כל דין

  הספק  בר רשות בלבד .20

  מוסכם בזה בין הצדדים כי:

הספק ו/או כל הפועלים מטעמו, יהיו רשאים להיכנס לכל אותם המקומות בהם יהיה צורך לשם  .20.1
ביצוע השירותים, אולם דבר זה לא יתפרש בצורה כלשהי כמקנה לספק ו/או כל מי מטעמו, זכות 

  להם להיכנס בהתאם להוראות סעיף זה. חזקה או זכות בלעדית אחרת לגבי מקום שאליו הותר

הספק ו/או כל הפועלים מטעמו לא ישתמשו בכל ציוד של הרשות ולרבות, ולא למעט, טלפונים,  .20.2
  מחשבים, פקסים וכד', אלא לצורך ביצוע התחייבויותיהם עפ"י החוזה ובאישור נציג הרשות.

כל דבר, אלא במקום שעליו הספק ו/או כל הפועלים מטעמו, לא ישתמשו ולא יאחסנו חפץ ו/או  .20.3
  הורה נציג הרשות.

  ביצוע על חשבון הספק  .21

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

בתוספת לעיל  21.1וציאה, בגין האמור בסעיף הספק מתחייב לשלם לרשות את כל הוצאות שה .21.2
, בהתאם לחשבון שתגיש לו הרשות, מבלי לערער על מסך ההוצאות כאמור 12% -  סכום השווה ל

הצדדים מצהירים  הצורך בהוצאות האמורות ועל גובהן, וזאת, תוך שבעה ימים מיום הדרישה.
ה פיצוי הולם וסביר לנזקים אשר הסך האמור מהוולהלן,  21.5בכפוף להוראות סעיף בזאת, כי 

   .בנסיבות האמורות לרשותנגרמו 

לעיל, יהווה ראיה חותכת בין הצדדים  21.2חשבון שיוגש לספק  על ידי הרשות, כאמור בסעיף  .21.3
  לעניין ההוצאות שהוצאו על ידי הרשות.

ו הרשות רשאית לקזז את סכומי ההוצאות שהוציאה, כאמור בסעיף זה, מהתמורה המגיעה ו/א .21.4
  איזה מהערבויות הבנקאיות על פי החוזה. חוזה, ו/או לחלטם מהעפ"י  ספק שתגיע ל

לעיל, על מנת  21.2למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בתשלום הסכום האמור בסעיף  .21.5
לגרוע מאחריות הספק על פי החוזה ו/או על מנת לגרוע מזכותה של הרשות לכל סעד אחר ו/או 

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

  איסור הסבת החוזה .22

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

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

שיתיימר הספק לעשות בניגוד להוראות סעיף זה או דיספוזיציה אחרת כל מסירה או העברה  .22.3
  .תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף
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 איסור הכנסת שינויים בתאגיד הספק  .23

ינוי בתאגידו, בין על ידי הוספת חבר או שותף, על הספק מתחייב להודיע לרשות במידה וייעשה ש .23.1
ידי העברת זכויות הוספתן או חלוקתן מחדש, על ידי הקצאת מניות מחדש, על ידי העברת  מניות 
או הקצאת מניות חדשות, בין שנעשו בין חברי התאגיד לבין עצמם ובין מי שאינו חבר התאגיד, 

וכן במקרה שהשליטה בתאגיד הספק  היא  30%באופן שמשנה את הון המניות והשליטה במעל 
  בידי תאגיד אחר או אם היו מניות ממניותיו בידי תאגיד אחר.

הודיע הספק  לרשות כאמור בסעיף זה לעיל, יהיה לרשות שקול דעת סופי ומלא לבטל החוזה  .23.2
 60מכאן ואילך אף בלא צורך  בנימוק נוסף, ובלבד שתודיע על כך לספק בהתראה מוקדמת של 

 ום לפני מועד הביטול.י

 אי שימוש בזכות הרשות .24

הסכמת הרשות לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תשמש תקדים ולא  .24.1
 ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא השתמשה הרשות במקרה מסוים בזכויותיה לפי החוזה, לא ייחשב הדבר כויתור על זכויותיה  .24.2
 וים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן.אלה, לא לגבי המקרה המס

  העדר בלעדיות .25

אין בהתקשרות על פי חוזה זה כדי ליתן לספק בלעדיות כלשהי לביצוע השירותים והרשות רשאית בכל 
עת, ועל פי שקול דעתה המוחלט, להתקשר עם אחר ו/או אחרים למתן שירותים זהים ו/או דומים גם 

  .תוך כדי תקופת ההתקשרות

 כדין מקורדין העתק  .26

  חוזה זה נערך ונחתם בהעתקים שדינם כדין המקור.

 מתן הודעות .27

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

  היפוכו של דבר.

  ור הרשות בכתבוית .28

  ., אלא בכתבהחוזה אין ויתור על זכות מזכויות הרשות לפי

      ממצה חוזה .29

החוזה מכיל, מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. כל הבטחה, הצהרה, חוזה  .29.1
בכתב או בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת החוזה, ואשר לא 

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

כל שינוי בחוזה ייעשה באמצעות מסמך נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב, וייחתם על ידי שני  .29.2
, לוגו הרשותאת ועל דף הנושא עם כל אחד מן הצדדים הצדדים באמצעות מורשי החתימה מט

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

  תוקף החוזה .30

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

  שמירה על טהר המידות .31

  מצהיר כדלקמן: הספק 

כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא הציע ו/או נתן ו/או קיבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה  .31.1
הרשות ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על התקשרות 

ו/או נושאי המשרה שלו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו  הספקעימו בחוזה זה, לרבות כל החלטה של 
 בעניינו של חוזה זה, עם חתימתו ובמהלך תקופתו.
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בעקיפין, עם נושאי משרה כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או  .31.2
 ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשורו/או עובדיו ו/או מי מטעמו  אצל הספק
  לחוזה זה.

כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה  .31.3
ברשות שדות התעופה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים 

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

ידוע לספק, כי אם יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו דלעיל, תהיה הרשות  .31.4
רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל חוזה  זה מעיקרו, והספק  מוותר על כל 

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

  אחריות כלפי השלטונות .32

הספק יהא אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים, הרשויות המקומיות ורשויות  .32.1
מוסמכות אחרות כלשהן, עבור כל החובות המוטלות ו/או שתוטלנה ע"י הרשויות האמורות עפ"י, 

  הוראות כל דין בקשר לביצוע השירות עפ"י החוזה. 

ות ותנאים אחרים לשמירת בריאות העובדים שיועסקו על הספק יהא חייב להבטיח תנאי בטיח .32.2
ידו במתן השירות כדרוש עפ"י כל דין ואם אין דרישה חוקית, כפי שיידרש ע"י מפקח במובנו של 

  ולקיים את הוראות נספח בטיחות וגהות. 1954- חוק ארגון הפקוח על העבודה תשי"ד

 מעני הצדדים .33

  יהיו כמפורט ברישא לחוזה. מעני הצדדים לחוזה זה לצורך מתן הודעות .33.1

ימים מיום  3היה ויחול שינוי בכתובת הספק  מתחייב הספק  להודיע על כך נציג הרשות בתוך  .33.2
  שינוי הכתובת.

  השפעת סכסוך על ביצוע השירותים  .34

בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת ו/או אי הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי  .34.1
לרבות מחלוקת ו/או אי הסכמה אשר נדונה במותב ן וסוג שהן, מכל מיהסכמה בין הצדדים, 
ו/או בביצוע שאר  השירותיםלהמשיך בביצוע  באחריות ישא הספקשיפוטי כל שהוא, 

ללא כל עיכובים ו/או השהיות, בהתאם ללוח הזמנים ולשאר הוראות התחייבויותיו על פי החוזה 
  .החוזה

ר בכל דין, לרבות הוראות חוק החוזים (תרופות למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על אף האמו .34.2
הספק לא יהיה רשאי בשום מקרה לבטל את החוזה, וזאת מכל , 1970- תשל"אבשל הפרת חוזה), 

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

  קיזוז ועיכבון .35

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

לעכב כל  חוזים אחרים ו/או לחלטם מתוך הערבות וכן תהיה רשאית למפעיל על פי חוזה  זה ו/או על פי
נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות הספק כלפיה על פי החוזה ו/או על פי 

  הסכמים אחרים שבין הצדדים.

 סמכות שיפוט וברירת דין .36

נוגע בקיום חוזה זה על לבית משפט המוסמך בת"א סמכות ייחודית לדון בכל עניין הקשור וה .36.1
  נספחיו.       

יגברו כל כללי ברירת דין אשר  יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלהחוזה על ה .36.2
 המפנים לתחולת דין זר.

  :לראיה באו הצדדים על החתום
  

       
   הספק   הרשות
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  הגדרות .1

 כללי .1.1

תוכנה עפ"י מחשבים, שרתים, ציוד היקפי ומכירה, אספקה ותחזוקה של  – השירות .1.1.1
  .למפרט 3המפורט בסעיף 

מחסן של רשות שדות התעופה הממוקם בנתב"ג אליו  - מחסן רשות שדות התעופה .1.1.2
  ספק הזוכה בד"כ לספק את הציוד.נדרש ה

לוח הזמנים והאיכות של דרישות השירות ותיקון התקלות אליהם  -רמת שירות .1.1.3
  התחייב הספק הזוכה.

 .Blade-ו Non-Blade – משפחת שרתים .1.1.4

מארזים, ספקי כוח,  :על כל הרכיבים הנלווים, כגון Bladeשרתי  – Bladeשרתי  .1.1.5
  מאווררים ומתגים.

  .Bladeסוגי השרתים שאינם  כל – Non-Bladeשרתי  .1.1.6

 

 מצב קיים .2

  כללי .2.1

באחריות חטיבת התקשוב ברשות שדות התעופה אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של  .2.1.1
  להלן. 2.2חומרה ותוכנה בכל אתרי רשות שדות התעופה המפורטים בסעיף 

  הציוד (חומרה) המתוחזק כיום בכל אתרי הרשות: עיקרילהלן רשימת  .2.1.2

  כמות  רכיב
  IBM/LENOVO  50שרתי 

  HP  70שרתי 
  3,650  נייחיםמחשבים 

  270  מחשבים ניידים
  2,300  מדפסות רגילות

  2,650  )נייחיםצגים (
  250  סורקים

  300  שרתים וירטואליים

 לרשות שני הסכמי מסגרת להתקשרות מול מספר ספקים אשר מספקים לרשות:  .2.1.3

  שרתים מתוצרתHP  ומתוצרתIBM 

  דים, תוכנות וציוד קצה , מחשבים ניינייחיםמחשבים 

  ללא מע"מ.₪ מ'  6.7 -עמד על כ 2012-2015הממוצע בשנים  השנתיהיקף הרכש  .2.1.4

יצוין כי הנתונים שפורטו לעיל מתארים את המצב הקיים בלבד ואין הם כוללים גידול  .2.1.5
לפיכך  שיוזמנו ע"י הרשות.ובסוגי השירותים  בכמות פריטי הציוד ו/או הקטנה צפויה

ו/או היקף עלות  פריטים שיוזמנואינם מחייבים את הרשות לעניין כמות הנתונים הנ"ל 
  הרכש הצפויה.

  רשימת אתרי הרשות .2.2

  שדות תעופה .2.2.1

  נמל תעופה בן גוריון  .א

  ש"ת ראש פינה  .ב
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  ש"ת חיפה  .ג

  ש"ת הרצליה  .ד

  ש"ת דב הוז  .ה

  ש"ת עובדה  .ו

  נמל תעופה אילת אשר יוחלף בעתיד בשדה התעופה רמון בתמנע  .ז

  מעברי גבול .2.2.2

  מסוף טאבה  .א

  וף ערבהמס  .ב

  מסוף ניצנה  .ג

 מסוף אלנבי  .ד

  נהר הירדן  .ה

  תבקרה אווירי .2.2.3

  בקרה צפון (מירון)  .א

 בקרה דרום (מצפה רמון)  .ב

  אחריות .2.3

  חלק מהציוד הקיים נמצא תחת אחריות לתקופה של שנה עד שלוש שנים. .2.3.1

  האחריות הינה מתוקף הרכש של הציוד. .2.3.2

 

 שירותים .3

  כללי .3.1

 :חוזה זהלהלן פירוט השירותים המבוקשים במסגרת 

 פקת חומרה ותוכנה של שרתים וציוד נלווה לשרתים.אס .3.1.1

 תחזוקת חומרה ותוכנה של שרתים וציוד נלווה לשרתים. .3.1.2

, ציוד נלווה UNIX, מחשבים ניידים, שרתי נייחיםאספקת חומרה ותוכנה של מחשבים  .3.1.3
 וכדומה.

 , ציוד נלווה וכדומה.UNIX, ניידים, שרתי נייחיםתחזוקת חומרה ותוכנה של מחשבים  .3.1.4

 להלן. 3.5נות ורישוי עפ"י המפורט בסעיף תוכ .3.1.5

 שירותי אחזקה לרכיבי החומרה והתוכנה. .3.1.6

ליווי וסיוע טכני של הרשות מטעם גורמים מקצועיים אצל הספק לשירותים הנדרשים  .3.1.7
  לעיל, עפ"י צורך ועל בסיס שעות עבודה. 3.1.1-3.1.2בסעיפים 

  רכש חומרה .3.2

 זה: חוזהרשות מעת לעת, במסגרת להלן פירוט מרכיבי החומרה אשר יירכשו ע"י ה

 .Applianceשרתים בדידים, להב,  .3.2.1

 .Thin Clientתחנות עבודה, מחשבים תעשייתיים,  .3.2.2
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 מחשבים ניידים. .3.2.3

 מארזי זיווד למחשבים וצגים. .3.2.4

 אמצעי תלייה למסכים. .3.2.5

 מסכים ומסכי תצוגה. .3.2.6

  מערכות אחסון וגיבוי. .3.2.7

 מדפסות. .3.2.8

 סורקים. .3.2.9

 ציוד פריפריאלי, מקלדות עכברים וכו' .3.2.10

 כוננים / צורבים / דיסקים. .3.2.11

 זיכרונות. .3.2.12

 מצלמות. .3.2.13

 קופסאות מיתוג. .3.2.14

 .V.Cרכיבי מולטימדיה לרבות  .3.2.15

 כרטיסים חכמים. .3.2.16

 רכיבי טלפוניה. .3.2.17

 רכיבי תקשורת. .3.2.18

 .Industry in a Boxמרכיבי פתרונות  .3.2.19

 כל רכיבי חומרה אחרים. .3.2.20

 חלקי חילוף לציוד מחשוב. .3.2.21

 קירות תצוגה. .3.2.22

  רכש תוכנה .3.3

 זה: חוזהנה אשר יירכשו ע"י הרשות מעת לעת, במסגרת להלן פירוט מרכיבי התוכ

3.3.1. VMWare. 

3.3.2. Citrix. 

  .SBCתוכנות  .3.3.3

 תוכנות שליטה ובקרה. .3.3.4

 תוכנות ניהול. .3.3.5

 תוכנות גיבוי. .3.3.6

 תוכנות מדף. .3.3.7

 תוכנות גראפיות .3.3.8

 תוכנות עריכה .3.3.9

  WORK FLOWתוכנות  .3.3.10

 כל תוכנה אחרת לרבות אם נדרש הגדרת יצרן לתוכנה .3.3.11

 מערכות הפעלה ותוכנות שרת. .3.3.12
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  ירות ואחזקהש .3.4

 :זה זהוחלהלן פירוט מרכיבי השירות והאחזקה אשר יירכשו ע"י הרשות במסגרת 

 שירות ואחזקה לרכיבי החומרה והתוכנה. .3.4.1

אופציה לרכש מק"ט יצרן לשירות ואחזקה לאחר תקופת האחריות (הרחבת תקופת  .3.4.2
 האחריות).

 . 24X7אופציה להרחבת שירותי האחזקה ל  .3.4.3

  לרכיבים שיוגדרו מראש ע"י הרשות. On site)מתן שירות באתר ( .3.4.4

  רישוי .3.5

 :במסגרת חוזה זה להלן פירוט מרכיבי הרישוי אשר יירכשו ע"י הרשות

 רישיונות לרכיבי החומרה (באם נדרש). .3.5.1

 רישיונות לרכיבי התוכנה. .3.5.2

 רישיונות שימוש בתוכנה. .3.5.3

  רישיונות שימוש באתרים. .3.5.4

  רישיונות למערכות/תוכנות אינטגרטיביות. .3.5.5

  

  יות מציוד הנדרש דרישות טכנ .4

  כללי .4.1

בתקופת ההתקשרות תבצע הרשות מעת לעת תיחורים לציוד הרכש הנדרש. כל תיחור  .4.1.1
יבוצע על בסיס מפרט טכני ודרישות מיוחדות אשר ייקבעו ע"י הרשות ויועברו לספק 

  לפני התיחור.

ומחשבים ניידים שהינם מתוצרת אחד  נייחיםעל בסיס המפרטים יציע הספק מחשבים  .4.1.2
  ת היצרנים הבאים בלבד: משלוש

  DELL  .א

  HP  .ב

  LENOVO  .ג

על בסיס המפרטים יציע הספק שרתים שהינם מתוצרת אחד משני היצרנים הבאים  .4.1.3
  בלבד: 

  HP  .א

  LENOVO  .ב

לגבי מדפסות וצגים, המפרטים אשר יועברו לספק יכללו דרישה המציינת שם יצרן/שם  .4.1.4
ציע מחיר לאחד דגמים שונים עפ"י בחירת הרשות). הספק יידרש לה 3דגם (מינימום 

לגבי ציוד היקפי (עכברים, מקלדות, זיכרון, וכו'), המפרטים מהדגמים המבוקשים. 
דגמים שונים  2אשר יועברו לספק יכללו דרישה המציינת שם יצרן ושם דגם (מינימום 

  ד מהדגמים המבוקשים. עפ"י בחירת הרשות). הספק יידרש להציע מחיר לאח

ה ייחודית, הרשות תפיץ מפרט דרישות לפני ביצוע לגבי רכש מיוחד של חומרה/תוכנ .4.1.5
הספקים יכולים לספק את המוצר הנדרש. על מנת ששלב התיחור וזאת על מנת לוודא 

להגדיר את מפרט הדרישות ולצורך קבלת מידע רלבנטי תבוצע פנייה לאיש הקשר 
מטעם הספק ע"י גורמים מהרשות באמצעות המייל ו/או הטלפון. במידה והמידע 

ימי  2דרש מהספק לא זמין לצורך מתן מענה מידיי ישיב הספק לפנייה בתוך עד הנ
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עבודה. יובהר כי אין הרשות מתחייבת לפנות לכל הספקים הזוכים לצורך הכנת המפרט 
  המדובר בסעיף זה.

 

  שיטות עבודה .5

  תיחור .5.1

לציוד לחוזה  6בהתאם להוראות סעיף הרשות תבצע מעת לעת ועפ"י הצורך, תיחורים  .5.1.1
מרה ותוכנה הנדרש בהתאם למפרטים טכניים אשר יפורסמו לספקים. המפרטים חו

הטכניים יגדירו דרישות מפורטות מכל תצורה נדרשת והספקים יידרשו להציע ציוד 
(אחד לאחד) את כל הדרישות המפורטות במפרט. בתיאום עם  באופן מלאהתואם 

ים ספציפיים שדרוג לדרישת הרשות לפני התיחור יוכל הספק להציע לגבי רכיב או רכיב
  המפרט הטכני. 

במקרים בהם הרשות תדרוש מהספקים להציע דגמים ויצרנים ספציפיים או תבצע  .5.1.2
תיחור ייחודי הדורש מידע מקדים מהספק היא תפנה לכלל הספקים בטרם ביצוע 
התיחור עם בקשה למידע. מיום פניית הרשות לספקים לקבלת מידע יידרש הספק 

  ימי עבודה. 4הפנייה בתוך  להשיב בכתב על

הספק יידרש להשתתף בכל תיחור אשר יבוצע ע"י הרשות ואשר עליו קיבל הודעה  .5.1.3
ימי עסקים. במקרים חריגים ובתיאום מראש של הרשות  3מראש וזמן היערכות של עד 

ימי  3 - מול כל הספקים ניתן יהיה לקצר את זמן ההיערכות של הספק לתיחור לפחות מ
 עסקים. 

ם חריגים ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הרשות, ניתן יהיה לדחות את מועד במקרי .5.1.4
  התיחור שנקבע, וזאת רק לאחר קבלה מהספק בקשה בכתב לדחיית התיחור .

  הזמנה .5.2

הזמנה לרכש חדש תוקם על ידי הרשות במערכות הפנימיות שם תוגדר תכולת ההזמנה  .5.2.1
 לעיל. 5.1והיא תובא לתיחור בין הספקים עפ"י המוגדר בסעיף 

") הספק הזוכהבהליך התיחור (להלן "הזוכה  הספק עם סיום שלב התיחור וקביעת .5.2.2
  תישלח לספק הזמנה.

  אספקה .5.3

 כללי .5.3.1

, אלא אם לספקימי עבודה ממועד שליחת ההזמנה  21אספקת הציוד תבוצע תוך   .א
  בעת ביצוע ההזמנה. הרשותסוכם אחרת מראש ובכתב עם 

שרתים, מעל  10גדרו ע"י הרשות, כגון : מעל יובהר כי בהזמנות מיוחדות כפי שיו  .ב
פריטים אספקת הציוד תבוצע תוך פרק  100או ניידים), מעל נייחים  מחשבים ( 50

זמן שונה (עפ"י שיקול דעתה של הרשות) והוא יובא לידיעת כלל הספקים בעת 
 ביצוע התיחור. 

וך זמן במקרים בהם לא יעלה בידי הספק אשר זכה בתיחור לספק את הציוד בת  .ג
 האספקה הנדרש, אזי יחויב הספק בפיצוי מוסכם (בהתאם לסעיף הפיצויים

) וכן תהא הרשות רשאית להעביר את ההזמנה לספק לחוזה 7.3בסעיף  המוסכמים
  הבא בתור באותו התיחור).

 מקום האספקה .5.3.2

למחסן ציוד בנתב"ג או בכל מקום אחר בנתב"ג אשר  את הציוד לספק על הספק  .א
ת. יובהר כי הרשות תוכל לדרוש לספק את הציוד בכל אחד ייקבע ע"י הרשו

לעיל) ובכל אתר רשותי אשר יתווסף  2מאתרי הרשות (עפ"י הגדרתם בסעיף 
בעתיד. במידה ותידרש הובלת הציוד לאתר שאינו נתב"ג תצוין דרישה זו בעת 

 התיחור.
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 לא תהיה כל הגבלה של הספק לאספקת הציוד המוזמן בכל אחד מאתרי הרשות  .ב
  ובתנאי שמקום ההובלה צויין מראש ע"י הרשות.

  הובלת הציוד, פריקתו והכנסתו למחסני הרשות תהיה באחריות ועל חשבון הספק.  .ג

 בדיקת הציוד לאחר אספקה .5.3.3

) יום ותימדד החל מיום אספקת 30תקופת בדיקת כל ציוד תהיה בת שלושים ( .1
  יר את הציוד.להחז ת הרשותבמהלך תקופת הבדיקה רשאילאתר הרשותי. הציוד 

מצא לנכון תלבדוק את הציוד בכל דרך ש הרשות תהא רשאיתבמהלך תקופה זו  .2
על הציוד מודבקת אחריות המונעת קרה שבו כולל פתיחתו ובדיקת תכולתו. במ

פתיחתו ללא נוכחות טכנאי של הספק, יעמיד הזוכה טכנאי לרשות בהתראה 
 ) ימי עבודה.2מראש של שני (

ה של פריטים לרשות (משטח ומעלה) הרשות תהא רשאית במקרה של אספקה גדול .3
פריטים מתוך כל משטח אינם  3לבצע בדיקה מדגמית לכל משטח ובמידה ולפחות 

עומדים בדרישות המפרט/ההזמנה הם יוחזרו לספק. במקרה זה, הספק יהיה 
ימי עסקים ממועד משיכת הציוד על ידו לספק את הציוד הנדרש  7מחויב תוך 

תקין לחלוטין. יובהר כי משיכת הציוד ממחסן הרשות ואספקה  מחדש כשהוא
 מחדש של הציוד תהא על חשבון הספק.

יום תציג הרשות בפני הספק תיעוד  30-לצורך קביעת תקופת הבדיקה מעבר ל .4
ממערכת פנימית ברשות לגבי מועד אספקת הציוד מהמחסן לאתר/משתמש 

 ברשות.

  אספקת מחשבים .5.3.4

(כל הפריטים יהיה אחיד  בהליך התיחור זוכהפק הסהציוד שמסופק על ידי ה  .א
 רישיון\bios\קושחה\לתוכנהר כלומר תהיה אחידות מלאה בכל הקשוזהים), 

 .הרשות בכתבאישור  מראש לציוד המסופק אלא אם כן התקבל

  יופיעו הנתונים הבאים: בהזה יסומן במדבקה,  חוזה כל ציוד שיסופק במסגרת   .ב

  .תקופת האחריות מועד תחילת –תאריך האספקה  .1

  זוכה.ספק המספר הטלפון של  מרכז השירות של ה .2

מספר סידורי, המזהה את הציוד במאגרי המידע של  –מספר מזהה ייחודי  .3
 .הזוכה הספק

לצורך מעקב אחר  הציודלנהל רישום לגבי מועדי אספקת הזוכה  ספקעל ה  .ג
  ולצורך חידושן. הציודהכלולות במחיר  ,תקופות האחריות והאחזקה

מקום ב, כאשר DVDמחשבים נייחים וניידים ללא כונן  הרשות תוכל להזמין  .ד
  התואם למארז/מחשב. יהיה מכסה הכונן החסר ימלא 

במקום נגיש (אשר לא יחייב את פתיחת  על כל מחשב תודבק מדבקת הרישיון שלו  .ה
 Windows, הכוללת את מספר הרישוי של מערכת ההפעלה למעט מארז המחשב)

נדרשת רק מדבקת הרישיון ללא מספר הרישוי, הצרוב  ןעבוראשר בומעלה  8
 של המחשב. BIOSב

שיון אינו יבאם הר –שיון מערכת ההפעלה ילבדוק את מקור רהזוכה  ספקעל ה  .ו
OEM  מיצרן המחשב (לא כלול במודל המחשב כפי שיצא מהיצרן על פי מספר

ת מספר ולתעד א ןהרישיותיעוד של מקור  הזוכה  מהספקהמודל) יש לקבל 
  הרישוי שסופק למחשב. 

 המחשבים יסופקו עם לוח המקשים בשפות העברית והאנגלית.  .ז

) הנדרשים Driversאת כל מנהלי ההתקנים ( לרשותלספק הזוכה  ספקבאחריות ה  .ח
  להפעלה מלאה של כלל רכיבי המחשב, עבור כל אחת ממערכות ההפעלה לעיל.
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העדכנית  BIOSעם מהדורת לספק את המחשבים שיוזמנו הזוכה  ספקבאחריות ה  .ט
  ביותר בעת מועד אספקת הדגם הנרכש.

לספק, ביחד עם אספקת פריט הציוד, את כל התיעוד הנלווה לציוד על הזוכה  הספקעל  .5.3.5
 כל הרכיבים הכלולים בו  בהזמנה כפי שהוא מופק על ידי יצרן הציוד.

  התקנה .5.4

ת. במקרים מיוחדים התקנות של הציוד מבוצעות ע"י גורמים מקצועיים של הרשו      .5.4.1
לביצוע התקנה עפ"י הזוכה (אשר יצוינו לכלל הספקים בעת התיחור) יידרש הספק 

 הדרישות אשר יפורטו להלן:

יתקין את הציוד המוזמן כולל חיבור לציוד היקפי, והתקנת הרחבות הזוכה  הספק  .א
. כל הרכיבים שיותקנו הרשות(גם שלא נרכשו מהספק) כפי שיידרש על ידי 

  ת יהיו רכיבים חדשים שלא הותקנו במערכת אחרת קודם להתקנתםבמערכו

  ההתקנה כוללת פינוי כל אריזות הציוד.  .ב

  

  אחריות .6

 תקופת אחריות .6.1

הציוד ככל שיירכשו  (לרבות הרחבות המוזמן ע"י הרשותתקופת האחריות לציוד  .6.1.1
חודשים או לתקופה ארוכה יותר, בהתאם  12הינה למשך ) במהלך תקופת ההתקשרות

כי  הרשותהאספקה או מיום אישור מיום  עת הרשות בהליך התיחור וזאתלקבי
ובאופן הנדרש, לפי  הההתקנה (במקרה שבו נרכש השירות) נעשתה לשביעות רצונ

 המאוחר, ולא יחול עליה תשלום נוסף מעבר למחיר רכישת הציוד.

על ידו במסגרת הצעתו  יוצעיספק שנות אחריות נוספות בתעריף שהזוכה  ספקה .6.1.2
מיום סיום תקופת האחריות הכלולה בציוד, ועד לתום תקופת השירות, ככל  לתיחורים

  .רשותירכשו על ידי היש

 התחייבויות הספק .6.2

 לסוללות המחשבים הניידיםלעיל,  6.1.1תקופת האחריות עפ"י הגדרתה בסעיף  .6.2.1
 .או ע"פ החלטת הרשותתעמוד על שנה אחת בלבד,  והטאבלטים

 הספקמקרה של תקלה הדורשת החלפת רכיב, יחליף במשך תקופת האחריות בכל  .6.2.2
את החלקים התקולים בחלקים המקוריים שסופקו עם הציוד בתחילה. כלומר,  הזוכה

  וכד' עקב החלפת החלקים התקולים. bios\קושחה\לא יידרש ביצוע עדכוני תוכנה

במידה  ,ציוד הקייםכתוספת ל מערכות וציוד נלווה המסופק אחריות תחול גם על .6.2.3
 רשות.תווסף על ידי הוי

או אי התאמה הזוכה  הספקסופק על ידי בציוד שבו יימצא ליקוי שבמקרה יובהר כי,  .6.2.4
הציוד , לאסוף את רשותחייב להגיע להזוכה  ספק, יהיה המפרט בתיחורלדרישות ה

ימי  3על חשבונו בתוך  ולספקו לרשותולהחליף ללא תשלום או תמורה כלשהי  הלקוי
  ת במקרה זה תחל רק לאחר מועד אספקת הציוד החליפי התקין.תקופת האחרו עבודה.
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 רמת שירות .7

  זמני השירות .7.1

 למעט יום כיפור).  364X24השירות  יינתן לרשות בכל שעות היממה ( .7.1.1

 מוקד שירות .7.1.2

המפורט  שירותהמוקד את לצורך קבלת פניות שירות בנושא שרתים יפעיל הספק   .א
זמן המענה  .וממוקם בישראל שעות ביממה 24הפועל   לחוזה ואשר 8 בסעיף

  שניות. 60הטלפוני לכל סוגי התקלות בנושא שרתים לא יעלה על 

מוקד שירות לצורך קבלת פניות שירות בנושא שאר פריטי הציוד הספק יפעיל   .ב
; ובימי ו' וערבי חג 08:00-17:00ה' בין השעות -בימים א' ייתן מענה אנושיאשר 

 60הטלפוני לכל סוגי התקלות לא יעלה על זמן המענה  .08:00-13:00בין השעות 
  שניות.

יתן יהיה לשגר הודעה בפקס / בדוא"ל על תקלה לפניות שירות (למעט בנושא שרתים) נ .7.1.3
רגילה לאחר שעות העבודה המקובלות. הודעה שתישלח לפקס / בדוא"ל כמוה כהודעה 

  .בבוקר 10:00זוכה ביום העבודה הבא לפני השעה ספק האשר נמסרה ל

להתחייב להחזיק ברשותו מלאי חלפים הזוכה ך עמידה ביעדי השירות על הספק לצור .7.1.4
מכל ציוד אשר הוזמן על ידי הרשות ולאורך כל תקופת ההתקשרות במחסן במתקן של 

 .הזוכההספק 

במקרים בהם תתרחשנה מספר תקלות במקביל תטופל כל תקלה עפ"י רמת השירות  .7.1.5
 אות בו זמנית.המתאימה, ובמידת הצורך יטופלו מספר קרי

הזוכה יצירת קשר עם יצרני הציוד לרבות הסמכת עובדי הספק הזוכה באחריות הספק  .7.1.6
כנדרש מהיצרן לצורך מתן תמיכה. במקרים בהם תידרש תמיכה ו/או התערבות של 

יצירת קשר עם היצרן לצורך הזוכה היצרן לצורך טיפול בתקלה, אזי באחריות הספק 
 טיפול רציף בתקלה.

יהיה אחראי לכל פעולה, או נזק, שיגרם לציוד או מידע, כתוצאה מטיפול ה הזוכ ספקה .7.1.7
  .מטעמושל טכנאי או כל נציג אחר 

גורם כפי שהוגדר. יחד עם זאת, רשאי  SLA -ובהתאם ל הרשותהשירות יבוצע באתרי  .7.1.8
לצורך קבלת  הרשותהציוד מאתרי  את לאשר מראש ובכתב להוציא מהרשות

כאשר במקרה זה, עלות הובלת הציוד, אחסנתו  ,תהשירותים בתקופת ההתקשרו
 .הזוכה ספקוביטוחו הינה על חשבון ה

 סיווג התקלות ודרך הטיפול בהן .7.2

  סוגי תקלות  .7.2.1

ינהל שתי רמות שירות שונות: אחת עבור שרתים והשנייה עבור כל הזוכה הספק   .א
 שאר הציוד.

 רמות:  תקלה קריטית ותקלה רגילה.  2התקלות יוגדרו על פי   .ב

ר שרתים תקלה קריטית מוגדרת ככל תקלה המשביתה את פעולת הציוד. עבו  .ג
תקלה רגילה מוגדרת ככל תקלה שאינה תקלה קריטית. יובהר כי בכל מקרה, 

כל תקלה שנפתחת כתקלה קריטית או הזוכה לרשות הסמכות להגדיר עבור הספק 
 תקלה רגילה.

תה את פעולת לגבי שאר הציוד, תקלה קריטית מוגדרת ככל תקלה אשר משבי  .ד
 המשתמש. תקלה רגילה מוגדרת ככל תקלה שאינה תקלה קריטית.
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  שרתים: רמות שירות לתקלות במתקני הרשות  .7.2.2

  זמן הגעה לאתר  תחילת טיפול  סוג התקלה

אצל הספק  שעות) מרגע פתיחת התקלה 4( עד ארבע שעות  מיידי.  תקלה קריטית
  הזוכה.

במהלך יום העבודה   תקלה רגילה
  להבו קרתה התק

שעות מרגע פתיחת  24 -עד יום עבודה הבא ולא יאוחר מ

 - Next Business Day)הזוכה התקלה אצל הספק
NBD).  

  שאר הציוד: רמות שירות לתקלות בנתב"ג, שדה דב והרצליה: .7.2.3

  זמן הגעה לאתר  תחילת טיפול  סוג התקלה

דקות מקבלת  20עד   תקלה קריטית
  הפנייה

בבוקר  12:00ד לשעה במקרה שבו התקבלה קריאת שירות ע
. אם )17:00עד השעה עבודה ( יגיע הטכנאי באותו יום

בבוקר יגיע הטכנאי  12:00התקבלה קריאת השירות לאחר 
  .בצהריים 12:00למחרת עד השעה 

במהלך יום העבודה   תקלה רגילה
  בו קרתה התקלה

בבוקר  12:00במקרה שבו התקבלה קריאת שירות עד לשעה 
בצהריים למחרת, אם  12:00 יגיע הטכנאי עד לשעה

בבוקר, יגיע  12:00התקבלה קריאת השירות לאחר השעה 
 12:00הטכנאי יומיים מיום פתיחת הקריאה עד לשעה 

  .בצהריים

עובדה  ,שאר הציוד : רמות שירות לתקלות באזור אילת (כולל רמון), טאבה, ערבה .7.2.4
 ושאר האזורים

  זמן הגעה לאתר  תחילת טיפול  סוג התקלה

דקות מקבלת  20עד   קריטיתתקלה 
  הפנייה

בבוקר  12:00במקרה שבו התקבלה קריאת שירות עד לשעה 
בצהריים למחרת, אם  12:00יגיע הטכנאי עד לשעה 

בבוקר, יגיע  12:00התקבלה קריאת השירות לאחר השעה 
 12:00הטכנאי יומיים מיום פתיחת הקריאה עד לשעה 

  .בצהריים

במהלך יום העבודה   תקלה רגילה
  בו קרתה התקלה

בבוקר  12:00במקרה שבו התקבלה קריאת שירות עד לשעה 
בצהריים למחרת, אם  12:00יגיע הטכנאי עד לשעה 

בבוקר, יגיע  12:00התקבלה קריאת השירות לאחר השעה 
מיום פתיחת הקריאה עד לשעה  שלושה ימיםהטכנאי 

  .בצהריים 12:00

ירות מיוחד (דוג': ציוד אחסון, גיבוי) הרשות תוכל להגדיר עבור ציוד, תוכנה ו/או ש .7.2.5
ספקים במסגרת מפרט דרישות בשלב כלל הרמת שירות מיוחדת ונפרדת אשר תוגדר ל

  ההזמנה ובטרם ביצוע התיחור.

מול יצרן המערכת. במידה  BTBהרשות תוכל להגדיר עבור מערכות מיוחדות שירות  .7.2.6
שלב ההזמנה  ובטרם תוגדר הדרישה במסגרת מפרט הדרישות ב BTBויידרש שירות 
  ביצוע התיחור.

להגיע הזוכה במידת הצורך ולגבי כל סוגי התקלות, על הנציג השירות מטעם הספק  .7.2.7
לאתר עם חלקי החילוף וכל אמצעי אחר הנדרש לצורך הטיפול בתקלה עפ"י האבחון 
 הראשוני שיבוצע בשלב הראשון שלאחר פתיחת התקלה מול מוקד השירות של הספק

יגיע לאתר עם ציוד הזוכה , לגבי טיפול בתקלה קריטית, נציג הספק . בנוסףהזוכה
  חלופי מלא ומתאים (מאותו הדגם הקיים ברשות) בנוסף לחלקי החילוף.

עד  מרגע פתיחת התקלה אצל הספק ברציפותיפעל  הזוכהלגבי תקלה קריטית, הספק  .7.2.8
  סיוע. הרשות, כולל פנייה ליצרן לקבלתלשביעות רצון  פתרון התקלה הקריטית
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 Site-On –שירות באתר שרתים:   .7.3

אינה מספקת פתרון,  הסיוע הטלפוני לטיפול בתקלת שרתיםאם על פי החלטת הרשות,  .7.3.1
זמן ההגעה לאתר  עפ"ייגיע אל אתר הרשות הרלוונטי הזוכה טכנאי שירות של הספק 

 .לעיל.7.2.2כפי שמפורט בסעיף 

קה ופתרון תקלות במערכות הספק יחזיק ברשותו את כל האמצעים הנדרשים לתחזו .7.3.2
המחשוב הקיימות ברשות. במקרה והספק יידרש במהלך החוזה לטפל במערכת אשר 
אין ברשותו את האמצעים הנדרשים לטפל בה, תהא אחריותו המלאה לרכוש בעצמו 

 ללא עלות לרשות את האמצעים שיידרשו לשם מתן שירות כנדרש לרשות.

 רשות.בליווי של אנשי ה יתבצעהשירות באתר  .7.3.3

 הגבלת אחריות הספק .7.4

תוגבל במקרים שהוכח כי הנזק נגרם כתוצאה מהתרשלות המשתמש  ספקאחריות ה .7.4.1
  , ורק במקרים הבאים:הרשותהסמכות הסופית לקביעה זו נתונה בידי   בפריט, כאשר

שבר במסך המחשב (לא בחלקי המסגרת או הצירים של המסך), כגון: מחשב נייד,   .א
  . AIOלוח, מחשב  מחשב

  קי נוזלים בכל סוגי הציודים.נז  .ב

מקלדות ועכברים במחשבים שולחנים, מחשבים זעירים, תחנות עבודה רזות,   .ג
  תחנות עבודה חזקות ו/או כל מחשב המסופקים לו רכיבים אלו.

  חסרים/ שבורים במקלדות של מחשבים ניידים.  מקשים  .ד

  להוכיח את סיבת הנזק. ספק, במקרה זה על הבמקורות הכוחתקלה   .ה

  אש. נזקי  .ו

 להוכיח את סיבת הנזק. ספקפגעי טבע, במקרה זה על ה  .ז

והצרכים  ם, תינתן אפשרות, על פי שיקול דעתברשותלגורמי המחשוב המקצועיים  .7.4.2
המקצועיים, לבצע שדרוגים או שינויים בכל ציוד מחשוב, מבלי שפעולה זו תהווה עילה 

  .לספק להגביל או לבטל את האחריות לציוד

 ציוד חלופי .7.5

שעות מרגע פתיחת  48ל כשל ברכיב או תקלה שתיקונה לא יסתיים תוך במקרה ש .7.5.1
  ללא עלות נוספת.  כולל הובלתו לרשות, הקריאה, יסופק ציוד חלופי

  הציוד המוחלף / הפגום. מ טוב יותראו  ערך הציוד החלופי חייב להיות שווה .7.5.2

  .(או חדש יותר) לציוד שמוחלף משנת ייצור זהההציוד החלופי חייב להיות  .7.5.3

באחריות ימי עבודה יוחלף הציוד,  15במקרה של תקלה שתיקונה לא יסתיים תוך  .7.5.4
ללא עלות נוספת, בציוד חלופי שתאריך ייצורו אינו קודם ביותר משלושים ימי הספק ו

 עסקים לתאריך הייצור של הציוד המוחלף.

החלפת רכיב שתקופת האחריות שלו הסתיימה, או שמבוצע בעקבות שדרוג, או  .7.5.5
  נו אינו במסגרת אחריות הזוכה, תבוצע על פי עלות הרכיב ללא כל עלות נוספת. שתיקו

דיסק  ןהזוכה מעוניין להתקיקרה שבו במ .התקנת דיסקים קשיחים חדשים בלבד נדרש .7.5.6
מלא ולצרף  לפרמט אותו באופן, עליו וזאת לאחר אישור הרשות בכתב  שאינו חדש

 ,מראשיימסר לספק  אישור זה. ירלדיסק אישור פירמוט החתום על ידי טכנאי בכ
. יודגש כי התקנת דיסק שלא כאמור ספקויתוייק אצל ה הרשותייחתם על ידי נציג 

  . ספקתיחשב כהפרת אבטחת מידע חמורה, ותהווה עילה להפסקת ההתקשרות עם ה

הגדרות המידע, התוכנות ו, יהיה על הספק להעביר את כל דרישה של הרשותעל פי  .7.5.7
אל הציוד החלופי. העברה זו יכולה להיעשות על ידי  תקולבציוד ה הנתונים האגורים
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ף, הכל על פי העברת הנתונים בלבד או על ידי העברת המדיה בין הציוד הפגום למוחל
  דרישה מראש של נציג הרשות.

לגביו  הספק יערוךיום רצופים,  120בציוד שאירעו בו שלוש תקלות מאותו סוג בתוך  .7.5.8
את הציוד הפגום בציוד חלופי ספק יחליף ה רשותלהחלטת ה בדיקה יסודית, ובהתאם
ללא תשלום ו/או תמורה ו רשותתיאום עם הימי עבודה, ב 7תוך חדש. החלפה תעשה ב

  . רשותכלשהי מן ה

 שלא ניתן להוציאם מהרשותרכיבים לשירות  .7.6

 (כהרחבה לאחריות והשירות הקייםהזוכה  לרשות תינתן האופציה לרכוש מהספק  .7.6.1
) שירות לציוד ו/או לרכיבי מערכת אשר לא ניתן להוציאם לעיל 6בסעיף המפורטת 

  :מאתרי הרשות לצורך טיפול בתקלות שירות

ציוד המכיל אמצעי אחסון נתונים שתתגלה בו תקלה שלא ניתן לתקנה באתר   .א
ותידרש הוצאתו לצורך תיקון, יוצא ממנו אמצעי אחסון הנתונים טרם  הרשות
. אמצעי אחסון הנתונים יוחזר אל הציוד כאשר זה רשותהציוד מאתר ה יציאת

  יוחזר מתיקון.

חשבונו ובתאום יעשה על הזוכה  על ידי הספק פירוק והרכבת אמצעי האחסון  .ב
  וליווי נציג הרשות.

הזוכה . על הספק הרשותאמצעי אחסון נתונים שהתגלתה בו תקלה יתוקן באתר   .ג
אחסון הנתונים באתר  להביא עמו את הציוד הדרוש על מנת לתקן את אמצעי

 הרשות.

  נקודות שרופות במסך .7.7

, תחנות עבודה חזקות עם מסך ומחשבים   AIOבמחשבים ניידים, מחשבי לוח, מחשבי  .7.7.1
 מוקשחים עם מסך, יעמוד המסך ברמת תקלת פיקסל שהוגדרה לתצורה.

 Class 0/  0(לא הוגדרה רמת תקלת פיקסל לתצורה, יחשב כאילו הוגדרה רמה  .7.7.2
completely defect-free / zero-tolerance policy . (  

מסך שיימצא בו פיקסל שרוף, אחד או יותר מהמותר ברמת תקלת פיקסל שהוגדרה,  .7.7.3
יוחלף  במסך אחר או שיוחלף המחשב כולו ("החלפה"). החלפה זו תתבצע גם אם כמות 

  השרופים עומד בסטנדרטים של היצרן.  הפיקסלים

תקופת לינה במסך נקודות שרופות בכל שלב במהלך ההחלפה תבוצע בכל מקרה בו תתג .7.7.4
  האחריות.

  שירותי סיוע טכני, התקנה וביצוע שינויים .7.8

 סיוע טכני  .7.8.1

על פי דרישת הרשות שירותי סיוע טכני הזוכה במסגרת חוזה זה ייתן הספק   .א
בנושאים טכנולוגיים שונים וזאת מעבר לפעילויות שתבוצענה במסגרת שירותי 

  האחזקה. 

ובהתאם הזוכה י יינתן בתשלום לאחר הוצאת הזמנה מהרשות לספק הסיוע הטכנ  .ב
 למחירון שעות העבודה כנקוב בחוזה.

  התקנה וביצוע שינויים .7.8.2

שעות עבודה להתקנה הזוכה כחלק מחוזה זה תהא הרשות רשאית לרכוש מהספק   .א
של רכיבי חומרה ותוכנה חדשים ו/או שינויים ברכיבי החומרה והתוכנה הקיימים 
ברשות. התקנות ושינויים אלה יחויבו בתשלום, בהתאם למחירון שעות העבודה 

 כנקוב בחוזה.

שירות התקנת הציוד וביצוע שינויים יינתן בתשלום לאחר הוצאת הזמנה מהרשות   .ב
  רון שעות העבודה כנקוב בחוזה.לספק ובהתאם למחי
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  POC(S(איש קשר מטעם הספק  .7.9

לאורך כל תקופת ההתקשרות ימנה הספק איש קשר קבוע מטעמו אשר יהווה את  .7.9.1
  הקשר בין הרשות לספק.

כל פניות הרשות הקשורות לתיחורים וקבלת הצעות, הזמנות, אספקה, תשלומים  .7.9.2
  קשר.וטיפול בתקלות קריטיות ינותבו לספק באמצעות איש ה

  איש הקשר יהיה זמין לרשות וכל פנייה טלפונית אליו תענה מידית. .7.9.3

ימי עבודה  14לרשות תהא הזכות לדרוש מהספק החלפת איש הקשר בכל עת ובתוך  .7.9.4
  ממועד הדרישה. 

החלפת איש הקשר על ידי הספק תעשה באישור הרשות מראש. לצורך קבלת האישור  .7.9.5
יום לפני מועד  14ש הקשר החדש עד על הספק להביא לידיעת הרשות את נתוני אי

  ביצוע ההחלפה.

  שירות בשעת חירום .7.10

זה גם בעת הכרזה מצב של שעת חירום  החוזההספק יידרש לספק מענה מלא לדרישות  .7.10.1
  על ידי הרשויות המוסמכות במדינה או מצב של שעת חירום ע"י רשות שדות התעופה.

ל יכולת לטפל בתקלות על פי לעיל, יכלו 7.10.1המענה בשעת חירום, כמפורט בסעיף  .7.10.2
אותם  םזה באמצעות טכנאים ואנשי תמיכה ייעודיי בחוזהרמת השירות המפורטת 

  יפעיל הספק במסגרת היערכותו לספק שירות לארגונים במשק הישראלי בשעת חירום.

לעיל, מערך למתן  7.10.1כמפורט בסעיף -בנוסף, ימשיך הספק להפעיל, גם בשעת חירום .7.10.3
פקה של פריטי ציוד ותוכנה אשר יוגדרו על ידי הרשות כחיוניים גם מענה לרכש ואס

  בשעת חירום. 

 

  דוחות ותיעוד .8

  דוחות .8.1

הספק יפיק לרשות את הדוחות שיפורטו להלן בפורמט ובלוחות הזמנים אשר יוגדרו  .8.1.1
 בסעיף זה להלן.

כל דו"ח שיופק לרשות יישלח בפורמט קובץ (אקסל/וורד/פורמט אחר אשר ייקבע ע"י  .8.1.2
  שות) לכתובת מייל (אחת או יתר) אשר תועבר לספק מראש.הר

דוחות מובנים נוספים  5במהלך תקופת ההתקשרות תוכל הרשות להגדיר לספק עד  .8.1.3
, עפ"י ראשון(מעבר לשני הדוחות המפורטים בסעיף זה להלן). הפקת דוח מובנה נוסף 

ח הראשון ימי עסקים. לאחר הפקת הדו 10דרישה והגדרה של הרשות, תבוצע בתוך 
ימי עסקים ממועד הבקשה של  3יסופק דוח נוסף בפורמט שנקבע, עפ"י דרישה ובתוך 

  הרשות.

 דוח סטאטוס תקלות  .8.2

הספק מתחייב להפיק דוח מעודכן ו תקלותהרשות תוכל לדרוש מהספק להפיק דוח  .8.2.1
  ימי עסקים ממועד הבקשה של הרשות. 3בתוך 

 חודשים אחורה ממועד הפקת הדוח. 12הדוח יכיל נתוני תקלות (פתוחות וסגורות)  .8.2.2

  בדו"ח יפורטו השדות הבאים: .8.2.3

 סוג הציוד (שרת/מחשב נייח/מחשב נייד/מדפסת/ציוד נילווה/וכו')  .א

 יצרן  .ב

 דגם  .ג
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 תאריך הזמנה  .ד

 תאריך אספקה/התקנה  .ה

 מקום האספקה (אתר הרשות)  .ו

 תאריך תם תקופת האחריות  .ז

 קוד הפריט (זהה לקוד המוטבע ע"ג הציוד)  .ח

 (תאריך ושעה) מועד פתיחת התקלה  .ט

 סטאטוס טיפול בתקלה  .י

 מועד סגירת התקלה (תאריך ושעה)  .יא

משך הטיפול בתקלה (משך הזמן בשעות בין מועד פתיחת התקלה ובין מועד   .יב
 סגירת התקלה)

 זה) בחוזהסוג התקלה (קריטית או רגילה עפ"י ההגדרה   .יג

 זה)ה חוזתקלה חוזרת ( קוד מזהה תקלה חוזרת עפ"י הגדרות   .יד

 י ציוד/תוכנהדוח אספקת פרט .8.3

הספק מתחייב ו אספקת פרטי ציוד/תוכנה הרשות תוכל לדרוש מהספק להפיק דוח .8.3.1
  ימי עסקים ממועד הבקשה של הרשות. 3להפיק דוח מעודכן בתוך 

  הדוח יכיל את כל השדות הבאים: .8.3.2

 סוג הציוד (שרת/מחשב נייח/מחשב נייד/מדפסת/ציוד נילווה/וכו')  .א

 כמות  .ב

 יצרן  .ג

 דגם  .ד

 תאריך הזמנה  .ה

 אספקה/התקנה תאריך  .ו

 מקום האספקה (אתר הרשות)  .ז

 תאריך תם תקופת האחריות  .ח

  קוד הפריט (זהה לקוד המוטבע ע"ג הציוד)  .ט

  תיעוד והדרכה .8.4

כחלק מתהליך האספקה, יעביר הספק עבור כל פריט שמסופק לרשות, קובץ/קישור  .8.4.1
על כל הרכיבים הכלולים בו  בהזמנה  מלא של הציוד/תוכנהתיעוד לאתר היצרן הכולל 

 /תוכנה. התיעוד יסופק בשפה העברית ו/או באנגלית.פי שהוא מופק על ידי יצרן הציודכ

באחריות הספק לאפשר גישה לאתרי האינטרנט של יצרני הציוד והתוכנה השונים  .8.4.2
לצורך קבלת מידע רחב יותר על הציוד והמערכות שנרכשו על ידה, השתתפות 

צל היצרן, גישה לבסיסי מידע של משתמשים, מעקב אחר תקלות שנפתחו א םבפורומי
ועדכונים וכו'. באחריות הספק לאפשר גישה זו, באם ניתן, ולהוות נקודת הקשר בין 

  הרשות ליצרן הציוד.
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  תחילת וסיום התקשרות  .9

  תחילת התקשרות .9.1

תועבר לכל ספק רשימת פריטי לחוזה  5כאמור בסעיף ההתקשרות תקופת עם תחילת  .9.1.1
ואחריות זו  אחריות יצרןת ההתקשרות הקודמת ציוד אשר להם רכשה הרשות במסגר

 תהא עדיין בתוקף במהלך ההתקשרות החדשה. הספק יידרש:

 לנהל עבור הרשות את רשימת פרטי הציוד להם קיימת אחריות יצרן בתוקף.  .א

לסייע לרשות עפ"י דרישה ועפ"י תנאי ההסכם החדש, לממש את תנאי האחריות   .ב
  כפי שנרכשה ע"י הרשות.

בין הספקים ככל  שוויוניתוקת רשימת פרטי הציוד כאמור תהא יובהר כי חל  .ג
  שניתן אך בכל מקרה תהא עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הרשות. 

  סיום התקשרות .9.2

ההתקשרות יעביר הספק לידי הרשות דו"ח מעודכן תקופת חודשים לפני מועד תם  3 .9.2.1
ח "דוביל. לע 8.3של פרטי הציוד והמערכות אשר באחריותו בפורמט הנדרש בסעיף 

כל הפריטים אשר בגינם נרכש מהספק שירות אחריות שאינה אחריות יפורטו  כאמור 
  יצרן.

ככל שקיימת אחריות שנרכשה מהספק שאינה אחריות יצרן ימשיך הספק שירות  .9.2.2
  אחריות ותחזוקה לאותם פריטי ציוד ומערכות עד תם תקופת האחריות.

קופת ההתקשרות עימו הסתיימה, ככל שקיימת אחריות יצרן שנרכשה מהספק אשר ת .9.2.3
אותה  אחריות יצרן לפריט הציוד או המערכת תועבר על ידי הרשות לאחד מהספקים 

  .החדשים אשר זכו במכרז הבא לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות
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  ושמירת סודיותאבטחת מידע הוראות בטחון,  - נספח ב' 

 הבהרות קדם. .1
  וחדים, יש לייחס את הסימן למלל המתאים כדלהלן:בכל מקום במסמך זה שבו יש סימנים מי

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

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

  כללי. .2
ספחים אלו ל"הנמל" או "נמל" תיקרא כאילו נכתב "בתחום הנמל למען הסר ספק, בכל התייחסות בנ

מהאתרים שבאחריות רשות שדות התעופה בכל חלקי הארץ", וזאת למעט באותם מקומות  דוכן בכל אח
 .3ההתייחסות הינה לטרמינל  םשבה

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

ממשלת ישראל, בהחלטותיה, הטילה על רשות שדות התעופה ועל הנהלת הנמל את האחריות  2.2
לאבטחה הפיסית של הנמל, את האחריות למניעת פיגוע במטוס, הממריא מהנמל, ואת האחריות 

 למניעת הברחה של אמצעי לחימה לשטח מדינת ישראל.
היחידה להגנה ים כמונחים על ידי בהחלטה נוספת, החליטה ממשלת ישראל להגדיר מספר גופ 2.3

(לשעבר רא"מ), ורשות שדות התעופה נמנית על גופים אלו. בהיבט זה, הנחיות  וסיכול איומי סייבר
גוף זה בכל הקשור למערכות מחשוב, פיתוח מערכות מחשוב ואפליקציות היוצאות מהם מחייבות 

 את הספק לעבוד על פיהם.
אבטחת המידע ושמירה על מערך המחשוב כנושא אסטרטגי רשות שדות התעופה הגדירה את נושא  2.4

חייב לעמוד בדרישות  ובעל חשיבות עליונה, ולפי כך כל ספק הנותן שירותים בנושאי המחשוב
 המוגדרות בנספח זה.

כספק, המתעתד לפעול בתחום הנמל, ובדגש על פעילות בתחום השטחים המוגבלים בכניסה, יחולו  2.5
טחון הנמל ולביטחון הנוסעים והמטוסים, הנוחתים והממריאים ממנו, עליך הוראות הנוגעות לבי

 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
 ווג וחיוניות של המידע ומערכות המידע.יס 2.7

ידע מהוות את התשתית התפעולית של הרשות והן חיוניות לפעילותה התקינה. פגיעה מערכות המ
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.
 גהסיוול הרשות כוללות מידע רגיש בדרגות שונות של רגישות או חסיון, כאשר מערכות המידע ש

 סודיווג הביטחון "שמור"), וכן בשלב עתידי גם י(מקביל לרמת ס רגיש/חסוי מסחריתהכולל הוא 
 חוק(להלן: " 1981-, תשמ"אהפרטיות תברשתות מסוימות, לרבות מידע הטעון הגנה לפי חוק הגנ

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

לפיכך, יש לנהוג לפי כל דרישות האבטחה, כאמור לעיל, ובכל הגדרות נוספות בנושאי האבטחה 
וזאת גם לאחר החתימה על אשר ייתכן ויועברו על ידי גורם רשות מוסמך לנושאים אלו, בכל עת 

החוזה, בכל הפעילויות למתן שירותים לפי הליך זה. אם, במהלך אספקת השירותים, הספק 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  •
  התקנים התקפים לאבטחת מערכות מידע של מכון התקנים הישראלי; •
  ;מכוחווהתקנות  הגנת הפרטיות דרישות חוק •
 (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
והליך מכרז זה הוגדר כהליך מכרז מסווג או בעל מידע מסווג, יש לפעול בהתאם לנספח במידה 

"נספח הנחיות עבודה עם מסמכי מכרז מסווגים". בכל מקרה, יש לנהוג במסמכי הליך זה בצורה 
  ם לא רצויות או מורשות.ישתבטיח, כי לא יגיעו לידי
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  מטרה. .3
ות, שיחייבו את הספק ואת כל מי מטעמו שיועסק מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההוראות וההנחי

במתן השירותים, כחלק מכלל הפעולות, הננקטות בכדי למנוע מגורמים עוינים לאסוף מידע ולבצע פיגוע 
  בתחום הנמל.

  אחריות. .4

טחוני י"), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט הבנאמן הביטחוןהספק ימנה נציג מטעמו (להלן: " 4.1
חטיבת כל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול חטיבת הביטחון בנמל (להלן: "ויישא באחריות, ב

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

  וזה.תקופת מתן השירותים, כהגדרתה בח

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

"), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט נאמן אבטחת המידעהספק ימנה נציג מטעמו (להלן: " 4.3
 – חטיבת התקשובאבטחת המידע ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול 

לנספח זה, מיום אישור מינויו,  4.7ממונה על אבטחת המידע ברשות כמפורט בסעיף משנה ה
 ובמהלך תקופת מתן השירותים, כהגדרתה בחוזה.

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

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

  נאמן הביטחון. 4.6

נאמן הביטחון ישמש כאיש הקשר לחטיבת הביטחון מטעם הספק במהלך כל תקופת  4.6.1
החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, או בכל הוראה 

שיונות בפרט, יון בכלל, ומול משרד הרנוספת אשר עלול הספק לקבל, מול חטיבת הביטח
 .חטיבת התקשובוכן מול 

נאמן הביטחון יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מחטיבת הביטחון ויקבל ממנו תדרוך  4.6.2
 ימים לפני תחילת ביצוע השירותים לפי הליך זה. 14-בטחוני לא יאוחר מ

ון, לא יאוחר משבוע נאמן הביטחון יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של חטיבת הביטח 4.6.3
ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח זה; בנוסף, ימסרו 
לנאמן הביטחון דרישות ונהלי ביטחון כלליים נוספים, החלים על כל השוהים בתחום 
הנמל, אשר לפיהם יידרש לפעול ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו. 

המכרז יש נגיעה לנושאי מידע ומחשוב, יעבור הנאמן תדרוך בנושאי במידה ובהיבט 
 .חטיבת התקשובאבטחת מידע מגורם מוסמך 

על נאמן הביטחון להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי הביטחון ונהלי אבטחת  4.6.4
 המידע, החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.

 וחטיבת התקשובמך של חטיבת הביטחון נאמן הביטחון יקיים קשר שוטף עם נציג מוס 4.6.5
ויתעדכן באמצעותו בנהלים וכללי ביטחון, העשויים להשיק לפעילות הספק בתחום הנמל, 

 .בכל עת שיידרש לכך
נאמן הביטחון יאשר בחתימתו כל בקשה למתן רישיון כניסה לשטחים המוגבלים בכניסה  4.6.6

 שיונות קיימים.ירלמי מטעם הספק, וינהל מעקב פנימי שוטף אחר תוקפם של 
נאמן הביטחון יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ונהלי הביטחון ואבטחת המידע  4.6.7

 נתנו מפעם לפעם.יהתקפים ואלה שי
הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן הביטחון לצורך  4.6.8

 להלן. 5אישור חטיבת הביטחון בהתאם להנחיות סעיף 
עביר לחטיבת הביטחון את כל הנתונים האמורים לעיל, כאמור בסעיף הספק מתחייב לה 4.6.9

 להלן. 5.2
 5חטיבת הביטחון תהיה רשאית לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  4.6.10

להלן, לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או 
 דעתה הבלעדי.-יקוללהחליף מועמד שנבחר; כל זאת, בכל שלב ולפי ש
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ימים לפני מועד תחילת תקופת מתן  30-מינויו של נאמן ביטחון יתבצע, לכל המאוחר, כ 4.6.11
היה והגורם שמונה על ידי הספק לתפקיד נאמן הביטחון אינו מהווה גם נאמן  השירותים.

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

 .נאמן אבטחת המידע 4.7
נאמן אבטחת המידע ישמש כאיש הקשר לחטיבת התקשוב מטעם הספק במהלך כל  4.7.1

תקופת החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, מול 
 חטיבת התקשוב בכל הקשור לנושאי אבטחת המידע.

דע יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מחטיבת התקשוב ויקבלו ממנו נאמן אבטחת המי 4.7.2
ימים לפני  7- תדרוך בנושאי אבטחת המידע הרלוונטיות לנשוא מכרז זה, לא יאוחר מ

  תחילת ביצוע השירותים לפי מכרז זה.

נאמן אבטחת המידע יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של חטיבת התקשוב, לא יאוחר  4.7.3
ד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח זה; בנוסף, משבוע ימים ממוע

ימסרו לנאמן אבטחת המידע דרישות ונהלים כלליים נוספים במידה ויידרש, החלים על 
כל הגורמים המבצעים פעילויות הקשורות למערך המחשוב ברשות, אשר על פיהם יידרש 

 טעמו.לפעול ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי מ
על נאמן אבטחת המידע להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי אבטחת המידע  4.7.4

 הרלוונטיים, החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.
נאמן אבטחת המידע יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של חטיבת התקשוב או גורם  4.7.5

בכל עת שיידרש  רשותי אחר אשר יהווה איש הקשר מטעם חטיבת התקשוב בנושאים אלו,
 .לכך

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

 שירות והתפעול של המערכות.כהספק אשר ייתכן ותהיה להן השפעה על ה
הספק בהוראות ובנהלים התקפים ואלה  נאמן אבטחת המידע יתדרך ויעדכן את עובדי 4.7.7

 ינתנו מפעם לפעם.יש
הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן אבטחת המידע  4.7.8

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

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

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

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

להתקשר עם גורם חיצוני, העתיד לפעול בתחום הנמל, רק מועמד שאושר, לאחר שיעבור בדיקת 
  דתו.רישום פלילי וסינון בדיקת התאמה ביטחונית לרמה הנדרשת לפי עיסוקו ותחום עבו

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

  טפסי התאמה ביטחונית לעובד שהינו אזרח ישראלי: 5.2.1

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

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

פח זה. למרות האמור, באחריותו הבלעדית של הספק לוודא כי הטפסים האמורים מצורפים לנס
הטפסים המצורפים הינם הטפסים בגרסתם האחרונה. את הטפסים ניתן לקבל גם מחטיבת 

  .הביטחון ו/או חטיבת התקשוב

 הספק מתחייב להעביר את הנתונים באמצעות הטפסים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י המועמד, 5.3
  ביטחון (באמצעות חתימתו עליהם במקום המיועד לכך). והחתימות אומתו ע"י נאמן ה

הספק מתחייב לדווח ולעדכן על כל שינוי, שנודע לו לאחר העברת פרטי המועמד או לאחר שאושרה  5.4
  טחונית.יהעסקתו/פעילותו, בפרטי המועמד, או בכל פרט, אשר עשוי להיות בעל רלוונטיות ב

הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל חטיבת הביטחון תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה  5.5
המועסקים, הספקים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הספק, או חלק מהם, ואף תהיה רשאית 

טחוניים, בין אם כבר אושרה כניסתו ילאסור על כניסת מי מן המועסקים לתחומי הנמל, מטעמים ב
  ובין אם לא.

- שר פרטיו לא הועברו ואשר לא אושר עלהספק מתחייב לא להעסיק ולא לאפשר עבודה לגורם, א 5.6
 ידי חטיבת הביטחון.

הספק מתחייב להודיע באופן מיידי לחטיבת הביטחון על הפסקת העסקה של אחד מעובדיו  5.7
  ולהזדכות לאלתר על רישיון המעבר לשטחים המוגבלים (אם ניתן) של אותו עובד. 

ך ממספר ימים ועד למספר טחוני מתאים ואישור מועמד, עשוי להמשיווג ביתהליך קבלת ס 5.8
לאור הנתונים  -שבועות. כמו כן, משך הטיפול בבקשה, עד לאישורה, משתנה מאדם לאדם 

-אדם ולוחות-האישיים והרקע של כל אדם, ועל הספק להביא זאת בחשבון במסגרת תכנון כח
  יה במתן השירותים.ימתחייב לכך, שהמצאת האישורים לא תגרום לדח ספקההזמנים. 

  טחוניות כלליות.יב הנחיות .6

  טחוני למועסקים.יתדריך ב 6.1

טחוני (לפי הנחיות חטיבת הביטחון) לכל עובד, שיועסק במתן יהספק יערוך תדריך ב 6.1.1
 השירותים, בטרם יחל בעבודתו. התדריך ישים דגש על הנושאים להלן:

 שטחים מוגבלים ובקרת מעברים. •
 .9טחונית בהתאם לסעיף יכללי התנהגות ב •
  שמירת סודיות ושמירת ידיעות.  התחייבות על •

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

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

  שטחים מוגבלים ואשורי מעבר. 6.2

כיוון שהנמל הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו בשטח הנמל  6.2.1
שטחים מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק למי שניתן לו רישיון כניסה 
 אליהם (כולם או חלקם), אשר רק באמצעותו תתאפשר הכניסה לשטחים המוגבלים

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

מרשויות הביטחון וייעשה לפי כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), 
  .1983 -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 אחר  6.2.4
  באישור זה או להעבירו לאחר.

השימוש ברישיון הכניסה לצורכי מעבר יעשה בכפוף ובהתאם לכללי המעבר ונהלי בקרת  6.2.5
  המעברים של חטיבת הביטחון.

ידי נאמן הביטחון - כניסה כאמור יוגשו עלבקשות לבדיקות מהימנות וקבלת רישיון  6.2.6
שיונות בנמל עבור עובדי הספק בלבד ולצורך ילמשרד הר ןאשר יעביר לחטיבת התקשוב
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לכל בקשה תצורף פניית היחידה המקבלת את  תפקידם במסגרת מתן השירותים בלבד.
  אור סוג רישיון הכניסה הנדרש.יהשרות ברשות. פניית היחידה תכלול את ת

שיונות יחראי לבטל ולהחזיר ליחידה המקבלת את השרות ברשות או למשרד הרהספק א 6.2.7
בנמל כל רישיון כניסה של עובד הספק, אשר חדל לעבוד אצל הספק, או שחל שינוי בשטח 
המוגבל אליו צריך אישור, או שינה את תפקידו ובתפקידו החדש אין צורך ברישיון כניסה 

שיונות אלו למשרד יהיחידה לוודא העברת רלשטחים המוגבלים בנמל. באחריותה של 
  שיונות בנמל.יהר

תהליך הטפול בבקשה למתן רישיון לשטח האווירי עשוי להמשך בממוצע כשבועיים עד  6.2.8
שלושה שבועות. התהליך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה לשטח האווירי כוללת בקשה 

  לכניסה ותנועה עם רכב בשטח האווירי.

ביטחון רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את תוקפו של מובהר בזאת כי חטיבת ה 6.2.9
  כל רישיון כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

  דרישות חטיבת הביטחון מאדם הנושא רישיון כניסה לשטחים המוגבלים: 6.2.10

מעבר לשטחים המוגבלים דורש רישום למערכת ביומטרית ארגונית על ידי  .6.2.10.1
יומטרי זה מחייב כל גורם המבקש לעבור משטח העובד. שימוש באימות ב

 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.

  תפקיד בלבד.השימוש ברישיון יעשה בתפקיד בלבד ולצורך ה .6.2.10.3

השימוש ברישיון יעשה בהתאם לכללי ונהלי בקרת המעברים של חטיבת  .6.2.10.4
  הביטחון.

נושא הרישיון יקפיד להימצא ולנוע אך ורק בתוך התחומים, בהם הוא מורשה  .6.2.10.5
  לנוע לפי הרישום על גבי הרישיון.

אסור להעביר רישיון כניסה לשטחים המוגבלים בנמל לאדם אחר (הדבר  .6.2.10.6
  לית). הרישיון הוא אישי ואינו ניתן להעברה.מהווה עבירה פלי

  חל איסור להשאיר את הרישיון בתוך הרכב. .6.2.10.7

יש לדווח מידית ליחידה המקבלת את השרות ברשות לחטיבת הביטחון על  .6.2.10.8
שיונו. החזקה של רישיון כניסה יתום תקופת ההעסקה של עובד ולהחזיר את ר

הרישיון לחטיבת  שלא כדין מהווה עבירה פלילית. היחידה תדאג להעביר
  הביטחון.

שיונות יחידוש רישיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור יו"ר ועדת הר .6.2.10.9
בנמל וכרוך בתשלום עבור הנפקת הרישיון החלופי, שיהיה בשיעור כפי 

  שתקבע הרשות מעת לעת.

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

 ממוקם בחניון שליד אולם מקבלי הפנים.שיונות ימשרד הר .6.2.11.1
  ו'. שעות קבלת קהל:  -המשרד פועל בימים א'  .6.2.11.2

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

  בקשה לרישיון כניסה לשטחים המוגבלים כוללת: .6.2.11.3
מכתב בקשה מהספק בצרוף אישור מחשב הספק כי המועמד מקבל  •

  ורת מהגורם המבקש.משכ
  טפסי בדיקת התאמה ביטחונית.(כולל צילום ת. זהות/רישיון נהיגה) •
טופס הרשאה לבדיקת רישום פלילי (כולל צילום תעודת הזיהוי או  •

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

  הכניסה הנדרש.

  שיונות.יטפסים ניתן לקבל במשרד הר .6.2.11.4

 ובלה של סחורות ומשלוחים.קבלה וה 6.3
אם במסגרת פעילותו הספק נדרש לשנע סחורה אל תחום הנמל או ממנו (בדגש על  .6.3.1

 טחוניות שלהלן:יהשטחים המוגבלים), עליו להקפיד למלא אחר ההנחיות הב
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 :מיפוי ספקים .6.3.1.1
הימים, שיקדמו לתחילת תקופת מתן  60הספק ימסור, במהלך   (א)

לפני מועד תחילת תקופת מתן  21-ום ההשירותים, אך לא יאוחר מהי
השירותים, בכתב, רשימה של ספקים, חברות הובלה, ונהגים קבועים 

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

אם הספק מבקש לכלול ספק נוסף ברשימת הספקים המאושרים   (ב)
ותים, עליו להעביר לחטיבת הביטחון בקשה בתקופת מתן השיר

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

ברשימת הספקים, ולעדכן מידית את חטיבת הביטחון על כל גורם, 
אשר נכלל ברשימת הספקים שהספק הפסיק את קבלת השירותים 

 אם מיוזמתו ובין אם ביוזמת אותו גורם.ממנו, בין 
הוגדר תחום תפעולי, המיועד לכניסת ספקים לצורך פריקה  3בטרמינל    .6.3.1.2

והעמסה של סחורה במסוף הקרקעי. בכניסה לתחום זה תתבצע בקרה 
טחונית לפי נוהל ספקים של חטיבת הביטחון ורק לגורמים, אשר יובדיקה ב

  יסה לתחום התפעולי.אושרו לפי הוראות נספח זה תתאפשר הכנ

הובלת הסחורה מהספק (המורשה) אל מחסני/מתקני הספק בשטח האווירי    .6.3.1.3
ולמשטח הפריקה בשטח התפעולי תעשה בהשגחה צמודה של המוביל כשתא 
המטען נעול! (ביקורות תבוצענה באופן אקראי בשערי הכניסה לשטח 

  האווירי).

נמצאים בתוך הובלת סחורה אל מקומות השרות בשטחים המוגבלים, ה .6.3.1.4
, או מהם, תבוצע ע"י עובדי הספק בלבד, וככלל לא תתאפשר כניסת 3טרמינל 

הספק אל תחומים אלו, למעט מקרים חריגים, שיאושרו מראש ע"י חטיבת 
  הביטחון.

מתקנים בשימוש הספק הנמצאים מחוץ לתחום הנמל והמאחסנים סחורה    .6.3.1.5
לל למכירה במקומות מוש בתחום הנמל (כויהמיועדת להטסה, למכירה או לש

השרות) יופעלו לפי כללי האבטחה ונהלי הביטחון המופיעים 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 בחצרי  .6.3.2.1

 ום מצאי עדכני שלהם.הרשות לפי הוראות נציג הרשות; ינוהל ריש
הוצאת רשומות ותווך מגנטי או אופטי, הנושאים מידע של הרשות, לרבות  .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 על 

ים, נשוא מוש במחשבים נישאים לשם מתן השירותיכל כוונה לעשות ש
מוש כאמור יעשה לפי יבות זה, ע"י עובדי הספק. כל שיהתחי-ההסכם וכתב

  הנחיות ספציפיות של אחראי אבטחת המידע לאבטחת המחשבים הנישאים. 

חיבור תווך מגנטי או אופטי לסוגיו למערכות מחשוב בחצרי הרשות טעונה  .6.3.2.3
ווך אישור כתוב מראש של אחראי אבטחת המידע. האמור חל גם לגבי ת

מגנטי או אופטי של תוכנות לסוגיהן וכן להתקנים חיצוניים לסוגיהם ( 
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
טעונים אישור בתוכנות אבטחה חיצוניות והתקנת אמצעי אבטחה חדשים, 

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

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

  .סוגיווהפרה של נהלי הרשות בנושאי אבטחת המידע לכל 
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 בקרה וביקורת. .7
חטיבת הביטחון, בשיתוף עם משטרת ישראל ושרות הביטחון הכללי, וכן נציגי חטיבת התקשוב,  7.1

דעתם ומבלי שיהיו חייבים לעשות כן, להפעיל מערך בקרה וביקורת, כדי - יהיו רשאים, לפי שיקול
 .לוודא כי נהלי הביטחון, הרשומים בנספח זה, מתקיימים במלואם וכלשונם

מערך הבקרה והביקורת יכלול תרגילים שונים לעובדים ולמערכת כולה, וכן ביקורות מתוכננות  7.2
 .המשנה מטעמו- ובאתרים של הספק וקבלני וביקורי פתע בכל מקומות השרות

, בכל עת הספק מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מטעם חטיבת הביטחון או חטיבת התקשוב 7.3
טחונית, לשתף פעולה עם המבקרים ולתקן מידית יל רלוונטיות בובכל תדירות, גישה לכל מידע בע

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

חריגה מכללי הביטחון, אשר, לפי שיקול דעתה, יש לה השלכה על רמת האבטחה והבטיחות בנמל, 
 עד לתיקון אותה חריגה.

 בקרה וביקורת כאמור, אם יעשו ואם לא יעשו, לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו כלפי הרשות. 7.6
 שמירה על סודיות. .8

ו יועסק במתן השירותים, מחויבים לשמור בסוד, לא להעביר הספק וכל מי מטעמו, שיעסוק ו/א 8.1
ולא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או מידע בכל הנוגע לסדרי הביטחון או מערכות 

 , להם יחשפו במהלך פעילותם בתחומי הנמל.מידע ומחשוב
ם מטעם הספק וכל מי שינהל בפועל את מתן השירותי נאמן הביטחון ונאמן אבטחת המידע 8.2

דרישות האבטחה במסמך האמור  יחתמו על הצהרת סודיות, לפיה יתחייב החותם לאמור לעיל.
משנה, שיועסקו ע"י הספק, -ובכל מסמך אחר, אשר יועבר בנושא זה בעתיד, מחייבות גם קבלני

 .והוא אחראי כי אלה יפעלו לפיהן
ם, בטרם כניסתו לעבודה לפי הליך יהיה חייב לחתו הספק: הספקהצהרות לשמירה על סודיות של  8.3

. מורשה החתימה של התאגידזה, על הצהרה לשמירה על הסודיות. ההצהרה תלווה בחתימתו של 
 .1להלן טופס ימסרו לנציג הרשות; נוסח ההצהרה מצורף לנספח זה, תהצהרת הסודיות 

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

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

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

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

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

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

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

מטעמו מחויבים לדווח אודותיה לאנשי חטיבת הביטחון או לנציג היחידה המקבלת את השרות,  מי
 ולבקשם להעביר המידע לחטיבת הביטחון.

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

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

  שינויים ועדכונים. .10

מתעדכנים מזמן לזמן, לאור הערכות מטה חטיבת  נהלי חטיבת הביטחון ונהלי אבטחת המידע 10.1
ולפי הנחיות הגופים הממלכתיים המנחים. מובהר בזאת, כי חטיבת  הביטחון וחטיבת התקשוב
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- לשנות ולעדכן מי מהוראות והנחיות נספח זה, לפי שיקול םרשאי חון וחטיבת התקשובהביט
 דעתן, בכל עת.

מובהר בזאת, כי כל שינוי באופי הפעילות של הספק ו/או שינוי במבנה מי ממקומות השרות ו/או  10.2
כון טחונית ולהוביל לשינוי ו/או עדיהמתקנים, העומדים לרשות הספק, עשוי להיות בעל השלכה ב

 הוראות נספח זה.
הספק יקבל מראש מידי חטיבת הביטחון בצורה ישירה או בעקיפין דרך היחידה המקבלת את  10.3

 השירות, הודעה על עדכון או שינוי צפוי בהוראות נספח זה, ויהיה מחויב בו.
 שונות. .11

ות ומכללי ההתנהג אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מנהלי חטיבת הביטחון וחטיבת התקשוב 11.1
 טחוניים, החלים על כל השוהים בתחום הנמל.יהב

 אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה ו/או בנספחיו. 11.2
לא יחולו על ספק, אשר מסגרת פעילותו אינה כוללת צורך בגישה לשטחים  6.2הוראות סעיף  11.3

 המוגבלים.
לליות שידרשו מהספק, אשר יש כל הפרה של מי מהוראות נספח זה, ו/או מהוראות הביטחון הכ 11.4

דעתה של חטיבת הביטחון, השלכה על ביטחון הנוסעים, ציבור המבקרים - לה, לפי שיקול
 של החוזה. תחשב כהפרה יסודיתוהמטוסים בנמל, 

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

 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.

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

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

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

ק מרשת המחשבים בחברה. מערך התקשוב, עליו יבוצעו השירותים בחצרי הספק, יהיה מנות 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 או 
 מכל מידע של חברה אחרת שהספק נותן לו שירות, הוא יהיה רשאי לפעול בהתאם.

 הגישה למידע של הרשות תעשה ע"י מורשים בלבד, שאושרו ע"י הרשות. 12.2
  הגישה למידע של הרשות על מחשבי הספק: 12.3

מורשים למידע של - הספק יפעיל מנגנונים לאבטחת המידע ולמניעת גישה של בלתי 12.3.1
להתחייב  ספקהרשות. אם מנגנון הזיהוי ואימות הזיהוי מבוסס על סיסמאות, על ה

לפי הדרישות לרמת האבטחה הגבוהה בתקן סיסמאות של מכון  ליישום את הפעולה
  להציג את המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל. ספקהתקנים הישראלי. על ה

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

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

דיסקים במערכות המחשוב של הספק, יבוצעו בחצרי הספק ללא תקשורת מרחוק וללא הפעלת 
תוכנות השתלטות מרחוק לשם כך. פעולות תחזוקה יבוצעו רק ע"י גורמים, שקיבלו אישור מנציג 

 להיערך לכך מראש.ספק ת. על ההרשו
מצעים נושאי מידע, עליהם ייערך גבוי של מידע של הרשות, ישמרו בכספת נעולה. המפתחות  12.5

טחוני של הרשות, שייקבעו למטרה זו. לא יוחלף ילכספת יהיו רק ברשות מורשים, בעלי אישור ב
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אישור הרשות תיחשב מורשה כזה ללא ידיעת נציג הרשות ואישורו לכך. החלפת מורשה כזה ללא 
  להפרה יסודית של החוזה.

שרות או סיום ההתקשרות) או - עם סיום הטיפול במידע ספציפי כלשהו (כולל סיום עבודתו של נותן 12.6
לפי דרישת הרשות, יש להעביר ללא דחוי או שהוי כלשהו (וללא זכות כלשהי של עיכוב), כל תיעוד, 

פעילויות, לרשות הרשות או לכל גורם אחר, לפי כל תוכנה וכל אמצעי אחר, הדרוש לביצוע כל ה
הנחית נציג הרשות. לאחר ההעברה, יש להשמיד כל מידע, תיעוד, תוכנה ואמצעים אחרים (כולל 
מכל תווך מגנטי או אופטי), שנמצאים בידי הספק והיו קשורים למהלך אספקת השירותים לרשות, 

הנהלים והתקנים, לגבי מידע רגיש / חסוי /  באופן שימנע את שחזורו ע"י גורם כלשהו. זאת, לפי
  חסוי ביותר ושמור / סודי.

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

המשנה על מנת לוודא -ו ספקהרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע בקרה במתחמי הספק א
  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 הספק  12.7
  משנה יש להודיע מיד לנציג הרשות על כך.-או של ספק

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

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

  הפגיעה ולהסרת הנזק, לפי הוראות נציג הרשות.

  נוהל תהליכי פיתוח מערכות קריטיות בחצרי הספק. .13
סעיף זה חל רק במידה והספק מבצע עבור רש"ת תחת הסכם זה מימוש של מערכת ממוחשבת קריטית או 

וספת למכלול במערכת פרויקט חדש, שינוי למכלול במערכת ממוחשבת קריטית או ת - חלקים ממנה
. להלן הדרישות. כל האמור להלן בא בנוסף לשאר דרישות אבטחת המידע וההסכמים ממוחשבת קריטית

המשנה -שבין רשות שדות התעופה והספק ולא במקומן. כל האמור להלן מתייחס הן לספק והן לקבלני
  מטעמו. הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

 פיון מפורט שיכלול את כל היבטי אבטחת המערכת הקריטית.ייכתב מסמך א 13.1
 בתוכנית העבודה יוגדרו אבני דרך לבחינת עמידת הביצוע בהיבטי האבטחה שהוגדרו. 13.2
מעבר אבני הדרך הנ"ל יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת הקריטית ואחראי  13.3

 אבטחת המידע של רש"ת.
 וקשח":ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מ 13.4

 וידוא התאמת התכנון והפיתוח לדרישות הלקוח  .א
 בקרת קוד מאובטח   .ב
 ידי מנהל הפיתוח-וידוא ואישור חסימת "דלתות אחוריות" ופרצות אבטחה על  .ג
 הגבלת האפשרויות והרשאות הגישה מהיישום לכלל המערכת  .ד
 בקרת הגישה לליבת מערכות ההפעלה  .ה
 בחינת תקינות הקלט.  .ו

לעיל בכלל  13.4ע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח" כמוגדר בסעיף באחריות הספק להוכיח ביצו 13.5
 .ב. לעיל] בפרט.13.4ואת ביצוע בקרת קוד מאובטח [סעיף 

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

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

במערכת יהיו ממשקים למערכות אשר נמנות עם מערכות אשר הוגדרו כמערכות מסוג זה, יהוו או ש
הוראות גוף זה הוראות מחייבות לגבי המערכת המדוברת ועל הספק יהיה ליתן מענה הולם לדרישות אלו. 

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

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

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

די הממשלה (לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשר 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.

  בות.תחולת ההתחיי .3

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

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

  דיני הנספחים. .4

  התחייבות זה עדיפות.-התחייבות זה, הוראות כתב-רה בין הסכם כלשהו לבין כתבבמקרה סתי .4.1

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

  חיו.האמור בפרק הביטחון ובנספ

  שמירת סודיות. .5

רגיש / חסוי / חסוי ביותר אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שהסיווג הכולל של המידע הנדון הוא  .5.1
התחייבות - , ואני מתחייב לשמור עליו בסוד לפי הנהלים, הנזכרים ברישא של כתבושמור / סודי

  זה.

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

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

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

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  1958 -

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

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

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

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

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

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

אני מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה  .5.4
  ן נתקבלהתחייבות זה וכן לאחר תום תוקפו ובכל עת, אלא אם כ- כנ"ל תוך משך תוקפו של כתב

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



48  

  
 

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  9750661:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750661, Fax:972 3 9711296  

לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של  - "גילוי"
הרשות לרבות נתונים, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחריים ו/או טכניים, ו/או 

בים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת מקצועיים, תכניות עסקיות, פרסום בר
אשראי מבנקים, מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומקצועית, 

  כתבות משודרות והרצאות.

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

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

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

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

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

העניק לרשות  קבלת הצו האמור וכןמוסמכת ובלבד שהספק הודיע לרשות מיד לאחר 
 שהות מספקת להתגונן. 

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

  נציג הרשות. .6
התחייבות זה יהיה המנהל, האחראי על אבטחת מערכות המידע של הרשות או -נציג הרשות לצורך כתב
משנה, עמם אני בא בקשר עסקי - י, לעובדי ו/או לכל מועסק אחר שלי ו/או לקבלןבא כוחו. הוא יעביר ל

התחייבות -לצורך אספקת שרותי המחשוב ברשות, את כל הוראות והנחיות הביטחון, הקשורות לכתב
לזמן, לפי -זה ולביצועו לצורך אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות, והוראות מזמן

  הצורך.

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

  ללא הסכמה מראש ובכתב של נציג הרשות.

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

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

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

  אגיד.אחריות הת .9
למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין כאמור באף אחד מן הסעיפים הנ"ל כדי לשחרר אותי מאחריותי 

  הבלעדית בכל נושאי הסודיות וסדרי הביטחון.

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

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

  ההסכם.
  

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

  
  __________________    ___________________      __________________    

  חתימה  מספר תעודת הזיהוי  שם החותם  
  
  __________________      __________________    

  חותמת התאגיד  תאריך  
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  הצהרה על שמירת סודיות. -השרות - בות של נותןי: כתב התחי2טופס 

  

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

  

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

כות מידע חיוניות במשרדי הממשלה (לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומער 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:

 שרותי המחשוב לרשות.לשמור בסוד כל ידיעה, שתהיה בידי או תגיע לידי תוך כדי ביצוע  .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.
זה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, (נוסח משולב) ובחו 1958

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

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

  את הידיעה בתום לב.

  גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 

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

  מאסר ששה חודשים. -

לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם  -"ידיעה" 
  המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

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

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

  ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות.

לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות  -  "גילוי"
ות נתונים, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחריים ו/או טכניים, ו/או מקצועיים, לרב

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

  ת.והרצאו

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

    לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.
  "במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה: 

מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל, שלא כתוצאה מהפרת   ) 1(
  התחייבות הספק או צדדים שלישיים.

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

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

  מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכאה משפטית מוסמכת    ) 4(
  ובלבד שהספק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו האמור וכן העניק לרשות שהות מספקת 

  להתגונן. 
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  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
ההתחייבות לשמירת סודיות וסדרי ביטחון. ואני מתחייב לפעול לפיו וכן לפי הוראות ביטחון, שיובאו 

 לידיעתי מזמן לזמן.

- חטיבת התקשוב וכן ל אני מתחייב לדווח למנהל מטעם הרשות, לאחראי אבטחת המידע של .7
 _____________, מורשה חתימה של התאגיד, על כל תקלה באבטחת המידע של הרשות.

  

  

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

  

  

  תאריך: __________         שם החותם: __________________  חתימה: _______________

  

  נחתם בנוכחות:

  תפקיד: __________         שם המאשר: __________________           חתימה: _____________
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  בטיחות וגהות -נספח ג' 
  

 הגדרות: .1

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

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

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

 החוזה למתן השירותים.\ומות מתן השירות, במהלך תקופת ההרשאהממק

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

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

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

חוק  , לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל)בעבודהוהגיהות דיני הבטיחות כל מצהיר בזה כי  הספק .4
תקנות  ,1970- [נוסח חדש], התש"ל , פקודת הבטיחות בעבודה1954- , תשי"דהעבודההפיקוח על ארגון 

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

שדות התעופה), סדר בהשמירה על ( שדות התעופה תוכללי רש ,ותקנותיו 1989"ג המסוכנים, התשנ
- (בטיחות ורישוי), התשמ"טהתכנון והבנייה, חוק הגז דיני , [נוסח חדש] פקודת הנזיקין, 1984- התשמ"ד

הנוגעים ,וכל התקנות והצווים המחייבים שהוצאו מכח מי ממעשי החקיקה המפורטים לעיל, 1989
ות ההקמה ו/או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיבוצעו במי ממקומות השירות במהלך ביצוע עבודל

כל מתחייב להבטיח בזה השגחה קפדנית עליהם ולדאוג לכך ש וא, והתקופת ההרשאה למתן השירותים
מקום , כל זמן היותם בשבדינים האמורים ימלא אחר כל הוראות הבטיחות והמשמעתמי מטעמו 

  .ת עבודה או בכל מקום אחר בתחומי רש"תהשירות בו מתבצע

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

 בפרויקט ספציפי\במקום מתן השרותתחילת העסקתם הדרכה לפני כי עובדיו יעברו  הספק,אחריות ב .6
או בעת שינוי סיכונים בסביבת העבודה (המחמיר מבין נה, אחת לשלא תפחת מבתדירות ש ,ולאחר מכן

הקיימים במקום העבודה ובהתייחס לתחומי והבריאות  סיכוני הבטיחותהשניים). ההדרכה תעסוק ב
 עיסוקם.

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

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

  .בהתאם לסוג העבודה

 דים בדרישותמוכלי עבודה תקינים העו , בציודך ורק במכונותישתמשו אהספק ו/או כל מי מטעמו  .9
 מפורטות בדין. הבטיחות ה

מקום עובדיו ב ידיהמופעל על לכל כלי/ציוד תפעולי יבצע על חשבונו בדיקות תקינות תקופתיות  הספק .10
מוסמכים כנדרש עפ"י כל דין ותקנות. אישורי ונתוני  מתן השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמים

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

וגרוטאות מתחייב לשמור על הסדר והניקיון באתר העבודה ויפנה בכל סוף יום העבודה כל פסולת  הספק .11
  יהיה על חשבונו. , למניעת מכשולים מיותרים. הפינוילמקום מתן השרותאל מחוץ 
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הספק ידווח לממונה בטיחות וגיהות ברשות בכל מקרה של תאונת עבודה, והכל בהתאם להוראות חוק  .12
     .1954-ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

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

  בנספח זה, לעיל ולהלן.

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

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

 העוסקים בכך.

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

  דלקות וכד'.

כתב קבלת היתר עבודה ב שלא לבצע עבודה חריגה ומסוכנת שלא פורטה לעיל אלא לאחר מתחייב הספק .17
  הרשות.עליהן תורה מטעם הרשות וכפוף להוראות הבטיחות 

-לזוהרים הנדרשים ע אמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי סימון ,על חשבונו ,ספקי הספק .18
       בטחונו ונוחותו של הציבור במקום. הבטיח אתלכדי  של הרשות, דין, או לפי הוראות הבטיחות יפ

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

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

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

  ת הגנה משפטית והוצאות משפט.בקשר לכך לרבות ו/או למעט הוצאו

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

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

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

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

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

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

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

 בהתאם  בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול תכנית , טרם תחילת מתן השירותיציג הספק    24.1
במקום מתן לעבודה  2013- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל

הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י לניהול . תכנית רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של השרות
  .הספקועל חשבון ח עבודה אזורי המאושר ע"י מפק הספק, ממונה בטיחות בעבודה מטעם 

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

 הבטיחות.לניהול ובתכנית  ים בהתייחס לכל התחומים הנדונים בנוהל

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

  החברה לפקוד את מקומות מתן השירות.
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עבודות הנדסיות (הכל כמוגדר בצו שיפוצים/בנייה/סלילה/במידה ונספח זה הינו לעבודות מסוג  .25
הנ"ל, הסעיפים  1-22יחולו בנוסף לסעיפים ),  1961הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה הנדסית), תשכ"ב, 

 הבאים:

ומנוסה, שעבר השתלמות/ריענון בתחום זה מוסמך לבניה ובניה הנדסית מנהל עבודה  הספק ימנה   25.1
 נציגו בשטח העבודה,כישמש אחרונות. מנהל העבודה על ידי מוסד מוסמך, במהלך שלוש השנים ה

 פרטי . הודעת המינוי תכלול גם אתמכתב רשום למפקח עבודה אזוריבאמצעות ויודיע על מינויו 
. על מנהל העבודה להיות נוכח מועד התחלת העבודה באתר אתהעבודות האמורות להתבצע וכן 

 באתר הרלבנטי במשך כל זמן ביצוע העבודה.

ד עם חתימת החוזה, הספק ימנה ממונה בטיחות וגיהות בעל הכשרה בהשתלמות ענפית "בנייה מי  25.2
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים ובנייה הנדסית", כממונה בטיחות וגיהות מטעמו על פי 

מפקח עבודה אזורי יקבע את כמות שעות העבודה החודשיות שעל  .1996 –על הבטיחות), התשנ"ו 
בטיחות וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מתן השירות. עד לקבלת אישור המפקח ממונה ה

על העבודה בדבר כמות שעות העסקת ממונה הבטיחות מטעם הספק, יחליט ממונה בטיחות 
שעות עבודה  32 -וגיהות מטעם רש"ת על היקף ההעסקה בהתאם לשיקול דעתו, אך לא פחות מ

 חודשיות.

 בהתאם בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית תחילת מתן השירותטרם  ,יציגהספק    25.3
במקום מתן לעבודה  2013- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל

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

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

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

ל את שטחי החפירה (בורות, תעלות, שוחות וכד') באזור העבודה ע הספקבעבודות חפירה, יגדר   25.5
כב הנעים באזור בשעות החשיכה. י גידור יציב ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי ריד

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

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

לדרוש  הספקקיימים מכשולים מסוג זה, חייב  אם  .חשמל, צנרת מים, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכד')
הנחיות מפורטות באשר לאופן ומהלכי  וכן מיקומםומדויקים על  נתונים מפורטים מנהל החוזהמ

  הביצוע.

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

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

, כתובתו ושמו הספק: שם החברה הקבלנית, יצויןבנייה שילוט כולל ובו התר יציג באהספק   25.9
  . ופרטיו האישיים של מנהל העבודה מטעמו

ממונה בטיחות רש"ת, רשאי במקרים חריגים, להחריג דרישה מהדרישות הנ"ל ולא להחילה על ספק,  .26
 א.בהתאם לשיקול דעת מנומק, ובלבד שההקלה אינה נוגדת חוק או תקנה כלשהי
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  איכות הסביבה - נספח ד' 
  

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

סולת, חומרים מסוכנים ורישוי זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פ
  עסקים).

  

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

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

  

חובתו של הספק, לדווח מיידית לרשות, בכל מקרה של הפרת הוראות כל דין, בנושאים הקשורים  .3
ושא זיהום לאיכות הסביבה, בין אם נגרם על ידו, ו/או על מי מטעמו, ו/או הובא לידיעתו (לרבות בנ

אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים, 
  ורישוי עסקים) ולפעול מיידית על פי הנחיות הרשות, באם תהיינה, לתיקון ההפרה.

  

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

רעש, ריח, קרינה הקשורים לאיכות הסביבה (לרבות בנושא זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע, 
מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים). הספק מתחייב, כי ישפה ויפצה את 

  הרשות, על כל הוצאה, נזק או עלות, מכל סוג ומין שהוא, אשר יגרמו לו, כתוצאה מן האמור לעיל.

  

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

הדרישות, שיופנו כלפי הרשות, ו/או שיהיה אחראי ויישא בכל ההוצאות, הנזקים, העלויות, התביעות ו
כלפי הספק, בגין פעילותו של הספק באתר. הספק ישפה ויפצה את הרשות, על כל הוצאה, נזק או עלות 

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

  

ה בבריאות הציבור ואיכות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחול האמור גם על גרימת מטרדים, פגיע .6
  הסביבה, אחריות בנזיקין ואחריות בנושא בטיחות וגהות בעבודה. 
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  נוסח ערבות - נספח ה' 
  
  

                      התעופה שדות רשות:  לכבוד
  : ___________תאריך

  
  ' _______________מס ערבות: הנדון

  

, כםכלפי בזה ערבים"מ, הח אנו"), החייב(להלן: " 1____________________________ לבקשת .1
שקלים חדשים) (להלן:  שלוש מאות אלף(ובמילים: ₪  300,000לסילוק כל סכום עד לסך כולל של 

 חוזה"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם הקרן סכום"
 , עבור רשות שדות התעופהואחזקת חומרה, תוכנה ורישוי בתחום התקשוב הלאספקמס' _________ 

  ").החוזה(להלן: "

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

לן: "סכום הדרישה") ובלבד שלא יעלה על כל סכום הנקוב בדרישתכם האמורה (לה כםלאנו נשלם 
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 

ה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענ
  לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.

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

 _________. לתאריך ועד הערבות הוצאת מיום בתוקפן עמדוי לעיל התחייבויותינו .4

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

 ".הערבות

כום השווה למכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הקרן ס-" למדד ההצמדה הפרשי" .6
  המחולק למדד הבסיס. 

 המרכזית הלשכה ידי על המתפרסם, וירקות פירות כולל, לצרכן המחירים מדד -" המדד" .7
  .כלכלי ולמחקר לסטטיסטיקה

 . בגין חודש _______המדד  -" הבסיס מדד" .8

 יפחת לא ואשר, זו ערבות פי על בפועל התשלום ביצוע ילפנ לאחרונה שפורסם המדד -"החדש המדד" .9
 .הבסיס ממדד מקרה בכל

 הדין להוראות בהתאם בלעדי באופן יידונו זו לערבות הקשורים או הנובעים והמחלוקות הסכסוכים כל .10
 לדון הבלעדית השיפוט סמכות מסורה תהיהיפו - אביב-בתל המוסמכים המשפט ולבתי, בישראל
  .אלה בעניינים

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

 להעברה או להסבה לאחר. ניתנת ואינה, לשיעורין למימוש ניתנת זו ערבות .12

  ,רב בכבוד

  חתימה  תאריך  כתובת  ביטוח/חברת בנק שם
  

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

  

  שם מלא של בעל החשבון: _________________________

  

  מספר החשבון: __________________________

  

  ______________________________________  מספר סניף , שם הסניף ושם הבנק:

  

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

  

  שמות מורשי חתימה של בעל החשבון בציון מספרי תעודות הזהות של כל אחד מהם:

  

____________________________________  

  

  

______________________________________  

  (על הבנק לציין אם המורשים הינם ביחד או לחוד)  

  

  

  תאריך ___________   ק: ___________________חתימה וחותמת הבנ

  

  

  אישור הספק: 

  

אנו הח"מ מורשי החתימה מטעם הספק _________________________ (יש למלא את שמו המלא של 

  הספק) מאשרים בזה כי האשור הנ"ל אשר הוצא ע"י הבנק משקף נכונה את פרטי הבנק בקשר לחשבוננו 

  

    _________ חתימה: __________ תאריך: ____________________  שם מלא:  על החתום:

  

  

    _______________ חתימה: __________ תאריך: ______________  שם מלא:
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  נזיקין וביטוחאחריות ב –ז' נספח 
  

כדי  תוך תאגיד שייגרם וכל אדם כל של לרכושו ו/או לגופו נזק לכל עפ"י דין באחריותיישא  הספק  א.
,  בין אם נזק כאמור ייגרם על ידי ו/או התקנתם ו/או באספקת המוצרים ב מתן השירותיםו/או  עק

 הספק, על ידי קבלנים , קבלני משנה ו/או על ידי כל אדם ו/או תאגיד הפועל מטעמו או בשמו, ומבלי
לרשות, לקבלנים ו/או לקבלני משנה ו/או  הספק, של לעובדיו לרבות האמור, מכלליות לגרוע
  ., למעט בגין נזק שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרשותהםלעובדי

  
 בגין שלישי, צד וכל הרשות את מי המועסק על ידו,  וכן את חשבונו על לפצות בזאת מתחייב הספק  ב.

עקב  ו/או עם בקשר ו/או כדי תוך להם שייגרם מנזק כתוצאה להם שיגיעו פיצוי או נזק דמי כל
רוע שבאחריותו יוכן בגין כל א ו/או התקנתם נשוא הסכם זה ריםו/או אספקת המוצהשירותים 

  לנזק כאמור. אחריות מכל הרשות את פוטר והוא  כמפורט בסעיף א. לעיל,
  
 עם מיד כאמור, לרשות שיגרמו הוצאה, או הפסד נזק כל על הרשות את לפצות חייב יהיה הספק  ג.

 בקשר לשלם נדרשהש או הרשות ילמהשש הסכום כן, במלוא לעשות הרשות של הראשונה דרישתה
עקב  לנזק בקשר בהם לשאת שנדרשה או בהם נשאה שהרשות והפסד הוצאה בכל וכן כאמור, לנזק

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

  
  יטוח: ב .1
  

 הספק בין של ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע להבטחת אחריות הספק כמפורט לעיל, ומבלי  א.
ו/או אספקת מוצרים ו/או התקנתם זה, לפני תחילת  מתן  שירותים  חוזה פי על ובין דין פי על

אצל חברת ביטוח מקומית  ,חשבונו על לקיים מתחייב על ידי הספק על פי חוזה זה, הספק
הביטוח כמפורט בנספח "אישור עריכת ביטוחים "   (להלן:  תופוליס עלת מוניטין, אתוב
  ").הספק יביטוח"

  
  על ביטוחי הספק יחולו ההוראות הבאות :  ב.

  
 אירוע כל על מיד לרשות ולהודיע  הספק, ביטוחי תנאי כל לקיים את הספק מתחייב  1

 לשם שיידרש ככל הרשות עם ולהפע לשתף הספק מתחייב לתביעה. כן עילה להוות העלול
  למבטחים. להגישה תחליט הרשות אשר ביטוח תביעת מימוש

  
ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר לבתי תוכנה (פוליסה משולבת) ייערך על ידי הספק   .2

  במשך תקופת ההסכם וכן כל עוד קיימת אחריותו של הספק ע"פ הסכם זה או על פי דין.
  
 , ימציא הספק  אישורו/או אספקת המוצרים ו/או התקנתם השירותיםתנאי לתחילת מתן   .3

  ביטוחי הספק.לנספח אישור עריכת  בהתאם עריכת הביטוח,  בדבר מבטחיו מאת
ו/או באספקת המוצרים הרשות תהיה רשאית  למנוע מהספק להתחיל במתן השירותים  

הספק יהיה מנוע במקרה שאישור  כאמור לא יומצא במועד. מוסכם כי ו/או התקנתם 
ו/או מלעלות כל טענה כנגד  הרשות עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל במתן השירותים  

  בטרם המציא האישור כנדרש. באספקת המוצרים ו/או התקנתם
הספק מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הביטוח בהתאם לנספח זה, 

  ביטוח. לפני מועד תום תקופת היומיים וזאת לא יאוחר מ
  
מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד או בהתאם להוראות הסכם זה, לא תגרע   .4

מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה, והספק מתחייב לקיים את כל  התחייבויותיו על פי 
בשל אי ו/או באספקת המוצרים ו/או התקנתם הסכם זה גם אם ימנע ממנו מתן שירותים 

  לעיל. הצגת אישורים כמפורט 
  
 שינויים, בביצוע ו/או לרשות בהמצאתו הספק, ידי על הביטוח האמור בעריכת אין  .5

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

 על כלשהי אחריות יטילו לא כאמור וההתאמות השינויים הביטוחים כן, עריכת כמו
 כל פי על ו/או החוזה  פי על הספק של אחריותו את יצמצמו ולא מטעמה, מי וא הרשות

  דין.
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בכל  לנכון. שימצא  כפי משלימים או נוספים ביטוחים חשבונו על לערוך רשאי יהיה הספק
ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי הספק ייכלל סעיף בדבר ויתור על תחלוף כלפי 

לבד שהויתור כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק הרשות עובדיה ו/או מנהליה , וב
בזדון ובביטוחי חבויות הפוליסה תורחב לכלול את הרשות עובדיה ו/או מנהליה כמבוטח 

  נוסף בגין אחריותם למעשה ו/או מחדלי הספק ומי מטעמו.
  
 נזק בגין הרשות תביעה כנגד  או דרישה טענה, כל לו תהיה לא כי בזה הספק מצהיר  .6

 עבורו לשיפוי זכאי שהספק ושו ו/או לרכוש באחריותו ו/או בשימושו וכן בגין כל נזקלרכ
 במסגרת בפוליסה) הנקובה העצמית ההשתתפות אלמלא לשיפוי זכאי שהיה (או

ו/או מי  הרשות את בזאת פוטר והוא בין אם נערכו על דיו ביטוחים ובין אם לאו,ביטוחיו,
  ור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.הפט לנזק כאמור. אחריות מכל מטעמה

  
לביטוח  מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותיו של הספק לקיים פוליסה  .1  ג.

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

החוקית של הרשות  כלפי  צד ג'   הבקשר עם פעילות הספק  על פי הסכם זה, ואת אחריות
אותה  על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) , כביטוח עודף החל מעבר לפוליסה צד שלישי 

, וזאת  בגין נזק תאונתי העלול להיגרם לגופו ו/או כאמור לעיל מחויב הספק  לקיים
רכושו של כל אדם או תאגיד. ביטוח זה לא יכסה אחריות צד מן הצדדים כלפי כל אדם ל

 עובד או מעביד.שבינו לבין אותו צד קיימים יחסי 
  

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

  לפי הכתובת הרשומה בחוזה.אישור על צירוף הספק כאמור 
  
  $.5000 -לא תפחת ממובהר כי ההשתתפות העצמית שתחול על הספק ותשולם על ידו   .3

  בהשתתפות העצמית על פי קביעת הרשות, במקרה בו מוטלת על הספק הספק ישא
  אחריות לנזק כאמור בחוזה זה ו/או לפי הוראות כל דין.

מסכים כי הרשות תהיה רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום אשר יגיע הספק 
  מאת הרשות לספק.

  
 6.25תמורת ביטוח זה ישלם הספק, באמצעות הרשות, השתתפות שנתית בעלות בשיעור   .4

פרומיל מסך התשלומים השנתיים שהרשות חבה בתשלומם לספק לפי חוזה זה. התשלום 
שלחה דרישת התשלום על ידי הרשות. הספק מסכים בזאת ימים מיום שנ 14יהיה בתוך 

 שהרשות תהא רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום שיגיע מהרשות לספק.
  
מוסכם במפורש כי ביטוח זה הינו שיורי ומהווה כיסוי עודף החל מעבר לכל ביטוח   .5

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

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

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

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

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

  
" המצ"ב,  מתחייב הספק עריכת ביטוחי הספקשור נוסף לביטוחים המפורטים בנספח "איב  ד.

ביטוח רכב ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן לערוך 
 -או שימוש בכלי רכב בגבול אחריות אשר לא יפחת מ   גין נזק לרכוש צד שלישי עקב בעלותב

 .רועילא ₪  1,000,000
  
ביטוחים אשר עליו לערוך על פי חוזה זה, תהא רשאית הרשות, אך לא אם לא יבצע הספק את ה  ה.

חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הספק  ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, 
ריבית ו/או הפרשי הצמדה, על חשבון הספק, והספק מתחייב לשלם לרשות את כל התשלומים 
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טיל על הרשות חבות כלשהי לעריכת הביטוחים אשר ביצעה כאמור. אין באמור לעיל כדי לה
עבור הספק , והספק מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים 

    כאמור, טיבם והיקפם.
  

 של איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על הספק תהווה הפרה יסודית .  ההפר  ו.
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  יםוחביטהאישור עריכת  -  1נספח ז'
  

   ___________ תאריך
  

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

  7.ד. ת
  70100"ג נתב

  
  .,נ.ג.א
 

 ")הספק: "ההסכם") ביניכם לבין___________ (להלן: "הלן..................... (ל מיום הסכם  : הנדון
עבור רשות  קשובואחזקת חומרה, תוכנה ורישוי בתחום הת הלאספקחוזה מסגרת עם  בקשר
   התעופה שדות

  
חוזה מסגרת עם  בקשר להלן המפורטים הביטוחים את הספקעל שם  ערכנו  כי בזאת מאשרים הננו

 בין שנחתם ,ל"הנ בחוזה כמוגדר עבור הרשות ואחזקת חומרה, תוכנה ורישוי בתחום התקשוב לאספקה
  :כדלקמן, הספק לבין בישראל התעופה שדות רשות

  
  
  ולבת לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר לבתי תוכנה: פוליסה מש  .1
   

  ........................ יום עד ..................... מיום   :  ביטוח תקופת  .א
  
$ או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה למקרה ולתקופת 500,000גבול אחריות לא יפחת מסך   .ב

  הביטוח.
 

הספק מכוח ההסכם ילת ביצוע פעילויות תח יהיה מאוחר למועדלא התאריך הרטרואקטיבי   .ג
שבנדון. הביטוח יורחב לכלול את הרשות, עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים בגין אחריותם 

  למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או עובדיו ו/או קבלני משנה מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
  בכיסוי ע"פ הפוליסה.לשם הסר ספק חבותו של הספק בגין כל הפועלים מטעמו נכללת       

  
הספק או של  עובדי מצדאי יושר ו/או מעילה  עם בקשר הכוללת כל הגבלאינה  הפוליסה  .ד

בעקבות מקרה ביטוח, אבדן מסמכים, הוצאת דיבה, עיכוב הבאים מטעמו, השהייה או 
אחריות כנושא משרה למעט אחריות המוטלת על מי מנושאי המשרה של הספק הניתנת 

סטנדרטית לביטוח חבות נושאי משרה, זיהום למעט זיהום סביבתי מצטבר לביטוח בפוליסה 
  ונזק כספי או פיננסי.

 
לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי  חודשים לפחות 12גילוי של כוללת סעיף תקופת  הפוליסה  .ה

לא נערך על ידי הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אשר 
  במקרה של ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה. ייכנס לתוקפו

  
  
  פוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (צד שלישי):  .2
  

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

$ או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה למקרה  1,000,000גבולות האחריות לא יפחתו מסך של   .ב
 יטוח.ובסה"כ לתקופת הב

  
הפוליסה מכסה את חבותו על פי  כל דין של הספק וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה, אבדן ו/או   .ג

מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרשות,   -נזק שייגרם לצד שלישי (גוף ו/או רכוש) 
לעובדיה ולבאים מטעמה, לרבות בקשר עם מתן השירותים ו/או אספקת המוצרים ו/או 

 שות ומחוצה להם.התקנתם בחצרי הר
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  מעשי או הרשות, עובדיה ו/או מנהליה  בגין של  הלכלול את אחריות הפוליסה מורחבת  
  .וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת והפועלים מטעמוהספק חדלי מ        

  
 נאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מהדורת "ביט"ת  .ד

  
  

  עבידים :מ אחריותביטוח   .3
  

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

למקרה או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה $ 5,000,000לא יפחתו מסך של  גבולות האחריות  .ב
 ובסה"כ לתקופת הביטוח.

  
הפוליסה מכסה את חבותו של הספק וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה כלשהי   .ג

  בחצרי הרשות ומחוצה להם. יםעקב עבודתם במתן השירות למי מעובדיו תוך כדי או
הפוליסה תכלול את הרשות, עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים היה ותוטל עליהם חבות 

  כמעסיקים או מעבידים של הנפגע.
  

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

  :להוראות הבאותיהיו כפופים  הספקביטוחי 
   

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

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

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

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

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

 יום מראש. 30רשום, לפחות 
  
  .בלבד הספקוההשתתפות העצמית בנזקים חלה על  ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח .6
  
  

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

 בכבוד רב,
   

  __________________                            _______________  
       

 חתימה וחותמת המבטח               יד החותם         שם ותפק                                     
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  מוסף הטכנולוגיות ברשות – ח'נספח 
  

 כללי .1
  

 מאפיינים כללים  .1.1
 זה תכליתו להגדיר ולהציג את הסטנדרטים הטכנולוגים והטכנולוגיות הקיימות מוסף

תקשורת, מחשבים אישיים, מערכות המיושמים בכלל אתריה של רש"ת, בהיבטי חומרה, 
  תוכנות ואבטחת מידע. וד קצה,צי

לתאם מפגש מקדים עם הצוות הטכנולוגי הרלבנטי  הספקמחובת , לאחר הזכייה זאת ועוד
על מנת לוודא כי שילוב המערכת או הרכיב המוצעים על ידו תואמים וצוות תקשורת ברשות 
  וסביבתה הטכנולוגית.רש"ת לתקני 

הינו  ,5טבלה  ,ורט בטופס המענה הטכניריכוז הדרישות הטכנולוגיות למערכת המוצעת מפ
   .הנדרשים למערכתטבלת הסטנדרטים הטכנולוגים 

  
  קייםהמצב התיאור  .1.2

 םיישומית מתאפיין בסביבה הטרוגנית ביותר, הכוללת "ברשוהתקשורת מערך המחשוב 
 ,מגוונים, מחשבים מיצרנים שונים, מערכות הפעלה שונות, פרוטוקולי תקשורת שונים

. מחזור השדרוג המקובל, בדגש על ומערך רשתות תקשורת רחבות ומגוונות יותפסיבתשתיות 
 רשתות תקשורתמערכות ההפעלה (שרתים ותחנות עבודה), חומרה (שרתים ותחנות עבודה),

  ) חל בין שלוש לארבע שנים לערך.BizTalkואפליקציות מרכזיות (לדוגמא, מוצר 
  

  מדיניות סיווג המערכות   .1.3
  רכות מבצעיות ומנהלתיות:ת מופעלות מע"ברש

  לעמוד במדיניות הבאה: התידרשנ" ע"י רש"ת, מנהלתיות"- מערכות המוגדרות כ

 הגנה של מאה אחוז על הנתונים נכון ליום העבודה הקודם.  :נתונים  

 שעות.  24מרווח הפסקת פעילות אפשרי עד  :יישומים 
  ניות הבאה: לעמוד במדי התידרשנ" ע"י רש"ת, מבצעיות"- מערכות המוגדרות כ

 :הגנה של מאה אחוז על הנתונים המבצעיים ללא  נתוניםCorruption .  
  יותר אובדן מידע של מקסימום חמש דקות אחורנית.

 ימים בשבוע. 7שעות,  24זמינות של  :יישומים  
במערכות המבצעיות יש לתמוך בתצורה המבוססת על התקנות בשני חדרי מחשב שונים, 

    ן.ויישום גיבוי חם ביניה
  מנהלתית>.\<מבצעיתמערכת זו הנה מוגדרת כמערכת 

  

 סביבת העבודה .2
  

  ים של סביבת העבודה הקיימת ברש"ת:ימאפיינים כלל .2.1

  תחנות עבודה המותקנות במערכת הפעלהMicrosoft Windows 7.  

  שרתי  300 -כWintelמותקנים במערכת הפעלה ,Microsoft Windows Server 
2003/2008/2008 R2/ 2012 R2 .  

 2  מחשביIBM-iSeries.  

  מסוג  מערכות אחסוןמערכות אחסון מרכזיות: בקמפוס נתב"ג קיימותIBM DS8870 
בשני חדרי המותקנות , )Active\Activeתצורת ( EMC VNX 5800וכן  (גיבוי חם)

, בתצורת שרת יחיד וכן אליהן מחוברים מרבית השרתים כר"מהמחשב המרכזיים 
  ). Clusterבתצורת אשכול (

  רשת תקשורת מקומית ורחבה מבוססתEthernet / TCP-IP  המורכבת ממספר רב של
  באתרים המרוחקים. LAN-ו WAN) באתר המרכזי ורשתות VLANsרשתות לוגיות (

  ,בנתב"ג קיימת רשת מרכזיות מתוצרת אוויה כולל מערכות נלוות כדוגמת מענה קולי
תרי הרשות קיימות מרכזיות מתוצרת ניהול תורים ועוד. בשאר א ,רישום שיחות

  .תדיראן
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  תשתית סביבתית .2.2
 -ו Air Sideת. חדרי המחשב של רש"ת ("ברשלהשתלב בסביבת העבודה המערכת נדרשת 

Land Side מערכות מבצעיות וכן חלק מן המערכות המנהלתיות 3) מצויים בטרמינל ;
שה חדרי מרכזיות באתרים פרוסות בשני חדרי המחשב לשם מימוש שרידות. כמו כן ישנם של

  נפרדים וחדרי תקשורת מרכזיים ואיזוריים המאפשרים שרידות ברמה גבוהה. 
  

 מרכזיים הקיימים ברשותהיישומים הסוגי  .2.3
  

מסורתיים של ענ"א ומערכות  םיישומיכוללים  םהיישומי -  מגוונים םיישומי 2.3.1
טיקה אדם, משק, לוגיס-חכו ללניהומידע, כגון: מערכות כספיות, מערכות 

 וכדומה.
  

, כמו םוחיוויימערכות איסוף נתונים בזמן אמיתי מרגשים  - זמן אמת ייישומ 2.3.2
טיסות, ניטור רעש -מערכות לאיסוף נתונים מטאורולוגים, מערכות לתצוגת לוח

 וכדומה.
  

טיסות עונתי וכן - מערכות סימולציה, המשמשות לתכנון לוח - מערכות סימולציה 2.3.3
אדם וציוד, לפי הדרישות השונות בשדה. -חכולתכנון הקצאת משאבים כולל 

- בנוסף, מערכות אלו משמשות לתכנון תהליכי זרימת נוסעים באולמות ובמסופי
 גבול חדשים.

  
מענה קולי למתן שרות לציבור בנושאים שונים, כגון:  ייישומ -  Voice ייישומ 2.3.4

ל תורים כמו כן ישנם יישומים לניהוטיסה ועוד.-טיסות, חניה, טרום- מידע על לוח
 מתקדם ועוד.

  
נתונים - מערכות מידע גיאוגרפיות, המשמשות, כמסד - מערכות גיאוגרפיות 2.3.5

גיאוגרפי לשימושים שונים, כגון: מערכת בקרה וגילוי אש, מערכת לניטור רעש 
 ותלונות תושבים ועוד.

  
פנימיות וחיצוניות, המופעלות באמצעות דפדפן  Webמערכות  - Web ייישומ 2.3.6

    נט.-ואקסטרהנט, אינטרנט -אינטרהות המשתמש; מערכ
  

 חומרה מרכזית   .2.4
  

  סטנדרט החומרה המרכזית הנו כדלקמן: 2.4.1
 שרתי IBM-AS/400 - דגםI-740 Power 7+  
  שרתיWINTEL  תוצרת יבמ,תוצרתHP.  
  שנים בקרוב. 4עד  3מחזור החלפת השרתים הנו 
  שרתי UNIX  - שרתי ,HP. 
 שרתי Linux -  שרתיHP  ,IBM 
 וןאחסת ומערכ 

a.  סביבתAS/400 – IBM - DS8870  תצורת)Active\Passive( 
b. שאר הסביבות  EMC VNX 5800  )  תצורתActive\Active(  

 מתוצרת יצרנים שונים -  מחשבים אישיים 
c. מחשבים 2000 -כ  
d. מארזי SFF  
 שנים בקרוב 4עד  3ם האישיים הנו מחזור החלפת המחשבי. 

  
  .נים מסוגים שונים(חכמים ואנלוגיים)מערכות טלפוניה ומערכות נילוות עם טלפו
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     ציוד קצה 2.4.2
 :לפי הפירוט הבאמיצרנים שונים צגים  2.4.2.1

a.  19צגי LCD–  משתמשים רגילים. –תחנות קצה 
b. 22צגי LCD –  המשמשים כמנהלי מערכות.משתמשים  

  יצרנים שונים -מדפסות  2.4.2.2
לייזר שחור לבן אישית, לייזר שחור לבן מחלקתית, לייזר צבעונית, 

  פלוטר.
    יצרנים שונים. – םתעשייתייורקים ס 2.4.2.3

  
     :וכנות תשתיתת 2.4.3

   (ומעלה) על כלל רכיביה.  Office 2010גרסת  2.4.3.1
 (ומעלה) Internet Explorer 11 דפדפן 2.4.3.2
  .Secure 8.08נובה הבוס 2.4.3.3
 (ומעלה). Microsoft IIS 8.5שרת  2.4.3.4

  
  וגיבויאחסנת נתונים  .2.5

  
  : כדלקמן עיקריותהפלטפורמות הגבי - אחסון הנתונים ברשות מתרכז על

 I Seriesשרתי  2.5.1
  . (מתחם נתב"ג) LPAR-המחולקים ל +I-740 Power 7 מדגם שרתים 2
 

 רשת מרכזית –אחסון מרכזי  2.5.2
 

 .  DS8870מבוססת   IBMמערכת מבית  2.5.3
 המשמשות כגיבוי חם האחת לשנייההמערכת מושתת על שתי יחידות פיזיות 

 SANעת דרך רשת . הגישה/התממשקות למערכת מתבצ)Active\Passive(תצורת 
    .GB 8, מהירות מבואות )Brocade( המבוססת על מתגים אופטיים

 
המערכת מושתתת על שתי יחידות  VNX 5800 תמבוסס  EMCמערכת מבית  2.5.4

 .)Active\Active(תצורת  פיזיות המשמשות כגיבוי חם האחת לשנייה
המבוססת על מתגים  SANהגישה/התממשקות למערכת מתבצעת דרך רשת 

    .GB 8, מהירות מבואות )Brocade( יםאופטי
 רשת ביטחון וקבט"ים –אחסון מרכזי 

צפויה החלפת מערך  2016הערה: במהלך שנת  .EMC VNX 5300מושתתת מערכת 
  האחסון הקיים

 
  אפליקציית גיבוי מרכזית 2.5.5

. בסביבת הרשת Networker 9, מבוססת EMCאפליקצית גיבוי מרכזית מבית 
   . ות אחרות ואתר אילתהרגילה הבלמ"סית, בסביב

 
   - ספרית קלטות וירטואלית  2.5.6

 System Storage TS7620 ProtecTIER Deduplication Gateway קלטות ספרית
IBM ג"בנתבתקנות בשני חדרי המחשב המו פיזיות דותייח שתי על המבוססת. 

   Data Domain 2500בלבד לשאר הסביבות:  AS/400משמשת לסביבת 
 
  זיתספריית גיבוי מרכ 2.5.7

, משמש לשכפול מידע מספרית הקלטות 3584דגם   IBMספרית גיבוי מרכזית מבית
  הוירטואלית, והוצאת קלטות לאתר חיצוני.
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 מערכות הפעלה  .2.6
  

2.6.1 Microsoft: 
a.  :תחנות עבודהMicrosoft Windows 7   .(ומעלה)  
b. :שרתים  

2012 R2 Server Standard Edition Windows  (ומעלה) 
iSeries: 

Release V7R1MO  (ומעלה).   
 

2.6.2 UNIX: 
LINUX  - RHEL  (Red  Hat  Enterprise  Linux)  (ומעלה) (לשרתים פיזייים  7.1

  ווירטואליים)
  

 ) DBMSנתונים (-בסיס .2.7
  

  Mircosoftסביבת  2.7.1
MS- SQL 2012 גרסאות ,Standard ו- Enterprise ( ומעלה) .   

  

 AS/400סביבת  2.7.2
 IBM-DBI5 (DB400) V7R1M0 .(ומעלה)    
  

  וח ותחזוקה כלי פית .2.8
  

 מייקרוסופט: סביבת  2.8.1
 C#, VB.Net לקוח- למערכות שרת – dotNet 4/4.5  ומעלה.  
 ASP.Net למערכות אינטרנט/אינטראנט/אקסטראנט - dotNet 4/4.5 ומעלה.  
 Visual Studio 2008 )ומעלה.( 
 Team Foundation server 2013. 
  SharePoint 2010מסמכים ארכיון, הדרכה מערכי, פורטלים לבניית.  

 2013צפוי שדרוג לסביבה לגרסת  2016הערה: במהלך שנת                  
 Microsoft SharePoint Designer 2010 

  
 :AS/400סביבת  2.8.2

  RPG LE. 
  

  סביבת מג'יק: 2.8.3
 Magic 8.3 
 Magic 9.4 
 Magic XPA 2.4 

  
  כלי שליטה ובקרה .2.9

  
 . (ומעלה) HPמבית  ,Unixע"ג OVO 9.1 מערכת  2.9.1

 
  מבית מיקרוסופט (ומעלה).,   SCCM 2012מערכת  2.9.2

  
2.9.3 SCOM 2012  ,.(ומעלה) מבית מיקרוסופט     
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  הנתונים  סביבת תקשורת .2.10
  

  כללי
אשר פרוסה  LANרשת תקשורת מקומית רש"ת מורכב ממערך תקשורת הנתונים של 

דות אתרי קצה (מסופי גבול, ש הפרוסה WANורשת  ואזורי התמך) 3-ו 1(טרמינלים  בנתב"ג
  אווירית). הבקריחידות וארציים  תעופה פנים

הצוות מטפל בכל חטיבת התקשוב, צוות התקשורת של מערך התקשורת מנוהל בשוטף ע"י 
  תחומי תקשורת הנתונים של רש"ת.

  
  רשת התקשורת בנתב"ג 2.10.1

, Nexus7009 Ciscoשדרת רשת תקשורת הנתונים בקמפוס נתב"ג מבוססת על ארבעה מתגי 
ברוחב פס של  VPCבמתחם האווירי ומקושרים בתצורת  כאשר שני מתגי ליבה מותקנים

Gig20  ושניים במתחם הקרקעי המקושרים בתצורתVPC  ברוחב פס שלGig20.  
  :VDCמתגי הליבה מחולקים לשני 

1 . VDC - Data  Center .עבור  סביבת רשתות השרתים  
2. VDC - Core    .עבור סביבת רשתות המשתמשים בקמפוס נתב"ג  

  .Giga  20מבוצע ברמה שלישית וברוחב פס של  VDCsן שני ה הקישור בי
ו ברוחב   VDC-DCברמה שניה עבור  Giga40הקישור בין המתחמים מקושר ברוחב פס של   

  .VDC-COREברמה שניה ושלישית עבור  Giga40פס של   
 Cisco בנוסף ישנם שני מתגי ליבה במתחם התמך המזרחי המבוססים על מתגים מסוג  

6509-E   20בקצב של  3המקושרים למתגי הליבה בטרמינלG  10(קישורG  כפול), ושני מתגי
המקושרים למתגי הליבה  Cisco 3750Xליבה במתחם התמך המערבי המבוססים על מתגי  

  כפול). 1G(קישור  2Gבקצב של  3של טרמינל 
  140-(כ Cisco 3560/3550 - ו Cisco 6509מתגי הקצה בקמפוס נתב"ג הינם מסוג מתגי 

קישור אחד לכל מתג שדרה באותו  Gigaמתגים) המקושרים לשדרת הרשת בשני ממשקי 
  .Gbps 2האזור, סך רוחב הפס למתג קצה 

מתגי הקצה משמשים לקישור כל המערכות והמשתמשים (הפזורים בטווח של חדר 
  התקשורת האזורי) באמצעות כבילת נחושת.

שרתת את כל מערכות המידע של רש"ת וכן רשת התקשורת המקומית בקמפוס נתב"ג מ
(חברות תעופה, חנויות, משרדי  3מספר רב של גורמי חוץ (זכיינים) הממוקמים בטרמינל 

  ממשלה וכדומה).
  ברשת התקשורת המקומית מופעלים מספר פרוטוקולי ניתוב ושרידות כגון: 

VPC,HSRP ,OSPF ,Spanning Tree  .ועוד  
  

  הרשת הרחבה  2.10.2
אתרי קצה ברחבי הארץ, בכל אתר קצה ישנה  13 -פרוסה ב  (WAN)הרחבה רשת התקשורת 

אשר מקושרת למרכז בנתב"ג באמצעות שני קווי נתונים של  (LAN)רשת תקשורת מקומית 
  חברת בזק, 

  .M   IPVPN 10, וקו נוסףSDHמסוג M 10קו 
  .7200מדגם  Ciscoהנתבים המרכזיים המקשרים את רשת התקשורת הרחבה הינם נתבי 

  .1800מדגם   Ciscoנתבי הקצה המותקנים באתרי הקצה הינם נתבי
  .BGP4, GLBPברשת התקשורת הרחבה מופעלים פרוטוקולי ניתוב ושרידות כגון: 

  
  רשת אינטרנט אלחוטית 2.10.3

גוריון,נמל התעופה באילת,מסוף טאבה,שדה דב ושדה התעופה בחיפה -בנמל התעופה בן
שירותי אינטרנט אלחוטי לציבור הרחב המסופקת  פועלות רשתות אלחוטיות לצורך מתן

  נטוויז'ן. 013כיום ע"י חברת 
-AIR-CAP3702,AIRמסוג (Access Points)רשתות האלחוט מורכבות מנקודות גישה 

CAP2602  .הפרוסים בשטחים הציבוריים בשדות התעופה ובמסופים הנ"ל  
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של חברת  WLC-5760מנוהלת ע"י מערכת ניהול האלחוט  3רשת האלחוט בטרמינל 
CISCO.  

של  WLC-2504רשתות האלחוט באתרים מרוחקים מנוהלת ע"י מערכת ניהול האלחוט 
  .CISCOחברת 

  
  ניטור מערכות תקשורת  2.10.4

 שליטה ובקרה על מערכות התקשורת מבוצעת באמצעות מספר מערכות בקרה:
 HP-OpenView NNM – 7.53 NNM  ע"גSun Solaris  מבית חברתHP .  

על כל הרכיבים  Pollingמנטרת את כל רכיבי התקשורת באמצעות ביצוע מערכת זו 
  המופיעים במפה ושינוי סטאטוס הרכיבים בהתאם לתוצאות הדגימה.

מציוד התקשורת שינוי סטאטוס לפי האירוע וכן הצגת כל ההודעות  SNMP Trapsקבלת 
  .Alarm Categoriesבחלון ה 

ך השו"ב של התקשורת ואליה לכל מער MOMמשמשת כ  NNMככלל מערכת ה 
  מתנקזות כל ההודעות מהמערכות הנדגמות.

בנוסף לרשתות התקשורת המקומית והרחבה מערכת השו"ב מבצעת בקרה גם על מערכות 
  המתח הנמוך (בקרת מעברים, מעליות, מיזוג אוויר) ומערכת הטלפוניה.

בחלקם אינם במערכת קיימות מפות ייעודיות לכל מערכת כאשר מנהלי המערכות (ש
עובדי אגף מידע ומחשוב) מקבלים הרשאת גישה למערכת השו"ב המרכזית לצורך צפייה 

  במערכות שאותן הם מנהלים.

 Cisco works  4  -  מערכת זו משמשת לשליטה ובקרה על ציוד התקשורת של חברת
Cisco המערכת מאפשרת קבלה של נתונים נוספים שאינם מתקבלים ממערכת בקרת ,

  .(Openview)העל 
 ,RME, LMS, DFM, RWAN)מערכת זו כוללת את מרבית המודולים הקיימים כגון 

ACL Manager)  באמצעות מודולים אלה ניתן לנהל את רכיביCisco  ברמה הגבוהה
    ביותר ולקבל את מירב המידע על מצב רשת התקשורת.

  
 מערכות תקשורת  .2.11

 
   הטלפוניה מערך .2.11.1
 רשת והמהוות מרכזיים אתרים בשלשה הפרוסות "נורטל" מרכזיות על מתבסס ג"בנתב
 משותף ושרידות  גיבוי ומערך אחידות תכונות, אחת מספור תוכנית שקיימת כך, אחת לוגית
  ).סלולר וספקי PSTN(  החיצון לעולם קישור כולל

  .פעילות שלוחות 4500כ עם C81  מרידיאן דגמי  על מתבססות המרכזיות
 מתוצרת שיחות רשום, Call Pilot  ,OT,סימפוזיום:כגון לוותנ מערכות עם פועלות המרכזיות

  .מיינד
  .SDH  טבעת  ג"ע,   PRIצירי על מתבסס המרכזיות בין הקישור
 רגילים טלפונים ובנוסף  נורטל מתוצרת) 3904/3( טאורוס של דגמים הינם הקצה טלפוני

  .שונים מדגמים) אנלוגיים(
  .סימפוזיום ועל המרכזיה על המתבססים שירות מוקדי שבעה כרגע פועלים ג"בנתב
  :המרכזיים המרכיבים להלן

 .7.5/7.6 גירסא, נורטל מתוצרת ותמרכזי 1.1.1
 .נורטל של  CCT-6 גירסא סימפוזיום 1.1.2
1.1.3 Call-Pilot  נורטל חברת של 6 גירסא. 
 אמת זמן דוחות הפקת המאפשר אספייר חברת מתוצרת SFDA  רכיב 1.1.4

 .חיצוני נתונים לבסיס כממשק ומשמש
  אר אתרי הרשות קיימות מרכזיות מתוצרת תדיראן בדגמים שונים.בש

 ר"נס מפעיל באמצעות ומנוהלת מתוחזקת) והסימפוזיום המרכזיה לרבות( הטלפוניה מערכת
  .אספייר וחברת מיינד חברת כדוגמת שלה משנה קבלני ובאמצעות) נטוויז'ן חברת כיום(
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     אינטרנטרשת הקישור ל .2.11.2
חברת  כיום אינטרנט,הלספקי  ןקווי נל"שני באמצעות  תנט מבוצעלרשת האינטר יותקישור

 AS Number לרשות .BGP4מפעילים פרוטוקול ניתוב  הקישור נתבינטוויז'ן. קווי זהב ו
    שני ספקי האינטרנט למטרת שרידות. ץ באמצעותהמופ עצמאי

  
2.11.3. IVR   מענה קולי  

ות, מידע לנוסע, סידור עבודה, קיימת מערכת מענה קולי עם מספר מודולים (המראות ונחית
) . המערכת הינה עם שרידות מלאה כולל MPS- 500ספקים ועוד) ע"ב פלטפורמה של נורטל (

    ).PSTNהתקשורת לרשת הציבורית (
  

  תשתיות פסיביות .2.11.4
  בנתב"ג קיימת תשתית פסיבית המתבססת על כבילה אופטית וכבילה מתכתית.

הקצה ובנוסף מתבצעת פעילות לפריסת תשתית קיימת תשתית אחודה לנקודות  3בטרמינל 
  אחודה בשאר הקמפוס בשלבים.

  כל התשתית הפסיבית בנתב"ג ,למעט חריגים בודדים, הינה בבעלות הרשות.
קמפוס נתב"ג מרושת בחדרי תקשורת אזוריים המאפשרים אספקת תשתיות לכל מתחמי 

  הקמפוס.
חדר תקשורת מרכזי וכבילה  בשאר האתרים קיימת תשתית פסיבית המתבססת על לפחות

  אופטית וכבילה מתכתית.
  באתרים חדשים/משודרגים השאיפה הינה לפרוס תשתית אחודה לנקודות הקצה.

 
 טכנולוגיות נוספות .2.12

  

 התאמה למערכת  -טגרציה ביו מערכות נאיEAI  מסוגBizTalk 2010  (ומעלה) מבית
ן ומחוצה לו, ע"י שימוש מיקרוסופט, המיישמת קישוריות בין המערכות השונות בארגו

 בשירותים ושליחת מסרים דו כיוונים וחד כיוונים בין מערכות המקור ליעד. 
 ) שירותי ספרייהMicrosoft Active Directory מבוססי (Windows Server 2008 R2 .

 Windows server 2012צפוי שדרוג לשירותי ספרייה מבוססי  2016הערה: במהלך שנת 
R2  

 מערכת Citrix  XenApp 6.5  -  ומשתמשים המצויים למטרת גישה מאתרים מרוחקים
 למערכות המידע בנתב"ג.מחוץ לגבולות הארגון,

  מערכת לגישה בטוחה לגורמי הארגון מבוסס תעודות דיגיטאליות ומנגנוניOTP. 
  מערכת מביתCyber-Ark –  כספות" וירטואליות לשימוש פנימי וחיצוני להעברת"

  מידע.

 וירטואליים מבוססת  תשתית שרתיםVMware Vsphere 5.5 הערה: במהלך שנת .
 6,צפוי שדרוג לגרסה  2016

 תשתית דוא"ל- Microsoft Exchange 2010 צפוי שדרוג  2016. הערה: במהלך שנת
 Exchange 2013לגרסת 

 מנגנון Load Balancing –  מבוססAce  מביתCisco  לצורך חלוקת עומסים במערכות ,
 "תרש

 תוכנת ים : שרת פקסMESSAGE Manager Server 
 

 האקסטרנט: סביבת .2.13
 

   סביבת אתר אינטרנט רשותי:

  האתר נמצא בשירות אירוח מחוץ לרש"ת , האתר מבוסס על פלטפורמתShare 
Point Portal Server 2013  :סביבת שירותי האקסטראנט  

  שרתיMicrosoft IIS  (ומעלה) 8.5גרסה. 
  שרתיMicrosoft SQL (ומעלה). 2012 גרסת 

  



69  

  
  

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  9750661:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750661, Fax:972 3 9711296  

  מידעהאבטחת  .3
  

רש"ת מגדירה את נושא אבטחת המידע ואבטחת היישומים כנושא מהותי ומחייב בכל מקרה של 
(פנימי או  התקנת מערכת המוגדרת כמחשובית אל רשת רש"ת, ללא קשר למיקום החיבור או תצורתו

  .חיצוני)
קריטריונים כל הלעמוד ב ,רש"ת מחייבת כל ספק אשר זוכה במכרז אשר לו היבטי אבטחת מידע

הקיימות ברשות בזמן הזכייה (נהלים, מדיניות והנחיות מידע הת אבטחת והבאים, וכן בכל הגדר
ואחראי אבטחת  חטיבת תקשובכפי שיועבר לו לאחר זכייתו במכרז על ידי פרטניות), וכן בכל הנחייה 

  המידע ברשות.
בהיבטי אבטחת מידע ושמירה על  מדינייםרשות שדות התעופה מונחית על ידי גופים ביטחוניים 

ייתכן כי יידרש הספק לבצע שינויים והקשחות במערכות שהוא מציע אי לכך, מערכי המחשוב. 
(חומרה, תוכנה, אפליקטיבי וכדומה) על מנת להתאים עצמו לדרישות שיגיעו מגורמי הביטחון 

  וג המכרז., ואשר יועברו לו במהלך או לאחר הזכייה במכרז, תלוי סהשונים
זו , אזי הרשות תידון בסוגיה אל מול ההסכם שנחתם מול הספקבמקרה והמענה ידרוש שינוי בעלויות 

  בנפרד מול הספק בזמן המתאים.
  

  מערכות הפעלה
: כתיבת קוד נדרשת עמידה בכל הסטנדרטים המקובלים בשוק להגנה על המערכות בהיבטים של

  .עדכוני אבטחת מידעו אפליקטיוביות עדכוני גרסאות מאובטח, 
כפי שיוחלט על ידי רש"ת בכל זמן ועת. באחריות המציע לבצע כל עדכון כפי שיידרש ממנו על כל זאת 

  .ת לשמירה על רמת אבטחה נאותהכנדרשפעילות זו ידי רש"ת במידה ורש"ת מחשיבה 
  

  פרוטוקולים
יצוע פעולות כל שהן בין שימוש בפרוטוקולים תקשורתיים סטנדרטיים לבכי יעשה על המציע לוודא 

 RFI - יש לעשות שימוש בפורטים המוגדרים לכך ב FTP, לדוגמא, בביצוע פעילות בלבד מערכות
או שבהם  המתאים. כל שימוש בפרוטוקול או פורטים תקשורתיים השונים מהסטנדרט המוכר בעולם

ים חריגים, גם , ובמקראחראי אבטחת המידע ברשותבכתב של אישור  נעשה שימוש ברש"ת, ידרוש
. אין רש"ת מתחייבת לאשר שימוש בכל פרוטוקול שאינו סטנדרטי או של גופי הביטחון המנחים

  שרש"ת רואה בו פגיעה או סיכון למערכות הקיימות.
  

  אנטי וירוס
על המציע לוודא כי במערכת המוצעת על ידו יש מערכת אנטי וירוס / אנטי ספאם / אנטי פוגענים 

ת שימוש בהתקנים חיצוניים. פרמטר זה הינו פרמטר חובה. באחריות הספק בעלת מנגנון חסימ
  לאפיין מנגנוני עדכונים למערכות אלו ומנגנוני ניהול.

  
  הערה:

 יגיש לתת תמיכה ממשרדי החברה למערכות ברשות, כחלק מהמכרז ע"י רש"ת מתבקשספק אשר 
 ט הרשותי מולו הוא עובד.על טופס שיקבל מהרפרנ בקשה בנושא לאחראי אבטחת מידע ברש"ת

בחינת הצורך, הזמינות והעמידה בהגדרות אבטחת המידע, כפי שנקבעו מותנה באישור הקבלת 
  .וכפי שנקבעים מעת לעת ברש"ת

לאשר באופן עקרוני כל סוג של גישה מרוחקת ואינה מחוייבת  אינה מתחייבת יש לציין כי רש"ת
  לתנאי רש"ת, תיבחנה בהתאם. כן, רק פניות העומדות בכפיפה-למערכות, ועל

יובהר בנוסף כי רש"ת מעדיפה תמיכת ספקים באתרי רש"ת ולא כדרך מערכות שליטה (גישה 
  מרחוק).

כמו כן, על הספק להבין כי כל פעילות שתאושר, תנוטר ותוקלט ככל שתחליט רש"ת לעשות כך ומידע 
  זה יישמר במערכות רש"ת למקרה ויידרש ביצוע תחקיר.

  
  

4. IPV6 
רשות פועלת על פי סטנדרטים בינלאומיים בכל הקשור לפרוטוקולי תקשורת, ביניהם תמיכה ה

הופך לסטנדרט  IPV6. על פי האמור, כאשר יתברר כי פרוטוקול IPV6 - ו IPV4מסוג  IPבפרוטוקולי 
  .מקובל בעולם, תחל הרשות בהעברת מערכותיה, ציודיה ויכולות הקישוריות לפרוטוקול זה
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  הצעת הספקמסמכי המכרז כולל  – 'טנספח 
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