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  2הבהרה מס' מסמך הנדון: 
  

 למתן הרשאה 2016/15/040/012/00פומבי מס' מכרז 
  בלבד ₪ להצבה, הפעלה ואחזקת אוטומטיים למשיכת מזומנים במטבע 

  א הפנים ארציים ומסופי מעבר הגבול היבשתיים"בנמל התעופה בן גוריון, שתפ
  

  

רשות שדות התעופה (להלן:  תוהמשתתפים במכרז בצירוף תשובעל ידי  והבהרה שנשאלת ות שאלולהלן מפורט

  .וכן לעדכן את חלק מהתנאים המקדמיים שנקבעו במכרז שבנדון, הכל כמפורט בהבהרה זו, ה"הרשות") לשאל

 עדכון התנאים המקדמיים .א

  לטופס הזמנת ההצעות:  7.1.1סעיף  

  לטופס הזמנת ההצעות במכרז שבנדון ישונה ונוסחו יהיה כדלקמן: 7.1.1התנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

ההצעות במכרז הינו (א) תאגיד הרשום כדין בישראל, מציע אשר נכון למועד האחרון להגשת 
תאגיד בנקאי הרשום כדין  או (ג) ,או (ב) עוסק מורשה כדין בישראל שאינו תאגיד רשום

  בישראל.
  

 מענה לשאלות הבהרה .ב

  מבוקש לדעת האם בנק עומד בתנאי המכרז?  :שאלה .1
הצעות, מוסד בנקאי יכול . לטופס הזמנת 7.1.1בהתאם לשינוי תנאי סף לפי סעיף : תשובה

  להשתתף במכרז.

 
לטופס הזמנת הצעות, לעניין תפעול  7.1.2תנאי מקדמי שבסעיף מבוקש לדעת האם   :שאלה .2

  (הפחתה) ניתן לשינוי ,אוטומטיים, לכל הפחות, למשיכת מזומנים 100באופן רציף של 

  הבקשה נדחית. : תשובה

  

לטופס הזמנת הצעות, לעניין גובה  7.1.3מבוקש לדעת האם תנאי מקדמי שבסעיף   :שאלה .3
מחזור המכירות ברוטו במצטבר במחירים שוטפים ממתן השירותים הבנקאיים באמצעות 

חודשים רצופים אשר קדמו ליום הראשון בחודש שבו נקבע המועד  12האוטומטים, במהלך 
  (הפחתה) האחרון להגשת ההצעות במכרז, ניתן לשינוי

 הבקשה נדחית. : תשובה



  

  

  ?"מבוקש לדעת מה הכוונה ב "מחזור מהכירות ברוטו  :להשא .4

ממתן השירותים באוטומטים למשיכת מזומנים, שנבעו , ההכנסות של המציע כל: תשובה
  בלבד (ככל שהוא מוטל ובשיעורו במועד ביצוע כל תשלום). בניכוי מס ערך מוסף לוהכו

  

שהרשות יכולה לדרוש האם ישנה כמות מוגדרת של אוטומטים למשיכת מזומנים   :שאלה .5
  מהמפעיל להוסיף בעתיד?

תהיה דרישה אכן בשלב זה לא ניתן להגדיר את כמות האוטומטיים העתידיים ובאם : תשובה
  להוספת האוטומטיים כלל.

  

  האם נדרש להגביל גובה סכום משיכת המזומנים באוטומט?  :שאלה .6

  באוטומט.לא, הרשות לא דורשת הגבלת גובה סכום משיכת המזומנים : תשובה

  

, במיקומים הרלוונטיים למכרז 3מה כמות הכספומטים של בנק הפועלים בטרמינל   :שאלה .7
  ומה מיקומם המדויק? (אולם מקבלי הפנים, אולם שחקים ואולם הנכנסים/מכס)?

  מכרז:כספומטים של בנק הפועלים במיקומים הרלוונטיים ל 6קיימים : תשובה

 גלריה מערבית; 2מקבלי הפנים, קומה בצמוד לסניף הבנק באולם  -  1כספומט  )1
 אולם מקבלי הפנים, צד מערבי; -כספומטים  2 )2
 אולם מקבלי הפנים, צד מזרחי; – 1כספומט  )3
 אולם שחקים, צד מערבי; – 1כספומט  )4
 אולם הנכנסים/מכס. – 1כספומט  )5

  

  האם ניתן להתקין מצלמות אבטחה בכספומטים?  :שאלה .8

  .אבטחה בכספומטים, ניתן להתקין מצלמות כן: תשובה

  

  האם יש "עמלת משיכה" בכספומטים של בנק הפועלים בנתב"ג?  :שאלה .9

נקבע ע"י הבנק ומפוקח  ,  שניתנים על ידי הבנק לשירותים הבנקאייםגובה העמלות : תשובה
  בנק ישראל.ע"י 

  

האוטומטיים, אשר יוצבו באולם מקבלי הפנים בטרמינל  כי מבקש להסב את תשומת לב המשתתפים .ג

לחוזה ההרשאה, יוצבו אך ורק בחלון המיועד לכך, ולא  9.1, לפי פירוט המיקומים בסעיף בנתב"ג 3

  סוג "סטנד אלון".התתאפשר הצבת האוטומטיים מ

  
אש  נספח בטיחות - לחוזה ההרשאה  1נוסף נספח י"במבוקש להסב את תשומת לב המשתתפים כי  .ד

  ומצורף למסמך זה. – מסופי גבול ושתפ"א רש"ת ,ומניעת דליקות

  



  

  

  

  פרסום המסמך

  .הרשות של האינטרנט באתר םיפורס זה הבהרה מסמך
  

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר מסמכי המכרז 

  בעת הגשת ההצעה

  

  

  

  
  בברכה,

  
  משה דניאל קלוגמן      

  אחראית מסחר        
  
  
  
  

  : העתק
  לרא"ג מסחר 

  למזכיר/ת ועדת המכרזים
  

    



  

  

  בטיחות באש במסופי הגבול ובשתפ"א, רש"ת  - 1נספח י"ב 
  

 כללי  . 1

היא הצלת חיים, צמצום  מסופי הגבול שבאחריות רשות שדות התעופהשל  בנספח בטיחות אש, המטרה  א.
נזק לרכוש ולסביבה בהתרחש אירוע חירום. מניעת דליקות היא אמצעי חשוב בהשגת יעד מרכזי זה של 

  .ותהיחיד
, וכן המבנים והמתקנים מתקני הרשות השוניםהטרמינל והמשרדים, הדלפקים, החנויות והמחסנים שב

שקיומם ומאפייני הפעילות המתבצעת , הינם מבנים מסחריים שטח מתקני רש"תהשונים הנמצאים ב
 בהם, יוצרים סיכוני אש בטיחותיים.

, להבטיח, לקיים ולתאם את כל הסידורים הדרושים רש"ת חייבתבבטיחות אש לשם מילוי תפקידיה   ג.
למניעת דלקות ולכיבוין. כמו כן עליה לנקוט פעולות הדרכה וחינוך העובדים, ושותפי הפעילות על מנת 

  כוני הבטיחות מאש.להקטין את סי

או גורמים אחרים שקיבלו הרשאה כלשהי מאת הרשות לפעול בתחומי  מפעילים (זכיינים וקבלנים  ד.
) יפעלו כך שהשירותים הניתנים על ידם, בתחומי מתקני רש"ת ובשטחים "המפעיל"(להלן: ) מתקניה

ים הנוגעים לבטיחות אש, המאוכלסים נוסעים, מלווים ושותפי פעילות, יתבצעו על פי ההוראות והנהל
 כמפורט בנספח זה.

 מטרה  .2

מפעיל וכל מי מטעמו, שיועסק בביצוע המטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההנחיות המחייבות, על פיהן יפעל 
הנחיות מחייבות אלה הינן  , בתחומי מתקני רש"ת.ו/או בביצוע פעולות כלשהן עבודות ו/או במתן שירותים

 למניעת פגיעה בחיי אדם, ברכוש ובסביבה.הנהלות מתקני רש"ת,  המניעה הננקטות על ידחלק מכלל פעולות 

 שיטה  .3

  תדריך    א.

מפעיל מתחייב שכל עובד מטעמו העוסק בביצוע עבודה או במתן שירותים יקבל תדריך, יחתום על טופס ה
ואו ממונה  בוי אשתיאום ביצוע עבודות עם גורמי רש"ת, בהתאם להנחיות יחידת שירותי הצלה וכי

 , בנושאים הבאים:הבטיחות ואו בעל תפקיד שהוגדר לכך

  הכרת סביבת העבודה והסיכונים בה. )1

 הכרת נתיבי מילוט ופתחי יציאה מהמבנה. )2

 פעולות דחופות במצב חירום והפעלת אמצעי כיבוי אש (מטפה אש, גלגלון מים). )3

דיווח ומסירת פרטים להנהלת המתקן ו/או ליחידת הצלה וכיבוי אש בנמל תעופה בעת אירוע  )4
 שריפה או חומ"ס.

  לפעול על פי הנחיות הנהלת המתקן או מדור מניעת דליקות ברשות כבאות מקומית. )5
 

 נאמן בטיחות אש .א

"ת בנושאי לגורמים שאינם עובדי רש רש"תמפעיל ימנה נציג מטעמו שישתתף בהדרכות שעורכת ה
נאמן בטיחות אש מטעם המפעיל ידריך את כל  )."נאמן בטיחות אש"בטיחות אש (להלן : 

המועסקים מטעם המפעיל במתן שירותים ו/או בביצוע עבודות (בנייה תיקון ושיפוץ), בכל מידע 
שנמסר לו במסגרת ההדרכות האמורות לעיל. נאמן בטיחות אש יהיה איש הקשר בין המפעיל ובין 

  . הנהלת המתקן



  

  

  
  נאמן בטיחות אש ידריך את המועסקים מטעם המפעיל על פי הנושאים הבאים:

  

 מסוף הגבול,רים מסוכנים בתחום כל שימוש ו/או שינוע של חומ –שימוש בחומרים מסוכנים ושינועם  )1
מסופי הגבול בתאום עם הנהלת המסוף ומפעיל ף לאישורים מתאימים של הנהלת רש"ת, יהיה בכפו

 המטענים. אגף

, לידם או פעילותהמפעיל לא יאחסן או יחזיק במקומות ה – פעילותחומרים מסוכנים במקומות ה )2
בסביבתם, כל חומר העלול להתלקח או להתפוצץ, או כל חומר אחר שיש בו סכנה, אלא בהסכמת 
הנהלת המתקן ו/או מדור מניעת דליקות ברשות כבאות מקומית אשר בתחומה נמצא המתקן, בכתב 

המפעיל יקפיד על הרחקת חומרים דליקים מקרבת מתקני חשמל ויוודא שדרכי המילוט יהיו  ומראש. 
 נקיות מכל ציוד, ריהוט, חבילות, אריזות ריקות וכיו"ב.

הצבת מכלי דלק או צובר גז, יהיו באישור משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה,  –חומרים דליקים  )3
מממונה הבטיחות ואו מי שהוגדר ה בכפוף לקבלת אישור סופי ובהתאם להוראת הדין המחייב לעניין ז

 לכך מטעם רש"ת.

מבני מחל איסור מוחלט לבצע שינוי לאחד ממבני השירות או שינוי לאחד  –שינוי יעוד למבנה  )4
, אלא אם ניתן לכך אישור מראש  של הגורמים הנוגעים בדבר ברשות מתבצעת הפעילותהמקומות בהם 

אישור מדור מניעת דליקות של רשות הכבאות. יש לזכור כי שינוי יעוד מבנה  שדות התעופה, לרבות
יכול לפגוע בבטיחות המבנה בהיבט של מניעת דליקות (מטעני אש, דרכי מילוט, פתחי יציאת חירום 

 וכיו"ב), ולסכן חיי אדם ורכוש.

באש גלויה, עבודה אחד הסיכונים החמורים במבנה ובמתקנים הוא עבודה  –ביצוע עבודה באש גלויה  )5
המייצרת מקורות הצתה. העבודות המפורטות להלן, מחייבות תיאום מראש עם הגורמים הנוגעים 

לאישור עבודות אלה, ובכפוף לקבלת אישור סופי של מדור מניעת דליקות ברשות  גבול-במסופיבדבר 
(טופס זה יימסר  כבאות בתחומה נמצא המתקן. אישור זה יינתן על גבי טופס הבקשה שיגיש המפעיל

  למפעיל על פי בקשתו) לביצוע העבודה.
אות בכל מקרה של עבודה באש גלויה, לרבות העבודות שיפורטו להלן, יהי נוכח כבאי מטעם רשות כב

ואו עובד מטעם הקבלן  בתשלום לרשות, בהתאם להוראת הדין, ובגין נוכחותו יחויב המפעיל מקומית
 ד בכל מהלך העבודה הנ"ל(באש גלויה).שהוכשר לכך וישמש בתפקידו זה בלב

: חיתוך מתכות בדיסק, ריתוך אוטוגני, ריתוך להלן עבודות באש גלויה הנחשבות סיכון בטיחותי
חשמלי, עבודות הכרוכות בהדלקת אש, זיפות גגות וכל עבודה או פעולה המייצרות מקורות הצתה 

 וחום.

, בטרמינלים ובמבנים שונים פרוס מערך גלאים ת"במתקני רש –ביצוע עבודה המייצרת עשן / אבק  )6
ובהם גלאי עשן הרגישים בין היתר גם לאבק. כל עבודת חיתוך המייצרת עשן / אבק כגון; חיתוך אבן, 

ממונה הבטיחות של רש"ת ת אישור מוקדם זכוכית, פרספקס, פלסטיק, גבס, עץ, וכיו"ב מחייבת קבל
ת טיפול מיוחד כמו כיסוי הגלאים על מנת למנוע את . עבודה מסוג זה מחייבואו מי שהוגדר לכך

זיהומם באבק או ניתוק מערכת הגילוי במתחם העבודה וזאת בתיאום מוקדם ובידיעת הגורמים 
 הנוגעים בדבר.

ניתוק מערכות גילוי והתראה, יתבצע על יד גורם מטעם  –ניתוק מערכות גילוי אש והתראה מפני אש  )7
תוק חייבת להינתן הסכמה בכתב של נציג אחזקה של המתקן בו רש"ת, שהוסמך לכך. לפני הני

הניתוק יתבצע רק  מתבצעת העבודה, והסכמה בכתב של מדור מניעת דליקות ברשות כבאות מקומית.
במקרים בהם לא ניתן לבצע את העבודה ללא ניתוק, כמו בעבודות בנייה המייצרות אבק או עשן הפוגע 

ופוגע בתפקודם התקין. במקרים אלה יש לוודא שהגלאים מכוסים כך  בגלאים (אש, עשן, להבה וכיו"ב)
 שלא יגרם להם נזק תפקודי.

 



  

  

מניעת  אחראיכל ניתוק ממערכת המים, יתואם מול הנהלת המתקן / האחראי לתשתיות רטובות, ומול  )8
  או נציג מטעמו. ממונה הבטיחות, ויאושר על ידי שהוגדר לכך דליקות

   .י אש אוטומטי אסור בהחלטניתוק מגופי מים לכיבו

 ניתוק מערכות כיבוי אש אוטומטי בחדרי חשמל ובארונות חשמל אסור בהחלט.

  ציוד כיבוי אש נועד לשימוש בעת שריפה. – הפעילותציוד כיבוי אש במקומות  )9
). 1959כל שימוש בציוד זה שלא לייעודו, אסור בהחלט, ומהווה עבירה פלילית בהתאם לחוק הכבאות (

בגובה הנזק שנגרם לציוד ו/או  יחויבמפעיל שאחד מעובדיו יעשה שימוש לא חוקי בציוד כבוי אש, 
 בעלות חומרי הכיבוי שהיו בשימוש שלא כחוק.

נותנים מענה במהלך היממה,  מתקני רש"ת הנהלות –מפתחות למתחמים רגישים ולמשרדים  )10
לקריאות המתקבלות ממערכות הגילוי וההתראה. על מנת לא לפגוע ביכולת התגובה המהירה של צוותי 
הכיבוי, על המפעיל חלה החובה שלא להחליף את המנעולים והמפתחות, ללא ידיעתו ואישורו של  מנהל 

 המתקן / הטרמינל.

  ש קשר עם מחלקת הצלה וכיבוי א

 מתקן רש"תבאחריות המנהל/קבלן/נאמן בטיחות אש מטעם המפעיל להתעדכן בפרטי הקשר העדכניים ביותר ב
הרלוונטי למקומות  קצין מניעת דליקות  שירותי כבאות  מקומיתהרלוונטי למקומות הפעילות בו המפעיל עובד, ושל 

  הפעילות. 

  של כל אחד ממתקני רש"ת –חדר מבצעים / מוקד 

  ______________ פקס: ______________':טל
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ן הטרמינל, למקום בטוח יהיו תמיד ימעברי חירום ודלתות מילוט מבני –מעברי חירום ודלתות מילוט   א.
  יי אדם.פנויות וחופשיות מכל מכשול העלול לשבש את תהליך המילוט מהמבנה בעת חירום, ולסכן בכך ח

אין לחסום ו/או להניח חפצים, ריהוט, או כל ציוד אחר במעברים, מדרגות ומול דלתות יציאת חירום. אין 
 לנעול דלתות מילוט באמצעות מנעולים או כל אמצעי אחר.

מותקנת מערכת כריזה המשמשת להעברת הודעות והוראות בעת חירום.  במתקני רש"ת –מערכת כריזה   ב.
בלוח שליטה המיועד לכבאים (פאנל כבאים), מותקן אמצעי כריזה המאפשר העברת הודעות והוראות על 

הוראה זו אינה רלוונטית ביחס למתקני הרשות בהם לא מותקנת מערכת  ידי גורמי הצלה וכיבוי אש.
  כריזה כאמור.

שלא לצורך כיבוי שריפה או לכוננות עבודה באש גלויה, אסור בתכלית האיסור, בציוד כיבוי אש  שימוש  ג.
  ועלול לגרור צעדים משמעתיים וחוקיים.

  מצורף: טופס אישור ביצוע עבודה / עבודה באש גלויה. 



  

  

  טופס אישור ביצוע עבודה / עבודה באש גלויה

   שם המבקש:

   שם הפרוייקט:

מהות העבודה: 
   ריתוך   זיפות  חיתוך חימום  (יש לסמן ב-X(  

                                                                                     אחר 

   שם מבצע העבודה:

   תאריך ביצוע:

   שעת ביצוע:

   חלופות לביצוע:

   מספר טלפון לבירורים:

   הערות:

  בעבודת שבר.יש לציין באם מדובר *

  מבצע העבודה חייב לשמור טופס זה  בצמוד אליו עד סיום הפרויקט **

                        
  ספח האישור

                                                      אל:

          שם הפרויקט:

  הנני מאשר / לא מאשר העבודה בתנאים הבאים:

  
ואו במתקני רש"ת  נוכחות כבאי

 מי שהוכשר לכך
 אמצעי כיבוי

 ניקיון השטח מסביב

 הגנה ע"י פרגוד

 הגנת הרצפה ע"י יריעה מעכבת

 הערות:

  
                                                                               העבודה:שם וחתימה מאשר 

  
                                             _______________________:       ואו ממונה הבטיחות אישור מדור מניעת דליקות
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