
    רשות שדות התעופה  

לניקוי כלי הרכב של חברות השכרות הרכב בנתב"ג וכן לניהול, הפעלה ותחזוקה  חוזה הרשאה
  של מתקן שטיפה לכלי רכב

  _________אשר נערך ונחתם ב__________, ביום ______ לחודש______, שנת 

  רשות שדות התעופה בישראל    :ב י ן
  ,1977-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז- תאגיד שהוקם על    
  70100גוריון -, נמל התעופה בן137ת.ד.     

  ")הרשות(להלן: "

  _______________  :ל ב י ן
    _______________  
    _______________  

  ")המפעיל(להלן: "

מכוח סמכויות שהוקנו לה את שדות ונמלי התעופה בישראל והרשות מחזיקה, מפעילה ומנהלת,   להואי
   ;")הנמל(להלן: " גוריון-נמל התעופה בןלרבות , 1977-בחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז

למתן הרשאה  2016/15/040/030/00פומבי מס' פרסמה הרשות את מכרז , 29.09.2016וביום   לוהואי
לניקוי כלי הרכב של חברות השכרות הרכב בנתב"ג וכן לניהול, הפעלה ותחזוקה של מתקן שטיפה 

   ;והצעתו של המפעיל הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז ")המכרז(להלן: " לכלי רכב

 ובכלל זאת: סמכי המכרזבמ ותהכלולוהתחייבויותיו ובכפוף להצעת המפעיל במכרז, הצהרותיו   לוהואי
 תכנוןהמפורטות לעיל ולהלן בחוזה, מעניקה הרשות למפעיל הרשאה לוההתחייבויות צהרות הה
 אלה יםכן הרשאה למתן השירותים באמצעותם (כהגדרת מונחו מקומות השירותשל  הקמהו

  ל בכפוף לשאר ההוראות, המגבלות והתנאים המפורטים בחוזה;והכלהלן), 

  כדלהלן: ,לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים

  מבוא ונספחים .1

 .ותנאי מתנאיוהמבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו,  .1.1

 המסמכים המפורטים להלן מהווים את נספחי החוזה:  .1.2

  . תשריט  -  נספח א

, ")המפרט(" , לרבות מפרט מתקן השטיפהההקמהנספח עבודות   -  ב'נספח 
   .המהווה חלק בלתי נפרד הימנו

  נספח השירות והתפעול.    -  ג'נספח 

  נספח התקשורת.   -  ד'נספח 

  נוסח דיווח כספי שנתי.    -  ה'נספח 

  . נוסח אישור מטעם רואה חשבון מבקר  -  ו' נספח 

  נוסח הוראה לחיוב חשבון.   -  ז'נספח 

  נוסח ערבות בנקאית.  -  ח'נספח 

  נספח אחריות בנזיקין.   - ט'נספח 

  נספח ביטוח ואישורי ביטוח.   - 'ינספח 

  נספח בטיחות באש.  - יא'נספח 

  .נספח בטיחות וגהות  - יב'נספח 
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  .נספח האחזקה  - יג'נספח 

   .נספח הוראות הביטחון  - יד'נספח 

  .נספח איכות הסביבה  - 'וטנספח 

, לרבות ספר היצרן של מתקן השטיפה אותו צירף הצעת המפעיל במכרז  -  טז'נספח 
  .להצעתו

  .הקמהאישור סיום תקופת   -  נספח יז'

  פרשנות .2

 םהכותרות בחוזה נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות בלבד, ואין לעשות בהתוכן העניינים ו .2.1
הפניה בחוזה לנספח כלשהו משמעה הפנייה  .אחרת מטרהשימוש לצורכי פרשנות החוזה או לכל 

  לנוסח המעודכן ביותר של הנספח כפי שיהיה קיים באותו מועד. 

את החוזה, תהא אותה  רכיביםבאחד המסמכים המבחוזה לרבות שהוגדר ו/או מונח ביטוי לכל  .2.2
 .אחרת יםמחייבוהדבקם הדברים  שרהקצוין במפורש אחרת או אם משמעות, זולת אם ה

בין נספחי  ו/אוו/או דו משמעות בין החוזה לבין נספחיו  התאמה-של סתירה ו/או איבכל מקרה  .2.3
(להלן,  ו/או נספחיו דין (הניתנות להתנאה) לבין החוזהכל ו/או בין הוראות  החוזה, לבין עצמם

יהיה המפעיל מחויב להוראה המחמירה על המפעיל מביניהן, אלא אם , ")התאמהאי יחדיו: "
 , על פי שיקול דעתה הבלעדי, במפורש ובכתב.תקבע הרשות אחרת

ספק בפירושם הנכון  למפעילאו שהיה  התאמהאי  המפעילגילה מובהר בזאת, כי בכל מקרה שבו 
לנציג הרשות מייד עם בכתב שא המפעיל באחריות לפנות י, של הוראה, מסמך או כל חלק מהם

עד לקבלת הוראות כאמור, בכתב, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. גילויה, על מנת לקבל הוראות 
אלא אם קיבל מנציג הרשות  על פי החוזה יום של איזה מהתחייבויותאת ביצוע המפעיליעכב לא 

  הוראה אחרת בכתב. 

נוסח ה יהיהמבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל מובהר בזאת, כי נוסח ההסכם בעברית 
ויחולו ת המפעיל לכל דבר ועניין והוא יגבר על כל תרגום לאנגלית של ההסכם, יחידי המחייב אה

 זה לעיל.  2.3  בעניין זה שאר ההוראות המפורטות בסעיף

 או הדבקםבחוזה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירושים שבצידם, אלא אם הקשר הדברים  .2.4
 אחרת:  יםמחייב

בעל ההרשאה "
  "הקודם

  פז חברת נפט בע"מ.  -

, לכל אלה: הקמה, ניהול, הפעלה תשלום עבור קבלת ההרשאה  -  "דמי הרשאה"
ותחזוקת מקומות השירות, לרבות הרשאה למתן שירותי הניקוי לכלי 
רכב של רכבי חברות השכרות הרכב בנתב"ג, והכול באופן ובתנאים 

  הנקובים לשם כך במסמכי המכרז.  

דמי הרשאה "
  " משולבים

במהלך תקופת מתן השירותים  המפעיל לרשותאותו ישלם תשלום   -
חודשים קלנדאריים  12(כהגדרתה להלן) ועבור שנת הפעלה בת 

(למעט  דמי השימוש) ii) דמי ההרשאה; (iכל אלה: (את  הכולל מלאים,
(למעט  שטח מתחם הניקויגין בדמי השירותים  )iii( -ו המשרד)
  . המשרד)

דמי הרשאה "
משולבים 
  "בסיסיים

המציע בהצעתו למכרז, כדמי ההרשאה המשולבים הסכום אותו נקב   -
  הבסיסים.

דמי "
  "השירותים

ת מבנים, אספקת שירותי אחזק (i)כל אחד מאלה: בגין  תשלום  -
שירותי מיזוג  (ii)כמפורט בנספח האחזקה המצורף כנספח לחוזה 

בגין אספקת שירותי ניקיון, והכל ככל שאלה יסופקו על  (iii)אוויר וכן 
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למען הסר ספק, דמי השירותים ישולמו במלואם עבור ידי הרשות. 
  המשרד.

  בכל אחד ממקומות השירות. תשלום בגין ההרשאה לשימוש   -  "דמי שימוש"

דמי שירותים "
  "נוספים

או במישרין לבעלי ההרשאה  תשלום אותו ישלם המפעיל לרשות  -
ההרשאה בנוסף לדמי מטעמה, במהלך תקופת מתן השירותים, 

) iii) אספקת מים; (iiאספקת חשמל; () iבגין כל אלה: (, המשולבים
ככל  ) אספקת שירותי פינוי אשפה, והכולivאספקת שירותי תקשורת; (

על פי שיקול דעתה ועל ידי הרשות  מפעיליסופקו לשירותים אלו ש
תעריפים הנהוגים לשם כך ברשות מנגנונים ו/או לוהכול בהתאם ל
כפי שיתעדכנו, מעת לעת, על ידי כמפורט בחוזה, עבור כל שירות, 

  . הרשות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי

הוראות כל "
  " דין

וכן כל דין אחר המחייב את מי או חוק עזר תקנות ו/הוראות חוק ו/  -
כפי שאלה יעודכנו מהצדדים והוצא כדין על ידי הרשות המוסמכת 

  .לאו במפורש בחוזה ובנספחיו ובין אם ובין שאוזכר ל, והכומעת לעת

חוזה למתן הרשאה לניקוי כלי הרכב של חברות השכרות הרכב בנתב"ג   -  " החוזה"
כל נספחיו כן ווכן לניהול, הפעלה ותחזוקה של מתקן שטיפה לכלי רכב 

המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי והמפרטים הכלולים במסגרתו, 
  , כפי שיעודכן מעת לעת במסגרת הליך המכרז. מתנאיו

  מנהל נתב"ג.   -  "המנהל"

  . זכתה במכרזהמציע אשר הצעתו   -  "המפעיל"

כמפורט  בנתב"ג, 16חניון מס' מ"ר, הממוקם ב 47.93בשטח של  מתחם  -  "המשרד"
  בתשריט המצורף לחוזה.

המתקנים "
והתשתיות 
  "הקיימים

מבנים ומתקנים הקיימים במתחם הניקוי נכון למועד חתימת החוזה   -
כל מערכת, תשתיות הרשות ומתקן מכל מין וסוג, הממוקמים וכן 

במתחם הניקוי או מחוצה לו, נכון למועד חתימת החוזה ו/או שיוקמו 
ו/או שיסופקו על ידי הרשות לאחר מועד חתימת החוזה, ושאליהם 

ו/או להתממשק במסגרת ו/או לצורך הקמה,  המפעיל להתחבריידרש 
  .ת השירותניהול, תחזוקה והפעלה של מקומו

"/ הנמל"
  "נתב"ג"

  גוריון. -נמל התעופה בן  -

הציוד "
 "הייעודי

אותם יידרש הנוספים כל הציוד והמתקנים מכונת השטיפה וכן  -
ספק, להתקין ולהעמיד לצורך מתן השירותים רכוש, להמפעיל ל

בנספח עבודות , בהתאם להוראות המפורטות במקומות השירות
המינימאליות  השטיפה) ולדרישותההקמה (לרבות מפרט מכונת 

וכן כל ציוד ומתקנים נוספים בהיקף, בכמות  והנקובות במסגרת
ומהסוג אותו יידרש המפעיל לספק לצורך מתן השירותים אף אם לא 

, כשכל הציוד האמור בנספח עבודות ההקמה כאמוראוזכרו במפורש 
 המתקניםעומד, בכל עת, בדרישת הוראות כל דין ובממשק מלא עם 

 והתשתיות הקיימים.

הציוד "
  "הנתיק

ם כלולים במפורש שאינ כל ציוד ו/או מתקןמתקן השטיפה וכן   -
על ידי  נוו/או הותק מוו/או הוק מו, שמוקבהגדרת המונח הציוד הקבוע

  המפעיל ו/או על חשבונו

הציוד "
  " הקבוע

כל ציוד ו/או מתקן ו/או רכיב ו/או חומר ו/או מכשור ו/או מערכת ו/או   -
תשתית ו/או כלי ו/או מכלול ו/או שטח/מתחם מבונה, לרבות תשתיות 
הרשות (כהגדרתן להלן), מכל מין וסוג שהם שאינם כלולים בהגדרת 
המונח ציוד נתיק ו/או  המחוברים לאיזה ממקומות השירות, בחיבור 
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שהסרתם, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות, עלולה של קבע ו/או 
ו/או  מוו/או הוק מובין שמוקוהכול , לגרום לנזק למקומות השירות

ו/או  מוו/או הוק מועל ידי הרשות ו/או על חשבונה ובין שמוק נוהותק
  . על ידי המפעיל ו/או על חשבונו נוהותק

  להלן. 9 כמפורט בסעיף   -  "השירותים"

חברות "
השכרות רכב 

  "בנתב"ג

חברות המשכירות כלי רכב לנהיגה עצמית, המחזיקות בהרשאה תקפה   -
  מטעם הרשות לפעול בנתב"ג.

"מקומות 
  השירות" 

וכן כל שטח נוסף   , נתיבי ההזנה, סככת הניקוי, המשרדמתחם הניקוי  -
אותו תהיה הרשות רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 
להקצות למפעיל בנמל, במהלך תקופת ההתקשרות ולצורך מתן 
השירותים ו/או בקשר עמם, הכול בהיקף ועל פי החלוקה הנקובה 

נכון למועד חתימת החוזה על ידי הרשות וכן כפי שיצוין  בתשריט
  .לתשריטבעדכון בכתב 

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

מתקן "
"/ השטיפה

מכונת "
  "השטיפה

(חלף מתקן שטיפה הממוקם במתחם הניקוי נכון  מתקן שטיפה חדש  -
למועד חתימת החוזה), אשר יתוכנן ויוקם על ידי המפעיל, כפי שיאושר 
על ידי הרשות ועל ידי כל הרשויות המוסמכות אותו יפעיל, יתחזק 
וינהל המפעיל במתחם הניקוי (כהגדרת המונח להלן), העומד לכל 

מפרט מכונת השטיפה הפחות בתנאים המינימאליים המפורטים ב
וביתר הוראות נספח עבודות ההקמה, ואשר באמצעותו יעניק המפעיל 

  .את השירותים, כמפורט בחוזה

בהם מרכזת כל חברת השכרת רכב כמסומן בתשריט,  נתיבים סלולים  -  "נתיבי ההזנה"
בנתב"ג, בנתיב המיועד לה, את כלי הרכב המיועדים לשטיפה רטובה 

הרכבים על ידי המפעיל לביצוע השטיפה הרטובה וממנו נלקחים 
  .במתקן השטיפה

סככת "
  "הניקוי

בה מתבצעות ", סככת הניקויכ" תשריטמסומן בה, ומקורה שטח סלול  -
פעולות של שטיפה ידנית ו/או הניקוי המשלים, לרבות ייבוש וניקוי 
פנימי של הרכב על ידי עובדי המפעיל. לכל חברת השכרת רכב בנתב"ג 

מות מסומנים בסככה ומהם אחראית חברת השכרת הרכב בנתב"ג מקו
  .למשוך את המכוניות לאחר השלמת הניקוי

פדיון מכירות "
בגין  ברוטו

שירותי 
 שטיפה
  " רטובה

מביצוע כל ההכנסות, בכסף או בשווה כסף להן יהיה זכאי המפעיל   -
שטיפה רטובה (כהגדרתה להלן), לרבות הליך הכנת הרכב לשטיפה 
הרטובה וביצוע ניקוי משלים לאחר ביצוע השטיפה הרטובה והזנת 

בניכוי מס ערך מוסף  והכולהשכרת הרכב בנתב"ג  לחברותהרכבים 
הסר  ולמעןבלבד (ככל שהוא מוטל ובשיעורו במועד ביצוע כל תשלום), 

 ,מכל מין וסוג יםאחרו/או עלות  , הוצאהל תשלוםללא ניכוי כ –ספק 
בו נדרש המפעיל לשאת בקשר עם ההרשאה, כגון: דמי הרשאה 

, היטליםמשולבים, דמי השימוש, דמי השירותים הנוספים, מיסים, 
, תשלומים לבעל ההרשאה הקיים בהתאם להוראות עמלות, אגרות
 ללא המפעיל העניק אותם ומבצעים הנחות וכן להלן, 4.3.2 סעיף 
  .החוזה הוראות פי על בכתב הרשות אישור

פדיון מכירות "
בגין  ברוטו

שירותי 
 " ידנית שטיפה

ו/או קבלן כל ההכנסות, בכסף או בשווה כסף להן יהיה זכאי המפעיל   -
להלן (ככל  4.3.3 המשנה לשטיפה ידנית, בהתאם להוראות סעיף 

שהרשות תאשר זאת, מראש ובכתב) מביצוע שטיפה ידנית (כהגדרתה 
להלן), לרבות הליך הכנת הרכב לשטיפה הידנית וביצוע ניקוי משלים 

השכרת הרכב  לחברותלאחר ביצוע השטיפה הידנית והזנת הרכבים 
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בניכוי מס ערך מוסף בלבד (ככל שהוא מוטל ובשיעורו  והכולבנתב"ג 
ללא ניכוי כל תשלום אחר  –הסר ספק  ולמעןע כל תשלום), במועד ביצו

מכל מין וסוג בו נדרש המפעיל לשאת בקשר עם ההרשאה, כגון: דמי 
הרשאה משולבים, דמי השימוש, דמי השירותים הנוספים, מיסים, 

תשלום לקבלן המשנה לשטיפה ידנית בהתאם  עמלות, אגרות, היטלים
להלן (ככל שהרשות תאשר זאת, מראש ובכתב)  4.3.3 להוראות סעיף 

 על בכתב הרשות אישור ללא המפעיל העניק אותם ומבצעים הנחות וכן
  .החוזה הוראות פי

 שטיפה"
  "רטובה

תהליך במסגרתו כלי הרכב מועבר לאזור מתחם הניקוי לניקוי במתקן   -
השטיפה תוך התזת מים וחומרי ניקוי. מועבר הרכב לסככת הניקוי בה 
מתבצע ניקוי משלים הכולל: ניגוב וייבוש הרכב, וכן ניקוי פנימי,  
הכולל שאיבת אבק, רחיצת שטיחי הגומי וניגוב משטחי הרכב 

  הפנימיים. 

 שטיפה"
  "דניתי

תהליך ניקוי בו הרכב מועבר לאזור מתחם הניקוי והרכב עובר שטיפה   -
) התזת ידנית של מים וחומרי ניקוי על הרכב באמצעות iבאמצעות  (

עובדי המפעיל ו/או קבלן משנה מטעם המפעיל שיאושר מראש ובכתב 
להלן) או לחילופין  4.3.3על ידי הראש (כפי שמפורט בהרחבה בסעיף 

) ניגוב ידני של כלי הרכב בחומרים מיוחדים ללא התזת ii(באמצעות 
מים וחומרי ניקוי. לאחר מכן מועבר הרכב לסככת הניקוי בה מתבצע 
ניקוי משלים, הכולל: ניגוב וייבוש הרכב, וכן ניקוי פנימי הכולל 

  שאיבת אבק, רחיצת שטיחי הגומי וניגוב משטחי הרכב הפנימיים.  

מתחם "
  "הניקוי

ו ממוקם/ימוקם מתקן השטיפה, במיקומם כפי שמסומן השטח ב  -
בתשריט המצורף כנספח לחוזה אותו ינהל המפעיל, במהלך תקופת 
מתן השירותים ואשר באמצעותו יעניק המפעיל את השירותים, במהלך 

  תקופת מתן השירותים, כמפורט בנספח התפעולי לחוזה.

 תשתיות"
  "הרשות

 שיוקמו, (במתחם הניקוי ומחוצה לו) שהם וסוג מין מכל תשתית כל  -
, החוזה פי על התחייבויותיו ביצוע במסגרת המפעיל ידי על יסופקו או/ו
 הרשות ידי על שיסופקו או/ו שיוקמו או/ו סופקו או/ו שהוקמו או/ו

ו/או להתממשק במסגרת  המפעיל להתחברושאליהם יידרש  למפעיל
, ו/או לצורך הקמה, ניהול, תחזוקה והפעלה של מקומות השירות

תשתיות וצנרות שונות שתידרשנה, מעת לעת, לצורך תפעול  לרבות
  מקומות השירות.

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של   -  "בעל עניין"
המפעיל או מזכויות ההצבעה במפעיל, מי שיש לו הסמכות למנות 

מי שמכהן של המפעיל או דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי 
 . )1999-, תשנ"ט(כהגדרת מונח זה בחוק החברותבמפעיל כנושא משרה 

"בעל אמצעי 
שליטה 

  משמעותי"

מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מהערך הנקוב של המי שהנו   -
ו/או שהנו  במפעילו/או מכוח ההצבעה  המפעילהון המניות המונפק של 

  במפעיל. רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים 

הוראות כל "
 " דין

וכן כל דין אחר המחייב את מי או חוק עזר תקנות ו/הוראות חוק ו/ -
כפי שאלה יעודכנו מהצדדים והוצא כדין על ידי הרשות המוסמכת 

  .במפורש בחוזה ובנספחיו ובין אם לאו ובין שאוזכר ל, והכומעת לעת

  מנהל נתב"ג.   -  "המנהל"

"מועד חתימת 
  החוזה"

  מועד חתימת החוזה על ידי הרשות.   -

 המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו.חוזה זה וכל נספחיו  - "החוזה"
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"טופס הזמנת 
 ההצעות"

 טופס הזמנת הצעות במכרז. -

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

"המדד 
 הבסיסי"

  . 29.09.2016המדד הידוע ביום  -

  "המדד"

 

(כולל פירות וירקות), כפי שמפרסמת הלשכה מדד המחירים לצרכן  -
 המרכזית לסטטיסטיקה מזמן לזמן.

"עבודות 
 "ההקמה

 להלן.  8.1  כהגדרתן בסעיף -

) מי שהנו בעל עניין במפעיל ו/או מי שהמפעיל בעל iכל אחד מאלה: (  -  "צד קשור"
) מי שבעל עניין במפעיל הוא בעל iiעניין בו, במישרין ו/או בעקיפין; (

  . עניין בו, במישרין ו/או בעקיפין

המתחילה בכל אחד  , בכל שנת הפעלה,תקופה בת שלושה חודשים - "רבעון"
 באוקטובר. 1 - ביולי ו  1באפריל,  1בינואר,  1מאלה: 

"ריבית 
 בסיסית"

, 3.1.1 בהוראהריבית חודשית בשיעור ריבית החשב הכללי, כהגדרתה  -
ספר מינהל כספי, המפורסם על ידי החשב -להוראות תכ"ם 3.3סעיף 

 צר.הכללי במשרד האו

"ריבית 
 פיגורים"

 ריבית בסיסית בתוספת מחצית האחוז לחודש. -

"ריבית 
 פריסה"

 ריבית בסיסית בשיעור שנתי, בתוספת מחצית האחוז לשנה. -

משנות תקופת מתן השירותים (כהגדרתה להלן), קלנדארית כל שנה  - "שנת הפעלה"
בדצמבר שלאחריו, למעט  31יום בינואר ומסתיימת ב 1יום המתחילה ב

הראשונה של תקופת מתן השירותים, המתחילה הקלנדארית השנה 
במועד תחילת תקופת מתן השירותים (כהגדרתה להלן) ומסתיימת 

האחרונה של הקלנדארית בדצמבר של אותה שנה, והשנה  31ביום 
תקופת מתן השירותים (או שנת ההארכה האחרונה, לפי העניין), 

בינואר של אותה שנה ומסתיימת במועד סיום  1ביום המתחילה 
או תקופת ההארכה, ככל שתחול, מכל סיבה תקופת ההתקשרות 

 . שהיא

  ייצוג  .3

 נציג הרשות .3.1

נציג (להלן: " הינו המנהל או מי שיוסמך על ידו בכתבהרשות לצרכי החוזה  נציג .3.1.1
  : ")הרשות

הרשות  לשם כך. ומטעממונו ילפעול באמצעות גורמים נוספים אשר  ירשא נציג הרשות .3.1.2
. הודעה אחרים ואו להוסיף עלי לעילהאמור  נציגהרשאית להחליף, מפעם לפעם, את 

 למפעיל.בכתב על החלפה או הוספה כאמור תישלח כאמור 

, נציג הרשותמתחייב לשתף פעולה עם , להלן) ם(כהגדרת המפעיל, באמצעות נציג המפעיל .3.1.3
 ואת כל המידע, הנתונים והמסמכים על פי דרישותי ובכל עת ובכל עניין, ולהעמיד לרשות

בהתאם מובהר, כי לא יהיה כל . במועד אשר נדרש לשם כך על ידי נציג הרשות ווהנחיותי
תוקף לפנייה לגורם כלשהו ברשות, שאינו נציג הרשות, ובכלל האמור: לאישוריו 

  ולהנחיותיו של גורם כאמור. 
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 נציג המפעיל .3.2

מפעיל, מזמן לזמן, את התפקיד של אצל הו אדם שימלא בא כוח המפעיל, הוא אות .3.2.1
נציג (להלן: "או מי שימונה על ידו מטעמו, על ידי הודעה בכתב לרשות  המנהל הכללי

עבור הרשות בימי ושעות העבודה טלפונית ובמייל יהיה זמין  המפעיל נציג. ")מפעיל
בכל הקשור  מפעיליהיה הנציג הבלעדי והמוסמך להתחייב מטעמו של הוהמקובלים 

 . לחוזה

רשות, מראש את הכך שיידע ב, ובלבד נציגוהמפעיל רשאי להחליף, מפעם לפעם, את  .3.2.2
 ובכתב.

והפלאפון וכתובת המייל, הטלפון  פרמספרטי ההתקשרות עם נציג המפעיל, לרבות  .3.2.3
 ויתעדכנו בהודעה מראש ובכתב לנציג הרשות.  לרשות במועד החתימה על החוזה ויימסר

  ההרשאה .4

, לא בלעדית, לא ייחודיתהרשות מעניקה בזאת למפעיל והמפעיל מקבל בזאת מהרשות, הרשאה  .4.1
תתבטל מעיקרה עם ביטול החוזה מכל אשר ( על פי הוראות החוזהוהניתנת לביטול  מוגבלת בזמן
של מתקן  הקמהו התאמההתקנה,  תכנון, )i( :")ההרשאה: ", יחדיו(בחוזה כל אלהל ,סיבה שהיא)

שימוש במקומות ) ii; (להלן 7  בסעיף, באופן ובתנאים הנקובים הקמהבמהלך תקופת ה השטיפה
מתן ) iii(או תקופת ההארכה, ככל שתחול); וכן ( תקופת מתן השירותיםהשירות במהלך 

(או תקופת ההארכה, ככל שתחול),  תקופת מתן השירותיםמקומות השירות במהלך השירותים ב
 תשלומיםלרשות ורה להרשאה, ישלם המפעיל בתמ להלן. 9 באופן ובתנאים הנקובים בסעיף 

להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל תשלום אותו מחויב המפעיל לשלם לכל צד  12 -18  כמפורט בסעיפים
 .שלישי על פי החוזה

 מטרת ההרשאה .4.2

התקנה, תכנון, למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ההרשאה ניתנת בזאת למפעיל (בלבד), למטרת 
שימוש במקומות השירות לצורך ; לעיל) i(4.1  כמפורט בסעיף של מתקן השטיפה הקמהו התאמה

ישא באחריות לעיל בלבד. המפעיל ) iii(- 4.1)ii(4.1  פיםמתן השירותים באמצעותם כמפורט בסעיו
שימוש אחרים, מכל מין וסוג, במקומות השירות ובכלל האמור כל פעולה ו/או לכך שלא יבוצעו 

איזה הפרת רשאי להעניק כל שירות אחר או נוסף שאינם כלולים במסגרת ההרשאה.  הלא יהי
  תהווה הפרה יסודית של החוזה. ,על ידי המפעיללעיל, זה  4.2  סעיףמהוראות 

  ההרשאה ומגבלותיה .4.3

מקומות של , ניהול, הפעלה ותחזוקה התאמה, תכנוןהרשות תעניק למפעיל, הרשאה ל .4.3.1
והכול בהתאם להוראות המפורטות  ,השירות ומתן השירותים באמצעותם בנתב"ג

במסמכי המכרז ובכפוף להוראות כל דין. ההרשאה מוגבלת למתן שירותי שטיפה רטובה 
ושירותי שטיפה ידנית בלבד. המפעיל, למען הסר ספק, לא יוכל להעניק שירותים נוספים, 

 לרבות מכירה של מוצרים נלווים לכלי רכב וכיו"ב.  

בלבד ועד למועד הריסת  הקמהל רשאי במהלך תקופת הבמסגרת ההרשאה, יהיה המפעי .4.3.2
מתקן השטיפה הקיים במתחם הניקוי נכון למועד חתימת החוזה, להעניק את שירותי 
השטיפה באמצעות מכונת השטיפה הקיימת, וזאת בכפוף להסדרים חוזיים אותם יערוך 

מבלי המפעיל במישרין עם בעל ההרשאה הקיים, על אחריותו המלאה ועל חשבונו ו
שהרשות תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה לכך. מובהר במפורש, כי תשלומים בהם 
ישא המפעיל בקשר עם שימוש במתקן השטיפה הקיים (לרבות תשלומים עבור בעל 

 ההרשאה הקיים), לא ינוכו מפדיון המכירות ברוטו בגין שירותי שטיפה רטובה. 

בין אם יפעיל המפעיל את מתקן  למען הסר כל ספק, מבקשת הרשות להבהיר, כי
שא המפעיל בכל מקרה באחריות להעניק במהלך תקופת יהשטיפה הקיים ובין אם לאו, י

 את שירותי השטיפה הידנית במלואם.  הקמהה

במסגרת ההרשאה יעניק המפעיל שירותי שטיפה ידנית. המפעיל יהיה רשאי לפנות אל  .4.3.3
העניק את שירותי השטיפה הידנית, הרשות ולקבל את אישורה, מראש ובכתב בלבד, ל

באמצעות קבלן משנה מטעמו. הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי 
והמוחלט, לאשר או שלא לאשר את מתן שירותי השטיפה הידנית באמצעות קבלן משנה 
ו/או לאשר או שלא לאשר את קבלן המשנה הייעודי שיוגש לאישורה באמצעות המפעיל 
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שור כאמור, בתנאים לרבות תנאי כשירות, חתימה על כתבי התחייבות, ואף להתנות אי
 הנפקת ערבויות וביטוח וכיו"ב. 

למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי המפעיל לא יהיה רשאי להעניק שירותי שטיפה 
רטובה באמצעות קבלן משנה וכן בנוסף לא יהיה רשאי להעניק שירותי שטיפה ידנית 

א בכפוף לכך שהרשות אישרה מראש ובכתב את אותו קבלן באמצעות קבלן משנה, אל
משנה ובכפוף לתנאי האישור האמור. עוד מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי אישור 
הרשות את קבלן המשנה ו/או הענקת שירותי השטיפה הידנית באמצעות קבלן המשנה, 

תטיל על  תהיה בכל מקרה באחריותו המלאה והבלעדית של המפעיל ובשום מקרה לא
  הרשות אחריות כלשהי.

אישרה הרשות מתן שירותי השטיפה הידנית באמצעות קבלן משנה, יכללו בפדיון 
המכירות ברוטו לשטיפה ידנית הסכום הגבוה מבין אלה: הסכום לו יהיה זכאי קבלן 
המשנה בגין הענקת שירותי השטיפה הידנית או הסכום לו יהיה זכאי המפעיל בגין 

השטיפה הידנית באמצעות קבלן המשנה. עוד מובהר בזאת, למען הסר כל הענקת שירותי 
ספק, כי תשלומים בהם ישא המפעיל בקשר עם מתן שירותי השטיפה הידנית (לרבות 
תשלומים עבור קבלן המשנה שאושר מטעמו), לא ינוכו מפדיון המכירות ברוטו בגין 

  שירותי שטיפה ידנית.

 חברות השכרות הרכב בנתב"ג  .4.4

יל מצהיר ומתחייב, כי ידוע לו כי חברות השכרות הרכב בנתב"ג אינן מחויבות המפע .4.4.1
לקבל איזה מהשירותים מהמפעיל וכי הרשות אינה מתחייבת כי חברות השכרת הרכב 

וכי בכל מקרה בהיקף כלשהו ו/או במועדים מסוימים, אם בכלל, בנתב"ג יזמינו שירותים 
להיקף השירותים שיוזמנו בפועל והמפעיל הרשות לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא 

כל  יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי, מכל מין וסוג שהם בקשר לכך. בכל מקרה לא
התקשרות שתתבצע בין המפעיל לחברות השכרת הרכב בנתב"ג תתבצע על בסיס 
ההסכמות המסחריות שיוסכמו בין המפעיל לבין איזה מבין חברות השכרת הרכב בנתב"ג 

כל מקרה הרשות לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לכל הקשור או הנובע וכי ב
 מהסכמות אלו (ככל שיסוכמו) ובכל מקרה לא תהיה צד להם.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הרשות לא תשא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהיא,  .4.4.2
 חברות השכרות הרכב בנתב"גמפורשת או משתמעת, לפעילותם ו/או להתנהלותם של 

ו/או מי מטעמם. המפעיל ישא באחריות המלאה והבלעדית לטיבם ולמהותם של 
ובכלל האמור ישא באחריות לכל  חברות השכרות הרכב בנתב"גהקשרים שבינו לבין 

מגבלה מכל מין וסוג שהיא, בביצוע השירותים אשר תגרם בקשר ישיר ו/או עקיף עם 
ן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן מנוע , והוא מוותר בזאת באופחברות השכרות הרכב בנתב"ג

ו/או מושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה כנגד הרשות ו/או כנגד מי מטעמה בקשר 
   .לכך

  כללי –הצהרות והתחייבויות המפעיל  .5

 המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן: 

ידיעתו גם  , ולמיטבוכדין על פי דיני מדינת ישראל, אשר לא ננקטה נגד תאגיד הרשום ופועלהוא  .5.1
, ו, חיסול עסקיו, כל פעולה שמטרתה ו/או תוצאתה האפשרית הנה פירוקולא עתידה להינקט נגד

 או תוצאה דומה אחרת. ומחיקת

אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי ייסודו להתקשרותו  .5.2
כפוף לכל התחייבות, לרבות התחייבות בחוזה ולביצוע התחייבויותיו על פיו; המפעיל אינו 

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 לרבות 

 דין.- תקנה, צו ופסק

ובכלל האמור: יישא באחריות  חוזההייבויותיו על פי א התחוכי הנו בעל יכולת כלכלית לביצוע מל .5.3
המלאה למימון ביצוען של כל ההתחייבויות, לרבות לעניין זה: תכנון, הקמה, ניהול, הפעלה 
ותחזוקה של מתקן השטיפה ויתר שטחי השירות וכן התחייבויותיו לפינוי ומסירה, לרבות סילוק 

בתום תקופת ההתקשרות, ללא תמורה, באופן  והשבתו של כל הציוד הקבוע לרשות הנתיקהציוד 
 .ובתנאים הנקובים בחוזה
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בעלי הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, כן כי הוא וכל מי מטעמו, עוסקים ומתמחים ו .5.4
על פי  התחייבויות המפעילההרשאה וכל יתר הכישורים, המשאבים והאמצעים הנדרשים לביצוע 

  .החוזה במלואן ובמועדן

כי האחריות לתכנון, הקמה, ניהול, הפעלה ותחזוקה, פינוי ומסירת שטחי השירות, כלפי הרשות,  .5.5
הרשויות המוסמכות ושאר צדדים שלישיים, בכל היבט שהוא, מוטלת במלואה ובאופן בלעדי על 

תשלום, הרשות לא תשא בכל עלות, על חשבונו בלבד.  –ומבלי לגרוע מכלליות האמור  –המפעיל 
זאת עובר כל , ובקשר עם התחייבויות המפעיל, הדרושה םמכל מין וסוג שהכיו"ב הוצאה ו

 לתקופת ההתקשרות, במהלכה ו/או לאחר סיומה. 

כל את וכבעל מקצוע לבדוק באופן עצמאי המפעיל מוטלת האחריות המלאה והבלעדית על כי  .5.6
להלן ומאחריותו של המפעיל על  5.7  היבטי ההתקשרות בחוזה; כי מבלי לגרוע מהוראות סעיף

(לרבות במסגרת לבדוק האפשרות  ול נהניתפיו, עובר להגשת הצעתו במכרז ולחתימת החוזה, 
, כבעל מקצוע, בעצמו ובאמצעות בעלי מקצוע בפועלבדק וכי מפגש וסיור המשתתפים במכרז) 

פיסי, משפטי,  מטעמו, לשביעות רצונו המלאה, בדיקה מלאה ויסודית, של כל מידע ו/או נתון
התקשרותו בחוזה ולביצוע התחייבויותיו להרשאה, תכנוני, ביצועי, תפעולי או עסקי בכל הקשור ל

  על פיו, לרבות בהתייחס לכל אלה:

התנאים ו האפשרויות, הסיכונים ם;יישומיה השוניפה ומגבלותיה; היקההרשאה,  .5.6.1
 ; למימושה ולניצולה וכן כדאיותה וערכה הכלכלית, העסקית והמסחרית עבור המפעיל

תכניהם, משמעותם והשלכותיהם של הוראות  על פי החוזה; מלוא התחייבויות המפעיל .5.6.2
וכדאיות הצעתו הכספית במכרז) (לרבות סעיפי התמורה הוראות החוזה ושל יתר כל דין 

 והאפשרות ליישומן;

תכניהם, משמעותם והשלכותיהם של כל הרישיונות, ההיתרים, האישורים, התעודות,  .5.6.3
ההסמכות והתקנים בהן יידרש המפעיל לעמוד ו/או שאותם יידרש המפעיל לקבל, בין 

ן זה: היתר מהרשויות המוסמכות, לביצוע והשלמת התחייבות המפעיל ובפרט לעניי
 ; התנאים, המגבלות, לוח הזמנים והעלויות הכרוכים בהנפקתם

בהוצאת היתר הריסה סדרי האישור והטיפול בכל ההיבטים הסטטוטוריים הקשורים  .5.6.4
בתכנון ואישור תכנון מתקן השטיפה, הנהוגים למתן השטיפה של בעל ההרשאה הנוכחי, 

, ברמלה, המשמשת גם מחוז מרכז –המחוזית  הברשויות המוסמכות, לרבות בוועד
המקומית לתכנון ולבניה בנמל, ובכלל האמור: פרקי הזמן הדרושים לקבלת  הכוועד

 האישורים, ההיתרים, הרישיונות וההסכמות הנדרשות על פי החוזה. 

קיומם ו/או  ;והפיזי , המשפטיהתכנוני םמצב ;סביבתם ומיקומםמקומות השירות,  .5.6.5
, אפשרויות במקומות השירות ובסביבתםהעדרם של ציוד, מתקנים, תשתיות ומערכות 

מקומות הפעולות וההשקעות אותן יש לבצע ב; םהשימוש בההניצול וו/או מגבלות 
 הקמההשל עבודות  ןביצועבמסגרת לצרכיו ולמטרותיו (לרבות  םלצורך התאמת השירות
 ; )ונתיקהשקעה בציוד קבוע והיקף 

היבטים, הסיכויים והסיכונים, מכל מין וסוג, ובכללם: בתחום המשפטי, כלכלי כל ה .5.6.6
(לרבות היבטי ותנאי המימון הנדרשים), מסחרי, תכנוני, ביצועי, טכני או כל סיכוי, סיכון 

ביצוע ההתחייבויות והגשמת ההרשאה, באמצעות להשפיע על  יםהעלולוהיבט אחרים 
 המפעיל, בהתאם למטרותיה. 

לטופס הזמנת  3.4כמפורט בסעיפים נשוא החוזה  לביצוע ההתקשרותקיומן של מגבלות  .5.6.7
וכן כל חומר, נתון ומידע נוסף אותו פרסמה הרשות במסגרת המכרז ו/או בקשר ההצעות; 

טופס ההזמנה וכן כל חומר, נתון בזה, לרבות המידע הכללי הנקוב  5.6  עם האמור בסעיף
  הבלעדי. ומידע אחר אשר מצא המפעיל לנכון לבדוק, על פי שיקול דעתו

תיו המפורטות כי החלטתו של המפעיל להתקשר בהסכם זה ולמלא אחר כל הצהרותיו והתחייבויו .5.7
את כל הבדיקות  ךלאחר שערכי ולבדן  במסגרתו, התקבלה והתבססה על בדיקותיו והערכותיו

כי התקשרותו בחוזה ומילוי לנכון לערוך, מצא  הוכל בדיקה אחרת שראלעיל,  5.5  בסעיףהנזכרות 
 ,על פיו, לרבות קבלת ומימוש ההרשאה וביצוע השירותים במקומות השירותכל התחייבויותיו 

בכפוף לשינויים ( תקופת ההתקשרות ) במועד תחילתAs-Isבמיקומם ובמצבם כפי שהם (
ו והמפעיל מוותר ולמטרותי ולצרכי מותמתאי ,)להלן 7  ולהתאמות שיבוצעו בהם כמפורט בסעיף

בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה בדבר פגם, חסר 
 . שירותיםביצוע הרות למקומות השישל כאמור  התאמהמכל מין וסוג, לרבות אי  התאמהאי ו/או 
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כי במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול), ישא באחריות המלאה  .5.8
הוראת כל דין את על חשבונו, , (לרבות עובדיו, ספקיו ומבקריו) שהוא וכל מי מטעמווהבלעדית 

בהקשרים הרלוונטיים לאיכות דין ההוראות למלא אחר  - האמורובכלל  בקשר עם ההרשאה
זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי  יבנושא ובכללם:הסביבה, 

כל הכללים וההוראות וכן בנוסף, למלא אחר מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים 
ומתן גבי סדרי הנמל ת, לומוסמכהת יורשוהעל ידי הרשות, או על ידי  עת לעתשיתפרסמו מ

 .השירותים במסגרתו

יידע את הרשות באופן כי במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול),  .5.9
, בדבר קיומה או היתכנותה של הפרת הוראות כל דין על ידי המפעיל וכל מי מטעמו (לרבות מיידי

, השירותים ושאר הקמההעובדיו, ספקיו ומבקריו), וכל זאת בקשר עם מקומות השירות, עבודות 
יידע את הרשות באופן מיידי, בדבר כל פנייה (בכתב או בעל פה), החלטה, הוראות החוזה וכן 

 . הפרה כאמור בקשר עםישה שיתקבלו אצל המפעיל התראה ודר

ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, כמו כן, לעיל,  5.8 כי מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .5.10
הבלעדית לכך שבכל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל המלאה וישא באחריות 

והתעודות, מכל מין  על חשבונו, בכל האישורים, ההיתרים, הרישיונותבתוקף שתחול), יחזיק 
בין היתר, הוראות כל דין ושאר הוראות החוזה, על פי  יותיווסוג, הדרושים לצורך ביצוע התחייבו

  . במקומות השירות/או לשם מתן השירותים ו הקמההלשם ביצוע עבודות 

בשטח בו מתקיימת באופן ויוענקו, לפי העניין, יבוצעו השירותים ו הקמההכי ידוע לו שעבודות  .5.11
רציף במהלך כל תקופת היממה פעילות תעופתית ואשר בו מצויים באופן תדיר נוסעים, מלווים, 

, יבצע את עבודות ההתקשרותל תקופת מקבלי פנים, עובדים וגורמים רבים נוספים וכי במהלך כ
בצורה זהירה, באופן המשתלב עם הפעילות אותה מקיימת וכן יעניק את השירותים  הקמהה

הרשות בנמל ו/או עם השירותים המוענקים בנמל, על ידי הרשות ו/או על ידי מי מטעמה ולרבות 
א יבצע בעצמו ו/או על ידי בעלי הרשאה אחרים ו/או נוספים מטעם הרשות, וכי בכל מקרה ל

 , רעשמטרד, ריח, מפגע ,הגבלה, באמצעות מי מטעמו, כל פעולה שהיא, העלולה להוות הפרעה
ו/או שיש בה על מנת לגרום נזק או אי נוחות, וזאת הן לרשות ו/או לכל מי מטעמה ו/או לציבור 

טעם המשתמשים בנמל התעופה ו/או לכל צד שלישי שהוא, לרבות מקבלי הרשאה נוספים מ
 הרשות ו/או לתפעולו ו/או לפעילותו הסדירה של הנמל. 

תקופת במהלך כל כל דין, הוראות הוראות חוזה זה והאמור על פי שאר כי מבלי לגרוע מ .5.12
יקיים המפעיל ו/או כל מי מטעמו במהלך כל , ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול)

נספח השירות והתפעול, הוראות , הכללים יהם הרלוונטיות שלהוראותאת  ההתקשרותתקופת 
הוראות  ,הבטיחות והגהותנספח הוראות , הביטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיותנספח הוראות 

נספח הוראות והוראות נספח האחזקה הוראות נספח בטיחות באש, , איכות הסביבהנספח 
 . לפי הענייןהתקשורת, 

יגיה ולכל מי שתבקש הרשות, להיכנס לכל אפשר לרשות, לנצבמהלך תקופת ההתקשרות, יכי  .5.13
מכל סיבה שהיא, לרבות , בכל עת, בעצמה ו/או בלוויית צדדים שלישיים, ממקומות השירותאחד 
מנת לבודקו ולסוקרו ולעמוד על מידת קיום הוראות החוזה ו/או לצורך עריכת סיור לזכיינים  על

דין המצריכים כניסה  הוראותה או בפוטנציאליים ו/או כדי לנקוט את האמצעים הקבועים בחוז
, לרבות לעניין ביצוע פעולות אחזקה ו/או תיקונים ו/או ביצוע פעולות חירום מקומות השירותל

  . לפי שיקול דעתה של הרשותהכול שונות ו/או לכל צורך אחר, 

עבודות בקשר עם ביצוע  נציג הרשות או כל מי מטעמוהפיקוח המופעל על ידי ידוע למפעיל שכי  .5.14
ו/או כל הנחיה ו/או הוראה ו/או אישור שיעניק נציג הרשות וכל ו/או עם ביצוע השירותים  הקמהה

מי מטעמו למפעיל ו/או לכל מי מטעמו על פי החוזה, לרבות בקשר עם ביצוע איזה מהתחייבויות 
אין ו ,רשותאו הצהרה מטעם הו/חוות דעת  יםמהוו םאינ; הם אלא אמצעי ביקורת םאינהמפעיל, 

ו/או כלפי צדדים שלישיים  רשותכלפי המאחריותו  מפעילשחרר את העל מנת לגרוע ו/או ל בהם
 ו/או השירותים כאמור.  הקמההעבודות של  םלטיב ביצוע

כי כל מצגיו, הצהרותיו והתחייבויותיו ובכלל זאת: הנתונים, המסמכים, המענים, הפרטים  .5.15
והצעתו למכרז, מהווים חלק בלתי נפרד ממצגיו והמידע כפי שנתנו על ידו במסגרת המכרז 

והתחייבויותיו בחוזה (ככל שאין בהם לגרוע מהוראותיו) וכמו כן, הם שרירים, קיימים, עדכניים 
 ומדויקים ולא חל בהם כל שינוי.

כי ידוע למפעיל שהצהרותיו והתחייבויותיו במכרז ובחוזה, מהוות תנאי להתקשרות עימו.  .5.16
יודיע מיידית לרשות, בכתב, על כל שינוי שיחול באיזה מהצהרותיו כאמור או המפעיל מתחייב, כי 

 על כל נסיבה אשר עלולה לגרוע ו/או לפגוע בביצוע איזה מחובותיו והתחייבויותיו על פי החוזה.
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תהווה  ,על ידי המפעיל, לעיל 5.15 -5.16  סעיפים ו לעיל 5.8 - 5.13  סעיפיםאיזה מהוראות הפרת  .5.17
  הפרה יסודית של החוזה.

  תקופת ההתקשרות  .6

להלן: ( בתום תקופת מתן השירותיםותסתיים  תקופת ההתקשרות תחל במועד חתימת החוזה .6.1
 תקופות משנה כדלקמן:  לשלושתקופת ההתקשרות תחולק  .")תקופת ההתקשרות"

 תקופת ההיערכות .6.1.1

תקופה אשר תחילתה ביום בו הודיעה הרשות למפעיל על זכייתו במכרז וסיומה בתחילת 
מובהר, למען הסר ספק, כי תקופת "). תקופת ההיערכות(להלן: " ההקמהתקופת 

במהלך  .ההיערכות תחול עוד בטרם הסתיים חוזה ההרשאה של בעל ההרשאה הנוכחי
) תכנון מתקן 1תקופת ההיערכות, המפעיל יבצע בין היתר את הפעולות הבאות: (

מכות והגשת השטיפה, לרבות הכנת מסמכים לצורך הגשת היתר הבנייה לרשויות המוס
של בעל ההרשאה למתקן השטיפה והיתר הריסה למתקן השטיפה  ר בניההבקשה להית

בכל הדרישות המינימאליות המפורטת ) רכישת מתקן שטיפה אשר יעמוד 2; (הקיים
) גיוס 4) רכישת ציוד תומך לצורך מתן השירותים במקומות השירות; (3במפרט; (

, הכול בהתאם להוראות כל דין ולוחות הזמנים הנקובים לשם כך והכשרת כוח אדם
להלן,  7 במפרט ובהתאם לשאר ההוראות המפורטות לשם כך בחוזה, ככלל, ובסעיף 

  .בפרט

  ההקמהתקופת  .6.1.2

חודשים  i( 10(מבין אלה:  המאוחרבמועד וסיומה  28.3.2017ביום תחילתה תקופה אשר 
: בחוזה( ההקמהתקופת חודשים מיום תחילת  5 )ii(; או מיום תחילת תקופת ההיערכות

 8  , אשר שבמהלכה יבצע המפעיל את עבודות ההקמה כמפורט בסעיף")ההקמהתקופת "
, המפעיל יספק לחברות השכרת הרכב את השירותים ההקמהבמהלך תקופת  להלן.

הרשות מבקשת להבהיר, כי החל מתום תקופת ההקמה,  להלן. 8.4 המפורטים בסעיף 
  להלן.   12.1.2  י ההרשאה הנקובים בסעיףישלם המפעיל בכל מקרה, את מלוא דמ

  תקופת מתן השירותים .6.1.3

במהלכה  , אשר27.3.2021ביום אשר תחילתה בתום תקופת ההקמה וסיומה  תקופה
תקופת מועד תחילת : "בחוזה( להלן 9  השירותים כמפורט בסעיףמלוא יעניק המפעיל את 
  .")תקופת מתן השירותים" –" ו מתן השירותים

  מועדיםברירה לדחיית ולהארכת זכות  .6.2

 , בעקבות החלטה שתתקבל לשם כך ברשות,לעיל, הרשות תהיה רשאית 6.1  על אף האמור בסעיף
דחיית תחילת מועד תחילת תקופת ההתקשרות ו/או על דחיית בכתב, על מראש ולהודיע למפעיל, 

או על דחיית תחילתה של תקופת ו/ הקמהההארכת תקופת ו/או על  הקמהמועד תחילת תקופת ה
והמפעיל מוותר בזאת באופן בלתי חוזר מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או , מתן השירותים

  .בעניין זה ובקשר לכךטענה כלשהי 

 תקופת מתן השירותיםהארכת זכות ברירה ל .6.3

פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת השירותים, - , עלבלבד תהיה רשאיתהרשות  .6.3.1
חודשים בכל תמהיל  24בתקופה נוספת או בתקופות נוספות, שאורכן הכולל לא יעלה על 

מסר תש הודעת הרשות וזאת באמצעות  ,")תקופות ההארכהשתקבע הרשות (להלן: "
כל אחת מתקופות  ימים לפני תום תקופת השירותים ו/או תום 90 לא יאוחר מ למפעיל

ימים ממועד הודעה  30ובכפוף להסכמתו של המפעיל שתינתן תוך  ,ההארכה, לפי העניין
מובהר כי הרשות תהא רשאית . הכול באופן ובתנאים הנקובים בחוזה הרשות כאמור,

להתנות את מימוש איזה מתקופת ההארכה בשינוי סעיפי החוזה ותנאי ההתקשרות, 
לומים המשולמים לרשות על ידי המפעיל ו/או בשינוי איזה לרבות בהגדלת איזה מהתש

 ממנגנוני התשלום וההצמדה, והכל כמפורט לשם כך בחוזה.

כי מימוש זכות הברירה ידוע לו מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי  המפעיל .6.3.2
לרשות זכות מוקנית שלא לממש את זכות כפופה להחלטות וועדת המכרזים ברשות וכי 

הוא מוותר בזאת וכן וכי בנסיבות האמורות  תקופת מתן השירותיםהברירה להארכת 
יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בשל כך, לרבות 
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הרשאה במהלך תקופת ההארכה  וכן טענות שעניינן הטענה בדבר הסתמכותו לקבלת 
  ות אותן השקיע המפעיל בקשר עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם. השקע

עובר לתקופת ההארכה, תהא הרשות רשאית להתנות את מימוש תקופת ההארכה  .6.3.3
לשאת על פי  המפעילו/או כל תשלום אחר בו מחויב  דמי ההרשאה המשולבים בהגדלת

 צמדה הקבועים בחוזה. ממנגנוני התשלום וההו/או בשינוי איזה  החוזה ו/או על פי דין

החוזה, על כל תנאיו והוראותיו, ימשיך לחול גם בתקופת ההארכה, אלא אם מובהר, כי  .6.3.4
 .לעיל 6.3.2  קבעה הרשות אחרת, כאמור בסעיף

ההרשאה בטרם תום תקופת ההתקשרות ו/או במהלך תקופת ההארכה בשל בנית אזור חניה סיום  .6.4
 חדש

הרשות מבקשת ליידע את המפעיל, כי בימים אלו מקדמת הרשות תכנית להקמת מבנה  .6.4.1
אזור החניה חנייה חדש המיועד לאכסן ולרכז את פעילות השכרת הרכב בנתב"ג (להלן: "

מתעתדת הרשות להקצות משבצת קרקע לפעולות  "). במסגרת אזור החניה החדש,החדש
התומכות בפעילות השכרת הרכב בנתב"ג וביניהם, הפעלת אזור שטיפת רכבים. לאור 
האמור, לאחר סיום בנית אזור החניה החדש, קבלת כל האישורים הנדרשים בגינו ומעבר 

 סיום הרשאה זו לידיתהיה הרשות רשאית להביא בפועל של חברות השכרת הרכב אליו, 
 . ולבטל את החוזה

 27.2 בסיום ההרשאה בשל הנסיבות האמורות לעיל, יחולו ההוראות המפורטות בסעיף  .6.4.2
 ישלם לרשות את החלק היחסי של דמי ההרשאה המשולביםלהלן. כמו כן, המפעיל 

עה הרשות בה הודישל שנת ההפעלה היחסי , המתאים לחלקה 12.1 המפורטים בסעיף 
 הנסיבות האמורות. למפעיל על סיום ההרשאה בשל 

  תקופת ההיערכות .7

הדרוש על מנת שיוכל , על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, את כל המפעיליבצע במהלך תקופת ההיערכות 
תכנון מתקן השטיפה, לרבות הכנת מסמכים ) 1: (להעניק את השירותים במקומות השירות, לרבות

לצורך הגשת היתר הבנייה לרשויות המוסמכות והגשת הבקשה להיתר בניה. קבלת כל האישורים, 
ההיתרים והרישיונות הדרושים לצורך מתן השירותים וכן כל פעולה נלווית ו/או נובעת ו/או משלימה 

השירותים החל מתחילת תקופת השירותים  לאמור, הכול באופן שבו יעניק המפעיל בפועל את מלוא
על כל ובהתאם להוראות כל דין,  ללא כל עיכובים ובהתאם לדרישות המפורטות בחוזה ובנספחיו ואילך,

) רכישת מתקן שטיפה אשר יעמוד בכל הדרישות המינימאליות המפורטת 2הן; (ההשלכות הנובעות מ
. ) גיוס והכשרת כוח אדם4במקומות השירות; () רכישת ציוד תומך לצורך מתן השירותים 3במפרט; (

את כל אלה, על אחריותו  ויבצעערכות, ישלים המפעיל יתקופת הה במהלךמבלי לגרוע מכלליות האמור, 
  המלאה והבלעדית ועל חשבונו: 

  מתקן השטיפהתכנון  .7.1

יערוך, יבצע, יפיק, ישלים ויגיש המפעיל על אחריותו יתכנן, , תקופת ההיערכותבמהלך  .7.1.1
המלאה והבלעדית ועל חשבונו, עבור הרשות ולאישורה וכן לאישורו של כל מוסד תכנון 

ויתר  ורשות מוסמכת נוספת רלוונטית, לפי העניין, את כל התוכניות, המסמכים
, וכל אלמנט הנדרש השטיפה מתקן הצבתהאלמנטים התכנוניים הדרושים לצורך 

 במתחם הניקויהרשויות המוסמכות), בהתאם להוראות כל דין (לרבות מוסדות התכנון ו
ובכלל האמור: קבלת היתרי בנייה וכל יתר האישורים, ההיתרים והרישיונות  ובסביבתו

ובשאר הוראות כל דין וכן ן ובתנאים הנקובים לשם כך בחוזה הדרושים לשם כך, באופ
שלבי " –" ו עבודות התכנון" או "התכנון: "התאמה(בחוזה זה, ב למפרטבהתאם ובכפוף 

 "). התכנון

 פנות בעצמו, לבקש ולקבל ממוסדות התכנוןלבמסגרת האמור, יישא המפעיל באחריות  .7.1.2
וכן  של מתקן השטיפהת וואישור לתוכני את היתר הבניהומיתר הרשויות המוסמכות, 

  לשם כך.הנחוצים את כל האישורים, ההיתרים, הרישיונות וההסכמות 

מין וסוג (לרבות האגרות, ההיטלים, המסים  כל העלויות, ההוצאות והתשלומים מכל .7.1.3
ותשלומי החובה מכל מין וסוג), הכרוכים בעבודות התכנון, לרבות הגשת הבקשות וקבלת 
ההיתרים, האישורים, הרישיונות וההסכמות בגינן, וכן ניהול ההליכים והמגעים עם 

די המפעיל הרשויות המוסמכות ומוסדות התכנון, יהיו באחריות המפעיל וישולמו על י
 בלבד. 
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המפעיל מתחייב לרכוש מתקן שטיפה לצורך  .תומכיםמתקנים רכישת מתקן השטיפה, ציוד ו .7.2
מתן השירותים, אשר עומד לכל הפחות בדרישות המינימאליות ממתקן השטיפה, המפורטות 

יצטייד, יתקין ויערך מבחינה לוגיסטית, תפעולית, במפרט. בנוסף, המפעיל ירכוש, ייבא, 
, ככל הדרוש למתן השירותיםת, מחשובית וטכנית, על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, מכשורי

ציוד הייעודי הדרוש לצורך מתן הובכלל האמור, ירכוש, ייבא, יצטייד ויתקין, על חשבונו, בכל 
, כשהם תקינים ומתאימים לביצוע השירותים במלואם הקמההשירותים, כחלק מעבודות ה

ובכלל האמור יבצע בהם, , נספח השירות והתפעול ויתר הוראות כל דין מפרטלובמועדם בהתאם 
ו/או שיפור ו/או שינוי על מנת להתאימם לביצוע  תאמהה, כל השירותיםקודם לתחילת תקופת 

 . השירותים, הכול בהתאם להוראות החוזה, הוראות הרשות והוראות כל דין או רשות מוסמכת

המתקנים והמערכות האמורים יפעלו , הציודמתקן השטיפה, מובהר, כי על המפעיל לדאוג לכך ש
  . השירותיםמהלך כל תקופת אופן תקין ורציף בב

. מובהר, כי במסגרת ההרשאה על המפעיל חברות השכרת הרכב בנתב"געריכת התקשרויות עם  .7.3
, באופן רציף, המשכי ללא כל הפוגות, עיכובים, מתחם הניקוילהעניק את השירותים באמצעות 

. לפיכך, מוטלת על המפעיל החובה, לתאם את לחברות השכרות הרכב בנתב"גהיות ותקלות הש
מתן השירותים ולערוך התקשרויות עצמאיות עם הגורמים הרלוונטיים על מנת להעניק עבורם 
את השירותים באופן רציף, המשכי ללא כל הפוגות, עיכובים, השהיות ותקלות, ויחולו בעניין זה 

 להלן.  _____ מפורטות בסעיףשאר ההוראות ה

, על תהמפעיל יגייס ויערך מבחינה לוגיסטית, תפעולית ואדמיניסטרטיבי .כוח אדם ובעלי מקצוע .7.4
ברמת ובהיקף השירות הנדרשים על  ככל הדרוש למתן השירותיםאחריותו הבלעדית ועל חשבונו, 

פי החוזה ויתר הוראות הדין, ובכלל האמור יגייס את כל בעלי המקצוע הנדרשים לביצוע 
, השירותיםובמהלך כל תקופת  השירותיםהשירותים בהם מתקיימים, נכון למועד תחילת תקופת 

ובהוראות כל דין,  כל הסטנדרטים והמאפיינים הנקובים בנספח השירות והתפעול (ככל והוגדרו)
וכן שהינם בעלי ניסיון וכל האישורים, ההיתרים, הרישיונות וההסמכות הנדרשות לצורך מתן 
השירותים, הכול בכפוף לאישור מוקדם ומראש של הרשות של כל אחד מכוח האדם ובעלי 

  המקצוע האמורים, בין היתר, בהתאם להוראות נספח הביטחון המצורף לחוזה. 

שא באחריות המלאה והבלעדית לכך שכל כוח האדם ובעלי המקצוע יהמפעיל י. ותהדרכות והכשר .7.5
וכן כל  הביטחון בנתב"גלגבי כללי והוראות ת ומקצועית קפדני ותהכשרהדרכות ומטעמו יבצעו 

, הכול על אחריותו ועל חשבונו של המפעיל. הדרכה והכשרה נוספת הנדרשת למתן השירותים
באחריות לתאם מועדים ולשתף פעולה עם הרשות ככל הדרוש על  שא המפעיליבמסגרת האמור, י

ההדרכות כאמור, באופן שבו יהיו כל כוח האדם ובעלי ההכשרות ומנת לאפשר את היתכנותן של 
לאחר , השירותיםהחל מתחילת תקופת  המקצוע מטעם המפעיל ערוכים ומוכנים למתן השירותים

 ביצוע ההדרכות.

ית לאפשר למפעיל לבצע הדרכות והכשרות נוספות באיזה מאתרי מובהר, כי הרשות תהיה רשא .7.6
תהיה רשאית לגבות בגין האמור דמי שימוש (שאינם כלולים בדמי ההרשאה),  –הרשות וכן בנוסף 

 בהתאם לתעריפים הנקובים לשם כך ברשות, כפי שאלה יעודכנו מעת לעת. 

 הקמהתקופת ה .8

את , על חשבונו, השליםלבאחריות המלאה והבלעדית שא ייהמפעיל , הקמהבמהלך תקופת ה .8.1
 לשם של מתקן השטיפה הקמההתקנה, הקמה ולצורך הדרושות והעבודות הפעולות  ביצוען של כל

בכפוף להוראות כל דין, זאת כל ו בהתאם להוראות חוזה זה, ,ןובמועד ןמתן השירותים, במלוא
, החל מתחילת השירותים מתןאת , ובאופן המאפשר הקמההעבודות נספח בהתאם להוראות 

במגוון, באיכות, בכמות, באמצעות כוח האדם, במועדים ובהתאם  ,תקופת מתן השירותים
: , יחדיו(בחוזה )הקמהה(כהגדרתן בנספח עבודות  בנספח השירות והתפעול ותהנקובהוראות ל
  .")הקמההעבודות "

שלב כל אישור הרשות את השלמת קבלת  הליךללרבות התייחסות שלמתן, וה הקמההעבודות  .8.2
ויתר התנאים המפורטים לשם כך בנספח לוחות הזמנים יתבצעו בהתאם ל ,הקמהה עבודותמ

 . לפי העניין, ביתר נספחי החוזה הרלוונטייםו הקמההעבודות 

, מובהר בזאת כי המפעיל יישא באחריות הקמהמבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות נספח ה .8.3
חשבונו, לביצוע ההתממשקות בין מתקן השטיפה לבין תשתיות הרשות  המלאה והבלעדית, על

, לרבות ביצוע התאמות (ככל ויידרש) בתשתיות הרשות הקיימות הקמהבמסגרת ביצוע עבודות ה
  .במועד פרסום המכרז
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 הקמההבמהלך תקופת  על ידי המפעיל לחברות השכרת רכב שירותיםמתן  .8.4

המפעיל מתחייב להעניק לחברות להשכרת רכב בנתב"ג שירותי , הקמההבמהלך תקופת עבודות 
וזאת עד  השטיפה של בעל ההרשאה הקודם, באמצעות מתקןשטיפה רטובה ו/או  ידניתשטיפה 

  , כמפורט להלן:הקמהלסיום תקופת ה

 שירותי שטיפה ידנית  .8.4.1

בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו, כמפורט  עניק לחברות השכרת רכביהמפעיל 
בגין . במהלך כל תקופת ההקמה שירותי שטיפה ידנית במתחם הניקוי לעיל, 4.3.3 סעיף ב

, ישלם המפעיל לרשות ידנית במהלך תקופת ההקמהשירותי השטיפה הההרשאה למתן 
   להלן. 12.1.1 דמי הרשאה הנקובים בסעיף 

 ו/או

 שירותי שטיפה באמצעות מתקן השטיפה של בעל ההרשאה הקודם .8.4.2

באמצעות רטובה, שירותי שטיפה גם רשאי להעניק לחברות השכרת רכב יהיה המפעיל 
מתקן השטיפה של בעל ההרשאה הקודם במתחם הניקוי, בכפוף להסכמות שיגיע המפעיל 
עם בעל ההרשאה הקודם בקשר עם השימוש במתקן השטיפה שבבעלותו, וזאת עד למועד 
הריסתו לשם הצבת מתקן השטיפה. ככל שהמפעיל יבחר ליתן את שירותי השטיפה 

. למען הסר להלן 12.1.2 ה הנקובים בסעיף האמורים, ישלם המפעיל לרשות דמי הרשא
מובהר כי ככל שהמפעיל יחויב בתשלום כלשהו לבעל ההרשאה הקודם בגין השימוש ספק 

יגרע בכל מקרה מפדיון המכירות ברוטו בגין במתקן השטיפה שבבעלותו, סכום זה לא 
מובהר במפורש, כי תשלומים בהם ישא המפעיל בקשר עם שימוש במתקן . שטיפה רטובה

השטיפה הקיים (לרבות תשלומים עבור בעל ההרשאה הקיים), לא ינוכו מפדיון המכירות 
 ברוטו בגין שירותי שטיפה רטובה.

המפעיל לא יהיה זכאי בשום מקרה להחזר השקעה מובהר בזאת במפורש, למען הסר ספק, כי  .8.5
וכן לכל תשלום, שיפוי, פיצוי מכל מין וסוג, בגין השקעות, עלויות והוצאות שנדרש לשאת בקשר 

ו/או, לרבות בגין רכישת הציוד הייעודי וכן אספקה,  הקמהעם תקופת ההערכות ו/או עבודות ה
ומות השירות, וזאת גם בנסיבות בהן נוספות שביצע באיזה ממק הקמההתקנה ו/או עבודות 

בוטל החוזה ו/או בוטלה ההרשאה, מכל סיבה שהיא לפי תום תקופת ההתקשרות, והמפעיל 
 מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ותביעה בקשר לכך.

  על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה. לעיל, 8.1 -8.4  סעיפיםאיזה מהוראות הפרת  .8.6

  כללי – השירותים .9

  תכולת השירותים .9.1

מקומות את המפעיל על אחריותו ועל חשבונו, פעיל וינהל , יתקופת מתן השירותיםבמהלך כל 
 הנקוביםבמועדים ובאיכות, בכמות, באמצעות כוח האדם והכול  ,מתחם הניקויהשירות, לרבות 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, המפעיל מתחייב  .שאר הוראות החוזהוב בנספח השירות והתפעול,
  להעניק את השירותים הבאים:

 רכבי חברות השכרת הרכב.הפעלת מתחם ניקוי לביצוע שטיפה רטובה ל .9.1.1

 בהתאם להוראות נספח השירות והתפעול.תחזוקה שוטפת של מתחם הניקוי  .9.1.2

 הכנת הרכב לשטיפה רטובה וביצוע ניקוי משלים לאחריה. .9.1.3

הזנת כלי רכב מאזור נתיבי ההזנה אל מתקן השטיפה והעברתם ממתקן השטיפה אל  .9.1.4
 סככת הייבוש.

 לעיל. 4.3.3 מטעמו כמפורט בסעיף  קבלן משנהשטיפה ידנית בעצמו או באמצעות  שירותי .9.1.5

  מתן השירותים מועדי .9.2

בכל ימות השנה ובכל שעות היממה בהם  , במלואם,השירותיםהמפעיל ישא באחריות להעניק את 
  .כפי שיהיו מעת לעת, הרשותלהוראות ובכפוף בהתאם  לוהכו, בנתב"גמתקיימת פעילות 

  על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה.  לעיל,זה  9 סעיף איזה מהוראות הפרת 
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  מקומות השירות .10

  השימוש במקומות השירות .10.1

ותקופת ההארכה, ככל שתחול, ישא המפעיל באחריות  תקופת מתן השירותיםבמהלך  .10.1.1
להעניק בהם על מנת מקומות השירות, על חשבונו,  המלאה והבלעדית לנהל ולהפעיל את

, וייעודיה מגבלותיהלתנאי ההרשאה, השירותים בהתאם ובכפוף את ובאמצעותם 
 להוראות כל דין, ויתר ההוראות המפורטות לשם כך בחוזה.

שהוא וכל מי מטעמו (לרבות שא באחריות המלאה והבלעדית, על חשבונו, י המפעיל .10.1.2
על  וישמר ;זהירסביר ובמקומות השירות, באופן  ישתמשועובדיו, ספקיו ומבקריו), 

מקומות על ניקיון ישמרו ; במצב טוב, תקין וראוי לשימושוסביבתם,  מקומות השירות
של מקומות השירות  , פגם וליקויהשחתה ,קלקול, מגרימת נזקימנעו ם; וסביבת השירות
במהלך כל תקופת והכול לשם כך, כל אמצעי הזהירות הדרושים ב ואף ינקטום וסביבת

  .)שתחול(ככל  ההארכהו/או תקופת  ההתקשרות

ובהוראות  לעיל 5.12  ומכלליות האמור בסעיף לעיל 10.1.1 מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .10.1.3
ל), במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחו, להלן 10.4 סעיף 
שנגרמו  , השחתה, פגם וליקויקלקול, נזקעל כל  רשותמתחייב להודיע ל המפעיל

, וזאת הכלולים בהם) הנתיק(לרבות הציוד הקבוע והציוד  וסביבתם למקומות השירות
אף על חשבונו, לבצע באחריות המלאה והבלעדית, המפעיל שא יבנוסף, מייד עם גילויים. 

, השחתה, פגם וליקוי קלקול, נזקכל של  תיקוןמבלי שקבל לשם כך הוראה מהרשות, 
על ידי המפעיל וכל מי מטעמו (לרבות עובדיו, ספקיו ומבקריו) שנגרמו למקומות השירות 

 באמצעות בעלי מקצוע מיומנים, מקומות השירותשל  בצע תחזוקה שוטפת וסדירהל כןו
בהתאם ו, תוך זמן סביר )הנתיקהחלפת הציוד הקבוע והציוד תיקון, אחזקת ו/או (לרבות 

איכות נספח  ,הבטיחות והגהותנספח כללים, בלהוראות הרלוונטיות המפורטות לשם כך 
ככל  -, וכל זאת האחזקהנספח והשירות והתפעול נספח נספח בטיחות באש, , הסביבה
על מנת לאפשר את מתן השירותים באופן סדור ורצוף וברמה הנדרשת, במהלך  - הדרוש 

  .ותקופת ההארכה, ככל שתחול תקופת מתן השירותיםכל 

מובהר, כי הרשות תהיה רשאית לדרוש מהמפעיל לבצע, על חשבונו בלבד, כל עבודה,  .10.1.4
רבות הציוד הקבוע והציוד הנייד תיקון, הוספה, החלפה, אחזקה במקומות השירות (ל

"). עבודות נוספותהכלול במסגרתם), אף שאינם כלולים בנספח האחזקה, (להלן: "
, בשינויים הקמההעבודות הנוספות יתבצעו באופן ובתנאים הנקובים עבור עבודות ה

המחויבים. בגין העבודות הנוספות בלבד, יהיה המפעיל זכאי להחזר הוצאות ישירות 
שהוציא בפועל בגין ביצוען, כשהן מחושבות על בסיס חשבוניות מקוריות בכתב וסבירות 

שיומצאו לאישור הרשות ועד לסך מקסימאלי שתואם מראש ובכתב עם הרשות (להלן: 
ימים  45"). החזר ההוצאות, בתוספת מע"מ כדין, ישולם למפעיל תוך החזר ההוצאות"

ל העבודות הנוספות, בימי התשלום ממועד אישור הרשות בכתב את השלמתן המוצלחת ש
המקובלים ברשות וכנגד חשבונית מס כדין. מובהר כי מלבד החזר ההוצאות לא יהיה 
המפעיל זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג והוא מוותר בזאת ויהיה מנוע ומושתק 

  מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג בקשר לכך.  

, התקנה, התאמהכל תוספת, יבצעו לא כך שהוא וכל מי מטעמו, המפעיל ישא באחריות ל .10.1.5
שינויים : ", יחדיו(להלן כל חלק מהםבמקומות השירות או שינוי, הריסה ושיפוץ ב

הרשות שתינתן ), אלא בהתאם ובכפוף להסכמת "השינוייםאו " "במקומות השירות
לבצע שינויים  למפעיל הרשות השריאלשם כך מראש ובכתב, בהתאם לתנאי ההסכמה. 

האמורים, על אחריותו המלאה והבלעדית ועל , יתבצעו כל השינויים מקומות השירותב
, הקמההחשבונו של המפעיל, ויחולו בעניין ביצועם שאר ההוראות המתייחסות לעבודות 

 בשינויים המחויבים. 

, מראש ובכתב הרשותמבלי שקיבל את הסכמת במקומות השירות ים שינוי המפעיל צעיב .10.1.6
(לרבות ביטול  אזי מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי דין

 מפעיללדרוש מה(א)  , תהיה הרשות רשאית לנקוט בכל אחת מהפעולות הבאות:החוזה)
מקומות מצב ולהחזיר את (כולם או חלקם, לבחירת הרשות), ים להסיר את השינוי

ולסלק  -ובכלל זאת  חשבונוהבלעדית ועל אחריותו המלאה ולקדמותו, על השירות 
, את כל הציוד, החומרים ושאר המיטלטלין, מכל מין וסוג שהם, ממקומות השירות

רישת מייד עם קבלת ד , וזאתהמצויים במקומות השירות בקשר עם ביצוע השינויים
הכול , ההארכה, ככל שתחול)(או תקופת  תקופת מתן השירותיםהרשות או לאחר תום 

שבו יחשבו השינויים באופן , ים (כולם או חלקם)להותיר את השינוי ; (ב)ת הרשותלבחיר
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יהא זכאי לדרוש  מפעילמבלי שהוזאת , הרשותהמלא והבלעדי של  הלרכושהאמורים 
  ., מכל מין וסוגו/או שיפוי כל תשלום ו/או פיצויבגינם ו/או לקבל 

ועל כל הכלול במסגרתם  מקומות השירותישא באחריות הבלעדית לשמור על  המפעיל .10.1.7
ישא באחריות  (לרבות הציוד הקבוע והציוד הנתיק). מובהר, כי על אף האמור בכל דין,

מקומות בלעדית והמוחלטת לכל אובדן ו/או נזק (לרבות גניבה), שיגרמו למלאה, הה
מבלי שיהיה זכאי לכל פיצוי השירות ולכלול בהם (לרבות הציוד הקבוע והציוד הנתיק) 

, והמפעיל מוותר בזאת באופן, סופי מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע פוי בשל כךו/או שי
למעט ככל  ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך,

 .בגין מעשה ו/או מחדל רשלני של הרשות ,במישרין מו,שנגר

 הקמהה דותובעבו במקומות השירות זכויות הרשות .10.2

, יהיו בכל עת, בבעלותה המלאה והבלעדית של הקבוע ציודהכל וכן , מקומות השירות .10.2.1
והמפעיל מוותר ויהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג  הרשות

 . בקשר לכך

על אף האמור בכל דין, לרבות מובהר כי לעיל,  10.2.1  מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף .10.2.2
וכן בהוראות תקנות  1967-, חוק הפטנטים, תשכ"ז2007- בחוק זכות יוצרים, התשס"ח

המהנדסים והאדריכלים (כללים בדבר התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), 
רשומות ו/או , הקמההעבודות זכות קניין רוחני הקשורה בכל  ההית, 1994-התשנ"ה

, בכל מדיה סמכים שהוכנו ו/או שהוגשו במסגרתןמידע ומלרבות כל שאינן רשומות, 
התרשימים, המסמכים תוכניות, הכל  לרבות,, שהיא, לרבות העתקם של כל אלה

 המלאה והבלעדית של הרשות.בבעלותה , הקמהה הקשורים בביצוע עבודות השרטוטיםו
האמורות הזכויות איזה מבמסגרת האמור, וככל שלא ניתן יהיה על פי דין להעביר 

רשות, מעניק בזאת הספק לרשות, הרשאה בלתי חוזרת, ייחודית, בלעדית לבעלות ה
 . כאמורו/או תיקון בזכויות  הקמהושאינה מוגבלת לבצע כל שימוש לרבות שינוי ו/או 

תעניק הרשות למפעיל זכות שימוש ובמסגרת ההרשאה,  ההתקשרות תקופתבמהלך  .10.2.3
 –(ובכל מקרה  והניתנת לביטול בכל עת מוגבלת בזמןלא בלעדית, , לא ייחודית, הדירה

במקומות השירות ובציוד הקבוע , תתבטל מעיקרה עם ביטול החוזה מכל סיבה שהיא)
הכלול במסגרתם, וכל זאת אך ורק על מנת לאפשר למפעיל לבצע את עבודות בלבד 

, תקופת מתן השירותיםבוכן על מנת להעניק את השירותים,  הקמההבתקופת  הקמהה
וכי מעבר לזכות השימוש האמורה ולגדריה, לא יהיה המפעיל בעל כל זכות, קניינית או 

 קבוע הכלול במסגרתם. במקומות השירות ובציוד ה ,אחרת, מכל מין וסוג

בבעלותו של המפעיל בלבד. עם סיומו של החוזה מכל סיבה שהיא,  יוותר תיקהציוד הנ .10.2.4
ת השירות את ישא המפעיל באחריות לבצע את כל הדרוש על מנת לפרק ולסלק ממקומו

 להלן.  20  , יחולו בעניין זה שאר ההוראות המפורטות בסעיףכל הציוד הנתיק

, 1972-הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"בלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי  .10.2.5
לא יחולו על ושעניינו הגנה על מחזיקים במקרקעין, שיבוא במקומו או כל חוק אחר 

 מפעילההרשאה ו/או כל תשלום שה ם מובהר, כיבהתא על יחסי הצדדים מכוחו.וחוזה ה
ו/או כל שינוי אותו תאפשר הרשות למפעיל לבצע לשלם לרשות בתמורה להרשאה חייב 

לא יתפרשו כהענקת זכות שימוש בלעדית, לא יהוו החכרה או  המקומות השירות,
מצהיר המפעיל ו בהם משום תשלום דמי מפתח או תשלום דומה אחר ולא יהיההשכרה, 

לא יתבע לעצמו זכות ו כי אינו זכאי בזהמתחייב בזאת, באופן סופי מלא ובלתי חוזר, ו
  . חוקית כאמור

  של מקומות שירותהעתקה  .10.3

בתיאום הרשות תהיה רשאית, לעיל,  6.4 מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי סעיף  .10.3.1
אף ללא  –המפעיל או מנסיבות ביטחוניות, בטיחותיות או תפעוליות ובהסכמה של 

, להורות על העתקה של מקומות השירות (כולם או חלקם), וזאת תוך המפעילהסכמת 
תכנון,  כרוכה בעלויותהרשות לשם כך. הייתה ההעתקה כאמור, תקופה אותה תקצוב 

 ההתאמההתכנון, הקמה, תהיה הרשות רשאית להורות למפעיל לבצע את ו התאמה
ישירות העלויות כל ה, על חשבונו באופן שבו יהיה המפעיל זכאי בשל כך להחזר וההקמה

עלויות שמקורן בהפסד הכנסה בשל  –, למען הסר ספק להוציאשנגרמו לו בשל האמור (
לעיל,  10.1.4  שאר ההוראות המפורטות בסעיף ), ויחולו בענייןביצוע הפעילותהפסקת 

 בשינויים המחויבים. 
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בלבד ולא בשל מעשה  בשל ההעתקה האמורה ,המפעילמ נבצרהן מובהר, כי בנסיבות ב .10.3.2
שהוקצו לו  השירות מקומותבכל ( הבמלוא לבצע את הפעילות, ו/או מחדל של המפעיל

אזי בגין תקופת המניעות בלבד, לא ישלם  שעות 72לתקופה העולה על  )במסגרת החוזה
דמי השירותים  ,דמי ההרשאה המשולבים, דמי השימוש החלק היחסי של המפעיל את

לתקופת  לתקופה זהה הפעילותתקופת תוארך , הנוספים, וכן בנוסףודמי השירותים 
           .זאת כסעד יחיד, מלא ובלעדי בגין האמורכל , והמניעות בפועל

 תחזוקה  .10.4

במהלך תקופת ההפעלה, ישא המפעיל באחריות המלאה והבלעדית לבצע, על חשבונו,  .10.4.1
 להוראותובכפוף בהתאם  הציוד הקבוע במקומות השירות תחזוקה ואחזקה רציפים של

המפעיל בנוסף, ישא הקריטריונים ורמות השירות הנקובות בנספח האחזקה וכן 
על ידו  /יותקןשיוצב הנתיקכל הציוד המלאה והבלעדית, על חשבונו, לכך שבאחריות 
ככל , עלההפבמשך כל תקופת הוראוי לשימוש תקין טוב, יהיה במצב השירות  במקומות

במקומות הדרוש על מנת לאפשר את הענקת השירותים הנקובים בסעיף זה לעיל 
  .השירות, באופן רציף, בהתאם ובכפוף להוראות כל דין

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ישא המפעיל באחריות המלאה והבלעדית לבצע, על חשבונו,  .10.4.2
 של יצרןחזקה תחזוקה ואחזקה רציפים של מתקן השטיפה הכל בהתאם להוראות הא

   .מתקן השטיפה והוראות כל דין

 למפעילאספקת שירותים  .11

בכל מקומות , יסופקו למפעיל, או תקופת ההארכה (ככל שתחול) תקופת מתן השירותיםמהלך ב .11.1
והכול באופן,  ,על פי שיקול דעת הרשות ובהתאם לנסיבות, השירותים הבאיםהשירות או בחלקם, 

  בתנאים ובמועדים יקבעו לשם כך על ידי הרשות, ובכפוף לשאר הוראות חוזה זה:

  .האחזקה, כמפורט בנספח ותשתיות במקומות השירות אחזקת מבנהשירותי  .11.1.1

 , ככל שקיימת תשתית מיזוג אויר במקומות השירות הרלוונטייםמיזוג אוירשירותי  .11.1.2
 . ")שירותי מיזוג אויר(בחוזה: "

שירותי ניקיון אם וככל שיסופקו על ידי הרשות, בכפוף להסכמת הרשות שתינתן לשם כך  .11.1.3
מראש ובכתב ובהתאם לתנאי השירות הרלוונטיים אותם תקבע הרשות לעניין זה 

 "). שירותי ניקיון(בחוזה: "

ועד לנקודת שירותי אספקת מים, אם וככל שקיימת נקודת מים במקומות השירות  .11.1.4
שלם לרשות עבור יהמפעיל . הקיימת במקומות השירות הרלוונטייםהקצה של התשתית 

צריכת המים (ככל שיסופקו), לפי הכמות הנצרכת בפועל ולפי התעריפים שיהיו נקוטים 
הרשות תתקין, על חשבונה, את  .על ידי הרשות בעת אספקתם, כפי שיתעדכנו מעת לעת

 . ")שירותי אספקת מים(בחוזה: "במקומות השירות הרלוונטיים  המיםמוני 

 הרשות תספק למפעיל חשמל במקומות השירותלהלן: שירותי אספקת חשמל כמפורט  .11.1.5
, בתמורה לתשלום לפי תעריפי תעו"ז לצריכת חשמל ובתוספת התשלום הרלוונטיים

הרשות תתקין, על חשבונה,  הקבוע שבתעריפון, כפי שיתעדכן מעת לעת על ידי הרשות.
   .")שירותי אספקת חשמל(בחוזה: " הרלוונטיים השירות במקומותאת מוני החשמל 

(שאינה, למען הסר כל ספק, חומר מסוכן ו/או פסולת מוצרי דלק, שירותי פינוי אשפה  .11.1.6
ממכולות האשפה שיוצבו על ידי הרשות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מכל מין וסוג), 
  "). שירותי פינוי אשפהו (בחוזה: "או בסמוך לבמתחם הניקוי 

, הרלוונטיים השירותמקומות אם וככל שקיימת תשתית תקשורת בשירותי תקשורת,  .11.1.7
בהתאם ו בנספח התקשורתכמפורט אמצעות ספק הנס"ר מטעם הרשות, מישרין בב וזאת

שירותי אספקת האמור (בחוזה: " הנס"ר ספקלתנאי ההתקשרות שבין המפעיל ל
 .")תקשורת

ם והשירותים הנוספים המפורטים בגין השירותידמי השירותים ודמי השירותים הנוספים תשלום  .11.2
 להלן.  16 לעיל, יתבצע באופן ובתנאים הנקובים לשם כך בסעיף  11.1 בסעיף 
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 דמי הרשאה משולבים .12

 , ישלם המפעיל לרשות, דמי הרשאה משולביםלמתן השירותיםלקבלת ההרשאה  בתמורה .12.1
 כדלקמן:

   הבמהלך תקופת ההקמ .12.1.1

ככל שבמהלך תקופת ההקמה המפעיל יעניק שירותי שטיפה ידנית בעצמו ו/או  .12.1.1.1
 7.5%לעיל, ישלם המפעיל לרשות  4.3.3 באמצעות קבלן מטעמו כמפורט בסעיף 

 .בתוספת מע"מ כדיןמפדיון המכירות ברוטו בגין שטיפה ידנית 

ככל במהלך תקופת ההקמה המפעיל יעניק שירותי שטיפה רטובה באמצעות  .12.1.1.2
ד הריסתו, ישלם מתקן השטיפה של בעל ההרשאה הקיים וזאת עד למוע

 להלן. 12.1.2 המפעיל לרשות דמי הרשאה כמפורט בסעיף 

  במהלך תקופת השירותים .12.1.2

 :הגבוה מבין

שטיפה הבגין שירותי מפדיון המכירות ברוטו  ____%) iהסך המצטבר של: ( .12.1.2.1
מפדיון המכירות ברוטו בגין  ii (7.5%( - ; ו, אותו נקב המציע בהצעתורטובהה

 ;בתוספת מע"מ כדיןהכל , הידניתשטיפה השירותי 

  או

דמי הרשאה משולבים בסיסיים, בסך של _______________ ש"ח  .12.1.2.2
(__________________________שקלים חדשים), אותו נקב המפעיל 

 כפי שיעודכנו בהתאם להוראות החוזה, בתוספת מע"מ כדין. בהצעתו או

האחרונה (או בשנת ההארכה  שנת ההפעלהוב תקופת מתן השירותיםהראשונה של  שנת ההפעלהב .12.2
, ישלם המפעיל לרשות את החלק היחסי של דמי תקופת מתן השירותיםהאחרונה, לפי העניין) של 

במהלכה ניתנה לו ההרשאה  שנת ההפעלהשל היחסי ההרשאה המשולבים, המתאים לחלקה 
 למתן השירותים. 

 על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה. זה לעיל, 12  הפרת איזה מהוראות סעיף .12.3

  עדכון דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים .13

   עדכון חודשי למדד

מדמי ההרשאה  1/12הבסיסיים (כלומר, סך השווה ל דמי ההרשאה המשולבים הסך החודשי של 
, החל חודש קלנדאריביום הראשון לכל  ן, יעודכלעיל) 12.1.2.2  המשולבים הבסיסיים, כמפורט בסעיף

   .יחס למדד הבסיסיבהאמור,  מיום _____ בשיעור השינוי הידוע במדד במועד העדכון

דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים(לאחר עדכונם  למען הסר ספק, מובהר כי על אף האמור בסעיף זה,
 לעיל. 12.1.2.2 למדד), לא יפחתו בכל מקרה מהסך הנקוב בגינם בסעיף 

 דמי ההרשאה המשולבים -תנאי תשלום והתחשבנות  .14

  תשלום חודשי של דמי ההרשאה המשולבים .14.1

 13  סעיףלאחר הצמדתם למדד בהתאם להוראות ( דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים .14.1.1
 ביום הראשון לכל חודש שיים שוויםתשלומים חוד 12 -ישולמו מראש, ב , )לעיל

  .תקופת מתן השירותיםהחל מתחילת וזאת , קלנדארי

לכל חודש יבוצעו הפעולות  15 -לעיל, עד היום ה  14.1.1  מבלי לגרוע מהוראות סעיף .14.1.2
הבאות שעניינן חישוב ותשלום סך דמי ההרשאה המשולבים החודשיים, שהמפעיל חייב 

  בתשלומם לרשות בגין החודש הקודם, כדלקמן:

לעיל, דוח  14.1.2  הרשות קודם למועד הנקוב בסעיףלאישור יגיש המפעיל  .14.1.2.1
בגין שירותי שטיפה רטובה  חודשי המבטא נכונה את סך פדיון המכירות ברוטו

של המפעיל, כמפורט  ידניתירותי שטיפה בגין ש סך פדיון המכירות ברוטוואת 
וכן את תחשיב הסך  הקודםהקלנדארי החודש  בגיןלהלן,  14.3.3  בסעיף

אותו חייב המפעיל לשלם לרשות החודשי של דמי ההרשאה המשולבים 
בגין שירותי  עבור החודש האמור, כשיעור מפדיון המכירות ברוטו בהתאם
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, ידניתמפדיון המכירות ברוטו בגין שירותי שטיפה שטיפה רטובה וכשיעור 
  . ")הסך החודשי מפדיון המכירותלעיל (" 12.1.2.1  להוראות סעיףבהתאם 

בין הסך החודשי של דמי (ככל שקיים), המפעיל ישלם לרשות את ההפרש  .14.1.2.2
 1 -ההרשאה המשולבים הבסיסיים שהמפעיל שילם בפועל לרשות ביום ה 

מפדיון המכירות כשהוא מחושב דשי לחודש נשוא החישוב, לבין הסך החו
  לעיל.  14.1.2.1  בהתאם להוראות סעיף

 תשלום שנתי של דמי ההרשאה המשולבים .14.2

פעולות שעניינן נשוא החישוב, יבוצעו  ההפעלהלשנת העוקבת  ההפעלהבשנת  במאי 31עד יום 
שנת ת בגין חישוב ותשלום סך דמי ההרשאה המשולבים השנתיים שהמפעיל חייב בתשלומם לרשו

  כדלקמן: נשוא החישוב,  ההפעלה

שהמפעיל חב  של דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים השנתיהסך הרשות תחשב את  .14.2.1
לעיל (עדכון שנתי  12.2  ף, כאמור בסעימתהקוד שנת ההפעלהבתשלומם לרשות בגין 

  .")הסך השנתי המעודכןקלנדארית)(להלן: " סוף שנת ההפעלה –למדד 

, דוח למאי של השנה העוקבת 31עד ליום המפעיל לאישור הרשות קודם בנוסף, יגיש  .14.2.2
סך בגין שירותי שטיפה רטובה ואת  סך פדיון המכירות ברוטוהמבטא נכונה את  שנתי

להלן,  14.3.3  כמפורט בסעיףשל המפעיל  ידניתבגין שירותי שטיפה  פדיון המכירות ברוטו
של דמי ההרשאה  השנתיוכן את תחשיב הסך  מתהקוד שנת ההפעלה בגיןוזאת 

, ההאמור שנת ההפעלההמשולבים אותו חייב המפעיל לשלם לרשות בהתאם עבור 
בגין  פדיון המכירות ברוטומבגין שירותי שטיפה רטובה ו פדיון המכירות ברוטומכשיעור 

 השנתיהסך לעיל ("  12.1.2.1 , בהתאם להוראות סעיף של המפעיל ידניתשירותי שטיפה 
  . ")מפדיון המכירות

בגינם שדמי ההרשאה המשולבים סך בין  (ככל שקיים), המפעיל ישלם לרשות את ההפרש .14.2.3
הסך הגבוה  , לביןהונפקו למפעיל חיובים במהלך שנת ההפעלה שבגינה מבוצע החישוב

הסך ) iiלעיל; או ( 14.2.1  המעודכן, כמפורט בהוראות סעיף השנתי) הסך iאלה: (מבין 
   לעיל. 14.1.2.1 מפדיון המכירות כשהוא מחושב בהתאם להוראות סעיף  השנתי

   ניהול ספרים, דיווחים, ביקורת ותשלום הפרשים .14.3

  : כדלקמןאת המפעיל מתחייב בז

לנהל ולהחזיק במשרדיו חשבונות מלאים ומדויקים של מכירותיו במסגרת מתן  .14.3.1
(לרבות תקופת  תקופת מתן השירותיםהשירותים, שיפורט בהם, מדי יום ביומו, בכל 

פדיון בגין שירותי שטיפה רטובה ואת  פדיון המכירות ברוטוההארכה, ככל שתחול), את 
, הן לתקופת ההקמה והן יום הרישוםל ידניתבגין שירותי שטיפה  המכירות ברוטו

  . לתקופת השירותים

לשמור ולהחזיק במשרדיו האמורים את כל הקבלות, האישורים, החשבונות, המידע  .14.3.2
הממוחשב ומסמכים אחרים הנוגעים לרישומים האמורים, לרבות העתקי דיווחים 

ינה) לשלטונות המס, וכל זאת במשך תקופת ההתקשרות (על הארכותיה, אם וככל שתהי
  ושנתיים נוספות מיום סיום תקופת ההתקשרות. 

, דוח כספי חודשי של פדיון קלנדארי ימים מתום כל חודש 15להגיש לרשות, תוך  .14.3.3
בגין שירותי  פדיון המכירות ברוטובגין שירותי שטיפה רטובה ושל  המכירות ברוטו

שחלף, המראה את המפורט להלן (הדוח הכספי הקלנדארי חודש גין הב ידניתשטיפה 
תקופת מתן העוקב לחודש הראשון של הקלנדארי חודש ל 15 - עד ליום היוגש הראשון 
  ):השירותים

פדיון המכירות ו ו בגין שירותי שטיפה רטובהפדיון המכירות החודשי ברוט .14.3.3.1
הרשות , לפי פירוט כפי שיידרש על ידי ידניתו בגין שירותי שטיפה החודשי ברוט

בחודש האמור (הסך פירוט דמי ההרשאה המשולבים להם זכאית הרשות כן ו
 .החודשי מפדיון המכירות)
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פדיון המכירות, נשוא הדו"ח החודשי האמור מ החודשי סךהמוסכם בזאת ש .14.3.3.2
 לעיל, ידווח, בכל מקרה, בשקלים חדשים. 

לעיל, אישור מהבנק הרלוונטי בדבר ביצוע  14.3.3  ח החודשי האמור בסעיףלצרף לדו .14.3.4
הפקדה, או העברה ישירה לחשבון הבנק של הרשות, של הסכום המגיע לרשות, אם מגיע, 

בגין החודש נשוא  14.1.1  לפי אותו דוח, לאחר ניכוי הסכום ששולם לרשות, כאמור בסעיף
  להלן.  18.3  אין באמור על מנת לגרוע מזכותה על הרשות על פי סעיף הדיווח.

שנתי, כספי  דיווח, שנת הפעלהשלאחר תום כל  31.5יום יאוחר מלא  להגיש לרשות, .14.3.5
 "):הדיווח השנתייצוינו כל אלה (להלן: " מסגרתובבנוסח המצורף כנספח לחוזה, 

סך פדיון המכירות ו בגין שירותי שטיפה רטובה סך פדיון המכירות ברוטו .14.3.5.1
שהסתיימה.  הפעלהלשנת ה המפעילשל  ידניתבגין שירותי שטיפה  ברוטו

פדיון המכירות ) לiהמתייחס: (ליתן פירוט  המפעילבמסגרת הדיווח השנתי על 
החודשי בגין  פדיון המכירות ברוטוו בגין שירותי שטיפה רטובההחודשי  ברוטו

דמי ההרשאה המשולבים ) לii( הרלוונטי; שנת ההפעלהב ידניתשירותי שטיפה 
ששולמו החודשיים דמי ההרשאה המשולבים , רשותה החודשיים להם זכאית

 השנתיים להם זכאיתדמי ההרשאה המשולבים ) לiii, וההפרש ביניהם; (בפועל
כפי  בפועללרשות ששולמו השנתיים דמי ההרשאה המשולבים , לרשותה

ת תהיה רשאית . הרשו, וההפרש ביניהםשתהייה מעת לעת במהלך התקופה
 שירותים/מוצריםהשנתי יכלול גם פירוט לפי חתכים של סוגי  דיווחלדרוש שה

 וכל פירוט אחר, לפי שיקול דעתה. 

, על פי דוחות שנת ההפעלהבמהלך  המפעילסך מחזור העסקאות אותן ביצע  .14.3.5.2
 התאמהיפרט בכתב, כל חוסר  המפעיל. שנת ההפעלהמע"מ שהוגשו בגין 
מכירות שדווח על ידו במסגרת הדיווח השנתי לבין זה שיתגלע בין מחזור ה

 . שנת הפעלההנקוב בדוחות המע"מ שהוגשו בגין 

על פי דרישת הרשות במסגרת בדיקות ביקורת שוטפות שיערכו על ידה (ככל  .14.3.5.3
 את סך מחזור העסקאות אותן ביצע עם צדדים קשורים המפעילשיערכו), יפרט 

שהסתיימה. במסגרת הפירוט האמור,  שנת ההפעלה(לא כולל מע"מ), במהלך 
את פרטי הצדדים הקשורים, היקף העסקאות שבוצעו עימם,  המפעילינקוב 

 מועדיהם והיקפם. 

אישור מקורי מטעם רואה החשבון המבקר של  המפעיללדיווח השנתי, יצרף  .14.3.5.4
 , וזאת בנוסח המצורף כנספח לחוזה. המפעיל

 .  מפעילבהדוח השנתי יאושר וייחתם על ידי נושא משרה  .14.3.5.5

השנתי, כי יש הפרש לזכות הרשות, או לזכות  הדיווחהיה ויתגלה, בעקבות בדיקת  .14.3.6
 המפעיל, ישלם המפעיל לרשות או תשלם הרשות למפעיל, לפי העניין, את סכום ההפרש

  ימים מהיום בו התגלה ההפרש.  30, וזאת תוך כאמור

ריבית בסיסית, ואילו על  סכום ההפרש שהרשות תהא חייבת בתשלומו למפעיל ישא
להלן. חישוב  19  סכום הפרש שהמפעיל יהא חייב בתשלומו לרשות, יחולו הוראות סעיף

גין התקופה שתחילתה ביום , בשני המקרים, ייערך ב(כפי שתהא מעת לעת) הריבית
כפי שתהייה מעת לעת במהלך , ועד למועד תשלום בפועל שנת הפעלההאחרון של אותה 

אז תחושב הריבית מעט בנסיבות בהן התעכב המפעיל בהגשת הדיווח השנתי שלהתקופה, 
  העוקבת.  שנת ההפעלהשל  28.2יום בה חייבת הרשות עד ל

בכל עת, ובכל תדירות שהיא, לרבות חודשית, רבעונית, חציונית ושנתית, למבקר  לאפשר .14.3.7
שיתמנה על ידי הרשות לצורך זה, לעיין, לבדוק ולבקר את ספרי המפעיל ואת כל 
המסמכים המתייחסים אליהם, המתייחסים לפעילות נשוא חוזה זה, הקשורים לדעת 

, לרבות דיווחי המפעיל לשלטונות המבקר האמור, על פי שיקול דעתו, למתן השירותים
  המס השונים ומאזני בוחן של המפעיל. 

 30דוחות כספיים שנתיים מבוקרים של המפעיל בתוך  , על פי דרישתה,להגיש לרשות .14.3.8
 ימים ממועד אישורם על ידי הגורמים המוסמכים במפעיל. 

דוחות להמציא לרשות או למבקר מטעמה כל הסבר או מסמך שיידרשו במסגרת בדיקת ה .14.3.9
 שהגיש המפעיל.
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  על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה. זה לעיל, 14  הפרת איזה מהוראות סעיף .14.4

    בגין שטחים עורפיים נוספים ודמי שירותים , דמי שירותיםדמי שימושתשלום  .15

, דמי דמי שימוש, (ככל שיוקצו) בשטחים העורפייםהמפעיל ישלם לרשות, בגין ההרשאה לשימוש  .15.1
, וזאת בתעריפים הנקובים לשם כך במפרט כפי שיתעדכנו מעת נוספים ודמי שירותים שירותים

היחסי של דמי לעת על ידי הרשות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. המפעיל ישלם לרשות את החלק 
, (לרבות המשרד) השירותים ודמי השימוש האמורים בסעיף זה לעיל, בגין השטחים העורפיים

  בה הועמדו השטחים האמורים לרשותו.  שנת ההפעלהבאופן המתאים לחלקה של 

 שנת הפעלהישולמו מראש, בראשית כל  הנוספים ודמי השירותים , דמי השירותיםדמי השימוש .15.2
ממועד הפקת  15 -מד כל שטח עורפי לרשות המפעיל), ולא יאוחר מהיום ה (או במועד בו הוע

  החיוב על ידי הרשות.

המפעיל יהיה רשאי לשלם את דמי השימוש ודמי השירותים בארבעה תשלומים רבעוניים.  .15.3
של החודש הראשון של כל  15 - בנסיבות האמורות, ישלם המפעיל כל תשלום רבעוני ביום ה 

  תשלום כאמור ישא ריבית פריסה כדלקמן: רבעון, מראש, כשכל

1 -  )12 *365 /t ( ) r/12  +1 *    (הפריסה=  סכום ריבית  ושירותים דמי שימוש  

                                                                                                           4                        

r - שיעור ריבית הפריסה השנתית  

t - מס' הימים מהמועד הקבוע לתשלום (כאמור בפסקה זו לעיל) ועד ליום התשלום בפועל  

תקבולים וגבייה ברשות, על כוונתו לבצע תשלומים  אגףעל המפעיל להודיע, בכתב, לראש  .15.4
  .שנת הפעלהיום לפני תחילת כל  30רבעוניים, לפחות 

(כמפורט  הרבעוניים במועד, תחול על כל תשלום רבעוני, ריבית פיגוריםלא שולמו התשלומים  .15.5
לעיל ועד למלוא תשלום אותו תשלום  15.3  , החל במועד לתשלום שנקבע בסעיףלהלן) 19 בסעיף 

 רבעוני בפועל.

  על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה. זה לעיל, 15  הפרת איזה מהוראות סעיף .15.6

 ושירותים נוספים תשלום בגין שירותים .16

 בדמייהיו כלולים  לעיל 11.1.1 - 11.1.3 פים בסעי נקוביםבגין אספקת השירותים הדמי שירותים  .16.1
למען הסר ספק מובהר כי השירותים  עבור מתחם הניקוי ולמעט המשרד. משולביםההרשאה ה

והם ישולמו לרשות, לעיל, ישולמו במלואם עבור המשרד   11.1.1 - 11.1.3 הנקובים בסעיפים 
דמי השירותים מובהר, כי סך  ממועד הפקת החיוב על ידי הרשות. 15 -בנפרד לא יאוחר מהיום ה 

בהתאם לתעריפי הרשות לכל שירות, כפי שאלה יתעדכנו מעת לעת, על פי שיקול כאמור יקבעו 
 .הרשותדעתה הבלעדי של 

לא יהיו , לעיל 11.1.4 -  11.1.6  םבסעיפי הנקוביםדמי שירותים נוספים בגין אספקת השירותים  .16.2
והם ישולמו לרשות, בנפרד לא יאוחר מהיום ה ובדמי השימוש משולבים כלולים בדמי ההרשאה ה

יקבע הנוספים כאמור דמי השירותים סך מובהר, כי  ממועד הפקת החיוב על ידי הרשות. 15 -
, כפי שאלה יתעדכנו מעת לעת, על פי שיקול דעתה נוסף הרשות לכל שירותבהתאם לתעריפי 

  הבלעדי של הרשות.

לא יהיו כלולים בדמי לעיל,  11.1.7 בסעיף  הנקוביםדמי שירותים נוספים בגין אספקת השירותים  .16.3
במישרין לספק הנס"ר מטעם הרשות בהתאם והם ישולמו ובדמי השימוש משולבים ההרשאה ה

 ת. רלהוראות נספח התקשו

המשולבים  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בכל מקרה, לא יחול כל שינוי בדמי ההרשאה .16.4
, ובדמי השימוש שישולמו עבור שטחים עורפיים המשולביםהבסיסיים ו/או בדמי ההרשאה 

במקרה שבו לא יוענקו איזה מהשירותים ו/או איזה מהשירותים הנוספים (כולם או חלקם), 
 (כולם או חלקם).במקומות השירות 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל יתר השירותים הנדרשים לצורך תפעול ותחזוקת מקומות  .16.5
, לא יסופקו על ידי הרשות והם יבוצעו באחריותו המלאה והבלעדית של המפעיל ועל השירות

 חשבונו, ומבלי שיהיה זכאי לשם כל לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום מכל מין וסוג.
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  על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה. לעיל, 16 הפרת איזה מהוראות סעיף  .16.6

 השירות במקומותתשלומים לצדדים שלישיים בגין החזקה  .17

שאינו בעלים או וכן כל תשלום אחר החל על מחזיק במקרקעין ( האגרותכל המסים, ההיטלים,  .17.1
 תקופת מתן השירותיםבמהלך כל , וזאת (ככל שיחולו) מקומות השירותבקשר עם  ), חוכר לדורות

בפועל, לפי המאוחר, יחולו על המפעיל מקומות השירות או עד למועד שבו יפנה המפעיל את 
  כך בהוראות כל דין. וישולמו על ידו במועד הקבוע לשם

. מקומות השירותלמען הסר ספק מובהר, כי נכון למועד חתימת החוזה לא מוטלת ארנונה בגין  .17.2
תשלום אחר שיבוא  ת, תשלום ארנונה או כלומוסמכהת יורשוהעם זאת, ככל שתוטל ע"י 

ם , יחולו התשלומים כאמור במלואם על המפעיל וישולמו על ידו במועד הקבוע לתשלומבמקומו
על פי הוראות כל דין, וזאת מבלי שלמפעיל תהא כל תביעה, דרישה או טענה כנגד הרשות, בשל כך 

 .ומבלי שהמפעיל יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או תשלום בקשר לכך

  .על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה לעיל,זה  17 הפרת איזה מהוראות סעיף  .17.3

  הוראות כלליות  –תשלומים  .18

מס ערך מוסף או כל מס לכל תשלום שחובת תשלומו מוטלת על המפעיל על פי החוזה יתווסף  .18.1
צורף, ובאותו מועד בו ישולם התשלום שבגינו הוא ישולם ביחד, במ אשראחר יבוא במקומו, 

  משולם. 

, גם מופי החוזה במועד שנקבע לתשלו- עלבו תשלום שהוא חייב  כלהמפעיל מתחייב לשלם לרשות  .18.2
"המועד שנקבע לתשלום" הוא יום  -אם לא קיבל דרישה לתשלומם לפני המועד הנקוב. לצורך זה 

סמכותו לפי  חמכוהוראות נגיד בנק ישראל שהוצאו העסקים הבנקאי של אותו תאריך, כמשמעו ב
לא נקבע מועד לתשלום על פי החוזה, יבוצע  .1981-חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א

  . על ידי הרשותבגינו ממועד הפקת החיוב  15 - לא יאוחר מהיום ה התשלום האמור 

פי החוזה יתבצע באמצעות הפקדה או - המפעיל מתחייב שכל תשלום לרשות שהוא חייב בו על .18.3
לצורך ביצוע העברה בנקאית שיבצע המפעיל ישירות לחשבון בנק של הרשות, כפי שייקבע על ידה. 

בנוסח המצורף  הוראה לחיוב חשבון, האמור, ימציא המפעיל לרשות, במועד חתימת החוזה,
"). ההוראה לחיוב חשבון"להלן: ( היא חתומה על ידי בנק המפעיל והמפעילכנספח לחוזה, כש

הרשות תהא רשאית לעשות שימוש בזכותה לחייב את חשבונו של המפעיל על פי כתב ההוראה 
 מבלי שתהא חייבת להודיע על כך למפעיל מראש, לחיוב חשבון, על פי שיקול דעתה הבלעדי
 טלת על המפעיל על פי הוראות החוזה.  ובקשר עם כל תשלום שחובת תשלומו מו

המפעיל תשלומים המוטלים על למען הסר ספק מוסכם ומובהר בזאת, כי שיעורם ו/או סכומם של  .18.4
בהתאם להוראות החוזה, אינם ניתנים לשינוי ולא יהיו מושפעים ו/או קשורים, בין במישרין ובין 

ולו, אם יחולו, במיסים ו/או בהיטלים, בעקיפין, משינויים כלשהם (הגדלה, הקטנה או ביטול) שיח
ישירים ו/או עקיפים, החלים על מתן השירותים (הכול למעט אם נקבע אחרת ובמפורש בהסכם 
זה), והמפעיל מצהיר ומתחייב בזאת, מראש ובמפורש, כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה 

 ך בהם.מכל מין וסוג שהוא בעניין מהעניינים המפורטים לעיל ובכל הכרו

על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של  לעיל,זה  18.1 -18.3 הפרת איזה מהוראות סעיפים  .18.5
  החוזה.

  דמי פיגורים .19

לא שילם המפעיל, במועד שנקבע בחוזה, סכום שהוא חייב בתשלומו לפי החוזה, תחושב הריבית  .19.1
  בגין כל יום של פיגור בתשלום לפי ריבית הפיגורים, כדלהלן:

19.1.1.   1  -  )12  *365/t( ) r  +1 *  (ריבית הפיגורים קרן החוב = סכום  

r  - גורים החודשיתישיעור ריבית הפ  

t  - מס' הימים מהמועד הקבוע לתשלום ועד ליום התשלום בפועל  

  ריבית הפיגורים שעל המשתמש לשלם כאמור בסעיף זה לעיל תשולם בצירוף מע"מ כדין. .19.1.2

יעה על הרשות רשאית לבצע שינוים בשיעור ריבית הפיגורים ו/או להחליפה באחרת, ובלבד שהוד .19.2
  יום מראש. 30כך בכתב למפעיל 
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חובת תשלום ריבית הפיגורים ותשלום ריבית הפיגורים לא יפגעו בזכויות כלשהן, או בתרופה או  .19.3
  פי כל דין.-פי החוזה ו/או על-בסעד אחר שהרשות זכאית להם על

במהלך כפי שתהיה מעת לעת  ,חישוב הריבית לגבי כל תקופת הפיגור יתבצע לפי הריבית הבסיסית .19.4
 .תקופת הפיגור

  על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה. לעיל, 19.1 ף הפרת איזה מהוראות סעי .19.5

  מסירה ופינוי .20

ישא  בתום תקופת ההתקשרות, בכל עת מכל סיבה שהיא, לרבות מחמת ביטולו של החוזה, מייד .20.1
 מקומות השירותכל החזקה באת המפעיל באחריות המלאה והבלעדית, למסור לרשות בלבד 

. במסגרת האמור, על המפעיל מוטלת האחריות המלאה והבלעדית להשלים, )הנתיק(למעט הציוד 
 חזקה כאמור, את כל אלה: על חשבונו, עובר למסירת ה

המפעיל להשיב לרשות, בתום תקופת ההתקשרות, באחריות מקומות השירות. מסירת  .20.1.1
 ניםתקי םכשהו, מסגרתהכלול בציוד הקבוע מקומות השירות, לרבות האת החזקה ב

תערוך רשות,  מקומות השירות כאמורלשימוש. לשם כך, כתנאי למסירת  יםוראוי
על ידי המפעיל אשר את נוכחותם תידרש נציג  בהשתתפותובאמצעות נציגים מטעמה, 

מקומות ובמסגרת האמור אף תבצע בדיקות תקינות למקומות השירות , סיור בהרשות
בתנאים הנקובים לשם ובאופן וזאת בין היתר , הכלול במסגרתו ציוד הקבועהשירות ול
ובהתאם לפרוטוקול המסירה המצורף כחלק בלתי נפרד  השירות והתפעולכך בנספח 

באחריות לשתף פעולה עם נציג הרשות ישא המפעיל "). בדיקת מסירה(להלן: "הימנו 
וכן לבצע במקומות השירות ובציוד הקבוע, על אחריותו ולסייע במהלך בדיקת המסירה, 

 ת וסביבתם, השחתה, פגם וליקוי של מקומות השירוקלקול ועל חשבונו תיקון לכל
, תוך התקופה אותה תקצוב הרשות לשם שנתגלה על ידי הרשות במהלך בדיקת המסירה

 כך, והכול כמפורט בנספח השירות והתפעול. 

באחריות המלאה והבלעדית למסור לרשות ו/או למי ישא המפעיל . ניקוי ופינוי פסולת .20.1.2
אליהם ומהם, כשהם, סביבתם ודרכי הגישה מקומות השירות מטעמה את החזקה ב

ויסלק המפעיל ממקומות השירות  ינקהבמסגרת ולצורך האמור, . נקיים וללא פסולת
 הרשות בהתאם להוראותלכלוך, הופסולת, האשפה, כל האת ומחוץ לשטחי הנמל, 

על מנת לאפשר לרשות ו/או לכל מי הכול ולהוראות כל דין ועל חשבונו של המפעיל, 
, כשהם נקיים ופנויים מכל פסולת כאמור, שירותמקומות המטעמה לתפוס את החזקה ב

  ביום העוקב ליום שבו הסתיימה תקופת ההתקשרות.  

המפעיל ישא באחריות המלאה והבלעדית, למסור לרשות ו/או למי . פינוי וסילוק יד .20.1.3
כשהם פנויים מכל אדם וחפץ (למעט הציוד  במקומות השירותמטעמה את החזקה 

ומהשטח מקומות השירות ר, יפנה המפעיל על חשבונו, מהקבוע). במסגרת ולצורך האמו
המתקנים, המכשירים,  נתיק,האת כל הציוד מחוץ לשטחי הנמל, הציבורי (לפי העניין), 

על מנת לאפשר לרשות ו/או לכל בהם,  כוח האדם המצוייםכן יפנה את ו חפציםהכלים, ה
אדם וחפץ כאמור,  כשהם פנויים מכלמי מטעמה לתפוס את החזקה במקומות השירות, 

  ביום העוקב ליום שבו הסתיימה תקופת ההתקשרות.

, מבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תמורה יפעל המפעילחפיפה עם בעל הרשאה חילופי.  .20.1.4
ו/או פיצוי ו/או שיפוי, להסדיר במישרין מול בעל הרשאה שנבחר על ידי הרשות להחליפו 

ף פעולה, תיאומים וחפיפה מסודרת , מערך של שיתוהשירות מקומותתפעול ותחזוקת ב
בעל ההרשאה החלופי לקבל לידיו, בפועל, בצורה מסודרת את ל על מנת לאפשרורציפה, 

במסגרת וכחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו  .מקומות השירות והציוד הקבועכל 
האמורות, ישא המפעיל באחריות לאפשר לרשות, נציגיה וכל מי מטעמה, לרבות בעל 

, בכל עת, ועל פי שיקול דעתה השירות ממקומותופי להיכנס לכל אחד ההרשאה החל
  הבלעדי.  

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המפעיל לא יהיה רשאי בשום מקרה לעכב ו/או למנוע ו/או לסרב  .20.2
למסירת חזקה במקומות השירות, וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות בגין כל תביעה ו/או טענה שיש 

 טעמו כלפי הרשות ו/או כלפי כל מי מטעמה. למפעיל /או לכל מי מ

מקומות השירות רשאית לתפוס את תהא הרשות ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, תקופת בתום  .20.3
יבוטלו ובהתאם  ולהשתמש בהם לכל צורך שיראה לה (לרבות בעצמה או באמצעות אחרים)

הוראות החוזה ולא יהיה להן כל תוקף למעט הוראות אשר מעצם טבען ולשונן אמורות לחול גם 
לאחר תום תקופת ההתקשרות, לרבות לעניין זה: ההוראות המשקפות את חובות המפעיל 
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זה וכן זכויות הרשות על פי החוזה ו/או  20 להשלים את מלוא התחייבויותיו על פי הוראות סעיף 
על פי הוראות כל דין בקשר עם הפרת התחייבויות האמורות של המפעיל ו/או זכויות הרשות 

דין. בקשר עם הפרת איזה מהתחייבויותיו הנוספות על פי שאר הוראות החוזה והוראות כל 
  . עם תום תקופת ההתקשרותבנוסף, 

המוצרים והחפצים , הנתיק ו/או לא הוציא מהם את הציוד מקומות השירותלא פינה המפעיל את  .20.4
אזי מבלי לגרוע מזכותה של הרשות לסעדים מוסכמים בתוך המועד הנקוב בסעיף זה לעיל, 

תהיה הרשות להלן ומזכותה על פי שאר הוראות החוזה והוראות כל דין,  28.2  כמפורט בסעיף
המוצרים והחפצים, או ליתן  תיק,הנולהוציא משם את הציוד למקומות השירות רשאית להיכנס 

ל על חשבונו של המפעיל, ואחסון אחר, הכ הוראה לאחר לעשות זאת, ולהעבירם למחסן או למקום
והמפעיל נותן בזה הסכמתו לאמור, והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר, וכן יהיה מנוע ומושתק 

זכויות הרשות הנקובות למלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. בנוסף 
זה לעיל ולכל זכות אחרת העומדת לה על פי הוראות החוזה ו/או על פי הוראות כל  20.2 בסעיף 

, תהיה הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להפסיק את אספקת איזה דין
המפעיל לצורך פינוי וסילוק יד וכל זאת , ות השירותמקומלמהשירותים ו/או השירותים הנוספים 

 . מהם

למען הסר ספק מודגש ומצוין בזה שהוראת סעיף זה, תתווסף ולא תגרע מסמכותו של המנהל  .20.5
 .1984-לכללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות התעופה), התשמ"ד 23המנויה בסעיף 

  הפרה יסודית של החוזה.על ידי המפעיל, תהווה  לעיל, 20.1 -20.2 הפרת איזה מהוראות סעיפים  .20.6

  פרסוםו פרסומת .21

פרסומת ופרסום בנמל, מכל סוג ומין, לרבות באמצעות שלטים, סימנים ומודעות המפרסמות את  .21.1
מתן השירותים, וכל פרסום או פרסומת אחרים בנמל יתבצעו רק באמצעות מי שמחזיק בהרשאה 

  מטעם הרשות למתן שירותי פרסום בנמל.

אינו חל לגבי שלטים הנושאים את שמו/שמו לעיל,  21.1 בסעיף האמור מובהר כי למען הסר ספק,  .21.2
המסחרי של המפעיל שיוצבו על גבי מקומות השירות או בתוכם (בהתאם להוראות בעניין זה 

), וכן על פרסומת (עבור המפעיל ו/או עבור צדדים שלישיים) הקמההות בנספח עבודות המפורט
אשר תל בתוכן, בגודל, בצורה ובכתב ש, הכונתיקהמהווה חלק אינטגראלי מציוד קבוע או ציוד 

. מובהר בזאת, כי על פרסומת בתוך מקומות השירות הנראית כלפי חוץ שאינה של המפעיל רשותה
  לעיל.  21.1  יל בסעיף משנה זה), יחולו הוראות סעיף(למעט כאמור לע

לכללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות  14המפעיל מתחייב למלא אחר הוראת סעיף  .21.3
 .1984-התשמ"דהתעופה), 

  על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה. לעיל,זה  21 הפרת איזה מהוראות סעיף  .21.4

  ערבות בנקאית  .22

, (לרבות פינוי ומסירת מקומות השירות) פי החוזהלהבטחת קיום כל התחייבויותיו של המפעיל על  .22.1
יפקיד המפעיל בידי הרשות, עם חתימת החוזה ומדי כל שנת חוזה, ערבות בנקאית מבנק בישראל, 

מדד הבסיסי ועד למדד הידוע במועד התשלום על מהבלתי מותנית וצמודה למדד (אוטונומית, 
חוזה השנת אשר הופקו ב(בתוספת מע"מ)  החיובים(שליש) מסך כל  1/3-פיה) בסכום השווה ל

בסעיף כמפורט  מדמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים 40% - השווה ל , אך לא פחות מסך שחלפה
(מהמדד הבסיסי ועד למועד הידוע ביום שנקבע להנפקת לעיל, לאחר הצמדתם למדד  12.1.2.2 

בנוסח המצורף כנספח לחוזה, . הערבות הבנקאית תהא הערבות הבנקאית), הכול בתוספת מע"מ
  "). "הערבות הבנקאיתלבקשת המפעיל ותינתן לטובת הרשות (להלן: 

הנה תנאי יסודי המפעיל מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהפקדת הערבות הבנקאית במועד האמור לעיל  .22.2
  .לקבלת ההרשאה

מוסכם בזאת שסכום הערבות הבנקאית בתקופת השירותים לכל שנת חוזה, החל משנת החוזה  .22.3
 בהםיב ושהמפעיל חמסך החיובים (כולל מע"מ),  1/3 –כום השווה ל השנייה, יחושב בהתאם לס

כיו"ב), אך לא (לרבות דמי הרשאה, דמי שימוש, שמי שירותים, ריביות ו בשנת החוזה הקודמת
  .לעיל (לאחר עדכונו למדד כמפורט בסעיף האמור) 22.1 פחות מהסך הנקוב בסעיף 

חודשים ממועד הוצאתה או  15 -תוקפה של כל ערבות בנקאית, לכל אחת משנות החוזה, יהיה ל .22.4
  ), לפי המוקדם.ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות (על הארכותיה, אם וככל שיהיו 90 -עד ל 
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על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות, המפעיל לא מילא איזה מהתחייבויותיו על פי ובמידה  .22.5
החוזה, לרבות לא שילם איזה מהתשלומים בהם הוא חייב על פי החוזה, תהא הרשות רשאית 
לחלט את הערבות הבנקאית, כולה או מקצתה, ולגבות את כספיה, מבלי הצורך להיזקק לפנייה 

  .ערכאות, לבוררות או למו"מ משפטי כלשהול

השתמשה הרשות בזכותה לגבות את כספי הערבות הבנקאית או סכום כלשהו של הערבות  .22.6
הבנקאית, יהא המפעיל חייב לחדש את הערבות הבנקאית הרלבנטית או להשלים כל סכום שהיה 

ו קיבל המפעיל ) ימים מהיום ב7חלק מהערבות הבנקאית לפני הגבייה האמורה, תוך שבעה (
  הודעה שהרשות גבתה את הערבות הבנקאית או כל סכום ממנה.

לרבות הסתיימה תקופת ההתקשרות, והמפעיל מילא את כל התחייבויותיו בקשר עם החוזה,  .22.7
תחזיר הרשות למפעיל, לפי שיקול לעיל,  20 התחייבויותיו למסירה ופינוי בהתאם להוראות סעיף 

 דעתה, את כתב הערבות הבנקאית בתום תוקפו. 

מוסכם בזאת שאין בגובה הערבויות הבנקאיות כדי לשמש כל אינדיקציה, הגבלה או תקרה  .22.8
  להתחייבויותיו של המפעיל.

פי כל -ת אחרת שישנה בידי הרשות לפי החוזה האמור או עלהאמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכו .22.9
 דין.

לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של  22.2  -22.9 , 22.1 הפרת איזה מהוראות סעיפים  .22.10
  החוזה.

   אחריות בנזיקין לגוף ולרכוש .23

לחוזה, וזאת מבלי לגרוע המצורף  בנספח אחריות בנזיקיןהמפעיל ישא באחריות לנזיקין כמפורט     24.1
  משאר חובותיו ו/או זכויות הרשות על פי הוראות חוזה זה ו/או על פי דין. 

  זה לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה.  23  הפרת איזה מהוראות סעיף    24.3

  ביטוח .24

מובהר, לחוזה.  בנספח המצורףהמפעיל ישא בחובות הביטוח וכן ימציא לרשות אישורי ביטוח כמפורט 
בגין דמי השתתפות בביטוח, בשיעור הנקוב לשם כך בנספח הביטוח ואישורי  כי המפעיל יחויב בתשלום

אותם  נוספיםהביטוח, וזאת מסך הכולל של דמי ההרשאה המשולבים, דמי השימוש ודמי השירותים ה
זה לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה  24  הפרת איזה מהוראות סעיףנדרש לשלם על פי הוראות החוזה. 

   יסודית של החוזה. 

  שמירת סודיות .25

המפעיל מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, לא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל מידע  .25.1
בתוקף, או במהלך, או אגב ביצוע החוזה או אודות הרשות ובקשר עם ביצוע החוזה, שהגיעה אליו 

  תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר סיומה.או  מתן השירותים

המפעיל מתחייב להחתים את העובדים אותם יעסיק במתן השירותים, או כל מי שיועסק מטעמו  .25.2
א למסור, במתן השירותים, על הצהרת סודיות, לפיה יתחייב המצהיר לא להעביר, לא להודיע, ל

 ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה או מידע כאמור בסעיף זה לעיל.

  ה.זה לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוז 25  הפרת איזה מהוראות סעיף .25.3

  החוזההשהיית  .26

בנסיבות  .השהות את מתן השירותים על פי החוזהלהרשות תהיה רשאית להורות למפעיל  .26.1
ואף לדרישת הרשות בכתב, יפנה את מקומות את מתן השירותים ישהה המפעיל  ,האמורות
המפעיל יחדש את מתן השירותים במקום . תוך התקופה אותה תקצוב הרשות לשם כך השירות
  הודעה בכתב מטעם הרשות. לשם כך בו התקבלה אצלו  דעהמושעות מ 24, תוך השירות

, לתקופה לעיל 26.1 כמפורט בסעיף מקומות השירות,  כלבעל פי החוזה השירותים מתן  שהההו .26.2
תקופת כל  גיןבאזי שלא בשל מעשה ו/או מחדל של המפעיל, שעות רצופות,   72העולה על 

דמי וושירותים את דמי ההרשאה המשולבים, דמי השימוש המפעיל שלם לא יההשהיה בלבד, 
 שהייתתוארך לפרק הזמן שבו התארכה ה תקופת מתן השירותיםהשירותים הנוספים, וכן בנוסף 

 החוזה בפועל. 
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בשל מעשה ו/או מחדל של שלא בכל מקומות השירות מתן השירותים את  השהתה הרשות .26.3
יהיה כל אחד מהצדדים רשאי לבטל את החוזה, ימים רצופים,  90, לפרק זמן העולה על המפעיל
ימים שתישלח לשם כך לצד שכנגד (בכפוף לכך שהפסקת  15צעות הודעה מוקדמת בכתב של באמ

השירותים לא הסתיימה תוך תקופת ההודעה כאמור), וזאת מבלי שביטול כאמור יחשב כהפרת 
שבו לפרק הזמן  תקופת מתן השירותים ךוארתהחוזה של הצד המבטל. לא בוטל החוזה, 

 .בפועל התארכה הפסקת החוזה

ובנסיבות הנקובות  לעיל 26 על פי הוראות סעיף ת המפעיל יוזכולמען הסר ספק מובהר בזאת, כי  .26.4
מעבר לאמור המפעיל לא ו החוזההשהיית בגין  יםומלא יםסופי ,יםיחיד סעדים , יהוובמסגרתו

באופן סופי, מלא מוותר בזאת יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג והוא 
 . וכן יהיה מנוע מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהםובלתי חוזר, 

  לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה. 26.3  - ו  26.1  הפרת איזה מהוראות סעיפים .26.5

  ביטול החוזה .27

 על ידי הרשות בגין הפרת החוזה על ידי המפעילביטול החוזה  .27.1

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין,  .27.1.1
בנסיבות בהן הפר המפעיל הוראה מהוראותיו,  חוזהרשאית לבטל את התהיה הרשות 

חלק ממנו) (או  חוזהרשאית לבטל את הימים וכן תהיה  14באמצעות הודעה מוקדמת של 
בנסיבות בהן הפר המפעיל, הפרה יסודית, הוראה מהוראותיו, באמצעות הודעה מוקדמת 

 ימים (הכול במידה וההפרה לא תוקנה במהלך תקופת ההודעה כאמור). 7של 

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין,  .27.1.2
  : גם בכל אחת מהנסיבות המתוארות להלן חוזהת האמיידית רשאית לבטל תהיה הרשות 

יכולתו לפרוע את חובותיו לצד שלישי כלשהו, לרבות הגעה -המפעיל הודה באי .27.1.2.1
 להסדר נושים או הצעה להסדר נושים כאמור.

נגד המפעיל הוגשה בקשה לצו פירוק או הוצא צו פירוק, או מונה לו מפרק זמני  .27.1.2.2
נכסים קבוע, או הוגשה בקשה לצו כינוס  או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס

או ניתן צו כינוס על כל רכושו או חלק ממנו, או הוגשה בקשה לצו להקפאת 
, או כל רעוןילחדל פשהמפעיל הפך או הליכים או ניתן צו להקפאת הליכים 

בקשה או צו או מינוי בעל השלכות דומות, והתקיים אחד מאלה: המפעיל לא 
שה או הצו או המינוי תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת הגיש בקשה לביטול הבק

ימים או  60בתוך  - בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו 
 בקשת הביטול שהגיש המפעיל נדחתה בפסק דין או החלטה חלוטים.  

הוטל עיקול, זמני או קבוע, על רכושו של המפעיל, או על חלק מהותי ממנו, או  .27.1.2.3
הוצאה לפועל לגבי רכוש המפעיל או חלק מהותי ממנו, שנעשתה פעולת 

והתקיים אחד מאלה: המפעיל לא הגיש בקשה לביטול העיקול או פעולת 
ההוצאה לפועל תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב 

ימים או בקשת הביטול שהגיש המפעיל  60בתוך  - מועד להגשת בקשה כזו 
 ו החלטה חלוטים.  נדחתה בפסק דין א

- נפתחו הליכים לפירוק מרצון של המפעיל, למעט הליכים לשם מיזוג או ארגון .27.1.2.4
 מחדש בתנאים המאושרים על ידי הרשות. 

כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע, מנהלו הכללי ו הרשעת המפעיל, .27.1.2.5
 100: 1977 –בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין,  התשל"ז 

[ניסיון  305, [רצח] 300, [שוחד] 290-291, [עדות שקר] 237 ,[ריגול] 112, ידה][בג
 422-425, [תקיפת עובד ציבור] 383, [ניסיון לחבול בחומר נפיץ] 330, לרצח]

[מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי 
ו עפ"י חוק הפיקוח על ו/אגילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר] 

 .  1957 –מצרכים ושירותים, התשי"ח 

 ביטול החוזה על ידי הרשות .27.2

 הרשות בלבד תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל את החוזה, מכל סיבה
, בהודעה מוקדמת בכתב, שתימסר לעיל) 6.4 (לרבות, למען הסר ספק, הנסיבות המתוארות בסעיף 

ימים טרם המועד אותו קבעה הרשות לסיום החוזה (בנסיבות בהן בוטל החוזה  45למפעיל לפחות 
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ביטול לו שידוע המציע מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי במהלך תקופת השירותים). 
הוא מוותר בזאת באופן בלתי בנסיבות האמורות הנה זכות המוקנית לרשות, וכי כאמור החוזה 

חוזר מלטעון כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג בשל כך, לרבות טענה בדבר הסתמכותו לקבלת 
הרשאה למתן שירותים למשך כל תקופת השירותים וכן טענות שעניינן השקעות אותן השקיע 

 פעיל בקשר עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם.המ

  מוסכמים סעדים .28

  בגין איחור בתחילת מתן השירותים סעדים .28.1

מוסכם בזאת, כי במידה ויאחר המפעיל בתחילת מתן השירותים (כולם או חלקם) מהמועד הנקוב 
ת, לשם כך בחוזה, וזאת מכל סיבה שהיא שאינה עיכוב שנגרם בהוראה מפורשת ובכתב של הרשו

המפעיל יחל לשלם לרשות, זכות העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי דין מכל אזי מבלי לגרוע 
את סך דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים השנתיים, וזאת אף שטרם החל להעניק את 

 השירותים בפועל.

  מקומות השירותומסירת בגין עיכוב בפינוי  פיצויים מוסכמים .28.2

(שאינם שטחים  ום של איחור בפינוי איזה ממקומות שירותמוסכם בזאת, כי בגין כל י .28.2.1
, כולם או חלקם (לרבות ימי שבתון, שבת ו/או חג), וזאת בכל עת ומכל סיבה עורפיים)

שהיא שאינה הוראה מפורשת ובכתב של הרשות, ישלם המפעיל לרשות, כפיצוי קבוע 
מוסכם ומוערך מראש, סך השווה לשלוש פעמים דמי ההרשאה המשולבים אותם שלם 

י מקומות השירות, והכול חלקי החודשים שקדמו למועד שנקבע לפינו 12המפעיל במהלך 
התקופה שתחילתה במועד בו אמור היה  של יום כל, וזאת בגין (בתוספת מע"מ כדין) 364

 במלואם עד למועד פינויים בפועל על פי החוזה. מקומות השירותהמפעיל לפנות את 

חודשים ממועד  12לפני שחלפה תקופה של  ממקומות השירותנדרש המפעיל לפנות איזה 
 12, יחושב הפיצוי המוסכם האמור עבור תקופה של תקופת מתן השירותיםת תחיל

בו התבקש פינוי  למועד עד בפועל לשלם המפעיל נדרש אותו התשלומים סךכחודשים, 
 364 חלקי לוהכו חודשים 12 במכפלת, בפועל השירותים מתן חודשי חלקימקום השירות, 

 היה אמור בו במועד שתחילתה התקופה של יום כל בגין וזאת, כדין) מ"מע בתוספת(
  . החוזה פי על בפועל פינויים למועד עד במלואם מקומות השירות את לפנות המפעיל

בגין כל יום של איחור בפינוי איזה ממקומות שירות שהנם שטחים עורפיים, כולם או  .28.2.2
אה חלקם (לרבות ימי שבתון, שבת ו/או חג), וזאת בכל עת ומכל סיבה שהיא, שאינה הור

מפורשת ובכתב של הרשות, ישלם המפעיל לרשות, כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש, 
סך השווה לשלוש פעמים דמי השימוש אשר המפעיל חייב בתשלומם על פי החוזה בגין כל 
 השטחים העורפיים שהוקצו לו על פי החוזה (על פי התעריף השנתי העדכני אותה העת

התקופה שתחילתה במועד  של יום כל, וזאת בגין 364 ), והכול חלקיובתוספת מע"מ כדין
עד למועד פינויים בפועל על  לפנות את השטחים העורפיים במלואםבו אמור היה המפעיל 

 פי החוזה. 

מוסכם והולם על הנזק  סעדלעיל, מהווה  28.1 -28.2 בסעיפים הצדדים מצהירים בזאת, כי האמור  .28.3
אותו רואים הצדדים כתוצאה מסתברת של עיכוב בתחילת מתן השירותים ו/או באיחור בפינוי 

 בסעדיםמקומות השירות כאמור, לפי העניין. מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל דין, לא יהיה 
י החוזה ו/או המוסכמים על מנת לגרוע מזכות הרשות לכל סעד אחר ו/או תרופה ו/או זכות על פ

על פי כל דין, וכן מבלי לגרוע מזכותה לביטול החוזה ו/או לקבלת פיצוי בשיעור גבוה יותר, בין 
ם דלעיל על מיהמוסכ סעדיםהיתר ככל שתחויב בו כלפי צד שלישי. להסרת ספק מובהר, כי אין ב

קומות השירות ידי המפעיל כדי לגרוע מחיובו להתחיל את מתן בשירותים במועד ו/או לפנות את מ
במועד, וכי אין בתשלום כאמור כדי להעניק למפעיל, הרשאה לבצע כל שימוש במקומות השירות, 

 לתקופה נוספת כלשהי.

 לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה.  28.2 - 28.1  הפרת איזה מהוראות סעיפים .28.4

  ביצוע על חשבון המפעיל .29

מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי שאר הוראות החוזה ו/או על פי דין, מקום שלפי החוזה מוטלת  .29.1
והוא אינו ממלאה, תהא הרשות זכאית למלאה בעצמה לביצוע פעולה או תשלום על המפעיל חובה 

  או על ידי אחרים, על חשבון המפעיל, ולגבות ממנו את תשלום סכום ההוצאות הכרוכות בדבר.

מתחייב לשלם לרשות את כל ההוצאות שהוציאה כאמור בסעיף זה לעיל, בהתאם  המפעיל .29.2
יום מתאריך מתן החשבון על ידי הרשות. לא שילם  30לחשבונות שתגיש לו הרשות, וזאת, תוך 



  
 

28 

המפעיל את החשבון תוך המועד הנקוב לעיל, ישא אותו סכום דמי פיגורים כמפורט בהוראות 
לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של זה  29.2  הפרת איזה מהוראות סעיף לעיל. 19  סעיף

 החוזה.

  המחאת זכויות וחיובים .30

בתמורה  ,ןאו חלק ןו ו/או חובותיו על פי החוזה, כולהסב לאחר את זכויותיהעביר, לרשאי לאינו  המפעיל
וא רשאי להעביר או למסור או להמחות או לשעבד לאחר כל זכות או חובה וכן אין האו שלא בתמורה, 

בכתב  רשותזכות שיש לו על פי החוזה, אלא בהסכמת האיזו לעשות עסקה כלשהי בו/או לפי החוזה 
לסרב  תהא רשאית רשות. יובהר, כי הועל פי התנאים והמגבלות אותם נקבה לשם כך בכתב ומראש

לנמק את סיבת  תהא חייבתהמוחלט והבלעדי מבלי ש הכאמור על פי שיקול דעת מפעיללבקשת ה
למען הסר ספק מובהר בזאת,  מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. מפעילוה הסירוב

כי כל הסבה ו/או העברה ו/או מסירה ו/או המחאה ו/או שעבוד אותה בצע המפעיל ו/או כל מי מטעמו 
וראות החוזה, יהיו בטלות ומבוטלות מעיקרן ולא יהיה להן כל תוקף אלא אם ניתן לשם כך שלא על פי ה

די המפעיל, תהווה הפרה זה לעיל, על י 30  הפרת איזה מהוראות סעיףאישור מפורש של הרשות, בכתב. 
 יסודית של החוזה.

  שינויים במפעילאיסור  .31

במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה, ככל שתחול, לא יחולו , כי מתחייבמצהיר והמפעיל 
וזאת למעט אם התקבל לשם כך אישור הרשות מראש ובכתב , בעלי השליטה במפעילשינויים באחזקות 

  .ובהתאם לתנאי האישור

  מועסקי המפעיל .32

המפעיל מתחייב להעסיק, לצורך מתן השירותים, עובדים ו/או מועסקים אחרים, אחראים,  .32.1
ל בהתאם ולמתן השירותים ברמה גבוהה, הכ תמספקובכמות  מיומנים, בעלי ניסיון, בלבוש הולם

אחר כל ההוראות הרלבנטיות המפורטות במסגרת האמור, ימלא המפעיל . להנחיות הרשות
  שירות והתפעול ובנספח הוראות הביטחון. בנספח ה

יהיה רשאי להתקשר המפעיל  לעיל, 4.3.3 לצורך מתן שירותי השטיפה הידנית כמפורט בסעיף  .32.2
, ובלבד שאושרו מראש ובכתב על ידי הרשות בטרם ביצוע מטעמומשנה  קבלניבהסכמים עם 

הידע, היכולת  יבעל יהיה המשנה מקבלני אחד שכל לכך באחריות יישא המפעיל .השירותים
הניסיון,  יבעל יהיו וכןבחוזה  המפורטים השירותיםון המקצועי, ברמה הדרושה, לביצוע והניסי

יובהר, למען  .הדרושים לכך על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ההיתרים, הרישיונות וההסמכות
ו/או  המפעילאת פוטרת  נהאיהסר ספק, כי ביצוע איזה מהשירותים באמצעות קבלני משנה, 

שא יי והמפעילאו מטילה על הרשות אחריות כלשהי, לפי החוזה  ווהתחייבויותי ומאחריותגורעת 
, לרבות כל טעות ו/או נזק ו/או אובדן ו/או תקלה ו/או אי או מחדלו/באחריות מלאה לכל מעשה 

הכול כאילו בוצעו המעשה , ו/או של כל מי מטעמושל קבלן המשנה  התאמה, מכל מין וסוג שהם,
 המפעיל.ם במישרין על ידי ו/או המחדל האמורי

המפעיל מצהיר בזה שידוע לו שאין בחוזה כדי להקנות לו או למי מעובדיו או מהמועסקים על ידו  .32.3
זכות לקבלת רישיונות כניסה לשטחים המוגבלים בכניסה בנמל, ורישיונות כאמור יינתנו בהתאם 

רב לתת לעובדיו ו/או לס תהיה רשאית הרשות לצורך ובכפוף להוראות נספח הוראות הביטחון.
למורשיו של המפעיל רישיון כניסה לשטחים המוגבלים בכניסה בנמל, או לבטל או להתלות רישיון 

  כאמור שניתן לעובדיו ו/או למורשיו של המפעיל, אם ניתן כזה. 

לדרוש מהמפעיל להוציא מכל אחד ממקומות השירות, כל אחד מעובדיו ו/או  תרשאי רשותה .32.4
 הוראה כאמור בסעיף רשותה נההמפעיל מתחייב, כי משנת. במתן השירותים מהמועסקים על ידו

לעיל, תיאסר כניסתו למקום השירות הרלבנטי של כל עובד או מועסק כאמור, וזאת, תוך זה  32.4 
, ומבלי שהרשות תשא בתשלום פיצויים כלשהם בגין הרשותתקופת הזמן הנקובה בדרישת 

  האמור.

על ידו לצורך מתן השירותים, ייחשבו לכל צורך כעובדיו או  המפעיל מצהיר כי כל מי שיועסקו .32.5
כשליחיו, ויועסקו על ידו ועל חשבונו הוא, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו 

המפעיל מתחייב למלא, במשך כל תקופת ההתקשרות, לגבי כל עובדיו במסגרת האמור,  עימהם.
השירותים, אחר האמור בדיני העבודה, לרבות אחר האמור ו/או לגבי מי שיועסק על ידו במתן 

בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין 
תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה -ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר

  פי הסכמים אלו.-עליוארכו או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי הרחבה שהוצאו 
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המפעיל מתחייב להיות אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן  .32.6
השירותים ו/או בקשר למתן השירותים, בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרם להם, בין במישרין ובין 

הקשורה בעקיפין, כתוצאה מתאונה או מנזק שאירע בעת מתן השירותים, או בעת כל פעילות 
לצורך כך המפעיל מצהיר כי יקיים פוליסת ביטוח מעבידים, ו/או פוליסה אחרת  במתן השירותים

  .המבטחת את העובדים מטעמו כמפורט בנספח הביטוח

פי החוזה, ואין לראות בכל זכות - המפעיל משמש כקבלן עצמאי במתן השירותים על מובהר, כי  .32.7
או לנציגיהם ו/או למי שהם מינו ו/או למי הפועל פי החוזה לרשות ו/או למנהל ו/-שניתנת על

בשמם ו/או מטעמם, לפקח ו/או להתערב בכל צורה במתן השירותים, אלא משום אמצעי להבטחת 
ביצוע הוראות החוזה במלואן, ולא תהיינה למפעיל ולכל עובדיו ו/או מי המועסקים על ידו במתן 

יו זכאים מהרשות לכל תשלומים, פיצויים או השירותים, כל זכויות של עובדי הרשות, והם לא יה
הטבות אחרות בקשר עם ביצוע החוזה או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום 

  החוזה, מכל סיבה שהיא.

שום דבר האמור בחוזה לא יתפרש כמסמיך את המפעיל להופיע בשם הרשות או מטעמה, או  .32.8
 שהו או למטרה כלשהי.כמקנה לו מעמד של נציג הרשות בעניין כל

לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית  32.8 -ו 32.6 , 32.5 , 32.1  הפרת איזה מהוראות סעיפים .32.9
 של החוזה.

 קיזוז ועכבון .33

 המגיעכל סכום לקזז על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,  תהא רשאיבלבד ת הרשותר בזאת כי מובה
החוזה או על פי כל , לרבות על פי )מכל מקור שהוא( ממנה למפעיל, מסכומים המגיעים לרשות מהמפעיל

מבלי לגרוע מהאמור, תעמוד לרשות בלבד זכות עכבון בקשר לכל  בין הרשות למפעיל.חוזה אחר שנחתם 
באופן סופי, מוחלט ובלתי מוותר בזאת המפעיל  .לין אחרים של המפעילכל מיטלטו/או  הנתיקהציוד 

הפרה של איזה מהוראות  .מכל מין וסוג לקיזוז ו/או לעכבוןאו בחוזה בדין לו על כל זכות המוענקת חוזר 
 זה לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה. 33  סעיף

 השפעת סכסוכים  .34

המלאה והבלעדית בלתי חוזר, כי ישא באחריות סופי, מלא ומצהיר ומתחייב בזאת באופן  המפעיל
בכל , וזאת השהיותהפסקות ו/או ללא כל עיכובים ו/או  על פי החוזהההתחייבויות להמשיך בביצוע 

לרבות נסיבות במסגרתן סבור המפעיל כי הרשות אינה פועלת בהתאם להוראות החוזה ו/או מקרה 
מחלוקת ו/או אי הסכמה בין הצדדים, מכל מין וסוג, לרבות מחלוקת ו/או אי נסיבות בהן נתגלעה 

ובלתי  .  עוד מצהיר המפעיל ומתחייב בזאת באופן סופי מלאהסכמה אשר נדונה במותב שיפוטי כל שהוא
הרי , 1970 –חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א חוזר, כי על אף האמור בכל דין, לרבות 

היה זכאי בשום מקרה, בשום צורה ואופן המפעיל לא ילעיל,  26.3  שלמעט בנסיבות המתוארות בסעיף
, וכי הסעד היחיד לו יהיה זכאי המפעיל בגין כל מעשה באופן חד צדדי ומכל סיבה שהיא לבטל את החוזה

 ו/או מחדל ו/או הפרה של הרשות, יהיה סעד ממוני.  

 העדר בלעדיות .35

מובהר בזאת במפורש, כי למפעיל לא תינתן בלעדיות בביצוע איזה מההתחייבויות נשוא ההרשאה, כולם 
או חלקם, ובכלל האמור: הרשות תהיה רשאית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לספק 
איזה מהשירותים נשוא ההרשאה בעצמה ו/או ליתן הרשאה/ות, מכל מין וסוג שהיא/הן, לצדדים 
שלישיים, למתן השירותים האמורים ו/או למתן שירותים דומים ו/או תחליפיים, בכל שטח משטחי 
הנמל והמפעיל מוותר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או 

  .תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך

  ויתור  .36

על פי החוזה או על פי כל דין, או כשינוי  האיזו מזכויותי לא תחשב כויתור עלהרשות שום התנהגות מצד 
נעשו אלה , אלא אם כלשהואי קיום תנאי להפרה או  ולאיז התנאי מתנאי החוזה, או כהסכמה מצד

לסטות מהוראות החוזה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא  הרשותהסכמת  בצורה מפורשת ובכתב.
בזכויות הניתנות לה לפי החוזה במקרה  הרשות הלא השתמשילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. 

מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על 
  זכויות וחובות לפי החוזה.

  חוזה ממצה  .37

בכתב או  החוזה מכיל, מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים.  כל הבטחה, הצהרה, חוזה
בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת החוזה, ואשר לא באו לידי ביטוי 
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, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה או הנובעים הימנו, בחוזה
אמצעות מסמך נפרד זה יעשה ב.  כל שינוי בחולגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם

לא  –, שאם לא כך באמצעות מורשי החתימה מטעמם וייחתם על ידי שני הצדדים ,כתבמהחוזה, שיודפס ב
  שינוי כאמור, לאחר שהודפס ונחתם כנדרש, יצורף כנספח לחוזה וכחלק בלתי נפרד הימנו.   יהיה בר תוקף.

  שמירה על טהר המידות .38

  כדלקמן:ומתחייב בזאת מצהיר   המפעיל

, במישרין ו/או ו/ו יקבל  קיבלייתן, לא נתן ו/או יציע , לא כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא הציע ו/או  .38.1
בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, 

/או נושאי המשרה שלו ו/או ו הרשותעימו בחוזה, לרבות כל החלטה של הרשות על התקשרות 
  חוזה, עם חתימתו ובמהלך תקופתו.העובדיו ו/או מי מטעמו בעניינו של 

, במישרין ו/או ו/או ישתף פעולה  שיתף פעולהישדל, לא כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל ו/או  .38.2
מנת  ו/או כל גורם אחר, על הו/או מי מטעמ הו/או עובדי הרשותבעקיפין, עם נושאי משרה אצל 

  לקבל מידע חסוי/סודי הקשור לחוזה.

, במישרין ו/או ישתפו פעולה פעולה פושיתישדלו, לא ו/או  וכי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל .38.3
ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה  ברשותו/או בעקיפין, עם נושאי משרה 

  לקבוע מחירים ו/או תשלומים רלבנטיים לחוזה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא תחרותית.

 הרשותהיה ת, כי אם יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו דלעיל, למפעילידוע  .38.4
(ללא זכות להחזר סך  ל חוזה זה מעיקרוהבלעדי ובכל שלב שהוא, לבט ורשאי, לפי שיקול דעת

בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין מוותר   המפעיל, וההשקעה)
 .וסוג שהן בקשר לכך

  זה לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה 38  הפרה של איזה מהוראות סעיף .38.5

  שימוש במידע ונתונים .39

המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי ידוע לו שלרשות מוקנית הזכות לבצע שימוש 
עתידי ולפרסם, לכל  מטרה שהיא, בין במהלך תקופת ההתקשרות או לאחריה, לרבות לקראת מכרז 

שייערך בקשר לשירותים נשוא חוזה זה, בכל הנתונים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נתונים 
כספיים ומסחריים) אשר יגיעו לידה מאת המפעיל ו/או בקשר עם מתן השירותים ו/או בקשר עם 

עיל ההתקשרות עם המפעיל במהלך תקופת ההתקשרות (לרבות תקופת ההארכה, אם תהיה), והמפ
  מסכים בזאת מראש ובאופן בלתי חוזר לכל שימוש או פרסום שתעשה הרשות כאמור לעיל.

  וברירת דין סמכות שיפוט  .40

על החוזה חוזה. הלבית משפט המוסמך בת"א סמכות ייחודית לדון בכל עניין הקשור והנוגע בקיום 
י ברירת דין המפנים לתחולת יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו כל כלל

  דין זר.

  כתובות הצדדים  .41

מען הצדדים לצורך החוזה, וכל עוד לא תתקבל הודעה בדואר רשום על שינויו, יהא זה המפורט בכותרת 
ימים מיום שינוי  3תוך  רשותהיה ויחול שינוי בכתובת המפעיל  מתחייב המפעיל  להודיע על כך ל החוזה.

  הכתובת.

  מסירת הודעות  .42

(ב) בחוק 7ודעות על פי החוזה טעונות כתב, זולת אם נקבע במפורש אחרת. מתן ארכה, כמפורט בסעיף ה
הודעה תראה כמתקבלת עם . , טעון הודעה בכתב1970 - תשל"אה ,החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)

שעות לאחר הפקדתה  72שעות לאחר משלוח מברק או הודעת פקסימיליה, או  24מסירתה ביד או 
  לפי המוקדם. להכומשלוח בדואר רשום, ל

 

  :ולראיה באו הצדדים על החתום

  

   המפעיל    הרשות
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 6102מכרז לשטיפת מושכרות 

 מפרט נכסים / פעילות

 

 מס' הנכס
 השטחים

 במ"ר
 אופי השימוש בנכס

   02026102לשנה נכון ליום  ₪תעריף למ"ר  ב

 דמי אחזקה דמי מיזוג דמי שימוש סוג

040-410-Y_410 1,411117 שטח תפעולי 
במסגרת דמי הרשאה 

 משולבים
  

040-410-Y_411 71114  שטיפת מכוניותמתקן 
במסגרת דמי הרשאה 

 משולבים
  

040-410-220-000-R-100 14171 126 93 1,351 מ75 משרד 

040-410-220-000-R-101 3113 126  1,351 מ75 מבואה 

040-410-220-000-R-110 14114 126 93 1,351 מ75 משרד 

040-410-220-000-R-130 7154 126 93 1,351 מ75 מטבח 

040-410-220-000-R-131 1113 126 93 1,351 מ75 שרותים 

 



 2מתוך  2

 

 מקדם גודל שטח

 להלן טבלת מקדם גודל שטח לתעריפי דמי השימוש, כמפורט בחוזה:

                                 

 

 יובהר כי לצורך חישוב סך השטחים המושכרים למפעיל בהתאם לטבלאות לעיל , יסוכמו שטחי הנכסים המוגדרים במערכת הנכסים של רש"ת 

 מחסן, כל אחד בנפרד 1 –משרד" או "שטח עיקרי"  –כ"שטח עיקרי" 

 

 מדידה השטחים האמורים בנספח א' זה נמדדו על פי המפרט הטכני למיפוי נכסי פנים של הרשות1 המשתמש מאשר בזאת בחתימתו כי הוא מסכים לתוצאות ה

 כמופיע בנספח זה, וכי אם וככל שתעודכן המדידה ע"י הרשות, הוא מסכים כי יחויב בהתאם לכך1

 

 

__________________________  __________________________ 

 המפעיל     הרשות
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 תוספתאחוזי 

לתעריפי דמי 

 השימוש
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  נספח עבודות ההתאמה �ב'ספח נ

  

  :בחוזה הרשאה הוראות לתכנו� וביצוע עבודות התאמה

  

  : הגדרות

מנהל הפרויקט מטע� המפעיל לנושא התאו� ההנדסי והביצוע בכל  �" מנהל הפרויקט"
  שלבי הייזו�, התכנו� והבצוע.  

"�נתיבות ו/או מי הבית  מנהל � 1או  3לעבודות בתחו� טרמינל   –" מנהל צוות זכייני
אחר מטע� נציג חטיבת תפעול או נציג   �, לעבודות בנתב"ג מחו! לטרמינלי� מטעמו
י ממנהל שדה התעופה ו/או   �ו/או מסופי�  ארציי�, לעבודות בשדות תעופה פני� הרשות
  מטעמו.

  ו/או מי מטעמו. מסחר רא"גרא"ג פיתוח עסקי,  –" מסחרימנהל "

"�מפעיל שהינו בעל הרשאה המחזיק במקומות השירות (כול� או חלק�)  � "מפעיל קיי
תקופת מת� השירותי� העניק מכוח הרשאה קודמת מטע� הרשות ואשר עובר לתחילת 

  את השירותי� במקומות השירות (כול� או חלק�).

חלי% בעל הרשאה � ממפעיל אשר עובר לתחילת תקופת מת� השירותי � "מפעיל חדש"
  .אחר אשר העניק את השירותי� במקומות השירות (כול� או חלק�)

  

 מטרות ועקרונות  1.1

מערכות מבנה/או שינוי בשיפוצי� ו/או תוספת לרבות כל עבודות ההתאמה  1.1.1
שיבצע המפעיל עובר לתקופת מת� השירותי�, קרי בתקופת ההתאמה ובמהלכה 
במי ממקומות השירות יבוצעו בהתא� להוראות המפורטות להל� בנספח זה  

 (אלא א� נאמר במפורש אחרת בחוזה, על נספחיו).  

 או הרשות תהא רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי לשנות מהוראות אלו 1.1.2
 להוסי% עליה� בכל זמ�. הודעה על כ' תועבר מבעוד מועד לידיעת המפעיל.

על שלבי התכנו� והביצוע יבוצעו ע"י מנהל הפרויקט ומנהל  ניהול פיקוח ובקרה 1.1.3
 להל�. 1.6.3עבודה מטע� המפעיל כמצוי� בסעי%  

 ההתאמה, יבוצעו ע"י המפעיל ועל חשבונו. עבודות וביצוע תכנו� 1.1.4

יבוצע על ידי המפעיל באמצעות מתכנני� מורשי�, בעלי  ההתאמהתכנו� עבודות  1.1.5
מומחיות וידע מתאימי� (בכל תחו� ותחו�)הרשומי� אצל רש� המהנדסי� 

, ובאישור מראש �1958 והאדריכלי� לפי חוק המהנדסי� והאדריכלי�, התשי"ח
 של הרשות.

תוכניות ו הנחיות תכנוניות מנחות ו/אעל ידי המפעיל יתבסס על  ביצוע התכניות 1.1.6
אדריכליות מנחות ותוכנית תשתיות של מקומות השירות שיקבל המפעיל 

 מהרשות ועל ההנחיות המפורטות בנספח זה.

תחילת עבודה על ידי המפעיל תתבצע על ידו  רק לאחר  �אישור תחילת עבודה  1.1.7
 .בכתבאישור סופי של הרשות 

והרישיונות  המפעיל מתחייב לקבל את כל האישורי� � אישורי� ורישיונות 1.1.8
לפני תחילת ביצוע� של  –הנדרשי� ע"פ הדי� לש� ביצוע עבודות ההתאמה, והכל 

 עבודות ההתאמה.

 

יבוצעו על ידי המפעיל באמצעות קבלני� מורשי� בעלי  עבודות ההתאמה 1.1.9
מומחיות וידע מתאימי� הרשומי� כדי� בהתא� לחוק רישו� קבלני� לעבודות 



� מטע� המפעיל יגיש את רשימת הקבלני� .הקבל�1969 הנדסה בנאיות, התשכ"ט
 שבכוונתו להעסיק והרשומי� כחוק כאמור לעיל לאישור הרשות ומנהל הביצוע.

ניהול העבודה של המפעיל יבוצע ע"י מנהל עבודה מוסמ' רשו�  � ניהול העבודה 1.1.10
�1982בהתא� לתקנות רישו� קבלני� לעבודות הנדסה בנאיות (מנהלי עבודה), 

� לכל די� רלבנטי אחר), בעל תעודות מנהל עבודה מוסמ' התשמ"ב (או בהתא
 בתוק%.

1.1.11 �המפעיל יקיי� במש' כל תקופת ההתאמה את הביטוחי� הנדרשי�  �  ביטוחי
 .בהתא� להוראות החוזה ונספחיו

�ו 00.03.01בניגוד לאמור בסעיפי�  �  אספקת מי� וחשמל על ידי הרשות 1.1.12
במפרט הכללי לעבודות בני�, המי� והחשמל הדרושי�  00של פרק  00.03.01

לביצוע העבודה יסופקו ע"י הרשות. ההתחברות אל מקורות המי� והחשמל, 
הבאת� למקו� העבודה והאישורי� הנדרשי� ייעשו ע"י המפעיל ועל חשבונו, 

באחריות המפעיל להציג תעודת בודק  ת. י רש"יגתו' כדי תיאו� מוקד� ע� נצ
מוסמ' לחיבור החשמל הזמני.הרשות לא תהיה אחראית על הפסקות המי� 
והחשמל ועל המפעיל מוטלת האחריות לבצע מראש סידורי� מתאימי�, על 
חשבונו, להספקה עצמית (אגירה, גנרטור וכו') במקרה של תקלות או הפסקות 

קרה שהרשות לא תוכל לספק מקורות למי� באספקת המי� או החשמל במ
  .וחשמל

 

 כללי �שלבי תכנו� וביצוע עבודות ההתאמה   1.2

  שלבי התכנו� והביצוע של עבודות ההתאמה יהיו כדלקמ� :

בסמו' לאחר חתימת החוזה, במועד כפי שיקבע על ידי  ישיבת התנעה   �שלב א' 
בהשתתפות גורמי בי� צוות מטע� הרשות הרשות תכנס הרשות ישיבה 

(להל� "צוות זכייני�") לבי� רש"תגורמי ו. תכנו�, ההנדסה/אחזקה, מסחר
  המפעיל. נציגי 

הכרות והסבר על מהלכי התכנו�, שלב הביצוע, נוהלי  �מטרות הפגישה 
תאו� העבודות והנחיות אחרות בהתא� לחוזה על נספחיו הכרת צוות 

.במסגרת ישיבת ההתנעה הזכייני� והגורמי� המעורבי� בשלבי� השוני�
  סיור במקומות השירות. עשוי להיער' 

יבצע המפעיל בדיקות במקומות (ככל שיער'), סיור ישיבת ההתנעה ובב
השירות על מנת ללמוד ולהכיר את כל הפרטי� הנדרשי� לצור' התכנו� 

לצור' ביצוע כל הבדיקות  �ובכלל זאת  והביצוע של עבודות ההתאמה
הנדרשות להגשת תוכניות העמדה, תכניות תפעול ותוכניות מפורטות 

  .לביצוע עבודות ההתאמה

תו' תקופה הנקובה בנספח זה להל�,  –ותפעול  הגשת תוכניות העמדה  � שלב ב' 
המפעיל יגיש לאישור גורמי הרשות הרלבנטיי�, תוכניות העמדה ותפעול 

יער' בהתא� להוראות שנמסרו למפעיל על ידי הרשות והוראות אשר 
נספח עבודות ההתאמה זה, ואשר יכללו פריסה של כלל הציוד הנייד 

הריהוט, הציוד והמכשור  והציוד הקבוע במקומות השירות, לרבות
שיוכנסו למקומות השירות ולשטחי� העורפיי�, וכ� את התוכנית 

רט ותובהר שיטת התפעול המוצעת התפעולית של המפעיל במסגרתה תפו
  ").תוכניות ההעמדה והתפעולותנועת הלקוחות במקומות השירות ("

הרשות תהיה רשאית לאשר את תוכניות ההעמדה והתפעול (כול� או   
חלק�) ו/או לדרוש מהמפעיל לערו' התאמות ו/או תיקוני� ו/או שינויי� 

וזאת במהל' שלב ב' נוספי� בתוכניות ההעמדה והתפעול (כול� או חלק�), 
ועד לא יאוחר מסיו� שלב ד' (כהגדרתו להל�) ובכפו%לשאר התנאי� 

  זה להל�. בנספח  י�הנקוב

תו' תקופה הנקובה –(תוכניות ביצוע) הגשת תוכניות עבודה מפורטות  � שלב ג' 
(לרבות תכנו� המפעיל יגיש לאישור הרשות  תכנו� מפורט בנספח זה להל�, 

אשר יער' בהתא� להוראות שנמסרו למפעיל על ), אדריכלי ותכנו� הנדסי
הכולל את כל מרכיבי ידי הרשות והוראות נספח עבודות ההתאמה זה, 



הביצוע, תכניות, חתכי�, חזיתות, תקרות, רצפה, נגרות, ריהוט, תאורה, 
וכל מערכת גז כבוי אש, , מי�, ביוב, ניקוז, חשמל, תקשורת, מיזוג אויר

שילוט, סוגי חומרי� וציוד במקומות השירות. בשלב נוספת, בטיחות אש, 
זה תפורט ותוצג שיטת התפעול המוצעת על ידי המפעיל ותנועת הלקוחות 

  .")התוכניות המפורטות(" במקומות השירות

התוכניות שיוגשו על ידי  �על ידי הרשות  מפורטות תוכניותאישור    � שלב ד' 
ה,יבדקו על ידי צוות המפעיל באופ� הנדרש בהתא� להוראות נספח ז

צוות הזכייני� יהיה רשאי לאשר את התוכניות זכייני� מטע� הרשות. 
המפורטות (כול� או חלק�) ו/או לדרוש מהמפעיל לערו' התאמות ו/או 
תיקוני� ו/או שינויי� נוספי� בתוכניות המפורטות (כול� או חלק�). 

להשיב לה�  ית�  הערות שעל המפעיללהצוות , יהיה רשאי במסגרת האמור
או לתק� את התוכניות בהתא�. הרשות לא תבדוק את התוכניות במידה 

לוחות הזמני� יישארו  �בכל מקרה ולא הוגשו כל התוכניות שנדרשו, ו
  בעינ�.

המפעיל יתק� את תוכניות העבודה  – מפורטותהתוכניות התיקו�    �שלב ה' 
הכול באופ�, ותו' התקופה הנקובה המפורטות על פי הערות הרשות, 

הצור' יתקיימו ישיבות להבנת במידת בנספח עבודות ההתאמה  להל� 
  לדחות את לוחות הזמני�. באמור כדי דרישות הרשות מבלי שיהיה

תוכניות ההעמדה והתפעול לאחר אישור� בכתב של  �  פגישת קד� ביצוע  �שלב ו' 
ההעמדה והתפעול  תוכניותבהתאמה: "התוכניות המפורטות (וכ� 

"), תקיי� הרשות ע� התוכניות המפורטות המאושרות" �" ו המאושרות
המפעיל ישיבת קד� ביצוע, וזאת במועד מסירת מקומות השירות לביצוע 

 1.3עבודות ההתאמה למפעיל או במועד מאוחר יותר (כמפורט בסעי% 
בפגישה זו "). קד� הביצוע פגישתלהל�), על פי שיקול דעתה של הרשות ("

יציג ויפרט המפעיל את לוח הזמני� הבסיסי לביצוע העבודות, יציג את 
  תוכנית העבודה הכוללת את שיטות העבודה ותיאו� שלבי הביצוע.

למע� הסר ספק מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול   
דעתה הבלעדי לערו' את פגישת קד� הביצוע (לרבות מסירת מקומות 

פעיל), בסמו' לאחר אישור התוכניות המפורטות או לקיי� את השירות למ
ישיבת קד� הביצוע במועד מאוחר יותר, אותו תקבע הרשות לש� כ', 

במועד פינוי מקומות השירות ו/או בתעדו% אכלוס� בי� היתר, בהתחשב 
  השירות על ידי בעלי הרשאה אחרי�. של מקומות

המפעיל יבצע באמצעות קבל�  � שירותביצוע עבודות ההתאמה במקומות ה  �שלב  ז' 
שהוצגו  לוחות הזמני�בתנאי� ובהתא� למטעמו את עבודות ההתאמה 

על ידו ושאושרו על ידי הרשות בתוכניות המפורטות המאושרות, וזאת 
באופ� שבו יהיו מקומות השירות ערוכי� ומוכני� למת� השירותי�, 
במלוא�, לכל המאוחר בתו� פרק הזמ� שנקצב בנספח השירות והתפעול 
לסיו� ביצוע עבודות ההתאמה במקומות השירות החל ממועד ישיבת 

שלבי ביצוע העבודות יפוקחו ע"י נציג מטע� צוות זכייני�  .קד� הביצוע
של הרשות. במהל' ביצוע העבודות יתקיימו ישיבות תקופתיות בשיתו% 
צוות זכייני� וגורמי� אחרי� מהרשות הרלבנטיי� ע� נציגי המפעיל 

  לצור' מעקב ותיאו� המש' הביצוע, ע"פ הנדרש.

ע� סיומ�  �  , הצגת והכשרת נאמני� בדיקות קבלה, מסירה, רישיו� עסק  �שלב ח' 
של עבודות ההתאמה, במועד הנקוב לש� כ' בנספח עבודות ההתאמה 
להל�, תערו' הרשות בדיקות מסירה וקבלה למקומות השירות. במסגרת 

יתקיי� סיור מפורט של צוות זכייני� ונציגי� מטע�  הרשות, האמור, 
ומתכנני המערכות נציגי המפעיל,האדריכל שתכנ� את עבודות ההתאמה 

מטע� המפעיל לבדיקה פרטנית של התאמת ביצוע עבודות ההתאמה 

 AS �בפועל מול התכנו� שאושר. המפעיל יגיש לרשות את תוכניות ה
MADE  %להל�. יוצגו אישורי� נדרשי�,  1.5.4הנדרשות כמפורט בסעי

רישיו� עסק ויוכשרו נאמני� שוני� כמו נאמני נהיגה, בטיחות, בטיחות 
וכ� כל מסמ' אחר שהגשתו מתבקשת במועד האמור על פי נספח  אש

  .עבודות התאמה זה ועל פי דרישת� הפרטנית של צוות הזכייני�



ע� סיומ� של בדיקות המסירה והקבלה תהיה הרשות רשאית לאשר   
למפעיל את השלמת� המוצלחת של עבודות ההתאמה או להורות למפעיל 

ות בתוכניות ובמסמכי� שהוגשו על לבצע תיקוני� בעבודות כאמור (לרב
ידי המפעיל במועד עריכת בדיקת המסירה והקבלה), תו' תקופה אותה 
תקצוב לש� כ'. למע� הסר ספק מובהר בזאת, כי מועד השלמת� בפועל 
של עבודות ההתאמה ייחשב לכל דבר ועניי� בקשר ע� החוזה (לרבות 

אישרה הרשות לצור' מועד תשלו� הפיצויי� המוסכמי�), כמועד בו 
  בכתב את השלמת� המוצלחת של בדיקות המסירה והקבלה.

  

1.3 � ביצוע עבודות במהל! תקופת מת� השירותי

מבלי לגרוע משאר זכויות הרשות על פי החוזה, מובהר בזאת, כי הרשות תהיה  1.3.1
רשאית למסור למפעיל את מקומות השירות לצור' מת� השירותי�, קוד� לביצוע 
או להשלמת עבודות ההתאמה, באופ� שבו יבוצעו עבודות ההתאמה במהל' 

    תקופת מת� השירותי� בפועל, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  עשתה הרשות שימוש בזכותה כאמור, יחולו ההוראות המפורטות להל�: 

קד�  פגישתהרשות תהיה רשאית לערו' את ישיבת ההתנעה ו/או את  1.3.1.1
הביצוע במהל' תקופת מת� השירותי�, באופ� שבו ימנו המועדי� הנקובי� 

בקשר ע� עבודות ההתאמה (תכנו� וביצוע),  עבודות ההתאמה להל�בנספח 
יבת ההתנעה ו/או ממועד ישיבת קד� הביצוע, לפי העניי�, ולא ממועד יש

  .בפועל ממועד מסירת מקומות השירות

המפעיל יעניק את השירותי� במקומות השירות בהתא� להוראות החוזה  1.3.1.2
ובכפו% למגבלות הנובעות במישרי� מביצוע� הסביר של עבודות ההתאמה 

  אשר יבוצעו בד בבד ע� הענקת השירותי� כאמור

ל' התקופה שנקצבה להל� לביצוע עבודות ההתאמה ואשר שבמסגרתה במה 1.3.1.3
יבצע המפעיל את עבודות בפועל במקומות השירות, בחפיפה ע� תקופת מת� 

לא במהל' התקופה שבה יבצע את תוכניות  –השירותי� (ולמע� הסר ספק 
דמי  בתשלו� התפעול וההעמדה או התוכניות המפורטות), יהיה חב המפעיל

שולבי� הבסיסיי�, בשיעור מופחת הנקוב לש� כ' בחוזה ההרשאה המ
  ההרשאה (ככל שנקוב). 

מובהר, כי לגבי עבודות ההתאמה אשר יבוצעו במהל' תקופת השירותי�  1.3.1.4
 ., בשינויי� המתחייבי�בנספח זהיחולו שאר ההוראות המפורטות 

  

 הוראות כלליות  �  ההתאמה עבודותביצוע תכנו� ו 1.4

ההתאמה, תעמיד הרשות למפעיל, במהל' תקופת ההתאמה לצור' ביצוע עבודות  1.4.1

") במועד חתימת As-Isאת מקומות השירות, במיקומ� ובמצב� כפי שה� ("
החוזה, וזאת מבלי שיהיה באמור על מנת להעניק למפעיל זכות כלשהי, מכל מי� 

  וסוג באיזה ממקומות השירות.

יה רשאית לבצע המפעיל מצהיר כי הודע לו שהרשות בתאו� ע� המפעיל תה 1.4.2
עבודות התאמה מטעמה, במהל' ביצוע עבודות ההתאמה על ידו, באופ� העלול 
לגרו� להפרעה ו/או להשבתה זמנית של עבודות ההתאמה של המפעיל, ובאופ� 
שיחייב את המפעיל לשת% פעולה ע� הרשות בכל הקשור לאופ� ביצוע עבודות 

מפעיל ומתחייב, כי הודע לו ההתאמה ו/או השהיית� ו/או עיכוב�. עוד מצהיר ה
שייתכ� שעבודות ההתאמה יתבצעו במקביל לביצוע עבודות דומות בנכסי� 
סמוכי� למקומות השירות, והוא מתחייב למלא אחר כל הוראות הרשות שעניינ� 

  תיאו� ביצוע עבודות ההתאמה ע� ביצוע העבודות כאמור.

הליכי המכרז ולאחר המפעיל מצהיר בזאת, כי בדק את מקומות השירות במהל'  1.4.3
זכייתו בו בעיני בעל מקצוע, לרבות מצב� הפיזי, התשתיות הקיימות בה� 
ובסביבת� וכ� היק% ההשקעה הדרושה על מנת להתאימ� למת� השירותי�, 
ומצא� מתאימי� לצור' ביצוע עבודות ההתאמה ומת� השירותי�, כ� מצהיר 



וגע למקו� השירות והינו המפעיל כי ניתנה לו הרשות לשאול ולברר כל מידע הנ
  שבע רצו� מבדיקותיו כפי שנעשו על ידו. 

מובהר בזאת, כי תכנו� והתאמת מקומות השירות במסגרת עבודות ההתאמה,  1.4.4
ובכלל האמור, פינוי מקומות השירות מהדלפקי� ומהציוד הנמצא בה� לאחר 
פינויי� ע"י המפעיל הקוד� (ככל שהמפעיל יבחר שלא להשתמש בה�), הצבת 

ציוד הקבוע (לרבות דלפק חדש) והציוד הנייד, וחיבור� לתשתיות הנכס וכ� ה
ביצוע כל העבודות וההתאמות הנדרשות לצור' מת� השירותי�, יהיו באחריותו 
הבלעדית ועל חשבונו של המפעיל. הרשות לא תישא בכל עלות, מכל מי� וסוג 

וע ו/או חיבור ו/או שהיא, הדרושה לצור' רכישה ו/או ייצור ו/או ציוד ו/או שינ
תחזוקה ו/או פירוק ו/או כל פעולה הכרוכה בעבודות ההתאמה, לרבות השגת כל 
האישורי�, ההיתרי� והרישיונות הדרושי� לש� כ', וזאת עובר לתקופת 

  ההתקשרות, במהלכה ו/או לאחר סיומה.

לעיל, מובהר למע� הסר ספק מובהר  1.3מבלי לגרוע מזכות הרשות על פי סעי%  1.4.5
ת, כי המפעיל לא יוכל להתחיל במת� השירותי� קוד� להשלמת ביצוע� של בזא

אלא א� נאמר במפורש אחרת , עבודות ההתאמה לשביעות רצונה של הרשות
(לאחר השלמת� המוצלחת של בדיקות המסירה והקבלה בחוזה, על נספחיו

כמפורט בנספח זה לעיל), וזאת מבלי לגרוע מחבותו לתשלו� דמי ההרשאה 
  בי�, החל ממועד תחילת תקופת מת� השירותי�, הנקובה בחוזה. המשול

למע� הסר ספק מובהר בזאת, כי עבודות ההתאמה יבוצעו באופ� הדרוש על מנת  1.4.6
לאפשר את אספקת השירותי� במגוו�, באיכות, בכמות, באמצעות כוח האד�, 
במועדי� ובהתא� לתוכניות ההתאמה והתפעול המאושרות ובכל אופ�, למע� 

  ספק, בהתא� לנספח השירות והתפעול, ובשאר הוראות החוזה על נספחיו. הסר

עבודות ההתאמה יבוצעו בהתא� להוראות כל די�, ההוראות המפורטות בנספח  1.4.7
עבודות ההתאמה, והוראות הרשות כפי שינתנו מעת לעת. מבלי לגרוע מכלליות 

ה בהתא� האמור, יבצע המפעיל, על אחריותו ועל חשבונו, את עבודות ההתאמ
ובכפו% לקבלת כל   אישור ו/או היתר ו/או רישיו� ו/או רישוי ו/או תק� הנדרש לפי 

  הוראות הדי� לביצוע עבודות כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור בסעי% משנה זה לעיל ובשאר הוראות החוזה, יחולו על 
עבודות ההתאמה, ההוראות הרלבנטיות המפורטות בהוראות נספח בטיחות 

בטיחות, נספח הוראות הביטחו�, נספח הגז, נספח בטיחות וגהות באש, נספח ה
לחוזה בניה שיפו! אחזקה ותפעול, נספח איכות הסביבה ונספח התקשורת, ככל 

  שיהיו רלבנטיי�.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעי% זה לעיל, יבצע המפעיל על אחריותו הבלעדית  1.4.8
� יספק כל ציוד, הכול ככל ועל חשבונו כל עבודה ו/או פעולה ו/או התאמה וכ

הדרוש לצור' קבלת רישיו� עסק למת� השירותי� בשטחי ההסעדה ו/או ככל 
הדרוש בהתא� להוראות משרד הבריאות ובהתא� להוראות כל רשות מוסמכת 

  אחרת.

למע� הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בכל אישור ו/או הנחיה שתינת� על ידי  1.4.9
בקשר ע� היערכות המפעיל ועבודות ההתאמה על הרשות ו/או על ידי מי מטעמה 

פי סעי% זה לעיל, על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או כדי לגרוע 
מאחריותו הבלעדית של המפעיל לטיב� של עבודות ההתאמה ו/או יתר הפעולות 
נשוא היערכות המפעיל ו/או לכל נזק ו/או הפסד מכל מי� וסוג שהוא שיגרמו 

שר אליה�, והמפעיל יהיה מושתק ומנוע מלטעו� כל טענה בקשר בגינ� ו/או בק
  לכ'.

המפעיל מצהיר בזאת, כי ידוע לו שעבודות ההתאמה יבוצעו בשטח בו מתקיימת  1.4.10
באופ� רצי% במהל' שעות היממה פעילות תעופתית ואשר בו מצויי� באופ� תדיר 

במהל' כל נוסעי�, מלווי�, מקבלי פני�, עובדי� וגורמי� רבי� נוספי� וכי 
תקופת ההתאמה, יבצע את עבודות ההתאמה בצורה זהירה, באופ� המשתלב ע� 
הפעילות אותה מקיימת הרשות בנמל ו/או ע� השירותי� המוענקי� בנמל, על ידי 
הרשות ו/או על ידי מי מטעמה ולרבות על ידי בעלי הרשאה אחרי� ו/או נוספי� 

ו באמצעות מי מטעמו, כל מטע� הרשות, וכי בכל מקרה לא יבצע בעצמו ו/א
פעולה שהיא, העלולה להוות הפרעה ו/או הגבלה ו/או מפגע ו/או מטרד ו/או שיש 



בה על מנת לגרו� נזק או אי נוחות, וזאת ה� לרשות ו/או לכל מי מטעמה ו/או 
לציבור המשתמשי� בנמל התעופה ו/או לכל צד שלישי שהוא, לרבות מקבלי 

לתפעולו ו/או לפעילותו הסדירה של הנמל,  הרשאה נוספי� מטע� הרשות ו/או
ישא באחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאותיה של הפרת התחייבויות יוהמפעיל 

זו, על ידו ו/או על ידי כל מי מטעמו וכ� יפצה ו/או ישפה את הרשות, מיד ע� 
דרישתה הראשונה לכ', בגי� כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתופנה כנגד 

  האמור. הרשות בגי� 

המפעיל מתחייב בזאת, כי ידוע לו שיתכ� ויאל! לבצע את עבודות ההתאמה  1.4.11
בשעות עבודה חריגות ו/או בתנאי� מיוחדי� והינו מתחייב לעשות כ�, וכ� 
מתחייב להישמע לכל הוראות הרשות בעניי� זה, והכול מבלי שתהא לו על טענה 

  ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כנגד הרשות בגי� כ'.

המפעיל מתחייב בזאת, כי כל ההוראות המחייבות בעניי� עבודות ההתאמה  1.4.12
המפורטות בחוזה, יחולו בשינויי� המחויבי�, ג� על יחסי� בינו ובי� קבל�/ני 
המשנה מטעמו שיבצעו את עבודות ההתאמה, וזאת מבלי לגרוע מאחריותו של 

  .המפעיל לביצוע עבודות ההתאמה בהתא� להוראות המפורטות בחוזה

במהלכ� וע� סיומ� של עבודות ההתאמה וכתנאי לביצוע בדיקות מסירה וקבלה,  1.4.13
יבצע המפעיל את כל הדרוש, בי� היתר בהתא� להנחיות הרשות ו/או מי מטעמה, 
על מנת לסלק ו/או לפנות ממקומות השירות ומסביבת�, מדי יו� ביומו, כל 

כל לכלו' ו/או ליקוי  אשפה ו/או חפ! או אד� וכ� לנקות ו/או לבצע תיקוני� של
במקומות השירות ובסביבת�, שנגרמו בשל עבודות ההתאמה ו/או בקשר עמ�. 

ישא המפעיל ילמע� הסר ספק מובהר בזאת, כי במהל' כל תקופת ההתאמה, 
באחריות הבלעדית, על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו לשינוע חומרי בניה, הציוד 

ות השירות וסביבת� וכ� לשמירה על כל והמתקני�, לפינוי אשפה ולניקיו� מקומ
 הציוד, המתקני�, החומרי� וכיו"ב שבמקומות השירות ובסביבת�.

לא עמד המפעיל באיזה מהתחייבויותיו על נספח זה לעיל במלוא� ובמועד�, תהיה  1.4.14
הרשות רשאית (א' לא חייבת), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל לאלתר את 

יל כל טענה ו/או תביעה בקשר לכ' ומבלי לגרוע החוזה, וזאת מבלי שתהיה למפע
 מכל זכות העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי די�.

  

  הגשת תוכניות 1.5

על ידי המפעיל  לאישור הרשות בהתא� לשלב  ב'  �הגשת תוכניות העמדה  1.5.1
 המפורט לעיל.

  המפעיל יגיש תוכניות העמדה העומדות במלוא� בהוראות המפורטות להל�:   1.5.2

תוכניות העמדה יעמדו בהוראות המפורטות  בנספח זה ובהנחיות שיינתנו באשר 
  לכל עבודת הפני� שיש לבצע במקומות השירות שהועמדו לרשות המפעיל. 

תוכניות העמדה יוגשו לאישור הרשות בהתא� ללוח אבני הדר' המפורט בנספח 
הציוד,  זה להל�. תוכניות העמדה יכללו את מיקומ� של כל סוגי הריהוט,

האחסו�, אמצעי התצוגה, התשתיות הנדרשות תו' התאמה לשיטת תפעול 
מקומות השירות, תנועת הלקוחות והשירות ללקוח. כמו כ� יכללו התוכניות 

  חת' אחד לפחות המציג גבהי�.

    DWG( שבעה ) עותקי� ועל גבי קוב! במדיה מגנטית בפורמט 7התוכניות יוגשו ב   
   

 

.  

צוע על ידי המפעיל לאישור הרשות בהתא� לשלב ג' המפורט הגשת תוכניות בי 1.5.3
  לעיל.

המפעיל יגיש לרשות תוכניות ביצוע המתוכננות ומאושרות ע"י מתכנני�  1.5.4
  הכוללות : 1.1.5מורשי� בהתא� לסעי% 



  .1: 50תוכנית תנוחה בקנ"מ  •

  .1: 25חזיתות בקנ"מ  •

  .1: 25חתכי� בקנ"מ  •

  ,   1: 10פרטי ביצוע בקנ"מ   •

  . ,  1: 10רות וריהוט בקנ"מ  פרטי נג •

 .1: 50תוכנית חשמל, תקשורת, תאורה ושילוט בקנ"מ  •

 1:50תוכנית מיזוג אויר בקנ"מ  •

מי� קר� וחמי�, כבוי אש, כבוי אוטומטי  –אינסטלציה  מערכות תוכנית •
 1:50בקנ"מ (ספרינקלרי�), איסו%, טיפול ושאיבת שפכי�, גז בישול 

 1:50תוכנית תקרה בקנ"מ  •

או מקירות חתומה על ידי ו/פרטי תליה של תקרות וכל אלמנט תלוי מתקרה  •
 1:50 בקנ"מ קונסטרוקטור

  במסעדות, מטבחי� ובאזורי� רטובי� תוכניות איטו� ו/או מפרטי איטו�. •

  .1: 50תוכנית שילוט בקנ"מ  •

תוכנית בטיחות אש מאושרת ע"י מתכנ� בטיחות ומותאמת לתקני�  •
 "פ ההנחיות בנספח זה ונספח בטיחות אש לחוזה.הנדרשי� במבנה וכנדרש ע

הנחיות לתכנו� של יוע! נגישות, ותכנו� נגישות המוטמע בתוכניות  •
בהתא� למסמכי� הקבועי�  ההנחיות יהיוהאדריכליות השונות. 

בתקנות כשה� חתומי� ע"י מורשה נגישות מתו"ס (מבני�, תשתיות 
 וסביבה) ומורשה נגישות השירות.

המוטמע בתוכניות האדריכליות אקוסטיקה � של יוע! הנחיות לתכנו •
  השונות.

תוכניות יוגשו בגיליונות בגודל המתאי� לדרישות לעיל ופרטי� בחוברת   •

A4/A3. 

 ע"ג התוכניות תצוי� מספר הגרסא,  ש� המפעיל וש� המתכנ�. •

 תוכניות שלא יוגשו במלוא� יוחזרו לצור' הגשה מלאה. •

 ומסמכי� בשפה העברית.המפעיל יגיש את כל התוכניות  •

קבלני קבל�, המפעיל אחראי להפצת תוכניות העבודה המפורטות שאושרו ל •
 החומרי� מטעמו.הציוד והמשנה ולספקי 

 המפעיל יישא בכל ההוצאות הקשורות בשכפול תוכניות העבודה ובהפצת�. •

 הרשות תבדוק את התוכניות ותחזיר עותק מאושר למפעיל להמש' טיפול. •

( שבעה ) עותקי� ועל גבי קוב! במדיה מגנטית בפורמט  7שו  ב התוכניות יוג •
DWG 

תוכניות הביצוע יוגשו לאישור הרשות, בהתא� ללוח אבני הדר! כמפורט 
  .בנספח זה להל�

  

  : לתוכניות הביצוע יצר% המפעיל את המסמכי� הבאי�

לוח זמני� בסיסי ותוכנית עבודה לביצוע  בהתא� למפורט בהוראות נספח  •
 זה.

 תוכניות בקרת איכות.  •



בדיקות קבלה, מסירה, רישיו� עסק, הצגת בגמר עבודות ההתאמה ובמסגרת 

 � ASרט בשלב ח' לעיל,המפעיל יגיש לרשות תוכניותפוכמוהכשרת נאמני
MADE  של מקומות השירות, לתחו� הבינוי והמערכות שבוצעו ע"ג מדיה

הרשות, כולל חוברת הפעלה שינתנו ע"י  התיב"� מגנטית, ע"פ סטנדרטי� לקבצי
 אביזרי� במקומות השירות ובשטחי� העורפיי�.הותחזוקה של המתקני� ו

  

  :הערות

בדיקת התכניות ע"י הרשות, לא תתפרש כאילו נבדקו החיבורי� לתשתיות,   .א
הכמויות וההיבטי� ההנדסיי� והקונסטרוקטיביי� של התוכניות. אלא 

של התוכניות שהוגשו על ידי הבדיקה  מתייחסת א' ורק להתאמת� הכללית 
  המפעיל להוראות נספח זה, החוזה ונספחיו.

דרישות ס% בהתא� החומרי�/הציודי� והגמרי� יתוכננו ויבוצעו בהתא� ל  .ב
 להל�. מפורטל

  

במסגרת הגשת תוכניות הביצוע, יציג המפעיל בפני הרשות, את פרטי התכנו�, 
האלמנטי� השוני�.  כולל לוח חומרי�, חיפויי� וגווני� שנבחרו לביצוע

 �המפעיל יגיש לאישור לפני ההתקנה אלטרנטיבות למוצרי פרזול, מחברי
ופרטי קצה כולל קטלוגי� של היצר�. פרטי� אלו יאושרו כדוגמאות אצל 

 הרשות. שימוש בחומרי� האמורי� מותנה באישור מראש.

  

1.5.5 �  מפרטי

  וההנחיות הבאות:התכנו� והביצוע על ידי המפעיל  יעשו על פי המפרטי� 

 המפרט הבי� משרדי שבהוצאת משרד הביטחו� במהדורתו האחרונה.  .א

 מפרטי� מיוחדי� המפורטי� בנספח זה להל� .  .ב

 

1.5.6 �  תקני

כל חומרי הבניה והביצוע יעמדו בדרישות התק� הישראלי ובהעדר� בדרישות 
  התק� האמריקאי, והאיחוד האירופאי בהתאמה. 

התא� לתקני� בלבצע את התכנו�  יש  � 3בטרמינל  בנושא בטיחות אש

למעט נושא דלתות האש שבו יותר ביצוע על פי התק�  NFPA �הרלוונטיי� ב
  הישראלי.

  

  כללי �ביצוע עבודות ההתאמה  1.6

  התחברות לתשתיות קבועות 1.6.1

לצור' התחברות לתשתיות קבועות כגו� מי�, חשמל, תקשורת, ביוב, דלוחי�, 
"ראש קצה" עד לכניסה למבנה כבוי אש, גלוי אש. יסופקו תשתיות  

למתח�/אתר, ביצוע כל הנדרש להתחברות לתשתיות "ראש קצה" כולל לוחות 
  מישנה יבוצעו ע"י המפעיל ועל חשבונו

, לרבות פתחי� ועד למחו! למבנה מהמתח� ויניקהביצוע תעלות נידו% 
יבוצעו על ידי המפעיל ועל איטו� ו/או איטומי אש בקירות ובתקרות עבור�, 

  בונו.חש

  

  

  הנחיות כלליות 1.6.2



ביצוע עבודות ההתאמה בזמ� תפעול שוט% של הטרמינל מחייב את המפעיל 
לשמירה קפדנית על הנחיות וכללי התנהגות בכל שלבי הביצוע בכל הכרו' 

, בשינוע פסולת בני�, בשימוש והמערכות בשינוע סחורות, בביצוע הבינוי
ובניקיו� באתר ובסביבתו ובשו� בתשתיות זמניות, בבטיחות, בבטיחות אש 

מקרה לא תופרע תנועת ונוחות הנוסעי� בטרמינל בעקבות הביצוע על ידי 
  המפעיל.

  ניהול, תאו� וביצוע העבודה מטע� המפעיל  1.6.3

מנהל הפרויקט מטע� המפעיל לנושא התאו� ההנדסי והביצוע בכל שלבי 
דסאי בניי� או הייזו�, התכנו� והבצוע  ( להל�: "מנהל הפרויקט" ) יהיה הנ

או מהנדס רשו�, בעל ניסיו� של שני� לפחות   7בעל ניסיו� של אדריכלות רשו� 
  שני� לפחות   5

מנהל עבודה מטע� המפעיל אשר ימצא בכל שלבי הביצוע במתחמי מקומות 
השירות, ינהל ויפקח על ביצוע העבודה ע"פ כל החוקי�, ההנחיות וההוראות 

  רד העבודה  ( להל�" מנהל העבודה" ).בנספח זה יהיה מוסמ' מטע� מש

, עובדי קבלני משנה וספקי� מטע� הקבל� עובדימנהל העבודה יוודא כי כל 
  המפעיל מקיימי� אחר הוראות נספח זה .

מנהל העבודה יידע את גורמי הרשות על אופ� ודר' שמירת הקשר השוט% עמו. 
 . הבטיחותעל מנהל העבודה לנהל יומני עבודה כמתחייב בתקנות 

  שינוע חומרי� על ידי המפעיל 1.6.4

  יבוצע ע"פ הנחיות הרשות שינתנו במהל' ישיבת קד� הביצוע.

  פינוי פסולת על ידי המפעיל  1.6.5

יבוצע ע"י המפעיל למכולה מוגדרת, ע"פ הצור' ולפחות בסו% כל יו� עבודה, תו' 
  הקפדה על שימוש בכלי שינוע שאושרו ושאינ� גורמי� נזק לרצפה/ריצו%. 

  ימוש במעליות על ידי המפעיל ש 1.6.6

  השימוש במעליות לשינוע חומרי� יתבצע רק במעלית שאושרה לכ' מראש. 
המפעיל מתחייב להקפיד על עמידה בעומסי� המותרי� ועל שימוש אחראי 

המפעיל יהיה אחראי המפעיל יהיה אחראי לביצוע הגנות על המעלית , וזהיר. 
  ה ע"י מי מטעמו.לכל נזק שיגר� למעלית במהל' השימוש ב

  הסתרת מקו� העבודה 1.6.7

על המפעיל לבצע הסתרה של אזור העבודה ע"י הקמת קונסטרוקציית ע!/פח 
מ' לפחות,  2.00וכיסוי במלמי� לב� או בפנל אחר ש"ע מכל סוג שהוא בגובה 

לרבות דלת כניסה ע� מנעול.על המסתור ו/או הגדר ייתלו שלטי אזהרה באנגלית 
 ס"מ. �100/60ני�, הכניסה אסורה" בגודל שלא יקט� מובעברית "סכנה כא� בו

  המבנה. ברצפתביצוע ההסתרה יהא ללא פגיעה 

  

 תהלי! תיאו� עבודות על ידי המפעיל  מול הרשות � ביצוע עבודות ההתאמה 1.7

  ישיבת קד� ביצוע 1.7.1

מנהל הפרויקט מטע� המפעיל, מנהל העבודה מטע� המפעיל , הקבל� הראשי 
ביצוע, שתנוהל ע"י מנהל צוות �וקבלני המשנה מטעמו ישתתפו בישיבת קד�

הזכייני�  ברשות לפני תחילת ביצוע העבודה בשטח, לש� קבלת הבהרות לגבי 
  נהלי העבודה ותיאו� הביצוע בשטחי השירות, כמפורט בנספח זה. 

תתקיי� במקו� השירות, או במקו� אחר  שיקבע ע"י מנהל  הביצוע קד�יבת יש
  צוות זכייני�, ותלווה בסיור באתר במידת הצור'.

בישיבה זו יציג המפעיל את לוח הזמני� הבסיסי, תוכנית העבודה הכוללת את 
  .ולאישורה של הרשות לבדיקתה העבודהשיטות ותאו� שלבי ביצוע 



ט של לוח גנט ערו' בתוכנת מחשב, אליו יצור% מסמ' לוח הזמני� יהיה בפורמ
  תוכנית עבודה.  

תוכנית העבודה תתאר את העבודה והפעולות הבסיסיות המצוינות בלוח הזמני� 
  .באופ� ברור

  ישיבות שוטפות 1.7.2

המפעיל והקבל� הראשי מטעמו ישתתפו בישיבות השוטפות שהרשות תזמ� 
  ותנהל בפרקי זמ� לפי הצור'.

לוח זמני� לישיבות ותפי! אותו לידיעת המפעיל, המפעיל הרשות תכי�  •
מתחייב לזמ� את הקבלני� קבלני המשנה, מנהל העבודה, מנהל הפרויקט 

 והספקי� הפעילי� מטעמו בעבודות ההתאמה.

הישיבות השוטפות ע� המפעיל, הקבל� הראשי מטעמו, קבלני� אחרי�  •
 יתר :קבלני המשנה וספקי החומרי� מטעמו, תכלולנה בי� ה

 לוח זמני� עמידה בפירוט התקדמות העבודה, תיאו� עבודות, בחינת  −

 לביצוע.

 בקרת איכות. −

 מחלקות נציגי עפ"י הצור' יוזמנו (לישיבה נהלי בטיחות עמידה ב −

 .)הרשות מטע� ומפקחי�ו/או  בטיחותה       

ימי�  7כל אחד מ� הצדדי� רשאי לזמ� ישיבה מיוחדת. הצד המזמי� יודיע  •
לכל המוזמני� ולרשות על מועד הישיבה ועל הסיבה לזימונה וכ� יגיש מראש 

 רשימת נושאי� לדיו�.

הרשות תכי� סיכו� דיו� ותפי! העתק לכל המשתתפי�, לכל אחד מ� הגופי�   •
 שההחלטות שנתקבלו בישיבה נוגעת לה�.

  זוהי זכות� וחובת� של המשתתפי� בישיבה להגיש הערות לסיכו� הדיו�.  •
 ו� מהווה התיעוד הרשמי של תוצאות הישיבה.סיכו� הדי

על המפעיל לבצע את העבודות בהתא� ללוח הזמני� שהוגש על ידו ושאושר על 
ידי הרשות ולספק לרשות את הנתוני� הדרושי� לצור' בקרה על התקדמות 

 הביצוע בפועל בהשוואה ללוח הזמני� המאושר.

כפי שיתבקשו וברמת הפירוט  המפעיל יגיש לרשות דוחות, תוכניות, גרפי� וכד',
  הנדרשת.

  

 תכנו� ותיאו� העבודות על ידי המפעיל  1.7.3

המפעיל מתחייב לבדוק, לתכנ� ולתא� את עבודתו, להשתת% ולסייע בתיאו� 
  הכללי של עבודתו. פעולות אלה יכללו בי� היתר :

אי� (בלתי ניתנת להפרדה) �תיאו� סדר העבודה, תזמו�, עבודה שהיא בילט •
הציוד, מיקו�, דרישות שרות והכנות לתשתיות, התאמת החומרי�, מער' 

חיבורי� זמניי� וקבועי�, מידות השטחי� הדורשי�, כ' שכל חילוקי 
 הדעות יבואו על פתרונ� לפני התחלת ביצוע העבודה.

המפעיל מתחייב לדווח לרשות על כל הפרעה, ליקוי או אי התאמה  •
תיקוני� מומלצי� על ידו ועל כל  שמתגלי� במהל' ביצוע העבודות, יחד ע�

כשל בתיאו� ביצוע העבודה מטעמו ע� מפעילי� אחרי�.הרשות תחליט 
לגבי הצד או הצדדי� האחראי� לתיקו�, ותית� הוראה באשר לאופ� בו יבוא 

 המצב על תיקונו.

  

 



הרשות רשאית להורות על שינויי� במער' ובמיקו�, כפי שיידרש כדי  •
שינוי� מסוג זה לא יגרמו לכל שינוי שהוא  שהעבודות ישתלבו נכונה.

בלוחות הזמני� שנקבעו לביצוע העבודות ו/או לכל שינוי שהוא בחיוביו 
 הכספיי� של המפעיל כלפי הרשות בהתא� לחוזה.

  

1.8  � לתכנו� וביצוע של עבודות ההתאמהואבני דר! לוחות זמני

 

 וחלוקה לסוגי מתחמי� הגדרות 1.8.1

•  � .מ"ר 200עד  –שרות רגילמתח

• � .מ"ר 500מ"ר ועד  201 �מתח� מ – שירות גדול מתח

• �מ"ר לגבי מתחמי� אלו יקבע לו"ז  500מתח� מעל  – שירות חריג מתח
  פרטני בהתא� למהות המתח�.

  דוכני�, דלפקי מכירה •

• �מתחמי� המשמשי� להסעדה, הכנת  – מטבחי�, מסעדות, אזורי� רטובי
הנדרש לביצוע עבודות , מקלחות וכל חלק "רטוב" במתח� שירותי�מזו�, 
 .איטו�

) למעט שבתות 14:00ימי עבודה, ימי� ראשו� עד שישי (כולל עד השעה  –"עי •
 .חגי� ומועדי ישראל

 עבודותעבודות התאמה במתחמי� חדשי� ו/או –עבודות התאמה נרחבות  •
שיפוצי�/שינויי� נרחבי� במתחמי� קיימי� הדומות במהות� ו/או היקפ� 

 � חדשי�.לעבודות התאמה במתחמי

  .תחמי� קיימי�עבודות התאמה במ–עבודות התאמה חלקיות  •
  

מובהר בזאת במפורש, כי עבודות ההתאמה יתבצעו בהתא� ללוחות הזמני� 
  . עבודות ההתאמההנקובי� בנספח 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 לוחות זמני� ואבני דר! לעבודות התאמה נרחבות 1.8.2

  



 לוחות זמני� ואבני דר! לעבודות התאמה חלקיות 1.8.3

  

אזור שירות עד   השלב 
  מ"ר 200

מעל אזור שירות 
  מ"ר 200

דוכני�, דלפקי 
  מכירה

 ,�מטבחי
מסעדות 
 �ושטחי
"�  "רטובי

מועד  –שלב א' 
  ישיבת התנעה

על פי החלטת 
צוות  מנהל

  זכייני�

על פי החלטת 
מנהל צוות 

  זכייני�

על פי החלטת 
מנהל צוות 

  זכייני�

על פי החלטת 
מנהל צוות 

  זכייני�

ישיבת   –שלב ב' 
הגשת תוכניות 
 העמדה ותפעול  על

  ידי המפעיל

  י"ע 14

ממועד ישיבת 
  ההתנעה

  י"ע 14

ממועד ישיבת 
  ההתנעה

  י"ע 14

ממועד ישיבת 
  ההתנעה

  י"ע 14

ממועד ישיבת 
  ההתנעה

הגשת –שלב ג' 
תוכניות עבודה 

  מפורטות

  י"ע 30

  מסיו� שלב ב'

  י"ע 30

  מסיו� שלב ב'

  י"ע 30

  מסיו� שלב ב'

  י"ע 45

  מסיו� שלב ב'

שלב ד' אישור 
עבודה תוכניות 

מפורטות  על ידי 
  הרשות

  י"ע 7

  

  מסיו� שלב ג'

  י"ע 7

  

  מסיו� שלב ג'

  י"ע 7

  

  מסיו� שלב ג'

  י"ע 10

  

  מסיו� שלב ג'

שלב ה' תיקו� 
תוכניות עבודה 
מפורטות על ידי 

  המפעיל.

  י"ע  7

  מסיו� שלב ד'

  י"ע 7

  מסיו� שלב ד'

  י"ע 7

  מסיו� שלב ד'

  י"ע 10

  מסיו� שלב ד'

קד� פגישת  � שלב ו' 
  ביצוע

במועד מסירת 
הנכס ו/או 
לאחריו כפי 

שיקבע על ידי 
צוות מנהל

 זכייני�

במועד מסירת  
הנכס ו/או 
לאחריו כפי 

שיקבע על ידי 
מנהלצוות 

 זכייני�

במועד מסירת 
הנכס ו/או 
לאחריו כפי 

שיקבע על ידי 
מנהלצוות 

 זכייני�

במועד מסירת 
הנכס ו/או 
לאחריו כפי 

שיקבע על ידי 
מנהלצוות 

  כייני�ז

ביצוע  �שלב ז' 
עבודות ההתאמה 
במתח� במקומות 

  השירות

  י"ע 60

ממועד ישיבת 
 קד� ביצוע

  י"ע 90

ממועד ישיבת 
 קד� ביצוע

  י"ע 30

ממועד ישיבת 
 קד� ביצוע

  י"ע 90

ממועד ישיבת 
  קד� ביצוע

בדיקות  �שלב ח' 
קבלה,ומסירה 

סופית , רישיו� 
עסק, הכשרת 
והצגת נאמני� 
שוני� והגשת 

  .AS Madeתוכניות

  י"ע 7

 מסיו� שלב ז' 

  י"ע 7

 מסיו� שלב ז'

  י"ע 7

 מסיו� שלב ז'

  י"ע 7

  מסיו� שלב ז'



 הפעילות במקומות השירות 1.9

  גישה וחנייה 1.9.1

אזור שירות עד   השלב 
  מ"ר 200

אזור שירות מעל 
  מ"ר 200

דוכני�, דלפקי 
  מכירה

 ,�מטבחי
מסעדות 
 �ושטחי
"�  "רטובי

מועד  –שלב א' 
  ישיבת התנעה

על פי החלטת 
מנהל צוות 

  זכייני�

על פי החלטת 
מנהל צוות 

  זכייני�

על פי החלטת 
מנהל צוות 

  זכייני�

על פי החלטת 
מנהל צוות 

  זכייני�

ישיבת   –שלב ב' 
הגשת תוכניות 
העמדה ותפעול  על 

  ידי המפעיל

  י"ע 14

ממועד ישיבת 
  ההתנעה

  י"ע 14

ממועד ישיבת 
  ההתנעה

  י"ע 14

ישיבת ממועד 
  ההתנעה

  י"ע 14

ממועד ישיבת 
  ההתנעה

הגשת –שלב ג' 
תוכניות עבודה 

  מפורטות

  י"ע 30

  מסיו� שלב ב'

  י"ע 30

  מסיו� שלב ב'

  י"ע 30

  מסיו� שלב ב'

  י"ע 45

  מסיו� שלב ב'

שלב ד' אישור 
תוכניות עבודה 
מפורטות  על ידי 

  הרשות

  י"ע 7

  

  מסיו� שלב ג'

  י"ע 7

  

  מסיו� שלב ג'

  י"ע 7

  

  מסיו� שלב ג'

  י"ע 10

  

  מסיו� שלב ג'

שלב ה' תיקו� 
תוכניות עבודה 
מפורטות על ידי 

  המפעיל.

  י"ע  7

  מסיו� שלב ד'

  י"ע 7

  מסיו� שלב ד'

  י"ע 7

  מסיו� שלב ד'

  י"ע 10

  מסיו� שלב ד'

פגישת קד�  � שלב ו' 
  ביצוע

במועד מסירת 
הנכס ו/או 
לאחריו כפי 

שיקבע על ידי 
צוות  מנהל

 זכייני�

במועד מסירת    
הנכס ו/או 
לאחריו כפי 

שיקבע על ידי 
צוות  מנהל

 זכייני�

במועד מסירת 
הנכס ו/או 
לאחריו כפי 

שיקבע על ידי 
צוות  מנהל

 זכייני�

במועד מסירת 
הנכס ו/או 
לאחריו כפי 

שיקבע על ידי 
צוות  מנהל

  זכייני�

ביצוע  �שלב ז' 
עבודות ההתאמה 
במתח� במקומות 

  השירות

על פי החלטת 
מנהל צוות 

בהתא� זכייני� 
להיק% ומהות 

  העבודות

ממועד ישיבת 
 קד� ביצוע

על פי החלטת 
מנהל צוות 

זכייני� בהתא� 
להיק% ומהות 

  העבודות

ממועד ישיבת 
 קד� ביצוע

על פי החלטת 
מנהל צוות 

זכייני� בהתא� 
להיק% ומהות 

  העבודות

ממועד ישיבת 
 קד� ביצוע

על פי החלטת 
מנהל צוות 

זכייני� בהתא� 
להיק% ומהות 

  העבודות

ממועד ישיבת 
  קד� ביצוע

בדיקות  �שלב ח' 
קבלה,ומסירה 

סופית , רישיו� 
עסק, הכשרת 
והצגת נאמני� 
שוני� והגשת 

  .AS Madeתוכניות

  י"ע 7

 מסיו� שלב ז' 

  י"ע 7

 מסיו� שלב ז'

  י"ע 7

 מסיו� שלב ז'

  י"ע 7

  מסיו� שלב ז'



או בכל מקו� אחר  נמל/הטרמינלהמפעיל לא יאחס� בכבישי ה •
חומרי�, טובי�, ציוד ולא יחנה רכבי� ללא קבלת אישור הרשות 

הרשות שומרת לעצמה את הזכות להגביל או להרחיב את מראש.
 , או לשנות אותו.טרמינל השטחי הנמל/השימוש המותר ב

יוקצה אזור שישמש  המפעיל וכל מי מטעמו של רכבי�לחניית  •
כמגרש חנייה. כניסה לשטח זה תותר א' ורק לעובדי�, לאורחי 

ההסדר המפורט  .המפעיל ולכל גור� אחר שאושר לו שטח חניה
בסעי% זה הוא הסדר החניה היחיד שיותר. כלי רכב שיחנו מחו! 

הגרירה תחול על בעל  עלות.   להיגרר עלולי� לחניה המאושר לאזור
 המפעיל.הרכב ו/או על 

ית עובדי� מטע� המפעיל, המפעיל יארג� על יא� אי� הסדר לחנ •
 .טרמינלנמל/חשבונו הסדרי חנייה משלו מחו! ל

  טרמינלנמל/הגבלות ב 1.9.2

המפעיל יגביל את פעילותו לאזור שהתירה לו הרשות, ולא יעמיס  •
את מקו� השירות ו/או האזור המורשה בעוד% בלתי סביר של 

או /ו תפעוליתלולי� לגרו� להפרעה חומרי� או של ציוד אשר ע
ו/או או הפרעה לאחזקת תשתיות ראשיות ו/הפרעה לדרכי מילוט 

  חורגי� מהמשקל המותר למ"ר.

הרשות שומרת לעצמה את הזכות להגביל או להרחיב את השימוש  •
 טרמינל, או לשנות אותו.שטחי הנמל/הבהמותר 

השירות הרשות לא  תספק שירותי שמירה ספציפיי� של מקומות  •
מקומות השירות ו/או כל ציוד של המפעיל ו/או מי מטעמו שיובא ל

 במסגרת ביצוע עבודות ההתאמה. �או לסביבת

המפעיל וכל קבל� ו/או עובד מטעמו נדרשי� למלא אחר נוהלי  •
וממנו,   מקומות השירותלהביטחו� של רשות, בכל הנוגע לגישה אל 

ר כל החוקי� והתקנות לתגי זיהוי ולאישורי כניסה למכוניות, ואח
 המתייחסי� לנוהלי הביטחו� של הרשות.

 הגנה על חומרי� ותוצרי ביצוע של המפעיל 1.9.3

המפעיל מתחייב לקיי�, במש' כל תקופת ביצוע העבודה הגנה מתאימה ורצופה 
על כל תוצרי העבודה שלו, לבל יינזקו. בנוס% לכ' יג� המפעיל (וכל מי מטעמו) על 

באזור ביצוע עבודות ההתאמה מפני פגיעה. המפעיל יישא כל רכוש ובינוי אחר 
באחריות לכל סיכו� של אובד�, פגיעה או נזק שנגרמו לעבודתו או לחלק ממנה, 

  לציוד ולחומרי� כתוצאה מכל סיבה שהיא.

המפעיל יבנה מחדש, יתק� וישחזר כל אובד�, פגיעה או נזקי� לעבודה. בניה 
  היו על חשבונו של המפעיל.מחדש, תיקו� או שחזור מעי� אלו י

הרשות לא תהיה אחראית לכל אובד�, גנבה או נזק לציוד או חומרי�, או לנזק 
לעבודה במקומות השירות (ככל שנגרמו כתוצאה מביצוע עבודות ההתאמה ע"י 

  המפעיל ו/או מי מטעמו).

  המבנה (הקיימי�) ותשתיות הגנה על גימורי 1.9.4

  : המפעיל מתחייב

הגמורי�, כולל עמודי� ופתחי דלתות המשמשי�  להג� על כל המשטחי� •
 כמעברי� דרכ� משנעי� חומרי� וציוד.

 ציוד וחומרי� על משטחי� אלה.רצפות באזורי תנועה, לפני העברת להג� על  •

 לשמור על כל המשטחי� נקיי�, ללא נזקי� וע� הגנה מתאימה. •

 להניח חומרי עבודה וציוד באופ� שימנע הפרעה לתנועת הנוסעי�. •



מלא אחר כל המגבלות והדרישות לגבי עומס מותר במקומות השירות ל •
 .המבנהבתחומי 

 המפעיל ישמור חומרי� וציוד בהתא� להוראות היצר�. •

 למנוע התפשטות אבק. •

המפעיל  יוודא נקיטת צעדי� להגנה על תשתיות אינסטלציה קיימות בתחו�  •
צנרת ביוב הגנה על צנרת ביוב חשופה, איטו� פתחי  :עבודתו. בכלל זה

עבודות , חיפוי מערכות כיבוי הלמניעת חדירת פסולת בניי� בתהלי' ביצוע 
  �מתקני אספקת מי� ואש אוטומטיות (ראשי מערכת וספרינקלרי�) 

 .בה� פיסיתגיעה פלמניעת נזקי צבע ,טיח ו/או 

 בטיחות בעבודה 1.9.5

המפעיל (וכל מי מטעמו) יפעל בביצוע העבודות בהתא� להוראות נספח  •
 הבטיחות. 

על המפעיל לוודא שכל הקבלני� העובדי� בשטחיו מטעמו ימלאו  •
� לנוהלי בקפדנות אחר כל ההנחיות, החוקי� והתקנות המתייחסי

דגש מיוחד יינת� לעבודות בגובה,  . הבטיחות בכל מש' עבודת�
 ת, עבודה באש גלויה, ריתו' ועבודות חשמל.פיגומי�, תליה זמני

 התחייבויותיו האמורות של המפעיל כוללות, בי� היתר : •

ניהול ישיבות בנושאי בטיחות, ביצוע פיקוח על עובדיו וקבלני משנה 
 וביקורות שוטפות.

על המפעיל להודיע לרשות מיד על כל אירוע בטיחות המתרחש במקומות 
צמו או באמצעות קבל� מטעמו) פנקס השירות וכ� להחזיק ולמלא(בע

  תאונות כנדרש. 

  

  תיעוד ומסמכי� בעבודה 1.10

על הקבל� מטע� המפעיל להחזיק במקומות השירותי� עותק נקי ושל� של  1.10.1
  המסמכי� המפורטי� מטה, כמסמכי תיעוד העבודה :

 תוכניות מפורטות לביצוע  המאושרות על ידי הרשות (העתקי שמש). •

 נספחי�, דוחות, שינויי�.מפרטי� מיוחדי� כולל :  •

תוכניות העבודה המפורטות המאושרות, קטלוגי�, דפי מידע, פנלי� לדוגמה  •
 ודוגמאות חומרי� שאושרו על ידי הרשות .

עותק מקורי של חוזה ההרשאה החתו�, על נספחיו, כולל שינויי� (א� וככל  •
 שיהיו).

אחר שהוכנס תיקוני�, פקודות, שינויי�, הנחיות עבודה וכל שינוי כתוב  •
 בחוזה.

 דוחות בדיקה. •

 יומ� עבודה. •

 תוכנית העבודה  •

יש להחזיק עותק אחד של� של כל המפרטי� המיוחדי�, כולל הערות ושינויי�,  1.10.2
 ועותק אחד של מסמכי ביצוע אחרי�. 

יש לציי� את שמו המסחרי של היצר�, הספק של כל מוצר ושל כל פריט ציוד  1.10.3
 המותקני� בפועל באתר

 יטי� נוספי� שלא פורטו במקור.יש לציי� פר 1.10.4



  

 3בטרמינל  דוכני� ודלפקי מכירה �וביצוע  עבודות התאמה קווי� מנחי� לתכנו�  .2

 הנחיות כלליות 2.1

מטרת ההנחיות הינה לקבוע את אפיו� השימוש, העיצוב וההנחיות לתכנו�  2.1.1
וביצוע של הדוכני� למסחר קמעונאי,וכ� לקבוע גדלי�, חומרי� ופרטי� 

 עבור שטחי האחסנה שבדוכני�, התאורה והשילוט עבור�.סטנדרטיי� 

המיקו� וקווי המתאר של הדוכני� נקבעו על מנת להדגיש את הנראות של כל 
דוכ� מחד, ולאפשר מרווחי� מספיקי� סביב� לקהל הלקוחות, מבלי לחסו� את 

  תנועת הולכי הרגל או להפריע לגישה מאיד'.

ני מסחר בעלי מראה המשכי, בצורות תצורת הדוכני� נקבעה בכדי ליצור דוכ
  קמורות דינאמיות המאפשרות קבלת אור' מרבי של דלפקי שרות.

ההנחיות מיועדות לתאר את טווח וגבולות התכנו� ולקבוע את אחריות� 
מובהר בזאת כי לא יורשה למפעיל להשתמש  התכנונית של המפעילי� בדוכני�.

א לתכנ� ולבצע דלפק חדש. כמו , אל"יד שנייה" המועתק למקו� השרות בדלפק 
גווני� למפעיל אשר הינו חלק מרשת עיצוב/כ� מובהר בזאת כי יותר שינוי ב

בסיסיות בעיצוב הדלפק כ' הדרישות העליו לשלב את  'ארצית או עולמית א
  .3לעקרונות העיצוב של טרמינל ככל שנית� יותא� ש

תמיכות האנכיות, גופי כל מרכיבי הדוכ�, הכולל דלפקי�, ארונות, הגימורי�, ה 2.1.2
התאורה והשילוט נחשבי� כחלקי� בלתי נפרדי� מחבילת ההוראות המחייבות 

 לתכנו� וביצוע של הדוכני�.

 גבהי� אבסולוטיי� נקבעו לארונות, הדלפקי�, גופי התאורה והשליטי�. 2.1.3

יש לתכנ� בדלפק אזור שירות המתוא� למוגבלי� בהתא� לחוק הנגישות  2.1.4
 הנגישות של הרשות.ובהתא� להנחיות יוע) 

 

2.2  � חומרי� וגמרי

 קמעוני. למסחר לדוכני�הנחיות אלה מתייחסות  2.2.1

 90 �הדוכני� למסחר קמעונאי מתוכנני� כאלמנטי� בגובה דלפק שגובה� כ  2.2.2
 ס"מ מגובה פני ריצו%, ע� דלפקי� היקפיי� שבמרכז� דלפק שירות פנימי.

 בקווימתאר כמופיעמשטחי הדלפקי� סביב בכל ההיק% יהיה מאב� גמר  •
על גבי  ע� מילואות מאב� או זכוכית. הדלפקי� נתמכי�בשרטוטי� 

 הארונות הנמשכי� ברצ% מגמר הריצו% עד לתחתית הדלפק.

 לרדיוסי� בהתא�יבנו מיחידות מודולריות קמורות /קעורות הארונות  •
חלד �אל כל יחידה נשענת על דפנות אנכיות מפלדת. בתכניות המפורטי�

 חלד�על בסיס בגמר חיפוי פלדת אלמשני צידיה ונתמכת 

הפנימי של הדוכ� חולק לתאי� עליוני� ותחתוני� כמופיע  בתכניות חלקו  •

 לצור' תיאור� (Storage)וכתאי "אחסו�"  (Display)" "תצוגה כתאי
ל שילוב נית� להשתמש בכל תא לצור' תצוגה או אחסו� בכהכללי. ע� זאת, 

 מה לצרכי המפעילשהוא בהתא

בהתאמה  הקדמית של הדוכני� תהיה מזכוכית שקופה או אטומההחזית  •
המפעיל לתצוגה או אחסו�, ותיבנה מפנלי זכוכית קמורי� ללא לצרכי 
 מסגרת.

 הדלפק תיבנה מדלתות קעורות, מזכוכית או רונותהחזית הפנימית של א •
 מתכת בחלק העליו� ומע! בחלק התחתו� כמופיע בשרטוטי�.

חומרי הגמר המותרי� עבור הדוכני� מוגדרי� בתשריטי� המצורפי� והינ�  2.2.3

 : החומרי� הבאי�



 :דלפק המכירות •

 .(Row Silk/Rare Ivory)גרניט הודי, "משי טבעי"/"שנהב" �:שפות אב

 גרניט הודי, "משי טבעי"/"שנהב".  מילואות אב�:

  מחוסמת, שקופה/אטומה בהתא� לצור'.זכוכית  מילואות זכוכית:

 :ארונות •

 זכוכית מחוסמת קמורה, שקופה ו/או אטומה כנדרש.�חזית חיצונית

  החלק העליו�: זכוכית קעורה, שקופה ו/או אטומה, מתכת  �חזית פנימית 

 חלד קעורה.�קעורה צבועה, פלדה אל

 החלק התחתו�: ע! בוק קעור ע� גימור טבעי.

הקדמית  חלד קמורה/קעורה בשני הצדדי� (החזית�חיפוי פלדה אל�מסד 
 והחיצונית).

  בי� יחידות הארונות ודפנות בחזיתות הצד:דפנות מפלדת  �דפנות חציצה 

 .4Fמס' מ"מ בגמר משי מוברש5חלדבעובי� אל

 :שער כניסה למתח� הדוכ� •
 זכוכית מחוסמת קמורה/קעורה, שקופה ו/או אטומה.

 : פרזול •
 חלד לכל פרזול גלוי, כל הצירי� יהיו סמויי�. � פלדה אל

 (לתמיכת פסי התאורה): זקפי� •
 חלד.�עמוד חלול עשוי פלדת אל

כל הזכוכיות תהינה מחוסמות מאחד מהסוגי� הבאי�: זכוכית שקופה או  2.2.4
זכוכית רבדי� ע� שכבת ביניי�, זכוכית מותזת חול  �אטומה בשילובי� שוני� 

 כיוונית.� על הצד האחורי בלבד, מראת זכוכית או זכוכית חד

ת, נית� לשלב קווי� אופקיי� רצופי� בי� משטחי בתכנו� מילואות הזכוכי 2.2.5
הזכוכית כמופיע בשרטוטי�, בהתא� לסוג הזכוכית ובגובה מישק שלא יעלה על 

 מ"מ. 2

פלדת , 4Fחלד יהיה גימור מוברש אורכי מט משי מס' � לכל מרכיבי פלדת אל 2.2.6
 .316האל חלד תהיה מסוג 

 מוקשה בתנור.מרכיבי מתכת במקומות המותרי� יהיו בגמר צבע אמייל  2.2.7

 

 תאורה 2.3

עיצוב זקפי התמיכה וטיפוס גופי התאורה לדוכני� מוגבלי� לסוגי� ולסידורי�  2.3.1
המופיעי� בתכניות לדוכני� ויהיו באחריות המפעיל. השימוש בכל סוג תאורה 

 אחר אסור.

הזקפי� יתמכו בפסי תאורה אופקי� בגובה כמופיע בשרטוטי� המצורפי�. פסי  2.3.2
חלד קמורי� בעלי רדיוס קט� שיהוו �רטי פלדה אלעשויי� מפ יהיו התאורה

בסיס לחיבורי גופי התאורה. יעשה שימוש בגופי התאורה כיווניי� לצורכי 
 תצוגה, במתח נמו' ובמרווחי� כמופיעי� בתכניות.

 תאורת ארונות הראווה תמוק� בהתא� לתכניות.  2.3.3

 מפעיל.להל�, ותיעשה ע"י ה 2.6תאורת השילוט תהיה בהתא� למפורט בסעי%  2.3.4

 

 בנספח זה) 8מערכות חשמל ותקשורת (ראו פרוט בפרק  2.4



 השימוש בתעלות גלויות או חיווט גלוי בדוכני� אסור בהחלט.  2.4.1

 יתוא� ע� מחלקת כיבוי והצלה. מומיקוש יש לבצע מפסק כבאי� 2.4.2

  

 הגנה בפני אש 2.5

לפעול על פי האמור בנספח עבודות ההתאמה זה ונספח בטיחות נדרש המפעיל  2.5.1
 .של הרשות ישור תקינות בטיחות אש ממחלקת כיבוי והצלהאאש לחוזה ולקבל 

כל ריהוט העשוי מע! יעובד ויוג� על ידי מערכת מעכבת בערה בהתא� להנחיות 
 מחלקת כיבוי והצלה.

 

 שילוט 2.6

על מנת לשמור על עקביות ואיכות התכנו� במבנה הטרמינל, כל השלטי� יתוכננו  2.6.1
נו� אלה, וכ� בהתא� הדרישות הספציפיות שלכל ויותקנו בהתא� להנחיות תכ

 שלט הנזכר להל�.

ס"מ הממוקמת מעל הדוכ� כמופיע  50השילוט יימצא בתו' רצועה בגובה  2.6.2
 ס"מ מפני הריצו%)  280 �+ (כ 4250בשרטוטי�, בגובה ס% עליו� של 

 רצועות השילוט ימוקמו במרכז הדוכ�. 2.6.3

ס"מ (גובה/אור') א'  170/50או ס"מ (גובה/אור')  160/50גודל השילוט יהיה  2.6.4
 ורק במקומות המסומני� בתכניות.

מ"מ בעומק מקסימאלי  50/100חלד �השלטי� יהיו עשויי� ממסגרת פלדה אל 2.6.5
 מ"מ ע� חזית אקרילית בצבע מט מוארת מאחור. 100של 

הגימור וגודל השלטי� מתוכנני� להשתלב ע� אופי מערכת השילוט בכל  2.6.6
  .3 השטחי� הציבוריי� בטרמינל

חלד, מרותכת או מחוברת באופ� סמוי �כל עבודת המתכת תהיה עשויה פלדה אל 2.6.7
 ליצירת מראה אחיד. כל הצירי� והברגי� והסוגרי� יהיו סמויי�.

 הארת השילוט תבוצע על ידי המפעיל. נית� לבצע את ההארה ע"י: 2.6.8

רצועת  אחורית סמויה או אינטגראלית בתו' קופסת השלט לאור' הארה •
 השלט.

 ט ניאו�שילו •

 אור אחיד ומלא על כל השטח.בפיזור  •

 שילוט מרצד/אלקטרוני.לא יאושר  •

 בעל תחזוקה נוחה.השלט יהיה  •

 להתקי� מפסק כבאי� לתאורת השילוט.יש  •

כל הנדרש לאספקת כוח ומתח נמו' יובא למקו� קופסת השלט על ידי הרשות  2.6.9
 כחלק מתשתיות הנכס. כל מיתוג יתוא� ע� הרשות.

 

 )Shop Drawings( תכניות ייצור 2.7

 בנספח עבודות ההתאמה. 1.5.4פורמט התכניות וקנ"מ עפ"י סעי%  2.7.1

תכניות הייצור שיוגשו ע"י המפעיל יפרטו את אופ� ההרכבה, מקומות עיגו�  2.7.2
וחומרי� של כל גופי התאורה לשילוט והתאורה לפני הייצור ו/או ביצוע של 

 העבודה לש� קבלת אישורי הרשות כמפורט לעיל.



ייצור של מתווה הדוכני�, פרטי עיגו�, פרטי ביצוע הארונות, פרטי  תכניות 2.7.3
הדפנות,הזכוכית, משטחי האב� וזקפי תמיכה של פסי התאורה יוגשו ע"י 

 המפעיל לפני הייצור ו/או ביצוע של העבודה לש� קבלת אישורי הרשות.

תכניות יצור פרטי זכוכית המראי� השיטה המוצעת לקיי� קווי� אופקי�  2.7.4
 � בתו' הזכוכית כמופיע בתכניות יוגשו לבדיקה לפני ייצור�.רצופי

 דוגמאות לחומרי�, צבעי� ופרטי גימור יוגשו לבדיקה לפני ביצוע העבודה. 2.7.5

 תוכניות הייצור המוגשות יהיו חתומות ע"י מהנדס מטע� המפעיל וע"י היצר�. 2.7.6

  

 רטובי� חנויות,מסעדות ואזורי� �וביצוע  עבודות התאמה קווי� מנחי� לתכנו�  .3

  חזית החנות והמסעדה 3.1

לא תותר סגירה אטומה של חזית החנות. יהיה נית�  � 3חנויות ומסעדות בטרמינל  3.1.1
לבצע חזית שקופה בלבד על ידי זכוכית קבועה יש להקפיד על תכנו� המשלב את 
מסגרות התריסי� הקיימי�. יש להקפיד על השארת אזור הבקרה, אזור שבו 

מ' למתח� השרות  3וריצו% השיש של הטרמינל נכנסי� כ תקרת הגבס הציבורית 
 על מנת לשמור על חזית אחידה וחיבור נאות ע� האזור הציבורי של הטרמינל.

, במבני� בנתב"ג מחו! לטרמינלי�,  בשדות תעופה 1חנויות ומסעדות בטרמינל  3.1.2
חזיתות בהתאמה עיצובית ל �החזית תתוכנ –פני� ארציי� ו/או מסופי� 

 .יתואמו ויאושרו ע"י הרשותש במבנה הקיימות

 

  שילוט 3.2

השילוט ימוק� בתו' ארגז מוכ� מראש בחזית  � 3חנויות ומסעדות בטרמינל  3.2.1
ס"מ ואורכו כאור' השער הקיי�. בשחקי�  50 �המתח�. בכיכר, בזרועות גובהו כ

אורכו כחזית החנות ובאול� מקבלי הפני� ימוק� השילוט בתחו� שיוגדר על ידי 
  הרשות.

, במבני� בנתב"ג מחו! לטרמינלי�,  בשדות תעופה 1ויות ומסעדות בטרמינל חנ 3.2.2
עיצובית לשילוטי� השילוט יתוכנ� בהתאמה  –פני� ארציי� ו/או מסופי� 

 יתואמו ויאושרו ע"י הרשות.קיימי� במבנה ש

שילוט ע� תאורה מרצדת. התאורה תהיה תאורת לד או  יותר לא ככלל 3.2.3
 .פלורוסנטי�

 כבאי� לתאורת השילוט. יש להתקי� מפסק 3.2.4

 

  נגישות 3.3

יוע!  להנחיותהתכנו� יכלול התאמות מקו� השרות על פי חוק הנגישות ובהתא�  3.3.1
  .הרשות לנושא הנגישות

 

3.4 � איטו

 :כללי 3.4.1

במטבחי�, מסעדות ואזורי� רטובי� יש לתכנ� מערכת איטו� על פי הנחיות 
איט� מפעיל רשאי להציע מערכת המפורט להל�, המפרט בהתא� לו הרשות

  אחרת בכפו% לאישור הרשות.

  

 



 :תאור העבודה 3.4.2

העבודה כוללת איטו� הרצפה הקונסטרוקטיבית לאחר החלקתה בכל שטחה עד 
לקירות המקיפי� אותה. האיטו� מתרומ� ברולקות על הקירות הפנימיי� 

  והחיצוניי�.

איטו� הרצפה כולל את כל השטח עד לקירות המקיפי� וכ� מתרומ� על תחתית 
לריצו%. ההתרוממות ע"י רולקה (להל� הגבהות).  עלס"מ מ 10עד מפלס הקירות 

  ההגבהות תהיינה ג� על קירות פנימיי� אשר כבר בוצעו. 

של צנרת אינסטלציה  חידוש איטו� סביב נקודות דיקור קיימות תיקו� ו/או יבוצע
אג% הנדסה  שיאושר ע"יהתיקו� יבוצע בהתא� למפרט  לסוגיה בתחומי הזכיי�.

  .אזרחית

 :עבודות הכנה 3.4.3

  הבאי�:ובדגשי�  1חלק  1752עבודות ההכנה יהיו בהתא� לת"י   

  



 תשתית לאיטו�  .א

 להיות יציבה ויבשה בכל עובייה.פני התשתית יהיוהתשתית לאיטו� חייבת 
חלקי� ללא בבליטות, שקעי� או סדקי�, ההחלקה תעשה ע"י שיו% של 
הבליטות הגדולות בדיסק ומילוי השקעי� בביטומ� ח� שישמש ג�  כשכבת 

  האיטו� הראשונה.

) או גדולי� ימולאו בבטו� פולימרי מסוג סטרקצ'ורייט (נגב אלוני שקעי�
  ש"ע מאושר.

  

 ניקוי שטחי הבטו� לאיטו�  .ב

וחומרי� זרי� ,  � (שמ�, צבע וכד'), סילוק חלקי� רופפי�הסרת כתמייכללו 
  .קוי יסודי מאבק.  הניקוי בעזרת שואבי אבק תעשייתיי�ינ

  

 תיקוני� בתשתית האופקית  .ג

תיקו� סדקי� בבטו�, הנראי� לעי�, יעשה ע� יריעה ביטומנית מקומית 
 4בנוס% ליריעת האיטו� והיא תהיה מאותו סוג כמו איטו� הרצפה, בעובי 

  ס"מ מאור' הסדק לכל כיוו�. �20ס"מ ואורכה יהיה גדול ב 33מ"מ, רוחב 

  סדר הפעולות

 ס"מ משני צידי הסדק.  20מריחת "פריימר" ברוחב  .1
 ס"מ. 5צביעה עבה על הסדק בפס סיד ברוחב  .2
הלחמת רצועת היריעה במלוא שטחה על פני הסדק כאשר פס  .3

 הסיד ימנע הידבקותה מעל לסדק.
 
  

 בתשתית האנכית (בהגבהות)תיקוני�   .ד

התיקוני� יבוצעו בשטחי� שאינ� חלקי� ומישוריות� פגומה, מחוררת או 
ע� בליטות, עד קבלת שטח חלק, מישורי ואחיד. התיקוני� כוללי�: סיתות 
הבליטות, ליטוש�, ניקוי יסודי של השטח והרטבתו. במידה והטיפול אינו 

  קת השטח.מספיק, מבצעי� מילוי החורי�, השקעי� והחל

  

 תעשה בשכבות כדוגמת טיח לוייהמעבודת   .ה

צמנט קישור אשר צמיגותה כשל "שמנת" תעשה ע� מלט  �שכבה ראשונה 
) גילאיע� מוס% הדבקה מסוג סיקלטקס (חב'  1:1מחול דק: צמנט שיורכב 

  או ש"ע מאושר המבטיח הדבקה. השימוש בלומר לפי הוראות יצר�.

שיורכב  אחיד וחלק תעשנה ע� מלט צמנטשכבות נוספות עד קבלת מישור 
  ע� מוס% הדבקה כנ"ל. 1:3מחול:צמנט 

ביו� אשפרת התיקוני� תחל ביו� התיקו� ע"י ריסוס במי� מספר פעמי� 
  .ימי� 4ותימש' לפחות 

  

 "רולקות"  .ו
 אופקי ואנכי.�יבוצעו לאור' המפגש בי� מישורי� שוני� .1
 בתוכנית. ס"מ או לפי המצוי� 10*10מידות משולש ה"רולקה"  .2
משופר במוס% הדבקה מסוג  1:3ע� מלט צמנט ביחס של  יעשה המשולש .3

על מנת לחסו' בזמ�, נית� להשתמש  או שו"ע מאושר. 2בי.ג'י.בונד 
העשויות מתערובת ביטומנית (משווק ע"י הלפרי� וע"י  ברולקות מוכנות

 נוטל).
 השכבה יש לשפש% ולהחליק. את .4



 ).ה' כאמור לעיל (סעי% האשפרה .5
קיטו� פינות ישרות ייעשה  המיועדת לאיטו� תהיה קטומה. ינהפ .6

 ס"מ לפחות. 2*2במידות
 

 יציקת חגורה חוסמת מי�  .ז

שתפקידה למנוע מעבר בכל היק% המטבח, בפתחי� יש לצקת חגורת בטו�, 
  במי� לאזורי� הצמודי� לו.שמתחת לריצו% בי� אזור המלא  מי� במילוי

  החגורה תבוצע על גבי יריעות האיטו� (אי� להחדיר קוצי� דר' האיטו�). 

מערכת האיטו� תעלה על החגורה, תכסה אותה ותתחבר לאיטו� הקיי� כ' 
  שיהיה אטו� מעל ומתחת לחגורה.

  החגורה וליצור רולקה בתחתית. ליש לקטו� את הפינות ש

  

 :עבודות האיטו� 3.4.4

 כללי  .א
של יריעות ביטומניות שיולחמו בכל שטח� האיטו� יבוצע  ע"י שתי שכבות 

  לתשתית, על גבי מריחות חמות של ביטומ� אלסטומרי.
  
  

 שכבת יסוד (פריימר) כתשתית למריחות ביט ומניות חמות  .ב

 תקינותה יש לנקות יסודית את השטחלאחר גמר הכנת התשתית ואישור 
  המיועד לאיטו�.

, או שווה ער' GS-474היסוד תהיה על בסיס תמיסה ביטומנית מסוג שכבת 

גר� למ"ר, תמרח בשכבה אחידה על פני התשתית: הרצפה,  250 ÷ 300בכמות 
 פתחי המרזבי�, הצינורות הבולטי� וכד' עד לכיסויי� המלא"רולקות",

  שעות. �16שעות ולא יותר מ 2�4והספגת� בחומר. זמ� ייבוש 

  

 ביצוע האיטו� ע"י מריחות חמות  .ג

 לסטומרי המיוש� בח� מסוג: "אלסטוגו�חומר האיטו� יהיה ביטומ� א
למ"ר לפחות ועד  ק"ג 3 (פזקר) או שו"ע מאושר, שימרח בכמות של" 795

  להחלקת פני המשטח.

שבהיק% אזור  ימרח על הרצפה, על הקירות בהגבהות ועל החגורההביטומ� 
  התיקו�.

  

 "795והמסת ה"אלסטוגו�  חימו�   .ד

ד על " יש להקפי795ה"אלסטוגו� לשמור על התכונות המקוריות של בכדי 
  מעלות צלסיוס. 190�200של חימו� אחיד של כל מסת הביטומ� לטמפ' 

לחימו� אחיד הינה ע"י הכנסת חבית הביטומ� לתו'  ביותר השיטה הטובה
  ע� שמ� רותח, מבוקר טמפרטורה. סיר

בזמ� חימו� תחתית : ואי� בנמצא סיר כנ"ל, מחממי� באופ� הבאבמידה 
נוצרת מחממי� פס אנכי בדופ� החבית עד להמסת הביטומ� בפס הנ"ל. החבית
  העליו�. ארובה שדרכה עולה הביטומ� הח� מתחתית החבית לחלקהמעי� 

להשתמש  בקרת טמפרטורה ע� מד חו� בזמ� החימו�. לחימו� יש יש לבצע
ע� וסת לעוצמת החימו�. המבער יהיה כזה המפזר את האש מתחת במבער 

  שטח החבית. לכל

  יתר. עש� צהוב מהביטומ� בזמ� החימו� מהווה סימ� אחד לחימו�יציאת 



  תמה בביטומ�.יש להג� על סביבת אזור הטיפול כדי למנוע הכבזמ� היישו� 

  

 הרצפה ביריעות ביטומניות משופרות בפולימרי�  איטו�   .ה

שטח ביריעות ביט לאחר ביצוע הפריימר והביטומ� הח�, אוטמי� את ה
  ות עפ"י הפירוט הבא:ומני

 מ"מ כל אחת, משופרות 5שכבות של יריעות ביטומניות, בעובי שתי  �

 ומזויינות בלבד פוליאסטר לא ארוג .S.B.Sבפולימר מסוג 
ה ע� ציפוי אגרגט לשיפור יתהיינה היריעות בשכבה השני ברולקות �

 נה על האיטו� וההדבקות לשכבה שמעל (קרמיקה)ההג
 .Mמסוג , 1430היריעות יתאימו לנדרש בת"י  תכונות �

 
 

 "יריעות חיזוק"   .ו

תהיינה  יריעות חיזוק מעל רולקות, הגבהות, מישקי� וכד'. יריעות אלה
פקיות בכל הרולקות, לפני הנחת היריעות העיקריות האו הראשונות 

  ותבוצענה לפי ההוראות הבאות:

ברוחב מינימאלי  היריעות תהיינה ברצועת יריעה זהה ליריעות האיטו�, .1
 ס"מ. 33של 

 ס"מ 16תולח� במלוא שטחה לתשתית באופ� שמינימו� יריעת החיזוק  .2
ללא  ס"מ על מישור הרצפה. היריעה תולח� ישרה �17ההגבהה ועל דופ� 

 חללי אוויר בי� היריעה לרולקה. וקפלי�.  לא יישאר
 
 

 טומניותייישו� היריעות הב  .ז

  באות:יבוצע לפי ההוראות הריעות ישו� היי

להתחיל בביצוע האיטו� א' ורק לאחר שבוצעו כל עבודות ההכנה נית�  .1
הדרושות כולל "רולקות" בטו�, מריחת שכבת היסוד, הלחמת "יריעות 

 חיזוק", הכנת פרט הניקוז וכד' וניקוי יסודי של התשתית.
"לנוח" על משטח  לפני ההלחמה יש לפרוש את גלילי היריעות, לתת לה� .2

עד למרכז. מלחימי� י שעה ולגלגל� חזרה מצד אחד הבטו� לפחות חצ
החצי  הצד המגולגל תו' כדי גלגולו למצב הפרוש ואח"כ מגלגלי� אתאת 

 ומלחימי� באותו אופ�, ההלחמה בכל שטח היריעה ללא חללי�.השני 
היריעות יהיה תמיד מהצד הנמו' אל הצד הגבוה, כנהוג בגג  סדר הנחת .3

 �רעפי
ווצר מפגש י"שח מט" כדי שלא יהנחת היריעות תהיה בקו ישר ובצורת  .4

 :היריעות תסתיימנה על פני הרולקהארבע יריעות בצומת אחד.  של

 ס"מ בשני הכיווני�. 10החפיפה בי� היריעות תהיה  −

בביצוע שתי שכבות איטו� אחת על גבי השנייה, יהיה כיוו� היריעות  −
 בשתי השכבות באותו כיוו�.

ס"מ  50החפיות של השכבה העליונה תוזזנה כלפי התחתונה למרחק  −
 מהו ובמקביל לה�.

 :תולחמנה במלוא שטח� לתשתיתהיריעות  .5

ועוצמת החימו� יהיו תואמי� לסוג היריעה ותנאי האקלי� בעת זמ�  −
ליי� הדרושי� להמסת הביטומ� באופ� אחיד אהיישו� ויהיו המינימ

 . � היריעותלרוחב היריעה בהתא� להנחיות יצר

החפיות המולחמות יש לעבור ע� מרית (שפכטל) מחוממת על כל  −
ו"לגה!" את קצה היריעה ואת הביטומ� שיצא ממנה. יש היטב 

 זו. להקפיד מאוד לא לפצוע את היריעה בעת פעולה



רכת אשר תעבור את ואעל כל פג� שיתגלה יש להלחי� רצועה מ −
 ס"מ לפחות מכל צדת �20הפג� ב

תחילה לחמ� את  מצופה בשבבי אב� (אגרגט) צרי' היריעהכאשר  −
פייה ולשקע את האגרגטי� על מנת להבטיח היריעות באזור הח
 הדבקה בי� היריעות.

 :ביצוע האיטו� סביב אביזרי נירוסטה .6

. 795למרוח על השוליי� האופקיי� של האביזר, באלסטוגו� יש  −
 .השטחמ"מ על כל  1המריחה ע"י מברשת אשר תבטיח מריחה בעובי 

ובמרכזה חור עגול  100X100ביטומנית במידות  יריעה מכיני� −
 המתאי� לקוטר הצינור.

היטב את היריעה אל שולי האביזר ובודקי� בכל ההיק% מלחימי�  −
סיו� להרי� את היריעה יא� ההדבקה בוצעה במלואה ע"י נ

ממקומה. לוחצי� על היריעה מלמעלה בכל ההיק% כדי להבטיח את 
 .ההתאמה

את יריעת האיטו� הראשונה על הרצפה ומלחימי� אותה מניחי�   −
ליריעה המחוברת לנירוסטה. חותכי� צורת חור ביריעה כדי 

 .להתאי� אותה לאביזר

 .יהיעל הפעולה ע� יריעת האיטו� השנחוזרי�   −

קת.  א� בטו� על השוליי� שנאטמו כדי לשמש משקולת מהדיוצקי�  −
ומטביעי�  להכנסת ציוד המטבח יוצקי� את הבטו� סמו'אי� מקו�, 

 אותו בבטו� עד למפלס הנכו�.

 

 יריעת חיפוי מעל "רולקות" הגבהות, מישקי� וכד'  .ח

  יבוצע לפי ההוראות הבאות:ריעות ישו� היי

ברצועת יריעה, הזהה ליריעת האיטו� העיקרית א' ע� אגרגט תיעשה  .1
 מלמעלה.

ס"מ  15ותחפו% ס,מ מעל הרולקה  15במלוא שטחה החל מגובה תולח�  .2
 .את יריעת האיטו� העיקרית

ס"מ מעל לפני הריצו%. היריעה תהיה דבוקה  10תסתיי� לפחות היריעה  .3
 .באופ� מושל� לקיר הרקע

"מעשה חייטות"  �, הביצוע על עיבוד הפינות של איטו� הרולקות.יוקפד  .4
 בהתא� לכללי הביצוע הנדרשי� בעבודה ביריעות ביטומניות.

" 244"אלסטיק  מסוג בהה יעובד בעזרת מסטיק בטומניהיריעות בהגגמר  .5
 (ביטו�) או שו"ע.

  
 

 הגנה על האיטו� במהל' העבודה  .ט
 סוג השכבות מעל האיטו� יעשה לפי הפרטי� והתוכניות. .1
דרו' בזמ� העבודה על האיטו� ועד ליישו� השכבות המגינות עליו אי� ל .2

 על האיטו� אלא בנעלי גומי.
האיטו�. במקרי� שאי� ברירה כגו� בלוני הגז להניח חפצי� על אי�  .3

המשמשי� לחימו� היריעות, יונחו הנ"ל על "שטיח" מיריעה ביטומנית 
 .מ"מ לפחות 4בעובי 

ולאחר ביצוע האיטו� תהיה הפסקה ולא תבוצע ההגנה הקבועה, במידה  .4
 .תעשה הגנה זמנית נאותה

  

 ביקורת האיטו� ע"י הצפה  .י

  .1, חלק 1476פרטי הבדיקה יהיו כנדרש בת"י 



תבוצע לאחר גמר כל עבודות האיטו� ובטר� נעשו ההגנות על ההצפה  .1
 ו�.האיט

במי�  ושטח הרצפה גדול, הוא יחולק לאזורי בדיקה אשר יוצפובמידה  .2
 .שעות לפחות 72למש' 

.  הניקוז ייסתמו זמנית לצור' ההצפה באופ� שלא יזיק לאיטו� פתחי .3
שנית� יהיה לבדוק ג� את צנרת הניקוז כ' הפתחי� יסתמו בתו' 

 .האיטו� שבי� אביזר הניקוז לבי� היריעות
ס"מ במקו� הגבוה ביותר של משטח  3מוצ%, רו� המי� יהיה באזור ה .4

 פה.ס"מ במקו� הנמו', בכל תקופת ההצ �20הרצפה ולא יותר מ
לוודא כי פני המי� בזמ� ההצפה לא יהיו גבוהי� יותר מהקצה העליו� יש  .5

 או מעל לאביזרי החיבור לצנרת. של "יריעת חיפוי"
האיטו� תחשב כמוצלחת כאשר בגמר זמ� ההצפה פני תחתית ביקורת  .6

התקרה יהיו יבשי� לגמרי ואי� יציאת מי� מפתחי הניקוז או מכל מקו� 
 .אחר

 במהל' או בגמר ההצפה נתגלו סימני רטיבות או דליפה או יציאתכאשר    .7
 הניקוז או מכל מקו� אחר יש:מי�  

 את המי� מהרצפה ולייבשה. לרוק� −

 לתק� את הפגמי� במקומות שנתגלו דליפות. −
 
 

 הגנה על האיטו� וקיבוע אביזרי אינסטלציה  .יא

  יבוצע לפי ההוראות הבאות:

ס"מ הכוללת דבק מסוג  2האיטו� תוג� ע"י שכבת טיט בעובי מערכת  .1
" (שחל) או שו"ע, המאפשרי� הידבקות ליריעות 417"שחלטקס 

 . הדבק בתערובת תהיה לפי מפרט החברה ביטומניות. כמות
שכבת ההגנה הנ"ל יש לצקת חגורות בטו� עבור המחיצות (במידה על גבי  .2

ס"מ מעל מפלס  20ויהיו כאלו). רוחב החגורה כרוחב הקיר וגובהה 
ש� יהיה גובה החגורה בהתא� לתחתית  �הריצו%, פרט לאזור הדלתות 

 .האיטו�הריצו%, כ' שהריצו% יודבק על גבי שכבות 
שכבת המדה הנ"ל יקובעו וימוקמו ג� כל אביזרי המטבח על גבי   .3

השקועי� בריצו% כגו� תעלות לאיסו% מי� או שוחות או קופסאות 
ביקורת וכו'. אביזרי מטבח אלה יקובעו ע"י יציקות בטו� קטנות 

 .מקומיות למקומ�
 

 את האיטו�, יוחדרו לתו' אביזרי האיטו� מנירוסטה האביזרי� החודרי�
  (שרוולי�).

  
  

 הדבקת הקרמיקה ומילוי המישקי�  .יב

הקרמיקה תעשה בדבק שימרח מתחת לכל שטח האריח. הדבק יהיה הדבקת 
  .מתאי� למטבחי� ועמיד בתנאי המקו�

מ"מ לפחות וה� ימולאו ברובה  6המישקי� בי� אריחי הקרמיקה יהיה רוחב 
  .מידה בטמפ' גבוהות ומתאימה למטבחי�אפוקסית ע

בי� חומרי גימור שוני� כגו� בי� קרמיקה לאביזרי הנירוסטה מישקי� 
  .ומישקי הרפיה ימולאו במסטיק סיליקוני מיוחד המתאי� למטבחי�

  .ויוע! המטבחי� ותהכל בהתא� למפרטי האדריכל

  

 איטו� קירות מטבח  .יג

מוגמש  כגו� טיח הידראולי המטבח יאטמו ע"י מריחות דקות וגמישותקירות 

) או שו"ע " (נגב אלוני) או "סקורל" (א.צ. שיווקFX-100 טורוסילמסוג 



ע"י  " המשווקת9235מ"מ לפחות או ע"י ממברנה דקה מסוג " 2מאושר בעובי 
  לטקריט או שו"ע מאושר.

(יש  את האפשרות לבצע חיפוי קרמיקה על גבי האיטו� שיבחריש לבדוק 
  לוודא כי הדבק לקרמיקה נדבק היטב לשכבת האיטו�).

בחיבורי� בי� חומרי� שוני� יש לשי� רשת נגד אלקלי ע� עיניי� בפינות או  

ס"מ לפחות. סביב הצנרת החודרת את  40מ"מ. רוחב הרשת  5X5בגודל 
האיטו� יש לאטו� ע"י אביזר חרושתי מתאי� כגו� יריעת גומי כחולה 

  ..צ. שיווק" או אביזר שו"עהמשווקת ע"י "א

מ"מ לפחות וה� ימולאו ברובה אפוקסית כגו� של  3המישקי� יהיה רוחב 
  חברת מפאי (נגב אלוני) או לטקריט (אי.גיל סחר בע"מ) או שו"ע

  .הקרמיקה תודבק על גבי שכבת האיטו� בדבק מיוחד המיועד למטרה זו.

הספק ויתפקדו  כולה ממברנת איטו�, דבק ורובה, יהיו מאותוהמערכת 
  כמערכת שלמה, המתאימה במיוחד למטבחי� מהסוג הנ"ל.

  

  

 מערכות אינסטלציה�וביצוע  עבודות התאמה קווי� מנחי� לתכנו� .4

  כללי 4.1

 תחומי� המקצועיי� הבאי�:תחומי האינסטלציה כוללי�  את ה 4.1.1

 מערכות אספקת מי� קרי� לצריכה.  .א
 .מערכת אספקת מי� חמי� לצריכה  .ב
 לצריכה.מתקני טיפול במי�   .ג
 ספרינקלרי��מערכות כיבוי אוטומטיותבוי אש (מערכת אספקת מי� לכי  .ד

  וגלגלוני�).

 מערכת איסו% שפכי�  .ה
  ועוד). PHמתקני� ייעודיי� לטיפול בשפכי�. (מפרידי שומ�, איזו�   .ו

  מתקני שאיבת שפכי�.  .ז

 .מערכות ניקוז מי נגר וניקוז מתקני מיזוג אוויר  .ח
 מערכות אספקת גפ"מ (גז בישול).  .ט

, להתאי� את התכנו� והביצוע לסטנדרטי� הקיימי� בנתב"ג –טרת ההנחיותמ 4.1.2
 .בשדות התעופה הפני� ארציי� ובמסופי�

תכנו� המתקני� יתבצע בהתא� להל"ת ולתקנות בריאות הע� שבתוק%. אי�  4.1.3
להתאי� התכנו�  –בהנחיות להל� בכדי לסתור או להקל על תקנות מחייבות אלא 

 �.לתשתיות ולסטנדרטי� קיימי

מלאה  נגישותמותירה המפעיל  של האחסו� שיטתהעמדת ציוד/לוודא שיש  4.1.4
 כיבוי אוטומטי.אספקת מי� ולראשי מערכות 

 

 הנחיות לתכנו� וביצוע מערכות אספקת מי� קרי� לצריכה 4.2

לשידור מרחוק.   פלטמי� מתוצרת "ארד" הכולל אפשרות  ונהיותק� מ  –מד מי�  4.2.1
ועל המונה יותק� ע"י המפעיל .  מחלקת תשתיות ייקבע ע"יהמונה ומיקו� דג� 

  .אחרת בחוזה. ההתקנה תבוצע בהתא� להוראות היצר�מצוי� אלא א� חשבונו,  

. הצנרת עשויה נחושת 3צנרת אספקת המי� בטרמינל  �אספקת מי�צנרת  4.2.2

חל איסור על שימוש . או פקסגול SPנחושת , מיכולה להיות במתח� השרות 
, במתחמי� שלא 3בטרמינל   במתחמי השרותקת מי� בצנרת מגולוונת לאספ

ע�  /אישורייקבע סוג הצנרת בהתא� לסטנדרט הקיי� ובתיאו� 3בטרמינל 
 מחלקת תשתיות.



אלא לצורכי חצייה  לא יתוכנ� מתחת לפני הריצו+תוואי צנרת אספקת מי�  4.2.3
 .אנכית בלבד

� לבחירת "חמת" או ש"ע  בהתא –בתחומי השרות יהיו מתוצרת האר!  � מגופי� 4.2.4
 המפעיל.

 מגו% ראשי בכניסה לתחו� המפעיל יהיה: 4.2.5

"הבוני�"  –תוצרת האר!  �חלקי�  3 –מגו% כדורי   �( כולל )   3"עד קוטר   .א
 או שו"ע.

או שו"ע )     T4000"רפאל"  ( –מגו% שער תוצרת האר!    �ומעלה   4קוטר   .ב
 או בהתא� להנחיות רש"ת.

המגו% הראשי יותק� במיקו� נגיש, מחו! וסמו' למתח� השרות וישולט   .ג
 ).להל� 4.2.10(סעי% 

יש להציג חומר  המתק� לצור' אישור –מרככי מי� �תקני טיפול במי� לצריכהמ 4.2.6
מניעת זיהו� מי� (איסור �הריכו' ואופ� עמידה בתקנות המי�לגבי שיטת תיעודי 
 )�1998התשנ"ח �תמלחת למקורות מי� הזרמת

תבוצענה בדיקות לאיכות השפכי� הנתרמי�, בהתא�  –ע� פתיחת המתק�  4.2.7
 להנחיית היחידה לאיכות הסביבה ברשות.

יתוכנ� מז"ח כולל מגופי� לפני ואחרי  –במקרה ונדרשת התקנת מז"ח –מז"ח 4.2.8
משפ! איסו+ וצנרת ניקוז ומסנ� לפני המז"ח. תותק� מערכת ניקוז סדורה כולל 

.  המז"ח יותק� נע הצפה במקרה של פריקת המז"חבקוטר הול� באופ� שתימ
 בתו! מתח� השרות.

צנרת הניקוז תחובר למערכת איסו% שפכי� בצורה סדורה. המז"ח יותק� ע"י  4.2.9
מתקי� מוסמ' ואישור מתאי� ינופק ע"י המפעיל לרשות. מדי שנה יהא על 
המפעיל לבצע בדיקה שנתית לתקינות המז"ח ולנפק אישור חתו� ע"י בודק 

 .מוסמ' המאשר תקינות המז"ח

יש להתקי� שילוט בולט המציי� את מיקו� מגופי השליטה על מערכת  �שילוט 4.2.10
אספקת המי� בתחו� מתק� המפעיל. השילוט יהיה באותיות בצבע לב� על רקע 

מידות השלט עפ"י  בצבע כחול. השילוט יוצמד לתקרה/מחיצה באופ� קבוע.
 הפירוט הבא:

 ס"מ. 10X5  לפחות � 2למגופי� בקוטר עד "  .א
 .ס"מ 15X10  לפחות� 4" �3"למגופי� בקוטר   .ב
 .ס"מ 10X20לפחות  –ומעלה 6קוטר "למגופי�  ב  .ג

או נוסח ...." מתח�–מגו+ מי� ראשי ...."  ,  "מגו+ מי� שולט עלתוכ� השלט : "
  אחר לפי החלטת מחלקת תשתיות.

שלא יעלה ק יש להדביק מדבקות על צנרת אספקת מי�. המדבקות  יודבקו במרח 4.2.11
יכה הכיתוב על המדבקות יציי� " מי שתייה קרי�" או "מי צרמ' ביניה�.  2על 

 חמי�" וכ� את כיוו� הזרימה.  השילוט יהיה בצבע לב� על רקע כחול.

 

4.3  � לצריכה חמי�הנחיות לתכנו� וביצוע מערכות אספקת מי

 אפשרויות:חימו� מי� לצריכה יתבצע באמצעות גופי חימו� חשמליי� בשתי  4.3.1

 ליטר. כל דוד יכלול ברז 60�150 –בקיבולת סטנדרטית  –דוודי� חשמליי�   .א
. צנרת מחוברת למערכת ניקוז סדורה במתק�ע�  �תרמי וכ� ברז ניקוז 

הדוד יותק� בגובה שיאפשר ביצוע הדוודי� יותקנו בתחו� מתח� השרות. 
די� חיבור צנרת לדוד יתבצע באמצעות רקור. עבודות אחזקה בנוחות

 .קוניי�

  מתקני חימו� מסוג "אטמור" או בדומה.  .ב



 .צנרת אספקת מי� חמי� תהיה מבודדת 4.3.2

 גפ"מ.לא יותר להשתמש במערכות חימו� מי� על בסיס כעיקרו�  4.3.3

 

 איסו+ שפכי�הנחיות לתכנו� וביצוע מערכות  4.4

תהא בהתא� למוגדר בתקנות בריאות הע� (קביעת  �איכות שפכי� נתרמי� 4.4.1
.  בנסיבות מסוימות, בהתא� להחלטת הרשות 1992 �תקני� למי שפכי�) התשנ"ב

(מטע� רשות) הנתרמי� על  תכנית ניטור השפכי�יידרש המפעיל לממש בשגרה 
ו מחסומי את תוצאות הניטור בכל עת שיידרש. יתוכננ  –ויעביר לרשות  �ידו 

ריצפה וקופסאות ביקורת באופ� שיאפשר ביצוע עבודות אחזקה באופ� נאות לכל 
הקבועות התברואיות ומערכות איסו% השפכי� בתחו� המפעיל. מחסומי הרצפה 
ונקודות הבקרה יתוכננו במיקו� שיהיה נגיש בכל עת. ק.ב.נ ומחסומי� יכללו סלי 

  הרשות.כת איסו% השפכי� של למניעת מעבר פסולת מוצקה  למער –נירוסטה 

 .6/4ממחסומי ככלל לא יתוכננו מחסומי רצפה קטני�  4.4.2

וכנ� חיבור לצנרת אוורור קיימת או חדשה שתוק� לצור' מניעת מטרדי ריח ית 4.4.3
 מתח� השרות.בתחו� 

 .ניצול מערכות איסו+ קיימותהתכנו� יתבצע באופ� שיאפשר  4.4.4

ומתחייבת הקמת מערכות במקרה ולא נית� להתאי� התכנו� למערכות קיימות  4.4.5
אחריות הקמת� תחול על המפעיל ה� בהיבטי בדיקת ישימות  �איסו% חדשות

הפתרו�, ה� מהיבט קבלת אישורי קונסטרוקטור לביצוע קידוחי�, וכמוב� מהיבט 
 עלויות הביצוע.

ותותק� על פי הוראות היצר�.  HDPEצנרת איסו% שפכי� תהא עשויה  –צנרת  4.4.6
מזהות "שפכי�" או "אוורור" או "ניקוז" ע� ציו� כיוו�  הצנרת תסומ�  במדבקות

 הזרימה בח!.

המדבקות יהיו במידות מתאימות לקוטר הצנרת. הרקע יהיה לב� והכיתוב  4.4.7
 כחול.–חו�, אוורור –בצבעי� כמפורט: ביוב 

כל חיבורי קבועות תברואיות למערכת איסו% שפכי� יבוצע באמצעות תבריגי�  4.4.8
שפיכה חופשית/ צנרת שרשורית/ שימוש בסיליקו� ולא באמצעות  –מוסדרי� 

 וכיוצא באלה.

במקרה של מתח� ללא תשתיות ביוב תכי� הרשות נקודת התחברות למתח�  4.4.9
המפעיל, בסמו' מאוד אליו. חיבור מערכת איסו% השפכי� ממתח� המפעיל 

 למערכת של נתב"ג תבוצע ע"י המפעיל בתאו� ע� הנהלת נתב"ג

מפרידי –של צור' במתקני� מיוחדי�  מתקני� ייעודיי�: במקרה 4.4.10

יציג המפעיל  �השפכי� וכיוצא באלה  PHנרלי�, מתק� לאיזו� ישומ�/דלקי�/מ
לאישור הרשות תכנית אחזקה שנתית למתקני� אלה. בהמש' ינפק המפעיל 

 לרשות אסמכתאות בעניי� ביצוע תכנית האחזקה המאושרת.

לצור'  –יש למכליות שאיבה מתקני� כמפורט לעיל יתוכננו ויוקמו במיקו� נג 4.4.11
 אחזקה עתידית.

במקרה וחיבור מערכת השפכי� של המפעיל למערכת  �מתקני שאיבת שפכי� 4.4.12
יציג המפעיל לאישור  –איסו% השפכי� של הרשות צריכה להתבצע בשאיבה 

כגו� מתק� גריסה   –הרשות  תכנית מתק� שאיבה. התכנית תכלול ג� מתקני עזר 
מגופי שליטה, תכנית בינוי קונסטרוקטיבית למער' בור קוד� למשאבות, מער' 

המשאבות, לוח חשמל לפיקוד, תכנית אדריכלית  למיקו� מתק� השאיבה בתחו� 
המפעיל. ככלל תועד% מערכת הכוללת מתק� איסו% ומשאבות כיחידה אחת 

בהתא� לאישור של הרשות.  –אטומה. המתק�  יוק� על ידי המפעיל ועל חשבונו 
זקת המתק� יהיו באחריות המפעיל ועל חשבונו. הקמת מתק� השאיבה  תפעול ואח

בכפו% לאישור הגורמי� הסטטוטוריי�. הטיפול בכל הכרו' בקבלת אישורי�  �
 באחריות המפעיל.  �רלוונטיי� למתק� 



  

 ניקוזהנחיות לתכנו� וביצוע מערכות  4.5

�.  את היצרותותק� בהתא� להור HDPEצנרת הניקוז תהא עשויה  –ניקוז מי נגר  4.5.1
לצרכי  נקודות בקרה באופ� שיאפשר גישה לכל חלקי המערכתהצנרת תכלול 

  אחזקה.

  .צנרת הניקוז תשולט באמצעות מדבקות בצבע לב� ע� כיתוב בצבע ירוק 4.5.2

על גגות או במסעות יש לתכנ� מיגו�   �בשימוש בקולטני� חיצוניי� למי נגר  4.5.3
 זרי� (בקבוקי�/שלכת וכו').רשתות למניעת סתימת מערכות הניקוז ע"י גופי� 

 או צנרת מרידול HDPEצנרת תהא עשויה  –ניקוז מתקני מיזוג אוויר / מקררי�   4.5.4
קווי ניקוז של מתקני קירור יחוברו, במידת האפשר   .2מ " שלא יפחתבקוטר 
ייעודית למי� קרי�. לפני חיבור צנרת זו למערכת איסו% שפכי� ניקוז  לצנרת

 , למניעת מפגעי ריח.סיפו� מבוקרתק� עליה יו

היא תהא מבודדת מבחינה  �במקומות בה� צנרת ניקוז זו  עוברת תחת לתקרה 4.5.5
למניעת תופעת עיבוי. הצנרת תחובר למערכת איסו% שפכי�  �תרמית לכל אורכה

 –העוברת מתחת לתקרות תבודד בידוד תרמי  –של המתק�. צנרת השפכי� 
 מאותה סיבה, עד לנקודה שיורה נציג הרשות.

במערכת הניקוז יותקנו, כאמור, סיפוני� במקו� נגיש למניעת מטרדי ריחות  4.5.6
על מנת לאפשר  –חוזרי� ממערכת השפכי�. הסיפוני� יכללו פתחי� ופקקי� 

באופ� שיאפשר גישה  –מילוי הסיפוני� בעת הצור'. יתוכננו פתחי בקרה לאחזקה 
 לכל חלקי מערכת הניקוז.

 

 בוי אוטומטי (ספרינקלרי�)כהנחיות לתכנו� וביצוע מערכות  4.6

מאושרת ע"י מכו� המפעיל יגיש לרשות תכנית מערכת כיבוי אש אוטומטי  4.6.1
  (או מוסד מוסמ' אחר).. התקני�

ככלל יתוכנ� ראש מערכת כיבוי אש אוטומטי אלא א� יוחלט אחרת ע"י רשות 

  .�NFPA13ו 1596. ככלל המערכת תתוכנ� על פי תק� ישראלי המקומיתכיבוי ה

תתוכנ� ותוק� צנרת ניקוז רציפה מראש ראש המערכת יכלול ג� ברז ניקוז.  4.6.2
תכניות מערכת הכיבוי בתחו� המערכת ועד מערכת איסו+ שפכי� סמוכה. 

המפעיל יכללו ג� ברז ראשי בכניסה למתח� המפעיל, וג� ברז ניקוז שיוק� 
 במתח�. הברזי� יסומנו בשילוט בולט.

 . FMו ו / א ULכל הציוד יהיה מאושר  4.6.3

 .ראש המערכת יתוכנ� באופ� שיהיה נגיש לצרכי תפעול ואחזקה. 4.6.4

מיקו� ראש מערכת כיבוי אוטומטי יהיה כ' שתימנע פגיעה אקראית בו ע"י עוברי  4.6.5
אורח ו / או ציוד שיועבר בסמו'. צנרת מערכת הכיבוי תהא צבועה בצביעה 

 חרושתית בצבע אדו�.

� ראש המערכת, הצרכני� המכוסי� יתוכנ� שילוט ברור המציי� את ש –שילוט  4.6.6
ע"י ראש המערכת, ברז השליטה, ברז הניקוז, זיהוי רגש הזרימה ומיקו� מגו% 

 שולט קוד�.

 השילוט יהיה באותיות בצבע לב� על רקע אדו�. 4.6.7

 ס"מ. 20X10מידות כל שלט לא תפחתנה מ   4.6.8

 השילוט יקובע למחיצה קיימת באופ� שיבטיח שרידותו לאור' זמ�. 4.6.9

(או . מכו� התקני�ע"י  התקנה ובדיקה –לאחר ביצוע  אישור יגיש לרשותהמפעיל  4.6.10
  מוסד מוסמ' אחר).



 אספקת גפ"מ  ( גז בישול)כבוי הנחיות לתכנו� וביצוע מערכות  4.7

 ד.תתאפשר לאזורי� מסוימי� בלב 3אספקת גפ"מ בטרמינל  4.7.1

 .דורגז החדשה בע"מ 'חב נכו� להיו� �אספקת גפ"מ לנתב"ג מתבצעת ע"י מפעיל 4.7.2

תכנו� מערכת אספקת הגפ"מ עד מתח� המפעיל תתבצע ע"י חברת דורגז בתאו�  4.7.3
  ע� הרשות וכל זאת ע"י המפעיל ועל חשבונו.

קיי� אפיו� מפורט למערכת אספקת גפ"מ למפעיל בנתב"ג כולל מערכות הגילוי  4.7.4
 �במפרט הטכני הנספח לחוזה הרשות –והבקרה המתחייבי� בתחו� המשתמש 

 .) 2004אפריל  14שנחת� ביו�  B-T3-17-03חוזה  ע"מ. ( חברת דורגז החדשה ב

יבוצע בתאו� בי� המפעיל וחברת  במתח� השרות תכנו� מערכת אספקת הגפ"מ 4.7.5
 או זכיי� אספקת גפ"מ לנתב"ג )דורגז. (

בהתא� למפרט הטכני המיוחד המחייב ברשות שדות התכנו� והביצוע יהיו  4.7.6
(או הנזכר בי� הרשות וחברת דורגזהמהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה  –התעופה 

 ומחייב ג� את צרכני גפ"מ בנתב"ג. זכיי� אספקת גפ"מ)

הקמת תשתיות אספקת גפ"מ בנתב"ג כרוכה ג� באישור גורמי הצלה וכיבוי אש  4.7.7
 בנתב"ג.

יבוצעו עפ"י העקרונות  –תכנו� והקמת מערכת גפ"מ בשתפ"אות ו/או מסופי�  4.7.8
 �.יפק שיאושר ע"י גורמי רש"ת הרלוונטישלעיל ע� ספק גז שקיי� במיתק� או ס

 

 מערכות בטיחות אש�וביצוע  עבודות התאמה קווי� מנחי� לתכנו� .5

רמת סיווג האש ותוכניות בטיחות אש על כל מרכיביה תבוצע על  � תוכניות בטיחות  5.1
 רשות הכבוי המקומית ידי מתכנ�/יוע! בטיחות אש. התוכנית תועבר לעיו� ואישור 

  . באמצעות צוות זכייני�

 ותהיה של חברת  NFPA72המערכת תתוכנ� על פי  � 3בטרמינל  מערכת גילוי אש 5.2
EST .כדוגמת הקיי� בטרמינל. צנרת ההולכה תהיה ממתכת 

במבני� אחרי� תתוכנ� ותבוצע במתכונת המערכת הקיימת ותאושר ע"י אחראי 
  מערכות גלוי אש ורשות הכבוי המקומית.

 
 .לעיל 4.6ראה פרק  –י אש אוטומטית מערכת כיבו 5.3

 
 למערכת זו.חיוני  חשמל חברה ליש לתכנ� מערכת שחרור עש� ול –מערכת שחרור עש� 5.4

 – 3 בטרמינלבמבנה.   קיי� סטנדרט המערכת הפרזול תהיה על פי הככלל  –פרזול 5.5
 .3מתוצרת ייל ותוא� מסטר טרמינל  פרזול 

בהתא� לתקני�  –במבני� אחרי�  .FM/ULיהיו מאושרות  3בטרמינל  –דלתות אש 5.6
 ישראלי�.

בכל מקו� שידרשו הפרדות אש יש לבצע� להפרדה של לפחות  –הפרדות ואיטו� אש  5.7
 שעתיי�. כל המעברי� יאטמו נגד אש בחומר שיאושר מראש

 
  בלוחות חשמל כיבוי בגזמערכות גילוי ו 5.8

 לא נדרש גלוי או כבוי  � 63Aבלוחות חשמל עד  �
 5.2בהתא� לסעי%  יש לתכנ� ולבצע מערכת גלוי אש  � 63Aבלוחות חשמל מעל  �

 לעיל. 
בנוס% למערכת גלוי האש שלעיל יש לתכנ� ולבצע   � 100Aבלוחות חשמל מעל  �

 .FM200מערכת כבוי בגז 
  
  



 בכל מתק� בישול ו/או טיגו� יש לתכנ� מערכת כיבוי אוטומטית. –מטבחי�  5.9

  

 מערכות מיזוג אוויר�וביצוע  עבודות התאמה קווי� מנחי� לתכנו� .6

  כללי 6.1

הספקה והתקנת מערכות מיזוג אוויר, אוורור, לתאר את העבודות פרק זה מ 6.1.1
 נידו%, קירור, הקפאה ובידוד. 

כל המעברי� של תעלות  .יש לתכנ� את המערכת בהתאמה למערכת הקיימת

  .NFPA902המערכת תוכנ� על פי תק�  UL המיזוג יעברו אטימה מאושרת על פי

  קיימי� מספר מערכות מיזוג: 3 בטרמינל 

  .VAV � מערכות מיזוג על ידי אויר  .א

 FC � מערכות מיזוג מבוססות מי�   .ב

 אויר חיצוני 100% �מערכת מיזוג האוויר מבוססת על יט"א קימת ל � 3בטרמינל  6.1.2
מקומיות (מי� קרי� ממרכז אנרגיה). בנוס% יחידה  וכ� תגבור של יט"אות
 מסונ� למנדפי� אינדוקטיביי�, וכ� מנדפי� ותקרה מנדפת.להספקת אוויר חיצוני 

מערכות המזוג, אוורור, הספקת אויר חיצוני והנדפה ישולבו  � 3בטרמינל  6.1.3

 ).CSIלמערכת בקרת המבנה הקיימת (אפקו�

 � לתקני� הישראלי� העדכניי�יודגש בזאת כי כל העבודות יבוצעו בהתא 6.1.4
נחיות מתאימות במקורות אילו, יש להסתמ' על מדרי' ההקיימי� ועל פי 

ASHRAEוהמלצות ,SMACNA 1001. יש לשי� דגש מיוחד על ביצוע לפי תק� 

 .NFPAלבטיחות אש במובילי אוויר וכ� המלצות 

 .ללא בקרת לחות, ובחדרי קירור c 2 ± 24°טמפ' ממוצעת לנוחות בכל האזורי� 6.1.5

לח ובחור%  מדחו� c30.5°מדחו� יבש,  C36°בקי!    �טמפ' חו! ממוצעת לתכנו�  6.1.6

°C6אחרת). (אלא א� מוגדר 

 או בקלקר קירור אי� לבצע פנלי� המבודדי� בפוליאוריט� מוקצ% בחדרי  6.1.7

סיסי� לציוד, כולל ביצוע פתחי� ובתכנו� וביצוע מערכת מיזוג האוויר תכלול  6.1.8
 .במקומות החדירה למבנה/מתח� השרות.בגג ובקירות אטימות 

 

 תעלות פח שחור ליניקה ממנדפי� ופינוי עש� 6.2

ובכל מיקרה בעובי מ"מ  2של  ינימאליתעלות אלה יבוצעו מפח שחור בעובי מ 6.2.1
 שלא יקט� מעובי התעלה הקיימת שמתחברי� אליה.

תעלות יחוברו ע"י אוגני� ואטמי� אשר התעלות יבוצעו בהלחמה וחלקי חיבורי  6.2.2
עומדי� בתקני האש המתאימי�. מערכות הבידוד והצבע תהינה כנדרש במפרט 

  הבי� משרדי. 

, נית� לבצע ע"י פח רשות כבוי מקומיתע"י יוע! הבטיחות ו/או במידה שיאושר  6.2.3
 .מ"מ וחיבורי אוגני� ואטמי� או חיבורי� בריתו' 1.25מגולוו� בעובי 

, יבוצע לתעלות ציפוי רשות כבוי מקומיתע"י יוע! בטיחות ו/או  דרשייבא�  6.2.4
בתוכניות הבטיחות ו/או עפ"י  לפי המוגדר מבודדי� לעמידות באשבחומרי� 
וכל חומר צמר סלעי�, לוחות גבס חסי� אש, התזת טיח נגד אש כדוגמת (ההנחיות 

 ).רשות כבוי מקומיתשיאושר ע"י 

 .גישה לניקוי וביקורת פתחי יכללוהתעלות תכנו� וביצוע  6.2.5

  



 מד+ אש 6.3

 בא� נדרשי� מדפי אש, ה� יסופקו ויותקנו במקומות המוגדרי� בתוכניות 6.3.1
העומדת בתק� הישראלי. לכל מד% יותק� פתח גישה ויהיו מתוצרת הבטיחות 

גישה קלה ונוחה לטיפול ושירות של המד%, יש  ומכסה מיוחד אשר יאפשרו
להשתמש במכסה מיוחד המתאי� למטרה זו כדוגמת המיוצר על ידי "מטלפרס". 
חיווט מדפי האש כלול בהיק% עבודת קבל� מיזוג אוויר מטע� המפעיל ואילו 

 אחזקת מערכת הגלוי במבנההחיבור למערכת גילוי אש/עש� יבוצע על ידי חברת 
 (על חשבו� המפעיל). אשר יופעלו על ידי המפעיל

על עמידה בתקני�  תעודה/אשורמדפי האש יהיו ממונעי�, ויסופקו לאתר ע�  6.3.2
 .הרלוונטיי�

 

 מנד+/מנד+ אינדוקטיבי 6.4

 /מנד% יניקהיבוצע מנד% יניקהיתוכנ� ובמטבחי� ובמסעדות במקומות בה� נדרש  6.4.1
מ"מ כולל מסנני� עוצרי שמ�,  1.5לי אבעובי מינימ 304אינדוקטיבי מנירוסטה 

 ויכלול את כל התליות והאביזרי� תאורה אטומה, מרזבי�, התחברויות וכו'
 .הנדרשי� לביצוע מושל� של העבודה

כל החלקי� הקשורי� למנד% יבוצעו מאותו חומר כמו המנד%. הרכבת המסנני�  6.4.2
 .וסטהתמנע מעבר עוק% של אוויר וקצות המסילות יאטמו ע"י פחי אטימה מניר

.  גופי התאורה  המנד% יוכ� להתחברות לתעלות ע"י מסגרות מתאימות מנירוסטה 6.4.3
תליות המנד% יעשו ע"י מוטות הברגה מנירוסטה ע� מופה יהיו אטומי� למי�, 

 ד%.מתברגת כ' שנית� לכוו� את גובה התלייה של המנ

 המנד% יסופק ויותק� באופ� מושל� כולל כל הנדרש לפעולתו וכל האביזרי� 6.4.4
 .הקשורי� בו

 96NFPA  � המתאי� ולפי DINהמנד% יבנה לפי דרישות תק�  6.4.5

חלקי� גלויי� יהיו מרותכי� ומלוטשי� ומכופפי� בכיפו% כפול למניעת חתכי�  6.4.6
 .280מקצוות חדי� לדרגת גריד 

לניקוז השומני� ולמניעת טפטו% מותקנות במנד% תעלות ניגור ומרזבי/מגירות  6.4.7
 לשליפה לצור' הורקה.איסו% שומני� המיועדות 

המרזבי� יותקנו בהיק% המלא של המנד%, ומתחת למסנני� יותק� מגש מתפרק  6.4.8
 לאיסו% שמ� או מי�. למסנני� ידיות לשליפה קלה.

� מקוריי�, שקועי� ברמת אטימה של יהמנד% יסופק ע� גופי תאורה פלורסנטי 6.4.9

65 �  IP גבוהה. פירוק מסגרת פלב"� וזכוכית מחוסמת לטמפ' ), (אטו� לחלוטי�
תעופתיי�  מסגרת הפלב"� לצור' החלפת נורה יעשה באמצעות ברגיי פלב"�

 רבע סיבוב).�(פתיחה וסגירת בורג מהירה

(אלא א� הוגדרה לאוויר אספקה נית� לויסות SLOTיותק� במנד% אינדוקטיבי  6.4.10
שיטה אחרת לאספקתה), וכאשר אוויר האספקה ממוזג, אזי תא האספקה מבודד 

 (בהתא� לתק� הבטיחות המתאי�) למניעת עיבוי.תרמית 

כל שאר הרכיבי�, ומערכות מיזוג האוויר, קירור, חימו� יבוצעו על פי המפרט  6.4.11
 הבי� משרדי

 

 ניקוז מזגני אוויר 6.5

ג�  –נה למניעת תופעת עיבוי בתחומי המב–גלויה תבודד מבחינה טרמית  ניקוז צנרת

 ת האיסו%.כהכנה לאפשרות שינוקזו בעתיד מזגני� למערכ



  מתקני חשמל �עבודות התאמההנחיות לתכנו� וביצוע   8

  כללי   8.1

  היק+ המפרט  8.1.1

המפרט של פרק זה מורכב מהמפרט המיוחד המובא להל�, המפרט הכללי ללוחות חשמל ומהמפרטי�   
הכללי� במהדורת� האחרונה כפי שפורסמו על ידי הועדה הבי� משרדית, מטע� משרד הביטחו�, 

  .43לעבודות חשמל ופרק  08העבודה ומשרד הבו"ש, להל� "המפרט הכללי", ובעיקר פרק  משרד

    

  בדיקות  8.1.2

כל הבדיקות הנדרשות בפרק זה ובאחרי� יבוצעו בנוכחות נציג הרשות אשר יזמי� למקו� את   
  הגורמי� המקצועיי� המתאימי�.

  אישור הרשות טר� ביצוע�.  בדיקות שיבוצעו על ידי ועל חשבו� המפעיל במעבדות יקבלו

  יש להגיש לאישור טר� ביצוע רשימת ציוד ותוכניות לוחות.

    

  סימו� ושילוט  8.1.3

ידרשו סימוני� ושלטי� מיוחדי� לעבודה זו עקב  08בנוס% לאמור במפרט הכללי   . 1  
המורכבות והמודולריות של המערכת. שלטי סנדבי! חרוטי�, מחוזקי� בברגי� או ניטי� 

  במידה הסטנדרטית.

לוחות חשמל ובתי תקע: על כל לוח יוצמד בחזיתו שלט שיפרט כינויו, ומספר הדג�. כל   .2  
האביזרי� והחיווט יסומנו בצורה ברורה וזהה לתוכנית, לרבות שלטי הפעלה והתראה. כל 

  בית תקע יקבל שלט ע� מספר המעגל שלו וגודל ההבטחה.

יוצמד שלט ע� מספרו הסידורי ושלט שיישא את מספר  גופי תאורה: לכל גו% תאורה  .3  
המעגל החשמלי המזי� אותו. על גופי תאורת ליבו� יוצמד שלט שיציי� את ההספק 

  המקסימלי המותר לנורה שתותק� בו.

גופי תאורת חירו� יסומנו ג� בח! כיוו� וכתובת יציאה בעברית ובאנגלית לכוו� היציאות 
  מהמבנה.

תק�: כל מפסיק יזוהה על ידי מספר סידורי של המעגל אליו הוא משתיי' מפסיקי זר� במ  .4  
וכ� יוצמד לידו שלט שיציי� אלו יחידות הוא מפעיל, כולל מנועי�, גופי תאורה, יחידות 

  הפעלה וכדומה.

כבלי� יסומנו במספר� הסידורי על חבקי� פלסטיי� שיוצמדו לכבלי� בכל נקודת חיבור   .5  
מטר ובכל יציאה מהמוביל ושינוי כיוו� וכ� בכל חדירת קיר או  30כל וכ� לאור' התוואי 

  מעבר.

  כל השלטי� יהיו מסוג סנדבי! בצבעי� שייקבעו ויאושרו מראש על ידי הרשות.  .6  

  סימו� ושילוט אביזרי חשמל בממ"די� או מקלטי� יבוצעו לפי הנחיות פיקוד העור%.  .7  

    

  

  

  



  החשמל ולוחות החשמל מטע� המפעילקבל� עבודות         8.2

  קבל� עבודות החשמל מטע� המפעיל  8.2.1

הקבל� שיבצע את כל עבודות החשמל, מתקני מ"נ וכ� את כל התקנות הציוד המוג�   .1  
שני� לפחות בביצועי  10ומערכותיו, יהיה קבל� מוכר, רשו� ומאושר ובעל ניסיו� של 

  הרשות טר� עבודתו.מתקני חשמל דומי�. יש לקבל אישור 

קבל� החשמל יעסיק בקביעות במש' כל תקופת ביצוע העבודה מנהל עבודה מנוסה, שיהא   .2  
  אחראי על העבודה, בעל רישיו� חשמל מתאי�.

הקבל� יהיה מסוגל מבחינת ידע וכ"א לבצע את העבודה בלוח זמני� קצר, צפו% וגמיש, תו'   .3  
  עבודת המתק� ברציפות ובמשמרות ובמינימו� הפסקות.  

    

  קבל� לוחות חשמל מטע� המפעיל  8.2.2

הקבל� שיבצע את לוחות החשמל מ"נ יהיה מוכר, רשו� ומאושר על ידי הרשות ובעל אישור   .1  
  שוטפת של מכו� התקני�. יש לקבל אישור יצר� הלוחות מהרשות. ביקורת

שנה לפחות בביצוע  15קבל� זה יהיה בעל מפעל חרושתי לבצוע לוחות מ"נ ובעל ניסיו� של   .2  
  לוחות דומי� לאלו שבהצעה.

  .2002הקבל� יהיה בעל תעודת בקורת איכות ת"י   .3  

  

      

8.3  �  מערכות מובילי� לכבלי

8.3.1  �  התקנת המובילי

ית מובילי� יתואמו ע� התקנת שאר המערכות במבנה וע� פתחי� בקירות יחיזוק ותל  א.  
הקשיחי� או הקלי� שיוכנו במבנה עבור מעבר המובילי�, לפי הגבהי�. שיטת ההתקנה 
ומיקו� המובילי� שפורטו בתוכניות ה� הנחיה ובכל מקרה של שינוי על הקבל� לקבל 

  ת מראש.אישור הנציג הרשו

על הקבל� מוטלת האחריות להתאמת החיזוקי� בהתא� לעומסי� נוספי� העלולי�   ב.  
  להיווצר.

חל איסור מוחלט להשתמש ביריות לצור' חיבור מובילי� לקירות או תקרות. כל   ג.  
החיבורי� יעשו באמצעות ברגיי "פיליפס" או שווה ער'  בתקרה/בקירות יצוקי�/בתקרות 

  בחיזוקי� "עוברי�" ע� פלטות בצד שני עבור קירות גבס.טרומיות וכ� 

8.3.2  �  התקנת סולמות ותעלות רשת לכבלי

סולמות לכבלי� יהיו תלויי� ע� מתלי� לתקרה או לקונסטרוקציה במקומות למעבר או מותקני�   
 מטר ע� קונסולות או ע� קונסטרוקציה מתאימה כנדרש. סוג 2לקיר. סולמות הכבלי� יחוזקו כל 

  הקונסולות ואופ� חיזוק� יקבלו את אישור הנציג הרשות.

  תעלות וסולמות כבלי� המותקני� לקיר יורחקו מהקיר  בכדי לאפשר מעבר הכבלי� מאחוריה�.

מעלות ועליה או ירידה של סול� יבוצע בהדרגה מתונה  90התחברות של סולמות שוני�, סיבוב של 
  הרשות את שיטת הביצוע.ובכל מקרה על הקבל� להגיש לאישור הנציג 

  כל החיזוקי� יהיו מגולווני� בטבילה, בטר� התקנה.



8.3.3  �  תעלות כבלי

מטר ויחזקו  1תעלות כבלי� יותקנו בצמוד לקירות או יונחו על קונסולות מתאימות כל   א.  
לקונסטרוקציה כנדרש. פרטי� עקרוניי� להתקנת התעלות יסוכמו ע� נציג הרשות 

  מטע� המפעיל.והמהנדס המתכנ� 

  הקונסולות ואופ� חיזוק� יקבלו את אישור הנציג הרשות.    

  תעלות הכבלי� שיונחו על הקונסולות יחוזקו ע� ברגי� ואומי� לקונסולות.  ב.  

בתעלות יעשו פתחי� מתאימי� עבור התחברות לתעלות אופקיות או אנכיות אחרות או   ג.  

מנוקב כל  Zוכו'. תעלות אנכיות יכילו פרופילימעלות או יציאת כבלי�  90עבור סיבוב של 
  ס"מ. 30

התעלות פח מגולוונות שידרשו להיות צבועות כתוספת לגילוו�, ימרחו מבחו! ב"ווש פריי�"   ד.  
  ואח"כ בצבע בגוו� סופי לפי דרישת המזמי� באזורי� שידרשו. סוג הצבע יהיה אפוקסי. 

  

8.3.4  �  פרופילי

או לקירות על ידי ברגיי "פיליפס" או על ידי ריתו' פלטות שיוכנו עבור�. פרופילי� יחוזקו לתקרה   
  אופ� החיזוק יתוא� ע� נציג הרשות.

    

  צביעה  8.3.5

כל האלמנטי� העשויי� ברזל יהיו מגולווני�. עבור צביעה יימרחו ב"ווש פריי�" ורק אחר כ' בצבע 
מנטי� תבוצע צביעה בנקודות הריתו', אפוקסי בגוו� הנדרש. בכל מקרה של ביצוע ריתו' בי� האל

  לאחר ניקוי במברשת פלדה, צביעה בצבע גילוו� קר וצביעה סופית כנדרש. 

  

  תעלות פלסטיות  8.3.6

התעלות יותקנו בצורה אופקית או אנכית ויחוזקו לקירות או לתקרה ע� חיזוק מגולוו� ובורגי 
  "פיליפס" ויכללו חיזוקי� לכבלי� בתו' התעלה.

  

8.3.7  

  

�  הארקת מובילי

בכל המובילי� המתכתיי� יש לדאוג לרציפות חשמלית על ידי מחברי� מתכתיי� קשוחי� 
  סטנדרטיי�. ה� יוארקו על ידי מולי' נחושת לפס השוואה.

  

  צינורות        8.4

בכל המקומות שהצנרת נמצאת ביציקת בטו� יותקנו צינורות פלסטיי� כפיפי� ("מריכ%"). קוטר   .1
  מ"מ.  16 �מינימלי של הצינורות בבניי� 

במקומות בה� הצנרת נראית לעי� היא תותק� עה"ט ותבוצע בצינורות פלסטיי� קשיחי� (מרירו�) או 
נרת במעברי תקרה אקוסטית, בקירות גבס בצינורות משורייני�, הכל בהתא� למסומ� בתוכניות. צ

  או חללי� תהיה תקנית, מסוג "פנ" כבה מאליו.

התקנת הצינורות תהיה בקווי� ישרי� אופקיי� או אנכיי� בלבד. קוי� אלכסוניי� יהיו אסורי�   .2
בהחלט, אלא במקרי� בה� יאושר הדבר מראש על ידי נציג הרשות. גובה הצינורות לא יהיה בשו� 



  מ' מעל פני הרצפה פרט לירידות למ"ז וח"ק. 1.80 �קט�  ממקרה 

כיפופי הצינורות יבוצעו תו' הקפדה על כ' שפעולות הכיפו% לא תגרומנה לקשיי� בהשחלת 
מעלות. רדיוס הכיפו% יהיה בהתא� למפורט בת"י  � 90המוליכי�. זווית הכיפו% לא תהיה גדולה מ

108.  

מ"מ לש� משיכת המוליכי� המיועדי�  4מחוט ניילו� שזור  בכל הצינורות יושחלו חוטי משיכה  .3
לצינורות. מחיר חוטי המשיכה כלול במחיר הצנרת/ הנקודות. כמו כ� ייסתמו קצוות הצינורות 

בפקקי� למניעת חדירת לכלו' וכל חומר אחר לתוכ�. כל צינור יסומ� בקצהו במספר המעגל 
  ח ומעגל הוא מגיע ומה ייעודו.והאלמנט בשלט פלסטי קשיח ובו יצוי� מאיזה לו

  א� לא יצוי� במפורש אחרת, אזי כל קופסאות ההסתעפות והמעבר יהיו מחומר קשיח ובלתי בעיר.  .4

כל תיבות המעבר וההסתעפויות לסוגיה�, הקשתות, המופות וכל יתר הפריטי� שאינ� נזכרי�, אול�   
קודה תכיל קופסת הסתעפות כחלק דרושי� להשלמת הצנרת, יהיו כלולי� במחיר הצינור. כל נ

  ממחירה. 

צנרת עבור גופי תאורה תסתיי� עבור כל גו% וגו% בקופסת הסתעפות, אלא א� צוי� במפורט אחרת.   .5
קופסאות ההסתעפויות תמוקמנה ליד גופי התאורה וה� תשמשנה נקודות מוצא למוליכי� המחוברי� 

  לאות� גופי תאורה.

יכילו מהדקי לח! שטח ע� סימו� המעגל וסימו� המהדקי� הבודדי�.  קופסאות ריכוז והסתעפות  .6
המהדקי� יהיו מהדקי שורה נשלפי�. כל הכניסות והיציאות יהיו מלמטה. חיבור קופסאות כולל: 

  כניסות, יציאות ואיתור תקלות.

יכלול קטע בור כבל מקופסת חיבור לאביזר, ממפסק בטחו� למנוע, ומצנרת הגנה לאלמנט כלשהו, יח  .7
  גמיש שרשורי "ישראלוקס" כולל מחברי� מקוריי� אטומי�, כחלק ממחיר החיבור.

    

    

  

  כבלי� למתח נמו!   8.5

    

וולט ויתאימו לדרישת  1000כמפורט למתח עבודה של  XLPEXY2Nהכבלי� במתח נמו' יהיו   .1
. כבלי� המותקני� על עגולבחת' התקני� העדכניי�. פרט א� נדרש אחרת, יהיו כל מוליכי הכבלי� 

סולמות ועל פרופילי� מנוקבי� יחוזקו על ידי מחזיקי� ובנדי� דג� "לגרנד" או שווה ער' ומחיר� 
  מ"מ יותק� לכל כבל חיזוק נפרד משלו. 50כלול במחיר הכבל. לכבלי� בקוטר מעל 

יאוגדו יחד בקשירות משותפות ויחוזקו  KV 0.6/1XY XLPE2Nכבלי� חד גידיי� למתח נמו' דג�   
  כנ"ל. 

כל הכבלי� המותקני� על סולמות ובתו' תעלות, יסומנו לפי ייעוד� על ידי שלטי סנדבי! בה�   .2
  מטר כשלכל כבל שלט משלו. 30חרוטי� מספרי המעגלי�. השלטי� יותקנו במרחקי� של 

  השלטי� יחוזקו לכבלי� באמצעות סרטי ניילו�.   

א� אושר הדבר על ידי הנציג הרשות, יהיו כל הכבלי� מחתיכה אחת רצופה ולא תותר עשיית פרט   
מופות בכבלי�. במקומות בה� ביצע הקבל� מופה בכבל מסיבה כלשהי, אשר נתקבלה על דעת הנציג 

  הרשות, יהיה זה על חשבו� המפעיל.

 � חד בלבד או בשני צדדי� בכבלי� משורייני�/מסוככי� יחובר השריו� להארקה, חבור בצד א  .3
  בהתא� לנדרש בתוכניות ובהנחיות הציוד, והחיבור כלול במחיר הכבל.



חיבור כבל למנוע יכלול ג� את כיול יתרת הזר� שלו בלוח בהתא� לזר� הנומינלי הרשו� על שלט   .4
  המנוע.

הפיקוד ושילוט חיבור כבל לאביזר פיקוד יכלול קופסאות חיבור ובדיקת מתח העבודה של אביזר   .5
  בהתא� לתוכניות. 

  

  לוחות חשמל למתח נמו!  8.6

  הערה:

לוחות החשמל הראשיי� יבוצעו בשיטה מודולרית סטנדרטית של יצר�, ע� דגמי� קטלוגיי�. כדוגמת 

  .2002. הלוחות יהיו באישור ת"י  2000ID"ריטאל" או 

  

  

  כללי  8.6.1

 1000תקני� עדכניי� ודרישות חברת החשמל. מתח הבידוד יהיה לוחות החשמל יבוצעו בהתא� לחוק החשמל, 
  וולט.

כ� יבוצעו הלוחות בהתא� למפרטי�, דרישות ושיטות העבודה של חברת חשמל ורשות שדות התעופה כפי 
  שהיצר� כבר ביצע בעבר (דרישת מינימו�).

  מחיר הלוחות כולל ג� את הובלת�, העמדת�, חיבור�, והפעלת� באתר.

8.6.2 �  תנאי� כלליי

המהדורה האחרונה,  08העבודה תבוצע בהתא� למפרט הכללי לעבודות בני�, מתק� חשמל פרק   א.
ההוצאה לאור של משרד הביטחו�. המפרט הטכני והתיאור שלהל� באי� בנוס% למפרט הסטנדרטי 

  הכללי הנ"ל.

   IEC,  .VDEאירופאי� הלוח יבנה בהתא� לחוק הקיי� ותק� ישראלי ובהעדרו לפי תקני�   ב.

לפני תחילת בני� הלוח יספק היצר� מטע� המפעיל, תוכניות ממוחשבות מפורטות עבור הלוח, מיקו�   ג.
האביזרי� שבתוכו ו/או בחזית, תוכניות מהדקי� מפורטות וממוספרות, תכניות הסכמה החשמלית 

עד ליצור. באספקת הלוח ע� דג� הציוד לכל אלמנט המופיע בה� ושרטוט חתכי� בקנה מידה המיו
  סטי� מעודכני� של התוכניות הנ"ל. 3יסופקו 

החלוקה של הדלתות בחזית התא והפרופילי� של הבניה ניתני� להתאמה לתא סטנדרטי של היצר�   ד.
  והקבל� מטע� המפעיל.

אלא  ציוד נוס% 30% �מבנה הלוח יבנה כ' שיכיל את כל הציוד המיועד עבורו ובתוספת מקו� שמור ל  ה.
  א� יצוי� אחרת בתוכניות.

על הקבל� מטע� המפעיל מוטלת האחריות לבדוק את מקו� התקנת הלוח ותנאי שינועו בטרמינל אל   ו.
  מקו� השירות ולהתאי� את המידות של הלוח.

ההצעה ללוח תכלול קטלוגי� ע� נתוני� טכניי� שיסופקו לנציג הרשות ע� ההצעה על פי דרישתו על   ז.
  המופיע בלוח. כנ"ל באספקה.כל הציוד 

  ביצוע הלוח יעשה רק לאחר אישורו של נציג הרשות.  ח.

  ט. יש לבצע מפסק כבאי� בתאו� ע� מחלקת כיבוי והצלה לניתוק המערכת החשמלית.

  טומטי (ממערכת גילוי אש) בעת אירוע אש.אוי.  יש להכי� ממסרי ניתוק חשמל 



  

  תאור טכני לציוד בלוחות  8.6.3

  .VDE 100היצר� יציי� בכל סעי% את הדג� המוצע על ידו. הלוח כולו יהיה בנוי לפי תק�   א.

  מנתקי זר� אוטומטיי� ומפסיקי זר� יצוידו במצמד למניעת פתיחת ברגי� בזמ� פתיחת דלת או פנל.  ב.

  מנתקי זר� אוטומטיי� יהיו בעלי התכונות הטכניות הבאות:   ג.

  . VDE 204 IEC 0113כושר הפסקה לפי   

  . VDE 204 IEC 0113תכונות ניתוק לפי 

  . IEC 947וולט,  500 �ב VDE 0660כושר ניתוק לפי 

  . IEC 0110תכונות בידוד חשמליות לפי 

אמפר יהיו בעלי כיבוי קשת באוויר ע� תאי כבוי קשת. המבנה  60מנתקי הזר� האוטומטיי� מעל 

  . MOULDED CASEיהיה מסוג  

 10הגנה טרמית ניתנת לכיוו�, יחידות ההגנה יכילו הגנה מגנטית לזר� בער' פי  יחידות ההגנה יכילו
מהזר� הנומינלי. לא יהיה שינוי בתכונות ההגנה והשימוש של המנתקי� האוטומטיי� בתחו� 

  מעלות צלסיוס. 50מעלות צלסיוס עד  20טמפרטורות חדר של 

  י ההפסקה המכנית של המגעי� על ידי הידית תהיה ישירה לפ

113/12.73 VDE   204או לפי  6.1.2פרק IEC 4.4.2.  

קילואמפר עבור מתח העבודה  15�30אמפר יהיו בעלי כושר ניתוק של  40מאמ"תי� זעירי� לזר� עד   ד. 

  .VDE 0110, וכ� יעמדו בדרישות התק� C,Bעבור  IECויענו לתק� 

ותכונות בידוד לפי  VDE 0113לפי  מפסיקי זר� מחליפי� יענו לדרישות התק� עבור מפסיקי עומס  ה.

0660/1 VDE עבורC  ,408 IEC.  

וולט  500 �פעמי� זר� נומינלי ב 10מנתקי נתיכי� יהיו בעלי תאי כיבוי ויהיו בעלי כושר ניתוק של   ו.
. יכילו ניתוק תלת פזי 0.4וולט בכופל הספק  500 �פעמי� זר� נומינלי ב 6או  0.7בכופל הספק 

  ק"א.  100כושר ניתוק קצר  VDE 0660/0.4 �משות%. בידוד ל

  מהיר. �עבור עקומה ניתוק איטי  VDE 0660/4.62נתיכי� ע.נ.ג. יתאימו לתק�   ז.

 �מגעי עזר פתוחי� ו 2וכל אחד מה� מכיל  VDE 158 IEC 0660/1מגעני� וממסרי� יבנו בהתא� ל   ח.
  מגעי� סגורי�, חופשיי�. 2

  יצויד הסליל במיישר זר�.אמפר  100 � עבור מגעני� מעל ל

  .  10%הממסרי� יהיו מיועדי� למתח עד +

ויהיו משני סוגי�: סוג אחד לזרימה  832, תק� ישראלי VDE 0664ממסרי פחת יתאימו לדרישת תק�   ט.
ישירה עבור ניתוק מעגל בעומס, וסוג שני יכיל יחידת משנה זר� ויחידת פקוד שיוצרו כול� ונדבקו 

אחד. הממסרי� יכילו לחצ� בדיקה ע� אפשרות בדיקה חיונית חזיתית בלוח. לא יחד על ידי יצר� 
  יתקבל שילוב של יצור עצמי או שנוי כל שהוא ע� ממסר פחת מקורי.

מעלות בי�  15אמפר ושינוי זווית לפחות  25מפסקי פקוד יהיו מדג� סיבובי בלבד המיועדי� לזר�   י.
  המצבי�.

ע� נורות לד בצבעי� שוני�  VDE 0660/2" לפחות לפי Cדרגות בידוד " מנורות סימו� יהיו בעלות  יא.
  וולט.  24וולט ו/או  250למתח 



  מ"מ בעלי דיוק של  120 �מכשירי מדידה יהיו מדג� ברוחב שלא יוקט� מ  יב.

  . ARDOובעלי תחו� כפול  1.5 %

וולט  500" למתח Cובדוד לפי דרגה " DIN 46277מהדקי� יהיו בדג� תותב ש� תפס על פס תק�   יג.

0606 VDE.  

פסי הצבירה יהיו עשויי� מנחושת, יתאימו לזר� הנדרש, יחוזקו למבנה באופ� המאפשר התפשטות   יד.
מכנית והמבטיח עמידה בזרמי הקצר הצפויי� בה�. ה� יבודדו מפני מגע מקרי על ידי ציפוי רצו% 

  � לציוד. בחומר מבודד, כולל כל הירידות והחיבורי

מ"מ לפחות. חיזוק  1.0שכבות ע� חריטה בעומק  3פי.וי.סי. עשוי  השילוט יעשה בעזרת סנדבי!  טו.
השלטי� ייעשה על ידי מסמרות פלסטיות או ברגי�.  השלטי� יהיו חליפי� ובמידות זהות שלא 

  מ"מ. 75 ∗ 40 �יקטנו מ

 2.5להזנת החוט, ובחת' מינימלי של  החיווט יעשה בצבעי� שוני�, לפחות בשטח החת' המתאי�  טז.
ס"מ מנקודת החיבור. כמו כ� יסומנו כל המוליכי� משני  10ממ"ר. אור' סימו� הצבע יהיה לפחות 

  צידיה�. החיווט יבוצע בחת' תקני ללא הפחתת חת' המולי'.

ית מעלות צלסיוס ולחות יחס 50לטמפרטורה עד  DIN 50016כל המכשירי� יתאימו לתק� אקלי�   יז.

85% ,68 IEC                           .  

כל מכשיר יסומ� בתק� אליו הוא המתאי�. אי� להרכיב בלוח מכשיר ללא סימ� התק�. כל תק�   יח.
  אירופאי המקביל לתק� הנקבע לעיל, נית� לקבל. יש לציי� במפורש באיזה תק� מדובר.

    

  תאור טכני של הלוח  8.6.4

מתאי� בעלי גודל סטנדרטי, הניתני� להחלפה ביניה� ומוכני� לתוספת תאי� זהי� הלוח יהיה בנוי   א.
  בשני צידי הלוח.

  התאי� יצוידו בכיסוי מתפרק על תאי המהדקי� שימוקמו בחלק התחתו�.  ב.

כל החלקי�, הברגי�, האומי� ומוליכי החשמל יהי� מנחושת. כל שאר החלקי� יהיו מחומרי� בלתי   ג.
  גני� בפני חלודה.מחלידי� או מו

  כל החומרי� המבודדי� בלוח יהיו א' ורק מסוג ע� תכונות של כיבוי עצמי.

הציוד יורכב אחרי פנלי� או דלתות באופ� שפתיחת דלת או פנל אינה מצריכה פרוק ידיות, מפסקי�   ד.
ושל או כל חלק שהוא. לכל דלת תהיה נעילה בשלוש נקודות. תהיה הפרדה פנימית של פסי הצבירה 

  תאי הלוח, כדי לאפשר טיפול גזרתי ללא הפסקת המתח בלוח.

חלקי תאי� למתחי� שוני� ולתדרי� שוני� יופרדו ע� מחיצות פנימיות וסימו� חיצוני בפרופיל 
  צבעוני.

פסי הצבירה יהיו מנחושת אלקטרוליטית. ה� יסודרו ויחוזקו בפני� מבנה הלוח באופ� שכל ברגיי   ה.
  ול נוח מהחזית.החיבור ייתנו לטיפ

חיזוק פסי הצבירה יעשה בעזרת נושאי מבודדי� ולא יהיה קשיח למבנה. פסי הצבירה יתאימו לזר� 
הנומינלי המיועד ללוח וחיזוק� יעמוד בזרמי הקצר הצפויי� ללוח. שיטת החיזוק של פסי הצבירה 

יקה לפי דרישת תהיה בהתא� לשיטת יצר� מוכר שבדק את השיטה וחישב אותה. החישוב יועבר לבד
  הרשות.

גמר פסי הצבירה בשני צידי הלוח יהיה עשוי לתוספת הארכת� לכל כיוו�. הפסי� יהוו מוגני�   ו.
  ומצופי� בבידוד אפוקסי.



סדר הפאזות בכל המשירי� יהיה תמיד זהה. חת' וצבע המוליכי� יתאי� לתק� הישראלי. תוספת   ז.
  הכמויות ער' גבוה יותר. מקו� שמור לציוד אלא א� כ� נדרש בכתב 25%

  הלוח יהיה בנוי עבור זרמי הקצר המיועדי� להתפתח בו.  ח.

אמפר,  60מיקו� כניסות ויציאות מהלוח יהיה כמפורט בתכנית. בכל הלוחות הראשיי�, ומעל   ט.
  המהדקי� יהיו למטה.

כבלי החשמל ובי�  הלוח יצויד בפס הארקה ואליו יחוברו כל חלקי מבנה הברזל. יש למנוע מגע בי�  י.
  הברגי� המחוזקי�.

הלוח יצויד בסרגל מהדקי� מדג� שנית� בו להחלי% כל מהדק בנפרד, ואשר חיזוק המוליכי� בו   יא.
  ממ"ר. 35נעשה על ידי לח! שטח ולא נקודתי של בורג, עבור חתכי� עד 

שונה ממהדקי� יש להפריד בי� מהדקי� למתחי� שוני�. מהדקי� למתח נמו' מאד יהיו בצבע   יב.
ממתח נמו'. יש לסמ� את המהדקי� באופ� ברור לפי סימו� בתוכניות היצר�, בסימו� בר קיימא, על 

  חומר פלסטי.

יש לבנות לכל אור' הלוח פסי חיזוק מפרופיל מנוקב לכבלי� הנכנסי� והיוצאי�. יש לסמ� את כל   יג.
  טי ע� מספרי� מודפסי� מקוריי�.המוליכי� במספרי� בשני קצותיה�, בסימו� טבעתי מחומר פלס

  מחיר הלוח כולל פ"צ, חווט מלא, הרכבת הציוד, בדיקתו ותוכניותיו, הובלתו, התקנתו וחיבור.  יד.

כל המכשירי� בלוח, חיצוניי� ופנימיי�, יקבלו שילוט. השילוט יבוצע פעמיי�: פע� על כל חלק   טו.
  המכשיר אחרי הפנל או הדלת.יה לגו% יהמכשיר החיצוני כגו� ידיות, ופע� שנ

שלטי הסימו� יהיו סנדבי!' שלוש שכבות, סטנדרטיי� וניתני� להחלפה ביניה�, מסוג שיאושר על ידי 
  המהנדס המתכנ� מטע� המפעיל ונציג הרשות. חיזוק� יהיה בעזרת ברגי�.

ח ביותר כל המכשירי� וכל החומרי� שמה� יהיו מורכבי� הלוחות יהיו חדשי�, מהסוג המשוב  טז.
הנמצא בשוק, לפי התקני� הישראליי� והתקני� המקובלי�. כל סוג מכשירי� שיסופק כגו� מ"ז, 
מפסקי� אוטומטיי�, מאמ"תי� זעירי�, מכשירי מדידה וכו' יהיו מתוצרת יצר� אחד קבוע בכל 

  תחומי השימוש.

  הלוח יכיל תא תוכניות.  יז.

  תכת נוקו ניקוי כימי וכ� הוסרה מעליה� החלודה כליל.הלוח ייצבע בצבע יסוד לאחר שכל חלקי המ  יח.

  במפרט הכללי. 08052צבע בשלוש שכבות צבע כמתואר בסעי% יהלוח י  יט.

  הצביעה תיעשה בהתזה וייבוש הלוח ייעשה בתנור.

  תהלי' זה יתבצע רק לאחר אישור הרשות לניקוי החול. הצבע יהיה כנדרש וסוגו יהיה אפוקסי.

  צבע פני�, מסגרות וחיזוקי�. לא יבוצעו בלוח ריתוכי� או קידוחי� לאחר הצביעה.צביעה זו כוללת 

  הלוח יהיה מפח צבוע ואטו� לחלוטי� לחדירת אבק ומי�.  כ.

הלוח יבנה על פי התוכניות המצורפות. כל ספק המתעורר יש לברר ולסכ� ע� המתכנ� מטע� המפעיל   כא.
  ונציג הרשות.

היצר� ויצור% אליו אישור בקורת איכות של מחלקת בקורת איכות של היצר�. רק הלוח ייבדק על ידי   כב.
  לאחר מכ� יוזמנו לבדיקה המהנדס המתכנ� ונציג הרשות.

  ס"מ. 15" בגובה Uהלוח יכלול בסיס נפרד מפרופיל פלדה "  כג.

  



  ציוד ואביזרי�  ללוחות חשמל  8.6.5

  את רשימת הציוד לאישור.על הקבל� מטע� המפעיל להגיש לאישור הרשות   

8.6.6  �  עבודה בלוחות חשמל קיימי

  העבודה תכלול איתור כל המעגלי� הקיימי� בלוחות, סימונ� בתכניות ושילוט� כולל הכבלי�.  א.

העבודה תכלול פירוק הציוד המיותר בלוחות, ופרוק חיווט הציוד, וחיבור וחיווט מחדש של הציוד   ב.
  שיורכב מחדש, וחיבורו לציוד הקיי�שנשאר, כולל הציוד 

  העבודה עשויה להתבצע בשלבי�.  ג.

  הכבלי� שיפורקו יסומנו באופ� ברור, ויבדקו לתקינות.  ד.

הקבל� מטע� המפעיל יבצע הארכת כבלי� (במידת הצור') ובתאו� ע� המתכנ� מטע� המפעיל. 
זרת "מופה" יהיה על פי ביצוע הארכה יהיה בעזרת קופסאות חיבורי� כוללי� מהדקי� או בע

החלטת המתכנ� מטע� המפעיל. המחירי� המצויני� בסעיפי פרוק הכבלי� כוללי� את העבודה 
  הכרוכה בהארכת הכבלי� קומפלט, בדיקת תקינות�, סימונ� והכנת� לחיבור בלוח החדש.

  כבלי� מיותרי� יוצאו מהלוחות ומהתעלות ויאוכסנו.

צע  בזהירות קפדנית תו' בדיקת מתח בכל מגע או מהדק שאליו יש כל העבודה בלוח חשמל קיי� תבו  ה.
  להתחבר.

כל תוספת בלוח קיי� תבוצע באביזרי� והתקני� סטנדרטיי� ואורגינליי� בהתא� לציוד הקיי�   ו.
  באותו לוח.

בכל סיו� עבודה בלוח יבדוק הקבל� מטע� המפעיל שלא נגר� נזק או שינוי בפעולתו התקינה של   ז.
  הלוח.

כל הפסקת פעילות בלוח ולפני עזיבת הקבל� מטע� המפעיל את האתר יהיה הלוח במצב תקי�   ח.
  ובטיחותי. כמו כ� יהיה הקבל� זמי� בכל עת שיידרש ע"י נציגי הרשותוזאת עד גמר סיו� כל העבודות.

ת ביצוע הקבל� מטע� המפעיל מתחייב לבדוק את הלוח בפעולתו ולהתריע מפני ליקויי� לפני התחל  ט.
שינויי� בלוח. לאחר התחלת העבודה בלוח יחשב קבל� כאחראי בלעדי לתקינות הלוח, לשלמותו 

  ולהחזרתו לפעולה תקינה.

לפני תחילת ביצוע עבודות שינויי� בלוחות יבדוק הקבל� מטע� המפעיל את המצב בפועל, יעדכ� את   י.
מטע� המפעיל. לאחר סיו� העבודה  הדרוש עדכו�, ויעביר עותק טיוטה של המצב לרשות ולמתכנ�

  יגיש הקבל� מטע� המפעיל תכניות מעודכנות משולבות למצב כפי שבוצע.

  

  אביזרי תאורה  8.7

  8.7.1  �  גופי תאורה פלורוסנטיי

מ"מ, שיצופה בשכבה אחת של צבע יסוד   0.8גופי תאורה פלורוסנטיי�  יבנו מפח דקופירט     
  בתנור בטיב מעולה. ועל זה שכבת  צבע אפוקסי  לב�

ציפוי הצבע יהיה חלק, חד גווני ללא סדקי�, בועות, שריטות  ופגמי� אחרי�. הברגי� 
  הנראי� לעי� יהיו בורגי פליז מצופה ניקל.

  מ"מ לפחות. כל גו% יצויד בבורג הארקה. 1החווט יבוצע במוליכי פי.וי.סי. גמיש 

, ואט יהיו משנקי� PL 26 ,18 ,13ואט  או בנורות  36, 58המשנקי� שיותקנו בגופי� 

". המשנקי� יותאמו לעבודה ע� OSRAM, ומצת "0.92אלקטרוניי� תקניי�, ע�  קבל   

  המאפשר חיבור למערכת בקרת תאורת חרו�. Beghelliממיר לתאורת חרו� מתוצרת 



בכל  מקרה יותקנו משנקי� נפרדי� לכל נורה,  א�  וכאשר הגו%  הוא  בעל יותר ממנורה 

  .A.M.Kאחת.  הקבל יהיה מתכתי מתוצרת 

  בתי הנורה יהיו בתי נורה חרי!  עמוק או נקודה אדומה מטיב מעולה.    

ליד כל גו% תאורה תותק� קופסת הסתעפות. בשו� מקרה לא יורשו חיבורי� ממנורה 
  רה, כאשר המהדקי� שבמנורה משמשי� להסתעפות.למנו

כל האביזרי�, חומרי� וכדומה מה� יבנו הגופי� יהיו מהמי� המשובח ביותר, חדשי�,      
שלמי�, בלי פגמי� ובלי ליקויי� מכל סוג שהוא ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקני� 

  הבריטיי�.הישראליי� העדכניי�, והעדר� לתקני�  הגרמניי� ו/או 

שעות לפחות,  1200יהיו מתוצרת "פיליפס" הולנד לאור' חיי� של  PLנורות פלורוסנט או     

  ". OSRAMאו מתוצרת "

גופי תאורה המחוזקי� לפלטות בטו� טרומיות ולקורות פלדה יחוזקו בזהירות בהתא�     
  לפרטי� שיאושרו מראש על ידי הנציג הרשות.

  .י�גופי תאורה דקורטיבי  8.7.2  

  .ליבו�, הלוג� :ה ע� נורות חמות כגו�גופי תאור בשו� מקרה אי� להתקי�

  יש לקבל אישור מראש ולהציג דוגמאות לכל גופי התאורה המוצעי� להתקנה.

יהיו משולבי� בתקרה ומחוזקי� על חיזוק מיוחד,  �גופי תאורה  דקורטיביי� ומיוחדי�     

  .44IPאטומי� בדרגה לתקרה המסיבית. כל גופי התאורה יהיו 

גופי תאורה מטל הלייד יהיו דג� כנדרש ע� ציוד מקורי ומשנק אוטורגולטור דג� מקורי     
ותקני ויכילו נורות "ג'נרל אלקטריק" מטל הלייד כמתואר לכל גו%, וכ� קבל מתכתי למתח 

   וולט. 400

  כל החיבורי� יהיו מלמעלה.    

למניעת החלקה או נפילה של חלקי� למטה ג� בזמ�  גופי התאורה יכילו  סידור קשירה     
  פירוק וטיפול.

  מעל לאביזר תותק� פלטה ע� קופסת חיבורי� משוריינת פלסטית אטומה.                            

  IP 65גופי תאורה פלסטיי�   .3  

 גופי תאורה פלסטיי� אטומי� או מוגני מי� יותקנו ללא קידוח בדפנותיה� תו' שימוש    
  בהתקני� המקוריי� של היצרני�  בלבד. החיבור והכניסות  כוללי� מעברי אנטיגרו�. 

  עצמיי� או דו תכליתיי�  �גופי תאורה לתאורת חרו�   .4  

גופי התאורה לתאורת לתאורה חרו� יהיו גופי� ע� מערכות מצברי� ומטעני� מקומיי�,     

לחיבור למערכת בקרת תאורת חרו� " ישראלוקס ע� ממיר המותא� Beghelliכדוגמת "
  הקיימת במתק�, כולל כרטיס כתובת וכל הנדרש.

הגופי� שיותקנו על ידי הקבל� מטע� המפעיל יתאימו לדרישות הטכניות המפורטות      
  להל�:

  הממיר יעבוד ללא כל רעש הנשמע לאוז�.  א.    

  קדמיו� יהיה ע� תאי� מאוזני�. ��מצבר ניקל    ב.    

המטע� יבטיח יציאה של המצבר פריקת יתר במקרה של פריקה ארוכה וידאג   ג.    



  להחזיר למצבר את הקיבול הנומינלי שלו.

  המטע� יהיה בעל הגנה נגד פריקת יתר.  ד.    

קדמיו�,  �המערכת תהיה מערכת עצמאית או משולבת ותכלול מטע� ומצבר ניקל   ה.    
  ל וכל יתר האביזרי� הדרושי�.מיתוג אלקטרוני בזמ� הפסקת חשמל, ממיר כנ"

המערכת תהיה מוגנת נגד קלקול במקרה של שבירת הנורה או חוסר נורה או נורה   ו.    
  שרופה.

  90גופי תאורת חירו� עצמאיי� יהיו ע� פנל פרספקס חרוט או כנדרש, לעבודה של   ז.    
  דקות, ע� נורה פלורוסנטית מותקנת בגו%  תאורה.

במפסק שיאפשר ניתוק מוחלט של  ג"ת בצורה ידנית ונורת  גו% התאורה יהיה מצויד
  סימו� ניאו� להראות מצב חיבור תקי�.

הרכבת הציוד בג"ת תעשה באופ� שימנע מה� רעידות או זמזו� וכ� יובטחו כל   ח.    
  החיבורי� מפני השתחררות עקב רעידות.

כל הגופי� יינתנו לפירוק קל לצור' החלפת ציוד על ידי אד� יחיד וזאת ללא שימוש   ט.    
  במברגי� או כלי� אחרי�. 

דקות  90תפוקת הנורה עבור  30% �יחידות תאורת חרו� דו תכליתיות יהיו ל  י.    
מינימו�, ויכילו נורית סימו� פעולה הנראית מלמטה, שילוט, לחצ�  בדיקה, וכ� 

  ידני.מפסק לניתוק 

  התקנת ג.ת.  .5  

גופי תאורה יחוזקו לתקרה או לקיר או לקורות הקונסטרוקציה או יותקנו בתקרה תותבת     
או בתעלות בתו' תקרה כפולה. חיזוק הגופי� יבוצע כמתחייב ממקו� התקנת�, או 

  כנדרש, ע� מתלי� מחוזקי� למבנה.

ויקבל אישור הנציג הרשות החיזוק של גופי התאורה יוכ� ע"י הקבל� מטע� המפעיל 
  והמתכנ� מטע� המפעיל.

  הארקות         8.8

הקבל� מטע� המפעיל יכי� פס השוואה המחובר להארקת היסוד, ואליו יחוברו ככל נתקני   .1  
  החשמל, כנדרש.

הארקות יבוצעו בהתא� לתקנות חוק החשמל ובהתא� לתוכניות הארקה המתאימות. כל   .2  
אחת מהארקות שמוזכרות לעיל תחובר בנפרד אל אחד מפסי השוואות פוטנציאלי� שיוכנו 
במבנה במקומות המסומני� בתוכניות. כל אחד מהאלמנטי� המסומני� בתוכניות (לוחות 

רו אל פסי השוואת הפוטנציאלי� באמצעות מולי' מ"נ, תעלות פ"צ, גנרטור וכד') יחוב
נחושת נפרד, אשר יחובר אל בורג הארקה שבאלמנט מצידו האחד ואל בורג נפרד  על פס  

  השוואת הפוטנציאלי�.  

חיבור הארקת ההגנה של האלמנטי� המאורקי� לפס השוואת הפוטנציאלי� יבוצע   .3  
כנדרש, או כמסומ� בתוכנית חיבורי ממ"ר  16ממ"ר או   50באמצעות מוליכי נחושת 

  הארקות. 

כל חלקי המתכת במתק�, כולל מחיצות ההפרדה, חלקי המתכת של פסי הצבירה, סולמות   .4  
הכבלי�, דלתות, צינורות מי�  וכו' יוארקו לפס ההשוואה. הארקה תתבצע באמצעות 

  ממ"ר.  16מולי' נחושת 

  שנית� יהיה לפרק� ללא חיתו'.נקודות החיבור של ההארקות יחוברו כ'   .5  

כל נקודות החיבור של פס אפס או השוואה יסומנו באופ� ברור ביותר על ידי שלטי  סנדבי!   .6  
חרוט. פסי השוואת הפוטנציאלי� כולל בורגי החיבור יכוסו באמצעות תיבת כיסוי 



  מתאימה הניתנת לפירוק.

חיבורי� של חלק מהציוד או חלק  מתק� הארקה יבנה כ' שנית� יהיה ללא קושי לפרק  .7  
  מהמערכות למטרת בדיקה ומדידת ער' התנגדות הארקה.

כל אחד ממוליכי הארקה יסומ� בכל קצה ולפחות פע� אחת באמצע התוואי באמצעות   .8  
  שלט חרוט המחובר אליו. בשלט יזוהה האלמנט אליו מתחבר המולי'.
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:207:0001:0046:EN:PDF 

 .ליטר מי! טריי! לרכב �30לא יותר מוצורכת מהמי!  80%המכונה ממחזרת לפחות  �

 מטר. 14 מסוע באור� �

 .קשת התזת סבו� �

 (יתירות). זוגות 4במידה וה� לא רודפות אחרי הרכב , ות אחרי הרכבשני זוגות מברשות צד רודפ �

 (יתירות). שתי מברשות גג �

 .מברשות לניקוי חלק תחתו� �

 .קשת שטיפה �

 .קשת התזת ווקס עוזר יבוש �

 .מייבש גג אופקי �

 .מייבש צד �

(מטעמי יתירות להבטחת המש� העבודה  מייבש) יהיו שתי מערכות הרמה נפרדותרשות, (מב לכל חלק שעולה ויורד �

 כאשר אחת המערכות מתקלקלות וג! מטעמי בטיחות למניעת נפילת המערכות על המכוניות).

 (בטיחות). רמזור יציאה �

 :מומל� להוסי* מערכת שטיפה בלח� גבוה במי! ממוחזרי! משלוש סיבות �

 ;העלאת איכות הניקיו� �

 ליטר מי! בשעה שלא ממוחזרי!).  1,200 � צורכת כ (מערכת לח� חיצונית "גרניק"חיסכו�  במי!  �

 בייחוד בעת תקלות בה�. – גיבוי למברשות �

 

 מערכות בטיחות �

 

 .שני זוגות עיניי! אלקטרוניות – הגנה מפני כניסה של אד! למכונה מכיוו� הכניסה �

 .שני זוגות עיניי! אלקטרוניות – הגנה מפני כניסה של אד! או רכב מכיוו� היציאה �

חשמל (עצירת המכונה א! אי� מי! במערכת) למניעת סכנת פיצות כתוצרה מהיווצרות של  עבודה ללא מי!ל הגנה �

 .סטטי

 .מערכת זיהוי לרכב (הפעלת תוכנת שטיפה רק לרכב) �

 מנועי המכונה נגד התפוצצות. �

 הגנה לרגליי! של המפעיל מפני המסוע. �

(מטעמי יתירות להבטחת המש� העבודה  הרמה נפרדותמייבש) יהיו שתי מערכות רשות, (מב לכל חלק שעולה ויורד �

 כאשר אחת המערכות מתקלקלות וג! מטעמי בטיחות למניעת נפילת המערכות על המכוניות).

 לכל מערכת הרמה תהיה מערכת התראה לכשל במערכת. �

 .(רצועות) לכל חלק שעולה ויורד תהיה מערכת למניעת נפילה בזמ� כשל �

 ו את היציאה מהמכונה בשלב הפעלת המכונה ויחסמו מעבר רכב בשוגג לכיוו� היציאה.מברשות המכונה יפעלו ויחסמ �

 מיידיוינותק באופ�  המתארת מה הכשל ממוחשבתבמידה וקיי! כשל באחד החלקי! של המכונה תינת� התראה  �

 המתח הגבוהה למכונה.

 .)שאינו מאפשר התראות פנאומטימברשות הצד ינועו ימינה ושמאלה על ידי מנוע חשמלי (לא על ידי צילינדר  �

  .)שאינו מאפשר התראות על ידי מנוע חשמלי (לא על ידי צילינדר פנאומטי ירדוו יעלוהגג  רשותמב �

  

  

  

  

  

  



  נספח השירות והתפעול � ג'ספח נ
  

 הקדמה .1
 

 מכיל את הפרקי� הבאי�: נספח השירות והתפעול .1.1

 

 .תבנית תפעולית של השכרות הרכב בנתב"ג � פרק א'   .1.1.1

 

 ניקוי כלי הרכב–פרק ב'   .1.1.2

  

 ניקוי יבש של כלי הרכב  –פרק ג'  .1.1.3

  

 ורמתו השירות –פרק ד'  .1.1.4
  

  ניקיו� מקומות השירות  –פרק ה'  .1.1.5
 

 וקבלת� הסדרת התהלי� של מת� השירותי� ההמפורטות להל� הינמטרת ההוראות   .1.2
בתנאי�, במועדי� ובהיק! המפורט בחוזה והסדרת הממשקי� בי� הגורמי� השוני� 

.� המעורבי� בתהלי

 

  
  והממשק מול המפעיל של חברות ההשכרה בנתב"ג התבנית התפעולית � פרק א'

 
  ) ובחניו� 16(חניו� , המושכרות במתח� מתבצעתהפעילות התפעולית של חברות ההשכרה  .1

מתח� המושכרות  הסעת לקוחות החברות וכבודת� בי� בחוזה. �כהגדרת 3הפרדס בטרמינל 
 .חברות ההשכרה של באמצעות רכב הסעה מתבצעת, 1'ו 3לטרמינלי� 

 

 :קבלת והחזרת רכב שכור .2

  

  : מסירת הרכב ללקוחות  .2.1
  

   בדלפק שירותי� הלקוח יהיה הממשק הראשו� בי� המפעיל לב – 3בטרמינל  2.1.1
  כהגדרתו. לאחר מכ�, אות� לקוחות שבכוונת המפעיל למסור לה� , 3בטרמינל         
  יופנו אל חניו� הפרדס, מפלס הקרקע, בו יתבצע הטיפול רכב להשכרה,         
   אשר הוקצה למפעיל במסגרת מקומות  המשלי� א� יידרש, במשרד השירות        
  רות, ולאחריו תתבצע מסירת הרכב על ידי המפעיל ללקוחות בחניות השי        
  הרלוונטיות אשר הוקצו למפעיל במסגרת מקומות השירות.        

  
  זה חל איסור מוחלט על מסירת  במתח� – )16במתח� המושכרות (חניו�  2.1.2
  ישמש  רכבי� ללקוחות, כמו כ� לא תתאפשר הצבת רכב שירות בחניו� זה אשר         
  כמשרד קדמי למסירת רכבי�. וניידת ו/אאת החברות כעמדת שירות         

 

  : לחברההחזרת הרכב  .2.2
  רה, אל זיגיעו הלקוחות, ע� הרכב המיועד להחע� גמר השימוש ברכב,  2.2.1
         �  במתח� של המפעיל  במבנההרלוונטי ו/או אל משרד שירות הלקוחות  המתח
  וש� יחזירו את רכביה�. רכב הסעה של המפעיל יסיע  16 יו�המושכרות בחנ         
  , 3במפלס  – 3את הלקוחות ממתח� המושכרות אל תחנות ההורדה בטרמינל         
  , בהתא� לצרכי הלקוחות.1או למפלס הקרקע בטרמינל         

  
  , אלא א� קיבל המפעיל הרשאה בחניו� הפרדסחל איסור על החזרת רכבי�  2.2.2

  לכ� בחוזה.        
 

קיבל הרשאה בחוזה לבצע החזרת רכבי� במתח� אשר הוקצה במידה והמפעיל  .2.3
, יוכל מפעיל, על פי שיקול דעתו, לאפשר ללקוחותיו את בחניו� הפרדסלרשותו 

  .16בחניו� החזרת הרכב לחניו� זה או למתח� המושכרות 
 



  

י חברות ההשכרה לאחר החזרת הרכב על ידי הלקוח ו/או לאחר הבאת הרכב על יד .3
 �באמצעות מוביל ייעודי אל המגרש הרלוונטי, עשויות חברות ההשכרה להזדקק לתהלי

 של ניקוי הרכב כדי להכי� את הרכב לקראת השכרה נוספת. 

 

כלי הרכב של לנו בעל הרשאה מסחרית מאת הרשות למת� שירותי הניקוי יהמפעיל ה .4
מתקני� המתאימי� למת� שירותי�  חברות ההשכרה. במסגרת הרשאה זו, יפעיל המפעיל

.� אלה על ידו, כמפורט להל

  

מובהר בזאת, כי אי� חברות ההשכרה מחויבות על ידי הרשות  לקבל את שירותי ניקוי כלי  .5
הרכב מהמפעיל. יחד ע� זאת, היה ובחרו לקבל שירותי� אלה, כול� או חלק�, מתחייב 

 זה להל�.  המפעיל בזאת לפעול על פי ההנחיות המפורטות בנספח

  

מובהר בזאת למע� הסר ספק, כי ביצוע מי מהפעולות של ניקוי כלי הרכב של המפעיל  .6
בתו� מי ממקומות השירות, יכול שיבוצעו א� ורק על ידי המפעיל, במקומות המיועדי� 

  לכ� בלבד, כמפורט להל� ובחוזה ההרשאה, על נספחיו.
 

  
  כלי הרכב  יניקו �  פרק ב'
  

ועל  המפעילל סוג שהוא, של כלי רכב, יתבצע א� ורק בתו� מתח� הניקוי של ביצוע ניקוי, מכ  .1
מובהר, כי  בלבד. המפעיל ע"י  )להינת� ג� במתחמי החברות(שיכול  יבשידו, למעט הניקוי ה

, שלא צעלבאיסור מוחלט עליה� חל על פי הוראות חוזה ההרשאה של חברות ההשכרה 
�וג שהוא, של כלי רכבניקיו�, מכל מי� וס באמצעות המפעיל,.  

  
במתח� הניקוי, , המפעילכלי הרכב, אשר יבוצע כולו א� ורק באחריות ועל ידי הלי� ניקוי ת  .2

 :שלבי� 3'מ מורכבכהגדרתו, 

  

  כל נתיב עבור רכבי חברת בנתיב ההזנה, כהגדרתו, המיועד  – הכנת הרכב לשטיפה  .2.1
  . 2נספח א' –ות השירות השכרה מסוימת, כמפורט בתשריט מקומ           

  
  .כהגדרתו ' השטיפהאמצעות מתק� שטיפה חיצונית ב  .2.2
  

  הנמצאות מתחת לסככת הניקוי בעמדות ניקוי משלי�,  – טיפול משלי� וניקוי פנימי  .2.3
  המשלי�, והמסומנות כמיועדות לכל אחת מחברות ההשכרה, כמפורט בתשריט מקומות            
 .2נספח א' –השירות           

  
 תיחו� אחריות וביצוע   .3

 
 : פעולות באחריות  המפעיל   .3.1

 
  הכנת כלי הרכב של חברות ההשכרה לשטיפה בנתיב ההזנה הייעודי לכל חברת  3.1.1

  השכרה , פירושה ביצוע הפעולות הבאות, כול� או חלק�: אבטחת חלקי� נתיקי�,           
  ת ידנית ו/או שטיפה מקדימה בעזרת מכונת שטיפה שטיפה מקדימה בעזרת מברש          
     פעולות אלה תתבצענה על משטח בטו�   – בלח, גבוה, הסרת כתמי� קשי� וכד'          

  בלבד לפני הכניסה למתק� השטיפה.         
 

  קידו� כלי הרכב בתו� נתיב ההזנה כדי לאפשר לחברת ההשכרה  להכניס רכבי�  3.1.2
  פי� אל תו� נתיב זה.נוס          

 

  הכנסת הרכב אשר סיי� את תהלי� ההכנה בנתיב ההזנה אל מתק� השטיפה.  3.1.3
           �  בהקשר זה יצוי�, כי הכנסת כלי הרכב של חברת ההשכרה מנתיב ההזנה אל מתק
  .בסככה השטיפה יתאפשר רק כאשר יש לרכב זה עמדת ניקוי משלי� פנויה          

 

  הרכב ממתק� השטיפה והחנייתו בעמדת טיפול משלי� ייעודית לרכבי  הוצאת 3.1.4
   .חברת ההשכרה          

 



� פעולות לגמר ניקוי כלי הרכב כגו�: ינביצוע כל הפעולות בעמדת ניקוי משלי�, שה 3.1.5  
  ווקס) סילוק אשפה, שאיבה פנימית וניקוי –ייבוש חיצוני, הברקת כלי הרכב (פוליש          

          �  שטיחי�, הכל בהתא� להיק! הניקוי המשלי� המסוכ� בי� חברת ההשכרה לבי
  המפעיל.         

 
  הודעה ל חברת ההשכרה בדבר סיו� הטיפול בכלי הרכב. 3.1.6

 

3.1.7  �  כפי שיפורט מת� השירות  לאור$ כל זמ�, של כל מתח� הניקוי ויסודימלא ניקיו
         �  .להל

 

 

  אחריות חברת ההשכרהפעולות ב.  3.2

 

  שירות אל נתיב ההזנה. כמות כלי הרכב בכל אחד ישינוע כלי הרכב אל מתח� הניקוי,     3.3
  כי לאנתיבי ההזנה לא תחרוג מהכמות שמאפשר אור� הנתיב. למע� הסר ספק יצוי�, מ   
  תכניס חברת ההשכרה  כלי רכב נוס! אל תו� נתיב ההזנה א� אור� הנתיב הפנוי    
 אינו מאפשר זאת.   

 
  ושינוע� אל מי ממקומות השירות  בסככה הוצאת כלי הרכב מעמדות הניקוי המשלי�  3.4

 .שהוקצו לחברת ההשכרה  
  
  
   ידני  ניקוי –פרק ג' 

  
                 כהגדרתו, יכול שיינת� א� ורק על  ידני למע� הסר ספק מובהר בזאת, כי ניקוי  .1

   . שר מראש ובכתב על ידי הרשותואשר יא ,ו/או קבל� משנה מטע� המפעיל מפעילה ידי            

  יתאפשר ברמת כי הביצוע במתח� לניקוי, בכפו! לכ�  תבצעיכול להזה  �ויניק            
  במקומות מסוימי� במגרש החניה של  ,מבחינת הסדרי התנועה ו/או ,בטיחות נאותה             
  מראש למקומות מסוימי� אלה. היה ותאשר  בכפו! לאישור הרשות ,ההשכרה חברות             
  יבש הניקוי את המקומות המיועדי� לביצוע ההרשות ה� למפעיל וה� לחברת ההשכרה              
  שהוקצו לצור� כ� על חברת ההשכרה.אלה תהיה האחריות לניקוי המקומות  , אזי כאמור            

 
  שיינת� על ידי המפעיל בעצמו או באמצעות קבל� משנה מטעמו. כאמור יכול  דניניקוי י .2

  באמצעות קבל� המשנה כמו ג� זהותו של קבל� משנה זה, טעונה אישור הרשות הפעלה 
בכתב ובלבד שיוכח על ידי המפעיל, כי להעסקת קבל� המשנה על ידו יש סיבה ומראש 

ר� כלשהו, בעלות או חזקה בלעדית מיוחדת, כגו� אחזקת פטנט, אחזקה בזיכיו� מטע� גו
  ו/או מוגבלת בחומרי ניקוי וכו'.

אפשר שיתבצע באמצעות התזת מי� וחומרי ניקוי על הרכב וניגובו, או  הידני ניקוי ה .3
   לחילופי�, ניגוב הרכב ע� חומרי� מיוחדי� ללא שימוש בהתזת מי� ( שטיפה יבשה ). 

  
  
  

  השירות ורמת השירות –' דפרק 
  
  בהשטיפה רטו .1

  
  תוספת למיכו� תהלי$ השטיפה הרטובה  1.1

  יש להשתמש במכונת השטיפה, בשמפו ווקס קר.   1.1.1       
  דקות למכונית. 6עד זמ� שטיפה לשטיפה במכונה    1.1.2       
  הוצאת שטיחי� וניקויי� במכונת שטיחי� ייעודית.   1.1.3       
  , בכפו! להנחיית חברת ההשכרה הא� לבצע הפעלתהצבת גרניק להסרת לכלו� קשה   1.1.4       

  הגרניק או לא.                          
  

  רמת ניקיו� נדרשת  1.2
  ללא סימני מריחות, נזילות, טיפות מי�. –ניקיו� חיצוני    1.2.1       
  הסרת חרקי� שנבדקו ממעטפת הרכב, ניקוי שמשות משני הצדדי�.   1.2.2       



  ניקוי חישוקי� וצלחות נוי ("טסות).   1.2.3       
  הוצאת האשפה מכל תא ברכב, כולל תא גלגל חליפי.   1.2.4       
  יש להותיר בתא כפפות, מסמכי רכב, סיפרי הפעלה ואפוד זוהר.   1.2.5       
   יש לבצע ניקוי גומיות איטו� בדלתות.     1.2.6       

  
  מפעיל השרות 1.3
  עיל יישא באחריות להעניק את השירותי�, במלוא�, בכל ימות השנה ובכל שעותהמפ   1.3.1      

  היממה (למעט יו� כיפור), והכול בהתא� ובכפו! להוראות הרשות, כפי שיהיו מעת  לעת                 
  לחוזה. 8.2ולסעי!                  

      1.3.2    �  שעות מראש. 24אה של פתרונות לעלייה מידית (פיק) בכמויות, בהתרמת
  הצבת מנהל עבודה במקו�, זמי� למת� פתרונות.   1.3.3      
  כמות עובדי� מקצועיי� התואמת את הדרישות.הצבת    1.3.4      
      1.3.5    �  משמרת לא תסיי� תפקידה, עד להגעת משמרת מחליפה. –החלפת משמרות בזמ
  שעות מראש ובתשלו� 24וליש ווקס בהזמנה של לפחות פ –מת� שירותי שטיפה מיוחדת    1.3.6      

  מיוחד.                 
  שעות), בכל מתחמי השטיפה (רטובה ויבשה). 24שמירה על סביבת עבודה נקייה (   1.3.7      
  בחומרי ניקוי ודטרגנטי� ידידותיי� לסביבה, ייעודיי� לחלקי הרכב השוני�:שימוש    1.3.8      

  לפח, שמשות, פלסטיק, חישוקי� וצלחות נוי, אי� להשתמש בסיליקו� או כל חומר תוק!                  
  אחר, עבור לוח שעוני� וריפודי�.                 

  ריסוס פני� הרכב בחומר ריחני.   1.3.9      
  אחזקת מלאי חומרי ניקוי ודטרגנטי�, סמו� לעמדות השטיפה. 1.3.10      
  קת מלאי זמי� נקי של מגבות, סמרטוטי� וחומר אחר.אחז 1.3.11      
�שנית ככלתחזוקה שוטפת (יזו�), של הציוד מכונות ושואבי� לצמצו� זמ� השבתה  1.3.12          

                 .�  ובכל מקרה לא פחות מהוראות היצר
  ק! בישראל.נציג של מפעיל השרות שינהג בכלי הרכב, יהיה בעל רישו� נהיגה ת 1.3.13      
  עובדי המפעיל יציגו רישיו� נהיגה תק! לבקשת נציגי חברות ההשכרה. 1.3.14      

   
   אחריות חברת ההשכרה 1.4
  שעות, על צפי של כמות המכוניות. 24מראש  חברת ההשכרה תית� הודעה  1.4.1      
  חברת ההשכרה תבצע הכנסה והוצאת כלי הרכב מעמדות הניקוי.  1.4.2      

  התפעול בחברת ההשכרה יגיש מידי יו�, לנציג מפעיל השירות צפי תכנית עבודה מנהל   1.4.3      
  ליו� המחר, כבסיס להתארגנות המפעיל.                

  מפעיל השירות ייער� בהתא� מבחינת כ"א, ציוד וחומרי�. –התפעול יגיש צפי שבועי מנהל   1.4.4      
  ב תתבצע בקרת איכות ע"י נציג חברת ההשכרה.בתו� הכנת רכ  1.4.5      
  רכב שלא יעמוד ברמה הנדרשת, יושב לניקוי חוזר, מלא או חלקי, ללא תמורה.  1.4.6      
  רכב שיוצב בעמדה ינוקה, ללא אפשרות דחייה של המפעיל, בגי� צבע או סוג.  1.4.7      
  תתקבל החלטה משותפת, של מנהל תפעול נמצא, כי לרכב נדרשת פעולת ניקיו� חריגה,  1.4.8      

     חברת השכרת הרכב ונציג המפעיל במקו� ותינת� הזמנה תואמת.                
  
 

  ניקיו� מקומות השירות ואחזקת� �פרק ה' 
  

  לכל  גבוהה ויסודיתברמת ניקיו�  רהרכבי� וסביבתו חייבי� להישמ מתח� מתק� שטיפת.  1
 על ידי המפעיל.אור� זמ� מת� השירות       

 

  נקיות כל העת מניירות,  המשלי�כי עמדות הניקוי  ,באחריות המפעיל לוודא באופ� שוט! .  2      
  חובה להשתמש בפחי האשפה ובמכולת האשפה  –בדי ניגוב, פסולת לסוגיה, בקבוקי� וכו'              
 המוצבת במתח�.             

 

  מתק� השטיפה לבי� נתיב בי�  ,באופ� שוט! כי אזור המתח�לוודא באחריות המפעיל  . 3      
              �  כניסת הרכבי� למתק� ועמדות הניקוי, יהיה נקי לחלוטי� מכל פסולת ולכלו� לכל אור
 זמ� מת� השירות.            

  
  אופ� באחריות המפעיל לוודא באופ� שוט! מניעת נזילות מי� במתק� השטיפה ותיקונ� ב.     4     
  באחריותו לבדוק את מערכת הניקוז במתק� ולוודא את תקינותה. ' מיידי             
 

� השטיפה. קבאחריות המפעיל לבצע הדברת צמחייה במתח� וריסוס נגד יתושי� סביב מת .   5       
  באחריותו לפעול בנושאי� אלה באופ� שוט! ועל פי הנחיית גורמי רש"ת מעת לעת.            

 



   ,כי אי� גלישה של רכבי� ממתק� השטיפה, לאחר סיו� השטיפה ,באחריות המפעיל לוודא  . 6     
             � גדר הביטחונית ובאופ� שמסכ� את העובדי� במקו�.הלכיוו

 

   ,לאור� הגדר הביטחונית או במתח� כלשהוא אמצעי או כליאי� אישור למפעיל להציב כל  . 7      
 אישור בכתב ותאו� ע� גורמי רש"ת. ללא            

 

 מתח� ניקוי יבש . 8      

  
 מתחמי הניקוי יבש חייבי� להיות מאושרי� על ידי רש"ת.  8.1    

  במתחמי�   הניקוי  –נחיות הניקיו� בנספח זה מתייחסות במלוא� ג� למתחמי ניקוי יבש ה  8.2    
 אלה, באחריות המפעיל.           

      8.3   �  רש"ת.מצעי ללא קבלת אישור בכתב מגורמי להציב במתחמי ניקוי יבש כל מתק� או א אי
  
9  . �   פיצויי� מוסכמי
 

  ). 1,000 –אי ביצוע ניקיו� שוט! (כולל במתח� ניקוי יבש)   9.1          
  ). 500 –אי תיקו� נזילות מי�   9.2          
  ). 500 –אי הדברת צמחייה   9.3          

 ). 500 –הצבת אמצעי� או כלי� מחו, למתח� או לאור� הגדר הביטחונית   9.4          

 

 



  

  'דנספח 

  נתב"ג – נספח התקשורת

  )מאוד ומתח נמו� תקשורת מחשבי� ,טלפוניהכולל ( נתב"גב תקשורתמערכות נספח 

  מבוא

. למעט א הדבר אינו מתיישב ע ההגיו�, למונחי הנזכרי בנספח זה תהא הגדרות .1
  . )"החוזה"להל�: , המשמעות הנתונה לה בחוזה העיקרי (שמסמ� זה מהווה נספח לו

על פי החוזה העיקרי, יהא כינויו בעל ההרשאה  –בנספח זה משמע  הנזכרמפעיל" "ה .1.1
  בחוזה אשר יהיה. 

טלפוניה (כולל מתגי/מרכזיות),  תקשורתרשתות כבילה;  – "מערכות תקשורת" .1.2
;"מערכות מתח נמו� מאוד" כמשמעות� בתקנות הבטיחות בעבודה  תקשורת מחשבי

"ס טמ), CATV"כ (טלכריזה; בקרת מעברי,  לרבות: מערכות %1990(חשמל), תש"�
)CCTV .(וכיו"ב  ), מערכות גילוי אש, אינטרקו

קבלת שירות תקשורת ו/או חיבור מערכות תקשורת קיימת ו/או  –"פעילות תקשורת"  .1.3
  התקנת תשתיות ו/או ציוד המהווה חלק ממערכות תקשורת.

 להל�.  12 כהגדרתו בסעי+  – "ספק תקשורת מורשה" .1.4

 הוראות נספח זה מתייחסות לסוגי השירותי הבאי:  –" התקשורת שירותי" .1.5

שירותי טלפוניה, לרבות שיחות פני ארציות, שיחות בינלאומיות, ושיחות  .1.5.1
 פנימיות בתו� מתח נתב"ג. 

1.5.2. . שירותי תקשורת מחשבי

 שירותי מתח נמו� מאוד.   .1.5.3

לאיזה שירותי נלווי  ,ערוציתרב  טלוויזיה ),ISPשירותי גישה לאינטרנט ( .1.5.4
 מהשירותי הנ"ל. 

1.5.5.  , ויחולו לגביה הוראות שירותי תקשורת שיתווספו בעתיד –שירותי חדשי
  . שתפורסמנה על ידי הרשות מעת לעת

 כלליות הוראות

רשת תשתיות ובנתב"ג ומפעילה המפעיל מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו שהרשות הקימה  .2
פרטית ייחודית ומתקדמת (להל�: ) מאוד ומתח נמו� נתוני ,תקשורת (טלפוניהלמערכות 

  ), אשר בהקמתה השקיעה משאבי ניכרי ביותר."הרשותית רתוהתקש"רשת 

3.  :המפעיל מוסי+ ומצהיר, כי הובא לידיעתו כי לאור ניסיו� העבר, ומטעמי שוני, בכלל
כמו ג טעמי של עמי אבטחת מידע טבטיחותיי, טעמי ביטחוניי, %טעמי תעופתיי

כרשת  התקשורת הרשותיתנתב"ג, בחרה הרשות להפעיל את רשת  תפעול תקי� ויעיל של
(בכפו+ לחריג בסעי+  יחידה, ואחידה, קרי: היא בלבד תשמש את כל המפעילי השוני בנמל

הרשות ו/או חזוקתה תעשה על בסיס אחיד, באמצעות , והקמתה, הפעלתה ותלהל�) 5 
ובאמצעות קבלני ו/או  ")מפעיל הנס"ר הרשותימפעיל שירותי נס"ר (להל�: "באמצעות 

) ו/או באמצעות כל גור אחר מטע "התשתיות"קבלני (להל�:  כבילה אות בחרה הרשות
   .הרשות

מפעיל לקיי את כל פעילות בהתקשרותו בחוזה מתחייב ה פעילות מחו  למקומות השירות. .4
א� ורק  אשר מחו- למקומות השירות שלו ("הבועה")שלו ) לעיל(כהגדרתה התקשורת 



  

לאחר קבלת החזקה א+ , כי . כמו כ� מתחייב המפעילהתקשורת הרשותיתבאמצעות רשת 
, לא יפעיל ציוד תקשורתתשתיות מערכות תקשורת ו/או לא יתקי� הוא , שירותמקומות הב

, בעצמו או שמחו- למקומות השירות בתשתיות התקשורתיעשה שינויי כלשה קצה, לא י
התקשורת  באמצעות אחרי, ולא יעשה כל שימוש בקווי תקשורת אחרי מאשר אלו של רשת

אלא בכפו+ להוראות נספח , ללא קבלת הסכמתה של הרשות לכ�, מראש ובכתב, הרשותית
  .זה

(לרבות התקנת תשתיות  )הבועההשירות ( מקומות בתו�של המפעיל  פעילות התקשורת .5
 תקשורת פאסיבית ו/או שינוי�) תיעשה באחריות המפעיל, בהתא לכללי שיפורטו בהמש�

  .להל�) 9 (ראה סעי+ 

  הוראות כלליות לעניי! תשתיות

במקרי חריגי, וביחס לעיל מובהר, כי  4 למרות האמור בסעי+  .השירות למקו� קישוריות .6
יהא המפעיל רשאי למיקומי מסוימי בנתב"ג בה לא קיימת רשת התקשורת הרשותית, 

לבקש את הקישור הנדרש למקו השירות שלו לרשת התקשורת הרשותית ובקשתו תידו� על 
ר המבוקש, אישרה הרשות את הקישוידי הרשות, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 

ואת יתר אשר תושת על המפעיל, תודיע למפעיל את עלות העבודות הנדרשות לביצוע הקישור 
תיחת ותהווה חלק התנאי הרלוונטיי לביצועו, והצדדי יסכמו מראש ובכתב, בתוספת ש

  בלתי נפרד מנספח זה, את ההוראות הרלוונטיות לאמור לעיל. 

ר ברשותו מספר מקומות שירות נפרדי (מבחינה מפעיל אש .משתמש מתחמי בי! קישוריות .7
זה לזה, אלא  שלוחיבור ישיר בי� מקומות השירות השוני רשאי לבצע לא יהיה גיאוגרפית), 

  אחת מ� החלופות הבאות: אמצעות ב

מפעיל  באמצעותשימוש במרכזיות הרשות על ידי קבלת שירות חיוג פנימי [לטלפוניה]  .7.1
 . [התקשרות ע מפעיל הנס"ר הרשותי] להל� 10 + הנס"ר הרשותי, כמפורט בסעי

7.2.  [), כמפורט בסעי+ VLANשימוש באמצעות רשת המחשבי של הרשות ([רשת מחשבי
  להל� באמצעות הרשות.  14.1 

  להל�.  15 ת הרשותית כמפורט בסעי+ ] שימוש באמצעות רשת התקשורמאוד [מתח נמו� .7.3

קישור של כל אחד ממקומות השירות אל רשת הבזק הציבורית (העוברת מחו-  .7.4
) או 10 9 למתחמי הרשות) בנפרד, באמצעות ספק הנס"ר הרשותי (כאמור בסעי+ 

  );12 באמצעות ספק תקשורת מורשה (כאמור בסעי+ 

על א+ הוראת כל די�, כל התקנה וכל שינוי שיבצע המפעיל בתשתיות איזו ממערכות  .בעלות .8
עיל התקשורת בתו� מקומות השירות או מחו- לה (א יותר לו), בי� באמצעותו של מפ

הנס"ר הרשותי ובי� באמצעות מתקי� אחר ו/או באמצעות ספק תקשורת מורשה, יהיו, ממועד 
ידי המפעיל % התקנת, קניינה הבלעדי של הרשות (למעט ציוד קצה שנרכש ו/או נשכר על

ואשר נית� לניתוק מרשת התקשורת), והמפעיל מתחייב להעביר בשלמות, וכפי מצב ערב 
  סיו החוזה, לרשות. 

  או שינוי!   השירותהתקנת תשתיות תקשורת בתו� מקומות  .9

תשתית תקשורת ו/או לערו� שינויי  שירותבמידה ויחפו- המפעיל להתקי� בתו� מקומות ה
, (לרבות הוספה/התקנה/החלפה של ציוד קצה)במקו השירות הקיימת בתשתית התקשורת 

להל�), ייעשה זאת רק לאחר קבלת  11 שלא באמצעות ספק הנס"ר הרשותי (כנזכר בסעי+ 
 :  אישור הרשות מראש ובכתב, ובמקרה זה יחולו התנאי והנהלי הבאי

, יעשו רק באמצעות בעל רישיו� מקומות השירותהתקנת התשתית ו/או שינויה, בתו�  .9.1
  ").המתקי!על פי כל די� למת� השירות הרלוונטי (להל�: "

קנת התשתית ו/או שינויה יידרש המפעיל להמציא לאישור הרשות, כתנאי לתחילת הת .9.2
, לרבות מיפוי שירותתכנית מפורטת של ההתקנות שבכוונתו לבצע כאמור במקומות ה



  

במקרה של "). תוכניות ההתקנהמדויק של כל קווי התקשורת המתוכנני (להל�: "
 הרלוונטי.  התקנת ציוד קצה יגיש המפעיל לאישור הרשות את פרטי ציוד הקצה

(ובכלל זה כל ציוד שיתממשק באופ�  יובהר כי איסור השימוש בציוד "לא מורשה"
, נועד כלשהו לאיזו ממערכות התקשורת ולא קיבל את אישור הרשות מראש ובכתב)

לאפשר את פעילותה התקינה והרציפה של רשת התקשורת הרשותית, באופ� שתת 
ריע לרעותה, ולא תגרו עיכובי ו/או מערכת תקשורת אחת, הפועלת בנתב"ג לא תפ

  השבתות במערכת כולה.  

הרשות רשאית שלא לאשר את תוכנית ההתקנה או לאשרה בשינויי הנדרשי לפי  .9.3
שיקול דעתה המקצועי. אישור כאמור, ככל שיינת� ובשינויי ככל שידרשו, יינת� לא 

דיקת תכנית יו מיו שיומצאו לרשות מלוא הפרטי הדרושי לב %30 יאוחר מ
  ההתקנה.

  תכנית התקנה תער� בהתא לתקני ולכללי שלהל�.  .9.4

 :השירות מקועיקרי תקני הרשות להתקנת תשתית תקשורת בתו� 

 ).CAT-5E ,CAT-7 CAT-6Eסלילת תשתית אחודה בלבד (  .1

 הסלילה תהיה משולטת עד רמת הזוג בכל קצה.  .2

  ילי תקשורת.או ע"ג מוב P.V.Cהסלילה תיפרס בתו� תעלות   .3

קוד לתחילת עבודתו של המתקי�, לפנות לראש צוות תשתיות ברשות, על המפעיל 
להתקנת נוספי, במידת הצור�, תקני מפורטי קבלת הנחיותיו לעניי� לצור� 

   .ולהסדרת פיקוח מטע הרשות על עבודת המתקי� תשתיותה

  ול דעתה הבלעדי.פי שיק%הרשות רשאית לעדכ� תקני וכללי אלה, מעת לעת, על

המפעיל מתחייב לאפשר לרשות ו/או למי מטעמה גישה מלאה ומידע מלא אל ועל  .9.5
המערכות שהתקי� כאמור, בכל עת שהיא, לרבות במהל� התקנת�, ומתחייב כי המתקי� 

  יפעל בהתא להתחייבותו זו. 

המתקי� שיפעל מטע המפעיל בביצוע תכנית ההתקנה יהיה נתו� לפיקוחה של הרשות  .9.6
  פי הוראותיה. %ו/או מי מטעמה, ויהיה חייב לפעול על

רשות תוכנית, חתומה ומאושרת על ידי לבתו התקנת התשתיות ימציא המפעיל  .9.7
) את ההתקנה של תשתיות התקשורת בפועל As-Madeהמתקי�, ואשר משקפת בדיוק (

"). לא תותר כל סטייה מתוכנית תכניות לאחר ביצוע(להל�: " השירותבמקומות 
  תקנה כפי שאושרה על ידי הרשות. הה

מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו שהתוכניות לאחר ביצוע, תשמשנה בעתיד  מפעילה
ישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה ישירי י וכיו"ב, וכי הואלצרכי תיקוני, תוספות 

ו/או עקיפי, שיגרמו ו/או שנגרמו כתוצאה מאי דיוק ו/או טעות ו/או אי בהירות 
רשות, בי� למפעיל הנס"ר כאמור, בי� ל מפעילשהוכנו על ידי הלאחר ביצוע, יות בתוכנ

  ובי� לאחרי שיסתמכו על התוכניות הללו.הרשותי 

9.8.  בה יבוצע הפיקוח על ביצוע תכנית ההתקנה על ידי מפעיל הנס"ר במקרי מסוימי
וח על הטיפול בתוכנית ההתקנה והפיק בגי� תהא הרשות רשאית להורות כיהרשותי, 

דמי פיקוח בשיעור שייקבע על , הרשותיביצועה ישל המפעיל במישרי� למפעיל הנס"ר 
/או ו העבודות מער� 7% %ל השווה ס�(ואשר לא יעלה בכל מקרה על  ידי הרשות
   .)השינויי

התקנה ו/או הפעלה של תקשורת נתוני אלחוטית  ,בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .9.9
Wireless) של המפעיל תבוצע רק לאחר  השירותוהתקני) בתו� מקומות , מכל הסוגי

אישור הרשות. תנאי מוקד למת� אישור זה הינו שהרשת האלחוטית תיוש בתו� 
של המפעיל ללא כל "זליגה" למקומות הציבוריי וללא כל הפרעה  השירותמקומות 



  

פי % ע עלשל המפעיל, ותבוצ השירותלכל רשת תקשורת אחרת, המצויה מחו- למקומות 
הסטנדרטי הרשותיי. בכל מקרה הרשות תהא רשאית לקבוע את תדרי וערוצי 

 השידור, בה ישתמש המפעיל.

לאחר מת� אישור הרשות והפעלת הרשת האלחוטית תהיה הרשות רשאית לבצע 
 בדיקה כי אכ� לא נגרמת הפרעה למערכותיה ו/או למערכות מי מלקוחותיה. במקרי

המפעיל באופ� מידי כל התאמה שתידרש על מנת למנוע  של הפרעות כאמור יבצע
הפרעה זו, על חשבונו ובאחריותו. לא ביצע המפעיל התאמה כאמור, תהיה הרשות 
רשאית להורות על ניתוק הרשת האלחוטית של המפעיל וא+ לפעול בעצמה לניתוקה, 

 אגב הטלת כל ההוצאות בה� עמדה הרשות בניתוק הרשת על המפעיל.

אי� בבדיקותיה ואישורה של הרשות לרשת תקשורת הנתוני הפנימית של  יובהר, כי
שיו� לחוקיות או תקינות הרשת, כנדרש בהוראות כל יהמפעיל, כדי להוות אישור או ר

שיונות ידי�, וכי תנאי מוקד נוס+ להפעלתה הינו שבידי המפעיל כל ההיתרי והר
 הנדרשי לכ� לפי כל די�.  

  ורת מחשבי�שירותי טלפוניה ותקש .10

ביקש המפעיל לקבל שירותי טלפוניה ותקשורת מחשבי, אל מקו השירות שלו (הבועה), 
(ובכפו+  הרשותיהנס"ר  מפעילרשאי המפעיל לקבל, באמצעות הרשות ו/או באמצעות 

(ויחולו התנאי  מורשה תקשורת ספקאו באמצעות ו/להל�)  11 לתנאי המפורטי בסעי+ 
לפי בחירת  % להל�), לפי העניי� (ובמקו בו קיימת יותר מחלופה אחת  12 המפורטי בסעי+ 

  . )המפעיל

   התקשרות ע� מפעיל הנס"ר הרשותי .11

שתמשי מפעיל הנס"ר הרשותי מורשה על ידי הרשות, נכו� למועד עריכת נספח זה, לספק למ
), שירותי תקשורת מחשבי 1.5.1 את השירותי הבאי: שירותי טלפוניה (כהגדרת בסעי+ 

פריסת תשתית (חיבור קווי נתוני אל מחו- לגדרי נתב"ג בלבד); שירותי גישה לאינטנרט; 
ציוד קצה, קישור לספקי סלולר; התקנת והעתקת קווי, מכירת תקשורת בתו� הבועה, 

ושירותי נוספי, א יסוכמו בעתיד ; במידת הצור� רכישת שירותי מספקי תקשורת שוני
בכתב בינו לבי� הרשות. להסרת ספק מובהר, כי מפעיל הנס"ר הרשותי אינו מורשה לספק 

 . עילל 7.2 בי� מתחמי בתו� נתב"ג, אלא כאמור בסעי+ אשר למשתמשי קישור בי� מחשבי
המפעיל רשאי לפנות בכתב למנהל החוזה על מנת לברר הא שירות המבוקש על ידו הינו 

.  מסוג השירותי שמפעיל הנס"ר הרשותי מורשה לספק למשתמשי

יחולו איזה מהשירותי אות מורשה מפעיל הנס"ר הרשותי לספק, בחר המפעיל לקבל 
 :  הכללי הבאי

 שירותיאיזה מהמפעיל יתקשר ע מפעיל הנס"ר הרשותי, בהסכ לצור� קבלת  .11.1
ע מפעיל הסכ ה). "הרשותי הנס"רע� מפעיל הסכ� ה"(להל�:  המפורטי לעיל
השירותי פירוט יעג� את העקרונות הקבועי בנספח זה, כמו ג את הנס"ר הרשותי 

ואת התמורה שתשול תינת את המועדי לנשיעניק מפעיל הנס"ר הרשותי למפעיל, 
. מובהר , ותוקפו יהא כפו+ לתוק+ ההסכ בי� הרשות לבי� מפעיל הנס"ר הרשותיבעד

  הרשותי, הנס"רשבי� המפעיל למפעיל ומוסכ בזה, כי הרשות לא תהיה צד להסכ
ומפעיל הנס"ר הרשותי יהיה אחראי בלעדית, כלפי המפעיל, לכל בעיה שתתעורר, ככל 

שבשימושו של המפעיל ו/או בביצועו ויישומו של  התקשורת הרשותיתת שתתעורר, ברש
. בכל מקרה, למפעיל לא תהיה כל טענה או תביעה הרשותי הנס"רע מפעיל הסכ ה

  כנגד הרשות בענייני אלה. 

מפעיל הנס"ר הרשותי יהיה אחראי כלפי הרשות לניהול, תפעול ותחזוקת רשת  .11.2
, ויעניק למפעילי השוני בנתב"ג, ]VLANלמעט [ על כל מכלוליה תקשורת הרשותיתה

  הנס"רע מפעיל בכלל המפעיל, שירותי תחזוקה ברמה נאותה, כפי שיפורט בהסכ
עודי לרשות שדות ימרכז תמיכה י מפעיל. בתו� כ� מפעיל הנס"ר הרשותי הרשותי

)   ). Help Deskהתעופה ולמפעילי השוני

11.3. ארצית, שירותי חיוג בתו� מתח נתב"ג,  המחירי עבור שירותי הטלפוניה פני
ושירותי האחזקה בגי� שירותי אלו, יהיו על פי המחירו� הקבוע בהסכ שבי� הרשות 



  

לבי� מפעיל הנס"ר הרשותי (על כל ההוראות המתייחסות אליו, לרבות מנגנוני הצמדה). 
הנס"ר הוראה זו תחול א+ ביחס לשירותי נוספי שיסוכמו בי� הרשות לבי� מפעיל 

מובהר בהקשר זה הרשותי מעת לעת כשירותי שמחיר למשתמשי הנו קבוע מראש. 
כי ההתקשרות של הרשות ע מפעיל הנס"ר הרשותי נעשתה בדר� של מכרז שבו 
התקיימה תחרות, בי� היתר, על מחירי השירותי השוני שמפעיל הנס"ר הורשה 

יל הנס"ר הרשותי לספק, יקבעו המחירי עבור יתר השירותי אות רשאי מפעלספק. 
  בהסכמה בי� מפעיל הנס"ר הרשותי לבי� המפעיל. 

ידוע למפעיל, כי על פי תנאי ההסכ שבי� הרשות לבי� מפעיל הנס"ר הרשותי, רשאי  .11.4
המפעיל שהתקשר בהסכ ע מפעיל הנס"ר הרשותי, להודיע על רצונו בהפסקת 

  ימי.  7ובכתב בת ההתקשרות ע מפעיל הנס"ר הרשותי, בהודעה מראש 

  מורשה תקשורת ספק באמצעות תקשורתשירותי  קבלת .12

12.1. :מפ"א, חיוג בינלאומי, גישה  המפעיל יהא רשאי לקבל את שירותי התקשורת הבאי
ספק כל מ לשירותי אלויזיה רב ערוצית ושירותי נלווי ואינטרנט, תמסורות, טלול

משי את השירותי תקשורת אשר אוחז בהרשאה תקפה מאת הרשות לספק למשת
מנהל החוזה המפעיל יהא רשאי לפנות ל). "מורשה תקשורת"ספק האמורי (להל�: 

בכל עת על מנת לקבל את רשימת ספקי התקשורת המורשי בכתב רשות מטע ה
וכ� לוודא כי השירות המבוקש על ידו (לרבות ובמיוחד שירות  התקפה לאותו מועד

  מותרת על ידי ספק תקשורת מורשהשאספקתנלווה) הינו מסוג השירותי . 

12.2.  ההתקשרות בי� המפעיל לבי� ספק התקשורת המורשה תהא בהתא להסכ ביניה
שתוקפו יהא כפו+ לתוק+ ההסכ בי� הרשות לבי�  )ספק"# המפעיל"הסכ� (להל�: 

. מובהר ומוסכ בזה, כי הרשות לא תהיה צד להסכ ספק התקשורת המורשה
רת המורשה יהיה אחראי בלעדית, כלפי המפעיל, לכל בעיה , וספק התקשוספק%המפעיל

שתתעורר, ככל שתתעורר, בתשתיות התקשורת, לרבות ברשת התקשורת הרשותית 
ספק. בכל מקרה, %שבשימושו של המפעיל ו/או בביצועו ויישומו של הסכ המפעיל

 למפעיל לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד הרשות בענייני אלה.

חוזה מסכי ומאשר המפעיל, כי הרשות תהיה רשאית לקבל ממפעיל הנס"ר בחתימתו על ה .13
 אודות היק+ השיחות שיוצרו על ידו  מצרפיי�הרשותי ו/או מספקי תקשורת מורשי נתוני

(להבדיל מפרטי שיחות מסוימות שקיי המפעיל או מכל מידע פרטי דומה אחר), ואודות 
שותי או מספקי התקשורת המורשי, כמו ג של שירותי שרכש ממפעיל הנס"ר הר קבוצות

 מידע לגבי חיובי מפעיל הנס"ר הרשותי או הספקי המורשי בגי� תנועה זו ובי� שירותי
 אלו.  

  



  

  הוראות ביחס לרשת המחשבי� .14

  ואל מחו- לנמלחיבור רשת מחשבי בי� מקומות השירות  .14.1

המחשבי של  אשר ברשותו באמצעות רשת שירותמקומות הבחר המפעיל לחבר את 
 הרשות, וקיבל את הסכמת הרשות לכ�, יבוצע החיבור באופ� שלהל�:

14.1.1. ) ) תחובר אל מתג LANרשת התקשורת של המפעיל במקו שירות מסויי
התקשורת המצוי בחדר התקשורת הסמו� למקו השירות של המפעיל 

 .CAT-7 או CAT 5E, CAT 6Eקו תקשורת מסוג באמצעות 

לש המחשה שני  % VLANי של המפעיל (התקשורת בי� מספר מתחמ .14.1.2
) תושג בדר� של חיבור מקו השירות האחד LAN2 %ו LAN1מתחמי שיכונו 

)LAN 1 של ) למתג התקשורת הקרוב אליו, מש באמצעות רשת המחשבי
הרשות חיבור אל מתג התקשורת הקרוב למקו השירות האחר של המפעיל 

)LAN 2הפנימית של  ), וממתג זה חיבור לחלק האחר של רשת המחשבי
 המפעיל, וכ� חוזר חלילה. 

, Ethernetגבי רשת המחשבי של הרשות יעשה על גבי תוו� %הקישור על .14.1.3
 Mbps 10המאפשר שימוש בפרוטוקולי מקובלי שוני, והוא נית� בקצב של 

 .Mbps 100או

מת�  במועד הרשות ידי על ייקבעו לקבלתו נוספי ותנאי השירות עלות .14.1.4
  רה ומת� השירות, ויפורטו בתוספת לנספח זה שתיחת על ידי הצדדי. אישו

הרשות תהא רשאית לנתק את רשת המחשבי מעת לעת, לרבות לצור�  .14.1.5
תחזוקתה ולצור� איתור תקלות, וזאת, ככל הנית�, לאחר שתימסר למפעיל 

  הודעה על כוונת הרשות לעשות כ�.

לו אל מחשב/י המצויי מחו- ש יבמידה ויחפו- המפעיל לחבר את רשת המחשב .14.2
או לחבר בי� שני מתחמי שלו שלא באמצעות רשת המחשבי של לתחומי הנמל, 

הוא יהיה רשאי לעשות זאת באמצעות קווי ישירי, ובהתא להוראת סעי+  הרשות,
 .[קישור אל רשת הבזק הציבורית] לעיל 7.4 

יל קישור בי� מתחמיו השוני באמצעות רשת תקשורת בכל מקרה לא יבצע המפע .14.3
 אלחוטית.

 הוראות נוספות   .14.4

המפעיל מאשר ומצהיר, כי ידוע לו שעל מנת להשיא את רווחיות פעילות  .14.4.1
המפעילי השוני בנתב"ג, עשויה הרשות לאפשר למפעילי לפעול על פי מידע 

תר, ביחס למועדי בנוגע לפעילויות המתקיימות בנמל, בי� הי (on-line)מקוו� 
באמצעות התחברות לרשת  –טיסות, תנועות נוסעי ומאפייניה, וזאת 

תקשורת המחשבי האקטיבית של הרשות. החיבור לרשת המחשבי של 
הרשות והשירותי שיינתנו באמצעותה יהיו על פי תעריפי שייקבעו על ידי 

 . ויעודכנו מעת לעת הרשות

המותקנות במקומות השירות תהיינה  תהקופות הרושמוהמפעיל מתחייב כי  .14.4.2
ניתנות לחיבור למאגר מידע מרכזי שתפעיל הרשות, ולבקשת הרשות יחבר 
המפעיל את הקופות הרושמות למאגר המידע האמור, כ� שהרשות תוכל לקבל 

לגבי פעילות המפעיל, אשר בגינה משולמי דמי הרשאה  (on-line)מידע מקוו� 
רת של העברת מידע לא מקוו� בתיאו ע או לקבל מידע זה בכל צורה אח

  המפעיל. 

  



  

 מאוד הוראות לגבי מערכות מתח נמו� .15

  שירותמקומות הבתו� מאוד מערכות מתח נמו�  התקנת .15.1

 שירותמקומות ההמפעיל יהיה רשאי להתקי� את מערכות המתח הנמו�, אשר בתו� 
 מוסמ� שלו, באמצעות הרשות או הגור שנבחר על ידה לש כ� או באמצעות גור

  . לאחר קבלת אישור מהרשותאחר מטעמו של המפעיל 

ידי %הרשות תהיה רשאית לקבוע תקני וכללי לעניי� סוג המערכות שיותקנו על
פי תקני וכללי אלה, %, והמפעיל מתחייב לפעול עלשירותמקומות ההמפעיל בתו� 
  במידה ויקבעו. 

מקרה, לעמוד בתקני והכללי  בלי לגרוע מכלליות האמור, המפעיל יהיה חייב, בכל
, כפי שנקבעו על ידי הרשות שירותמקומות הלעניי� סוג המערכות שיותקנו על ידו ב

, המתממשקות למערכות אחרות בנתב"ג, כגו� מערכות: מאוד לגבי מערכות מתח נמו�
  גילוי אש, טמ"ס וכיו"ב. 

  לשימוש המפעיל  מאוד הקצאת מערכות מתח נמו� .15.2

מסחריי מאוד נמו�  חשות תעניק למפעיל בעתיד שירותי מתקיימת אפשרות שהר
שוני (כדוגמת מערכת כריזה, בקרת מעברי, טמ"ס, אינטרקו וכיו"ב). ככל שהדבר 

, מאוד הרשות לשימוש המפעיל מערכות מתח נמו�יאושר על ידי הרשות, תקצה 
הכל ותעניק לו הרשאה להשתמש בה�, והמפעיל מתחייב להשתמש במערכות אלו, 

זה, ואשר ע חתימת� נספח בהתא לפרטי ולעקרונות שיקבעו מעת לעת בתוספות ל
  על ידי המפעיל ועל ידי הרשות יראו אות� כחלק בלתי נפרד מהחוזה.

הרשות תהא רשאית לנתק, מעת לעת, את מערכת המתח הנמו� שתקצה לשימוש 
כל הנית�, לאחר כ %המפעיל, לרבות לצור� תחזוקת� ולצור� איתור תקלות, וזאת 

  שתימסר למשתמש הודעה על כוונת הרשות לעשות כ�.

  מאוד הבעלות במערכות המתח הנמו� .15.3

שתוקצינה כאמור לשימוש המפעיל, מוקמות על ידי הרשות מאוד מערכות המתח נמו� 
והינ� בבעלות הרשות. המפעיל לא יכניס כל שינוי במערכות אלו, לא יבצע בה� כל 

מכח הרשאה זו), ולא יוסי+ רשתות משלו אלא בתו� מתחמיו פעולה (זולת השימוש ש
  ובהתא להוראות נספח זה.

יחולו א+ על מערכות מתח [בעלות] לעיל  8 למע� הסר ספק מובהר, כי הוראות סעי+ 
  . מאוד מו�נ

 
  רב ערוצית טלוויזיה  .16

של טלוויזיה ו/או אספקתה ר, כי חיבורה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בנספח זה, מובה
במקומות השירות יבוצע א� ורק על ידי בעל הרשאה לשידורי טלוויזיה מטע רב ערוצית 

לעיל  12 בהתא להוראות סעי+ הרשות (כפי שנבחר או ייבחר על ידי הרשות מעת לעת), 
  בי� הרשות לבעל ההרשאה האמור. ובהתא לכללי שיחולו מכוח ההתקשרות ש

ורי נוספי המגיעי מחו- למבנה בהמפעיל אינו מורשה להתקי� אנטנות או להתחבר בחי
  הרשות. 

בהקשר זה מאשר המפעיל כי הודע לו, כי חל איסור על "השמעה פומבית" של שידורי 
רישיו� טלוויזיה (לרבות שידורי רדיו ומוסיקה מכל סוג), אלא א יש לבעל ההרשאה 

להשמעה פומבית בתוק+ המתאי להרשאה שבידו והדבר אושר במפורש ובכתב למפעיל על 
  ידי בעל ההרשאה. 

���  



  נוסח דיווח כספי שנתי 	' ה_נספח

  

 ארי�:ת

_____________  

  לכבוד 

  ______________רשות שדות התעופה

  א.ג.נ,

  ח.פ. (להל�: "החברה") –ש� הזכיי� נדו�: ה

  דיווח לרשות שדות התעופה            

ולבקשתה, ביקרנו את דוח החברה (להל�:  _____כרואי החשבו� המבקר של החברה _______

(ללא מע"מ), המצ"ב, לשנה שנסתיימה ביו   העסקאות) המפרט את מחזור "הדוח"

___________.  

הדוח הינו באחריות הדירקטוריו� וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על הדו"ח 

  האמור בהתבסס על ביקורתנו.

התעופה  הביקורת כוללת בחינה של יישו  הדרישה הנובעת מהסכ  _______ ע  רשות שדות

, וכ� כוללת בחינת המכירות ברוטו לשנה האמורה (ללא קיזוז הוצאות כלל)פדיו� לרבות דווח ס� 

  ההתאמה בי� הדווח המצ"ב ובי� דווח מחזור העסקאות למע"מ.

  כמו כ�, ביקרנו את גילויי החברה בדוח העוסק בעסקאות ע  צדדי  קשורי .

על פי תקני  אלה נדרש מאיתנו לתכנ� את  .י ערכנו את בדיקתנו בהתא  לתקני ביקורת מקובל

הבדיקה ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחו� שאי� בדיווח המצ"ב הצגה מוטעית 

  מהותית.

(ללא מע"מ) על פי רשומות ברוטו  מחזור העסקאות לדעתנו הדוח המצ"ב משק" באופ� נאות את 

  ._________   הנהלת החשבונות של החברה לשנה שנסתיימה ביו

  

  בברכה,         

  ירמת רואי החשבו�פ

 



  נוסח אישור מטע� רואה חשבו מבקר �'ונספח 

          פדיו מכירות ברוטו של (ש� המפעיל ) 

  (כהגדרתו בחוזה ההרשאה )

          לשנת החוזה שהסתיימה ביו� 

� / (במטבע החוזה) $              

  ברוטו מחזור עסקאות  ש� החודש 

    ינואר

    פברואר

    מר	

    אפריל

    מאי

    יוני

    יולי

    אוגוסט

    ספטמבר

    אוקטובר

    נובמבר

    דצמבר

    סה"כ

  

  �        ס� העסקאות ע� צדדי� קשורי� 

  �         ס� דווח מחזור בעסקאות למע"מ ע"פ דוחות מע"מ 

                    

  חתימה      ש�        
            

    סמנכ"ל לכספי�

 

 



 
 רשות שדות התעופה בישראל     

 03-9731966: פקס 03-975500:טלפון , 70100נמל התעופה בן גוריון , 137ד .ת

 
____________________________________________________________________________ 

 
 הוראה לחיוב חשבון

                                    :תאריך                                                                                                  לכבוד                             

                                                           בנק

                                                      סניף 

  ____________________כתובת הסניף

 

 

 

 

 ____________                       . פ.ח/ זהות' מס                                                                                                        מ  "ו הח/אני .1

י החשבון כמופיע בספרי הבנק /שם בעל                                    
 _            ___________________________                                                                                                           :       כתובת

מיקוד    עיר                         '                                                                           רחוב                            מס

פ החוזה ביני לבין רשות שדות התעופה בישראל " החיובים אשר יופקו עבגין, ל בסניפכם "נו הנ/ ים  לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נותן

כמפורט מטה רשות שדות התעופה בישראל   י "בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם  באמצעי מגנטי עפ תקנות האגרות "או ע/ו

  .בפרטי ההרשאה

  :לנו כי/ידוע לי .2

יום עסקים  אחד לאחר , שתכנס  לתוקף  רשות שדות התעופה בישראללמאתנו בכתב לבנק ו/י הודעה ממני"הוראה זו ניתנת לביטול ע.א 

 . י הוראת כל דין"ניתנת לביטול עפ,מתן ההודעה בבנק וכן

לפחות יום עסקים אחד לפני מועד , נו לבנק בכתב/ ידי–שהודעה על כך תימסר על , ים לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד/נהיה רשאי/אהיה.ב 

. החיוב

 .נו להסדיר עם המוטב/הם נושאים שעלי, נו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים/דוע ליי .3

 .י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה"לנו ע/י הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי"נו כי סכומי החיוב עפ/ידוע לי .4

 .וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת,הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה .5

 חלטתוהלנו על כך מיד לאחר קבלת /ויודיע לי, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה/בנק רשאי להוציאני .6

 .תוך ציון הסיבה

 .מאתנו/קבלת הוראות אלו ממני, בספח המחובר לזה  רשות שדות התעופה בישראללנא לאשר  .7

 

 .לפי העניין, או תקנות האגרות/ החוזה בינינו וי"עפ  רשות שדות התעופה בישראל י "יקבעו מעת לעת  ע,סכום החיוב ומועדו: פרטי ההרשאה

 

 

   ____________________________         
י החשבון    /חתימת בעלי               

  
_____________________________________________________________________________________________________                    

 
  אישור הבנק        

 

לכבוד  

 רשות שדות התעופה בישראל

   70100ג "נתב, 137ד .ת

 

לכבד ,                                     - קיבלנו הוראות מ

חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי 

. והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה, נם בבנק יהיה נקוב בהם/מספר חשבונו ואשר, שתציגו לנו מדי פעם בפעם

כל עוד לא : כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען:רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת

י החשבון מן ההסדר /ו בעל/או כל עוד לא הוצא, י החשבון/ ידי בעל–התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על 

. לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם, אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו

 

,                                                                                                          בכבוד רב                               : תאריך

                                                                                                                                                                                                         בנק   

                                                                                  סניף ימסר למשלם, העתק הימנו,על שני חלקיו ישלח לסניף הבנק,מקור טופס זה

                                                                                                                                                                                                                                                                                         וחותמת הסניף חתימה                                                              

 
 

קוד מסלקה סוג חשבון  מספר חשבון בבנק 

בנק סניף 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

מזהה של הלקוח בחברה / מס/אסמכתאקוד המוסד 

1 0 2 0 5  

קוד מסלקה סוג חשבון מספר חשבון בבנק 

   בנק סניף     

                 

מזהה של הלקוח בחברה / מס/אסמכתאקוד המוסד 

1 0 2 0 5  



  מכרז פומבי מס'  – 'חנספח 

  נוסח ערבות

  .__.__6201תארי�: 

   לכבוד
                רשות שדות התעופה

    גוריו�נמל התעופה הבינלאומי ב
  ג.א.נ.,

  ערבות בנקאית מס' _______________  הנדו�:

, אנו הח"מ, שחשבונו מנוהל בסניפנו (להל: "החייב") 1לבקשת __________________ .1
(ובמילי : " ערבי  בזה כלפיכ , לסילוק כל סכו  עד לס� כולל של ___________ 

________________ שקלי  חדשי ) (להל: "סכו  הקר"), בתוספת הפרשי הצמדה 
למת� הרשאה לניקוי כלי  חוזהלמדד כמפורט להל, אשר תדרשו מאת החייב בקשר ע  

ג וכ� לניהול, הפעלה ותחזוקה של מתק� שטיפה לכלי רכב של חברות השכרת הרכב בנתב"
  (להל: "החוזה").  רכב

ימי עסקי  ממועד קבלת דרישתכ  שבעה לפי דרישתכ  הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .2
(להל: "הסני&"), במהל� שעות פעילות  2בכתב על ידינו שתימסר ב _________________
תכ  האמורה (להל: "סכו  הדרישה") הסני&, אנו נשל  לכ  כל סכו  הנקוב בדריש

וזאת מבלי שתהיו חייבי  לנמק, לפרט, לבסס או , הערבות סכו  על יעלה שלא ובלבד
להוכיח את דרישתכ  ו/או את סכו  הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכו  הדרישה 
, או כל חלק ממנו מהחייב וכ מבלי שנהיה רשאי  לטעו כלפיכ  טענת הגנה כל שהיא

  לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכ  בקשר לדרישתכ  ו/או לסכו  הדרישה.

לעיל ה אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי  2 �ו  1התחייבויותינו בסעיפי   .3
חוזרות, ולא נהיה רשאי  לחזור בנו מה או לבטל מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת 

 להל. 4תוק& הערבות, כמפורט בסעי& 
 . _________ ליו  עדערבות זו תיכנס לתוק& בתארי� הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4
לסכו  הקר יתווספו הפרשי ההצמדה למדד רק במידה ובמועד התשלו  בפועל על פי  .5

ערבות זו, יהיה המדד החדש גבוה ממדד הבסיס. סכו  הקר בתוספת הפרשי ההצמדה 
  בות".למדד, יכונו בערבות זו: "סכו  הער

שבי המדד החדש למדד הבסיס  סכו  השווה למכפלת ההפרש �"הפרשי ההצמדה למדד" 
  בסכו  הקר המחולק למדד הבסיס. 

מדד המחירי  לצרכ (כולל ירקות ופירות), כפי שהוא מתפרס  על ידי הלשכה  �" המדד"
 . המרכזית לסטטיסטיקה

  .______המדד הידוע ביו   �" מדד הבסיס"
המדד שפורס  לאחרונה לפני ביצוע התשלו  בפועל על פי ערבות זו,  �  "המדד החדש"

  ואשר לא יפחת בכל מקרה ממדד הבסיס.

כל הסכסוכי  והמחלוקות הנובעי  או הקשורי  לערבות זו יידונו באופ בלעדי בהתא   .6
יפו תהיה מסורה סמכות �אביב� להוראות הדי בישראל, ולבתי המשפט המוסמכי  בתל

 עדית לדו בענייני  אלה.השיפוט הבל
אנו מאשרי , כי לא יהיה בשינוי תנאי החוזה, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו  .7

 בקשר ע  ערבות זו.  
  .ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורי, ואינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה .8

  בכבוד רב,

  

    חתימה    תארי�    כתובת    ש  הבנק

  של המפעיל.  המלאשמו יש להשלי  את   1

  יש להשלי  את כתובת סני& הבנק. 2
 



  

  נספח ט'

  נספח אחריות בנזיקי�

  

   אחריות בנזיקי� לגו ולרכוש
 
כלפי הרשות ו/או כלפי צדדי� שלישיי� כלשה� לכל נזק,  עפ"י די� יהיה אחראי מפעילה 1.1 .1

 רכוש או גו�, ו/או לכל אובד� שייגר� לעצמו ולרכושו ו/או לעובדיו ו/או לכל צד שלישי
, ו/או לרכוש� של איזה תאגידאד� או  כלשהו לרבות קהל הקוני�, הנוסעי� והמבקרי�,

רותי� ו/או מפעילותו ו/או ממכירת יאו מת� הש ההקמה מהנ"ל, כתוצאה מביצוע עבודות
ו/או עובדיו ו/או מפעיל ו/או שיווק� ו/או מניהול עסקיו או בקשר אליה� על ידי ה המוצרי�

או על  ,משנה ועובדיה� מי מטעמו ו/או כל מי שנתו� למרותו, לרבות על ידי קבלני ו/או ספקי
ידי כל מי שנתו� למרות� או הפועל מטעמ� ו/או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של איזה 

  ., למעט בגי� נזק שנגר� כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרשותמהנ"ל
 

המפעיל באחריות מלאה ובלעדית לשלמות  אמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייש  1.2  
דו (לרבות עבודות ההקמה וכל עבודות התאמה ו/או שיפוצי� העבודות שבוצעו על י

במקומות השירות) ובקשר אית�, ובכל מקרה של אובד�, נזק קלקול או פגיעה לרכוש הרשות 
או לעבודות, לציוד וכיו"ב, מכל סיבה שהיא, יהא המפעיל חייב לתק� את הנזק על חשבונו 

ש במצב תקי� ומתאי� בכל פרטיו בהקד� האפשרי באופ� שלאחר תיקו� הנזק יהא הרכו
 �  להל�). 2לדרישות החוזה (כל זאת מבלי לפגוע בכיסוי הביטוחי כמפורט בסעי

  
  1.3  

  
  
  

 לבדו יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או המפעיללעיל,  מבלי לגרוע מכלליות האמור
רת המבוססת על הפ המפעילכלשהו כנגד הרשות ו/או  שלישיתביעה שתוגש על ידי צד 

זכויות יוצרי�, פטנטי�, שימוש ללא היתר בתוכניות וברעיונות, ופגיעה מכל סוג בזכויות 
  זה.  חוזהפי $ רותי� עליקנייניות או רוחניות בכל הקשור במת� הש

  
 כתוצאה מכל היפצה את הרשות בגי� כל נזק ו/או אובד� ו/או הפסד שייגר� ל המפעיל  1.4  

 ה כאמור ו/או בגי� אישו� פלילי, בגי� מעשה או מחדלכנגד תביע ונ�תביעה והצור& להתג
 המפעילכאמור ככל שתביעה או אישו� כאמור נובעי� מאי מילוי או הפרת התחייבויות של 

כמפורט המפעיל שבאחריות  עאירוו/או בגי�  החוזה,פי $ ו/או על פי די�$ו/או מאחריותו על
 �ויי� או כל תשלו� אחר בקשר , ובכל מקרה שהרשות תאל' לשל� פיצרבתי זה  1בסעי

אשונה, וכל רלשל� כל סכו� כזה לרשות עצמה, ע� דרישה המפעיל לתביעה כזו, מתחייב 
בה� בקשר לכל תביעה  ה, לרבות כל ההוצאות שהרשות עמדפיגורי�זאת בתוספת ריבית 

  כזו, אזרחית או פלילית ובשל הצור& להתגונ� מפני תביעה כזאת.
  

אי לקבל מידע מהגורמי� המוסמכי� ברשות לפני התחלת עבודות המפעיל יהיה אחר  1.5  
ההקמה (או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצי� שיערו& במהל& תקופת מת� השירותי�) 
בקשר לקיו� מערכות, התקנות, צנרת חשמל, מי�, ביוב, תקשורת וכל מתק� אחר שאינ� 

בשטח מקומות השירות, בי�  נראי� לעי�. המפעיל אחראי לכ& שכל נזק שייגר� לרכוש קיי�
א� הנזק הוא תוצאה תאונתית ובי� א� הנזק נובע מפעולה הכרחית לש� קיו� התחייבויות 
המפעיל, יתוק� באופ� מיידי על חשבונו של המפעיל באופ� יעיל ולשביעות רצונה של הרשות 

הרשות ו/או כל אד� או רשות מוסמכי�. לא תיק� המפעיל את הנזק בתו& זמ� סביר, תהיה 
רשאית לתק� את הנזק על חשבונו של המפעיל, והמפעיל ישל� לרשות כל הוצאה שתוציא 
הרשות למטרה זאת. כמו כ� תהיה הרשות רשאית לקזז הוצאה שתוציא כאמור מכל סכו� 

  .אשר עליה לשל� למפעיל בקשר ע� חוזה זה
  

  1.6   �  ה יסודית של החוזה.זה מהווה הפר 1הפרת התחייבות מהתחייבויות המפעיל לפי סעי
  

  

  



  
  
  
  
  

 ביטוח

  ביטוחי המפעיל:   2.1  .2
  

ולפני יו� הכניסה פי כל די�, $זה ו/או על חוזהפי $מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על 2.1.1  
ו/או פירוק וככל שהמפעיל יבצע עבודות התאמה ו/או שיפו'  למקומות השירות,

ו& ולקיי� ביטוח עבודות מתחייב המפעיל לערו/או הקמה במקומות השירות, 
קבלניות בש� המפעיל, קבלני� וקבלני משנה והרשות, וזאת כמפורט באישור 

אישור עריכת (להל�: " 1י'כנספח זה ומסומ�  חוזהעריכת הביטוח המצור� ל
  ").המפעילביטוח עבודות 

 

מיו� תחילת ביצוע עבודות המפעיל מתחייב להמציא לידי הרשות לא יאוחר   2.1.2  
, כשהוא חתו� על ידי מבטחיו. המפעילאת אישור עריכת ביטוח עבודות יל המפע

כאמור  המפעילאישור עריכת ביטוח עבודות  כי ידוע לו שהמצאת המפעיל מצהיר
, והרשות תהיה זכאית למנוע מ� המפעילומקדמי לביצוע עבודות  הנה תנאי מתלה

יו� צא לפני האישור כאמור לא הומהמפעיל א� ביצוע עבודות את המפעיל 
  .הכניסה כאמור

  
ע� סיו� תקופת פי כל די�, $זה ו/או על חוזהפי $מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על  2.1.3  

עבודות המפעיל, ולפני תחילת תקופת מת� השירותי� ו/או הכנסת נכסי� 
לערו& ולקיי� למש&  המפעיל מתחייבלמקומות השירות, המוקד� מבי� המועדי�, 

את הביטוחי� המפורטי� באישור עריכת הביטוח המצור�  תי�תקופת מת� השירו
") אצל חברת מפעילאישור עריכת ביטוחי ה(להל�: " 2'יכנספח זה ומסומ� חוזה ל

  "). מפעילביטוחי ביטוח מורשית כדי� ובעלת מוניטי� (להל�: "
  

ללא צור& בכל דרישה מצד הרשות, מתחייב המפעיל להמציא לידי הרשות לא   2.1.4  
מיו� תחילת מת� השירותי� ו/או הכנסת נכסי� למקומות השירות, אוחר י

את אישור עריכת ביטוחי המפעיל כאמור, כשהוא המוקד� מבי� שני המועדי�, 
ידוע לו שהמצאת אישור עריכת ביטוחי  המפעיל מצהיר כי .חתו� על ידי המבטח

רות להכנסת נכסי� כלשה� למקומות השיהמפעיל הנה תנאי מתלה ומקדמי 
, והרשות תהייה זכאית למנוע מ� (לרבות מלאי) ו/או לתחילת מת� השירותי�

הכנסת הנכסי� האמורי� למקומות השירות ו/או את תחילת מת� המפעיל את 
  צוי� לעיל.שבמקרה שהאישור לא הומצא לפני המועד  השירותי�

  

) 4פורט בסעי� (כי המפעיל רשאי שלא לערו& ביטוח אבד� הכנסות, כמבזה מוסכ�   2.1.5  
להל� יחול  2.1.7בפסקה ), ואול� האמור 2'ינספח (עריכת ביטוחי המפעיל  לאישור

  לגבי כל אבד� הכנסות כאמור לעיל כאילו נער& הביטוח בגינו.
  

 הוא א� לדעת המפעיל יש צור& בהגדלת גבול האחריות בביטוחי החבויות אות�  2.1.6  
, מתחייב המפעיל ו/או משלי� כאמור לערו& ו/או בעריכת ביטוח נוס� מחויב

בכל ביטוח  לערו& ביטוחי� נוספי� אלה ו/או להגדיל את גבול האחריות בה�.
ייכלל סעי� בדבר ויתור על זכות תחלו�  ,לביטוחי המפעיל כאמור נוס� או משלי�

כלפי הרשות, לעניי� ביטוחי רכוש ו/או יורחב ש� המבוטח לכלול את הרשות, 
  בויות, וזאת בכפו� לסעי� אחריות צולבת.לעניי� ביטוחי ח

  
פי סעיפי� $המפעיל מתחייב לעדכ� את סכומי הביטוח בגי� הביטוחי� הנערכי� על    

) מעת לעת, כדי שישקפו תמיד 2'ינספח ) לאישור עריכת ביטוחי המפעיל (4($) ו1(
  פיה�.$את מלוא שוויו של הרכוש המבוטח על

  



היה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות, וכ� המפעיל מצהיר כי לא ת  2.1.7  
, אשר בחצרי הרשותו/או קבלני� אחרי�  בעלי הרשאה ו/או משתמשי�כלפי 

בכל הסכ� אחר מקנה בחוזי השימוש בנכס שלה� או שלה� או בחוזי ההרשאה 
בגי� נזק לרכושו וכ� נכלל פטור מקביל כלפי המפעיל,  בחצרי הרשותלה� זכויות 

י� נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו (או היה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות בג
פי הביטוחי� הנערכי� בהתא� לאישור עריכת $העצמית הנקובה בפוליסה) על

בי� א� נערכו ביטוחי� ובאישור עריכת ביטוחי המפעיל,  המפעילביטוח עבודות 
לעיל מכל אחריות לנזק בזאת את המפורטי�  והמפעיל פוטרלאו, � על ידו ובי� א

בגינו הוא זכאי לשיפוי כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת 
  אד� שגר� נזק מתו& כוונת זדו�.

  
בפסקאות למע� הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד, כאמור   2.1.8  

ה, לרבות, ומבלי ז חוזהפי $עיל, לא תפגע בהתחייבות המפעיל עלל $2.1.4ו 2.1.2
לפגוע בכלליות האמור, כל חובת תשלו� שחלה על המפעיל. המפעיל מתחייב 

 ג� א� יימנעו ממנו ביצוע עבודותהחוזה פי $ לקיי� את כל התחייבויותיו על
למקומות  ו/או הכנסת נכסי� במקומות השירותו/או קבלת החזקה  המפעיל
  במועד. הביטוח אישורי, בשל אי הצגת תחילת מת� השירותי�ו/או  השירות

  
 המפעיל, מתחייב המפעיללפני מועד תו� תקופת ביטוחי  יומיי�לא יאוחר מ  2.1.9  

 ,לעיל 2.1.3בפסקה כאמור  י המפעיללהפקיד בידי הרשות אישור עריכת ביטוח
מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור  המפעילבגי� הארכת תוקפ� לשנה נוספת. 

  זה בתוק�.חוזה בי�, מדי שנת ביטוח וכל עוד עריכת הביטוח במועדי� הנקו
  

המפעיל להמציא כמפורט  מחויבהרשות רשאית לבדוק את אישורי הביטוח אות�   2.1.10  
, והמפעיל מתחייב לבצע כל שינוי או תיקו� שיידרש על 2.1.1$2.1.4בפסקאות  לעיל

ל מנת להתאימ� להתחייבויות המפעיל. המפעיל מצהיר כי זכות הביקורת ש
הרשות ביחס לאישורי הביטוח וזכותה להורות על תיקו� ביטוחי המפעיל כמפורט 
לעיל, אינה מטילה על הרשות או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל 
הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיב�, היקפ� ותקפ� של ביטוחי המפעיל, או 

 חוזהפי $על המפעיל עללגבי העדר�, ואי� בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת 
  זה.
  

מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשל� את  המפעיל  2.1.11  
יחודשו מעת  המפעילדמי הביטוח במלוא� ובמועד�, ולדאוג ולוודא כי ביטוחי 

מת� השירותי� ותקופת ההארכה, ויהיו בתוק� במש& כל תקופת  ,לעת לפי הצור&
  א� וככל שתהיה.

  
בתשלו� דמי ביטוח נוספי� מעבר למקובל,  תחויבהרשות א� המפעיל מתחייב כי   2.1.12  

פי הביטוחי� $לרבות עקב ריבוי תביעות המוגשות עלעקב פעילותו של המפעיל, 
ישל� המפעיל הנערכי� על ידי הרשות הנובעי� ממעשה או מחדל של המפעיל, 

  אשונה.הר ה, את התוספת האמורה, מיד ע� דרישתרשותל
  

מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותיו של המפעיל לקיי� פוליסה   2.2.1 2.2 
צר� את המפעיל, על ללביטוח חבות כלפי צדדי� שלישיי� בפרט, תפעל הרשות 

חשבונו,  לביטוח צד ג' אותו עורכת הרשות עבור קבלני� וזכייני� הפועלי� 
קשר ע� פעילות המפעיל  על פי הסכ� זה, ואת חבות המפעיל  ב בשטחה,  לכיסוי 

החוקית של הרשות  כלפי  צד ג'  על פי פקודת הנזיקי� (נוסח חדש) ,  האחריות
כאמור  אותה מחויב המפעיל  לקיי� כביטוח עוד� החל מעבר לפוליסה צד שלישי 

, וזאת  בגי� נזק תאונתי העלול להיגר� לגופו ו/או לרכושו של כל אד� או לעיל
גיד. ביטוח זה לא יכסה אחריות צד מ� הצדדי� כלפי כל אד� שבינו לבי� אותו תא

 עובד או מעביד.צד קיימי� יחסי 

  
  

$ (מאה מיליו� דולר $100,000,000 לא יפחת מ גבול האחריות בפוליסה של הרשות  2.2.2  
ארה"ב) לאירוע. א� הרשות הצליחה לצר� את המפעיל לביטוח צד שלישי שלה 
כאמור לעיל, תשלח הרשות למפעיל אישור על צירופו כאמור לפי כתובתו האמורה 

  ברישא לחוזה זה.
  



על ידו לא מובהר בזאת כי ההשתתפות העצמית שתחול על המפעיל ותשול�   2.2.3  
שא בהשתתפות העצמית י$ (חמשת אלפי� דולר ארה"ב). המפעיל י$5,000תפחת מ

פי קביעת הרשות, במקרה בו מוטלת על המפעיל אחריות לנזק כאמור בחוזה $על
  זה ו/או לפי הוראות כל די�.

  
מסכי� כי הרשות תהיה רשאית לנכות את הסכו� האמור מכל תשלו�  מפעילה

  .מפעיללאשר יגיע מאת הרשות 
  
  

תמורת ביטוח זה ישל� המפעיל, באמצעות הרשות, השתתפות שנתית בעלות   2.2.4  
פרומיל מס& התשלומי� השנתיי� שהמפעיל חב בתשלומ� לרשות  6.25בשיעור  

ימי� מיו� שנשלחה דרישת התשלו� על ידי  14התשלו� יהיה בתו& . לפי חוזה זה
אית לנכות את הסכו� האמור הרשות. המפעיל מסכי� בזאת שהרשות תהא רש

  מכל תשלו� שיגיע מהרשות למפעיל.
  

מוסכ� בזאת במפורש כי ביטוח זה שתערו& הרשות, הוא שיורי ומהווה כיסוי   2.2.5  
עוד� החל מעבר לכל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי שהמפעיל ער& או התחייב 

ידי המפעיל  לערו&, וביטוח זה לא יחשב כביטוח משות� לכל ביטוח שנער& על
  כאמור.

  
המפעיל מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הרשות ו/או הבאי�   2.2.6  

מטעמה בכל הקשור להיק� הביטוח שיער& על ידי הרשות כאמור, תחולתו 
ומגבלותיו, והוא יהיה רשאי לערו&, על חשבונו, כל ביטוח אחר או משלי�, כפי 

  שימצא לנכו�.
  

ל מתחייב להודיע לרשות מיד על כל נזק, תביעה או מקרה שיש בה� כדי המפעי  2.2.7  
פי פוליסה זו, ולשת� פעולה ע� הרשות ככל שיידרש על $להוות יסוד לתביעה על

  פי הפוליסה.$ידה לצור& מימוש זכויות הרשות ו/או המפעיל על
  

ב המפעיל , מתחייהמפעיל בנוס� לביטוחי� המפורטי� באישור על קיו� ביטוחי   2.3 
פי די� בגי� פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, $ביטוח חובה כנדרש עללערו& 

(לרבות  או שימוש בכלי רכב גי� נזק לרכוש צד שלישי עקב בעלותבביטוח רכב וכ� 
  .רועילא ש"ח 1,000,000 $לא יפחת משבגבול אחריות  נזק תוצאתי)

  
פי חוזה זה, תהא הרשות $ליו לערו& עלא� לא יבצע המפעיל את הביטוחי� אשר ע   2.4 

רשאית, א& לא חייבת, לערו& את הביטוחי� תחת המפעיל ולשל� את דמי 
הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, על חשבו� 
המפעיל, והמפעיל מתחייב לשל� לרשות את כל התשלומי� אשר ביצעה כאמור. 

רשות חבות כלשהי לעריכת הביטוחי� עבור אי� באמור לעיל כדי להטיל על ה
המפעיל, והמפעיל מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר עריכת או אי עריכת 

  הביטוחי� כאמור, טיב� והיקפ�.
  

 2.5  �  זה מהווה הפרה יסודית של החוזה. 2הפרת התחייבות מהתחייבויות המפעיל לפי סעי

 

 



  -  1י' נ ס פ ח

  המפעילעבודות אישור עריכת ביטוח     

  

  תאריך: ____________            

  לכבוד

  רשות שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות")

  7ת.ד. 

  70100נתב"ג 

  

  א.ג.נ.,

  

מתקן שטיפה לניקוי כלי רכב של חברות  השכרה והפעלת הסכם לקבלת הרשאה לשימוש הנדון: 
בשדה התעופה (להלן:  רכב בנתב"ג וכן ניהול, הפעלה ותחזוקה של מתקן שטיפה לכלי רכב 

(להלן:  ______________בין ן הרשות לשנחתם בי"הנכס")  ברשות שדות התעופה 
  ")המפעיל"

  

ערכה חברתנו ביטוח עבודות קבלניות ועד ליום_______   ______הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום    

כמפורט  וו/או מטעמ מפעילידי ה-צעות עלהמבטח את העבודות המבו והרשות,קבלנים וקבלני משנה  המפעילבשם 

, להלן, כאשר היקף הכיסוי הניתן על פי הביטוח כאמור אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה הידוע כביט

  על כל ההרחבות הניתנות לרכישה עפ"י פוליסה זו. 

  

במלוא ערכן, וכן אבדן או נזק , המפעילביטוח כל הסיכונים המבטח אבדן או נזק הנגרם לעבודות  -  1פרק   .1

הרשות הנגרם לציוד המשמש לביצוע העבודות כאמור. פרק זה כולל סעיף בדבר ויתור על תחלוף כלפי  

 נכס ו/או בשטח הרשותהשוכרים בהמפעילים ו/או  וכן כלפי כלל  עובדיה ומנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהליה

, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על המפעילתחלוף כלפי  אשר בביטוחיהם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על

זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. מובהר בזאת כי פרק זה  כולל הרחבה בדבר 

$ או שווה ערך בש"ח 100,000רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך, בגבול אחריות שאינו נופל מסך 

  בתוספת הצמדה. 

  

או שווה ערך בש"ח  1,000,000$  שלא יפחת מסךביטוח אחריות כלפי צד ג' בגבול אחריות  - 2פרק   .2

רוע, לתובע ולתקופת ביטוח. בפוליסה זו נכלל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח ילאבתוספת הצמדה 

  כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

  ורך פוליסה זו. רכוש הרשות והבאים מטעמה ייחשבו לצד ג' לצ

  

שלא יפחת ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות בגבול אחריות  - 3פרק   .3

ולתקופת ביטוח.  פרק זה אינו  עלאירולתובע, או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה $ 5,000,000מסך של 

ורעלים, קבלנים, קבלני משנה  תיתיונופכולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, 

  ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוער.

  

הביטוח דלעיל כולל תנאי מפורש על פיו הינו קודם לכל ביטוח אשר נערך על ידכם, ואנו מוותרים על כל טענה 

  ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.

  . נכסביצוע העבודות ב כמו כן אנו מתחייבים כי הביטוח הנ"ל אינו ניתן לביטול עד השלמת

  

מוסכם, כי מעשה או מחדל של יחיד מיחיד המבוטח בתום לב העלול לגרוע מהזכויות על פי הפוליסה לא יגרע 

  מזכויות הרשות עובדיה ומנהליה  על פי פוליסה זו. 

  

  בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור לעיל.

  

  

  כבוד רב,ב



  

    

  (חתימת המבטח)  (חותמת המבטח)  (שם החותם)  (תפקיד החותם)

  



    -  2'י נ ס פ ח

  מפעילאישור עריכת ביטוחי ה

                        
  תארי&: ____________            
  לכבוד

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

  70100נתב"ג 
  

  א.ג.נ.,
  

והפעלת מתקן שטיפה לניקוי כלי רכב של חברות  השכרה  לשימושלקבלת הרשאה הסכם הנדון: 
בנמל התעופה הבינלאומי בן רכב בנתב"ג וכן ניהול, הפעלה ותחזוקה של מתקן שטיפה לכלי רכב  

כם לבין ישנחתם בינ(להלן: "הנכס") ברשות שדות התעופה  בשדה התעופה גוריון
  ")המפעיל(להלן: " ______________

הנדון:   

  

(להל�: "תקופת הביטוח") ועד ליו�_________ תכבדי� לאשר בזאת כי החל מיו� _______ הננו מ
(להל�: "ביטוחי נכס לעניי� ה המפעילערכה חברתנו את הביטוחי� המפורטי� בהמש&, על ש� 

  ").המפעיל
  

  נוסח הפוליסות לא יפחת מתנאי ביט על כל ההרחבות הניתנות לרכישה עפ"י פוליסות אלה. 
  

של  וו/או באחריות ובבעלות מפעילוכ� ציוד המשרת את ה נכסוח המבטח את תכולת הביט  .1
 נכס, במלוא ערכ�, וכ� כל שינוי ותוספת לרשות ו/או בשטח הנכסוהנמצא בתחו� ה מפעילה

, מפני אבד� או נזק עקב הסיכוני� המקובלי� וו/או מטעמ מפעילשנעשו ו/או יעשו על ידי ה
ש, עש�, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפו�, נזקי בביטוח אש מורחב לרבות א

ידי כלי טיס, שביתות, פרעות, נזק $נוזלי� והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על
הרשות, הביטוח כולל תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלו� כלפי  בזדו�, וכ� פריצה.
(אשר בביטוחיה�  בשטחי הרשות שוכרי� האחרי� מפעילי� ו/או הפי הוכ� כלעובדיה ומנהליה 

), ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על המפעילנכלל סעי� מקביל בדבר ויתור על תחלו� כלפי 
  זכות תחלו� לא יחול לטובת אד� שגר� לנזק מתו& כוונת זדו�.

יטוח אינו כפו� לכל הגבלה בדבר ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות כמפורט להל�. הב  .2
אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקני� סניטריי�  $חבות הנובעת מ

קבלני�, קבלני משנה חבות בגי� וכלפי פגומי�, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, 
ח הורחב והשבתות וכ� תביעות תחלו� מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטו , שביתותועובדיה�

וזאת בכפו�  המפעיללמעשי ו/או למחדלי  �בגי� אחריותהרשות עובדיה ומנהליה לשפות את 
   לסעי� אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נער& בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח.

לאירוע או שווה ער& בש"ח בתוספת הצמדה $  1,000,000לא יפחת מס& של גבול האחריות: 
  ביטוח.ה& תקופת ובמצטבר למש

בגבול אחריות  וומטעמ ויד$ כלפי כל המועסקי� על המפעילביטוח אחריות מעבידי� בגי� חבות   .3
$ או שווה ער& בש"ח בתוספת הצמדה לתובע ולתקופת הביטוח. 5,000,000 שלא יפחת מס& של

יה ומי (ה ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר, שעות עבודה, קבלני�, קבלני משנה ועובדיה�
ורעלי� וכ� בדבר העסקת נוער. הביטוח כאמור  תפיתיונו, מיחידי המבוטח יחשב למעביד�)

נושאות בחובות מעביד כלפי  רשותבמידה ונטע� כי ה הרשות עובדיה ומנהליההורחב לשפות את 
  .ו/או מי מה� המפעילעובדי 

פי סעי� $ ני� המבוטחי� עלביטוח אבד� הכנסות (למעט דמי שכירות והוצאות ניהול) עקב הסיכו  .4
חודש. הביטוח כאמור כולל תנאי מפורש לפיו  12$) לעיל, למש& תקופת שיפוי שאינה נופלת מ1(

מפעילי� ו/או וכ� כלפי ה הרשות, עובדיה ומנהליהמוותר המבטח על כל זכות תחלו� כלפי 
בר ויתור על בביטוחיה� נכלל סעי� מקביל בד ר(אש נכס ו/או בשטח השדהשוכרי� האחרי�  בה



), ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלו� לא יחול לטובת אד� המפעילתחלו� כלפי 
  שגר� לנזק מתו& כוונת זדו�.

  
וכי אנו  הרשותידי $הביטוחי� דלעיל כוללי� תנאי מפורש לפיו ה� קודמי� לכל ביטוח הנער& על

. כמו כ�, אנו מתחייבי� כי הביטוחי� תהרשומוותרי� על כל דרישה או טענה בדבר שיתו� ביטוחי 
דלעיל לא יצומצמו, לא יבוטלו במש& תקופת השכירות, אלא א� תימסר הודעה כתובה בדואר רשו� 

  יו� מראש. 30 הרשותלידי 

מוסכ�, כי מעשה או מחדל של יחיד מיחיד המבוטח בתו� לב העלול לגרוע מהזכויות על פי הפוליסה לא 
  פי פוליסה זו. יגרע מזכויות הרשות על 

  
  בכפו� לתנאי� ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור לעיל.

  בכבוד רב,
  

    

  (חתימת המבטח)  (חותמת המבטח)  (שם החותם)  (תפקיד החותם)

  

  

  

  

 

 



 

  	 נספח יא'
  

  נספח בטיחות אש ומניעת דליקות למכרז 
  מתק� שטיפה לכלי רכב בחניו� מושכרות

  
  

                    

 כללי .1

הצלת חיי�, צמצו� נזק לרכוש  �של מחלקת הצלה וכיבוי אש נתב"ג ה מרכזיותה ותהמטר  .א

ה� אמצעי� חשובי� מניעת דליקות בטיחות אש ווהגנת הסביבה בהתרחש אירוע חירו�. 

  של המחלקה.י� אלו מרכזיי� בהשגת יעד

הטרמינלי� והמשרדי�, הדלפקי� החנויות והמחסני� בה�, וכ� המבני� והמתקני� השוני� 

בשטח נמל התעופה, הינ� מבני� מסחריי� שקיומ� ומאפייני הפעילות המתבצעת הנמצאי� 

 בה�, יוצרי� סיכוני אש בטיחותיי�.

נתב"ג,  מחלקת הצלה וכיבוי אש, ותקנותיו 2012 –הרשות הארצית לכבאות והצלה על פי חוק   .ב

 למניעת דליקות אולפעול חייבת להבטיח את שירותי הכבאות לכיבוי דליקות בתחומה ו

 התפשטות�, וכ� להצלת נפש ורכוש.

נתב"ג, להבטיח, לקיי� ולתא� את כל מחלקת הצלה וכיבוי אש לש� מילוי תפקידיה חייבת   .ג

חינו!  ,לנקוט פעולות הדרכהעליה קות ולכיבוי�. כמו כ� יהסידורי� הדרושי� למניעת דל

  על מנת להקטי� את סיכוני הבטיחות מאש. ,ושותפי הפעילות ,העובדי�

ממחלקת  ,שקבל הרשאה כלשהי(להל�: "המפעיל") אחר  �גורכל או  �קבל ,�זכיי, מפעיל  .ד

או הפעולות  ויפעל כ! שהשירותי� הניתני� על יד ,לפעול בתחומי נתב"גהצלה וכיבוי אש 

בתחומי נמל התעופה ובשטחי� המאוכלסי� נוסעי�, מלווי� ושותפי  ,והמבוצעות על יד

 פעילות, יתבצעו על פי ההוראות והנהלי� הנוגעי� לבטיחות אש, כמפורט בנספח זה.

 

 מטרה .2

מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההנחיות המחייבות, על פיה� יפעל המפעיל וכל מי מטעמו, שיועסק 

  נתב"ג.מחלקת הצלה וכיבוי אש האחריות של בביצוע עבודות ו/או במת� שירותי�, בתחומי 

הנחיות מחייבות אלה הינ� חלק מכלל פעולות המניעה הננקטות על יד הנהלת נתב"ג ומחלקת הצלה 

  י אש, למניעת פגיעה בחיי אד�, ברכוש ובסביבה.וכיבו

  

  דרישות כלליות בנושא בטיחות אש ומניעת דליקות .3

 

 את הפערי� הבאי�:  רכבלכלי  שטיפהמתק�   	 תעופה נכסי משרדיש להשלי� ב

 ."בחירו� חשמל מפסק" בשלט ולשלטו בחירו� חשמל מפסק להתקי� יש ••••

 .פריקה תקרה אריחי להשלי� יש ••••

 1  טרמינל למאסטר פרזול להתאי� יש ••••

 .הפריקה התקרה חללב ציוד לפנות יש ••••

 .אור פולט בשלט חשמל לוח לשלט יש ••••



 

 .למשרד בכניסה ג"ק 1 אבקה מטפה לתלות יש ••••

 

  

 :להל� דרישות בטיחות אש ומניעת דליקות

ע"י והצגת בכל הקומות במתח�  י�תקניתקניות וברזי שריפה עמדות כיבוי אש  התקנת  .א

 .לתקינות� מתאימי�האישורי� ה

 .והאזורי� במבנהבכל הקומות תאורת חירו� ושלטי הכוונה  התקנת  .ב

  גילוי/כיבוי בגז  ויותקנו בה� מערכות בתקניי� ישראליי�, יעמדו  לוחות חשמל  .ג

 (עפ"י גודל� של הלוחות).

 בלוחות חשמל, חדרי חשמל ועמדות כיבוי אש.פולט אור  התקנת שילוט  .ד

 .ואנכיי� מפלסיי� – בקירות אשאיטומי אש ו, הפרדות אש  .ה

 .כיבוי אש בגזמערכות בה� מותקנות  איטומי אש בלוחות חשמל  .ו

 , ובחדרי מכונות מיזוג אוויר.הפרדות אש בחדרי חשמל  .ז

 .לכיבוי אשלצריכה שוטפת ממערכת המי�  הפרדת מערכת המי�  .ח

 ס"מ. 15אור ברוחב  פולטוסימו� באמצעות פסי� צהובי�,  סימו� גבולות אחסנה  .ט

אוטומטית כאשר יתרחש אירוע ידנית /מערכת כריזה תופעל  .המבנהבכל  חירו� מערכת כריזת  .י

הפעלת המערכת תתבצע חירו�, על ידי מערכת הגילוי וההתראה על פי תוכנית לוגית (מטריצה). 

 גלאי� או יותר במתח� נתו� יכנסו לפעולה. 2כאשר 

מצבי�  3, בורר טור חירו�אאש, מפסק גנררכזת גילוי  שיכיל את הפריטי� הבאי�: לוח כבאי�  .יא

ומפסק כבאי� ע�  למערכת שחרור עש� אמצעי כריזה להעברת הודעות במערכת הכריזה

 טריפקוייל, כ! שבעת אירוע שריפה ינתק את אספקת החשמל מהלוח המזי�. 

במידה ויותקנו  – במערכות בישול /טיגו�/צליה / אפיה והגנה על תעלות מינדו)התקנת מנדפי�   .יב

 .במבנה

עותק מודפס אחד  יוגש . אחת לשנה . התיק יעודכ�503על פי הוראת מכ"ר  תיק שטחהכנת   .יג

  לפחות, ועותק נוס) על גבי מדיה דיגיטלית (דיסק) למחלקת הצלה וכיבוי אש נתב"ג.

  

  

  אישורים נדרשים בנושא בטיחות אש ומניעת דליקות .4

נתב"ג לפי  –המפעיל יציג מידי תקופה שתפורט להל�, אישורי� תקפי� למחלקת הצלה וכיבוי אש 

 הפירוט הבא:

שני�, לתקינות  5(אחת לשנה ואישור חשמלאי בודק בתדירות של אחת ל אישור חשמלאי מוסמ�  .א

ותחזוקת מערכת החשמל. האישור יכלול ג� את תקינות מערכת תאורת חירו�, כריזת חירו� 

 לטי הכוונה.וש

 ללוחות חשמל אחת לשנה. רמוגרפיתטבדיקה לביצוע  אישור  .ב

 .לאחזקה ותקינות מערכת גילוי אשמטע� חברה מוסמכת  אישור  .ג



 

  לתקינות , מטע� מעבדה מוסמכת זכיי�לפני תחילת הפעילות של  אישור חד פעמי  .ד

 .בנה / מתח�מערכת גילוי אש במ

  בלוחות ילוי / וכיבוי אש אוטומטי בגזאישור חברה מוסמכת לאחזקה ותקינות מערכת ג  .ה

 חשמל ובחדרי חשמל.

 (ספרינקלרי�). במתזי�לתקינות ואחזקה של מערכת כיבוי אוטומטי חברה מוסמכת  אישור  .ו

  בעמדות כיבוי אש  לאחזקה ותקינות של ציוד כיבוי אש מיטלטלחברה מוסמכת  אישור  .ז

  .מזנקי� וזרנוקי�) , גלגלוני� מטפי�,  (ארונות ציוד כיבוי אש, ברזי שריפה,

 

 דרישות נוספות לנושא מניעת דליקות ובטיחות אש .5

 הדרכת עובדי�  .א

הדרכת עובדי�, אחת לשנה, בנושא בטיחות אש ומניעת דליקות על ידי מדרי! מוסמ! ממשרד  )1

 נתב"ג. –בהתא� להנחיות מחלקת הצלה וכיבוי אש והצלה העבודה או נציבות כבאות 

נתב"ג, על ביצוע ההדרכות על פי רשימה שמית של  –דיווח למחלקת הצלה וכיבוי אש  )2

 .אחת לתקופה שתקבע מבנה/מתח�/מפעלהעובדי� ב

  תדרי�  .ב

המפעיל  מתחייב שכל עובד מטעמו העוסק בביצוע עבודה או במת� שירותי� יקבל תדרי!, ויחתו� 

להנחיות מחלקת שירותי הצלה וכיבוי על טופס תיאו� ביצוע עבודות ע� גורמי רש"ת, בהתא� 

 אש, בנושאי� הבאי�:

 הכרת סביבת העבודה והסיכוני� בה. )1

 הכרת נתיבי מילוט ופתחי יציאה מהמבנה. )2

 פעולות דחופות במצב חירו� והפעלת אמצעי כיבוי אש (מטפה אש, גלגלו� מי�). )3

ה או דיווח ומסירת פרטי� למחלקת הצלה וכיבוי אש בעת אירוע שריפהכרת נוהל  )4

 ומ"ס.ח

 –(מחלקת הצלה וכיבוי אש  לפעול על פי הנחיות מדור מניעת דליקות ובטיחות אש )5

  .נתב"ג)

 

  בטיחות אש ממונה  .ג

בטיחות  ממונה"(להל� : נאמ� בטיחות אש שיקבל הכשרה מתאימה מטעמו מפעיל ימנה ה

בטיחות אש מטע� המפעיל ידרי! את כל המועסקי� מטע� המפעיל במת�  ממונה)."אש

 , כוללמסר לויבכל מידע שותיקו� ושיפו+),  ,בנייהלרבות עבודות שירותי� ו/או בביצוע עבודות (

  . נתב"ג –הנחיות מחלקת הצלה וכיבוי אש 

  נאמ� בטיחות אש יהיה איש הקשר בי� המפעיל ובי� מחלקת הצלה וכיבוי אש. 

  

 בטיחות אש ידרי� את המועסקי� מטע� המפעיל על פי הנושאי� הבאי�: ממונה



 

כל שימוש ו/או שינוע של חומרי� מסוכני�  –שימוש בחומרי� מסוכני� ושינוע�  )1

בתחו� נמל התעופה, יהי כפו) לאישורי� מתאימי� של המינהל ובתיאו� ע� מחלקת 

 הצלה וכיבוי אש.

המפעיל לא יאחס� או יחזיק במקומות  –חומרי� מסוכני� במקומות השירות  )2

השירות, ליד� או בסביבת�, כל חומר העלול להתלקח או להתפוצ+, או כל חומר אחר 

  שיש בו סכנה, אלא בהסכמת מדור מניעת דליקות, בכתב ומראש. 

המפעיל יקפיד על הרחקת חומרי� דליקי� מקרבת מתקני חשמל ויוודא שדרכי 

 ריהוט, חבילות, אריזות ריקות וכיו"ב.המילוט יהיו נקיות מכל ציוד, 

הצבת מיכלי דלק או צובר גז, יהיו באישור משרד התעשייה,  –חומרי� דליקי�  )3

המסחר והתעסוקה, ובהתא� להוראת הדי� המחייב לעניי� זה בכפו) לקבלת אישור 

 מחלקת הצלה וכיבוי אש.של סופי 

, או פונקציונלי במבנה /מתח�חל איסור מוחלט לבצע שינוי מבני  –שינוי יעוד למבנה  )4

אלא א� נית� לכ! אישור מראש  של הגורמי� הנוגעי� בדבר ברשות שדות התעופה, 

לרבות אישור מחלקת הצלה וכיבוי אש. יש לזכור כי שינוי יעוד מבנה יכול לפגוע 

מטעני אש, דרכי אגפי אש והפרדות אש, בבטיחות המבנה בהיבט של מניעת דליקות (

 ציאת חירו� וכיו"ב), ולסכ� חיי אד� ורכוש.מילוט, פתחי י

אחד הסיכוני� החמורי� במבנה ובמתקני� הוא עבודה  –באש גלויה עבודה ביצוע  )5

באש גלויה, עבודה המייצרת מקורות הצתה. העבודות המפורטות להל�, מחייבות 

תיאו� מראש ע� הגורמי� הנוגעי� בדבר בנמל התעופה לאישור עבודות אלה, ובכפו) 

לקבלת אישור סופי של מחלקת הצלה וכיבוי אש. אישור זה יינת� על גבי טופס 

  הבקשה שיגיש המפעיל (טופס זה יימסר למפעיל על פי בקשתו) לביצוע העבודה.

בכל מקרה של עבודה באש גלויה, לרבות העבודות שיפורטו להל�, יהי נוכח כבאי 

  ות, בהתא� להוראת הדי�.ובגי� נוכחותו יחויב המפעיל בתשלו� לרש מטע� רש"ת

: חיתו! מתכות בדיסק, ריתו! להל� עבודות באש גלויה הנחשבות סיכו� בטיחותי

אוטוגני, ריתו! חשמלי, עבודות הכרוכות בהדלקת אש, זיפות גגות וכל עבודה או 

  פעולה המייצרות מקורות הצתה וחו�.

וק' ויריעות וברי תק"ג תקיני�  12אבקה  מטפי 2הציג  מבצע העבודה מחוייב ל

  הגנה בהתא� להיק' העבודה.

  

, בכל תחומי נתב"ג  שלא בתיאו� ובאישור מחלקת הצלה הדלקת אש בצד האוירי

 . אסורה בהחלטוכיבוי אש נתב"ג 

רגישי� בי� היתר מער! גלאי� ובה� גלאי עש� – ביצוע עבודה המייצרת עש� / אבק )6

ג� לאבק. כל עבודת חיתו! המייצרת עש� או אבק כגו�; חיתו! אב�, זכוכית, 

פרספקס, פלסטיק, גבס, ע+, וכיו"ב מחייבת קבלת אישור מוקד� ממדור מניעת 

באמצעי� יפול מיוחד כמו כיסוי הגלאי� טדליקות. עבודה מסוג זה מחייבת 

ניתוק מערכת הגילוי במתח� העבודה  על מנת למנוע את זיהומ� באבק אומתאימי� 

ובכפו) לאישור מחלקת הצלה  וזאת בתיאו� מוקד� ובידיעת הגורמי� הנוגעי� בדבר

 .נתב"ג –וכיבוי אש 



 

ניתוק מערכות גילוי והתראה, יתבצע  –ניתוק מערכות גילוי אש והתראה מפני אש  )7

שהוסמ! לכ!. לפני הניתוק חייבת להינת� הסכמה בכתב של נציג חטיבת   על ידי גור�

  אחזקה ברשות, והסכמה בכתב של נציג מחלקת הצלה וכיבוי אש.

הניתוק יתבצע רק במקרי� בה� לא נית� לבצע את העבודה ללא ניתוק, כמו בעבודות 

גע בתפקוד� בנייה המייצרות אבק או עש� הפוגע בגלאי� (אש, עש�, להבה וכיו"ב) ופו

 התקי�. במקרי� אלה יש לוודא שהגלאי� מכוסי� כ! שלא יגר� לה� נזק תפקודי.

ויבוצע רק כל ניתוק ממערכת המי�, יתוא� מול אחראי תשתיות רטובות בנתב"ג,  )8

 בטיחות אש ומנ"דיאושר על ידי קצי� (  מחלקת הצלה וכיבוי אשלאחר קבלת אישור 

  .)או נציג מטעמו

  לכיבוי אש אוטומטי אסור בהחלט.ניתוק מגופי מי� 

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

  ציוד כיבוי אש נועד לשימוש בעת שריפה. –ציוד כיבוי אש במקומות הפעילות  )9

כל שימוש בציוד זה שלא לייעודו, אסור בהחלט, ומהווה עבירה פלילית בהתא� לחוק 

). מפעיל שאחד מעובדיו, יעשה שימוש לא 2012 (לכבאות והצלה הרשות הארצית 

חוקי בציוד כבוי אש, יחויב בגובה הנזק שנגר� לציוד ו/או בעלות חומרי הכיבוי שהיו 

 בשימוש שלא כחוק.

מחלקת הצלה וכיבוי אש נותנת מענה  –מפתחות למתחמי� רגישי� ולמשרדי�  )10

ילוי וההתראה. על מנת לא לפגוע במהל! היממה, לקריאות המתקבלות ממערכות הג

ביכולת התגובה המהירה של צוותי הכיבוי, ימציא המפעיל למחלקת הצלה וכיבוי אש 

מפתח/ות של כל אחד ממקומות הפעילות, שישמש לפתיחת דלת/תות מקו� הפעילות 

  בעת הצור!.

על המפעיל חלה החובה שלא להחלי) את המנעולי� והמפתחות, ללא ידיעתו ואישורו 

  דליקות או מפקח מניעת דליקות. בטיחות אש ומניעתל  קצי� ש

  

, מהמבנה / מתח�מעברי חירו� ודלתות מילוט  –מעברי חירו� ודלתות מילוט 

למקו� בטוח יהיו תמיד פנויות וחופשיות מכל מכשול העלול לשבש את תהלי! 

  המילוט מהמבנה בעת חירו�, ולסכ� בכ! חיי אד�.

אי� לחסו� ו/או להניח חפצי�, ריהוט, או כל ציוד אחר במעברי�, מדרגות ומול 

או כל אמצעי ו/דלתות יציאת חירו�. אי� לנעול דלתות מילוט באמצעות מנעולי� 

 אחר.

שלא לצור! כיבוי שריפה או לכוננות עבודה באש גלויה, אסור שימוש בציוד כיבוי אש  )11

 משמעתיי� וחוקיי�.בתכלית האיסור, ועלול לגרור צעדי� 

 –בכמות שתקבע מול מחלקת הצלה וכיבוי אש  מינוי נאמני בטיחות אש במפעל  )12

  נתב"ג.

  

  

 הפרת הוראות .6



 

הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל הפרה של ההנחיות והוראות מדור מניעת דליקות, בנושאי  למע�

בטיחות אש ו/או פגיעה ברכוש הרשות עלולה לגרור צעדי� משמעתיי� וחוקיי� כנגד המפעיל, וזאת 

  מבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכ�.

  נתב"ג –קשר ע� מחלקת הצלה וכיבוי אש 

  

     9750799(03    –משרד רמ"ח 

  9750980(050  נייד  9750980(03   (קצי� מניעת דליקות 

  9750992(050   ( נייד   9750992(03  (מפקח מניעת דליקות 

    9750786(03   (פקס מדור מ. דליקות 

    9750776/7(03            (חדר מבצעי� 

   9731510(03               (מחלקהפקס 

 

  דוד אלעזר כה�
  רמ"ח שירותי הצלה וכיבוי אש 
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                                                                                      אחר

   ש� מבצע העבודה:

ביצוע:תארי�     

   שעת ביצוע:

   חלופות לביצוע:

   מספר טלפו� לבירורי�:

   הערות:

  לציי� בא� מדובר בעבודת שבר. יש*

  מבצע העבודה חייב לשמור טופס זה  בצמוד אליו עד סיו� הפרויקט **

  :חתימת הקבל� המבצע

                                                                                                                             
  ספח האישור

  
                                                      :אל
  

          :ש� הפרוייקט
  

  נאי� הבאי�:הנני מאשר / לא מאשר העבודה בת
  

 נוכחות כבאי

 אמצעי כיבוי

 ניקיו� השטח מסביב

 הגנה ע"י פרגוד

 הגנת הריצפה ע"י יריעה מעכבת

 הערות:

  
  

                                                                               :מאשר העבודה ש� וחתימה 
   

                                                 :  ת דליקותאישור מדור מניע

  

� 



  

  
  

  

   	נספח יב'
למת� הרשאה לניקוי כלי רכב של חברות  וגיהות לחוזהֹ  נספח בטיחות

השכרת הרכב בנתב"ג וכ� לניהול, הפעלה ותחזוקה של מתק� שטיפה 
  לכלי רכב

   
  

 הגדרות: .1
 או מי מטעמו של אלה.מפעיל זכיי�, קבל�, בעל הרשאה,  "ספק" : ספק, 1.1.1
 להל�: "רש"ת")ממתקני רשות שדות התעופה (כל אחד "מקו� מת� השירות":  1.1.2

לרבות  על ידי הספקעבור רש"ת העבודה \וכ� כל מקו� אחר שבו נית� השירות
 .מתקני הספק

 
ועל כל מי מטעמו שיועסק במת� השירותי� וכ� על כל  הספקהוראות נספח זה יחולו על  .2

(לרבות קבל� משנה) שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה או כל עבודת התאמה ו/או  ספק
החוזה למת� \פת ההרשאההשירות, במהל$ תקו מת� � במי ממקומותעבודת שיפוצי

� .השירותי
   

יהיה אחראי בלעדי לקיו� כל  ספקשהלעיל, מובהר בזאת  1מבלי לגרוע מהאמור בסעי&  .3
הוראות נספח זה על ידי כל קבל� ו/או קבל� משנה שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה 

 �במי ממקומות השירות, במהל$ תקופת ו/או כל עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצי
ההרשאה למת� השירותי�, וישא באחריות המלאה להפרת מי מהוראות נספח זה על ידי 

 .�מתחייב  הספקהאמורי� לעיל ו/או על ידי כל מי מטעמו שיועסק במת� השירותי
שהוראות נספח זה יפורטו, בכתב, בכל התקשרות בינו ובי� כל קבל� מטעמו לביצוע 

(בי� עבודות ההקמה ובי� כל עבודה אחרת במקומות השירות), וכל קבל� כאמור עבודות 
יאשר, בחתימתו, כי הוראות אלו מהוות חלק בלתי נפרד מההתקשרות לביצוע העבודות 

 .הספקבינו ובי� 
  

, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות בעבודהוהגיהות דיני הבטיחות כל מצהיר בזה כי  הספק .4
 , פקודת הבטיחות בעבודה1954) , תשי"דהפיקוח על העבודה� ארגוחוק  האמור לעיל)

תקנות ארגו� הפיקוח על העבודה ( תכנית לניהול הבטיחות),  ,1970)[נוסח חדש], התש"ל
תקנות , 2007לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז ,  2013 )גהתשע"

 1989סוכני�, התשנ"ג חוק החומרי� המ ,ותקנותיו 2001) שירותי הובלה, התשס"א
, 1984)שדות התעופה), התשמ"דסדר בהשמירה על ( שדות התעופה תוכללי רש ,ותקנותיו

)(בטיחות ורישוי), התשמ"טהתכנו� והבנייה, חוק הגז דיני , [נוסח חדש] פקודת הנזיקי�
1989 �,וכל התקנות והצווי� המחייבי� שהוצאו מכח מי ממעשי החקיקה המפורטי

ביצוע עבודות ההקמה ו/או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצי� שיבוצעו ל הנוגעי�לעיל, 
�מתחייב להבטיח  וא, והבמי ממקומות השירות במהל$ תקופת ההרשאה למת� השירותי

ימלא אחר כל הוראות הבטיחות כל מי מטעמו בזה השגחה קפדנית עליה� ולדאוג לכ$ ש
רות בו מתבצעת עבודה או בכל מקו� השי, כל זמ� היות� בשבדיני� האמורי� והמשמעת

  .רש"תמקו� אחר בתחומי 
   

נציגו בשטח העבודה, ויודיע על מינויו באמצעות מכתב כימנה מנהל חוזה שישמש  הספק .5
  .למנהל החוזה מטע� רש"ת

  

במקו� מת� תחילת העסקת� לפני הדרכה כי עובדיו יעברו  ,הספקאחריות ב .6
או בעת שינוי אחת לשנה, לא תפחת מבתדירות ש ,מכ�ולאחר  בפרויקט ספציפי\השרות

 סיכוני הבטיחותסיכוני� בסביבת העבודה (המחמיר מבי� השניי�). ההדרכה תעסוק ב
 הקיימי� במקו� העבודה ובהתייחס לתחומי עיסוק�.והבריאות 

  

בכל העלויות  ישאי הספק. כדי� לכ$ $המוסמאד� ההדרכה כאמור, תבוצע באמצעות  .7
  "ל (כולל שכר יו� עבודה, ארוחות, הסעות, וכו').הכרוכות בהדרכת העובדי� כנ



  

  

בחוק או ציוד המג� הנדרש יצייד את כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע עבודות, ב הספק .8
משקפי נעלי עבודה, , כפפות עבודה, אפודי� זוהרי�כמו למשל בתקנות ובנהלי רש"ת 

  ., בהתא� לסוג העבודהמג�, אטמי אוזניי�, קסדות מג�
  

די� מוכלי עבודה תקיני� העו , בציודישתמשו א$ ורק במכונותמי מטעמו  ו/או כל הספק .9
  .מפורטות בדי�הבטיחות ה בדרישות

  

               לכל כלי/ציוד תפעולייבצע על חשבונו בדיקות תקינות תקופתיות  הספק .10
מוסמכי�  מת� השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמי�מקו� עובדיו ב ידיהמופעל על 
 הספקי כל די� ותקנות. אישורי ונתוני הבדיקות כאמור לעיל,  ירוכזו ע"י כנדרש עפ"

במקו� מת� זמיני� בכל עת  .  התיקי� הנ"ל יהיולכל כלי/ציוד תפעוליבתיק ייעודי 
 בטיחות וגיהות רש"ת וכל גור� אחר מטעמו. ממונהלביקורת ע"י  השירות,

  

ויפנה בכל סו& יו� העבודה כל מתחייב לשמור על הסדר והניקיו� באתר העבודה  הספק .11
יהיה  , למניעת מכשולי� מיותרי�. הפינוילמקו� מת� השרותפסולת וגרוטאות אל מחו2 

  על חשבונו.
  

בטיחות וגיהות ברשות בכל מקרה של תאונת עבודה, והכל בהתא�  ממונהלידווח  הספק .12
     .1954)להוראות חוק ארגו� הפיקוח על העבודה, התשי"ד

  

בתאו� ע� כח אחר, אלא )בא או ספקלכל  העבודכל לא להעביר ביצוע ש מתחייב הספק .13
המשנה יפעל בביצוע העבודה בהתא� להוראות  ספק היה ויאושר על ידי הרשות, רש"ת.

  זה, לעיל ולהל�. בנספח  הבטיחות המפורטות
 

עבודה באש גלויה (ריתו$, הלחמה, זיפות ח� וכל עבודה העלולה לגרו� לשריפות),  .14
תא� להוראות בעניי� זה המפורטות בהנחיות רש"ת בתאו� ובאישור גורמי  תתבצע בה

  .כיבוי אש והצלה רש"ת
  

15.  �לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז ביצוע עבודה על גגות יבוצעו  בהתא
י נקיטת אמצעי הזהירות המפורטי� בתקנות הבטיחות בעבודה (לוחות ל ידעו 2007

 הלי רש"ת העוסקי� בכ$.ועל פי נ זחילה וכד').
  

16.  �מנהרות שוחות תקשורת/חשמל, כגו�: בורות ביוב, "חלל מוק&" עבודות בחללי� סגורי
מטע� הרשות וכל זאת לאחר טיהור   מנהל החוזהוכד' יבוצעו רק לאחר קבלת הסכמת 

  נפיצה, רעילות, דלקות וכד'. הוירוהאזור מא
  

קבלת  לא פורטה לעיל אלא לאחרשלא לבצע עבודה חריגה ומסוכנת ש מתחייב הספק .17
  הרשות.עליה� תורה היתר עבודה בכתב מטע� הרשות וכפו& להוראות הבטיחות 

   

  אמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי סימו�  ,על חשבונו ,ספקי הספק .18
  הבטיח את לכדי  של הרשות, די�, או לפי הוראות הבטיחות יפ)לזוהרי� הנדרשי� ע

       של הציבור במקו�. בטחונו ונוחותו
  

מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על ידי הממונה על  הספק .19
יפעל בהתא� לדרישות הממונה על הבטיחות  הספקהבטיחות ברשות (להל�:" הממונה"). 

ברשות בדבר הרחקת עובד מטעמו המבצע עבודה באופ� מסוכ� ו/או רשלני. עובד כזה לא 
מקו� מת� השירות מהמש$ מת� השירותי� ע"י בתחומי  הספק"י יוחזר להעסקה ע

לבדו יהיה אחראי לכל תוצאה (בא� תהיה להרחקה זו במישור יחסי  הספק .הספק
א� תתבע  עבודה ו/או העסקה של אותו עובד). הרשות תהיה פטורה מכל חבות בגי� כ$.

את הרשות בגי� כל הוצאה שתהיה לרשות  הספקהרשות ע"י עובד שהורחק כאמור ישפה 
  בקשר לכ$ לרבות ו/או למעט הוצאות הגנה משפטית והוצאות משפט.

  

על הבטיחות ברשות  יציית לכל הוראה להפסקת עבודה שתינת� על ידי הממונה הספק .20
מנהל המתק� או מנהל החוזה מטע� מת� הודעה ל, תו$ בגלל ליקויי בטיחות בעבודתו



  

סק לאלתר לשיפור הנדרש ותחודש רק לאחר קבלת הסכמה בכתב . העבודה תופרש"ת
זכאי לפיצוי כל שהוא  הספקלכ$ מהממונה על הבטיחות ברשות. במקרה כזה לא יהיה 

�עשוי  הספק, לא לנזקי� שנגרמו במישרי� ולא לנזקי� עקיפי� שבשל העיכוב שנגר
�  .האללבדו יהיה אחראי לכל  הספק .להיתבע בגינ

  

  טח האווירי מחויבת בהצבת משואה (צ'קלקה) בצבע כתו� על גג הרכב  נסיעה ברכב בש .21
על פי תקנות  /מבצעי, וציות לכללי הנהיגה בשטח התפעוליהספקבאחריות ועל חשבו� של 

  .רש"ת
  

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

  
  

במקו� החובות החלות בעניי� הבטיחות וגיהות בעבודה, לכל הוראות אלה, לא באות  .23
 �כל די� ו/או כלל שנקבע   להוסי& על הוראותכדי , ה� באות רק ברש"תהגורמי� העוסקי

 על ידי כל רשות מוסמכת אחרת.
 

בעל הרשאה /הסעדה/חנויות במתקני רש"ת מסוג: התקשרויותלהינו במידה ונספח זה  .24
 :הסעיפי� הבאי�ג� יחולו בנוס&  ,אד� עתיר כחמסחרית אחרת/חוזה 

  בטיחות הכוללת סקר סיכוני�לניהול , תכנית טר� תחילת מת� השירותיציג  הספק 24.1
�) תקנות ארגו� הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל בהתא

. רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של במקו� מת� השרותלעבודה  2013
 , הספקטיחות תוכ� ותיחת� ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטע� הבהול ילנתכנית 

 .הספקועל חשבו� המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי 
24.2  �מטע� בטיחות וגיהות  ממונההבטיחות ע"י  יהבטיחות ונהלניהול אישור תכנית ע

כהגדרתו בחוזה,  ,מטעמו במקו� מת� השירותלהסמכת המנהל  הספקרש"ת, ידאג 
לניהול ובתכנית  י� ה בהתייחס לכל התחומי� הנדוני� בנוהלכנאמ� בטיחות בעבוד

 הבטיחות.
המאושר ע"י מפקח  ,ממונה בטיחות וגיהות בעל כשירות בתוק&מטעמו ימנה  הספק 24.3

כמות שעות העבודה החודשיות שעל את מפקח עבודה אזורי יקבע  עבודה אזורי.
  ת.ממונה הבטיחות וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מת� השירו

  
 

 (הכל עבודות הנדסיות/סלילה/בנייה/שיפוצי�במידה ונספח זה הינו לעבודות מסוג  .25
יחולו בנוס&  ), 1961בודות בנייה הנדסית), תשכ"ב, (ע בצו הבטיחות בעבודהוגדר כמ

 � :הסעיפי� הבאי�הנ"ל,  22)1לסעיפי
 

, שעבר ומנוסהמוסמ$ לבניה ובניה הנדסית מנהל עבודה  ימנה הספק 25.1
מהל$ שלוש השני� האחרונות. , בעל ידי מוסד מוסמ$ ריענו� בתחו� זההשתלמות/

מכתב רשו� באמצעות ויודיע על מינויו  נציגו בשטח העבודה,כישמש מנהל העבודה 
העבודות האמורות  פרטי . הודעת המינוי תכלול ג� אתעבודה אזורי למפקח

ת נוכח באתר . על מנהל העבודה להיומועד התחלת העבודה באתר אתלהתבצע וכ� 
 .הרלבנטי במש$ כל זמ� ביצוע העבודה

בעל הכשרה בהשתלמות ימנה ממונה בטיחות וגיהות  הספקמיד ע� חתימת החוזה,  25.2
תקנות ארגו� כממונה בטיחות וגיהות מטעמו על פי ענפית "בנייה ובנייה הנדסית", 

רי מפקח עבודה אזו .1996 –הפיקוח על העבודה (ממוני� על הבטיחות), התשנ"ו 
כמות שעות העבודה החודשיות שעל ממונה הבטיחות וגיהות של החברה את יקבע 

עד לקבלת אישור המפקח על העבודה בדבר כמות  לפקוד את מקומות מת� השירות.
 �, יחליט ממונה בטיחות וגיהות מטע� הספקשעות העסקת ממונה הבטיחות מטע

שעות עבודה  32 )מ , א$ לא פחותרש"ת על היק& ההעסקה בהתא� לשיקול דעתו
 .חודשיות

 בטיחות הכוללת סקר סיכוני�לניהול , תכנית טר� תחילת מת� השירות ,יציג הספק 25.3
�) תקנות ארגו� הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל בהתא

. רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של במקו� מת� השרותלעבודה  2013
, הספקכ� ותיחת� ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטע� הבטיחות תוהול ילנתכנית ה

 .הספקועל חשבו� המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי 



  

ידאג לבדוק את תקינות הפיגומי�,  הספק� מטעלבניה ובניה הנדסית מנהל העבודה  25.4
הגידור, הסולמות ומתקני� וציוד בכל תחומי העבודה שבאחריותו ויוודא שימוש 

.�(א� וככל  כל עבודות החפירה, ההריסה והבינוי וכד'לוודא ש הספקעל  נכו� בה
יבוצעו, תחת פיקוחו הישיר של מנהל העבודה רק לאחר נקיטת צעדי בטיחות  שיהיו)

  העבודה שבביצועו. לסוג ואופי

את שטחי החפירה (בורות, תעלות, שוחות וכד') באזור  הספקבעבודות חפירה, יגדר  25.5
אי� שימנע נפילות בני אד� וכלי רכב הנעי� י גידור יציב ובגובה המתל ידהעבודה ע

להציב תאורה מתאימה בשטח ושלטי אזהרה  הספקבאזור בשעות החשיכה. על 
להתקי� גשרוני�  הספקתקניי� לאור$ החפירות. בנתיבי חצייה ומעברי�, ידאג 

   יציבי� מעל לתעלות פתוחות.

הרשות, אלא לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי  מטעמו) /ספק(וכל קבל� הספק 25.6
) כי לא קיימי� מכשולי� תת ,המאשר מנהל החוזה מטע� רש"תלאחר הסכמת 

 א�  .קרקעיי� באתר העבודה (כבלי חשמל, צנרת מי�, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכד')
 נתוני� מפורטי� מנהל החוזהמלדרוש  הספקקיימי� מכשולי� מסוג זה, חייב 

  ר לאופ� ומהלכי הביצוע.הנחיות מפורטות באש וכ� מיקומ�ומדויקי� על 

לנתק מראש את  מטעמו) /ספק(וכל קבל� הספקבביצוע עבודות בינוי והריסה, ידאג  25.7
  לאחר אישורו של רא"ג החשמל ברשות או נציגו. זר� החשמל, וזאת

פי מפרט )לותקרות ביניי� תעשה ע , תקרות אקוסטיותבניית תקרות תותבות 25.8
  הרשות.מנהל החוזה מטע� י ל ידשיאושר ע

, הספק: ש� החברה הקבלנית, יצוי�בנייה שילוט כולל ובו היציג באתר  ספקה 25.9
 . כתובתו ושמו ופרטיו האישיי� של מנהל העבודה מטעמו

ממונה בטיחות רש"ת, רשאי במקרי� חריגי�, להחריג דרישה מהדרישות הנ"ל ולא  .26
תקנה  , ובלבד שההקלה אינה נוגדת חוק אולהחילה על ספק, בהתא� לשיקול דעת מנומק

 .כלשהיא
  
  



  יג'נספח 
  
  אחזקהנספח 

  גשירותי שטיפה לרכבי חברות השכרת רכב בנתב"
  ילכל.    1

(קרי לצור� מת� השירותי� מפעיל שיוקצו ל, הבנויי� שטחי�ה תתחזוקלהאמור בנספח זה נוגע  
ולמע� הסר ספק, אינ� מתייחסי� לאחזקת  )על תשתיותיה�מכונת השטיפה, מנהרת השטיפה 

  התשתיות והמתקני� היעודי� המשמשי� לשטיפה.

     , כהגדרת� בסעי� משנה הנכסי� הבנויי�הוראות נספח אחזקה זה יתייחסו לכל 

ידי   יבוצעו עלר שא, שלהל� 1המפעיל לא ישל� בגי� ביצוע עבודות אחזקה המפורטות בטבלה מס' 
  השירותי� בנכס  ת בדמיונכללההאמורות . עלות ביצוע העבודות הרשות

(שאינ� מפורטות  המפעיל ישל� בנפרד עבור ביצוע עבודות אחזקה חריגות ,למרות האמור לעיל
או במערכות תשתית מרכזיות  תשתיות הנכס הנדרשות עקב שימוש בלתי סביר ב )1בטבלה מס' 

 ,או תיקוני� שיתבצעו/חריגות של שינויי�, התקנות ועבור עבודות  ,ומשותפות לכלל המשתמשי�
  . מקומות השירותבהתאמת לצרכי המפעיל הצור� לו/או לפי דרישת הרשות, עקב  פי הזמנתו על

פי המקובל  עלמערכת תשתית ותכיפות� יהיו  / רמת וביצוע הפעולות הנדרשות בכל סוג פריט
  .להל� 2ובטבלה מס'  1, וכמפורט בטבלה מס' ברשות

  בי� המפעיל ורשות הבי�  האחזקההגדרת חלוקת מטלות ביצוע עבודות  �  1טבלה מס' 

  

  
  'מס  המערכת המתוחזקת  הגו� האחראי לתחזוקה

  רשות ה  המפעיל
כל האחזקה הנדרשת 

לרכיבי� בתו� המבנה ולרבות 
צביעה פנימית כנדרש, תיקו� 

  אריחי קרמיקה וכדומה

תחזוקת המעטפת החיצונית  
  של הנכס

חלקי מבנה, צבע,    מבנה
חיפויי דפנות, חיפויי רצפה 
למיניה�, דלתות וחלונות, 

פירזול, גג עליו�, גגוני� 
וכיסויי�, תקרות 

  דקורטיביות

1. 

כל האחזקה הנדרשת 
ידי  לרכיבי� אשר הותקנו על

המפעיל לרבות החלפת חלקי� 
או \פגועי� ולרבות תיקוני� ו

או צביעה \החלפת קטעי� ו
  לפי הצור�

לרבות  במשרד י� הדלפק  
  חלקי מתכת, ע& וחומרי בניה

2. 

 כל הציוד הקבוע והנייד
ידי המפעיל  שהותק� על

כדוגמת שולחנות עבודה, 
  מדפי�,וכד

 על ציוד קבוע ונייד שיותק�  
ו/או יימצא  ידי המפעיל

  במקומות השירות

3. 

 במבנה כל מערכת החשמל
 הקבוע ו/או הנייד בתו� הציוד 

לוח החשמל הראשי, לרבות 
לוחות חשמל מישניי�, 
 המפסקי� השייכי� לציוד

  .הקבוע ו/או הנייד
כל המעגלי� הסופיי� ונקודות 

הקצה כולל תקינות 
  ההארקות.

תהא אחראית למת�  תורשה
הזנת החשמל הראשית עד 

  ללוח הראשי של המפעיל

 .4  כוחמאור ומערכת חשמל 



  'מס  המערכת המתוחזקת  הגו� האחראי לתחזוקה
  רשות ה  המפעיל

כל מערכות התאורה השייכות 
מתק�, כולל גופי התאורה ל

נורות וכ� וכל הציוד 
  מיוחדות  ונורותסטנדרטיות 

ת החירו�  גופי תאורכל 
אליה�  תקשורתה וקווי 

  על /הותקנוובלבד שבוצעו
  ידי הרשות

 .5  מערכות תאורה

אחזקת כל ציוד גילוי אש,   
 ,כיבוי אוטומטי וכריזה
לרבות גלאי אש, כיבוי 

אוטומטי בגז, ספרינקלרי�, 
מטפי� אוטומטיי� וידניי�, 
  זרנוקי�, רמקולי� וכדומה

מערכות גילוי אש, כיבוי 
  אוטומטי וכריזה

6. 

 .7  ויר ואוורורומערכות מיזוג א  יר ואחזקת מערכת מיזוג האו  
אחזקת מערכת הניקוז והביוב  

בכל הכיורי� ויחידות הציוד 
בשטח המפעיל ועד החיבור 

כל מחסומי  ( לקו הביוב
הרצפה והשקתות, סיפוני� 

בכיורי�, מלכודות שומ� בתו� 
ציוד וכל מערכת הביוב 

והניקוז בקירות וברצפות 
וניקוי מלכודות השומ� 

המשרתות את המטבחי� 
המתופעלי� על ידו. כמו כ� כל 

העבודות שידרשו לפתיחת 
סתימות ביוב הנובעות 

  )מלכלו� בלתי סביר

אחזקת מערכת הביוב עד 
קודת הכניסה והחיבור לנ

לקווי� ולציוד שבשטח 
  .המפעיל

  מערכת ניקוז וביוב
  (במידה וקיי�)

  

8. 

אחזקת מערכת הניקוז והביוב  
בשטחי המפעיל כול צנרת 
ואביזריה כולל השירותי� 

  והמטבחוני�

עד  מי�אחזקת מערכת ה
לנקודת הכניסה והחיבור 
   לקווי� שבשטח המפעיל

  מערכות המי�
  (במידה וקיי�)

  

9. 

אחזקה מלאה של מערכות 
ידי  תקשורת שהותקנה על

  המפעיל

  מערכות תקשורת   
  

10. 

טיפול ואחזקה מלאי� של 
  המפעיל 

  

ידי  כל ציוד אחר  שסופק על   
  המפעיל

11. 

אחזקת מערכת איטו� 
  במבני� שהוקמו ע"י המפעיל

אחזקת מערכת איטו� 
  במבני� שהוקמו ע"י רש"ת

 .12  איטו�

אחזקת מערכת אספקת המי� 
ממד המי� ועד מתק� 

  השטיפה עצמו

אחזקת מערכת אספקת 
על רש"ת עד למד מי�   המי�

  המותק� סמו� למתק�

 .13  מי� מתק� השטיפה

אחריות המפעיל על אחזקת 
מערכת השפכי� של מתק� 
השטיפה עד לשוחת הביוב 

הראשונה מחו& לשטח מתק� 
  השטיפה

משוחת הביוב  אחריות רש"ת
הראשונה מחו& למתק� 

לכיוו� זרימת    השטיפה
  השפכי�

 .14  שפכי� מתק� שטיפה 

הקירוי של הסככה   
  והקונסטרוקציה לסככה 

 .15  סככת מתק�

 .16  מתק� שטיפה     אחריות למפעיל 
  
  

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מונעת ופעולות אחזקה תכיפות ביצוע פעולות אחזקה  �  2טבלה מס' 
  

  פי המפורט להל�: שלעיל יפעל על 1מס'  התחזוקה כאמור בטבלה הגו� האחראי לביצוע
  

תת המערכת   תכיפות ביצוע הפעולות המתוכננות
  המתוחזקת

המערכת 
  המתוחזקת

  מס

תיקוני צבע וצביעה כללית לפי הצור� א� לא פחות 
  פי קריאה  ועל מפעמיי� בשנה

הדלפק  \המבנה   צבע
  ורכיביו

1.   

ריצפה,  חיפויי  פי קריאה לעו לפי הצור�
  דפנות ותקרות

כיוו� צירי� ופרזול לפחות אחת  ,טיפול שימו�
  לחצי שנה. צביעה של מתכת צבועה אחת לשנה

דלתות, חלונות, 
  סורגי�

  גגוני� וכיסויי�  תיקוני� וטיפול  יסודי לפי הצור�
   .2  הדלפק ורכיביו  צבע  תיקוני צבע וצביעה כללית לפי הצור�

חיפויי ריצפה   קריאהפי  לעו לפי הצור�
  ודפנות

כיוו� צירי� ופרזול לפחות אחת  ,טיפול שימו�
  לחצי שנה

  דלתות וחלונות

  גגות וכיסויי�  תיקוני� וטיפול  יסודי לפי הצור�
פי סוגי החומרי� והוראות   לתיקוני� וטיפול ע

  יצר�ה
  מבנה הדלפק

   .3  ריהוט פנימי  כל חלקי הריהוט  לפי הוראות יצר�
 בהתא� לסוג הציוד – שנתית יומית עד  בדיקה

  הצור�.תיקו� לפי ו
בדיקה תרמומטרית כל שנה  –בלוחות חשמל 

  וטיפול יסודי לניקיו� ולחיזוק ברגי�

  מערכות כוח
וכל ציוד חשמלי 

  אחר.

   .4  מערכת חשמל 

שנתית, החלפת נורות ותיקו� לפי יומית עד  בדיקה 
  הצור�

   .5  מערכת תאורה  תאורה רגילה

  תאורת חרו�  בדיקה תלת חודשית, תיקו� לפי הצור�
כיורי� וניקוזי   טיפול מונע אחת לשלושה חודשי�

  ציוד
מערכת ניקוז 

  וביוב
6.   

 .1928ביצוע אחזקה בהתא� לת.י. 
   לפי קריאה –אחזקת שבר 

מערכות גילוי אש 
 וכיבוי אוטומטי

גילוי, כיבוי אש 
 וכריזה

7.   

עמדות כיבוי   אש בהתא� להנחיית רמ"ח הצלה וכיבוי
  ומטפי�

  ספרינקלרי�  בהתא� לת.י 
מערכות מיזוג   בדיקה וטיפול תלת חודשי, חצי שנתי ושנתי

  אויר
   .8  מיזוג אויר 

ניקוי מסנני� שבועי, בדיקה תלת חודשית של מצב 
  שומני�, טיפול כללי חצי שנתי

מפוח ותעלות 
  פליטת אוויר

   .9  מנדפי�

  מנדפי�  ניקוי שבועי של מסנני�
      10.   



תת המערכת   תכיפות ביצוע הפעולות המתוכננות
  המתוחזקת

המערכת 
  המתוחזקת

  מס

   .11  ציוד כללי  ציוד כללי  לפי הוראות יצר�
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  הנכס ותשתיות הנכס , ציבוריי ה  שטחיההתחייבויות הרשות לאחזקת   .2

  

של  בשטחי� הציבוריי� הנדרשי� הרשות תבצע את כל האחזקה, והשירותי�  .א
המרכזיות התשתית . האחזקה תתבצע בכל השטחי� לרבות מערכות המתק�

אחזקה של אות� מערכות את השל המפעיל ו השירות את המערכות בשטחהמזינות 
. 2  ו 1בטבלאות מס'  לעיל שהרשות מחייבת בביצוע אחזקת�, כמפורטומתקני� 

 במקומות השירות המרכזיות והמערכות והמתקני�התשתית אחזקת מערכות 
צע יקבלו הזנות רצופות ותקינות. התחזוקה תתב שמקומות השירותתתבצע באופ� 

הרשות. המפרטי� יסתמכו על הוראות  ידי  עלפי כללי� ומפרטי� שיוכנו  על
  היצרני� והקבלני� לגבי מכלולי מערכות וציוד.

  

המפעיל יודיע לרשות על צרכי� מיוחדי� של ציוד וחומרי� שאות� התקי� ואשר   .ב
הנדרשי� לו לש� מת� השירותי�, דוגמת או אמצעי� /בה� הוא עושה שימוש ו

 פריטי� על כנדרש לשמירת ,או בטמפרטורה שונה מהמקובל/חריגי� והספקי� 
לעמידה בדרישות עומס חשמל דרישה או /או להגנה על מכשור מסוי� ו/מסוימי� ו

או חו� חריגי� הנובעי� מתפעול מכשירי� צורכי חשמל, תאורה מוגברת, חיבורי� \ו
  מיוחדי� לניקוז וביוב וכדומה.  

   

 ידי עלעובדי הרשות ו/או  ידי עליות הרשות יתבצעו שבאחרעבודות האחזקה     .ג
  ., והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשותאחרי� מטעמה

  

תפעיל מוקד לניהול הטיפול בתקלות. המפעיל יוכל לפנות למוקד בהודעות  הרשות  .ד
י הרשות. המפעיל יוכל לפנות למוקד יד להנוגעות לתקלות במערכות המתוחזקות ע

  .הטיפול בהודעות שמסר למוקד מצבכדי לברר את ג� 
 
ידי  מפעיל מתחייב לסייע, ככל שיידרש, בביצוע עבודות האחזקה המבוצעות עלה  .ה

  .בתו� מקומות השירות הרשות
 
 ידי  מת� השירותי� עלהרשות תבצע את העבודות שבאחריותה כ� שההפרעה ל   .ו

� תחזיר הרשות את מצב . בסיו� ביצוע העבודותהמפעיל תהיה קטנה ככל האפשר
  .בהקד� האפשרי �,לקדמות של מקומות השירות

  
  התחייבות המפעיל  .3
  

  המפעיל מתחייב:  
  

התחזוקה במערכות פי מפרטי� שתאשר הרשות, את כל הוראות  לבצע, במלוא�, על  .א
כמפורט  ,את פעולות האחזקה אחריותו לבצע בה�בציוד הקבוע ו/או הנייד, שו

  .2  ו  1בטבלאות מס' 
   



באופ� שההפרעות לציבור יהיו קטנות האחזקה שהוא מחויב לבצע� לבצע את עבודות ב.      
 ככל האפשר. 

 ודותב, לש� ביצוע עותרישקו� האפשר לרשות ולבאי� מכוחה ומטעמה להיכנס למל  ג.    
 ידי  עלוכמו כ� לאפשר ביקורת על מצב הציוד ורכיבי המבנה המתוחזקי�  ,האחזקה
  המפעיל.

      
(דוגמת  הרשותהתערבות להודיע לרשות בהקד� האפשרי על כל פעולה המחייבת את ד.      

  .מפגעי� בטיחותיי�)
  

י יד  לע , מראש,חזקה באמצעות קבלני משנה שלא אושרואלא לבצע כל פעולות  ה.    
. הרשות לא תאשר את ביצוע עבודות האחזקה באמצעות קבל� שאינו מורשה, הרשות

בפנקס הקבלני�, לבצע את עבודת האחזקה הרלבנטית ו/או  �בהתא� לרישו
באמצעות קבל� שלא אושר בהתא� להוראות הביטחו� המפורטות בנספח הוראות 

  לחוזה). '    נספח הביטחו� (
  
  

  כללי � אספקת חומרי  וחלקי    .4
  

כל גו� בתחו�  יפעלו הרשות והמפעיל,האחזקה נשוא נספח זה במסגרת ביצוע עבודות 
  כדלהל�: ,לעיל) 1(כמפורט בטבלה מס'  אחריותו

  

הרשות,  ידי  עלעבודות האחזקה המבוצעות חומרי� והחלקי� הדרושי� לביצוע כל   .א
  הרשות ועל חשבונה. ידי  עליסופקו 

   

 ידי  על עבודות האחזקה המבוצעותחומרי� והחלקי� הדרושי� לביצוע כל ה  .ב
  המפעיל ועל חשבונו. ידי עלהמפעיל, יסופקו 

  
הרשות או המפעיל  ידי עלכל הציוד, החלקי�, האביזרי� והחומרי� שיסופקו   .ג 

כאמור לעיל יהיו חדשי� ויהיו זהי� לחלקי�, לאביזרי� ולחומרי� המקוריי�. 
אפשרות להשיג חלקי�, אביזרי� וחומרי� הזהי� למקוריי�, יספקו הרשות  בהעדר

אמי�. החלקי� והחומרי� , חלקי�, אביזרי� וחומרי� תולפי העניי�או המפעיל, 
ויבטיחו את  � הישראלי או כל תק� רלבנטי אחרהתואמי� יתאימו לדרישות התק

פעולתו התקינה של הרכוש המתוחזק. המפעיל יהיה חייב לקבל את אישור הרשות 
או לעשות בו /לכל חלק, אביזר או חומר שאינו זהה לקיי� ואשר ברצונו להתקי� ו

  הנמצאת בתחו� אחריותו. אחזקהת שימוש כנדרש לביצוע עבוד
  
 תפעולהמפעיל יספק ויחלי�, ככל הנדרש, את החומרי� המתכלי� כנדרש לצור�   .ד

חומרי� מתכלי� לחדרי שירותי� כ� ו הציוד הקבוע ושל הציוד הניידשוט� ותקי� של 
כל חומרי ופרטיי� של המפעיל, שקיות ניילו� לכל פחי האשפה הפנימיי� לסוגיה� 

  .כנדרש לניקוי חלקי המבנה והציוד הפנימיי�הניקיו� 
  
  
  
  

  כלי עבודה  .5
  

בכל כלי העבודה  ,לצור� מת� השירותי�, יספקו וישתמשו הרשות והמפעיל, כל אחד בנפרד  
. לא יעשה שימוש בכלי� המתוחזק הנדרשי� לביצוע העבודות. כלי העבודה יתאימו לציוד

 ,ושעלולי� לגרו� להרס חלקי מבנה ומערכות המתוחזק מתכוונני� שאינ� מותאמי� לציוד
לרבות צירי�, רצועות, אטמי�, ברגי� וחלקי� אחרי� ובמיוחד בציוד ומערכות 

  בטיחותיי�. כלי העבודה יכללו כלי עבודה ידניי� וחשמליי� כנדרש לביצוע.
  
  
  האחזקה זמינות שירותי  .6

  



הודעה. לתיקו� תקלה  דקות מעת קבלת 60התגובה תו�   תיקו� תקלה בטיחותית   א.
, ברכיב או ציוד שהינו דקות180מסופי גבול  \בנתב"ג, בפני� ארצי בטיחותית

באחריות המפעיל, יהיה המזמי� רשאי לפנות למוקד התקלות של הרשות ולהזמי� 
וזאת א� ורק למנוע נזק. במקרה של  ,יהיה זמני עובד הרשות לצור� התיקו�. התיקו� 

ת לנתק  את המערכת עד ורשהשיקול הטכנאי) רשאית  יפ לתקלה מורכבת (ע
  המפעיל .    ידי עללתיקונה 

  
בטרמינל או בחנויות או במקומות  תיקו� תקלות המפריעות למהל� העבודה הסדירה  ב.

ממועד  שש שעות עד שעתיי�, ותו� פי חומרת ההפרעה יבוצע על  השירות האחרי� 
אויר, תאורה וכדומה, מערכת שאי� לה  . קריסת מערכת כדוגמת מיזוגקבלת ההודעה

  תחלי�, תחשב כחמורה.
  
שעות. כתקלה רגילה תחשב כל תקלה שאינה  48יבוצע תו�   תיקו� תקלות רגילות   ג.

  .גורמת להפסקת עבודה של ציוד חיוני או ציוד שאי� לו תחלי�
  
, לפי ההקשר תיקו�, הרשות או המפעילעל המקרה בו אי� לגו� האחראי בכל   ד.

 ,פעולה נדרשתלבצע כל האחראי  אפשרות לתק� את התקלה במועד, מתחייב הגו� 
  לרבות העמדת ציוד חליפי לתקופת הזמ� שתידרש.

  
  ולא יאוחר משבוע ימי� מהמועד המתוכנ�. ,עבודות תקופתיות יבוצעו במועד�  ה.
  

  עבודות / תיעוד שינויי   .  7

לחוזה)  2.3 במעטפת הנכס (כהגדרתה בסעי� משנהבסיו� ביצוע עבודות אחזקה ו/או שינויי�   
אחזקה אחרות במי  לפי שיקול דעתה, בסיו� ביצוע עבודות או, א� תדרוש זאת הרשות

ימסור המפעיל לרשות את כל הפרטי� הרלבנטיי� אודות העבודות שבוצעו  ממקומות השירות,
סגרת� יהיו בתוכנת על ידו כאמור. הפרטי� ימסרו במדיה מגנטית, והשרטוטי� שימסרו במ

  .במדיה מגנטיתהרשות,  ידי עלשרטוט בוורסיה אחידה, שתיקבע 
  

  מת� השירותי הערכות למסירה מקומות השירות בתו  תקופת   .8

ואשר הועמדו  ,הרשות ידי עלהאמור להל� נוגע א� ורק לחלקי מבנה, תשתיות וציוד שהותקנו   
   לשימוש המפעיל בתקופת החוזה.

. בכל מקומות השירות, יתקיי� סיור ההרשאה למת� השירותי�יו� לפני תו� תקופת  90  א. 
  על") אשר הותקנו הרכוש" :(להל� הציוד הקבועמצב המבנה, המערכות ו בסיור יבדקו

הועמדו לשימוש המפעיל. בסיור ישתתפו נציגי הרשות והמפעיל. אשר ו ,הרשות ידי
  כל הנדרש ביסודיות.סייע לנציגי הרשות לסקור את יהמפעיל 

ת הרשות בו עשה המפעיל שימוש כאמור. בחינ הרשות תבח� ביסודיות את כל הרכוש  ב.   
  :, בי� היתרלוכלת

ובי� היתר יבח� מצב ריצו� וחיפויי קירות ותקרות, גופי תאורה,  ,מצב פיזי של הרכוש  
רכת כריזה, לוחות חשמל, יחידות מיזוג אוויר, מערכת מנדפי�, מערכת גילוי אש, מע

  ריהוט קבוע וכדומה.

הרשות תגיש למפעיל את הסתייגויותיה ממצב הרכוש. האמורות תו� ביצוע הבדיקות ב  .ג
או משימוש בלתי \כל כשל ברכוש שנגר� כתוצאה מנזק במזיד ו נהלוכלתיות וההסתייג

  סביר. 

וזאת באמצעות כח אד�  ,לבצע את כל המפורט עד לסיו� תקופת החוזה שידרוהמפעיל   .ד
 ידרש.יוהשקעה של חלקי� וחומרי� ככל ש

והמפעיל לא ימלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, רשאית הרשות  היה  .ה
עובדיה או קבל� אחר מטעמה או בכל דר�  ידי עללהורות לבצע את העבודה האמורה 



גבות או לנכות את והרשות תהיה רשאית ל ,אחרת. ההוצאות האמורות יחולו על המפעיל
(שייחשבו כהוצאות תקורה) מכל סכו� שיגיע למפעיל  15%ההוצאות האמורות בתוספת 

הבנקאית שמסר המפעיל להבטחת קיו�  לחלט את הערבותו/או בכל זמ� שהוא, 
  לגבות� מהמפעיל בכל דר� אחרת.פי החוזה ו/או  התחייבויותיו על

 הליקויי�את תק� לקרי� בה� יהיה על המפעיל ההשתתפות בסיור וביצוע הנאמר בדו"ח, ג� במ  .ו
, לא יוכלו לשמש עילה למפעיל לדרוש תמורה כספית לאחר תו� תקופת ההרשאה למת� השירותי�

  כלשהי.
  
  
  
  

 



  נספח בטחו�, אבטחת מידע ושמירת סודיות 	' ידנספח 

  :כללי .1

למע� הסר ספק, בכל התייחסות בנספחי� אלו ל"הנמל" או "נמל" תיקרא כאילו נכתב 
"בתחו� הנמל וכ� בכל אחת מהאתרי� שבאחריות רשות שדות התעופה בכל חלקי האר�", 

 .3באות� מקומות שבה� ההתייחסות הינה לטרמינל וזאת למעט 

נמל התעופה ב� גוריו� והמטוסי� הממריאי� ממנו, מהווה יעד מועד� לפיגוע  .1.1
  לארגוני הטרור השוני�.

ממשלת ישראל, בהחלטותיה, הטילה על רשות שדות התעופה ועל הנהלת הנמל  .1.2
במטוס,  את האחריות לאבטחה הפיסית של הנמל, את האחריות למניעת פיגוע

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

בהחלטה נוספת, החליטה ממשלת ישראל להגדיר מספר גופי� כמונחי� על ידי  .1.3
הרשות לאבטחת מידע (רא"מ), ורשות שדות התעופה נמנית בי� גופי� אלו. 

, פיתוח מערכות מחשוב בהיבט זה, הנחיות רא"מ בכל הקשור למערכות מחשוב
 ואפליקציות היוצאות מה� מחייבות את הספק לעבוד על פיה�.

רשות שדות התעופה הגדירה את נושא אבטחת המידע ושמירה על מער% המחשוב  .1.4
כנושא אסטרטגי ובעל חשיבות עליונה, ולפי כ% כל ספק הנות� שרותי� בנושאי 

 .המחשוב חייב לעמוד בדרישות המוגדרות בנספח זה

כספק, המתעתד לפעול בתחו� הנמל, ובדגש על פעילות בתחו� השטחי�  .1.5
המוגבלי� בכניסה, יחולו עלי% הוראות הנוגעות לבטחו� הנמל ולבטחו� הנוסעי� 

כל ההוראות והנהלי� עלי%  והמטוסי�, הנוחתי� והממריאי� ממנו, וכ� יחולו
 החלי� על עובדי הרשות בכל היבטי אבטחת המידע.

 משנה.)השרות מטעמו, כולל קבלני)בנספח זה מחייב את הספק ונותניכל האמור  .1.6

 סווג וחיוניות של המידע ומערכות המידע .1.7

מערכות המידע מהוות את התשתית התפעולית של הרשות וה� חיוניות לפעילותה  .1.8
התקינה. פגיעה בה� עלולה לגרו� לשיבוש או א� להפסקת מת� השרות ללקוחות 

רכות המידע טעונות הגנה להבטחת ולאבטחת הרשות. לפי הגדרה זו, מע
 הסודיות, השלמות, האמינות, השרידות וההמשכיות התפעולית.

מערכות המידע של הרשות כוללות מידע רגיש בדרגות שונות של רגישות או  .1.9
(מקביל לרמת סווג הבטחו�  רגיש/חסוי מסחריתחסיו�, כאשר הסווג הכולל הוא 
ברשתות מסוימות, לרבות מידע הטעו� הגנה  יסוד"שמור"), וכ� בשלב עתידי ג� 

לפי החוק להגנה על הפרטיות ותקנותיו. מערכות המידע חיוניות לפעילותה 
התקינה של הרשות ופגיעה בה� עלולה לגרו� לשיבוש, תקלות והפסקת מת� 

  שרות.

לפיכ%, יש לנהוג לפי כל דרישות האבטחה, כאמור לעיל, ובכל הגדרות  .1.10
חה אשר ייתכ� ויועברו על ידי גור� רשות מוסמ% לנושאי� נוספות בנושאי האבט

אלו, בכל הפעילויות למת� שרותי� לפי הלי% זה. א�, במהל% אספקת השרותי�, 
הספק ייווכח, כי כלי האבטחה, המיושמי� כיו� בתוכנות וביישומי�, אינ� עוני� 

  על אחת או יותר מ� הדרישות להל�:

  (בעתיד); חסוי (שמור)/סודירגיש/דרישות הבטחו� לאבטחת מידע  •

  התקני� התקפי� לאבטחת מערכות מידע של מכו� התקני� הישראלי; •

  דרישות החוק והתקנות להגנה על הפרטיות; •

 דרישות הרשות הלאומית לאבטחת מידע (רא"מ). •



עליו לדווח על כ% לממונה על אבטחת המידע מטע� הרשות, ולהמשי%  .1.11
  לפעול לפי הנחייתו.

 זהסווג מסמכי הלי!  .1.12

 זה מכיל מידע מסווג. הלי%  .1.12.1

  יש לנהוג במסמכי הלי% זה בצורה שתבטיח, כי לא יגיעו לידי� לא רצויות. .1.12.2

  :מטרה .2

מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההוראות וההנחיות, שיחייבו את הספק ואת כל מי 
מטעמו שיועסק במת� השרותי�, כחלק מכלל הפעולות, הננקטות בכדי למנוע מגורמי� 

  לאסו� מידע ולבצע פיגוע בתחו� הנמל.עויני� 

  :אחריות .3

הספק ימנה נציג מטעמו (להל�: "נאמ� הבטחו�"), שירכז את כל פעילויות הספק  .3.1
בהיבט הבטחוני ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיו� הוראות נספח זה מול חטיבת 
הבטחו� בנמל (להל�: "חטיבת הבטחו�") בכל הקשור לאבטחה הפיזית, וכ� מול 

אבטחת המידע ברשות בכל הנושאי� הקשורי� למחשוב ומידע, כמפורט  אחראי

לנספח זה, מיו� אישור מינויו, ובמהל% תקופת מת� השרותי�,  3.6 בסעי� משנה 
  כהגדרתה בחוזה.

ידי חטיבת הבטחו�, יחשב ) עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמ� הבטחו� על .3.2
 מנכ"ל הספק כנאמ� בטחו�.

ת יוירכז את כל פעילו� אבטחת המידע"), שהספק ימנה נציג מטעמו (להל�: "נאמ .3.3
נספח זה בכל הנוגע לקיו� הוראות  הספק בהיבט אבטחת המידע ויישא באחריות,

הממונה על אבטחת המידע ברשות כמפורט בסעי�  –אג� מידע ומחשוב מול 
לנספח זה, מיו� אישור מינויו, ובמהל% תקופת מת� השרותי�,  3.7משנה 

 כהגדרתה בחוזה.

ידי אג� מידע ומחשוב, )רו של המועמד לתפקיד נאמ� אבטחת המידע עלעד אישו .3.4
 יחשב מנכ"ל הספק כנאמ� אבטחת המידע.

אי� מניעה כי אותו נציג ספק ימלא ג� את תפקיד "נאמ� הביטחו�" וג� את  .3.5
  תפקיד "נאמ� אבטחת המידע".

  נאמ� הבטחו� .3.6

 נאמ� הבטחו� ישמש כאיש הקשר לחטיבת הבטחו� מטע� הספק במהל% .3.6.1
כל תקופת החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק 
בהוראות נספח זה, או בכל הוראה נוספת אשר עלול הספק לקבל, מול 

  חטיבת הבטחו�.

נאמ� הבטחו� יקבל תדרו% מפורט מנציג מוסמ% של חטיבת הבטחו�, לא  .3.6.2
יאוחר משבוע ימי� ממועד מינויו. התדרי% יכלול הסברי� והבהרות 

ות נספח זה; בנוס�, ימסרו לנאמ� הבטחו� דרישות ונהלי בטחו� להורא
כלליי� נוספי�, החלי� על כל השוהי� בתחו� הנמל, אשר לפיה� יידרש 
לפעול ואות� יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו. במידה ובהיבט 
המכרז יש נגיעה לנושאי מידע ומחשוב, יעבור הנאמ� תדרו% בנושאי 

 ור� מוסמ% באג� מידע ומחשוב.אבטחת מידע מג

על נאמ� הבטחו� להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי הבטחו� ונהלי  .3.6.3
 אבטחת המידע, החלי� על הספק וכל מי מטעמו, ולאכו� אות�.



נאמ� הבטחו� יקיי� קשר שוט� ע� נציג מוסמ% של חטיבת הבטחו� ואג�  .3.6.4
העשויי� להשיק  מידע ומחשוב ויתעדכ� באמצעותו בנהלי� וכללי בטחו�,

 לפעילות הספק בתחו� הנמל, בכל עת שיידרש לכ%.

נאמ� הבטחו� יאשר בחתימתו כל בקשה למת� רשיו� כניסה לשטחי�  .3.6.5
המוגבלי� בכניסה למי מטע� הספק, וינהל מעקב פנימי שוט� אחר 

 תוקפ� של רשיונות קיימי�.

נאמ� הבטחו� יקיי� פגישת הכרות ע� נציג מוסמ% מחטיבת הבטחו�  .3.6.6
ימי� לפני תחילת ביצוע  7) ויקבל ממנו תדרו% בטחוני לא יאוחר מ

 השרותי� לפי הלי% זה.

נאמ� הבטחו� יתדר% ויעדכ� את עובדי הספק בהוראות ונהלי הבטחו�  .3.6.7
 ואבטחת המידע התקפי� ואלה שינתנו מפע� לפע�.

הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמ� הבטחו�  .3.7
 להל�. 4שור חטיבת הבטחו� בהתא� להנחיות סעי� לצור% אי

הספק מתחייב להעביר לחטיבת הבטחו� את כל הנתוני� האמורי� לעיל, כולל  .3.8
להל�), חתו� על ידי כל אחד  4.2.3ויתור על סודיות רפואית (כאמור בסעי� 

 מהמועמדי�.

חטיבת הבטחו� תהיה רשאית לדרוש פרטי� נוספי� מעבר לנתוני� האמורי�  .3.9
להל�, לדחות מועמד/י� וא� לדרוש מהספק להציג מועמדי� נוספי�  4בסעי� 

דעתה )במקומו/�, או להחלי� מועמד שנבחר; כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול
 הבלעדי.

ימי� לפני מועד תחילת  30)מינויו של נאמ� בטחו� יתבצע, לכל המאוחר, כ .3.10
 תקופת מת� השרותי�.

 

 נאמ� אבטחת המידע .3.11

דע ישמש כאיש הקשר לאג� מידע ומחשוב מטע� הספק נאמ� אבטחת המי .3.11.1
במהל% כל תקופת החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק 
בהוראות נספח זה, מול אג� מידע ומחשוב בכל הקשור לנושאי אבטחת 

 המידע.

נאמ� אבטחת המידע יקיי� פגישת הכרות ע� נציג מוסמ% מאג� מידע  .3.11.2
% בנושאי אבטחת המידע הרלוונטיות לנשוא ומחשוב ויקבלו ממנו תדרו

  ימי� לפני תחילת ביצוע השרותי� לפי מכרז זה. 7)מכרז זה, לא יאוחר מ

נאמ� אבטחת המידע יקבל תדרו% מפורט מנציג מוסמ% של אג� מידע  .3.11.3
ומחשוב, לא יאוחר משבוע ימי� ממועד מינויו. התדרי% יכלול הסברי� 

מסרו לנאמ� אבטחת המידע והבהרות להוראות נספח זה; בנוס�, י
דרישות ונהלי� כלליי� נוספי� במידה ויידרש, החלי� על כל הגורמי� 
המבצעי� פעילויות הקשורות למער% המחשוב ברשות, אשר על פיה� 

 להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו. שלפעול ואות� יידר שיידר

בטחת על נאמ� אבטחת המידע להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי א .3.11.4
 המידע הרלוונטיי�, החלי� על הספק וכל מי מטעמו, ולאכו� אות�.

נאמ� אבטחת המידע יקיי� קשר שוט� ע� נציג מוסמ% של אג� מידע  .3.11.5
ומחשוב או גור� רשותי אחר אשר יהווה איש הקשר מטע� אג� מידע 

 לכ%. שומחשוב בנושאי� אלו, בכל עת שיידר

נושא/בקשה הקשורה לנושאי יאשר בחתימתו כל  נאמ� אבטחת המידע .3.11.6
אבטחת המידע במערכות המחשוב של הספק, או בקישור למערכות 



המחשוב ברשות מהמערכות של הספק אשר ייתכ� ותהיה לה� השפעה על 
 הקשירויות והתפעול של המערכות.

 ובנהלי�את עובדי הספק בהוראות  נאמ� אבטחת המידע יתדר% ויעדכ� .3.11.7
 התקפי� ואלה שינתנו מפע� לפע�.

הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמ�  .3.11.8
 4להנחיות סעי�  �אבטחת המידע לצור% אישור אג� מידע ומחשוב בהתא

 להל�.

הספק מתחייב להעביר לאג� מידע ומחשוב את כל הנתוני� האמורי�  .3.11.9
 לעיל.

אג� מידע ומחשוב רשאי לדרוש פרטי� נוספי� מעבר לנתוני� האמורי�  .3.11.10
להל�, לדחות מועמד/י� וא� לדרוש מהספק להציג מועמדי�  4 בסעי�

נוספי� במקומו/�, או להחלי� מועמד שנבחר; כל זאת, בכל שלב ולפי 
דעתו הבלעדי וללא צור% במת� הסברי� כל שה� להחלטותיו בעניי� )שיקול

 זה.

 :אישור העסקה או התקשרות לצור! פעילות בתחו& הנמל .4

מבחינה בטחונית ולכ� יורשה הספק להעסיק כאמור, הנמל הוא שטח רגיש  .4.1
בתחו� הנמל או להתקשר ע� גור� חיצוני, העתיד לפעול בתחו� הנמל, רק 
מועמד שאושר, לאחר שיעבור בדיקת רישו� פלילי וסינו� בטחוני לרמה הנדרשת 

  לפי עיסוקו ותחו� עבודתו.

ע ההלי% העובד ומעבידו מתחייבי� לספק את כל הנתוני� הדרושי� לצור% ביצו .4.2
  באמצעות הטפסי� המפורטי� להל�:

  שאלו� אישי; .4.2.1

 )הסכמה למסירת מידע; לפי חוק מרש� פלילי ותקנות השבי�, התשמ"א  .4.2.2
1981;  

  כתב ויתור על סודיות רפואית; .4.2.3

 בעני� שימוש בסמי�; התחייבותהצהרת  .4.2.4

  ;טופס הסכמה לבדיקת ביטחו� חוזרת .4.2.5

  הבטחו�.ידי חטיבת )הטפסי� האמורי� ימסרו לספק על .4.2.6

הספק מתחייב להעביר את הנתוני� באמצעות הטפסי� הנ"ל, כשה� חתומי� ע"י  .4.3
  המועמד.

הספק מתחייב לדווח ולעדכ� על כל שינוי, שנודע לו לאחר העברת פרטי המועמד  .4.4
או לאחר שאושרה העסקתו/פעילותו, בפרטי המועמד, או בכל פרט, אשר עשוי 

  להיות בעל רלוונטיות בטחונית.

טחו� תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש פרטי� נוספי� חטיבת הב .4.5
לגבי כלל המועסקי�, הספקי�, הקבלני� ושאר הגורמי� מטע� הספק, או חלק 
מה�, וא� תהיה רשאית לאסור על כניסת מי מ� המועסקי� לתחומי הנמל, 

  מטעמי� בטחוניי�, בי� א� כבר אושרה כניסתו ובי� א� לא.

להעסיק ולא לאפשר עבודה לגור�, אשר פרטיו לא הועברו הספק מתחייב לא  .4.6
  ידי חטיבת הבטחו�.)ואשר לא אושר על

תהלי% קבלת סווג בטחוני מתאי� ואישור מועמד, עשוי להמש% ממספר ימי� ועד  .4.7
למספר שבועות. כמו כ�, מש% הטיפול בבקשה, עד לאישורה, משתנה מאד� 

אד�, ועל הספק להביא זאת לאור הנתוני� האישיי� והרקע של כל  )לאד� 



הזמני�. המציע מתחייב לכ%, שהמצאת )אד� ולוחות) בחשבו� במסגרת תכנו� כח
 האישורי� לא תגרו� לדחיה במת� השרותי�.

  הנחיות לתקופת ההקמה: .5

המפעיל יעביר לידי חטיבת הביטחו� את רשימת המועסקי� מטעמו בביצוע  .5.1
בלני משנה, עובדי קבלני�, עבודות ההקמה, לרבות עובדי המפעיל, קבלני�, ק

ימי� לפני מועד תחילת ביצוע עבודות ההקמה.  21)עובדי קבלני משנה וספקי�, כ
חטיבת הביטחו� תהא רשאית לדרוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי לגבי מי 

לעיל, כול� או חלק�, והמפעיל יפעל  4מהמועסקי� כאמור יחולו הוראות סעי� 
 טיבת הביטחו�.בהתא� לדרישות האמורות של ח

לעסוק במת�  המועמדי�במהל% תקופת ההקמה יעביר המפעיל את רשימת  .5.2
הימי� שקודמי� לתחילת תקופת  60השירותי� בתחו� הנמל, מטעמו, במהל% 
לפני מועד תחילת תקופת מת�  21) מת� השירותי�, א% לא יאוחר מהיו� ה

 לעיל.  4השירותי� ובהתא� להנחיות סעי� 

, 6.3.1.1פסקה )עיל יבצע מיפוי ספקי�, בדומה לנדרש בתתהמפ )מיפוי ספקי�  .5.3
עבור ספקי� הצפויי� לשרת אותו במהל% תקופת ההקמה. המפעיל יעביר את 

 נתוני הספקי� לפני מועד הצפוי לתחילת פעילות�. 

 :תכנו� עבודות ההקמה .5.4

במסגרת תכנו� עבודות ההקמה יתכנ� המפעיל סידורי אבטחה נאותי�,  .5.4.1
של חדירת אד� ו/או החדרת חפצי� למקומות השירות למניעת אפשרות 

 כאשר אינ� פעילי� ואינ� מאוישי�.

א� המפעיל מבקש להתקי� סידורי אבטחה נוספי� (לרבות כאלה שאינ�  .5.4.2
סטנדרטיי� ומקובלי�), יציג� לאישור חטיבת הביטחו�, במסגרת אישור 

  התכניות המקדמיות. 

ית עבודות ההקמה מובהר בזאת שבמסגרת אישור הרשות את תוכנ .5.4.3
פי שיקול )לחוזה), חטיבת הביטחו� תהא רשאית על נספח ה'(כאמור ב

דעתה, לאשר את תכניות המפעיל, לדרוש כי יבוצעו בה� תיקוני�, או 
 לדרוש מהמפעיל להציג תכניות חלופיות. 

המפעיל/נאמ� הביטחו� יקיי� פגישת הכרות ע� נציג מוסמ% מחטיבת הביטחו�,  .5.5
ימי� לפני תחילת ביצוע עבודות  7)ו% בטחוני לא יאוחר מויקבל ממנו תדר

 ההקמה

  

 :נחיות בטחוניות כלליותה .6

 תדרי! בטחוני למועסקי& .6.1

פי הנחיות חטיבת הבטחו�) לכל עובד, )הספק יערו% תדרי% בטחוני (על .6.1.1
שיועסק במת� השרותי�, בטר� יחל בעבודתו. התדרי% ישי� דגש על 

 הנושאי� להל�:

 ובקרת מעברי�.שטחי� מוגבלי�  .6.1.1.1

  .9  כללי התנהגות בטחונית בהתא� לסעי� .6.1.1.2

 7)הספק מתחייב, כי כל עובד מטעמו יקבל תדרי% בטחוני לא יאוחר מ .6.1.2
 ימי�, מיו� תחילת העסקתו בתחו� הנמל.



שנתיי� )נוס� לתדרי% בתחילת ההעסקה, יקיי� הספק תדריכי רענו� חצי .6.1.3
לעובדיו, במסגרת� יעביר לעובדי� עדכוני� בצרכי חטיבת הבטחו� 

 המשיקי� לתחו� פעילות�.

 שטחי& מוגבלי& ואשורי מעבר .6.2

יוו� שהנמל הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמי� המוסמכי�, הוגדרו כ .6.2.1
� בכניסה, שהכניסה אליה� מותרת רק למי בשטח הנמל שטחי� מוגבלי

שנית� לו רשיו� כניסה אליה� (כול� או חלק�), אשר רק באמצעותו 
 תתאפשר הכניסה לשטחי� המוגבלי� והמעבר ביניה�.

מת� רשיו� כניסה לאד� לשטח מוגבל בכניסה בנמל מותנה בקבלת סווג  .6.2.2
התעופה בטחוני מתאי� מרשויות הבטחו� וייעשה לפי כללי רשות שדות 

ונהלי רש"ת התקפי� חטיבת  1983 –(כניסה לשטחי� מוגבלי�), התשמ"ג 
 הביטחו�.

רשיו� הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכי ההתאמה  .6.2.3
 הביטחונית.

רשיו� הכניסה יונפק לעובד לתחו� עבודתו בלבד וחל איסור מוחלט  .6.2.4
 לעשות שימוש אחר באישור זה או להעבירו לאחר.

ברשיו� הכניסה לצורכי מעבר יעשה בכפו� ובהתא� לכללי השימוש  .6.2.5
 המעבר ונהלי בקרת המעברי� של חטיבת הבטחו�.

ידי נאמ� )בקשות לבדיקות מהימנות וקבלת רשיו� כניסה כאמור יוגשו על .6.2.6
הבטחו� לאג� מידע ומחשוב אשר יעביר� למשרד הרשיונות בנמל עבור 

לכל  השרותי� בלבד. עובדי הספק בלבד ולצור% תפקיד� במסגרת מת�
בקשה תצור� פניית היחידה המקבלת את השרות ברשות. פניית היחידה 

 תכלול את תאור סוג רשיו� הכניסה הנדרש.

הספק אחראי לבטל ולהחזיר ליחידה המקבלת את השרות ברשות או  .6.2.7
למשרד הרשיונות בנמל כל רשיו� כניסה של עובד הספק, אשר חדל לעבוד 

וי בשטח המוגבל אליו צרי% אישור, או שינה את אצל הספק, או שחל שינ
תפקידו ובתפקידו החדש אי� צור% ברשיו� כניסה לשטחי� המוגבלי� 
בנמל. באחריותה של היחידה לוודא העברת רשיונות אלו למשרד 

 הרשיונות בנמל.

תהלי% הטפול בבקשה למת� רשיו� לשטח האווירי עשוי להמש% בממוצע  .6.2.8
. התהלי% עלול להתאר% א� הבקשה לכניסה כשבועיי� עד שלושה שבועות

 לשטח האווירי כוללת בקשה לכניסה ותנועה ע� רכב בשטח האווירי.

מובהר בזאת כי חטיבת הבטחו� רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל  .6.2.9
 את תוקפו של כל רשיו� כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

ת רישיונות כניסה רש"ת רשאית לקבוע עלות לתשלו� בגי� טיפול והפק .6.2.10
לאד�/ לרכב לשטחי� מוגבלי�. רישיו� יופק ובעל ההרשאה/ הספק ישל� 

 את עלותו כפי שיקבע בנוהל מול אג� התשלומי�/ תקבולי�.

 14מוסכ� בזאת ומוצהר כי היה ולא יוחזר רישיו� הכניסה בפרק זמ� של   .6.2.11
  ימי� מיו� סיו� ההעסקה ישל� המפעיל , לרשות כפיצוי קבוע ומוסכ�

בתוספת מע"מ וזאת בגי� כל יו� איחור בהשבת 2  100מראש בגובה  של 
 כל רישיו� כניסה לשטחי� המוגבלי�.

שיו� כניסה לשטחי& יטחו� מאד& הנושא רידרישות חטיבת הב .6.2.12
 המוגבלי&:

הספק, עובדיו ו/מי מטעמו חייבי� להיות עובדי� מהימני�  .6.2.12.1
בנתב"ג שבטר� העסקת� קיבלו את אישור חטיבת הביטחו� 

 ויחידת מב"ט.



חובה לענוד את הרישיו� בצורה גלויה ובולטת בכל מש% שהייתו  .6.2.12.2
  .סלהיכנשל בעל הרישיו� בשטח המוגבל אליו הוא מורשה 

 השימוש ברישיו� יעשה בתפקיד בלבד ולצור% התפקיד בלבד. .6.2.12.3

השימוש ברישיו� יעשה בהתא� לכללי ונהלי בקרת המעברי� של  .6.2.12.4
  חטיבת הביטחו�.

הרישיו� יקפיד להימצא ולנוע א% ורק בתו% התחומי�, בה� נושא  .6.2.12.5
  הוא מורשה לנוע לפי הרישו� על גבי הרישיו�.

 שיו� כניסה לשטחי� המוגבלי� בנמל לאד� אחריאסור להעביר ר .6.2.12.6
שיו� הוא אישי ואינו נית� י(הדבר מהווה עבירה פלילית). הר

 להעברה.

  חל איסור להשאיר את הרשיו� בתו% הרכב. .6.2.12.7

ת דיווח מיידית לחטיבת הבטחו� על תו� תקופת חלה חוב .6.2.12.8
של עובד ולהחזיר את רשיונו. החזקה של רשיו� כניסה  ההעסקה

שלא כדי�  מהווה עבירה פלילית. היחידה תדאג להעביר הרשיו� 
לעדכ� באופ� מיידי במקרי� של  ישכמו כ�  לחטיבת הביטחו�.

 מוגבלי�. חי�כניסה לשט רישיו� שלאובד� או גנבה 

וש רשיו�, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור יו"ר ועדת חיד .6.2.12.9
הרשיונות בנמל וכרו% בתשלו� עבור הנפקת הרשיו� החלופי, 

 שיהיה בשיעור כפי שתקבע הרשות.

הגשת בקשות לקבלת רשיונות כניסה לשטחי�  )משרד הרשיונות  .6.2.13
 המוגבלי�:

על המפעיל לקבוע פגישת היכרות ותאו� ע� משרד הרישיונות  .6.2.13.1
 .תחילת עבודתו טר�

משרד הרישיונות ממוק� בחניו� "פרדס" (המזרחי) בקומת  .6.2.13.2
  .3הקרקע, טרמינל 

)08:30 )ה' בי� השעות )ומקבל קהל בימי� א' 24/7המשרד פועל  .6.2.13.3
)09:00. ביו� ו' מקבל קהל בי� השעות 19:00)15:00,  13:30

13:00 .Misradri2@iaa.gov.il 

  כוללת:בקשה לרשיו� כניסה לשטחי� המוגבלי�   .6.2.13.4

מכתב בקשה מהספק בצרו� אישור מחשב הספק כי המועמד מקבל   .א
  משכורת מהגור� המבקש.

  שאלו� אישי למועמד/עובד (התאמה בטחונית).  .ב

טופס הרשאה לבדיקת רישו� פלילי (כולל צילו� תעודת תהות או   .ג
  דרכו�).

פניית היחידה המקבלת את השרות ברשות, כולל תאור סוג רשיו�   .ד
  הכניסה הנדרש.

 טפסי� נית� לקבל במשרד הרשיונות.  .6.2.13.5

 סחורות ומשלוחי&: ה והובלה שלקבל .6.3

א� במסגרת פעילותו נדרש המפעיל לשנע סחורה אל תחו� הנמל או ממנו,  .6.3.1
 תהביטחוניויקפיד למלא אחר ההנחיות  (בדגש על השטחי� המוגבלי�)

 שלהל�: 

 מיפוי ספקי�: .6.3.1.1



הימי� שיקדמו לתחילת  60המפעיל ימסור, במהל%  .6.3.1.1.1
לפני  21מת� השירותי�, א% לא יאוחר מהיו� ה  תקופת

מועד תחילת תקופת מת� השירותי�, בכתב, רשימה של 
רשימת ספקי�, חברות הובלה, ונהגי� קבועי� (להל�: "

"), אשר צפויי� לשרת אותו במהל% תקופת מת� ספקי&
  . 4השירותי�, ובהתא� להנחיות סעי� 

שרי� א� המפעיל מבקש לכלול ברשימת הספקי� המאו .6.3.1.1.2
יעביר  ) במסגרת תקופת מת� השירותי�, ספק נוס� 

המפעיל לחטיבת הביטחו� בקשה מנומקת ויפעל בהתא� 
  לעיל.  4להנחיות סעי� 

לא לקבל שירותי� בתחו� זה מגור� מתחייב  מפעילה .6.3.1.1.3
שאינו נכלל ברשימת הספקי�, ולעדכ� מיידית את 
חטיבת הביטחו� על כל גור� אשר נכלל ברשימת 

פעיל הפסיק את קבלת השירותי� ממנו, הספקי� שהמ
 בי� א� מיזמתו ובי� א� ביזמת אותו גור�. 

הוגדר תחו� תפעולי המיועד לכניסת ספקי� לצור%  3בטרמינל  .6.3.1.2
פריקה והעמסה של סחורה במסו� הקרקעי. בכניסה לתחו� זה 

פי נוהל ספקי� של חטיבת )על תתתבצע בקרה ובדיקה ביטחוני
פי הוראות נספח זה )ר אושרו עלהביטחו�, ורק לגורמי� אש

 תתאפשר הכניסה לתחו� התפעולי.

 מפעילהמתקני הובלת הסחורה מהספק (המורשה) אל מחסני/ .6.3.1.3
תעשה בהשגחה ולמשטח הפריקה בשטח התפעולי בשטח האווירי 

צמודה של המוביל כשתא המטע� נעול! (ביקורות תבוצענה באופ� 
  אקראי בשערי הכניסה לשטח האווירי).

סחורה אל מקומות השירות בשטחי� המוגבלי� הובלת  .6.3.1.4
, או מה�, תבוצע על ידי עובדי המפעיל 3הנמצאי� בתו% טרמינל 

בלבד, וככלל לא תתאפשר כניסת הספק אל תחומי� אלו, למעט 
 מקרי� חריגי� שיאושרו מראש מחטיבת הביטחו�.

הנמצאי� מחו� לתחו� הנמל  המפעילמתקני� בשימוש  .6.3.1.5
, למכירה או לשימוש והמאחסני� סחורה המיועדת להטסה

פי )) יופעלו עלבמקומות השירות (כולל למכירה בתחו� הנמל
 טחו� המופיעי� בנוהל הפעלת מחסני�יכללי האבטחה ונהלי הב

  .לנספח זה) 1נספח כמצ"ב ( בשינויי� המחויבי�

 אבטחת מידע בחצרי הרשות .6.4

וו% מגנטי או אופטי, שיימסרו ע"י הרשות לספק, יישמרו רשומות ות .6.4.1
 בחצרי הרשות לפי הוראות נציג הרשות; ינוהל רישו� מצאי עדכני שלה�.

הוצאת רשומות ותוו% מגנטי או אופטי, הנושאי� מידע של הרשות, לרבות  .6.4.2
מידע, שהוכ� ע"י עובדי התאגיד בחצרי הרשות, טעונה אישור של אחראי 

ש לקבל אישור מראש מאחראי אבטחת המידע על כל אבטחת המידע. י
כוונה לעשות שמוש במחשבי� נישאי� לש� מת� השרותי�, נשוא ההסכ� 

זה, ע"י עובדי הספק. כל שמוש כאמור יעשה לפי הנחיות  התחייבות)וכתב
  ספציפיות של אחראי אבטחת המידע לאבטחת המחשבי� הנישאי�. 

מערכות מחשוב בחצרי הרשות חיבור תוו% מגנטי או אופטי לסוגיו ל .6.4.3
טעונה אישור מראש של אחראי אבטחת המידע. האמור חל ג� לגבי תוו% 

  לסוגיה�. DOKמגנטי או אופטי של תוכנות לסוגיה� וכ� להתקני 



ביצוע שינויי� כלשה� במערכות המחשוב והתקשורת של הרשות, שימוש  .6.4.4
י� בתוכנות אבטחה חיצוניות והתקנת אמצעי אבטחה חדשי�, טעונ

אג� מידע ומחשוב, לפי הצעה בכתב \אישור מראש ובכתב של נציג הרשות
  של הספק ודיו�, לפי הצור%.

לצור% בהירות הנושא, נציג אג� מידע ומחשוב הינו האחראי על אבטחת  .6.4.5
המידע ברש"ת. אישור המתקבל מכל גור� אחר ברשות ייחשב כבלתי 

 ל סוגיו.חוקי והפרה של נהלי הרשות בנושאי אבטחת המידע לכ

 בקרה וביקורת: .7

חטיבת הבטחו�, בשיתו� ע� משטרת ישראל ושרות הבטחו� הכללי, וכ� נציגי אג�  .7.1
דעת� ומבלי שיהיו חייבי� לעשות כ�, )מידע ומחשוב, יהיו רשאי�, לפי שיקול

להפעיל מער% בקרה וביקורת, כדי לוודא כי נהלי הבטחו�, הרשומי� בנספח זה, 
 מתקיימי� במלוא� וכלשונ�.

מער% הבקרה והביקורת יכלול תרגילי� שוני� לעובדי� ולמערכת כולה, וכ�  .7.2
ביקורות מתוכננות וביקורי פתע בכל מקומות השרות ובאתרי� של הספק 

 המשנה מטעמו.)וקבלני

הספק מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מטע� חטיבת הבטחו� או אג� מידע  .7.3
ל רלוונטיות בטחונית, לשת� ומחשוב, בכל עת ובכל תדירות, גישה לכל מידע בע

 פעולה ע� המבקרי� ולתק� מידית את כל החריגות שימצאו.

א� ימצאו חריגות מכללי הבטחו�, הספק יתק� אות� באופ� מידי, ויעביר תו%  .7.4
 שבוע ימי� נימוק בכתב לסיבת קיומ� של אות� חריגות.

 הרשות תהיה רשאית להפסיק את מת� השרותי� או את ביצוע העבודות ע"י .7.5
הספק במקרה של חריגה מכללי הבטחו�, אשר, לפי שיקול דעתה, יש לה השלכה 

 על רמת האבטחה והבטיחות בנמל, עד לתיקו� אותה חריגה.

בקרה וביקורת כאמור, א� יעשו וא� לא יעשו, לא ישחררו את הספק  .7.6
 מהתחייבויותיו כלפי הרשות.

 שמירה על סודיות: .8

יועסק במת� השרותי�, מחויבי� לשמור הספק וכל מי מטעמו, שיעסוק ו/או  .8.1
בסוד, לא להעביר ולא למסור ו/או להביא לידיעת כל אד�, כל ידיעה או מידע בכל 
הנוגע לסדרי הבטחו� או מערכות מידע ומחשוב, לה� יחשפו במהל% פעילות� 

 בתחומי הנמל.

נאמ� הבטחו� ונאמ� אבטחת המידע וכל מי שינהל בפועל את מת� השרותי�  .8.2
ספק יחתמו על הצהרת סודיות, לפיה יתחייב החות� לאמור לעיל. מטע� ה

דרישות האבטחה במסמ% האמור ובכל מסמ% אחר, אשר יועבר בנושא זה בעתיד, 
 משנה, שיועסקו ע"י הספק, והוא אחראי כי אלה יפעלו לפיה�.) מחייבות ג� קבלני

ל הספק, שרות (עובד ש) השרות: כל נות�)הצהרות לשמירה על סודיות של נותני .8.3
משנה או עובדיו), יהיה חייב לחתו�, בטר� כניסתו לעבודה לפי הלי% זה, על )ספק

הצהרה לשמירה על הסודיות. ההצהרה תלווה בחתימתו של הספק (מעבר 
השרות). הצהרות הסודיות יימסרו לנציג הרשות; נוסח )לחתימתו של נות�

 .2ההצהרה מצור� לנספח זה, להל� טופס 

 חוניי&.כללי התנהגות בט .9

חל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשטחי� המוגבלי� בכניסה בנמל  .9.1
 ולאולמות הטרמינל הציבוריי�.



על הספק וכל מי מטעמו חלה החובה להישמע לכל הוראות אנשי הבטחו� מטע�  .9.2
 הרשות, בשגרה ובשעת חירו�.

�, תנועת� של אנשי הבטחו� מטע� חטיבת הבטחו� לצור% בטחוני בשעת חירו .9.3
בשגרה, ולצורכי תרגול תתאפשר בכל עת ללא כל עיכוב או הפרעה מצד הספק או 

 מי מטעמו.

חל איסור מוחלט על הספק ועובדיו להימצא ברחבת מטוס ו/או בשטחי�  .9.4
 שלא לצורכי עבודת�.המוגבלי� 

א� נחשפו לסיטואציה או אינפורמציה חריגות, אשר עשויות להיות בעלות ער%  .9.5
מי מטעמו מחויבי� לדווח אודותיה לאנשי חטיבת הבטחו� או בטחוני, הספק וכל 

 לנציג היחידה המקבלת את השרות, ולבקש� להעביר המידע לחטיבת הביטחו�.

העמסת כבודה/חפ,/טובי� על מטוס או העברת חפ,/טובי� לנוסע המתעתד  .9.6
 לטוס, שלא לפי נהלי האבטחה וללא אישור אנשי הבטחו� אסורה בהחלט!

 ועדכוני&:שינויי&  .10

נהלי חטיבת הבטחו� ונהלי אבטחת המידע מתעדכני� מזמ� לזמ�, לאור הערכות  .10.1
מטה חטיבת הבטחו� ואג� מידע ומחשוב ולפי הנחיות הגופי� הממלכתיי� 
המנחי�. מובהר בזאת, כי חטיבת הבטחו� ואג� מידע ומחשוב רשאיות לשנות 

 , בכל עת.דעת�)ולעדכ� מי מהוראות והנחיות נספח זה, לפי שיקול

מובהר בזאת, כי כל שינוי באופי הפעילות של הספק ו/או שינוי במבנה מי  .10.2
ממקומות השרות ו/או המתקני�, העומדי� לרשות הספק, עשוי להיות בעל 

 השלכה בטחונית ולהוביל לשינוי ו/או עדכו� הוראות נספח זה.

היחידה הספק יקבל מראש מידי חטיבת הבטחו� בצורה ישירה או בעקיפי� דר%  .10.3
המקבלת את השירות, הודעה על עדכו� או שינוי צפוי בהוראות נספח זה, ויהיה 

 מחויב בו.

 שונות: .11

אי� בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מנהלי חטיבת הבטחו� ואג� מידע ומחשוב  .11.1
 ומכללי ההתנהגות הבטחוניי�, החלי� על כל השוהי� בתחו� הנמל.

 ראה אחרת בחוזה ו/או בנספחיו.אי� בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מכל הו .11.2

לא יחולו על ספק, אשר מסגרת פעילותו אינה כוללת צור%  6.2 הוראות סעי�  .11.3
 בגישה לשטחי� המוגבלי�.

כל הפרה של מי מהוראות נספח זה, ו/או מהוראות הבטחו� הכלליות שידרשו  .11.4
דעתה של חטיבת הבטחו�, השלכה על בטחו� )מהספק, אשר יש לה, לפי שיקול

 של החוזה. תחשב כהפרה יסודיתהנוסעי�, ציבור המבקרי� והמטוסי� בנמל, 

ת ע� סיו� שרותי� מטעמו, יוחזר לרשו)כל מסמ%, שיימצא ברשות הספק או נות� .11.5
השרות (או הספק בכלל). הספק יתחייב, כי, ע� סיו� העבודה )העבודה של נות�

לפי הלי% זה, הוא ישמיד את כל המסמכי� והקבצי� שברשותו, הנוגעי� לרשות 
 ולעבודה לפי הלי% זה.

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבקר פעילות זו ללא הודעה מוקדמת בכל אתר  .11.6
  הכלל.של הספק, ללא יוצא מ� 

) נציג הרשות רשאי לדרוש את הפסקת העסקתו לאלתר של כל עובד או ספק .11.7
דעתו המוחלט. ) משנה, המועסק במסגרת קשרי העסקיי� ע� הרשות, לפי שיקול

 הספק יפסיק את העסקתו ללא כל ערעור.



 נוהל האבטחה בחצרי הספק .12

ל סעי� זה חל רק במידה והספק מבצע עבור רש"ת תחת הסכ� זה מימוש ש .12.1
להל� הדרישות למקרה של טיפול במידע רכת ממוחשבת או חלקי� ממנה.  מע

  המשנה מטעמו.)בחצרי הספק. כל האמור להל� מתייחס ה� לספק וה� לקבלני

 הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להל�: .12.2

מער% התקשוב, עליו יבוצעו השירותי� בחצרי הספק, יהיה מנותק מרשת  .12.2.1
רצונו של נציג )לחילופי�, א� הספק יוכיח, לשביעותהמחשבי� בחברה. 

הרשות, כי אמצעי האבטחה, הקיימי� אצלו או אות� הוא יפעיל, 
מבטיחי� בידוד מוחלט של המידע של הרשות מרשת המחשבי� של הספק 
או מכל מידע של חברה אחרת שהספק נות� לו שירות, הוא יהיה רשאי 

 לפעול בהתא�.

 תעשה ע"י מורשי� בלבד, שאושרו ע"י הרשות.הגישה למידע של הרשות  .12.2.2

  הגישה למידע של הרשות על מחשבי הספק: .12.2.3

מורשי� )הספק יפעיל מנגנוני� לאבטחת המידע ולמניעת גישה של בלתי .12.2.4
למידע של הרשות. א� מנגנו� הזיהוי ואימות הזיהוי מבוסס על סיסמאות, 

האבטחה על המציע להתחייב ליישו� את הפעולה לפי הדרישות לרמת 
הגבוהה בתק� סיסמאות של מכו� התקני� הישראלי. על המציע להציג את 

  המנגנוני� אות� בכוונתו להפעיל.

הספק יפעיל מער% אבטחה ובקרה על פעילות המשתמשי� של הספק  .12.2.5
במערכת ויקבל אישור של נציג הרשות למער% זה. על המציע להציג את 

 המנגנוני� אות� בכוונתו להפעיל.

עוד מידע )חו� ותיקו� (של חומרה ותוכנה כאחד), הנדרשות כלפעולות אב .12.2.6
של הרשות מאוחס� על דיסקי� במערכות המחשוב של המציע או הספק, 
יבוצעו בחצרי הספק ללא תקשורת מרחוק וללא הפעלת תוכנות 
השתלטות מרחוק לש� כ%. פעולות תחזוקה יבוצעו רק ע"י גורמי�, 

 ציע להיער% לכ% מראש.שקיבלו אישור מנציג הרשות. על המ

מצעי� נושאי מידע, עליה� ייער% גבוי של מידע של הרשות, ישמרו  .12.2.7
בכספת נעולה. המפתחות לכספת יהיו רק ברשות מורשי�, בעלי אישור 
בטחוני של הרשות, שייקבעו למטרה זו. לא יוחל� מורשה כזה ללא ידיעת 

שות תיחשב נציג הרשות ואישורו לכ%. החלפת מורשה כזה ללא אישור הר
  להפרה יסודית של החוזה.

שרות )ע� סיו� הטיפול במידע ספציפי כלשהו (כולל סיו� עבודתו של נות� .12.2.8
או סיו� ההתקשרות) או לפי דרישת הרשות, יש להעביר ללא דחוי או 
שהוי כלשהו (וללא זכות כלשהי של עיכוב), כל תיעוד, כל תוכנה וכל 

, לרשות הרשות או לכל גור� אמצעי אחר, הדרוש לביצוע כל הפעילויות
אחר, לפי הנחית נציג הרשות. לאחר ההעברה, יש להשמיד כל מידע, 
תיעוד, תוכנה ואמצעי� אחרי� (כולל מכל תוו% מגנטי או אופטי), 
שנמצאי� בידי הספק והיו קשורי� למהל% אספקת השירותי� לרשות, 

והתקני�, באופ� שימנע את שחזורו ע"י גור� כלשהו. זאת, לפי הנהלי� 
 לגבי מידע רגיש / חסוי / חסוי ביותר ושמור / סודי.

ידי הספק, המאשר את ביצוע כל הנ"ל )יש להמציא לנציג הרשות מסמ% חתו� על .12.3
  באופ� מלא.

  משנה כלשהו.)הוראות אילו מחייבות ג� לגבי מידע, הנמצא בידי ספק .12.4

שנה המ)הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע בקרה במתחמי הספק או ספק .12.5
 על מנת לוודא ביצוע ההוראות כפי שרשומי�.



בכל מקרה של אובד� מסמ% או חומר, או על תקלות באבטחת המידע  .12.5.1
משנה יש להודיע מיד לנציג )במערכות המחשוב של הספק או של ספק

  הרשות על כ%.

בכל חשד לגישה למידע כנ"ל ע"י גור� בלתי מורשה (בי� במערכות הרשות ובי�  .12.6
המשנה) או א� עולה חשד לתקלה )ל הספק או של קבלניבמערכות המידע ש

כלשהי בהקשר לאבטחת המידע של הרשות, הספק מחויב להודיע מיד לנציג 
  הרשות על כ%.

בכל חשד לאירוע של ניסיו� לפגיעה במידע כנ"ל על הספק להודיע מיד לנציג  .12.7
  הרשות ולפעול למניעת הפגיעה ולהסרת הנזק, לפי הוראות נציג הרשות.

    



  שמירת סודיות, סדרי בטחון. -בות של הספק י: לנספח ו' :כתב התחי1טופס 

אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק 
בתאגיד _________________________, הרשו� כחוק, בתפקיד ____________________ 

  בזה בש� הנ"ל ובאופ� אישי, כמפורט להל�: והמורשה לחתו� ולהתחייב בש� התאגיד, מתחייב

  מבוא. .1

הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי ע� רשות שדות התעופה בישראל (להל� "הרשות") והואיל 
וידיעות ומידע, שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייוצרו בו עקב ביצוע האמור הינ� בגדר 
מידע רגיש / חסוי וחסוי ביותר (לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע 

ה ומוסדותיה) וכ� מידע בסיווג שמור / סודי (לפי נהלי אבטחת חיוניות במשרדי הממשל
המידע ומערכות המידע של שב"כ ושל רא"מ), לפיכ% אני הח"מ מסכי� מצהיר ומתחייב 

 בש� התאגיד ובאופ� אישי לפעול כדלקמ�:

  דיני הקדמה. .2

  המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההתחייבות כולה.

  תחולת ההתחייבות. .3

זו היא נספח לכל הסכ� (לרבות הזמנה), שנחת� או ייחת� בי� התאגיד ובי�  תייבוהתח .3.1
 הרשות, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

כללית לשמירת סודיות וסדרי הביטחו� והוא מחייב את התאגיד  התחייבותנספח זה הנו  .3.2
  בכל הקשור לביצוע אספקת שרותי תקשוב ברשות.

  דיני הנספחי�. .4

זה  התחייבות)זה, הוראות כתב התחייבות)סכ� כלשהו לבי� כתבבמקרה סתירה בי� ה .4.1
 עדיפות.

זה לבי� הוראות ברורות ומפורשות בפרק  התחייבות)במקרה סתירה בי� הוראות כתב .4.2
"נספחי�  )הביטחו� ובנספחי� ספציפיי�, שצורפו להסכ� ביני לבי� הרשות (להל� 

  ספציפיי�"), יקבע האמור בפרק הביטחו� ובנספחיו.

  רת סודיות.שמי .5

אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שהסיווג הכולל של המידע הנדו� הוא רגיש / חסוי / חסוי  .5.1
ביותר ושמור / סודי, ואני מתחייב לשמור עליו בסוד לפי הנהלי�, הנזכרי� ברישא של 

 זה. התחייבות)כתב

 )(להל�  1977 )אני מתחייב להביא סעי� זה כולו, לרבות חוק העונשי�, התשל"ז  .5.2
המשנה שלי, לאחר שיאושרו ע"י הרשות, באמצעות )"החוק"), לידיעת עובדי וקבלני

הוראה מפורשת בחוק ו/או ע"י חתימה על טופס מתאי� ו/או בכל דר%, שיורה לי נציג 
 להל�). 6הרשות (כמוגדר בסעי� 

  , המובאי� להל�:119)ו 118תשומת לבי הופנתה לחוק הנ"ל ובמיוחד לסעיפי�  .5.3

  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעי� 

היה אד� בעל חוזה ע� המדינה או ע� גו� מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה,   א.
לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו  התחייבות(נוסח משולב), ובחוזה יש  1958 ) התשי"ח 

עקב ביצוע החוזה, והוא מסר ללא סמכות כדי� ידיעה כאמור לאד� שלא היה מוסמ% 
  סר שנה אחת.מא ) לקבלה, דינו 

בסעי� זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כספק לש� ביצוע החוזה, ואול�   ב.
תהא זו הגנה טובה לנאש� לפי סעי� זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות 

  כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתו� לב.

  : גילוי בהפרת אימו�:119סעי� 

ורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאד� שאינו מי שנמסר לו מסמ% רשמי בתנאי מפ
מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי  )מוסמ% לקבלו, דינו 

  מאסר ששה חודשי�. ) לסכ� בטיחותו של המסמ%, דינו 



לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפ� או  )"ידיעה" 
  ידיעה או העשויי� לשמש מקור לידיעה.חלק מה� המכילי� 

  לרבות מסירה ע"י סימו� ואיתות ומסירה עקיפה. )"מסירה" 

אני מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרו� לגילוי למא� דהו, בישראל ומחוצה לה,  .5.4
זה וכ� לאחר תו� תוקפו ובכל עת,  התחייבות)כל ידיעה כנ"ל תו% מש% תוקפו של כתב

  אישור מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות.אלא א� כ� נתקבל 

לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות  )"גילוי" 
המידע של הרשות לרבות נתוני�, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחריי� 

ו� מכירות, הצגת ו/או טכניי�, ו/או מקצועיי�, תכניות עסקיות, פרסו� ברבי� לקיד
מסמכי� וחוזי� לצור% קבלת אשראי מבנקי�, מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסו� 

  מאמרי� בעיתונות כללית ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.

ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד,  .5.5
דה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא זה ולצרכי עבו התחייבות)הכול בכפו� לכתב

  לגלות את הידיעה, אלא א� קיבלתי לכ% אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.

  נציג הרשות. .6

זה יהיה המנהל, האחראי על אבטחת מערכות המידע  התחייבות)נציג הרשות לצור% כתב
משנה, )של הרשות או בא כוחו. הוא יעביר לי, לעובדי ו/או לכל מועסק אחר שלי ו/או לספק

עמ� אני בא בקשר עסקי לצור% אספקת שרותי המחשוב ברשות, את כל הוראות והנחיות 
מידע ואבטחת מערכות זה ולביצועו לצור% אבטחת ה התחייבות)הביטחו�, הקשורות לכתב

  לזמ�, לפי הצור%.)המידע של הרשות, והוראות מזמ�

  זה. התחייבות)אי� לבטל כתב .7

זה ו/או כל מסמ% או נספח בטחו� אחר אינ� ניתני� לשינוי  התחייבות)ידוע לי, כי כתב
  ו/או לביטול ללא הסכמה מראש ובכתב של נציג הרשות.

  זה. התחייבות)הפרה של כתב .8

זה ו/או כל נספח או מסמ% בטחוני ספציפי אחר  התחייבות)ראות כתבהפרת הוראה מהו
ידי או ע"י מי שפועל מטעמי הינה עילה לבטול קשרי העסקיי� ע� הרשות. כ� ידוע לי, )על

כי, במקרה כזה, אהיה צפוי לתביעת נזיקי� בגי� הנזק, שייגר� כתוצאה מביטול ההסכ�. 
זה או לפי כל  התחייבות)ות לרשות לפי כתבסעי� זה בא בנוס� לזכויות האחרות, העומד

  הסכ� אחר בי� הרשות לביני.

  אחריות התאגיד. .9

למע� הסר ספק מוצהר בזאת, כי אי� כאמור בא� אחד מ� הסעיפי� הנ"ל כדי לשחרר אותי 
  מאחריותי הבלעדית בכל נושאי הסודיות וסדרי הביטחו�.

  פרוש יחיד ורבי� וזכר ונקבה. .10

זה בלשו� יחיד משמש א� בלשו� רבי� וכ� להיפ%. כל האמור  תהתחייבו)כל האמור בכתב
  זה בלשו� זכר משמש א� בלשו� נקבה וכ� להיפ%. התחייבות)בכתב

  הכללת דרישות המפרט ומסמכי הלי% הזמנת הצעות. .11

נושאי הסודיות וסדרי הביטחו�, הנכללי� במסגרת הבקשה לקבלת הצעות, הינ� חלק 
  בלתי נפרד מתנאי ההסכ�.

  

  טחו�.ייה באתי על החתו� ואני מתחייב לנהוג לפי כל האמור לעיל וכמפורט בנספח הבולרא

  
  __________________      ___________________      __________________    

  חתימה  מספר תעודת הזיהוי  ש� החות�  
  
  
  __________________      __________________    

  חותמת התאגיד  תארי%  



  הצהרה על שמירת סודיות. )השרות )של נות� התחייבות: לנספח ו' : כתב 2טופס 
  

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

  
  _________________________, בתפקיד ___________________, מצהיר בזאת:

  

  

הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי ע� רשות שדות התעופה בישראל (להל� "הרשות") והואיל  .1
יעו לתאגיד, או שייווצרו בתאגיד עקב ביצוע האמור הינ� וידיעות ומידע, שהגיעו או שיג

בגדר מידע רגיש / חסוי וחסוי ביותר (לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות 
מידע חיוניות במשרדי הממשלה ומוסדותיה) וכ� מידע בסיווג שמור / סודי (לפי נהלי 

כ% אני הח"מ מסכי� מצהיר אבטחת המידע ומערכות המידע של שב"כ ושל רא"מ), לפי
  התאגיד ובאופ� אישי לפעול כדלקמ�: ומתחייב בש� הת

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

לסעיפי�  )"החוק") ובמיוחד  )) (להל� 1977 )תשומת לבי הופנתה לחוק העונשי� (התשל"ז  .3
 , המובאי� להל�:119) ו 118

 

  : גילוי בהפרת חוזה:118סעי� 

היה אד� בעל חוזה ע� המדינה או ע� גו� מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה   א.
לשמור בסוד ידיעות שיגיעו  התחייבות(נוסח משולב) ובחוזה יש  1958 ) התשי"ח 

אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר ללא סמכות כדי� ידיעה כאמור לאד� שלא היה 
  מאסר שנה אחת. ) דינו מוסמ% לקבלה, 

בסעי� זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כספק לש� ביצוע החוזה,   ב.
ואול� תהא זו הגנה טובה לנאש� לפי סעי� זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור 

  ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתו� לב.

  

  : גילוי בהפרת אימו�:119סעי� 

י בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאד� שאינו מי שנמסר לו מסמ% רשמ
מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי  )מוסמ% לקבלו, דינו 

  מאסר ששה חודשי�. ) לסכ� בטיחותו של המסמ%, דינו 

לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפ� או  )"ידיעה" 
  � המכילי� ידיעה או העשויי� לשמש מקור לידיעה.חלק מה

  לרבות מסירה ע"י סימו� ואיתות ומסירה עקיפה. )"מסירה" 

  

לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרו� לגילוי למא� דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל  .4
תו% מש% תוקפה של הצהרה זו וכ� לאחר תו� תוקפה ובכל עת, אלא א� כ� נתקבל אישור 

 ראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות.מ

  

לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע  )"גילוי" 
של הרשות לרבות נתוני�, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחריי� ו/או 

רות, הצגת מסמכי� טכניי�, ו/או מקצועיי�, תכניות עסקיות, פרסו� ברבי� לקידו� מכי
וחוזי� לצור% קבלת אשראי מבנקי�, מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסו� מאמרי� 

  בעיתונות כללית ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.

  

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

 הידיעה, אלא א� קיבלתי לכ% אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.



  

אני מאשר כי ____________, מורשה חתימה של התאגיד, הביא לידיעתי את כל המפורט  .6
לחוזה, ואני מתחייב  3בכתב ההתחייבות לשמירת סודיות וסדרי בטחו�, המסומ� כנספח ח'

 וכ� לפי הוראות בטחו�, שיובאו לידיעתי מזמ� לזמ�. לפעול לפיו
 

אני מתחייב לדווח למנהל מטע� הרשות, לאחראי אבטחת המידע של אג� מידע ומחשוב  .7
_____________, מורשה חתימה של התאגיד, על כל תקלה באבטחת המידע של )וכ� ל

 הרשות.

זו והתחייבתי לנהוג  ולראיה באתי על החתו�, לאחר שקראתי בעיו� את הכתוב בהצהרה
  לפיה.

  

  
  
  

  תארי%: __________    ש� החות�: _______________     חתימה: __________________
  

  
  

  נחת� בנוכחות:
  
  

  תפקיד: ______________    ש� המאשר: __________________   
  
  

  חתימה:___________________
  
  
  

 



   	נספח טו'

לניקוי כלי הרכב של חברות השכרת הרכב   איכות סביבה נספח

  בנתב"ג וכ� לניהול, הפעלה ותחזוקה של מתק� השטיפה 

 הגדרות .  1

   .בישראל רשות שדות התעופה ":רש"ת"

לרבות חברות תעופה בעלי הרשאה  �גור� הפועל במתקני רש"ת ואינו עובד הרשות ":גור� חיצוני"

הפועלי� מטע� הרשות, ספקי�, בעלי זיכיו�, משתמשי� בנכסי הרשות ו/או קבלני�   מטע� הרשות,

  מטעמ� של כל אחד מ� הגורמי� הנזכרי� לעיל.

לטפל בהיבטי� מטעמה רש"ת ומוסמכת ביחידה הפועלת  �"היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת"

  . שוני� בתחו� איכות הסביבה

 מנהל שדה תעופה או מסו� גבול מטע� רש"ת. � "מנהל מתק�"

 

  רקע .  2

גור� ת ולכל "מופקדת על פיתוח�, הפעלת� וניהול� של שדות התעופה ומעברי הגבול. לרש רש"ת

הפועל בתחומה, בי� א� עבורה ו/או בי� א� באמצעות חוזה ו/או הסכ� הרשאה  ו/או פקודת חיצוני 

עבור רש"ת או עבור גור� ו/או שוכר ו/או כל נות� שירות אחר ו/או זיכיו� ו/או כקבל� משנה  עבודה

פעילות ענפה ורב גונית שלחלקה עשויות להיות השפעות משמעותיות על  , הפועל בהרשאתה, אחר

ככל  ,הפועל בתחומה לפעול לניטרול ההשפעות הגור� החיצונית ושל "הסביבה. מחובתה של רש

�  .ייבות והנוגעות לתחומי הפעילות השוני�ההוראות המחוולשמור על הסביבה  ,שנית

  מטרה .  3

כל די�, בכל פי  לעואת חובותיה� מול רש"ת  הגורמי� החיצוניי� לכללמטרת פרק זה להבהיר 

הקשור להיבטי איכות סביבה, ולהנחות� באשר לצעדי� אשר עליה� לנקוט כדי למנוע מראש 

   לטיפול במקרה של אירוע.דרכי� כ� באשר לואירועי זיהו� ופגיעה באיכות הסביבה 

כדי לגרוע  ובואי�  חיצוניהגור� המחויבויותיו של להוסי� על מטרתו של פרק זה יובהר, כי 

  מחובותיו לפי כל די� /או מאחריותו להימנע מפגיעה בסביבה.

    

ר בזאת מפורשות, כי בכל מקרה של סתירה בי� הוראותיו של נספח זה לבי� הוראותיו של בהמו

, תקבענה הוראותיו של החוזה, אלא א� כ�, פרשנות החוזה בכל הנוגע ו הוא מצור�החוזה שאלי

לחובותיו של הגור� החיצוני בעני� השמירה על איכות הסביבה מקלה על הגור� החיצוני  בהשוואה 

  להוראותיו של נספח זה. 

    

  הגור� החיצוניחובות  .  4

ובאחריותו, לדאוג לקבלת� של כל האישורי� ו/או ההיתרי� ו/או  הגור� החיצונימחובתו של  .4.1

כגו� ובלי לגרוע מכלליות האמור, רשיו� עסק, היתר רעלי�, היתר  שיונות ו/או ההסכמותיהר

דרש מכל גור� שהוא (לרבות רשות מקומית, יהעשויי�/ות לה הזרמה, היתר פליטה וכיו"ב,
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מכבי אש וכל גור� רגולטורי אחר) על חשבונו, לש�  משרד הפני�, ועדות לתכנו� ובניה, משטרה,

   ., ולוודא כי יהיו ברי תוק� מש& כל תקופת החוזהההסכ� ע� רש"ת פיל מחויבויותיוקיו� כל 

ר ו/או רישיו� ו/או הסכמה כאמור תעל הגור� החיצוני להעביר עותק של כל אישור ו/או הי .4.2

 . לאיכות הסביבה ברש"תבכל דרישה שתתקבל מנציג היחידה  לעיל 4.1בסעי� 

בטי� סביבתיי� יוגורמי� הפועלי� מטעמו להתמודדות ע� ההגור� החיצוני ידרי& את עובדיו  .4.3

יחתי� כל עובד וגור� אחר הנובעי� מפעילותו, לרבות מניעת מפגעי� וזיהו�.  הגור� החיצוני 

ואת יתעד בכתב את ההדרכה שנת� מטעמו כי קיבל הדרכה וכי הבי� את תוכנה. הגור� החיצוני 

פרק זמ� של חמש שני� ממועד סיו� החוזה ע� כאמור, וישמור על התיעוד למש& האישורי� 

 .רש"ת

א�  באחריות הגור� החיצוני לוודא השתתפות עובדיו וכל גור� אחר מטעמו בהדרכות מרוכזות  .4.4

 אשר תועברנה על ידי היחידה להגנת הסביבה ברש"ת.וכ

כל מקרה של הפרת וללא כל שיהוי, על לדווח מיידית לרש"ת,  הגור� החיצונימחובתו של  .4.5

הוראות כל די�  ו/או חשש להפרה כאמור בנושאי� הקשורי� לאיכות הסביבה, בי� א� נגר� על 

ידו ו/או ע"י מי מטעמו (לרבות בנושא זיהו� אויר, זיהו� מי�, זיהו� קרקע, רעש, ריח, קרינה 

פסולת, חומרי� מסוכני� ורישוי עסקי�) ולפעול מיידית לתיקו� ההפרה  מייננת ובלתי מייננת,

 בתיאו� ע� הרשויות המוסמכות.

לקיי� ולגרו� לכ& כי עובדיו וכל מי שפועל מטעמו יקיימו במלוא�  הגור� החיצונימחובתו של  .4.6

 אחר הוראות פרק זה וכל הוראה ו/או הנחיה נוספת אשר נובעת מהנושאי� המנויי� בפרק זה.

באחריות הגור� החיצוני לשת� פעולה ע� נציג רש"ת בכל מבדק פנימי ו/או פעולה מונעת ו/או  .4.7

  פעולה מתקנת אשר יידרשו בתחו� איכות הסביבה. 

יהיה אחראי כלפי רש"ת בגי� כל הפרה של פרק זה והנחיות שנמסרו מתחייב כי  הגור� החיצוני .4.8

ת המוטלת על עובדיו ו/או מי מטעמו בגי� ו/או ימסרו לו, וזאת מבלי לגרוע מהאחריות האישי

 פעולה ו/או מחדל בניגוד לפרק זה ולהנחיות רש"ת.

, בהיבטי� השוני� של איכות סביבה בפעילות השאר בי�, העוסקת נהלי� מערכת"ת לרש .4.9

 הרלוונטיי� הנהלי�נפרד ממנו,  ובלתי מחייבהמתבצעת ברש"ת. לנספח זה מצורפי�, כחלק 

את הגור� החיצוני  יחייב נספחיה� על הרלוונטיי� בנהלי� האמור. החיצוני הגור� לפעילות

המתק�  מנהל בתיאו�ויהיה עליו לקיימו בתיאו� ע� היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת, 

  .העניי� בנסיבות החל בנוהל המצוי�"ת ברש אחר ממונה גור� כל בתיאו�הרלוונטי או 

פעילות רש"ת ולא יפגע בתקינות ציודה ו/או תקינות יובהר, כי הגור� החיצוני ימנע מלהפריע ל .4.10

 . , לרבות תשתיות קבועות ו/או ניידותציוד שמצוי בתחומה

     

 רעש .  5

 פי על כהגדרתורעש חזק ו/או בלתי סביר,  מפגעהגור� החיצוני להימנע מכל פעולה אשר יוצרת  על .5.1

 .1990 –תקנות למניעת מפגעי� (רעש בלתי סביר), התש"� ב די� כל

 לפעול  החיצוני הגור� באחריות, די� כל פי על כהגדרתו המותר על עולה הרעש בה� במקרי� .5.2

  .המותרות לרמות הרעש להפחתת
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  ומי� שפכי� .  6

 מי השטיפה הכוללת מתק� סינו� חול.על הגור� החיצוני להתקי� מערכת למיחזור  .6.1

 ב� גוריו�הולכת השפכי� הכללית של נמל התעופה שאריות מיחזור מי השטיפה יועברו למערכת  .6.2

 .המופעל ע"י רש"ת

 .החיצוני לאתר מורשה לפי כל די� בהיעדר מערכת הולכת שפכי� יפונו השפכי� ע"י הגור� .6.3

, ה� בתחו� חצרו, הגור� החיצוני, חל איסור מוחלט על הזרמת שפכי� בניגוד לדי� על יובהר, כי  .6.4

 אחר.ככל שקיי� כזה, וה� בכל שטח 

 קיבל א� אלא אחרת דר& בכל או בתעלות, ספיגה בבורות שימוש יעשה לאהגור� החיצוני  .6.5

 רש"ת.  מאתובכתב לכ&  במפורשמראש,  אישור

בי� השאר ומבלי , ובדרישות כל די� בדרישות רש"ת להזרמת שפכי�לעמוד  הגור� החיצוניעל  .6.6

זיהו� מי� ממתכות ומזהמי� ד בדרישות תקנות המי� (מניעת ועמל לגרוע מכלליות האמור,

כללי ערכי� המצוייני� בובלריכוזי� מירביי� של מזהמי� בשפכי�  2000התשס"א  ,אחרי�)

אי� באמור בסעי� זה כדי למעט מחובתו של  המחמיר מבניה�.לפי , 2014תאגידי מי� וביוב 

הבריאות  , לרבות דרישות משרדהגור� החיצוני מלעמוד בדרישות כל די� הנוגע להזרמת שפכי�

  .ודרישות המשרד להגנת הסביבה

על פי  הביוב ע ניטור למדידת איכויות השפכי� המועברי� למערכתוצילבנדרש  הגור� החיצוני .6.7

בא�  הרשות,הנחיות היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת. לחילופי�, ישפה הגור� החיצוני את 

  . בגי� עלויות ביצוע בדיקות אלותבחר הרשות לבצע הבדיקות בעצמה ,

 חל איסור מוחלט על הזרמת שפכי� לכל מקו� אחר שאינו מערכת השפכי� הרשותית. .6.8

  חל איסור על העברת שאריות שפכי� אל מחו/ למערכת השפכי� הרשותית. .6.9

 חל איסור מוחלט על הגלשת שפכי� אל מערכות הניקוז. .6.10

למניעת העברת מזהמי� לרשת המי�  יחוברו מכשירי מונעי זרימה חוזרת במקומות הרלוונטי� .6.11

 בנתב"ג.

 

  ניקוז .  7

 מערכת הניקוז מיועדת לניקוז מי גשמי� בלבד. חל איסור מוחלט על הזרמת כל חומר שהוא .7.1

, בכל מצב צבירה, מהרחבות התפעוליות של המתק�, ללא טיפול מאושר אל לרבות תשטיפי�

  מערכת הניקוז.

  

  ,מצברי�, זיהו� קרקע ) שמני�מתקני תדלוק ,, דלקי�( תפעול מתק� השטיפה .  8

מיכל דלק עילי, בתחו� חצרו של של  ולא תותר הצבה מתק� תדלוק ,תחנת דלק לא תותר הקמת .8.1

  .הגור� החיצוני

 הגור� החיצוניכל מקרה של דליפת דלק או שמ� כתוצאה מתקלה במתק� ו/או בציוד כלשהו של  .8.2

דית דיווח ליחידה לאיכות הסביבה מיי הגור� החיצוניותו, ימסור גור� חיצוניו/או כתוצאה 

 וינקוט בכל האמצעי� להפסקת הדליפה.ולמנהל החוזה ברש"ת 
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מימי השטיפה בלבד,  המכוניות רחיצת משטחי גבי המפעיל יוודא כי פעולת הרחיצה מבוצעת על  .8.3

 הרחיצה מיתק� את לחבר אי� .השטיפה לתהלי& ויוחזרו בה יטופלו ,מיחזורה מערכת אל נוקזוי

  .רשותיתה הביוב מערכת אל ישירות

ועליו למג� כל מיכל דלק, חבית שמני� או כל חומר להימנע מכל זיהו� קרקע  הגור� החיצוניעל  .8.4

 �מהמיכלי�  110%אחר שדליפתו עלולה לגרו� לזיהו� קרקע על ידי מאצרה בעלת נפח של מסוכ

      .התחומי� על ידה לקליטת החומרי� במקרה של דליפה

שפיכה לא מבוקרת של חומרי גל� (פסולת נוזלית, שמני�, מכל חשד לזיהו� קרקע כתוצאה  .8.5

הגור� ויחייב את  דלקי�, תשטיפי� וכדומה) ידווח ישירות ליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת

 באופ� מיידי לנקוט בכל פעולה נדרשת על מנת לעצור את המש& הזיהו�. החיצוני

שמ� יעשה בהתא� להוראות כל די� והגור� החיצוני ימנע מכל תפעול, אחסו� ופינוי מצברי� ו .8.6

 פעולה שיש בה כדי לגרו� לזיהו� כתוצאה ממצבר או שמ� משומש.

לתנאי מזג אויר מצברי�  תחל איסור על אחסו� מצברי� ללא אצירה מתאימה, יש למנוע חשיפ .8.7

היחידה לאיכות מצברי� יפונו בהתא� לנהלי� הרלוונטיי� הקיימי� ברש"ת, בתיאו�  ושמש.

 הסביבה ברש"ת תו& שמירת התיעוד לפינוי.

 

  ריח מטרדיוקרינה אלקטרומגנטית  זיהו� אויר .  9

  .לפי כל די�לזיהו� אויר, כהגדרתו   גור� חיצונילא יגרו�  .9.1

יב לטפל מיידית בכל תקלה הגורמת, או עלולה לגרו� לחריגה מתקני איכות ומח הגור� החיצוני .9.2

 .בכל די�אויר המוגדרי� 

, ובכלל ו/או קרינה בלתי מייננת כל מתק� הפולט קרינה אלקטרומגנטית גור� חיצוני� ילא יתק .9.3

וללא קבלת מלוא  זה קרינה סלולרית ללא תיאו� ואישור בכתב של הגורמי� הרלוונטי� ברש"ת

� .ההיתרי� הנדרשי� לפי כל די

  .בעת פעילותו ח לסביבתוכל מטרד רי חיצוני גור�יגרו�  לא .9.4

  מחוייב לטפל מיידית בכל תקלה הגורמת למטרדי ריח. ניוהגור� חיצ .9.5

וחוק למניעת מפגעי�   2008 �חוק אוויר נקי, התשס"ח על הגור� החיצוני לעמוד בדרישות  .9.6

 .�1961 תשכ"א

  

  פסולת .  10

  �הגדרות  .10.1

פסולת במצב צבירה מוצק, שאינה פסולת מסוכנת כאמור בחוק החומרי�  – פסולת מוצקה

  . 1993 �המסוכני�, התשנ"ג

    פסולת שמקורה במוצרי מזו� ומרכיביה�. � פסולת אורגנית

שמשתמשי� בה� בקשר  ושיירי חומרי� המשמשי� לבניה או חומרי� �פסולת בני�

 .לעבודות בניה, לרבות ערימות אדמה וחלקי הריסות של מבני�

 כללי .10.2
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ו/או כתוצאה מחוייב לטפל בכל פסולת הנוצרת בתחו� חצרו  הגור� החיצוני .10.2.1

,� �לרבות חוק שמירת הניקיו�, התשמ"ד מפעילותו, בהתא� להוראות כל די

הוראות ותקנותיה�,  1993 �, חוק איסו� ופינוי פסולת למחזור, התשנ"ג1984

 .רש"ת וההסכמי� הנלווי�

על הגור� החיצוני לתא� את פעילותו בכל הקשור לטיפול בפסולת מוצקה ע�   .10.2.2

 �  והיחידה לאיכות הסביבה .אג� שרותי קרקע ברש"ת מנהל המתק

  פסולת מוצקה .10.3

הפסולת תפונה מחזור למיכל אצירה יעודי, בהתא� לסוג הפסולת. חל איסור  .10.3.1

 על השלכת פסולת מחו/ למיכל האצירה.

10.3.2. � אריזות קרטו� יועברו לדחסניות יעודיות לדחיסת קרטו�. � קרטו

 ת.פסולת נייר תועבר למיכלי נייר יעודיי� ותפונה על ידי חברה מורשי .10.3.3

 

  ( בתהלי+ בניית מתק� השטיפה) פסולת בני�  .10.4

  .לפסולת בני� אס� לתו& מיכל אגירה יעודייתבני� פסולת  .10.4.1

אל אתר פסולת  הגור� החיצוניבאחריות בהתא� לכל די� הפסולת תסולק  .10.4.2

�  .מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה להשלכת פסולת בני

 ודות משלוח בדברמתחייב להציג בפני רש"ת קבלות ו/או תע הגור� החיצוני .10.4.3

  הטמנת הפסולת.

  פסולת ביתית .10.5

תפונה למיכלי� ייעודיי� המוקצי� על  , לרבות פסולת אורגנית,פסולת ביתית .10.5.1

 ידי רש"ת, ואליה� בלבד.

10.5.2.  .�  חל איסור על העברת פסולת לשטחי� ציבורי� ולשטח המתק

  

  ופינוי המתק� סיו� ההתקשרות .  11

11.1.  .�  ע� סיו� הפעלת התחנות יפרק המפעיל את כל תשתיות המתק� ויפנה אות� על פי כל די

המפעיל המפנה את התחנה יבצע, לאחר פירוק התשתיות סקר לבדיקת נוכחות  –סקר קרקע  .11.2

מזהמי� בקרקע ובמידת הצור& במי התהו�, זאת לא יאוחר מחודש טר� סיו� הפעילות. תכנית 

ולאישורה לא יאוחר משלושה חודשי� טר� סיו� הפעילות. ביצוע  הסקר תועבר לבחינת רש"ת

 הסקר יהיה על פי נהלי המשרד להגנת הסביבה באמצעות חברה מקצועית ומתאימה.

במידה ויתגלה בסקר הקרקע כי קיי� זיהו�, יידרש המפעיל לטפל בממצאי�  –שיקו� קרקע  .11.3

 בהתא� לדרישות רש"ת והרשויות המוסמכות. 
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  בנושא איכות הסביבה ברשות שדות התעופה  מדיניות
  
  

באופ� כלכלי ובר הנהלת רשות שדות התעופה תפעל לניהול,  פיתוח,  תפעול ואחזקת מתקני הרשות  •

ראייה ארוכת טווח ומחויבות לשמירת האיזו� בי� הצרכי� הסביבתיי� והכלכליי� קיימא, מתו& 

   לטובת הדורות הבאי�.

  תפעל כמגיבה בלבד. יוזמה סביבתית ולאהרשות בראשות ההנהלה תוביל  •

לפעול לאימו/ ולהטמעת תקני� להגנה על הסביבה, על מנת  מחויבת רשות שדות התעופההנהלת  •

בהתמדה את הסיכוני� והמפגעי� למשאבי הטבע, הסביבה והקהילה, לתועלת  ולצמצ� למנוע

   הדדית של כל המעורבי�.

והבנת�  (במידה ונית�)  , מדידת�הנגזרות מפעילותה לזהות את ההשפעות הסביבתיות הרשות תפעל •

  כבסיס לקבלת החלטות בנושאי� הבאי�:

 מטרדי רעש מטוסי� �

 זיהו� קרקע, מי נגר ומי תהו� �

 טיפול בשפכי�, ניצול קולחי� וחסכו� במי� �

 פליטות לאוויר של גזי� מזהמי� וחלקיקי�  �

 וצמצו� טביעת הרגל הפחמניתהפחתת פליטות גזי חממה  �

 טיפול בחומרי� מסוכני� �

 ניהול פסולת, כולל הפחתה, מיחזור והטמנה נאותה �

 חסכו� באנרגיה �

 בניה ירוקה �

  רכש ירוק �

  הנהלה תקבע יעדי� שנתיי� לשיפור הגנת הסביבה בכל סקר הנהלה.ה •

והמנהלי�  תו& שיתו� העובדי� ,את ביצועי מערכת הגנת הסביבה ההנהלה תפעל לשפר בהתמדה •

�   ישימה. תו& שמירה על תחיקה והידברות ע� בעלי העניי�, בארגו

תהיה וגורמי החו/ הפועלי� במתקני הרשות  קבלני המשנה, , המדיניות תופ/ ותוסבר לכל העובדי�

ועדכונה בהתא� התאמתה  חינת זמינה לבעלי עניי� ולציבור ותיסקר אחת לשנה בסקר ההנהלה, לב

  .לצור&



- 7 �  

  

  

  הגור� החיצוניהצהרת 

  

אני הח"מ מצהיר בזאת כי הובאו לידיעתי הנחיות רש"ת לשמירה על איכות הסביבה המפורטות  .1

 בנספח איכות סביבה.

ידוע לי כי עקב פעילותי ברש"ת עלולה להיגר� פגיעה לאיכות הסביבה וכי מילוי הריני להצהיר כי  .2

. בהתא� לכ&, הובהרו לי ככל שנית� נועדה לצמצ� פגיעה זו , לרבות נהלי רש"ת,ההנחיות שקבלתי

היחידה לאיכות הסביבה כי חשיבות הנושא וההנחיות אשר עלי לפעול בהתא� לה� ונמסר לי 

ברש"ת הינה הגור� אשר יהיה עלי לפנות אליה בכל דיווח, בכל הבהרה, בכל תקלה ו/או חשש 

 לתקלה וכי אהיה כפו� להנחיותיה המחייבות.

אי� לגרוע מחובתי לשמירת כל הוראות בנוס�, הריני להצהיר כי ידוע לי כי במילוי הוראות הנספח  .3

הדי� הקשורות לאיכות הסביבה ולתחומי פעילותי ולדרישות הרשויות הרלבנטיות וכי ידוע לי 

וה� באות לרבות שההנחיות דלעיל אינ� מקיפות את כל חובותיי החוקיות בנושא איכות הסביבה 

 .להמעיט בהוראות הדי� הרלבנטיות ולא

הריני להצהיר כי מסרתי לכל עובדי ו/או למי מטעמי את ההנחיות לשמירה על איכות הסביבה  .4

 בתחומי רש"ת.

על כל אירוע חריג שנגר� בתחומי מיידית וללא כל שיהוי הריני מתחייב בזאת לדווח לרש"ת  .5

    .תבמהל& שהותי בתחומי רש" ו/או שנודע לי עליופעילותי 

עוד ידוע לי כי בהנחיות שניתנות לי ע"י רש"ת ובפיקוחה אי� כדי לקחת אחריות על מילוי חובותיי  .6

 .�      על פי כל די� וה� באות כדי לסייע לי לעמוד בהוראות הדי

  

  ומס' ת.ז.________ הגור� החיצוניש� 

  ש� החברה ומס' ח.פ.________

  כתובת___________

___________�  טלפו

  מה_________חתי

    

    

  

הגור� אני, ______________ עובד רש"ת, תפקיד________, מחלקה_________,  מאשר בזאת כי 

ואת  החתו� דלעיל חת� בפני על נספח איכות הסביבה ואישר כי הבי� את ההנחיות שנתנו לו החיצוני

  המחויבויות המוטלות עליו. 

  _______________ � חתימת עובד רש"ת
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