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  רשות שדות התעופה
  המשרד הראשי

  מסחר, נכסים ופיתוח עסקי
  

   תחם/ים וקיום פעילות עסקיתלשימוש במ חוזה הרשאה

  וראש פינה חיפה התעופה ותבשד

  

  2016_____ _ לחודש ______גוריון ביום _- שנערך ונחתם בנמל התעופה בן

  

  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
    _______________  
    _______________  
  )"משתמשה(להלן: "    

  
פי חוק רשות - של שדות ונמלי התעופה בישראל עלה פעילהמווהרשות הנה המחזיקה, המנהלת   ה ו א י ל

  ; 1977- תשל"זשדות התעופה 

הרשאה לשימוש  קבלתל 2016/15/080/013/00 מספר פרסמה הרשות את מכרז _______וביום   ו ה ו א י ל
  ;וראש פינה חיפההתעופה  ותבמתחם/ים וקיום פעילות עסקית בשד

, שתמשקבעה שהצעתו במכרז של המ _________וועדת המכרזים של הרשות, בישיבתה מיום   ו ה ו א י ל
  , זכתה במכרז; כנספחהמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה הרשאה זה ומצורפת לו 

במסמכי המכרז, הצהרותיו ו/או תצהיריו הכלולים בהם ו/או המצורפים  משתמשובכפוף להצעת ה  א י לו ה ו 
לשימוש הרשאה  שתמשאליהם, וכן ההצהרות המפורטות דלעיל ולהלן בחוזה, מעניקה הרשות למ

 ___ ___, ___, ___, ___, ___,-כבמפרט המתחמים המסומן/ים  התעופה חיפה שדהב במתחם/ים
 /םואות ___, ___ -המסומן/ים במפרט המתחמים כהתעופה ראש פינה  שדהתחם/ים בבמו/או 

, והכל בכפוף לשאר ההוראות, המגבלות והתנאים המפורטים משתמשתקצה הרשות לשימושו של ה
  ;בחוזה זה

  לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן:

  מבוא ונספחים .1

  י נפרד הימנו, ויקראו ביחד עמו. המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלת

  שנותפרהגדרות מושגים ו .2

  1981-לחוק הפרשנות, התשמ"א 29על החוזה יחול סעיף  .2.1

 המשתמשהתאמה ו/או דו משמעות בין החוזה לבין נספחיו, יהיה -בכל מקרה של סתירה ו/או אי .2.2
די, במפורש מחויב להוראה הנקובה בחוזה, אלא אם תקבע הרשות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלע

 ובכתב. 

התאמה ו/או דו משמעות בין -לעיל, בכל מקרה של סתירה ו/או אי 2.2 מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .2.3
, אלא אם המשתמש כלפימחויב להוראה המחמירה  המשתמשנספחי החוזה, לבין עצמם, יהיה 
 דעתה הבלעדי, במפורש ובכתב. תקבע הרשות אחרת, על פי שיקול 

כותרות סעיפי החוזה נועדו לצרכי הנוחות בלבד, ולא יהיה בהן כדי לשמש פירוש לסעיפי החוזה  .2.4
 ו/או כדי להשפיע על תוכנם. 

פירוש שר הדברים מחייב ְק להלן הפירושים שבצידם, אלא אם הֶ  וגדריםבחוזה יהיו למונחים המ .2.5
 אחר:
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  ;1991-א"נ, התשת רשות שדות התעופה (אגרות)על פי תקנוכהגדרתן  -  "אגרות"

פעילות העסקית לוכן  המתחם/יםתכנון ולהתאמת ההרשאה לבגין תשלום  - "דמי הרשאה"
  ;הינו חלק מדמי ההרשאה המשולביםאשר  ,במתחם/ים

הינו חלק מדמי אשר , המתחמיםשימוש בכל אחד מלתשלום בגין ההרשאה  -  "דמי שימוש"
  ;ההרשאה המשולבים

דמי "
  "רותיםשי

אחד כל ב) ככל שיסופקובגין השירותים הבסיסיים שיסופקו ( תשלום -
  , ואשר הינו חלק מדמי ההרשאה המשולבים;המתחמיםמ

 דמי שירותים"
  "נוספים

שיסופקו לו  השירותים הנוספים בגין, לרשות משתמשהם תשלום אותו ישל -
ישולמו  ,יחושבו והם, יםד מהמתחמאח) על ידי הרשות לכל ככל שיסופקו(

  להלן; 13.2  בהתאם לסעיףויעודכנו לרשות 

דמי הרשאה "
  "משולבים

יוקצה מתחם אשר כל בגין  ,לרשות משתמשם הישל תשלום שנתי אותו -
) דמי ההרשאה; i(כל אלה: את גם לשימושו על ידי הרשות, ותשלום זה יכלול 

)iiי השימוש; () דמiiiדמי השירותים (.  

עבור אותו מתחם  משתמשה נקבסכום אותו גובה התשלום יהיה בהתאם ל
) ומצורף כנספח לחוזה (שהינו חלק ממסמכי המכרז בטופס ההצעה הכספית

 ןיעודכולרשות  םישול עבור כל מתחם בו הוכרז כזוכה, ותשלום זה יחושב,
  ;13.1  ובים בסעיף, הכול באופן ובתנאים הנקת חוזהמידי שנ

  ;כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיוזה, על חוזה  -  "החוזה"

" או המתחם"
  "המתחמים"

אשר הרשות תקצה את  ,כמפורט במפרט המתחמיםמשרדים ודלפקי שירות  -
גם  "המתחם/ים"זה יכלול המונח . בחוזה משתמשיםל ההרשאה לשימוש בהם

   ;את הציוד הקבוע הכלול במסגרת החוזה

או  "יתרה"
  "היתרים"

הסכמה, החלטה, צו וכיו"ב , , היתר, רישיון, רישוי, תקןאישורלרבות כל  -
הנדרשים על פי כל דין לרבות כל רשות מוסמכת, ו/או על פי התחייבות חוזית 

ל הסמכה ו/או תעודה שהותקנו ו/או ו/או על פי כל החלטה אחרת, ולרבות כ
הוצאו מכוחם, באמצעותם ו/או לצרכי אכיפתם ו/או שהונפקו ו/או שהנפקתם 
דרושה מכוחם, באמצעותם ו/או לצרכי אכיפתם, והכל (א) כפי שישתנה ו/או 

(ב) בקשר ישיר או  -יעודכן ו/או יוחלף מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות ו 
בחוזה ובנוסף (ג) בין אם נזכרו  המשתמשבויות עקיף עם ביצוע מלוא התחיי
   ;בחוזה במפורש ובין אם לאו

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

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

  ;____פי ממוצע - על ____ , ובנקודות1.1.2016 ביוםהמדד הידוע  - "דד הבסיסיהמ"

מורשה "
חתימה 

  "במשתמש

, מי שמוסמך שתמשממי שמוסמך לחייב בחתימתו, לכל דבר ועניין, את ה -
, בכל שתמשמומי שיוסמך לחייב בחתימתו את ה משתמשלחתום בשם ה

  ;חוזההקשור ל

  כזוכה; המשתמש הוכרז, בו 2016/15/080/013/00 מספר פומבימכרז  -  "המכרז"

  ;(כהגדרת מונח זה להלן) שדהמנהל ה -  "המנהל"

 מנהל"
  "במשתמש

, וכן כל מי 1999-, כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"טשתמשמנושא משרה ב -
  ;פעילותו, את משתמששינהל בפועל, מטעם ה

 מפרט"
  "המתחמים

שיעודכנו מעת לעת,  טים, כפי, לרבות תשריהמתחמיםמפרט המתאר את  -
  ;כחלק בלתי נפרד הימנו 'א נספח כ לחוזהף המצור

 "המשתמש"
או 

  "המשתמשים"

 הם/ושלגבי ים/במתחםמורשה לעשות שימוש אשר הזוכים במכרז מכל אחד  -
 ;מי מטעמו ם וכיו"ב כל, לרבות כל נציגיו ומורשיו המוסמכיהוכרזה הצעתו כזוכה

פרה ה"
  "יסודית

לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת  6הפרה יסודית של החוזה, כהגדרתה בסעיף  -
שלגביו נאמר כי הפרתו מהווה , וכן כל סעיף בחוזה 1970-שתשל"אחוזה), 

   ;הפרה יסודית

  ;נייןחיפה ו/או שדה התעופה ראש פינה, לפי העשדה התעופה  -ו/או  "שדהה"
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  "השדות"

  ;חודש למניין הגרגוריאני -  "חודש"

לרבות כל חוק, תקנה, צו, כלל, פסיקת רשות שיפוטית מוסמכת, חוקי עזר, צו  -  "דין כל"
), פקודה, תקן לעילמינהלי, תוכנית בת תוקף, הנחייה, דרישה, היתר (כהגדרתו 

תנה ), והכל (א) כפי שישלהלןמחייב, הוראה מאת רשויות מוסמכות (כהגדרתן 
(ב) בקשר ישיר  -ו/או יעודכן ו/או יוחלף מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות ו 

בחוזה ובנוסף (ג) בין אם נזכרו  המשתמשאו עקיף עם ביצוע מלוא התחייבויות 
  ;בחוזה במפורש ובין אם לאו

מסמכי "
  "המכרז

כל המסמכים הבאים, לרבות כל נספחיהם, כפי שפרסמה הרשות במסגרת  -
) טופס הזמנת הצעות, (ב) החוזה, (ג) טופס ההצעה, לרבות טופס המכרז: (א

(ד) מסמכים  ,במסגרת הצעתו למכרז המשתמשש יההצעה הכספית, כפי שהג
, ותוספות למכרז שפורסמו כדין ושקיבלו תוקף של חלק ממסמכי המכרז

  לרבות מסמכי הבהרות;

עבודות "
  "ההתאמה

 של והחיצוני במערך הפנימי לרבות, תהדרושו הפעולות או/ו העבודות כל ביצוע -
 כל קבלת וכן הנייד הקבוע והציוד הציוד של והתקנה , רכישההמתחם/ים
 לצורך הכול, דין כל פי ועל הרשות הוראות פי על כך לשם דרושיםה ההיתרים
 הפחות כלל ובמועדם מלואםב ,טרת החוזהלמ המתחם/ים התאמת

  הוראות החוזה;ל בכפוףהכל ו ,בנספח עבודות ההתאמה הנקובים בסטנדרטים

ריבית "
  "בסיסית

 3.3, סעיף 3.1.1הוראה ריבית חודשית בשיעור ריבית החשב הכללי, כהגדרתה ב -
ספר מינהל כספי, המפורסם על ידי החשב הכללי במשרד - תכ"ם להוראות
   ;האוצר

ריבית "
  "פיגורים

   ;ריבית בסיסית בתוספת מחצית האחוז לחודש -

ריבית "
  "ריסהפ

   ;שיעור שנתי, בתוספת מחצית האחוז לשנהחישוב/ריבית בסיסית ב -

רשות "
או  "מוסמכת

רשויות "
  "מוסמכות

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

חברת החשמל, משרד הבריאות, המשרד  הכבאות, פיקוד העורף, משטרה,
  ;להגנת הסביבה, וכן רשויות העוסקות במים וביוב, גז, בזק, טל"כ וכיו"ב

 שירותים"
  "בסיסיים

  ;12.1 כל השירותים הנקובים בסעיף  -

שירותים "
  "נוספים

   ;12.2  השירותים הנקובים בסעיף -

בינואר  1יום המתחילה ב תקשרותמשנות תקופת ההקלנדארית כל שנה  -  "שנת חוזה"
הראשונה של הקלנדארית השנה  מעטלבדצמבר שלאחריו,  31יום ומסתיימת ב

תקופת ההתקשרות, המתחילה במועד תחילת תקופת ההתקשרות ומסתיימת 
האחרונה של  הקלנדאריתהשנה  מעטלשל אותה שנה, ובדצמבר  31- ביום ה

 1 יוםהמתחילה ב(או תקופות ההארכה, ככל שתמומשנה) תקופת ההתקשרות 
 תקופות(או  בינואר של אותה שנה ומסתיימת במועד סיום תקופת ההתקשרות

   ;)שתמומשנה ככל, ההארכה

  ייצוג הצדדים .3

 .או מי מטעמוהינו המנהל, בא כוח הרשות לצרכי החוזה  .3.1

 .אשר מונו לשם כך ופעול באמצעות גורמים נוספים מטעמל שאיא כוח הרשות רב .3.2

הרשות רשאית להחליף, מפעם לפעם, את באי כוחה האמורים לעניינים המפורטים בסעיף זה לעיל,  .3.3
 .הודעה על כך בכתב למשתמשאו להוסיף עליהם אחרים, ובלבד שנתנה 

 :י החוזה, הוארשאי ו/או חייב לעשותו לפ המשתמש, לכל עניין שהמשתמשבא כוח  .3.4

, מזמן לזמן, את המשתמש בתאגידאותו אדם שימלא  -במקרה של משתמש שהינו תאגיד  .3.4.1
 . המשתמשהתפקיד של המנהל הכללי של 

 המשתמש עצמו. –במקרה של משתמש שהינו עוסק מורשה  .3.4.2
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רשאי להחליף, מפעם לפעם, את בא כוחו, וכן לקבוע בנוסף עליו בא כוח לכל עניין הנדון  המשתמש
 .חוזה, ובלבד שקיבל לשם כך את אישור הרשות, מראש ובכתבב

  תקופת ההתקשרות .4

תחילת החוזה ייכנס לתקפו מהיום בו חתמה הרשות על החוזה (להלן: "ותקופת ההתקשרות תחל  .4.1
, לפי שיקול דעתה בהודעה מנומקת בכתב אם הורתה הרשות אחרת, למעט ")תקשרותתקופת הה

תקופת (להלן: " שנים ממועד מסירת החזקה 3בתום  ותסתיים להלן 4.2  הבלעדי, כמפורט בסעיף
 ., או במועד אחר במקרה בו נאמר מפורשות אחרות בחוזה")ההתקשרות

במהלך תקופת ההתקשרות  השדבעל אף האמור בסעיף קטן זה לעיל, במקרה בו תופסק הפעילות 
(והכוונה  מרשות מוסמכת על פינוי השדה ו/או הפסקת הפעלתו בידי הרשות בשל הוראה שלטונית

, יבואו ההרשאה והחוזה לסיומם להפסקה שאינה אמורה במפורש לעיל ו/או במסמכי המכרז)
מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק  משתמשוהבאופן חלקי או מלא (לפי העניין), 

למשך  שימוש במתחם/יםרבות טענה בדבר הסתמכותו לקבלת הרשאה למלטעון כל טענה בשל כך, ל
ובפרט טענות שעניינן השקעות תקופות ההארכה (כולן או חלקן)  למשךו/או ההתקשרות כל תקופת 

 /ים.מתחםבקשר עם ה משתמשאותן השקיע ה

 דחיית תחילת תקופת ההתקשרות .4.2

לאחר סיום  לרבות ,ההתקשרותעל דחיית תחילת תקופת  משתמשהרשות תהיה רשאית להודיע ל
. , בכתב, באמצעות החלטה שתתקבל לשם כך על ידי המנהלהליכי המכרז וההודעה על כך למשתמש

   יה וכן תקבע מועד לתחילת תקופת ההתקשרות.יההודעה תנמק את סיבת הדח

יחולו במקרה שהודיעה הרשות (על פי החלטת המנהל), על דחיית תחילת תקופת ההתקשרות ו/או 
יכובים כלשהם במועד תחילת תקופת ההתקשרות כתוצאה מצו של בית משפט מוסמך ובין מכל ע

ידחה ו/או יוארך מועד תחילת תקופת ההתקשרות למועד אותו אזי סיבה אחרת ו/או נוספת שהיא, 
בלתי חוזר וכן סופי, מלא ומוותר בזאת באופן  משתמשתקבע הרשות על פי שיקול דעתה הבלעדי וה

ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי בגין כך כלפי הרשות ו/או  יהיה מנוע
לשיפוי ו/או פיצוי מכל סוג שהוא. למען הסר  משתמשכלפי כל מי מטעמה, ובכלל זה, לא יהיו זכאי ה

מנת לגרוע מזכותה של הרשות לביטול החוזה זה על  4.2  ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף
  .להלן 4.5  בהתאם להוראות סעיף

 המשתמשיםכל רק לתקשרות לא כי הרשות תהיה רשאית לדחות את תחילת תקופת הה מובהר
מוותר  משתמשהו ,, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלטמשתמשיםביחד, אלא גם לחלק מה

מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או  הבזאת, באופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן יהי
  .הנוספים משתמשיםלבין מי מה וטענה בקשר לכך, לרבות טענות שמקורן בחוסר שוויון בינ

 הארכת תקופת ההתקשרות .4.3

את תקופת  פי שיקול דעתה הבלעדי, המלא והסופי, להאריך-הרשות זכאית, על .4.3.1
חודשים  36ההתקשרות, בתקופה נוספת או בתקופות נוספות, שאורכן הכולל לא יעלה על 

", זכות הברירהזכות הרשות כאמור תיקרא להלן: "בכל תמהיל שתקבע הרשות (
 .")תקופות ההארכהלהלן: "והתקופות בהן יוארך החוזה כאמור תיקראנה 

, שתימסר המשתמשאל ה בכתב מהרשות עשה באמצעות מתן הודעיי מימוש זכות הברירה .4.3.2
) ימים לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או תום כל אחת מתקופות שישים( 60לפחות 

ההארכה, לפי העניין, ובה תצוין תקופת ההארכה הנדרשת. ניתנה הודעה כאמור, תקופת 
ההתקשרות ו/או כל אחת מתקופות ההארכה תוארך למשך התקופה הנקובה בהודעה. 

, אלא אם קבעה הרשות כל תנאיו והוראותיו, ימשיך לחול גם בתקופות ההארכה החוזה, על
 .אחרת בהתאם להוראות סעיף קטן זה להלן

משולבים בשינוי דמי ההרשאה ה זכות הברירההרשות תהא רשאית להתנות את מימוש  .4.3.3
וכן להתנות את ההארכה בשינוי או כל תשלום אחר, זה חוזה על פי  משתמשבהם מחויב ה

 .ממנגנוני התשלום הקבועים בחוזה, הכל לפי נסיבות הענייןמי 

זכות הברירה כלפי מי את  לממשאו שלא  לממשמובהר כי הרשות תהיה רשאית  .4.3.4
מימוש זכות הברירה כלפי מי או חלקם) ו/או להתנות את ו/(כולם  מהמשתמשים
די (כולם ו/או חלקם), בתנאים שונים, הכול על פי שיקול דעתה הבלע מהמשתמשים
מנוע ומושתק  המוותר בזאת, באופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן יהי משתמשוהמוחלט וה

מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך, לרבות טענות שמקורן בחוסר שוויון בינם לבין 
  .הנוספים משתמשיםמי מה
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 הפסקה זמנית .4.4

המתחם/ים, נות את ו/או לפהפעילות כי בכל עת שתבוא דרישה מהרשות להפסיק את  ידוע לזוכה
ייב להפסיק את ח הזוכה יההי, או אחרים או תפעוליים ם, מחמת נימוקים ביטחונייכולם או חלקם

בדרישה;  תוך פרק הזמן שייקבע ואת כל ציוד מנו/הם, ולסלק מהמתחם/יםלהתפנות מהפעילות ו/או 
לת הודעה מאת החוזה ייחשב כאילו הופסק זמנית או חלקית עם מסירת הדרישה כאמור ועד לקב

  הרשות תודיע למציע הזוכה על נימוקי ההפסקה ומועד משוער לסיומה. .הרשות בדבר חידוש ביצועו

  :במקרה של הפסקה זמנית כאמור, יחול האמור להלן

 עסקים ימי 7פעילות תוך תחודש ההודעה על חידוש ביצוע החוזה, משתמש הרשות ל נתנה .4.4.1
 .המשתמש לבין רשותבין  ממתן ההודעה כאמור או כפי שהוסכם אחרת

באותו פרק הזמן של תקופת ההפסקה הזמנית ובלבד שסה"כ ההתקשרות תקופת תוארך  .4.4.2
תקופת ההפסקה הזמנית, לא יחד עם  (ככל שתחולנה) על הארכותיהההתקשרות תקופת 

 .יעלו על עשר שנים

האפשרות  ימים, תינתן למשתמש 120-ארך למעלה מהזמנית תי ההפסקהתקופת במקרה ש .4.4.3
, ובלבד (א) שהודיע על כך לרשות בכתב, לפחות להודיע על סיום ההתקשרות בין הצדדים

 45יום לפני מועד סיום ההתקשרות, וכן כי (ב) הודעה כאמור תימסר לא יאוחר מתום  90
 .ימים מתום ההפסקה הזמנית הנ"ל

שעות ממועד הפסקת  72החל מחלוף  משולביםיב בתשלום דמי הרשאה לא יחו משתמשה .4.4.4
אף  דמי הרשאה משולביםמתשלום  משתמשה הפעילות ועד לחידושה. במקרה זה יזוכה

 ., רטרואקטיביתהשעות 72בגין אותם 

 ביטול ההתקשרות .4.5

במסמכי המכרז (לרבות החוזה) בכלל, ולאמור מוסכם ומוצהר בזה, כי למרות האמור  .4.5.1
הרשות תהא רשאית, לבטל את החוזה ו/או להפסיק את  רט,בפ זה לעיל 4  בסעיף

במהלך תקשרות או ההתקשרות לפי החוזה, כולה או חלקה, לפני מועד תחילת תקופת הה
 30בהודעה מוקדמת של ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה), וזאת  תקשרותההתקופת 

זה על מנת לגרוע מזכותה של  4.5 ימים. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף 
חוזה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרשות ב האמורים במקריםהרשות, לבטל את החוזה 

  תנמק את הסיבות אשר בגללן ההתקשרות תבוטל. 

ת מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי ביטול החוזה ו/או הפסקת תקופ משתמשה .4.5.2
(לרבות בנסיבות בהן תבחר הרשות, על פי שיקול  הברירה זכות מימושההתקשרות ו/או אי 

), הינה זכות משתמשיםרק לחלק מה הברירה זכות את ממשדעתה הבלעדי והמוחלט, ל
המוקנית לרשות, וכי, בקרות איזה מהמקרים האמורים, הוא מוותר בזאת באופן בלתי 

ן כל טענה בשל כך, לרבות טענה בדבר הסתמכותו חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעו
תקופות  למשך/ים למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או במתחם שימושלקבלת הרשאה ל

 ) ובפרט טענות שעניינן השקעות אותן השקיעשתחולנה ככלההארכה (כולן או חלקן, 
 /ים.מתחםבקשר עם ה משתמשה

  ההתקשרות ותנאיה .5

 הרשות מעניקה, ובמועדן במלואן, זה בחוזה כמפורט, משמשתה התחייבויות כל למילוי בכפוף .5.1
הניתנת לביטול שאינה בלעדית, מקבל בזאת מהרשות, הרשאה הדירה,  המשתמשו למשתמשבזאת 

) As-Is( וא/םכפי שה ו/םובמצב ו/ם, במיקוממתחם/ים בשדהשימוש בבכל עת ומוגבלת בזמן ל
 המפורטים בחוזה ובנספחיו. במועד תחילת תקופת ההתקשרות, הכול באופן ובתנאים 

האמורים  שלומיםלרשות את הת המשתמשלעיל, ישלם  5.1 בתמורה להרשאה הנקובה בסעיף  .5.2
וכן כל לכל צד שלישי  לשלם המשתמשלהלן, וזאת מבלי לגרוע מכל תשלום אותו מחויב  13 בסעיף 

 על פי החוזה.תשלום אחר לרשות, 

 ים הנוספיםהמשתמש .5.3

 מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר כדלקמן:  המשתמש

 נוספים. משתמשיםקיימים ו/או פועלים שבשדה כי ידוע לו  .5.3.1

ים המשתמשתיו, באופן מלא, עם יושא באחריות לשתף פעולה ולתאם את פעילויי כי .5.3.2
ים המשתמשפי החוזה, לבין פעילות -, בכל נקודת ממשק שבין פעילותו עלספיםנוה
ים המשתמשו למי מה/אשר הוקצ מתחם/יםא) שלא יכנס ל(, ובכלל האמור: נוספיםה

ב) שלא יתפוש חזקה ייחודית בכל שטח שלא הוקצה לשימושו במסגרת החוזה; (הנוספים; 
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ים המשתמשות אותה מקיימים הרשות ובאופן המשתלב עם הפעיל קיים את פעילותוג) י(
בצע בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, כל פעולה שהיא, העלולה ללא (ד) ש, בשדההנוספים 

להוות הפרעה ו/או הגבלה ו/או מפגע ו/או מטרד ו/או שיש בה על מנת לגרום נזק או אי 
 .קוחותיהםים הנוספים ו/או לכל מי מטעמם, לרבות לציבור ללמשתמשנוחות, לרשות ו/או 

לטיבם ולמהותם של הקשרים (א) שא באחריות המלאה והבלעדית יי המשתמש
ים המשתמשהאדמיניסטרטיביים ו/או התפעוליים ו/או לכל קשר אחר שבינו לבין 

 אלו לעיל.של הפרת התחייבויות (ישירות ועקיפות) תוצאותיה  ל, וכן (ב) לכהנוספים

 המשתמששהיא, מפורשת או משתמעת, ובכל אחריות מכל מין וסוג שא ילא תהרשות  .5.3.3
מוותר בזאת, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כלפי הרשות כל טענה ו/או דרישה ו/או 

בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרמו לו ו/או לכל מי מטעמו, (א) תביעה מכל מין וסוג שהיא, 
פעילותם ין , וכן (ב) בגים הנוספיםהמשתמשבקשר ישיר ו/או עקיף למעשה ו/או מחדל של 

ים הנוספים ו/או מי מטעמם, לרבות שיתוף הפעולה של המשתמשו/או להתנהלותם של 
 . המשתמשים הנוספים כאמור עם המשתמש

פנה , יָ לעיל ו/או לכל מי מטעמו נזק ו/או אובדן כאמור למשתמשבכל מקרה שבו נגרם  .5.3.4
פים ים הנוסהמשתמש, במישרין כנגד בקשר לכךכל טענה ו/או תביעה  המשתמש

את זכויותיה כלפי  למשתמשהרלוונטיים, וכנגדם בלבד. לשם כך, תמחה הרשות 
(ולצורך זה  למשתמשים הנוספים, ככל שהן רלוונטיות לנזק ו/או לאובדן שנגרם המשתמש

ים המשתמש, כלפי המשתמשבלבד), וכל זאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות כלפי 
 הנוספים ו/או כלפי מי מטעמם. 

יפצה ו/או ישפה את הרשות, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או אובדן  תמשהמש .5.3.5
ו/או פגם ו/או ליקוי ו/או קלקול ו/או תקלה ו/או עלות ו/או תשלום ו/או הוצאה, מכל מין 
וסוג שהם, ישירים ו/או עקיפים, שנגרמו לרשות ו/או שבהן נשאה הרשות, במישרין ו/או 

 זה לעיל.  5.3 על פי סעיף  המשתמשחריות בעקיפין, והמצויים בא

 מנת להוות חוזה לטובת צד שלישי.זה לעיל על  5.3 אין באמור בסעיף  .5.3.6

תפת במכרז, כאמור הצעה משו בו המשתמש הינו תאגיד משותף של מספר מציעים שהגישובמקרה ו .5.4
 -  הנ"ל) 8.6המציע המוביל (כהגדרתו בסעיף בטופס הזמנת ההצעות במכרז, אזי  8.6בסעיף 

(או עד סיום תקופת החודשים הראשונים ממועד מסירת החזקה  24יחזיק במהלך  המשתמש
במקרה של יותר ממוביל מקצועי אחד)  67%(או  51%לפחות בההתקשרות, לפי המוקדם מביניהם) 

 .מניות ומיתר אמצעי השליטה בתאגיד המשותףמה

במכרז ובחוזה מהוות תנאי ידוע לו שהצהרותיו והתחייבויותיו  כי ומצהיר מאשר המשתמש .5.5
להתקשרות עימו. המשתמש מתחייב כי יודיע לרשות מיידית בכתב על כל שינוי שיחול באיזה מהן, 

 בחוזה. חובות וההתחייבויות של המשתמשאו על כל נסיבה שעלולה לגרוע ו/או לפגוע בביצוע איזה מה

  השימוש במתחמים .6

המשתמש מתחייב לקבל את החזקה במתחם/ים במועד בו תודיע לו הרשות על כך בכתב, לאחר  .6.1
"). מובהר כי ממועד מסירת החזקה יחולו מועד מסירת החזקהתחילת תקופת ההתקשרות (להלן: "

, לרבות חובת התשלומים השונים, גם יםלמתחם/כל החובות האמורות בחוזה על המשתמש ביחס 
ים מהרשות במועד האמור בהודעת ם/אם המשתמש לא עמד בחובתו לקבל את החזקה במתח

 הרשות.

אך ורק לצורך קיום הפעילות עליה הצהיר במסגרת  המשתמש מתחייב לעשות במתחם/ים שימוש .6.2
אך ורק בהתאם , וכל זאת ההצעה שהגיש במכרז כפעילות שהוא מתכוון לקיים במתחם/ים

 במתחם/ים. האמור השימושלהוראות החוזה, וכל עוד החוזה מתיר לו את 

למען הסר ספק מובהר כי המשתמש יהיה רשאי לבצע במתחם/ים שימושים לוגיסטיים ו/או 
בלבד הנלווים/תומכים בפעילותו המסחרית המורשית. בכלל האמור המשתמש  םאדמיניסטרטיביי

תה קיים ממשק מסחרי, עקיף או ישיר, בינו ו/או מי מטעמו לבין לא יקיים כל פעילות במסגר
לקוחותיו, במסגרתה בין היתר מוענקים/נמכרים ללקוחותיו שירותים/טובין, אלא אם קיבל 

 הרשאה בכתב ובמפורש מטעם הרשות ולאחר שיסוכמו תנאי ההרשאה החדשים. 

ל מי מטעמו (לרבות עובדיו, שא באחריות המלאה והבלעדית, על חשבונו, שהוא וכיי המשתמש .6.3
 מתחם/יםהעל  וישמר; זהירסביר ובאופן  ויתחזקו אותם מתחם/יםב ספקיו ומבקריו), ישתמשו

מגרימת ם; ימנעו וסביבת מתחם/יםהעל ניקיון ; ישמרו במצב טוב, תקין וראוי לשימושוסביבתם, 
אמצעי הזהירות כל ב וסביבתם ואף ינקטו מתחם/ים, השחתה, פגם וליקוי של הקלקול, נזק

 .ההתקשרותבמהלך כל תקופת לשם כך, והכול הדרושים 
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, מטרד, ריח, מפגע ,הגבלה, כל פעולה שהיא, העלולה להוות הפרעהלא לעשות המשתמש מתחייב  .6.4
ו/או שיש בה על מנת לגרום נזק או אי נוחות, וזאת הן לרשות ו/או לכל מי מטעמה ו/או לציבור  רעש

צד שלישי שהוא, לרבות מקבלי הרשאה נוספים מטעם הרשות ו/או ו/או לכל  שדההמשתמשים ב
 .שדהלתפעולו ו/או לפעילותו הסדירה של ה

, למערכות התשתית שבהם, או למקרקעין מתחם/יםלא להוסיף כל תוספת להמשתמש מתחייב  .6.5
, ולא להקים ו/או לבנות ו/או להציב ו/או להתקין האמוראו לשנות חלק משעליהם המתחם/ים, 

לשפץ, כל מבנה ו/או קיר ו/או מתקן ו/או ציוד ו/או ריהוט ו/או כל דבר אחר בקשר עם  ו/או
"), אלא בהתאם השינויים" או "במתחם/יםשינויים או בכל חלק מהם (להלן, יחדיו: " מתחם/יםה

 הרשות השריאובכפוף להסכמת הרשות שתינתן לשם כך מראש ובכתב, בהתאם לתנאי ההסכמה. 
האמורים, על אחריותו המלאה , יתבצעו כל השינויים מתחם/יםיים בלבצע שינו למשתמש

והבלעדית ועל חשבונו של המשתמש, ויחולו בעניין ביצועם שאר ההוראות המתייחסות לעבודות 
 .ההתאמה, בשינויים המחויבים

, אזי מבלי לגרוע מראש ובכתב הרשותמבלי שקיבל את הסכמת  מתחם/יםים בשינוי המשתמש ביצע
ות העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי דין (לרבות ביטול החוזה), תהיה הרשות רשאית מכל זכ

ים (כולם או חלקם, להסיר את השינוי משתמשלדרוש מה(א)  לנקוט בכל אחת מהפעולות הבאות:
אחריותו המלאה והבלעדית ועל לקדמותו, על  מתחם/יםהולהחזיר את מצב לבחירת הרשות), 

, את כל הציוד, החומרים ושאר המיטלטלין, מכל מין וסוג מתחם/יםולסלק מה -  ובכלל זאת חשבונו
רישת הרשות או מייד עם קבלת ד בקשר עם ביצוע השינויים, וזאת מתחם/יםשהם, המצויים ב

 (או תקופות ההארכה, ככל שתחולנה), הכול לבחירת הרשות; (ב) התקשרותלאחר תום תקופת ה
המלא  הלרכושבאופן שבו יחשבו השינויים האמורים , חלקם) ים (כולם אולהותיר את השינוי

כל תשלום ו/או בגינם יהא זכאי לדרוש ו/או לקבל  משתמשמבלי שהוזאת , הרשותוהבלעדי של 
  ו/או שיפוי, מכל מין וסוג. פיצוי

 מתחם/יםלשנגרמו  , השחתה, פגם וליקויקלקול, על כל נזק רשותלהודיע להמשתמש מתחייב  .6.6
בנוסף, יישא המשתמש באחריות המלאה מייד עם גילויים. וזאת  ו לציוד הרשותו/אוסביבתם 

, קלקול, נזקוהבלעדית, לבצע על חשבונו, אף מבלי שקיבל לשם כך הוראה מהרשות, תיקון של כל 
על ידי המשתמש וכל מי מטעמו (לרבות עובדיו, ספקיו  מתחם/יםלהשחתה, פגם וליקוי שנגרמו 

 באמצעות בעלי מקצוע מיומנים, מתחם/יםזוקה שוטפת וסדירה של הומבקריו) וכן לבצע תח
, תוך זמן סביר ובהתאם להוראות (לרבות תיקון, אחזקת ו/או החלפת הציוד הקבוע והציוד הנייד)

  החוזה ונספחיו.

במתחם/ים לדווח למנהל על כל ליקוי במתקני החשמל ובמכשירים החשמליים המשתמש מתחייב  .6.7
  .הם כדי לגרום למפגע ו/או על כל ליקוי אחרשיש ב ו/או בסביבתם

לנקוט את כל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע שריפות או נזקים או תקלות המשתמש מתחייב  .6.8
, ולמלא אחר כל הוראות המנהל ו/או הרשות מתחם/יםו/או במקומות סמוכים ל מתחם/יםאחרות ב

  .בעניין זההמוסמכת לכך 

  ליותו: בגדר האמור ומבלי לפגוע בכל

כל חומר העלול להתלקח או להתפוצץ, או  ,מתחם/ים או בסביבתםבלא לאחסן או להחזיק  .6.8.1
 .כל חומר אחר שיש בו משום סכנה, אלא בהסכמת המנהל, בכתב ומראש

 .להקפיד על הרחקת חומרים דליקים מקרבת מתקני החשמל .6.8.2

ים של כיבוי לקיים את הוראות הרשות וכל רשות מוסמכת אחרת הקשורים לסדרים ולנהל .6.8.3
  .אש או מניעת שריפות

 עבודות התאמה .6.9

ההתאמה, שא באחריות המלאה והבלעדית להשלים, על חשבונו, את ביצוען של עבודות יי משתמשה
  .כהגדרתן בחוזה זה

עבודות ההתאמה והשלמתן, לרבות התייחסות להליך קבלת אישור הרשות את השלמת כל חלק 
הדרך, לוחות הזמנים ויתר התנאים המפורטים לשם כך  מעבודות ההתאמה, יתבצעו בהתאם לאבני

  לפי העניין., בנספח עבודות ההתאמה וביתר נספחי החוזה הרלוונטיים

יידרש במקרה שמועד מסירת החזקה, ולקודם  משתמשלרשות הלא יועמדו המתחם/ים יודגש כי 
באמור  ומבלי שיהיה המשתמש לבצע עבודות התאמה במתחם/ים, יתבצעו אלו לאחר מועד קבלת החזקה,

ממועד  מחובות המשתמש ביחס למתחם/ים שיחולועל מנת להוות עילה לגריעה ו/או להפחתה של איזה 
 החוזה.  על פי לכל צד שלישיו/או התשלומים אותם חייב המשתמש לשלם לרשות מסירת החזקה, לרבות 

תיקון, הוספה, החלפה, הרשות תהיה רשאית לדרוש מהמשתמש לבצע, על חשבונו בלבד, כל עבודה,  .6.10
(לרבות הציוד הקבוע והציוד הנייד הכלול במסגרתם), אף שאינם כלולים בנספח  מתחם/יםאחזקה ב
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יתבצע בכל עת על פי הוראות כל דין (להלן:  מתחם/יםהאחזקה, וכל זאת על מנת שהשימוש ב
 .")עבודות על פי דין"

ודה, תיקון, הוספה, החלפה, אחזקה כמו כן, תהיה הרשות רשאית לדרוש מהמשתמש לבצע כל עב
 או האחזקה בנספח אינו שמקורן(לרבות הציוד הקבוע והציוד הנייד הכלול במסגרתם)  מתחם/יםב

  ").עבודות נוספותבהוראות כל דין (להלן: "

העבודות על פי דין והעבודות הנוספות יתבצעו באופן ובתנאים הנקובים עבור עבודות ההתאמה, 
  ם.בשינויים המחויבי

בגין העבודות הנוספות בלבד, יהיה המשתמש זכאי להחזר הוצאות ישירות שהוציא בפועל בגין 
ביצוען, כשהן מחושבות על בסיס חשבוניות מקוריות בכתב שיומצאו לאישור הרשות ועד לסך 

"). החזר ההוצאות, בתוספת החזר ההוצאותמקסימאלי שתואם מראש ובכתב עם הרשות (להלן: "
ימים ממועד אישור הרשות בכתב את השלמתן המוצלחת של  45ישולם למשתמש תוך מע"מ כדין, 

העבודות הנוספות, בימי התשלום המקובלים ברשות וכנגד חשבונית מס כדין. מובהר כי מלבד החזר 
ההוצאות לא יהיה המשתמש זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג והוא מוותר בזאת ויהיה מנוע 

   ות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג בקשר לכך.ומושתק מלהעל

 זכויות הצדדים במתחם/ים .6.11

במהלך תקופת ההתקשרות ובמסגרת ההרשאה, תעניק הרשות למשתמש זכות שימוש  .6.11.1
 –(ובכל מקרה  והניתנת לביטול בכל עת מוגבלת בזמןלא בלעדית, , לא ייחודית, הדירה

ובציוד הקבוע בלבד  מתחם/יםב תתבטל מעיקרה עם ביטול החוזה מכל סיבה שהיא),
הכלול במסגרתם, וכל זאת אך ורק על מנת לאפשר למשתמש לבצע את עבודות ההתאמה 

, וכי מעבר לזכות מתחם/ים שימוש בהתאם לחוזה(במידת הצורך) וכן על מנת לעשות ב
השימוש האמורה ולגדריה, לא יהיה המשתמש בעל כל זכות, קניינית או אחרת, מכל מין 

  ובציוד הקבוע הכלול במסגרתם. מתחם/יםבוסוג, 

  מאשר ומצהיר בזה: משתמשהמבלי לגרוע מהאמור, 

יהיה  ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה) תקשרותכי במהלך תקופת הה .6.11.1.1
  .מתחם/יםרשות בלבד ב- בר משתמשה

בפועל השימוש עצם ו/או  מתחם/יםלהשתמש ב משתמשכי ההרשאה שניתנה ל .6.11.1.2
ו/או כל שינוי אותו תאפשר  במסגרת החוזהייב לשלם בהם ו/או כל תשלום שהתח
לא יתפרשו כהענקת זכות שימוש בלעדית, , מתחם/יםהרשות למשתמש לבצע ב

 ,רשו כיוצרי יחסי חכירה או שכירותלא יתפוכן לא יהוו החכרה או השכרה, 
כי אינו  בזהומתחייב בזאת, באופן סופי מלא ובלתי חוזר, מצהיר המשתמש ו

 .בע לעצמו זכות חוקית כאמורלא יתו זכאי

, אותם נקבה הרשות מכל מין וסוג , המתקנים, הכלים והמערכות,ציודהכל וכן המתחם/ים  .6.11.2
אשר על פי ו/או מתחם/ים כל המחובר בחיבור של קבע ל -בנוסף וכן בנספח הציוד הקבוע 

ש אף שאינו נקוב במפור( מתחם/יםשיקול דעתה של הרשות, הסרתו עלולה לגרום לנזק ל
מערכות מיזוג אויר, כל אחד מאלה:  –למען הסר ספק  –לרבות ), בנספח הציוד הקבוע לחוזה

בנייה, עבודות איטום, מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה, מתקני  עבודותתוצרי מזגנים, 
תברואה וחשמל, עבודות ריצוף חיפוי ואלומיניום, עבודות אבן, מתקני מיזוג אוויר על 

חשמל, מים וביוב, הסקה וקיטור, מעליות, מעלונים תשתיות תקשורת,  מערכותיהם, מתקני
, לרבות אש, מתקני אוויר דחוסוכיבוי מסגרות חרש, רכיבים מתועשים בבניין, מערכות גילוי 

בין  כל האמורוחליפיהם ו/או תיקון ואחזקה שבוצעו במסגרתם ו/או תוספות שבוצעו בהם, 
ו/או על חשבונה, על ידי הרשות  מתחם/יםו הותקנו במוקמו ו/או הוקמו ו/אבוצעו ו/או ש

 נוו/או הותק מוו/או הוק מוובין שמוקעובר לחתימת החוזה או במהלך תקופת התקשרות 
ו/או על חשבונו, עובר לחתימת החוזה או במהלך תקופת  משתמשעל ידי ה מתחם/יםב

ה המלאה והבלעדית של "), יהיו בכל עת, בבעלותהציוד הקבועהתקשרות (בחוזה זה, יחדיו: "
ו/או  משתמשעל ידי ה מתחם/יםב ן/ הותק םהוקם / מוקהציוד הקבוע במקרה שו –הרשות 

מוותר ויהיה מנוע  משתמשוה –, הדבר יהיה תקף ללא תמורה מאותו מועד על חשבונו
 .ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג בקשר לכך

כות שאינם מהווים ציוד קבוע או שאותם נקבה הרשות , המתקנים, הכלים והמערציודהכל  .6.11.3
הרשות  על ידי וזאת בין שמוקמו ו/או הוקמו ו/או הותקנו במתחם/יםבנספח הציוד הנייד,  בלבד

 מוו/או הוק מוובין שמוקו/או על חשבונה, עובר לחתימת החוזה או במהלך תקופת התקשרות 
במהלך תקופת או  שבונו, עובר לחתימת החוזהו/או על ח על ידי המשתמש במתחם/ים נוו/או הותק

עם סיומו של בלבד.  "), יוותרו בבעלותו של המשתמשהציוד הניידהתקשרות (בחוזה זה, יחדיו: "
לפרק ולסלק  ישא המשתמש באחריות לבצע את כל הדרוש על מנתיהחוזה מכל סיבה שהיא, 

 .להלן 23 בסעיף  ת המפורטותממתחם/ים את כל הציוד הנייד, ויחולו בעניין זה שאר ההוראו
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ת חוק הגנת הדייר (נוסח הוראומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בסעיף זה, זכויות ו .6.11.4
, או כל חוק אחר להגנת דיירים הקיים כיום או שייחקק בעתיד, 1972-תשל"במשולב), 

לא יחולו על חוזה זה או על יחסי  ,רים או שוכריםשכוונתם או מטרתם הגנת דיירים, חוכ
משום בנוסף, התשלומים לרשות מכוח החוזה, אין בהם  .או על המשתמש הצדדים מכוחו

 .תשלום דמי מפתח או תשלום דומה אחר

לרבות נציגיה וכן מי שהיא תבקש זאת  - יאפשר לרשות המשתמשרשות תהיה רשאית וה .6.11.5
, לכל צורך של הרשות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, בין יםלמתחם/בכל עת, להיכנס  -לגביו 

 /םולסוקרו /םמנת לבודקו-לצדדים שלישיים ו/או על המתחם/יםהיתר, על מנת להראות את 
פוטנציאליים  משתמשיםולעמוד על מידת קיום הוראות החוזה ו/או לצורך עריכת סיור ל

ו בכל דין המצריכים כניסה ו/או כדי לנקוט את האמצעים הקבועים בחוזה א מתחם/יםב
, לרבות לעניין ביצוע פעולות אחזקה ו/או תיקונים ו/או ביצוע פעולות חירום מתחם/יםל

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

 המתחם/יםהעתקה, גריעה או הוספה של  .6.12

בטיחותיות  ות,הרשות תהיה רשאית, בתיאום ובהסכמה של המשתמש, ובמקרה של נסיבות ביטחוני .6.12.1
וזאת חלקם),  אף ללא הסכמת המשתמש, להורות על העתקה של המתחם/ים (כולם או –או תפעוליות 

תכנון, התאמה  תוך תקופה אותה תקצוב הרשות לשם כך. הייתה ההעתקה כאמור, כרוכה בעלויות
והקמה, תהיה הרשות רשאית להורות למשתמש לבצע את התכנון, ההתאמה וההקמה, על 

 –(להוציא, למען הסר ספק הוצאות נו באופן שבו יהיה המשתמש זכאי בשל כך להחזר חשבו
נזקים ועלויות עקיפים או תוצאתיים, לרבות עלויות ונזקים שמקורם בהפסד הכנסה בשל 

 לעיל, בשינויים המחויבים. 6.10 בסעיף  הפסקת השימוש), ויחולו בעניין שאר ההוראות המפורטות

, בשל ההעתקה האמורה בלבד ולא בשל מעשה ו/או משתמשמובהר, כי בנסיבות בהן נבצר מה .6.12.2
שהוקצו לו המתחם/ים בכל קרי ( הבמלוא לבצע את הפעילות המותרת, משתמשמחדל של ה

שעות אזי בגין תקופת המניעות בלבד, לא ישלם  72במסגרת החוזה) לתקופה העולה על 
לתקופה זהה ההתקשרות , וכן בנוסף, תוארך תקופת תמש את דמי ההרשאה המשולביםמשה

 לתקופת המניעות בפועל, וכל זאת כסעד יחיד, מלא ובלעדי בגין האמור. 

, משתמשבשל ההעתקה האמורה בלבד ולא בשל מעשה ו/או מחדל של ה משתמשנבצר מה
תקופה ו במסגרת החוזה, לשהוקצו להמתחם/ים חלק מלבצע את הפעילות המותרת, רק ב

כאילו נגרע  שעות, יחשב אותו חלק שבו לא ניתן לבצע את הפעילות כאמור 72העולה על 
יחולו לגביו התאמות בתשלום דמי ההרשאה  –(לתקופת המניעות בפועל בלבד), ובהתאם 

המתייחסים להוספה וגריעה  המשולבים, וזאת באופן ובתנאים הנקובים לשם כך בסעיפים
 .להלן, כסעד יחיד, מלא ובלעדי בגין האמור חים במתחם/יםשטשל 

, המתחם/יםוכן לגרוע שטחים ממתחם/ים שטחים ל משתמשהרשות תהיה רשאית, להוסיף ל .6.12.3
 .מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך משתמשוה

בשאר  נאים הנקובים, תתבצע באופן ובתהמתחם/יםהקצאה או העתקת או גריעה של  .6.12.4
במועד ביצועה של כל ה נתנו לשם כך על ידישי הרשות, ובכפוף להוראות הוראות החוזה

 .הקצאה, גריעה וההעתקה, על פי העניין והנסיבות

  המשתמשהתחייבויות  .7

  ומתחייב בזה כדלקמן: , מצהירמאשר המשתמש

קצוע את כל היבטי ידוע לו שהאחריות הבלעדית והמלאה לבדוק באופן עצמאי וכבעל מכי  .7.1
דרש וקיבל מהרשות ו/או ממי מטעמה את כל המידע, ההסברים ההתקשרות בחוזה מוטלת עליו; כי 

את כל ההיבטים המסחריים ו/או בפועל כי בדק ; וההבהרות בקשר עם התקשרותו בחוזה
, התכנוני, הפיזי פיע על התקשרותו בחוזה לרבות מצבןהמשפטיים ו/או כל היבט אחר העלול להש

 הכל באופן יסודי., המתחם/ים והתשתיות הקיימות בהםוהמשפטי של  התפעולי

  מבלי לגרוע מכלליות האמור כוללת ההצהרה את כל אלו:

ההרשאה, היקפה ומגבלותיה, יישומיה השונים; האפשרויות, הסיכונים והתנאים  .7.1.1
  למימושה וניצולה וכן כדאיותה הכלכלית, העסקית והמסחרית עבור המשתמש.

א התחייבויות המשתמש על פי החוזה; תכניהם, משמעותם והשלכותיהם של הוראות מלו .7.1.2
  כל דין ושל יתר הוראות החוזה והאפשרות ליישומן;

מהותם של כל ההיתרים בהם יידרש המשתמש לעמוד ו/או שאותם יידרש לקבל, לצורך  .7.1.3
  ביצוע התחייבות המשתמש על פי החוזה.

נוני, המשפטי והפיזי; קיומו או העדרו של ציוד, סביבתם ומיקומם; מצבם התכ ,המתחמים .7.1.4
מתקנים, תשתיות ומערכות במתחמים, אפשרויות ו/או מגבלות הניצול והשימוש בהם; 
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לצרכיו ולמטרותיו (לרבות  הפעולות וההשקעות אותן יש לבצע במתחמים לצורך התאמתם
  .)דנייציוד השקעה בציוד קבוע ושל עבודות ההתאמה והיקף  ןביצועבמסגרת 

קיום מגבלות לביצוע ההתקשרות נשוא החוזה וכן קיומם של נסיבות והיבטים שונים  .7.1.5
שהינן בעלי השלכות על אופן ביצוע ההתקשרות ותוצאותיה, וכן כל חומר, נתון ומידע נוסף 

ו פרסמה הרשות במסגרת המכרז ו/או בקשר עם האמור בסעיף קטן זה לעיל, וכל תאו
 מש מצא לנכון לבדוק, לפי שיקול דעתו הבלעדי.חומר, נתון ומידע אחר שהמשת

המתחם/ים במיקומם כי על יסוד בדיקות אלה וכל בדיקה אחרת אשר מצא לנכון לערוך, מצא כי  .7.2
ילותו בשדה לשביעות רצונו לצרכיו ומטרותיו לצורך קיום פע מתאימים )As-Isובמצבם כמות שהם (

  שבחוזה.המלאה, לרבות מילוי כל הצהרותיו והתחייבויותיו 

בגין כל פגם ו/או  המשתמשלמען הסר ספק יובהר, כי לא תשמע כל טענה ו/או דרישה כלשהי מצד 
  כאמור.לצרכיו ולמטרותיו  המתחם/יםאי התאמת 

או מסמכי ייסודו להתקשרותו הסכם כי אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין,  .7.3
אינו כפוף לכל התחייבות, לרבות התחייבות  המשתמש; בחוזה ולביצוע התחייבויותיו על פיו

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

 השמרשות, פגיעה או הטלת דופי ב מכל מעשה או מחדל אשר יש בו משום כי הוא ועובדיו יימנעו .7.4
 .ההטוב ופעולותי

כי כל מצגיו, הצהרותיו והתחייבויותיו, לרבות נתונים, מסמכים, מענה, פרטים ומידע שניתנו על  .7.5
ידיו במסגרת המכרז והצעתו למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממצגיו והתחייבויותיו בחוזה (הן 

לו שאינם מצורפים) מהווים חלק בלתי נפרד ממצגיו , והן אלחוזהכנספח מסמכי המכרז המצורפים 
והתחייבויותיו שבחוזה (למעט מה שנאמר במפורש אחרת, או שגורע מהוראות החוזה) וכי הם 

 שרירים, קיימים, עדכניים ומדויקים ולא חל בהם כל שינוי.

ת, או על למלא אחר כל התקנות, הכללים וההוראות שניתנו או שיתפרסמו מזמן לזמן על ידי הרשו .7.6
, לרבות לגבי המועדים והזמנים שבהם תנוהל שדההניהול ידי כל רשות מוסמכת אחרת, לגבי 

אחר הוראות המנהל לעניין כן למלא ו בכךכל הקשור כיו"ב ו ופעילות הרשות, המשתמשפעילות 
 ., כפי שיהיו מעת לעתשדהב פעילותו

בנספח בכללים, וכן ורטות אחר כל ההוראות המפגם בקפידה,  המשתמשימלא בגדר האמור 
  .אבטחת מידע ושמירת סודיות בנספח הוראות הביטחוןו בנספח בטיחות וגיהות, בטיחות באש

הרשות תהא רשאית (אך לא חייבת), בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או 
זה קטן עיף , כל הוראה מהוראות הנספחים המפורטים בסהמשתמשלעדכן מיוזמתה ו/או לבקשת 

 יעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. כל טענה ו/או תב למשתמשלעיל, וזאת מבלי שתהיה 

 ה.ולשאר המשתמשים בשד רשותאו הטרדה ל ,הפרעה לרבים ,לא לעשות דבר שיגרום נזק, מפגע, מכשול .7.7

א באופן התואם את האינטרס של הרשות, ובכלל האמור לא ימצימלא את התחייבויותיו שבחוזה כי  .7.8
כלפי הרשות וכן יפעל על מנת להודיע לרשות, ללא דיחוי, על כל עניין כלשהו במצב של ניגוד עניינים 

במסגרתו יתעורר או שניתן יהיה להסיק ממנו באופן סביר, כי עלול להתעורר ניגוד עניינים כאמור. 
כי אם  שמשתמהאמור. ידוע ל ענייניםה מיידית להסרת ניגוד משתמשבמקרה זה האחרון יפעל ה

כאמור, שלא הוסר גם לא לאחר התרעה סבירה  כי נוצר מצב של ניגוד ענייניםתמצא הרשות, 
לתיקון המצב, תהיה הרשות רשאית, לבטל חוזה זה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד לרשותה על 

 .דין כל פי חוזה זה ו/או על פי

דין ו/או מבלי לגרוע כל /או על פי כי מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי החוזה ו .7.9
 סעיףובאופן ספציפי מבלי לגרוע מהאמור בדין,  כל על פי החוזה ו/או על פי המשתמשמחובות 

שא באחריות המלאה והבלעדית כלפי הרשות וכלפי כל יי) 19  סעיףהאחריות והביטוח שבחוזה זה (
הפרת  גין כל טענה, דרישה, תביעה או נזק מכל מין וסוג שהם, בקשר ישיר ו/או עקיף עםמי מטעמה ב
(לרבות  לרבות חובותיו לקיום הוראות כל דין בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה חוזהחובותיו לפי ה

בנושא זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, 
מתחייב כי ישפה ויפצה את הרשות מייד עם דרישתה  המשתמשמרים מסוכנים ורישוי עסקים). חו

 או שנגרמו לה בהם נדרשה לשאת םהראשונה, בגין על כל הוצאה, נזק או עלות מכל סוג ומין שה
כתוצאה מן האמור לעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחול האמור גם על גרימת מטרדים, 

 ריאות הציבור ואיכות הסביבה, אחריות בנזיקין ואחריות בנושא בטיחות וגיהות בעבודה.פגיעה בב

בשטח בו מתקיימת באופן רציף במהלך כל תקופת היממה  יםם/ממוק מתחם/יםהכי ידוע לו ש .7.10
נוספים, נוסעים, מלווים,  /משתמשיםיםמשתמשפעילות תעופתית ואשר בו מצויים באופן תדיר 

 יקיים את פעילותווגורמים רבים נוספים וכי במהלך כל תקופת ההתקשרות מקבלי פנים עובדים 
ו/או עם השירותים  שדהבצורה זהירה, באופן המשתלב עם הפעילות אותה מקיימת הרשות ב
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, על ידי הרשות ו/או על ידי מי מטעמה ולרבות על ידי בעלי הרשאה אחרים ו/או שדההמוענקים ב
 נוספים מטעם הרשות. 

עבודות ההתאמה ו/או עם ביצוע קשר עם ב נציג הרשות או כל מי מטעמוהמופעל על ידי  כי הפיקוח .7.11
משתמש לתן המנהל וכל מי מטעמו ו/או כל הנחיה ו/או הוראה ו/או אישור שיהשימוש במתחם/ים 
אלא  םאינלרבות בקשר עם ביצוע איזה מהתחייבויות המשתמש, על פי החוזה,  ו/או לכל מי מטעמו

על מנת לגרוע  אין בהםו ,רשותאו הצהרה מטעם הו/חוות דעת  יםמהוו םאינ; הם תאמצעי ביקור
ו/או כלפי צדדים שלישיים לטיב ביצועם של  רשותכלפי המאחריותו  משתמששחרר את הו/או ל

 פי החוזה.- התחייבויות המשתמש שעל

  ומגבלותות בשדהפעילות מועדי  .8

שעות היממה בהם מתקיימת פעילות בכל ימות השנה ובכל  פעילות המשתמש בשדה תורשה .8.1
 הוראות המנהל, כפי שיהיו מעת לעת. פרסום בפמ"ת ול, והכל בהתאם ובכפוף לשדהתעופתית ב

 בהתאם לתנאים הבאים: מוגבלת הפעילות בשדות פרסום המכרז,נכון למועד  .8.2

 שדה התעופה חיפה .8.2.1

 .20:00 -  08:00בימים א', ב', ד', ה' יפעל השדה, בין השעות  .8.2.1.1

 . 22:30בחורף, בקיץ עד  21:00 -  08:00(שאינם ערב חג) יפעל השדה בין השעות  בימי ג' .8.2.1.2

 . 19:00 - 07:00בימי ו' וערבי חג יפעל השדה בין השעות  .8.2.1.3

 .22:00בחורף, בקיץ עד  21:00 - 07:00בימי שבת/חג יפעל השדה בין השעות  .8.2.1.4

 שדה התעופה ראש פינה .8.2.2

 .20:00 -  08:00בימים א', ב', ד', ה' יפעל השדה, בין השעות  .8.2.2.1

 . 22:30בחורף, בקיץ עד  21:00 -  08:00בימי ג' (שאינם ערב חג) יפעל השדה בין השעות  .8.2.2.2

 . 19:00 - 07:00בימי ו' וערבי חג יפעל השדה בין השעות  .8.2.2.3

 .22:00בחורף, בקיץ עד  21:00 - 07:00בימי שבת/חג יפעל השדה בין השעות  .8.2.2.4

 .ראלשעות קיץ/חורף עפ"י שעון רשמי של מדינת יש .8.2.3

יחולו מגבלות  ההתקשרותתקופת שיתכן ובמהלך  ומצהיר ומתחייב בזאת, כי ידוע ל המשתמש .8.3
שהמגבלות ומתחייב בזאת במפורש  המשתמשנוספות, או אחרות, על שעות ההמראה. כמו כן מצהיר 

לא ישפיעו בכל  האמורות (או כל מגבלה אחרת), או ביטולן, המלא או החלקי, של המגבלות האמורות,
לרשות ו/או לצדדים שלישיים על פי החוזה, ובכלל האמור, תשלומים  םקרה על כל תשלום שישלמ

 . 4.4.4  , וזאת למעט האמור בסעיףו/או כדמי שירותים נוספים דמי הרשאה משולביםלרשות כ

  פרסום וקידום מכירות .9

סימנים שימוש בצבע, שלטים, הצבת ומין, לרבות באמצעות  , מכל סוגשדהפרסומת ופרסום ב .9.1
יתבצעו רק  שדה, וכל פרסום או פרסומת אחרים בפעילות המשתמשומודעות המפרסמות את 

  .שדהבאמצעות מי שמחזיק בהרשאה מטעם הרשות למתן שירותי פרסום ב

ל הסדר בשדות לכללי רשות שדות התעופה (שמירה ע 14מתחייב למלא אחר הוראת סעיף  המשתמש .9.2
  .1984-התעופה), התשמ"ד

  היתרים נדרשים .10

בכל ההיתרים הנדרשים  וחזיק על שמלההבלעדית לכך,  ובאחריותו ו, על חשבונמתחייב המשתמש .10.1
 בקשר, )2.5 (כהגדרת מונחים אלו בסעיף  לפי כל דין ו/או בהתאם להוראת כל רשות מוסמכת

 .מתחם/יםו/או בקשר לשימוש ב מתחם/יםחזקת הבקשר לו/או בשדה  המשתמשפעילות ל

מרשות התעופה כל ההיתרים הדרושים המשתמש יהיה בעל מבלי לגרוע מכלליות האמור, 
  ., ככל שהם נדרשיםבשדהבמתחם/ים ו/או האזרחית, בקשר לפעילותו 

בשימוש מתחייב שכל פעולה הכרוכה  המשתמשלעיל,  10 מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף  .10.2
, המחייבת מתחם/יםו/או בביצוע שיפוצים והתאמות כלשהם ב מתחם/יםחזקת הו/או ב מתחם/יםב

במועד ביצוע הפעולה. כל ההוצאות  היתר בתוקף ו אלא אם קיבלי, לא תבוצע על ידהיתר קבלת
  . המשתמש, יחולו על ואו חידוש היתרבלת ההקשורות או הנובעות מק
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במועד תחילת תקופת ההתקשרות וכן במהלך כל תקופת  ףתק היהי היתרמתחייב שכל  המשתמש .10.3
היתרים להודיע למנהל ולרשות, לאלתר, על כל שינוי שהוכנס בהמשתמש מתחייב  .ההתקשרות

 .ו/או על התלייתם ו/או ביטולם כאמור

שהיה עליו , קודם למועד בקשר לפעילותו בשדההנדרשים  ריםהיתהאיזה מ משהמשתלא קיבל  .10.4
על פי החוזה, תהא הרשות רשאית לבטל את החוזה מעיקרו, באמצעות הודעה  פעילות זולבצע 

ארכה נוספת לקבלתם ו/או  למשתמשאו לחילופין, תהא רשאית ליתן  למשתמששתשלח לשם כך 
אריך שתקבע הרשות בהודעתה בכתב שתימסר אישור למילוי התחייבויותיו האמורות, וזאת עד לת

 , והכל לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי.למשתמשלשם כך 

חזקה הדורשת אישור עפ"י חוק. לא הולה ו/או עהמשתמש נדרש ומתחייב להודיע לרשות על כל פ .10.5
אוסר להחזיקו ו/או הדורש היתרי משרד  להגנת הסביבהיחזיק המשתמש בכל דבר אשר משרד 

 ו/או כל היתר אחר עפ"י דין. ההגנת הסביב

  שמירת כל דין .11

ו/או לפעילותו  מתחם/יםמתחייב למלא אחר הוראות כל דין המתייחסות לשימוש ב המשתמש .11.1
  .ו/או להרשאה בשדה

מתחייב למלא אחר ההוראות הישימות של כל  המשתמשמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .11.2
 .1977-תשל"ז פי חוק רשות שדות התעופה,- מו עלהכללים שהתפרס

בהתאם להנחיותיהן של כל  מתחם/יםלפעול במתחייב  המשתמשמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .11.3
בנושאים הקשורים לאיכות ובכלל האמור הוראות כל דין הרלבנטיות, המוסמכות הרשויות 

ובלתי הסביבה, בין היתר, בנושא זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת 
 מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים.

בכל מקרה של הפרת הוראות כל דין בנושאים הקשורים  לדווח מיידית לרשותהמשתמש מתחייב  .11.4
ו/או על ידי כל מי מטעמו ובין אם לאו (לרבות  המשתמשלאיכות הסביבה בין אם נגרם על ידי 

עש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, בנושא זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע, ר
על פי הנחיות הרשות, באם תהיינה,  מתחם/יםחומרים מסוכנים ורישוי עסקים) ולפעול מיידית ב

  לתיקון ההפרה. 

 מהווה הפרה יסודית. זה לעיל 11 הפרת איזה מהוראות סעיף  .11.5

  על ידי הרשות סיסיים ושירותים נוספים למשתמשב אספקת שירותים .12

 – או בחלקםכל מתחם/ים ב, למשתמשיסופקו  ורק לאחר מועד מסירת החזקה תקשרותבתקופת הה
באופן, הבאים, והכל שירותים ה -  שיקול דעת הרשות ובהתאם לנסיבותעל פי כאמור במפרט המתחמים ו

 :כפוף לשאר הוראות חוזה זהבתנאים ובמועדים יקבעו לשם כך על ידי הרשות, וב

 שירותים בסיסיים .12.1

 ., הכול כמפורט בנספח האחזקהשל תשתיות עד המתחם/ים הרלוונטי/יםשירותי אחזקה  .12.1.1

, וזאת בכפוף ים/הרלוונטי תחם/יםככל שקיימת תשתית מיזוג אויר במ, שירותי מיזוג אוויר .12.1.2
, הן לגבי עצם תרשושל ה השהפעלת מערכת מיזוג האוויר, תיעשה לפי שיקול דעתלכך 

כל טענה  משתמשהפעלתה, הן לגבי שעות הפעלתה והן לעניין עוצמתה, וזאת מבלי שתהיה ל
 ו/או תביעה בקשר לכך. 

ועל  משתמשניקיון המתחם/ים יהיה באחריות המובהר כי  .פינוי אשפה מהמתחם/יםשירותי  .12.1.3
 . חשבונו

 שירותים נוספים .12.2

עלות צריכת טיים, בתמורה לתשלום הרלוונ מקומות השירותב שירותי אספקת חשמל .12.2.1
 ,של חברת החשמל לישראל בע"מביתית תעו"ז לצריכת חשמל  וןלפי תעריפהחשמל בפועל 

, כפי שיתעדכן מעת לעת על ידי הרשות. הרשות הקבוע שבתעריפוןחודשי התשלום ה כולל
 .במקומות השירות הרלוונטייםהחשמל  תתקין, על חשבונה, את מוני

, לפי עלות צריכת המים בפועלם במקומות השירות, בתמורה לתשלום מישירותי אספקת  .12.2.2
הרשות תתקין, על חשבונה, את . בהתאם לתעריפי הרשות לשירותים אלהקריאת מונה מים, 

 .במקומות השירות הרלוונטיים המיםמוני 

' לחוזה) וקבלת י התקנת מערכות תקשורת (כהגדרתן בנספח התקשורת המצורף כנספח  .12.2.3
שירותי תקשורת במקומות השירות, שיבוצעו בהתאם להוראות נספח התקשורת בלבד. 

 תשלום התמורה בגין האמור בסעיף קטן זה, יהיה בהתאם לאמור בנספח התקשורת.
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המשולבים. בנוסף, יהיו כלולים בדמי ההרשאה  הבסיסייםבגין השירותים מובהר כי דמי שירותים  .12.3
יחול כל שינוי בדמי ההרשאה המשולבים בגין אספקת/אי אספקת השירותים  מובהר כי לא

 .מכל סיבה שהיא הבסיסיים ו/או השירותים הנוספים

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי שירותים אחרים הנדרשים (ככל שידרשו) לצורך תפעול ותחזוקת  .12.4
ועל  משתמשלעדית של ההמתחם/ים, לא יסופקו על ידי הרשות והם יבוצעו באחריותו המלאה והב

 חשבונו, ומבלי שיהיה זכאי לשם כל לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום מכל מין וסוג.

ידי הרשות, יכול ויתעדכן -מובהר כי האמור במפרט המתחמים ביחס למתן השירותים הנוספים על .12.5
 במהלך תקופת ההתקשרות, בהתאם לנהלי הרשות אשר תודיע על כך למשתמש בכתב.

  תשלומים לרשות .13

 דמי הרשאה משולבים .13.1

 משולביםדמי ההרשאה הלרשות את  המשתמשישלם  תמורת ההרשאה שקיבל במסגרת החוזה,
  ., וזאת החל ממועד מסירת החזקה ולמשך כל תקופת ההתקשרותאותם נקב בהצעתו הכספית

 אתוז ,1.1.2017מיום  החל, קלנדארית שנהביום הראשון לכל יעודכנו  דמי ההרשאה המשולבים
  ., ביחס למדד הבסיסיהאמור העדכון במועדמדד הידוע ל

 דמי שירותים נוספים .13.2

ישלם בתקופת מתן השירותים גם דמי שירותים נוספים בגין השירותים הנוספים,  משתמשה
 .12.2 בהתאם לאמור בסעיף 

ו/או שיהיו נהוגים ברשות גים ברשות על פי התעריפים הנהום מיהמשול השירותים הנוספים דמי
על פי שיקול דעתה הבלעדי מעת לעת  נוויעודכ וייקבע, יםהרלוונטי מתחם/יםהבקשר עם כל אחד מ
  .והמוחלט של הרשות

מובהר כי תשלום דמי שירותים נוספים הינו בנפרד ובנוסף לשאר התשלומים האמורים בחוזה, ולא  .13.3
  ל תשלום אחר.ו/או בכ הרשאה המשולביםייכלל בדמי ה

  לרשות המשתמשהוראות כלליות ביחס לתשלומי תנאי תשלום ו .14

מראש, בראשית כל שנת בכל שנת חוזה החל ממועד מסירת החזקה ישולמו  דמי הרשאה משולבים .14.1
הקלנדארית שנה מובהר כי ב .ממועד הפקת החיוב על ידי הרשות 15 - חוזה, ולא יאוחר מהיום ה 

שנה תשלום יהיה במועד מסירת החזקה. כן מובהר כי בה הראשונה של תקופת ההתקשרות
 אחרונה התשלום יהיה עד מועד סיום ההתקשרות.ההקלנדארית 

בארבעה תשלומים  דמי הרשאה משולביםאת לשלם  משתמש, יוכל ה14.1 בסעיף  על אף האמור .14.2
 הוראות הבאות:יחולו ה נסיבות האמורותוב רבעוניים

של החודש הראשון של כל רבעון, מראש,  15 - ישלם כל תשלום רבעוני ביום ה  משתמשה .14.2.1
  כשכל תשלום כאמור ישא תוספת של סכום ריבית פריסה כדלקמן:
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שנתי תשלום
הפריסה ריבית סכום  

12
365

t

r 

  .14.1 התשלום האמור בסעיף  - תשלום שנתי

r - 2.5  (כהגדרתה בסעיףריסה יעור ריבית הפש.(  

t -  ועד ליום התשלום בפועל.השנתי לתשלום  שנקבעמס' הימים מהמועד  

גין סכום ריבית , ישולמו גם ב14.5 מס ערך מוסף ושאר המיסים המשולמים בהתאם לסעיף  .14.2.2
  הפריסה.

בתשלום רבעוני כאמור לעיל, עליו להודיע על כוונתו זו בכתב,  שתמשבמקרה בו יבחר המ .14.2.3
שנה (וב חוזה יום לפני תחילת כל שנת 30לראש יחידת תקבולים וגבייה ברשות, לפחות 

  ., לפני מועד מסירת החזקה)הראשונה של תקופת ההתקשרותהקלנדארית 

  .ממועד הפקת החיוב על ידי הרשות 15 -לא יאוחר מהיום ה ישולמו  יםדמי השירותים הנוספ .14.3

ריבית סכום כל תשלום, , תתווסף להאמורים במועדם איזה מהתשלומים המשתמששילם לא  .14.4
לום אותו ועד למלוא תש הקבוע לתשלומומועד מההחל וזאת להלן,  15 בסעיף פיגורים כאמור 
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, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לרשות מכוח החוזה ו/או מכוח כל דין תשלום בפועל
 בגין כך.

 המשתמשמס ערך מוסף או כל מס אחר שיתווסף ו/או יבוא במקומו, שיחול בגין כל תשלום שישלם  .14.5
  ינו הוא משולם. לרשות לפי חוזה זה, ישולם ביחד, במצורף, ובאותו מועד בו ישולם התשלום שבג

פי החוזה במועד שנקבע -מתחייב לשלם לרשות את התשלומים שהוא חייב בתשלומם על המשתמש .14.6
  ה. זלתשלום, גם אם לא קיבל דרישה לתשלומם לפני מועד 

" הוא יום העסקים הבנקאי של אותו תאריך, כמשמעו המועד שנקבע לתשלום" - לצורך חוזה זה 
  .1981-מכח סמכותו לפי חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א בהוראות נגיד בנק ישראל שהוצאו

(אך מועד לתשלומו, לרבות בחוזה פי החוזה, ושלא נקבע - חייב בו על המשתמשתשלום שבמקרה של  .14.7
ימים מיום דרישת הרשות  15תוך  מולשל המשתמשמתחייב , פיגוריםריבית תשלום לא רק) 

 לתשלום, אלא אם כן נקבע אחרת בדרישה.

 או הפקדה באמצעות יתבצע החוזה פי- על בו חייב שהוא לרשות תשלום שכל מתחייב תמשהמש .14.8
 לצורך. ידה על שייקבע פי, כהרשות של בנק לחשבון ישירות המשתמש שיבצע בנקאית העברה
 נוסח, בחשבון לחיוב אהה, הורהחוז חתימת במועדת, לרשו המשתמש מציאר, יהאמו ביצוע

 לחיוב וראההה: "הלןל( והמשתמש המשתמש בנק ידי על חתומה כשהיאה, לחוזנספח כ המצורף
 כתב פי על המשתמש של חשבונו את לחייב בזכותה שימוש לעשות רשאית תהא רשות"). החשבון

 למשתמש כך על להודיע חייבת שתהא בלי, מהבלעדי דעתה שיקול פי ל, עחשבון לחיוב ההוראה
 .החוזה הוראות פי על המשתמש על מוטלת תשלומו שחובת תשלום כל עם ובקשר מראש

בשנת החוזה הראשונה ובשנת החוזה האחרונה (ככל שאינן שנים קלנדאריות מלאות), ישלם  .14.9
, המתאים לחלקה של כל תשלום אשר נקבע כתשלום שנתילרשות את החלק היחסי של  המשתמש

 . מתחם/יםשימוש בשנת החוזה במהלכה ניתנה לו ההרשאה ל

  גוריםפי ריביתסכום תשלום  .15

 המשתמשישולם , במועד שנקבע בחוזה, סכום שהוא חייב בתשלומו לפי החוזה, המשתמשלא שילם  .15.1
 חושב כדלהלן:את סכום ריבית הפיגורים, אשר יבגין כל יום של פיגור בתשלום 

  11הפיגורים ריבית סכום  החוב קרן
12

365  





 

t

r 

r - 2.5  שיעור ריבית הפיגורים (כהגדרתה בסעיף.(  

t -  לתשלום ועד ליום התשלום בפועל. שנקבעמס' הימים מהמועד  

  ריבית הפיגורים שעל המשתמש לשלם כאמור בסעיף זה לעיל תשולם בצירוף מע"מ כדין. .15.2

הרשות רשאית לבצע שינוים בשיעור ריבית הפיגורים ו/או להחליפה באחרת, ובלבד שהודיעה על כך  .15.3
  אש.יום מר 30 למשתמשבכתב 

חובת תשלום ריבית הפיגורים ותשלום ריבית הפיגורים לא יפגעו בזכויות כלשהן, או בתרופה או  .15.4
  פי כל דין.-פי החוזה ו/או על-בסעד אחר שהרשות זכאית להם על

, כפי שתהיה מעת לעת במהלך חישוב הריבית לגבי כל תקופת הפיגור יתבצע לפי הריבית הבסיסית .15.5
 .תקופת הפיגור

  ת שטחים מהמתחם/ים הוספת / גריע .16

מעבר לאלה הנקובים במפרט נכון למועד מתחם/ים (או שטחים שהינם חלק ממתחם/ים)  משתמשהוקצו ל
מאלה הנקובים במפרט  מתחם/ים (או כל חלק מהם) משתמשו/או נגרעו מה ההתקשרותתחילת תקופת 

דמי ההרשאה  , אזי יתווסף ו/או יגרע מתשלוםההתקשרותנכון למועד תחילת תקופת  מתחמיםה
סך השווה לשטח שנוסף במכפלת המנה  –) הוספת שטחים iהבאים: (סכומים לפי העניין, ה, המשולבים

שבמתחם הרלוונטי שבו התווסף השטח בדמי ההרשאה המשולבים למתחם  המתקבלת מחלוקת השטח
השטח מהמנה המתקבלת מחלוקת  75%סך השווה לשטח שנגרע במכפלת  –) גריעת שטחים iiהאמור; (

 .שבמתחם הרלוונטי שממנו נגרע השטח האמור (לפני הגריעה), בדמי ההרשאה המשולבים למתחם האמור

  תשלומי חובה .17

האגרות (לרבות האגרות את כל המיסים, גם החל ממועד מסירת החזקה יידרש לשלם  המשתמש
תקופת יחולו בהארנונה, ההיטלים ותשלומי חובה אחרים החלים, אם חלים, ו/או שהמוגדרות לעיל), 

 .פי כל דין-על, והכל מתחם/יםו/או על השימוש ב מתחם/יםהחזקת הו/או על  המשתמשעל  ההתקשרות
  התשלומים ישולמו ישירות לרשות או לגוף המוסמך אשר יטיל את התשלום.
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  אחריות בנזיקין לגוף ולרכוש .18

  במקרה של משתמש ללא פעילות תעופתית .18.1

הרשות ו/או כלפי צדדים שלישיים כלשהם לכל נזק, כלפי  עפ"י דין יהיה אחראי משתמשה .18.1.1
 רכוש או גוף, ו/או לכל אובדן שייגרם לעצמו ולרכושו ו/או לעובדיו ו/או לכל צד שלישי

, ו/או לרכושם של איזה תאגידכלשהו לרבות קהל הקונים, הנוסעים והמבקרים, אדם או 
מפעילותו ו/או ממכירת רותים ו/או יאו מתן הש ההקמה מהנ"ל, כתוצאה מביצוע עבודות

ו/או עובדיו  משתמשו/או שיווקם ו/או מניהול עסקיו או בקשר אליהם על ידי ה המוצרים
 ,ו/או מי מטעמו ו/או כל מי שנתון למרותו, לרבות על ידי קבלני ו/או ספקי משנה ועובדיהם
של  או על ידי כל מי שנתון למרותם או הפועל מטעמם ו/או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל

 ., למעט בגין נזק שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרשותאיזה מהנ"ל

באחריות מלאה ובלעדית לשלמות  משתמשה אמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייש .18.1.2
העבודות שבוצעו על ידו (לרבות עבודות ההקמה וכל עבודות התאמה ו/או שיפוצים 

דן, נזק קלקול או פגיעה לרכוש במקומות השירות) ובקשר איתן, ובכל מקרה של אוב
חייב לתקן את הנזק  משתמשהרשות או לעבודות, לציוד וכיו"ב, מכל סיבה שהיא, יהא ה

על חשבונו בהקדם האפשרי באופן שלאחר תיקון הנזק יהא הרכוש במצב תקין ומתאים 
 להלן). 19 גוע בכיסוי הביטוחי כמפורט בסעיף בכל פרטיו לדרישות החוזה (כל זאת מבלי לפ

 לבדו יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או משתמשהלעיל,  מבלי לגרוע מכלליות האמור .18.1.3
המבוססת על הפרת  משתמשהכלשהו כנגד הרשות ו/או  שלישיתביעה שתוגש על ידי צד 

ופגיעה מכל סוג בזכויות  זכויות יוצרים, פטנטים, שימוש ללא היתר בתוכניות וברעיונות,
 .זה חוזהפי -רותים עליקנייניות או רוחניות בכל הקשור במתן הש

 כתוצאה מכל היפצה את הרשות בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם ל משתמשה .18.1.4
 כנגד תביעה כאמור ו/או בגין אישום פלילי, בגין מעשה או מחדל ונןתביעה והצורך להתג

אישום כאמור נובעים מאי מילוי או הפרת התחייבויות של  כאמור ככל שתביעה או
שבאחריות  עאירוו/או בגין  החוזה,פי -ו/או על פי דין-ו/או מאחריותו על משתמשה
, ובכל מקרה שהרשות תאלץ לשלם פיצויים או כל זה לעיל 18 בסעיף כמפורט  משתמשה

לשלם כל סכום כזה לרשות עצמה, עם  משתמשהקשר לתביעה כזו, מתחייב תשלום אחר ב
בהן  ה, לרבות כל ההוצאות שהרשות עמדפיגוריםאשונה, וכל זאת בתוספת ריבית רדרישה 

 .בקשר לכל תביעה כזו, אזרחית או פלילית ובשל הצורך להתגונן מפני תביעה כזאת

ם ברשות לפני התחלת עבודות יהיה אחראי לקבל מידע מהגורמים המוסמכי משתמשה .18.1.5
ההקמה (או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיערוך במהלך תקופת מתן השירותים) 
בקשר לקיום מערכות, התקנות, צנרת חשמל, מים, ביוב, תקשורת וכל מתקן אחר שאינם 

אחראי לכך שכל נזק שייגרם לרכוש קיים בשטח מקומות השירות,  משתמשנראים לעין. ה
נזק הוא תוצאה תאונתית ובין אם הנזק נובע מפעולה הכרחית לשם קיום בין אם ה

באופן יעיל ולשביעות  משתמש, יתוקן באופן מיידי על חשבונו של המשתמשהתחייבויות ה
את הנזק בתוך זמן  משתמשרצונה של הרשות ו/או כל אדם או רשות מוסמכים. לא תיקן ה

ישלם  משתמש, והמשתמששבונו של הסביר, תהיה הרשות רשאית לתקן את הנזק על ח
לרשות כל הוצאה שתוציא הרשות למטרה זאת. כמו כן תהיה הרשות רשאית לקזז הוצאה 

 בקשר עם חוזה זה. משתמששתוציא כאמור מכל סכום אשר עליה לשלם ל

 במקרה של משתמש בעל פעילות תעופתית .18.2

 הוא לכל נזק ו/או פגיעההרשות וכל מי שבא ו/או פועל מטעמה לא יהיו אחראים בכל אופן ש .18.2.1
נזק  מבלי לפגוע בכלליות האמור,לכלי הטיס ו, לרבות, וו/או לרכוש וו/או לעסק משתמששיגרמו ל

 .זה או פגיעה שנגרמו עקב כניסת הרשות ו/או מי מטעמה לנכס למטרה מהמטרות המפורטות בהסכם

  .ו מי מטעמהמוותר בזאת על כל תביעה, טענה ודרישה כאמור כלפי הרשות ו/א משתמשה

לעיל, מובהר כי הרשות ו/או כל מי שבא  18.2.1 למען הסר ספק ומבלי לפגוע באמור בסעיף  .18.2.2
ו/או פועל מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא ו/או בחבות כלשהי לגבי נזקי גוף ו/או 

 וו/או לעובדי משתמשסוג שהוא שייגרם ל מכל , לרבות לכלי הטיס,אבדן ו/או נזק לרכוש
, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, למועסקים, סוכנים, קבלנים, וו/או למי מטעמ

 משתמש.לקוחות, מבקרים וכל אדם אחר שימצא בנכס או בשטח אחר המוחזק על ידי ה

ו/או לכל ישא באחריות לכל אבדן ו/או נזק שייגרמו לנכס ו/או לתכולותיו י ולבד משתמשה .18.2.3
ו/או לרשות ו/או מנהליה ועובדיה ו/או למי מטעמה ו/או  ואדם ו/או תאגיד לרבות לעובדי

בנכס ו/או מהחזקה  ולקהל המבקרים בנכס ו/או לכל אדם אחר, אשר ינבעו מניהול עסקי
. האמור כולל גם בגין פעילות משתמשו/או השימוש בנכס, ו/או מכל פעולה אחרת של ה

 .לי טייס ככל שתהיה כזובקשר עם פעילות כ
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לעיל, מובהר במפורש כי הרשות ו/או מי  18.2.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .18.2.4
מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לנזקים הנגרמים לכלי הטיס אשר בבעלות או 

יים עקב כך. המשתמש יישא באופן בחזקת או בשימוש המשתמש, לרבות נזקים תוצאת
בלעדי בסיכון זה והוא פוטר את הרשות ומי מטעמה מכל אחריות לנזקים כאמור. 

בסכומי ביטוח מתאימים  HULLהמשתמש מתחייב לבטח את כלי הטיס האמורים בפוליסת 
 ובתנאים הולמים. פוליסה זו תכלול סעיף ויתור על זכות תחלוף כלפי הרשות ומי מטעמה.

מוסכם כי אין בשאלת הכיסוי הביטוחי כדי להטיל אחריות כלשהי על הרשות ומי עוד 
  מטעמה לנזקים כאמור.

  מובהר במפורש כי תנאי זה הינו מהותי לחוזה זה.

מתחייב לפצות ו/או לשפות את הרשות עובדיה ומנהליה וכל הבאים מטעמה בגין  משתמשה .18.2.5
או שיאלצו לשלם או ששילמו בגין כל  כל דמי נזק ו/או הוצאה שהן עלולות להתחייב לשלם

 .נזק בגינו היא אחראית על פי כל דין ו/או על פי הוראות הסכם זה

מתחייב לפצות ו/או לשפות את הרשות עובדיה ומנהליה בגין כל נזק או הוצאה  משתמשה .18.2.6
שייגרמו להן בשל תביעה שתוגש נגדן, אזרחית או פלילית, ובשל הצורך להתגונן כנגד 

על פי כל דין ו/או מאי מילוי  משתמשור, ככל שתביעה זו נובעת מאחריות התביעה כאמ
על פי הסכם זה או הפרת  משתמששל ה ומאי מילוי התחייבותסכם זה ו/או הוראות ה

 .התחייבויות כאמור, לרבות כל תביעה לדמי נזק

  .זה מהווה הפרה יסודית של החוזה 18 לפי סעיף  משתמשהפרת התחייבות מהתחייבויות ה .18.3

  י המשתמש והרשותביטוח .19

  במקרה של משתמש ללא פעילות תעופתית .19.1

  ביטוחי המשתמש .19.1.1

ולפני יום פי כל דין, - זה ו/או על חוזהפי -על משתמשמבלי לגרוע מאחריות ה .19.1.1.1
יבצע עבודות התאמה ו/או שיפוץ  משתמשוככל שה הכניסה למקומות השירות,

לערוך ולקיים ביטוח עבודות  משתמשמתחייב ההקמה במקומות השירות,  ו/או
, קבלנים וקבלני משנה והרשות, וזאת כמפורט באישור משתמשקבלניות בשם ה

אישור עריכת (להלן: " 1'ו כנספח זה ומסומן  חוזהעריכת הביטוח המצורף ל
 .")תמשמשהביטוח עבודות 

מיום תחילת ביצוע עבודות מתחייב להמציא לידי הרשות לא יאוחר  משתמשה .19.1.1.2
, כשהוא חתום על ידי משתמשהאת אישור עריכת ביטוח עבודות  משתמשה

אישור עריכת ביטוח עבודות  כי ידוע לו שהמצאת מצהיר משתמשמבטחיו. ה
שות , והרמשתמשהומקדמי לביצוע עבודות  כאמור הנה תנאי מתלה משתמשה

האישור אם  משתמשהביצוע עבודות את  משתמשתהיה זכאית למנוע מן ה
 יום הכניסה כאמור.כאמור לא הומצא לפני 

עם סיום פי כל דין, - זה ו/או על חוזהפי - על משתמשמבלי לגרוע מאחריות ה .19.1.1.3
ו/או הכנסת נכסים  ההתקשרותתקופת עבודות המפעיל, ולפני תחילת תקופת 

לערוך ולקיים  משתמשה מתחייבמבין המועדים,  למקומות השירות, המוקדם
את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח  ההתקשרותתקופת למשך 

אישור עריכת ביטוחי (להלן: " 2'וכנספח זה ומסומן חוזה המצורף ל
ביטוחי ") אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין (להלן: "משתמשה

 .")המשתמש

להמציא לידי הרשות לא  משתמשמצד הרשות, מתחייב ה ללא צורך בכל דרישה .19.1.1.4
ו/או הכנסת נכסים למקומות השירות,  תקופת ההתקשרותמיום תחילת יאוחר 

כאמור, כשהוא  משתמשאת אישור עריכת ביטוחי ההמוקדם מבין שני המועדים, 
ידוע לו שהמצאת אישור עריכת  מצהיר כי משתמשה .חתום על ידי המבטח

להכנסת נכסים כלשהם למקומות נה תנאי מתלה ומקדמי ה משתמשביטוחי ה
, והרשות תהייה זכאית תקופת ההתקשרותהשירות (לרבות מלאי) ו/או לתחילת 

הכנסת הנכסים האמורים למקומות השירות ו/או את את  משתמשלמנוע מן ה
 .צוין לעילשבמקרה שהאישור לא הומצא לפני המועד  החזקה קבלת

אי שלא לערוך ביטוח אבדן הכנסות, כמפורט רש משתמשכי הבזה מוסכם  .19.1.1.5
), ואולם האמור 2'ו(נספח  משתמשעריכת ביטוחי ה לאישור 19.1.1.4 בסעיף 

לו נערך להלן יחול לגבי כל אבדן הכנסות כאמור לעיל כאי 19.1.2.7 בפסקה 
 .הביטוח בגינו
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 יש צורך בהגדלת גבול האחריות בביטוחי החבויות אותם משתמשאם לדעת ה .19.1.1.6
, מתחייב לערוך ו/או בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים כאמור מחויב הוא
 לערוך ביטוחים נוספים אלה ו/או להגדיל את גבול האחריות בהם. משתמשה

ייכלל סעיף בדבר ויתור  ,מורכא משתמשלביטוחי ה בכל ביטוח נוסף או משלים
על זכות תחלוף כלפי הרשות, לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח 

 .לכלול את הרשות, לעניין ביטוחי חבויות, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת

פי - מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על משתמשה
) מעת לעת, כדי 2'ו(נספח  משתמשביטוחי ה) לאישור עריכת ב(-סעיפים (א) ו

  יהן.פ-שישקפו תמיד את מלוא שוויו של הרכוש המבוטח על

מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות,  משתמשה .19.1.1.7
, בחצרי הרשותו/או קבלנים אחרים  בעלי הרשאה ו/או משתמשיםוכן כלפי 

בכל הסכם אחר מוש בנכס שלהם או בחוזי השישלהם או בחוזי ההרשאה אשר 
בגין נזק , משתמשנכלל פטור מקביל כלפי ה בחצרי הרשותמקנה להם זכויות 

בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי לרכושו ו/או רכוש באחריותו ו/או בשימושו וכן 
בגינו (או היה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה) 

 משתמשהם בהתאם לאישור עריכת ביטוח עבודות פי הביטוחים הנערכי- על
לאו,  יו ובין אםיד-בין אם נערכו ביטוחים על, משתמשובאישור עריכת ביטוחי ה

בזאת את המפורטים לעיל מכל אחריות לנזק בגינו הוא זכאי  פוטר משתמשוה
לשיפוי כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם 

 .נת זדוןנזק מתוך כוו

בפסקאות למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד, כאמור  .19.1.1.8
זה,  חוזהפי -על משתמשעיל, לא תפגע בהתחייבות הל 19.1.1.4 - ו 19.1.1.2 

. משתמשיות האמור, כל חובת תשלום שחלה על הלרבות, ומבלי לפגוע בכלל
גם אם יימנעו החוזה פי - מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו על משתמשה

ו/או  במקומות השירותו/או קבלת החזקה  משתמשה ממנו ביצוע עבודות
 , בשל אי הצגת אישוריקבלת החזקהו/או  למקומות השירות הכנסת נכסים

 .במועד הביטוח

 משתמשה, מתחייב משתמשהלפני מועד תום תקופת ביטוחי  ייםיומלא יאוחר מ .19.1.1.9
 19.1.1.3 בפסקה כאמור  משתמשי הלהפקיד בידי הרשות אישור עריכת ביטוח

מתחייב לחזור ולהפקיד את  משתמשהבגין הארכת תוקפם לשנה נוספת.  ,לעיל
זה חוזה הנקובים, מדי שנת ביטוח וכל עוד  אישור עריכת הביטוח במועדים

 .בתוקף

להמציא  משתמשה מחויבהרשות רשאית לבדוק את אישורי הביטוח אותם  .19.1.1.10
ע כל שינוי מתחייב לבצ משתמש, וה19.1.1.4 -19.1.1.1 בפסקאות  כמפורט לעיל

מצהיר  משתמש. המשתמשאו תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויות ה
כי זכות הביקורת של הרשות ביחס לאישורי הביטוח וזכותה להורות על תיקון 

כמפורט לעיל, אינה מטילה על הרשות או מי מטעמה כל חובה  משתמשביטוחי ה
, טיבם, היקפם ותקפם וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור

, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא משתמששל ביטוחי ה
 .זה חוזהפי -על משתמשהמוטלת על ה

מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם  משתמשה .19.1.1.11
יחודשו  משתמשהאת דמי הביטוח במלואם ובמועדם, ולדאוג ולוודא כי ביטוחי 

ותקופת  ההתקשרותויהיו בתוקף במשך כל תקופת  ,לפי הצורך מעת לעת
 ההארכה, אם וככל שתהיה.

בתשלום דמי ביטוח נוספים מעבר  תחויבהרשות אם מתחייב כי  משתמשה .19.1.1.12
פי - לרבות עקב ריבוי תביעות המוגשות על, משתמשלמקובל, עקב פעילותו של ה

, משתמשל של ההביטוחים הנערכים על ידי הרשות הנובעים ממעשה או מחד
 .הראשונה ה, את התוספת האמורה, מיד עם דרישתרשותל משתמשישלם ה

 ביטוחי הרשות .19.1.2

לקיים  משתמשמבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותיו של ה .19.1.2.1
צרף את לפוליסה לביטוח חבות כלפי צדדים שלישיים בפרט, תפעל הרשות 

קבלנים וזכיינים הרשות עבור לביטוח צד ג' אותו עורכת , על חשבונו, משתמשה
על פי  משתמשבקשר עם פעילות ה משתמשחבות הלכיסוי הפועלים בשטחה, 

על פי פקודת הנזיקין  החוקית של הרשות כלפי צד ג' ההסכם זה, ואת אחריות
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 משתמש, כביטוח עודף החל מעבר לפוליסה צד שלישי אותה מחויב ה(נוסח חדש)
תאונתי העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של  בגין נזק, וזאת כאמור לעיל לקיים

כל אדם או תאגיד. ביטוח זה לא יכסה אחריות צד מן הצדדים כלפי כל אדם 
 עובד או מעביד.שבינו לבין אותו צד קיימים יחסי 

$ (מאה מיליון דולר 100,000,000- גבול האחריות בפוליסה של הרשות לא יפחת מ .19.1.2.2
לביטוח צד שלישי שלה  משתמשצרף את הארה"ב) לאירוע. אם הרשות הצליחה ל

אישור על צירופו כאמור לפי כתובתו  משתמשכאמור לעיל, תשלח הרשות ל
 האמורה ברישא לחוזה זה.

ותשולם על ידו לא  משתמשמובהר בזאת כי ההשתתפות העצמית שתחול על ה .19.1.2.3
ישא בהשתתפות  משתמש$ (חמשת אלפים דולר ארה"ב). ה5,000- תפחת מ

אחריות לנזק  משתמשביעת הרשות, במקרה בו מוטלת על הפי ק- העצמית על
 כאמור בחוזה זה ו/או לפי הוראות כל דין.

מסכים כי הרשות תהיה רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום  משתמשה
 .משתמשאשר יגיע מאת הרשות ל

שות, השתתפות שנתית בעלות , באמצעות הרמשתמשתמורת ביטוח זה ישלם ה .19.1.2.4
חב בתשלומם לרשות  משתמששה השנתייםומיל מסך התשלומים פר 6.25 בשיעור

ימים מיום שנשלחה דרישת התשלום על ידי  14לפי חוזה זה. התשלום יהיה בתוך 
מסכים בזאת שהרשות תהא רשאית לנכות את הסכום האמור  משתמשהרשות. ה

 .משתמשמכל תשלום שיגיע מהרשות ל

ת, הוא שיורי ומהווה כיסוי מוסכם בזאת במפורש כי ביטוח זה שתערוך הרשו .19.1.2.5
ערך או התחייב  משתמשעודף החל מעבר לכל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי שה

 משתמשלערוך, וביטוח זה לא יחשב כביטוח משותף לכל ביטוח שנערך על ידי ה
 כאמור.

מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הרשות ו/או הבאים  משתמשה .19.1.2.6
הביטוח שיערך על ידי הרשות כאמור, תחולתו מטעמה בכל הקשור להיקף 

ומגבלותיו, והוא יהיה רשאי לערוך, על חשבונו, כל ביטוח אחר או משלים, כפי 
 שימצא לנכון.

מתחייב להודיע לרשות מיד על כל נזק, תביעה או מקרה שיש בהם כדי  משתמשה .19.1.2.7
רש על פי פוליסה זו, ולשתף פעולה עם הרשות ככל שייד- להוות יסוד לתביעה על

 פי הפוליסה.- על משתמשידה לצורך מימוש זכויות הרשות ו/או ה

לערוך  משתמש, מתחייב המשתמשה בנוסף לביטוחים המפורטים באישור על קיום ביטוחי .19.1.3
ביטוח רכב פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן - ביטוח חובה כנדרש על

בגבול  (לרבות נזק תוצאתי) וש בכלי רכבאו שימ גין נזק לרכוש צד שלישי עקב בעלותב
 .רועילא ש"ח 1,000,000 -לא יפחת משאחריות 

פי חוזה זה, תהא הרשות -את הביטוחים אשר עליו לערוך על משתמשאם לא יבצע ה .19.1.4
ולשלם את דמי הביטוח,  משתמשרשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת ה

 משתמש, והמשתמשי הצמדה, על חשבון הלרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרש
מתחייב לשלם לרשות את כל התשלומים אשר ביצעה כאמור. אין באמור לעיל כדי להטיל 

מוותר בזה על כל  משתמש, והמשתמשעל הרשות חבות כלשהי לעריכת הביטוחים עבור ה
 טענה נגד הרשות בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.

 ל משתמש בעל פעילות תעופתיתבמקרה ש .19.2

 ביטוחי המשתמש .19.2.1

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לפני מועד  משתמשמבלי לגרוע מאחריות ה .19.2.1.1
קבלת חזקה בנכס ו/או לפני תחילת ביצוע עבודות בנכס המוקדם מבין שני 

לערוך ולקיים ביטוח עבודות קבלניות בשם  משתמשמתחייב ה -המועדים
י משנה והרשות, וזאת כמפורט באישור עריכת , קבלנים וקבלנמשתמשה

 3'ו כנספח הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומסומן 
 .")משתמשאישור עריכת ביטוח עבודות ה(להלן: "

ת לא להמציא לידי הרשו משתמשללא צורך בכל דרישה מצד הרשות, מתחייב ה .19.2.1.2
יאוחר ממועד קבלת החזקה בנכס ו/או לפני תחילת ביצוע עבודות בנכס 

", משתמשאת "אישור עריכת ביטוח עבודות ה -המוקדם מבין שני המועדים
שהמצאת "אישור  ומצהיר כי ידוע ל משתמש. הוכשהוא חתום על ידי מבטחי
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כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לקבלת  "משתמשעריכת ביטוח עבודות ה
 משתמשזקה בנכס ולביצוע עבודות בנכס, והרשות תהיה זכאית למנוע מן הח

ביצוע עבודות בנכס היה והאישור כאמור לא הומצא לפני מועד תחילת ביצוע 
 .העבודות

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב  משתמשמבלי לגרוע מאחריות ה .19.2.1.3
חים המפורטים לערוך ולקיים למשך תוקפו של הסכם זה את הביטו משתמשה

עריכת הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו  יבאישור
") משתמשעריכת ביטוחי ה יאישור(להלן: " 5'ו כנספח ו 4'ו כנספח ומסומן 

 .")משתמשביטוחי הכדין ובעלת מוניטין (להלן: "אצל חברת ביטוח מורשית 

להמציא לידי הרשות לא  משתמשללא צורך בכל דרישה מצד הרשות, מתחייב ה .19.2.1.4
" וממועד פתיחת משתמשעריכת ביטוח עבודות ה ייאוחר ממועד פקיעת "אישור

בנכס או לפני מועד הכנסת נכסים כלשהם בנכס (זולת  משתמשעסקה של ה
המוקדם מבין  - לעיל)  19.2.1.1 ות המבוטחות על פי סעיף נכסים הכלולים בעבוד

כאמור,  משתמשעריכת ביטוחי ה יתחילת השימוש בנכס, את אישור-המועדים 
 ישהמצאת אישור ומצהיר כי ידוע ל משתמשעל ידי המבטח. ה מיםחתו םכשה

ו של מתלה ומקדמי לפתיחת עסק הינה תנאי משתמשעריכת ביטוחי ה
לקבלת החזקה בנכס ו/או הכנסת נכסים כלשהם לנכס (זולת נכסים  המשתמש

לעיל), והרשות תהיה זכאית  19.2.1.1 הכלולים בעבודות המבוטחות על פי סעיף 
/או הכנסת נכסים את פתיחת עסקה וקבלת החזקה בנכס ו משתמשלמנוע מן ה

 .כאמור, במקרה שהאישור לא הומצא לפני המועד שצוין לעיל

אבדן תכולת הנכס וביטוח רשאי שלא לערוך ביטוח  משתמשמוסכם כי ה .19.2.1.5
(נספח  משתמש) לאישור עריכת ביטוחי ה6( -) ו1פים (הכנסות, כמפורט בסעי

אבדן תכולת הנכס ולהלן יחול לגבי כל  19.2.1.9  מור בסעיף), ואולם הא4'ו 
 .הכנסות כאמור לעיל כאילו נערך הביטוח בגינו

לקיים כל משך  משתמשבנוסף לדרישות המפורטות בנספח המצ"ב, מתחייב ה .19.2.1.6
 :הסכם זה את הביטוחים המפורטים להלן

) 1970י פקודת ביטוח רכב מנועי נוסח חדש תש"ל (ביטוח חובה על פ  .א
ו/או עקב השימוש בכלי  בקשר דין פי על לבטחם שחובה גוף נזקי לביטוח

 ו.מטעמו/או מי משתמש רכב על ידי ה

פוליסה לביטוח חבות כלפי רכוש צד שלישי כתוצאה מהשימוש ברכב   .ב
 של דולר (מאתיים אלף ₪ 1,000,000 –בגבול אחריות שלא יפחת מ

 .אירוע כל ב) בגין"ארה

 .פוליסות בקשר עם פעילות כלי טייס ככל שתהיה כזו  .ג

יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי  משתמשאם לדעת ה .19.2.1.7
לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף  משתמשכאמור לעיל, מתחייב ה משתמשה

כאמור  משתמשו/או המשלים כאמור. בכל ביטוח נוסף או משלים לביטוחי ה
ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי הרשות עובדיה ומנהליה, לעניין 
ביטוחי רכוש, ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את הרשות עובדיה ומנהליה, 

 .לעניין ביטוחי חבויות, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת

פי - מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על משתמשה .19.2.1.8
), מעת לעת, כדי 4'ו (נספח  משתמש) לאישור עריכת ביטוחי ה6(-) ו1ים (סעיפ

 .פיהם-שישקפו תמיד את מלוא שוויין של נשוא הביטוח המבוטח על

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות  ומצהיר כי לא תהיה ל משתמשה .19.2.1.9
הבאים מטעמה וכן כלפי משתמשים אחרים ו/או שוכרים  עובדיה ומנהליה, וכל

אחרים ו/או דיירים אחרים בשטח השדה ו/או בשטח המבנה, אשר בהסכמי 
ההפעלה שלהם ו/או השכירות שלהם או בכל הסכם אחר המקנה להם זכויות 

לרכושו ו/או לרכוש באחריותו , בגין נזק משתמשבנכס נכלל פטור מקביל כלפי ה
א זכאי לשיפוי בגינו ושהלרבות נזק לכלי הטיס וכן בגין כל נזק  ו/או בשימושו,

(או היה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה) על 
) לאישור עריכת ביטוח 1מחויב לערוך בהתאם לסעיף ( ואפי הביטוחים אותם ה

 משתמש) לאישור עריכת ביטוחי ה6(-) ו1) וסעיפים (3'ו נספח ( משתמשעבודות ה
פוטר בזאת את המפורטים לעיל מכל אחריות לנזק  משתמשה. )4'ו נספח (

האמור לעיל בדבר פטור , בין אם נערכו על ידו הביטוחים ובין אם לאו. כאמור
 .דם שגרם נזק מתוך כוונת זדוןמאחריות לא יחול לטובת א
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יכת הביטוח במועד, כאמור למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישורי ער .19.2.1.10
על פי  משתמשלעיל, לא תפגע בהתחייבות ה 19.2.1.4  -ו 19.2.1.2  בסעיפים

זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, כל חובת תשלום שחלה על הסכם 
פי הסכם גם אם -על ומתחייב לקיים את כל התחייבויותי משתמש, והמשתמשה

ביצוע עבודות ו/או קבלת החזקה בנכס ו/או הכנסת נכסים לנכס  ויימנעו ממנ
 .ו/או פתיחת עסקה בנכס, בשל אי הצגת האישורים במועד

 , מתחייבמשתמשימים לפני מועד תום תקופת ביטוחי ה 7-לא יאוחר מ .19.2.1.11
 19.2.1.4 להפקיד בידי הרשות אישור עריכת ביטוח כאמור בסעיף  משתמשה

מתחייב לחזור ולהפקיד את משתמש לעיל בגין הארכת תוקפם לשנה נוספת. ה
, מדי שנת ביטוח וכל עוד הסכם זה אישור עריכת הביטוח במועדים הנקובים

 .בתוקף

 משתמשידי ה- הרשות רשאית לבדוק את אישורי עריכת הביטוח שיומצאו על .19.2.1.12
מתחייב לבצע  משתמשלעיל וה 19.2.1.11  - ו 19.2.1.4 , 19.2.1.2  כאמור בסעיפים

כאמור בסעיף זה.  וכל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותי
מצהיר כי זכות הביקורת של הרשות ביחס לאישורי עריכת הביטוח  משתמשה

כמפורט לעיל, אינה מטילה על  משתמשוזכותה להורות על תיקון ביטוחי ה
ות או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי עריכת הרש

, או לגבי העדרם, משתמשהביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותקפם של ביטוחי ה
 .פי הסכם זה- על משתמשואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על ה

, לשלם ומתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על יד משתמשה .19.2.1.13
יחודשו  משתמשאת דמי הביטוח במלואם ובמועדם, ולדאוג ולוודא כי ביטוחי ה
 .מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת הסכם זה

מתחייב לקיים את נהלי הבטיחות אשר יפורסמו מעת לעת על ידי  משתמשה .19.2.1.14
הרשות ו/או עובדיה ומנהליה וכן מתחייב שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר 

כל מעשה או מחדל בנכס ו/או בסביבתו אשר עלולים לגרום להתפוצצות לעשות 
 .ו/או דליקה ו/או אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם או את הנכס

מתחייב כי במידה והרשות ו/או עובדיה ומנהליה יחויבו בתשלום דמי  משתמשה .19.2.1.15
שלם י, משתמשהחריגה של ה וביטוח נוספים מעבר למקובל, עקב פעילות

 .ות, את התוספת האמורה, מיד עם דרישתה הראשונהלרש משתמשה

פי חוזה זה, תהא -לערוך על ואת הביטוחים אשר עלי משתמשבצע היאם לא  .19.2.1.16
ולשלם את  משתמשהרשות רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת ה

דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, על חשבון 
מתחייב לשלם לרשות את כל התשלומים אשר ביצעה  משתמש, והמשתמשה

כאמור. אין באמור לעיל כדי להטיל על הרשות חבות כלשהי לעריכת הביטוחים 
מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר עריכת או  משתמש, והמשתמשעבור ה

 .אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם

 מהווה הפרה יסודית של החוזה. זה 19 ף לפי סעי משתמשהפרת התחייבות מהתחייבויות ה .19.3

   לקיום החוזהערבות  .20

בידי הרשות, עם  המשתמשעל פי החוזה, יפקיד  המשתמשלקיום כל התחייבויותיו של כביטחון  .20.1
 שרותשל תקופת ההתק אחרונהההקלנדארית שנה ב(ולרבות  חתימת החוזה, ומדי כל שנת חוזה

חברת ביטוח ישראלית או מאת  מבנק בישראלערבות  ,)שתמומשנה ככל, ההארכה תקופות/או ו
המופיעה ברשומות התקפות של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר נכון למועד האחרון 
שנקבע להגשת ההצעות למכרז, כבעלת הרשאה למתן ערבויות כאמור בהודעת הפיקוח על עסקי 

. 1981 –וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א  1985-י ביטוח), תשמ"הביטוח (ענפ
 למדדוצמודה  , ניתנת למימוש לשיעוריןבלתי מותניתאוטונומית, בלתי תלויה ו על הערבות להיות

הנערב/המבקש הרשום בכתב , כשמדד הבסיסי ועד למדד הידוע במועד התשלום על פיה)מה(
 ").לקיום החוזה "הערבות(להלן:  עצמו שהמשתמיהיה הערבות 

תוצא על ידי חברת ביטוח, הוצאת כתב הערבות והחתימה עליו תתבצע אך ורק במקרה שהערבות 
 .על ידי חברת הביטוח, ולא באמצעות סוכנות ביטוח מטעמה

דמי מגובה  40%יהיה בשיעור הגבוה מבין שני הסכומים הבאים: (א) לקיום החוזה הערבות סכום  .20.2
ביום לאחר הצמדתם למדד (מהמדד הבסיסי ועד למדד הידוע , המשתמששל  רשאה המשולביםהה

 או (ב) שליש מסך כל החיובים מכל מין וסוג שהםבתוספת מע"מ, ו) שנקבע להנפקת הערבות
ריביות וכיוצ"ב) שהופקו  מי שירותים נוספים,ד, דמי הרשאה משולבים, לרבות (בתוספת מע"מ)
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(ובמקרה של שנת חוזה שאינה מלאה, יבוצע חישוב יחסי חוזה הקודמת במהלך שנת הלמשתמש 
 ., בתוספת מע"מבקשר עם החוזה) לשנה קלנדארית מלאהלהתאמה 

 תהיה בסכום הנקוב בחלופה (א).לשנת החוזה הראשונה, לקיום החוזה  הערבותסכום 

לעיל הנה תנאי  במועד האמורלקיום החוזה  כי ידוע לו שהפקדת הערבותמצהיר בזאת,  המשתמש .20.3
, והרשות לא תאשר את תחילת תקופת ההתקשרות אם מתחם/יםקבלת ההרשאה לשימוש ביסודי ל

 במועד האמור.לקיום החוזה  הערבות תימסרלא 

 .לחוזהכנספח תהיה בנוסח המצורף לקיום החוזה  הערבות .20.4

ועד הוצאתה, חודשים ממ 15- לותהיה בתוקף אחת משנות החוזה, תינתן לכל  לקיום החוזהערבות ה .20.5
, וכך עד לקיום החוזהאותה שנת חוזה שלגביה הוצאה הערבות ימים לאחר תום  90עד תום או 

  ., לפי המוקדםככל שתחולנה)תקופת ההתקשרות (על הארכותיה, לתום 

לא שילם איזה  - לא מילא איזה מהתחייבויותיו על פי החוזה, לרבות לעניין זה המשתמשבמקרה ש .20.6
לחלט  ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,תהא הרשות רשאית -  חייב על פי החוזהמהתשלומים בהם הוא 

, ולגבות את כספיה, מבלי הצורך להיזקק לפנייה םאו מקצת םכול לקיום החוזההערבות כספי את 
 .לערכאות, לבוררות או למו"מ משפטי כלשהו

חייב לחדש  משהמשת, יהא כאמור לקיום החוזהאת כספי הערבות  חלטהשתמשה הרשות בזכותה ל .20.7
 חילוטלפני ה לקיום החוזהאו להשלים כל סכום שהיה חלק מהערבות  לקיום החוזהאת הערבות 

 לקיום החוזההערבות על חילוט הודעה  המשתמש) ימים מהיום בו קיבל 7האמור, תוך שבעה (
 כאמור.

ת , לרבומילא את כל התחייבויותיו בקשר עם החוזה המשתמשההתקשרות, ותקופת הסתיימה  .20.8
, לפי שיקול דעתה, את כתב למשתמש, תחזיר הרשות מתחם/יםההתחייבויותיו להחזרה ופינוי של 

  בתום תוקפו. לקיום החוזההערבות 

כדי לשמש כל אינדיקציה, הגבלה או תקרה  לקיום החוזההערבות סכום מוסכם בזאת שאין ב .20.9
  .המשתמשלהתחייבויותיו של 

 פי כל דין.- שישנה בידי הרשות לפי החוזה האמור או עלהאמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות אחרת  .20.10

 .של החוזה זה לעיל, מהווה הפרה יסודית 20 הפרת איזה מהוראות סעיף  .20.11

   שמירת סודיות .21

ו מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, לא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה א המשתמש .21.1
מידע אודות הרשות ובקשר עם ביצוע החוזה, שהגיעה אליו בתוקף, או במהלך, או אגב ביצוע 

  החוזה, תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר סיומה.

מילוי ההתחייבויות המנויות -ו, יצהירו כי ידוע להם כי איי, עובדיו וכל מי שיועסק על ידהמשתמש .21.2
 ית.בסעיף זה לעיל מהווה עבירה פליל

  המשתמשביצוע על חשבון  .22

דין, מקום שלפי החוזה כל מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי שאר הוראות החוזה ו/או על פי  .22.1
חובה והוא אינו ממלאה, תהא הרשות זכאית למלאה בעצמה או על ידי  המשתמשמוטלת על 

 , ולגבות ממנו את תשלום סכום ההוצאות הכרוכות בדבר.המשתמשאחרים, על חשבון 

הודעה בכתב בדבר אי מילוי  למשתמשהרשות תוכל לממש את זכותה כאמור, רק לאחר שנתנה  .22.2
  לא מילא את חובתו הנ"ל בפרק הזמן שנקבה הרשות בהודעתה. המשתמשחובתו ו

מתחייב לשלם לרשות את כל ההוצאות שהוציאה כאמור בסעיף זה לעיל, בהתאם  המשתמש .22.3
יום מתאריך מתן החשבון על ידי הרשות. לא שילם  30לחשבונות שתגיש לו הרשות, וזאת, תוך 

פיגורים כמפורט בהוראות  ריביתאת החשבון תוך המועד הנקוב לעיל, ישא אותו סכום  המשתמש
 לעיל. 15 סעיף 

ן הצדדים לעניין על ידי הרשות, כאמור בסעיף זה, ישמש ראייה חותכת בי למשתמשחשבון שיוגש  .22.4
לא יהא רשאי לערער על הצורך בהוצאות המפורטות  המשתמשההוצאות שהוצאו על ידי הרשות, ו

  בחשבון ו/או על שיעורן.

  פינוי וסילוק יד  .23

עם תום תקופת ההתקשרות או עם סיומו או ביטולו של החוזה מכל סיבה שהיא, הכל לפי מיד  .23.1
 מכל ציוד ומכל חפץ (לרבות כלי רכבלפנותם , יםמתחם/הלסלק ידו מ, המשתמשהעניין, מתחייב 
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ולהשיב את , ו או על ידםיהשייכים לו או לעובדיו ו/או למי מטעמו שהובאו על יד), וכלי תעופה
(למעט  מכל אדם ומכל חפץ, במצב טוב ותקין /יםונקי /יםיפנו וא/הםלרשות, כשה בו/הםהחזקה 

 .הציוד הנייד)

מוטלת האחריות המלאה והבלעדית להשלים, על  משתמשהמבלי לגרוע מכלליות האמור, על 
  חשבונו, עובר למסירת החזקה כאמור, את כל אלה:

את  , בתום תקופת ההתקשרות,להשיב לרשות משתמשבאחריות ה. מתחם/יםהמסירת  .23.1.1
, כשהם תקינים וראויים במסגרתםהכלול ציוד הקבוע , לרבות המתחם/יםהחזקה ב

, באמצעות נציגים רשות תערוךכאמור  מתחם/יםה מסירתכתנאי ל לשימוש. לשם כך,
סיור , אשר נוכחותם תידרש על ידי הרשות משתמשהנציגי  ובהשתתפותמטעמה, 

ולציוד הקבוע שבהם  מתחם/יםתקינות לבדיקות ובמסגרת האמור אף תבצע  מתחם/יםב
 ישא באחריות לשתף פעולה עם נציגי הרשות ולסייע משתמשה"). בדיקת מסירה(להלן: "

ובציוד הקבוע, על אחריותו ועל חשבונו  מתחם/יםוכן לבצע בבמהלך בדיקת המסירה, 
שנתגלה על ידי הרשות  וסביבתם מתחם/יםה, השחתה, פגם וליקוי של קלקול תיקון לכל

 במהלך בדיקת המסירה, תוך התקופה אותה תקצוב הרשות לשם כך. 

לעדית למסור לרשות ו/או למי יישא באחריות המלאה והב משתמשה. ניקוי ופינוי פסולת .23.1.2
כשהם, סביבתם ודרכי הגישה אליהם ומהם, נקיים וללא  מתחם/יםמטעמה את החזקה ב

ומחוץ לשטחי השדה,  מתחם/יםהמ משתמשפסולת. במסגרת ולצורך האמור, ינקה ויסלק ה
ועל חשבונו  בהתאם להוראות הרשות ולהוראות כל דיןלכלוך, והפסולת, האשפה, את כל ה
, הכול על מנת לאפשר לרשות ו/או לכל מי מטעמה לתפוס את החזקה תמשמששל ה

, כשהם נקיים ופנויים מכל פסולת כאמור, ביום העוקב ליום שבו הסתיימה מתחם/יםב
 תקופת ההתקשרות. 

יישא באחריות המלאה והבלעדית, למסור לרשות ו/או למי  משתמשה. פינוי וסילוק יד .23.1.3
פנויים מכל אדם וחפץ (למעט הציוד הקבוע). כשהם  מתחם/יםמטעמה את החזקה ב

ומהשטח הציבורי (לפי  מתחם/יםהעל חשבונו, מ משתמשבמסגרת ולצורך האמור, יפנה ה
 חפציםהנייד המתקנים, המכשירים, הכלים, האת כל הציוד העניין), מחוץ לשטחי השדה, 

מטעמה לתפוס בהם, על מנת לאפשר לרשות ו/או לכל מי  וכן יפנה את כוח האדם המצויים
, כשהם פנויים מכל אדם וחפץ כאמור, ביום העוקב ליום שבו מתחם/יםאת החזקה ב

 הסתיימה תקופת ההתקשרות.

לא יהיה רשאי בשום מקרה לעכב ו/או למנוע ו/או לסרב  משתמשלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי ה .23.2
ו טענה שיש , וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות בגין כל תביעה ו/אמתחם/יםלמסירת חזקה ב

 ./או לכל מי מטעמו כלפי הרשות ו/או כלפי כל מי מטעמהמשתמשל

 את הציוד מנו/הםולהוציא מ מתחם/יםתהיה הרשות רשאית להיכנס ל, המשתמשלא עשה כן  .23.3
או ליתן הוראה לאחר לעשות זאת, ולהעבירם וכלי התעופה  כלי הרכב, המוצרים והחפצים ,הנייד

נותן בזה הסכמתו לאמור, והוא מוותר  המשתמש. המשתמשל למקום אחסון, הכל על חשבונו ש
בזאת באופן בלתי חוזר, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן 

  בקשר לכך. 

למען הסר ספק מודגש ומצוין בזה שהוראת סעיף זה, תתווסף ולא תגרע מסמכותו של המנהל  .23.4
, וכן 1984-תשמ"ד(שמירה על הסדר בשדות התעופה),  דות התעופהלכללי רשות ש 23המנויה בסעיף 

  .27 לא בזכויות הרשות מכוח סעיף 

מצהיר בזאת במפורש ובאופן בלתי חוזר, כי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע לו  המשתמש .23.5
שהועמדו לרשותו בכל  מתחם/יםהמאיזה מ הוצאתו שהרשות רשאית להורות על סילוק ידו ו/או

מאי עמידה בתנאים אלה ייפגע  ינהג שלא בהתאם לתנאי ההרשאה וכתוצאה המשתמשמקרה בו 
לא תהיה  למשתמששל הסדר הציבורי.  שירות חיוני לציבור ו/או יפסק השירות ו/או תתקיים הפרה
תביעה  ד האמור אלא לפעול במסגרתזכות לטעון כל טענה מכל מין וסוג שהיא כנגד סילוק הי

  כספית בלבד. 

מיד עם תום ההתקשרות או עם סיומו או ביטולו של החוזה מכל סיבה שהיא, תהא הרשות רשאית  .23.6
על ידי הרשות לא תפטור  מתחם/יםהכאילו החוזה לא נעשה כלל. תפיסת  מתחם/יםהלתפוס את 

 יבויותיו הכלולות בחוזה.מהאחריות שחלה עליו לפי כל התחייבות מהתחי המשתמשאת 
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  איסור הסבת החוזה .24

 חברת אם או לחברה בת שלולרבות  -  לאחר ו/או להסב ו/או להמחות להעביר אינו רשאי המשתמש .24.1
ולא להוסיף או לצרף  החוזהכל זכות מזכויותיו לפי  בשום צורה ו/אופן, במישרין ו/או בעקיפין, -

, אלא לאחר שקיבל החוזהת ו/או חובה על פי כל זכוקבלת  שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם
 לשם כך את הסכמתה מראש ובכתב של הרשות.

תת את הסכמתה כאמור, הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא ל
העברה ו/או הסבה ו/או למרות אי קבלת אישור, אותה  המשתמשובמקרה זה, (א) עם עשה כן 
תיחשב , וכן (ב) מעיקרה ולא יהיה לה שום תוקף, כלפי הרשות המחאה תהיה בטלה ומבוטלת

  .כהפרה יסודית של החוזה

 לפי החוזה ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. המשתמשזכויותיו של  .24.2

 זה לעיל, תהווה הפרה יסודית. 24 הפרת איזה מהוראות סעיף  .24.3

  החוזה הפרת .25

את החוזה, הפרה  משתמשהרשות בלבד תהא רשאית להביא חוזה זה לסיומו בכל מקרה בו הפר ה .25.1
לא תיקן את  משתמשיום וה 14הודעה מוקדמת של  משתמששאיננה יסודית, ובלבד שנתנה ל

 .ההפרה, תוך התקופה כאמור

, הרשות רשאית לבטל את החוזה בשל כל הפרה עילל 4.5  בנוסף, ומבלי לגרוע מהוראות סעיף .25.2
  .המשתמשיסודית על ידי 

  בנסיבות בהן:גם לעיל רשאית הרשות לבטל את החוזה  25.1 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף משנה  .25.3

ו, או מי מבעלי העניין שלו, , או מי ממנהליו או ממורשי החתימה שלהמשתמשנמצא כי  .25.3.1
הורשע בעבירה נגד בטחון המדינה ו/או בעבירה שהיא פשע או שיש עמה קלון ו/או בעבירת 

, או על חוק 1957- רכוש ו/או בעבירות על חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח
פי מי - , ו/או על תקנות ו/או צווים שניתנו על1996-הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשנ"ו

מחוקים אלה, וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, 
או לאחריה, ו/או שתלוי ועומד נגדו כתב  ההתקשרות, לפני תחילת תקופת 1981-התשמ"א

אישום על עבירה כאמור ו/או שמתנהלת נגדו חקירה בעבירה כאמור ולא הביא את עובדת 
 עובדת ניהול החקירה לידיעת הרשות. קיומו של כתב האישום או את

, או בקשר אליו, שיש בהם כינוס נכסים, הסדר עם או המשתמשהוחל בהליכים על ידי  .25.3.2
לטובת נושים, פירוק מסוג כלשהו ו/או חיסול עסקים באופן אחר למעט הליכי כינוס ופירוק 

  .המשתמששנועדו לצורך שיקום 

  לעיל תהא הרשות רשאית: 25.3 אמור בסעיף את החוזה הפרה יסודית, או חל ה המשתמשהפר  .25.4

  לבטל את החוזה לאלתר; או .25.4.1

לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או  המשתמשלעמוד על קיום החוזה ולדרוש מ .25.4.2
 למשתמש, ו/או להורות למשתמששעות מהשעה שתימסר ההודעה  24ההתחייבות, תוך 

יהא חייב למלא אחר הוראות  המשתמששיך ולקיים את הוראות החוזה במלואן. להמ
הרשות, וכמו כן לשלם לרשות פיצויים על הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לה כתוצאה 

  מההפרה האמורה.

הרשות תנקוב בהודעה  25.4.1 בטל את החוזה לאלתר, כאמור בסעיף במקרה בו הרשות בחרה ל .25.5
. פעלה הרשות המשתמש(שתישלח בדואר רשום), את התאריך שקבעה להפסקת ההתקשרות עם 

פי הודעתה, ולא תשמע טענתו שהוא עומד לפתוח, או פתח, - מתחייב לפעול על המשתמשכאמור, 
 המשתמש. וכן לא טענה בקשר להפרה בהליכי ערעור על הרשעה ו/או על הליכים בעניינו כאמור

  פי סעיף זה.-מתחייב בזה למלא אחר הוראות הרשות בדבר הפסקת ההתקשרות על

לתקן את ההפרה ו/או לקיים  המשתמשלעמוד על קיום החוזה ולדרוש מבמקרה בו הרשות בחרה  .25.6
את החוזה  המשתמשהפר במקרה בו ו/או  ;לעיל 25.4.2 כאמור בסעיף את ההוראה ו/או ההתחייבות 

לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או  המשתמשהפרה שאינה יסודית והרשות דרשה מ
לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי הוראה ו/או התחייבות, כפי  המשתמשההתחייבות, ו

וזה מחמת שנדרש על ידי הרשות ולשביעות רצונה של הרשות, תהא הרשות רשאית לבטל את הח
יהא חייב לשלם לרשות  המשתמשקיומו, וזאת, על ידי מתן הודעה על כך בכתב ו-הפרתו או אי

הקיום כאמור. אין -פיצויים על הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לרשות כתוצאה מההפרה ו/או אי
- כל סעד או תרופה על המשתמשבאמור בסעיף משנה זה כדי לגרוע מזכותה של הרשות לקבל כנגד 

 דין.כל י פ
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על ביטול החוזה  למשתמשמובהר בזאת באופן בלתי חוזר, כי בכל מקום שבו הודיעה הרשות  .25.7
, אזי מבלי לגרוע מכל זכות העומדת המשתמשבשל הפרת החוזה על ידי  חוזהבהתאם להוראות ה

פי דין, תהא הרשות זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, המלא והסוכל לרשות על פי החוזה ו/או על פי 
שניתנה על פי החוזה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות,  לקיום החוזהערבות הבעניין, לחלט את 

, או מתחם/יםלשימוש בלבוררות או למו"מ משפטי כלשהו, או לצאת במכרז אחר לקבלת הרשאה 
לא יהיה זכאי לתשלומים ו/או  המשתמשלנהוג אחרת, הכל כפי שתמצא לנכון באותה עת, ו

שימוש כלשהם בגין מימוש הערבות ו/או ביטול ההתקשרות ו/או מתן הרשאה ל לפיצויים
אחר, והוא מתחייב בזה שלא לתבוע תשלומים ו/או פיצויים מהרשות ו/או  למשתמש מתחם/יםב

 .שלא לבוא בכל דרישות לעניין זה כנגד הרשות ו/או כנגד מי מטעמה

, תהיה הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה זה לעיל 25 בסעיף בנוסף לאיזה מזכויות הרשות הנקובות  .25.8
אשר הרשות הבלעדי והמוחלט, להפסיק את אספקת איזה מהשירותים ו/או השירותים הנוספים 

(כולם או חלקם), לרבות אספקת מים ו/או חשמל, וזאת עד למועד שבו יתקן  מתחם/יםלמספקת 
 הפרה/ות.את ה המשתמש

  פיצויים מוסכמים .26

כולם או חלקם (לרבות ימי  מתחם/יםהמוסכם בזאת, כי בגין כל יום של איחור בפינוי איזה מ .26.1
שבתון, שבת ו/או חג), וזאת בכל עת ומכל סיבה שהיא שאינה הוראה מפורשת ובכתב של הרשות, 

עמים דמי לרשות, כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש, סך השווה לשלוש פ משתמשישלם ה
למועד שנקבע לפינוי שנת החוזה שקדמה במהלך  משתמשבהם חויב הההרשאה המשולבים 

התקופה שתחילתה במועד  של יום כל, וזאת בגין (בתוספת מע"מ כדין) 364, והכול חלקי המתחם/ים
 .במלואם עד למועד פינויים בפועל על פי החוזה מתחם/יםהלפנות את  משתמשבו אמור היה ה

חודשים ממועד תחילת  12לפני שחלפה תקופה של  מתחם/יםמהלפנות איזה  תמשמשנדרש ה .26.2
 התשלומים סךכחודשים,  12, יחושב הפיצוי המוסכם האמור עבור תקופה של ההתקשרותתקופת 

 חלקי, מתחם/יםהבו התבקש פינוי  למועד עד משתמשהשל דמי ההרשאה המשולבים בהם חויב 
 וזאת, כדין) מ"מע בתוספת( 364 חלקי לוהכו חודשים 12 פלתבמכ, בפועל תקופת ההתקשרות חודשי
 במלואם מתחם/יםה את לפנות משתמשה היה אמור בו במועד שתחילתה התקופה של יום כל בגין
 .החוזה פי על בפועל פינויים למועד עד

מוסכם והולם על הנזק אותו רואים  סעד, מהווה ף זה לעילבסעיהצדדים מצהירים בזאת, כי האמור  .26.3
כאמור, לפי העניין. מובהר בזאת, כי על אף  מתחם/יםההצדדים כתוצאה מסתברת של איחור בפינוי 

המוסכמים על מנת לגרוע מזכות הרשות לכל סעד אחר ו/או תרופה  בסעדיםהאמור בכל דין, לא יהיה 
בלת פיצוי ו/או זכות על פי החוזה ו/או על פי כל דין, וכן מבלי לגרוע מזכותה לביטול החוזה ו/או לק

 סעדיםבשיעור גבוה יותר, בין היתר ככל שתחויב בו כלפי צד שלישי. להסרת ספק מובהר, כי אין ב
במועד, וכי אין בתשלום  מתחם/יםהכדי לגרוע מחיובו לפנות את  משתמשם דלעיל על ידי המיהמוסכ

 ., לתקופה נוספת כלשהימתחם/ים, הרשאה לבצע כל שימוש במשתמשכאמור כדי להעניק ל

  קיזוז ועיכבון .27

לא יהא רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום ו/או תשלום שהוא המגיע ממנו לרשות וכן לא יהיה  המשתמש
  רשאי לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן ו/או ריהוט, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות הרשות כלפיו. 

על פי חוזה זה מכל תשלום המגיע  הרשות תהא רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או פיצוי שיגיעו לה
  .לקיום החוזהעל פי חוזה זה ו/או על פי חוזים אחרים ו/או לחלטם מתוך הערבות  למשתמשו/או שיגיע 

רשאית לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן ו/או ריהוט, מכל מין וסוג שהם להבטחת הרשות כן תהיה 
  ים אחרים שבין הצדדים.ו/או על פי הסכמ החוזהכלפיה על פי  המשתמשחובות 

  בתאגידאיסור הכנסת שינויים  .28

, לא שתחולנה ככל, ההארכה תקופות/או ו ההתקשרות תקופת כל, כי במהלך מתחייבמצהיר ו משתמשה
וזאת למעט אם התקבל לשם כך אישור הרשות מראש , משתמשיחולו שינויים באחזקות בעלי השליטה ב

תאגיד  נוה משתמשהבמקרה שמכלליות האמור, מובהר, כי  מבלי לגרוע .ובכתב ובהתאם לתנאי האישור
כל , במהלך משתמשב המוביל המקצועילא יפחת שיעור אחזקותיו של שהוקם על ידי מציעים במשותף, 

וזאת למעט אם התקבל לשם כך אישור הרשות מראש ובכתב ובהתאם , 51% - מ התקשרותת התקופ
 , תהווה הפרה יסודית של החוזהמשתמשזה לעיל, על ידי ה 30 הפרת איזה מהוראות סעיף. לתנאי האישור

  מועסקי המשתמש .29

ו יהמשתמש מצהיר כי ידוע לו שאין בחוזה כדי להקנות לו או למי מעובדיו או מהמועסקים על יד .29.1
זכות לקבלת רישיונות כניסה לשטחים המוגבלים בכניסה לשדה, ורישיונות כאמור יינתנו בהתאם 

. הרשות תהא רשאית לסרב לתת אבטחת מידע ושמירת סודיות יטחוןלהוראות נספח הוראות הב
למי מטעמו של המשתמש רישיון כניסה לשטחים המוגבלים בכניסה בשדה, או לבטל / להתלות 
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 רישיון שניתן כאמור, אם ניתן.

הרשות רשאית לדרוש מהמשתמש להוציא מהמתחם/ים כל עובד או מועסק על ידיו. המשתמש  .29.2
דרישה כאמור, תיאסר כניסת אותו עובד/מועסק וזאת מבלי שהרשות תישא בכל  מתחייב כי ממועד

 פיצוי בגין זאת.

בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרם להם,  המשתמש מתחייב להיות אחראי כלפי עובדיו ומי מטעמו .29.3
 במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה מתאונה או נזק שאירעו בעת השימוש במתחם/ים.

ל זכות שקיימת לרשות או מי מטעמה, על פי דין ו/או על פי החוזה, לפקח על מובהר שאין לראות בכ .29.4
אופן השימוש במתחם/ים, משום אחריות מצד הרשות, אלא משום אמצעי להבטחת ביצוע הוראות 

 החוזה במלואן.

שום דבר האמור בחוזה לא יתפרש כמסמיך את המשתמש להופיע בשם הרשות או מטעמה, או  .29.5
  נציג הרשות בעניין כלשהו או למטרה כלשהי.כמקנה לו מעמד של 

  שימוש בזכות הרשות-איויתור ו/או  .30

הסכמת הרשות לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי החוזה במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא  .30.1
  תשמש תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

פי החוזה ו/או מכוח כל -ה עללא אכפה הרשות, או אכפה באיחור, זכות כלשהי מהזכויות המוקנות ל .30.2
דין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על הזכות האמורה או על זכויות אחרות 

  .סיפא 32 , באופן האמור בסעיף , אלא אם נעשה הדבר בכתב מאת הרשותכלשהן

  דין העתק כדין המקור .31

  ונחתם בהעתקים שדינם כדין המקור. החוזה נערך

  חוזה ממצה ושינוי החוזה  .32

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

ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה או הנובעים הימנו,  בחוזה, מבוטלים בזה
 ם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.לגרוע מהם או לשנות

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

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

  סמכות שיפוט וברירת דין .33

יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון - אביב-הצדדים קובעים בזאת שלבית המשפט המוסמך בתל .33.1
  ין הקשור והנובע מחוזה זה.בכל עני

אשר  ,כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד, בנוסחם מעת לעת, והוא יתפרש על פי חוקים אלה החוזה .33.2
    יגברו על כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

  מתן הודעות .34

כל הודעה או התראה שתשלח על ידי צד אחד לחוזה למשנהו בקשר לחוזה, תימסר ביד או באמצעות 
לחוזה. יראו כל הודעה או התראה כאמור כאילו  37 יליה או תשלח בדואר רשום לפי המען בסעיף פקסימ

שעות מעת מסירתם כיאות בבית  72נמסרה לנמען עם מסירתן ביד או באמצעות פקסימיליה, או בחלוף 
כתובתו, יודיע  המשתמשלא הוכח היפוכו של דבר. שינה  דואר בישראל, ומשלוחם בדואר רשום, כל עוד

  לרשות את פרטי כתובתו החדשה תוך שבעה ימים מיום שינוי כתובתו.

  שימוש במידע ונתונים .35

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

נשוא חוזה זה, בכל הנתונים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נתונים  מתחם/יםשייערך בקשר ל
ו/או בקשר עם  פעילותו בשדהו/או בקשר עם  המשתמשכספיים ומסחריים) אשר יגיעו לידה מאת 

מסכים בזאת מראש ובאופן בלתי חוזר  המשתמשו במהלך תקופת ההתקשרות, המשתמשההתקשרות עם 
  לכל שימוש או פרסום שתעשה הרשות כאמור לעיל.
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  שמירה על טוהר המידות  .36

  מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: המשתמש

, במישרין ו/או יקבל ו/או ו/או קיבליתן ו/או נתן ו/או יציע כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא הציע ו/או  .36.1
ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על  בעקיפין, כל טובת הנאה

בה ו/או נושאי המשרה רשות כל החלטה של ההשפעה על התקשרות הרשות עימו בחוזה זה, לרבות 
במהלך ומתחייב שלא לעשות כן בעניינו של חוזה זה, עם חתימתו  הו/או מי מטעמ הו/או עובדי
  .תקופתו

, במישרין ו/או ישתף פעולה ו/או ו/או שיתף פעולהישדל ו/או מי מטעמו לא שידל  כי הוא ו/או כל .36.2
ו/או כל גורם אחר, על מנת  הו/או מי מטעמ הו/או עובדירשות בעקיפין, עם נושאי משרה אצל ה

  .במהלך תקופתומתחייב שלא לעשות כן עם חתימתו ו, לקבל מידע חסוי/סודי הקשור לחוזה זה

, במישרין ו/או ישתף פעולה ו/או ו/או שיתף פעולהישדל ו/או מטעמו לא שידל  כי הוא ו/או כל מי .36.3
בעקיפין, עם נושאי משרה ברשות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע 

, עם מחירים ו/או תשלומים רלבנטיים לחוזה זה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא תחרותית
 .במהלך תקופתושלא לעשות כן מתחייב חתימת חוזה זה ו

דלעיל, תהיה הרשות  , כי אם יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיולמשתמשידוע  .36.4
(ללא זכות להחזר סך  זה מעיקרו רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל חוזה

דרישה, ישירה או כל תביעה ו/או בזאת וכן יהיה מושתק מלהעלות מוותר  המשתמש, וההשקעה)
  .בקשר לכך עקיפה

 מהווה הפרה יסודית.לעיל זה  36 הפרת הוראה מהוראות סעיף  .36.5

  מעני הצדדים .37

  מעני הצדדים לצורך החוזה יהיו כמפורט ברישא לחוזה.

  

  ולראיה באו הצדדים על החתום

  

____           __________________________________  
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