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 רשות שדות התעופה

לקבלת הרשאה לתפעול חוות מכלי דלק סילוני למטוסים בשדה התעופה על שם חוזה 
 רמון ולמתן שירותי תדלוק למטוסים בשדות התעופה הפנים הארציים

 דות התעופה בישראלרשות ש  :ב י ן
 ,7711-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-תאגיד שהוקם על  
 17777גוריון -, נמל התעופה בן731ת.ד.   
 "(הרשות)להלן: "  

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

 

מכוח סמכויות שהוקנו ונמלי התעופה בישראל את שדות והרשות מחזיקה, מפעילה ומנהלת,  הואיל
  ;7711-לה בחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז

למתן הרשאה לתפעול חוות  20/10/120/12/6122/מכרז פומבי מס' "את פרסמה והרשות  והואיל
מכלי דלק סילוני למטוסים בשדה התעופה על שם רמון ולמתן שירותי תדלוק למטוסים 

"( והצעתו של המפעיל, הוכרז כהצעה המכרז" )להלן: "רצייםבשדות התעופה הפנים הא
  ;הזוכה במכרז

במסמכי המכרז ובכלל  ותהכלולוהתחייבויותיו ובכפוף להצעת המפעיל במכרז, הצהרותיו  והואיל
את המפורטות לעיל ולהלן בחוזה, מעניקה הרשות למפעיל וההתחייבויות ההצהרות  זאת:

ל בכפוף לשאר ההוראות, המגבלות והתנאים והכ )כהגדרת מונח זה להלן(,הרשאה ה
 ;וביתר הוראות כל דין המפורטים בחוזה

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן:

 ונספחים מבוא .7

 .ותנאי מתנאיו חלק בלתי נפרד הימנו יםמהווונספחיו המבוא לחוזה  .7.7

 המסמכים המפורטים להלן  מהווים את נספחי החוזה: .7.2

 סים לשדות התעופה הקיימים הכלולים בהרשאהנספחים המתייח

   מפרטה –נספח א'  .7

 למבנים בשתפ"א נספח עבודות ההתאמה –נספח ב'  .2

 נספח אחזקה לשתפ"א –נספח ג'  .3

 נספח השירות והתפעול  –' נספח ד .4

 נספח ציוד קבוע  –' הנספח  .5

  נתיקנספח ציוד   –' ונספח  .6

 רמוןבשדה התעופה  הזמנית וחוות המכלים הקבועה כליםחוות המנספחים המתייחסים ל

 הזמנית ותשריט משבצת הקרקע הקבועה תשריט משבצת הקרקע -' זנספח  .1

בחוות המכלים ( As Madeתשריט שטחי ומתקני השירות )תכניות  - 7'זנספח  .1
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   )יצורף(הזמנית 

 תלחוות המכלים הזמני נספח לוח הזמנים -' חנספח  .7

 נספח הנחיות לתכנון ובינוי -' טנספח  .77

הן ביחס לחוות המכלים הזמנית והן ביחס  נספח השירות והתפעול –' ינספח  .77
 לחוות המכלים הקבועה.

  )יצורף( של חוות המכלים הזמנית הסופיים התכנון תוצרי –' אינספח  .72

 חוות המכלים הזמנית של נוסח צו תחילת עבודה לתקופת ההקמה -' בינספח  . 73

 צו תחילת עבודה, כפי שיונפק על ידי הרשות )יצורף( - 7'בינספח  . 74

 של חוות המכלים הזמנית נוסח היתר ההפעלה -' גינספח  75

 היתר ההפעלה, כפי שיונפק על ידי הרשות )יצורף( - 7'גינספח  .76

 )יצורף(מכלים הזמנית של חוות ה סך עלות ההשקעה לתכנון ולהקמה -' דנספח י .71

 נספח אחזקה בשדה התעופה רמון –' טונספח  .71

 נספחי חוזה משותפים לכל שדות התעופה

 דיווח כספי שנתי  וסחנ  -' זטנספח  .77

 נוסח אישור מטעם רואה חשבון מבקר  -' זינספח  .27

 נספח נוסח הוראה לחיוב חשבון   -' חינספח  .27

 ערבות בנקאית  נוסח –' טינספח  . 22

 , ביטוח ואישורי ביטוחנספח אחריות בנזיקין –' כנספח  . 23

 בטיחות באש  ספחנ  –' אכנספח  .24

 נספח בטיחות וגהות  –' בנספח כ .25

 נספח הוראות הביטחון –' גנספח כ .26

 נספח איכות הסביבה  –' דנספח כ .21

 נספח תקשורת –' הנספח כ . 21

 )עד דרך ההפניה(  JIG –ה  נוהלי –' וכנספח  . 27

טופס ההצעה של המפעיל למכרז על נספחיו, כפי שהוגשו על ידי  –' זכנספח  .37
אותם תפרסם הבהרה אחד ממסמכי הכל  וכןהמפעיל במסגרת הצעתו למכרז 

 הרשות, בכתב, במסגרת הליכי המכרז

לק ההרשאה בגינו הוא מובהר במפורש, כי כל אחד מנספחי החוזה יהיה רלוונטי עבור ח
המכלים הזמנית ו1או חוות המכלים הקבועה )שדות התעופה הקיימים או חוות  נערך

יחול  –נספחים בעלי שמות זהים  . לכן במידה וקיימיםשבשדה התעופה רמון, לפי העניין(
הזמנית או כל נספח על חלק ההרשאה הרלוונטי )שדות התעופה הקיימים או חוות המכלים 

שבשדה התעופה רמון, לפי העניין(, למעט הנספחים הנקובים לים הקבועה חוות המכ
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 רשנותפ .2

כל האמור בחוזה זה בלשון יחיד אף לשון רבים במשמע, ולהפך וכן כל האמור בחוזה זה  .2.7
 ון נקבה במשמע, ולהפך והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מן ההקשר.בלשון זכר אף לש

הכותרות בחוזה נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות בלבד, ואין לעשות תוכן העניינים ו .2.2
 .אחרת מטרהשימוש לצורכי פרשנות החוזה או לכל  םבה

הפנייה מבלי לגרוע מהוראות החוזה, מובהר בזה, כי הפניה בחוזה לנספח כלשהו משמעה  .2.3
לנוסח המעודכן ביותר של הנספח כפי שיהיה קיים באותו מועד. כל שינוי ועדכון לנספחים 
יהא כפוף לאישורה של הרשות מראש ובכתב, אלא אם נאמר אחרת בחוזה זה או בנספח 

דין, חוק, תקנה, תקן )מקומי או זר(, הנחיות  בחוזהיודגש, כי בכל מקום בו נזכר  הרלבנטי.
הגשת האחרון למועד נכון לות מוסמכת, הכוונה לנוסחו המעודכן של המסמך ונהלים של רש

מכרז, וזאת גם אם מצוין בצדו של המסמך תאריך מסוים. יובהר, כי אין באמור בההצעות 
לפעול בהתאם להוראות כל דין, כפי שיתוקן או ישונה מעת  המפעילכדי לפגוע בחובתו של 

 בחוזה. לעת, כאמור 

את החוזה, תהא  רכיביםבאחד המסמכים המבחוזה לרבות שהוגדר מונח  ו/אוביטוי כל ל .2.4
 יםמחייבוהדבקם הדברים  שרהקצוין במפורש אחרת או אם משמעות, זולת אם האותה 
 .אחרת

 .הרשותידי במקרה של העדר הוראה מפורשת בחוזה או על פיו, ימולא החסר על  .2.5

ככל , 7761-תשכ"ח, החוק המכראות הורחוזה אינו כפוף לההר בזאת, כי בלמען הסר ספק מו .2.6
שיש בהן על מנת להקל על המפעיל ו/או על מנת להסיר מהמפעיל אחריות כלשהי ביחס 
להוראות החוזה ו/או ככל שיש בהן על מנת להעניק למפעיל זכויות שלא הוענקו לו במפורש 

  .בחוזה

 7713-ק כללי(, תשל"ג( לחוק החוזים )חל7)ב25לא יפורש כנגד מנסחו והוראות סעיף זה  חוזה .2.1
 לא תחולנה עליו, אלא לפי המשמעות העולה מהקשר הדברים.

 משמעו עד ועד בכלל. -הביטוי "עד..." לעניין זמן, מקום או מובאה  .2.1

 הביטוי "לרבות..." אינו גורע מכלליות האמור לפניו. .2.7

יבוא מקום שנקבעה תקופת זמן קצובה במספר ימים או שבועות מיום פלוני, אותו יום לא  .2.77
 במניין.

תקופה קצובה במספר חודשים או שנים לאחר אירוע פלוני תסתיים בחודש האחרון, בסוף  .2.77
בסוף היום האחרון של  -היום שמספרו בחודש כמספר יום האירוע, ואם היה חסר אותו יום 

 החודש.

 פי חיקוק, זולת אם הם הימים-במניין ימי תקופה יבואו גם ימי מנוחה, פגרה או שבתון שעל .2.72
 האחרונים שבתקופה, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

מי אישור ו/או הודעה של ו/או  ו/או הודעה של הרשות אישור בחוזהבכל מקום בו נדרש  .2.73
מראש ובכתב, אלא אם צוין  יםנדרשהאמורים  ו/או ההודעה אישורהמטעמה, הרי ש
  מפורשות אחרת.

מחויבות ו/או  הרשותא ישית על , להחוזהעל פי  למפעיל הרשותכל אישור שיינתן על ידי  .2.74
מכל אחריות ו/או מקיום איזו  המפעילאחריות כלשהי, לא ישחרר ו/או יפטור את 

הוראות ו החוזהעל פי  החוזה, וכן לא יגרע מאיזו מהתחייבויות החוזהמהתחייבויותיו על פי 
 כל דין.

לכללי יפורשו ויבוצעו בהתאם  בחוזההמונחים והחישובים החשבונאיים המופיעים  .2.75
 החשבונאות המקובלים בישראל. 

הקשר הדברים או בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירושים שבצדם, אלא אם  .2.76
 :תמחייב אחר הדבקם
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בנזין המיועד להנעת מטוסים והמסופק בדרך של תדלוק, בשדה  - "בנזין תעופתי"
 תעופה ו/או בנמל תעופה. 

"בעל ההרשאה 
 הקיים"

, המעניק נכון למועד חתימת החוזה את פה בע"מפז שירותי תעו -
 השירותים בשדות התעופה הקיימים.  

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

מי של המפעיל או דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי 
, )כהגדרת מונח זה בחוק החברותבמפעיל כהן כנושא משרה שמ

 . (7777-תשנ"ט

מוצרי " או "דלק"
 " דלק

דס"ל ו/או בנזין תעופתי, העומד בדרישות הוראות כל דין, כפי  -
 שיעודכנו מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות. 

דמי ההרשאה "
 "הזמנית ברמון

יהול ותחזוקה של לתכנון, הקמה, תפעול, נ עבור ההרשאהתשלום  -
חוות המכלים הזמנית במשבצת הקרקע הזמנית, ולמתן השירותים 

 .באמצעותה

דמי הרשאה "
 "ברמון

חוות המכלים להפעלה ותחזוקה של  עבור ההרשאהתשלום  -
הקבועה, ולמתן השירותים באמצעותה,  הקבועה במשבצת הקרקע

   והכול באופן ובתנאים הנקובים לשם כך בחוזה.

אה דמי הרש"
בשדות 

 "הקיימים

להתאמה, תפעול ותחזוקה של מתקני  עבור קבלת ההרשאה תשלום -
השירות בשדות הקיימים ו/או של הציוד הייעודי ולמתן השירותים 

 .באמצעותם בשדות קיימים, באופן ובתנאים המפורטים בחוזה

דמי הרשאה "
 " משולבים ברמון

ההפעלה ועבור במהלך תקופת  מפעיל לרשותאותו ישלם התשלום  -
כל את  הכולל חודשים קלנדאריים מלאים, 72שנת הפעלה בת 

דמי הרשאה זמנית ברמון ו/או דמי ההרשאה ברמון )לפי  (i)אלה: 
 .ברמון דמי השירותים (iii)דמי השימוש ברמון;  (ii)העניין(; 

דמי הרשאה "
משולבים בשדות 

 "קיימים

אותם ם מיסכו -דהבולגבי שדות התעופה הקיימים למעט אילת וע -
מפעיל העל ידי  מואשר ישול, כדמי הרשאה משולביםהרשות,  נקבה
בכל חודשים קלנדאריים מלאים,  72בת  הפעלהשנת  ת, בגיןלרשו

אחד משדות התעופה הקיימים הכלולים בהרשאה, כפי שאלה 
כשהסכומים האמורים  יעודכנו מעת לעת, על פי הוראות החוזה,

דמי ( ii)דמי ההרשאה בשדות קיימים;  (i)כל אלה: את  כוללים
  . בשדות קיימים דמי השירותים( iii)השימוש בשדות קיימים; 

המוגדר כדמי  תשלוםה -)יחדיו(  בדהועאילת ולגבי שדה התעופה 
   . כמפורט בחוזה בשינויים המחויבים ,הרשאה משולבים ברמון

דמי שימוש "
 "ברמון

מכלים  הקבועה במשבצת בחוות התשלום בגין ההרשאה לשימוש  -
הקרקע הקבועה ו/או בחוות המכלים הזמנית במשבצת הקרקע 

  .ברמון הזמנית, במהלך תקופת ההפעלה

דמי שימוש "
 "בשדות קיימים

במתקני השירות בשדות קיימים, תשלום בגין ההרשאה לשימוש  -
 . במהלך תקופת ההפעלה

דמי שירותים "
 "ברמון

ומערכות תשתיות שירותי אחזקת ( i) כל אלה:אספקת  בגין תשלום -
עד לראש משבצת הקרקע הקבועה וראש משבצת הקרקע החווה 

בדק שירותי ( ii; )בנספח האחזקה כמפורטהזמנית )לפי העניין(, 
שבחוות תשתיות ומערכות החווה  שלאחזקת עבודות הרשות ו

בדק ( שירותי iii; )בנספח האחזקה כמפורטהמכלים הזמנית, 
שבחוות  תשתיות ומערכות החווהשל ות הרשות אחזקת עבודו
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  .בנספח האחזקה כמפורטהמכלים הקבועה, 

דמי שירותים "
 "בשדות קיימים

תשתיות במתקני שירותי אחזקת ( iכל אלה: )אספקת  בגין תשלום -
( iiבלבד; ) בנספח האחזקה כמפורטהשירות בשדות קיימים, 

מיזוג ת ומערכות וככל שקיימת תשתיאספקת שירותי מיזוג אויר, 
  .מתקני השירות בשדות הקיימיםאויר ב

דמי שירותים "
 "נוספים ברמון

או במישרין לבעלי הרשאה  מפעיל לרשותהתשלום אותו ישלם  -
מטעמה, לפי העניין, במהלך תקופת התכנון, תקופת ההקמה של 
חוות המכלים הזמנית ו/או  במהלך תקופת ההפעלה של חוות 

ופת ההפעלה של חוות המכלים הקבועה )לפי המכלים הזמנית ותק
( iii( אספקת מים; )iiאספקת חשמל; )( iהעניין(, בגין כל אלה: )

אספקת שירותי תקשורת )על פי התקשרות ישירה שבין המפעיל 
לבעלי ההרשאה למתן שירותי תקשורת או בין המפעיל לרשות(; 

(ivאספקת שירותי פינוי אשפה, הכול ) על ידי יל מפעככל שיסופקו ל
תעריפים מנגנונים ו/או ל, בהתאם לו/או על ידי מי מטעמההרשות 

כפי כמפורט בחוזה, הנהוגים לשם כך ברשות עבור כל שירות, 
או  שיתעדכנו, מעת לעת, על ידי הרשות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי

בהתאם לתמורה שתיקבע במישרין בין המפעיל לבין בעלי 
  .נייןההרשאה מטעם הרשות, לפי הע

דמי שירותים "
נוספים בשדות 

 "קיימים

או במישרין לבעלי הרשאה  מפעיל לרשותהתשלום אותו ישלם  -
מטעמה, לפי העניין, במהלך תקופת ההערכות ותקופת ההפעלה 
לשדות הקיימים, במתקני השירות בשדות קיימים, בגין כל אלה: 

(i( ;אספקת חשמל )ii( ;אספקת מים )iii אספקת שירותי ) תקשורת
)על פי התקשרות ישירה שבין המפעיל לבעלי ההרשאה למתן 

( אספקת שירותי פינוי ivשירותי תקשורת או בין המפעיל לרשות(; )
ו/או על ידי מי על ידי הרשות מפעיל ככל שיסופקו ל אשפה, הכול

תעריפים הנהוגים לשם כך מנגנונים ו/או ל, בהתאם למטעמה
כפי שיתעדכנו, מעת לעת, בחוזה, כמפורט ברשות עבור כל שירות, 

או בהתאם לתמורה  על ידי הרשות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי
שתיקבע במישרין בין המפעיל לבין בעלי ההרשאה מטעם הרשות, 

 . לפי העניין

העומד בדרישות הוראות כל דין, כפי  JET A-1 –דס"ל  דלק סילוני, - "דס"ל"
, וכהגדרתו בצו רותשיעודכנו מעת לעת במהלך תקופת ההתקש

 . הפיקוח שירותי תדלוק

"/ההתחייבויות"
התחייבויות "

 "המפעיל

בחוות המכלים הזמנית: עבודות התכנון, ההקמה )לרבות  -
הרצה(, וכן תפעול ותחזוקה שלשטחי ומתקני השירות השתתפות ב

ומתן השירותים באמצעותם, הפינוי והמסירה )כהגדרת מונחים 
לים הקבועה: עבודות ההתאמה )לרבות אלה בחוזה(; בחוות המכ

(, נים מטעם הרשות והשתתפות בהרצהקבלההליך המסירה מ
תפעול ותחזוקת שטחי השירות  ומתן השירותים באמצעותם, 
הפינוי והמסירה )כהגדרת מונחים אלה בחוזה(; בשדות התעופה 
הקיימים, יחדיו: ההערכות ויתר עבודות ההתאמה, תפעול 

י השירות בשדות התעופה הקיימים ו/או ותחזוקת שטחי ומתקנ
הציוד הייעודי, הפינוי והמסירה )כהגדרת מונחים אלה בחוזה(; וכן 
כל חבות ו/או התחייבות, מכל מין וסוג שהם, אותה נדרש המפעיל 
לבצע בקשר ישיר ו/או עקיף עם ההרשאה נשוא החוזה ובכפוף 

    להוראותיו ולהוראות כל דין. 

כל אלה יחדיו: חוק; חוק עזר; פקודה; תקנה; צו; הנחייה;  - "הוראות כל דין"
וכן  5563דרישה; תקן מחייב )ישראלי או בינ"ל(, לרבות ת"י לדס"ל 

המלצה לתקן )ישראלי או בינ"ל(; אישור, היתר; נוהל )ישראלי או 
בינ"ל(; המלצה )לרבות המלצות מכון התקנים, משרד התחבורה 
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הסכמה; הסמכה; תעודה פסיקה ומנהל הדלק(; רישיון; רישוי; 
במשרד ו/או רשות ממשלתית משפטית; הוראה וקביעה שמקורה 

הלכות פסוקות ו/או באיזה מרשויות המוסמכות הנוספות ו/או ב
-או מעין תכל רשות שיפוטי/או של של בתי המשפט בישראל ו

ן, הקשורות לתדלוק המטוסים שיפוטית אחרת המוסמכת על פי די
הצעת חוק משק שירותים, לרבות לעניין זה: בנמל ו/או למתן ה

והחקיקה שתתוקן  2777 – הדלק )קידום התחרות(, התשס"ט
; צו הפיקוח שירותי תדלוק; צו JIGבעקבותיה; תקנות הטיס; נהלי 

 הפיקוח בנזין תעופתי; המלצות משרד התחבורה ומנהל הדלק

 כפי שהם נכון למועד חתימת החוזה וכפי שאלה , הכולNFPAתקן ו
יעודכנו, ישונו, יותאמו, יוחלפו וכן כל הוראת דין כאמור שתתווסף 
אליהן, במהלך תקופת התקשרות ו/או תקופות ההארכה )ככל 

 שתחולנה(, וזאת בין שאוזכרו במפורש בחוזה ובין אם לאו.

וכל נספחיו המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, חוזה ה - "החוזה"
 נו ותנאי מתנאיו.המהווים חלק בלתי נפרד הימ

 היתר הבנייה"
 "הקיים

או כל עדכון ו/או תוספות שלו, כפי  27747771(3מס' )היתר בנייה  -
 שתהיה מעת לעת. 

כללי רשות שדות התעופה שנחקקו מכוח הוראות חוק רשות שדות  - " הכללים"
 . 7711-התעופה, התשל"ז

המבנה "
 "התפעולי

ן ותקים הרשות ואשר אותו מפלסי, אותו תתכנחד מתחם מבונה,  -
יפעיל ויתחזק המפעיל במשבצת הקרקע הקבועה, כחלק מחוות 
המכלים הקבועה, כמפורט בפרוגראמה, הכולל את מלוא הציוד 
והמתקנים הדרושים לצורך מתן השירותים, לרבות רחבות 
תפעוליות, מוסך טיפולים ייעודי בבאוזרים ומתדלקות )לצורך 

ריקון/עודפי שאריות דלק ומוצרים  ביצוע פעולות בדק, אחזקה
כגון: מכלי נוספות, ייעודיות ולמערכות התדלוק נלווים למערכות 

איסוף ומערכות הפרדה וכיו"ב(, מחסן חלפים, בית מלאכה )דרג 
)מנהל מתקן, מנהל תפעול ומבצעים,  א'(, חדר בקרה, משרדים

 , ארכיב, חדרי מנוחה לנהגים, מלתחותהנהלת חשבונות וכיו"ב(
)הכולל,  שירותים, מרחבים מוגנים וכיו"ב, לרבות כל הציוד הנתיק

 את כל הריהוט ואבזור המשרדים שיסופקו באמצעות המפעיל(
בנספח ההנחיות כמפורט והציוד הקבוע הכלולים במסגרתם, הכול 

נכון למועד חתימת החוזה ו/או כפי שיהיה במהלך תקופת התכנון 
 רי התכנון הסופיים(. )בכפוף לאישור הרשות במסגרת תוצ

המחיר "
המקסימאלי 

 "לבנזין תעופתי

הסך הכולל את כל אלה: מחיר הבנזין הקבוע בתוספת הראשונה  -
לצו האמור,  3לצו הפיקוח בנזין תעופתי, לאחר עדכונו לפי סעיף 

 בתוספת מרווח השיווק לבנזין תעופתי.

המלצות משרד "
התחבורה ומנהל 

 "הדלק

; 2775עדת הבדיקה לאירוע הדס"ל בשנת כל אלה: המלצות ו -
המלצות דוח מסכם של ועדת הבדיקה )אירוע זיהום דס"ל בנתב"ג 

; 2777(, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מאוגוסט 2777מאי 
המלצות דוח סופי של ועדת הבדיקה )אירוע דס"ל בנתב"ג 

מנהל הדלק והגז, והכול  –( משרד התשתיות הלאומיות 5.5.2777
כל תיקון, עדכון, שינוי, התאמה, תוספת להמלצות  לרבות

 . האמורות או המלצות שיבואו במקומם ו/או בנוסף אליהם

המסמכים "
 "ההנדסיים

, הנספחים התכניות, התרשימים, השרטוטים, המפרטיםאלה: כל  -
וכל המסמכים הקשורים בהם, בין בכתב ובין בכל כתבי הכמויות ו

י נפרד מהחוזה )בין שהם מצורפים מדיה אחרת, המהווים חלק בלת
לחוזה במועד חתימתו ובין שיערכו במהלך תקופת ההתקשרות, 
בהתאם  להוראותיו(, אשר משקפות את עבודות הרשות וכן אשר 
על פיהם יבוצעו התחייבויות המפעיל בקשר עם חוות המכלים 
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הזמנית והקבועה, במהלך תקופת ההתקשרות, לרבות לעניין זה: 
ות הקרקע, נספח לוחות זמנים לתכנון ולהקמה, תשריט משבצ

נספח איכות הסביבה, נספח בטיחות וגהות, נספח בטיחות באש, 
נספח הוראות הביטחון, נספח האחזקה, תוצרי התכנון הסופיים 

, המסמכים הסטטוטריים, המפרט הכללי, המפרט ההנחיות נספחו
 ,ושרשאשיבוצע במסמכים האמורים, כפי כל שינוי המיוחד וכן 

 הרשות. על ידי בכתב, 

המסמכים "
 "הסטטוטורים

כל אלה: תוכניות, הוראות, הסמכות והנחיות סטטוטוריות על  -
בסיסן ובכפוף אליהן יבוצעו התחייבויות המפעיל בחוות המיכלים 
הזמנית ו/או הקבועה )לפי העניין( שבשדה התעופה רמון )לרבות 

המכלים הזמנית(,  עריכת תוצרי התכנון הסופיים ביחס לחוות
ובכלל זאת: תוכנית המתאר, הפרוגראמה, תוכנית הבינוי, היתר 
הבנייה ו/או כל תוכנית סטטוטורית מחייבת אחרת, כפי שכל אלה 
יעודכנו ו/או ישונו ו/או יוחלפו, מעת לעת, במהלך תקופת 

 . לאוהתקשרות, והכול בין שאוזכרו במפורש בחוזה ובין אם 

שר הצעתו הוכרזה כהצעה זוכה במכרז ו/או תאגיד משותף מציע, א - "המפעיל"
שיוקם לשם כך )בנסיבות בהן תוגש הצעה משותפת(, אשר יעניק 

 את השירותים, באמצעות שטחי ומתקני השירות. 

ה בהוצאת הועדה הבינמשרדית יהמפרט הכללי לעבודות בני - "המפרט הכללי"
נוי /אגף הבינוי, משרד הביטחוןיבהשתתפות משרד הב

החברה הלאומית  -והשיכון/מנהל התכנון וההנדסה ומע"צ או מעצ 
החברה הלאומית  -נתיבי ישראל  לדרכים בישראל בע"מ או 

, באותם פרקים ומהדורות אליהם מפנה לתשתיות תחבורה בע"מ
 . החוזה

המפרט "
 "המיוחד

המהווים חלק בלתי תנאים המיוחדים הוראות והמכלול הכל אלה:  -
לסטנדארטים המתייחסים מכים ההנדסיים, נפרד מהמס

המינימאליים בהן יידרש המפעיל לעמוד במסגרת ולצורך ביצוע 
כפי שהם נקובים בכל אחד מהמפרטים המצורפים , ההתחייבויות

 . לנספח ההנחיות

העלויות "
 "הישירות

סכומים סבירים בהם נשא המפעיל בפועל ובעצמו כתוצאה ישירה  -
ו, וזאת בניכוי כל סכום שנחסך למפעיל מהאירוע שבגינו שולמ

כתוצאה מהאירוע האמור וכן בניכוי כל סכום אשר מהוצאתו יכול 
היה המפעיל להימנע באמצעים סבירים, הכול כפי שיאושר מראש 
ובכתב על ידי הרשות, ובהתבסס על אלה: מחירי מחירונים אליהם 

 - מפנה החוזה או מחירי שוק או עלות בפועל בה נשא המפעיל
 הנמוך מביניהם. 

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזאת, כי 
הסכומים הבאים לא יחשבו, בשום צורה ואופן, כהוצאות ישירות: 

(i ( פיצויים מוסכמים או קנסות ששולמו על ידי המפעיל )לרבות
פיצויים או תשלומים כאמור שהמפעיל נדרש לשלם לרשות על פי 

מס ערך מוסף ששולם על ידי המפעיל )למעט בנסיבות ( iiהחוזה(; )
בהן המפעיל אינו רשאי על פי דין להזדכות כלפי רשויות המס בגין 

( סכומים בגין נזקים עקיפים מכל מין וסוג iiiהסכומים האמורים(; )
שהם, לרבות נזקים נלווים, נזקים תוצאתיים, נזקים אקראיים או 

ים כאמור שמקורם בהפסד עבודה פיצויים עונשיים, וכן לרבות נזק
)לרבות הפסד השתתפות בעבודה, מכרזים ופרויקטים 
אלטרנטיביים( ו/או הפסד רווחים, הפסקות ועיכובים בעבודה, 
הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין וכיו"ב, והכול למעט 

( סכום המהווה את עלויות ivאם נקבע אחרת ובמפורש בחוזה; )
)עשרה אחוזים( מסך  77%פעיל בשיעור העולה על התקורה של המ

 כל הסכומים הנוספים המוכרים ומהווים כעלויות הישירות. 
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"עקרונות לתכנון מערך הדלק" )מהדורה  27פרוגראמה כללית מס'  - "הפרוגראמה"
  .(, כפי שזו תעודכן מעת לעת2774אוקטובר  – 3

דרש המפעיל לספק, להתקין ולהעמיד כל הציוד והמתקנים אותם יי - "הציוד הייעודי"
לצורך מתן השירותים בכל אחד משדות התעופה הקיימים וכן 

בחוות המכלים הזמנית והקבועה בשדה התעופה רמון,  –בנוסף 
בהתאם להוראות המפורטות בנספח השירות והתפעול ובנספח 
ההנחיות, לפי העניין, ולספציפיקציות המינימאליות הנקובות 

 סוגומתקנים נוספים בהיקף, בכמות ומהכל ציוד כן ובמסגרתם 
אותו יידרש המפעיל לספק לצורך מתן השירותים אף אם לא 

 /נספח ההנחיותהשירות והתפעולאוזכרו במפורש במסגרת נספח 
, לרבות וככל הנדרש לביצוע השירותים, בהתאם להוראות כל דין

 ספנסרים(,)די משאבות ניידות, מתקנים ניידים, כלי רכבלעניין זה: 
, מכלים של מוצרי דלק )עיליים )באוזרים( /תדלוקמכליות מילוי

ו/או תת קרקעיים, מכל מין וסוג ולכל שימוש שהוא(, מתקני 
תדלוק, כל אביזר, מתקן, מערכת וכיו"ב, כפי שידרשו על ידי 
הרשות מעת לעת, כשכל הציוד האמור עומד, בכל עת, בדרישת 

     יתר שטחי ומתקני השירות. הוראות כל דין ובממשק מלא עם

הציוד הייעודי, כפי שיפורט במפורש בנספח הציוד הנתיק )עבור  - "הציוד הנתיק"
הייעודי אותו ציינה הרשות ציוד וכן השדות התעופה הקיימים( 

אישור תוצרי נספח ההנחיות ו/או במפורש כ"ציוד נתיק" במסגרת 
י  שיעודכנו על ידי כפ התכנון הסופיים של חוות המכלים הזמנית 

כל ציוד ייעודי וכן הרשות בלבד במהלך תקופת ההתקשרות, 
, וכל זאת בלבד שסיפק המפעיל עבור חוות המכלים הקבועה

ו כלול בהגדרת המונח הציוד אינשהציוד האמור ובכפוף לכך 
 /תדלוקמכליות מילוימובהר במפורש, כי ציוד ייעודי שהנו  הקבוע.

כסאות, שולחנות, פינות ישיבה( ומחשבים וכן ריהוט ) )באוזרים(
  תיק.יחשבו בכל מקרה כציוד נ

)לרבות הקבועה המכלים הזמנית וחוות המכלים ( חוות iכל אלה: ) - " הציוד הקבוע"
תשתיות ומערכות החווה ככל שלא  -המבנה התפעולי וכן בנוסף 

הוגדרו במפורש כציוד נתיק במסגרת אישור תוצרי התכנון 
( כל ציוד iii) וגם( מתקני השירות בשדות קיימים; ii)וגם  הסופיים(;

( כל ציוד ו/או iv) וגםהייעודי שלא נכלל במפורש בציוד הנתיק; 
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, מכל מין וסוג אותו 

במסגרת אישור תוצרי התכנון  ציינה הרשות כ"ציוד קבוע",
הסופיים עבור שדה התעופה רמון כמפורט בחוזה, כפי שיעודכן על 

)לרבות מנפקות  ידי הרשות בלבד במהלך תקופת ההתקשרות
( כל ציוד ו/או מתקן ו/או רכיב ו/או חומר iv)וגם ; ומטפי כיבוי אש(

 ו/או מכשור ו/או מערכת ו/או תשתית ו/או כלי ו/או מכלול ו/או
שטח/מתחם מבונה, מכל מין וסוג אותו ציינה הרשות כ"ציוד 
קבוע", בנספח הציוד הקבוע עבור שדות התעופה הקיימים כמפורט 
בחוזה כפי שיעודכן על ידי הרשות בלבד במהלך תקופת 

( כל ציוד ו/או מתקן ו/או רכיב ו/או חומר ו/או v)וגם ההתקשרות; 
ו/או מכלול ו/או  מכשור ו/או מערכת ו/או תשתית ו/או כלי

שטח/מתחם מבונה, מכל מין וסוג המחוברים למשבצת הקרקע 
)בשדה התעופה רמון( ו/או למתקני השירות בשדות הקיימים, 
בחיבור של קבע ו/או שהסרתם/ניתוקם, על פי שיקול דעתה 
הבלעדי של הרשות, עלולה לגרום להם לנזק ו/או שהם מצריכים 

יתוך/שבירה )שאינם ניתוק של עבודת חפירה ו/או בינוי ו/או ח
 מוו/או הוק מובין שמוקמכל מין וסוג, והכול , מחברים מובנים(

ו/או  מועל ידי הרשות ו/או על חשבונה ובין שמוק נוו/או הותק
, לפני תקופת מפעיל ו/או על חשבונוהעל ידי  נוו/או הותק מוהוק



 121מתוך  12עמוד 

 

ו מובהר במפורש, כי ציוד ייעודי שהנ ההתקשרות ו/או במהלכה. 
 יחשבו בכל מקרה כציוד קבוע. ,)דיספנסרים( משאבות ניידות

הקבלנים מטעם "
 "הרשות

וכן כל קבלן ו/או  אשטרום ו/או דניה סיבוס )לפי העניין( כל אלה:  -
יועסק באמצעותם ו/או באמצעות יבוא במקומם ו/או ספק נוסף ש

 עבודות הרשות.  איזה מהרשות לביצוע 

הרשויות "
 "המוסמכות

או גוף אחר בעל סמכות על פי  רשות שלטונית או מעין שלטונית כל -
לשירותי תדלוק מטוסים בנמל ו/או לביצוע הקשורים , דין

משרד התשתיות הלאומיות, מנהל הדלק והגז, לרבות  השירותים,
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, רשות התעופה האזרחית, 

IATAרשות הכבאות, , , מכון התקנים הישראלי, מוסדות התכנון
  המשרד להגנת הסביבה וכן כל מי מטעמם. , משטרה,פיקוד העורף

השטחים "
 "החיצוניים

הזמנית ו/או  מחוץ למשבצת הקרקעשדה התעופה רמון, שטחי  -
 .מחוץ למשבצת הקרקע הקבועה )לפי העניין(

 .והשירותים הנלווים שירותי התדלוק - "השירותים"

חוות אחסון "
 "דלקים

אחסון דלקים באשל הנשיא ו/או בפי גלילות באר שבע ו/או  חוות -
בז"ן אשדוד ו/או כל חווה אחרת ברחבי הארץ אליה תגיע תשתית 

   התעופה.ות ממנה יתאפשר תדלוק מטוסים בשד מוצרי דלק

 חוות המכלים"
 "הקבועה

מתחם המיועד למתן השירותים במשבצת הקרקע הקבועה, הכולל  -
תפעולי, תשתיות ומערכות החווה ויתר בין היתר את המבנה ה

הציוד הנתיק ו/או הקבוע וכן השטחים והמבנים הכלולים במשבצת 
הקרקע )לרבות תחנת השנאה ושטחי קרקע סלולה(, אותם תתכנן, 
תקים ותספק הרשות ואשר באמצעותם ובאמצעות הציוד הייעודי, 

של חוות  יעניק המפעיל את השירותים, במהלך תקופת ההפעלה
 . , באופן ובתנאים המפורטים בחוזהכלים הקבועההמ

חוות המכלים "
 "הזמנית

מתחם המיועד למתן השירותים במשבצת הקרקע הזמנית, הכולל  -
בין היתר את תשתיות ומערכות החווה ויתר הציוד הייעודי, אותם 

אשר /או הרשות, לפי העניין, והמפעיל ו וויספק מו, יקייתכננו
 יל את השירותים, במהלך תקופת ההפעלהבאמצעותם, יעניק המפע

  ., באופן ובתנאים המפורטים בחוזהשל חוות המכלים הזמנית

טופס הזמנת "
 "ההצעות

על כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו טופס הזמנת הצעות  -
 .וותנאי מתנאי

רון הידוע במועד האחאו מדד התשומות, לפי העניין, מדד המחירים  - "מדד הבסיסיה"
 להגשת ההצעות במכרז. 

המתפרסם, מפעם )כולל ירקות ופירות(, המחירים לצרכן  מדד - "מדד המחירים"
או כל מדד מחירים  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על ידילפעם 
 . במקומו שיבואלצרכן 

המתפרסם, מפעם לפעם ע"י הלשכה  תשומות הבנייהמדד  - "מדד התשומות"
 . שיבוא במקומו אחרכל מדד  המרכזית לסטטיסטיקה, או

מוסדות "
 "התכנון

הוועדות לתכנון ובניה, הגופים, המוסדות וכיו"ב, ללא יוצא מן  -
אילת וכן הועדה לתכנון ולבניה )לרבות הועדה המקומית הכלל 

אשר , הרלוונטית לכל אחד משדות התעופה הקיימים(המקומית 
, התיקונים 7765-אישורם נדרש על פי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה

שחלו ו/או יחולו בו, ועל פי כל דין אחר, לשם ביצוע והשלמת מלוא 
ניהול, הפעלה התאמה, התחייבויות המפעיל, לרבות תכנון, הקמה, 
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 .ותחזוקת שטחי ומתקני השירות

מועד המסירה "
של עבודות 
הרשות בחוות 

המכלים 
 הזמנית"

שות בחוות הודיעה הרשות למפעיל, כי עבודות הרהמועד בו  -
ביצוע עבודות ההקמה של למפעיל לצורך  ותהמכלים הזמנית, נמסר
  חוות המכלים הזמנית.

 מועד המסירה"
של חוות המכלים 

 "הקבועה

המועד בו הודיעה הרשות למפעיל, כי חוות המכלים הקבועה,  -
לרבות שטחי ומתקני השירות הכלולים במסגרתה, נמסרת 

 לאחריות המפעיל.

המועד בו החלה הרשות לבצע הרצה תפעולית/מבצעית לשדה  - "מועד ההרצה"
התעופה רמון )כולו או חלקו(, במסגרתה נדרש המפעיל להעניק את 

או  או הקבועה,  תם הזמניישירותי התדלוק באמצעות חוות המכל
עודי וכוח יבאמצעות מכליות מילוי/תדלוק )באוזרים( וכל ציוד י

 . אדם שיסופקו על ידי המפעיל

מועד חתימת "
 "החוזה

 מועד חתימת החוזה על ידי הרשות.  -

שמני תעופה ותוספים למוצרי דלק, העומדים בדרישות הוראות כל  - "מוצרים נלווים"
  .דין אותם יספק המפעיל לצרכנים במסגרת השירותים הנלווים

, וכן 7777-נושא משרה במציע, כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט - "מנהל במפעיל"
 . את מתן השירותים המפעיל,ל מי שינהל בפועל, מטעם כ

מרווח שיווק "
 "לדס"ל

הסכום אותו נקב המפעיל בהצעתו למכרז כמרווח השיווק לליטר  -
בדס"ל דס"ל, אותו יגבה המפעיל מהצרכנים בגין שירותי התדלוק 

בשדות התעופה הקיימים ובחוות המכלים )הזמנית והקבועה, לפי 
עופה רמון, כשהסכום האמור כולל את שירותי העניין( שבשדה הת

לא כולל מחיר מכירה ודמי מעבר  –התדלוק בלבד )למען הסר ספק 
)ככל ויחולו( וכן מיסים החלים על פי דין(, בתוספת מע"מ כדין, כפי 

 שזה יעודכן מעת לעת על פי הוראות הדין או החוזה.

מרווח שיווק "
 "לבנזין תעופתי

לצו הפיקוח בנזין תעופתי כתעריף תדלוק  7הסכום הנקוב בסעיף  -
בשירות עצמי או כתעריף שירות בתדלוק מלא, לפי העניין, כפי שזה 

, אותו יגבה המפעיל יעודכן מעת לעת על פי הוראות הדין
מהצרכנים בגין שירותי תדלוק בבנזין תעופתי בשדות התעופה 

שדה הקיימים ובחוות המכלים )הזמנית והקבועה לפי העניין( שב
את התמורה עבור  גםהתעופה רמון, כשהסכום האמור כולל 

  .בנזין תעופתישירותי הובלת 

 משבצת הקרקע"
 "הקבועה

 1,777 –מקרקעין הממוקמים בשדה תעופה רמון, בשטח של כ  -
 משבצתתשריט ב", הקבועה מ"ר, והמסומנים כ"משבצת הקרקע

 . קרקעה

משבצת הקרקע "
 "הזמנית

מ"ר,  577 –ם בשדה תעופה רמון, בשטח של כ מקרקעין הממוקמי -
 .קרקעה משבצתתשריט בוהמסומנים כ"משבצת הקרקע הזמנית", 

מתקני השירות "
 "בשדות קיימים

כל מתחם, מבנה, שטח, תשתית ו/או מתקן, מכל מין וסוג )שאינם  -
שטחים עורפיים(, שיותאמו ו/או יסופקו על ידי המפעיל בשדות 

ו/או סופקו ו/או שיתוכננו, יוקמו ו/או  הקיימים ו/או שהוקמו
יסופקו על ידי הרשות על פי הוראות מפורשות בחוזה, ככל הדרוש 

במפרט ובנספח השירות והתפעול, כמפורט לצורך מתן השירותים, 
לרבות מכלים של מוצרי דלק )עיליים כפי שיעודכן על ידי הרשות, 

(, מתקני ו/או תת קרקעיים, מכל מין וסוג ולכל שימוש שהוא
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התדלוק וכן מתקנים נוספים שיוקצו למפעיל בשדות התעופה 
הקיימים, כפי שהם נקובים במפרט ובנספח השירות והתפעול נכון 
למועד חתימת החוזה ו/או כפי שיעודכנו במפרט, בכתב, במהלך 

 . תקופת ההתקשרות

נהלים המתייחסים לשירותי תדלוק, אחסון, אחזקה, אספקה  - "JIGנהלי "
הפצה של מוצרי דלק הנערכים על ידי קבוצת בחינה משותפת ו
(Joint Inspection Group של )IATA  לקידום הבטיחות, בקרת איכות

ויעילות במתקני דלק תעופתי, לרבות פיתוח תקנים בינ"ל וקווים 
מנחים לפעולות דלק תעופתי, לרבות בקשר עם איכות וטיב מוצרי 

וק, תחזוקה של מתקני תדלוק הדלק, פיקוח ובקרה על נהלי תדל
וכיו"ב, והכול לרבות כל תיקון, עדכון, שינוי, התאמה, תוספת 
להמלצות האמורות או המלצות שיבואו במקומם ו/או בנוסף 

 .  אליהם

מכלול העבודות אותן ( i)בקשר לחוות המכלים הזמנית, כל אלה:  - "עבודות הרשות"
הקרקע הזמנית, , מחוץ למשבצת נים מטעם הרשותקבלה ויבצע

בקשר עם תכנון, הקמה, ניהול והפעלת חוות המכלים הזמנית, כפי 
שהן מפורטות בנספח ההנחיות, לרבות: תכנון והקמת תשתיות עד 
לראש משבצת הקרקע הזמנית )תשתיות מים, ביוב וניקוז, חשמל, 
תקשורת ותאורה(; תשתיות כבישים והסדרי תנועה )ארעיים 

נים מטעם קבלה ולול העבודות אותן יבצעמכ (ii)וקבועים(, וכן 
תכנון בין היתר, , בתוך משבצת הקרקע הזמנית, שהנן הרשות

, )לרבות ניקוז מי גשם ומפריד דלקים( והקמה של משטח בטון
תשתית תדלוק ממיכל בנזין ממ"ד, /מרחב מוגןמבנה יביל שישמש כ

יתר תשתיות חוות כן ושיוקם במשבצת הקרקע הקבועה וממנה 
ים הזמנית שהקמתן מוטלת על הרשות על פי נספח ההנחיות; המכל

נים קבלה ומכלול עבודות הבדק והתחזוקה אותן יבצע (iii)וכן 
ובתוך משבצת , מחוץ למשבצת הקרקע הזמנית מטעם הרשות

)ביחס לעבודות כאמור בהגדרה זו לעיל, שבוצעו הקרקע הזמנית 
ראות נספח בהתאם להובאמצעות הקבלנים מטעם הרשות בלבד(, 

התחזוקה, כשביחס לכל אלה, יידרש המפעיל להתממשק מבחינה 
תכנונית, פיסית ותפעולית ואשר בהתחשב בהן יידרש המפעיל 
לערוך את עבודות התכנון וההקמה וכל יתר התחייבויותיו בקשר 

 עם תפעול ותחזוקת חוות המכלים הזמנית. 

  -וגם  -

מכלול העבודות אותן  (i)בקשר לחוות המכלים הקבועה, כל אלה: 
, מחוץ למשבצת הקרקע הקבועה, מטעם הרשות ניםקבלה ויבצע

בקשר לתכנון, הקמה, ניהול והפעלת חוות המכלים הקבועה, כפי 
שהן מפורטות בנספח ההנחיות, לרבות: תכנון והקמת תשתיות עד 
לראש משבצת הקרקע )תשתיות מים, ביוב וניקוז, חשמל, תקשורת 

כבישים והסדרי תנועה )ארעיים וקבועים(, וכן ותאורה(; תשתיות 
(ii) ומכלול עבודות ההקמה של חוות המכלים הקבועה אותן יבצע 

, בתוך משבצת הקרקע הקבועה לצורך נים מטעם הרשותקבלה
הקמת חוות המכלים הקבועה )לרבות תשתיות ומערכות החווה(, 

ים נקבלה ומכלול עבודות הבדק והתחזוקה אותן יבצע( iii)וכן 
משבצת הקרקע הקבועה בקשר עם ובתוך , מחוץ מטעם הרשות

ביחס לעבודות כאמור בהגדרה זו לעיל, חוות המכלים הקבועה )
(, בהתאם שבוצעו באמצעות הקבלנים מטעם הרשות בלבד

להוראות נספח התחזוקה, כשביחס לכל אלה, יידרש המפעיל 
בהן  להתממשק מבחינה תכנונית, פיסית ותפעולית ואשר בהתחשב

יידרש המפעיל לערוך את עבודות ההתאמה וההערכות וכל יתר 
  התחייבויותיו בקשר עם תפעול ותחזוקת חוות המכלים הקבועה.
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פדיון הכנסות "
ברוטו בגין 

 שירותי תדלוק
 "דס"ל

כל ההכנסות, בכסף או בשווה כסף, להן יהיה זכאי המפעיל בקשר  -
ות המכלים הזמנית בחו לצרכניםבדס"ל לאספקת שירותי התדלוק 

ובחוות המכלים הקבועה )לפי העניין( שבשדה התעופה רמון בלבד 
ו/או באמצעותן, כשהן מחושבות בהתאם למרווח השיווק לדס"ל, 
והכול בניכוי מס ערך מוסף בלבד )ככל שהוא מוטל ובשיעורו במועד 

ללא ניכוי כל תשלום אחר  –ביצוע כל תשלום(, ולמען הסר ספק 
ג בו נדרש המפעיל לשאת בקשר עם ההרשאה, כגון: מכל מין וסו

דמי הרשאה, דמי עלויות שנדרשו בקשר ולצורך מתן השירותים, 
דמי שירותים נוספים, דמי מעבר )ככל השימוש, דמי השירותים, 

 .מיסים, היטלים, אגרות, עמלותשיחולו(, 

פדיון הכנסות "
ברוטו בגין 

 "שירותים נלווים

בשווה כסף, להן יהיה זכאי המפעיל בקשר  כל ההכנסות, בכסף או -
לאספקת השירותים הנלווים לצרכנים בחוות המכלים הזמנית 
ובחוות המכלים הקבועה )לפי העניין( שבשדה התעופה רמון בלבד 

והכול בניכוי מס ערך מוסף בלבד )ככל שהוא ו/או באמצעותן, 
לא ל –מוטל ובשיעורו במועד ביצוע כל תשלום(, ולמען הסר ספק 

ניכוי כל תשלום אחר מכל מין וסוג בו נדרש המפעיל לשאת בקשר 
עלויות שנדרשו בקשר ולצורך מתן השירותים,  עם ההרשאה, כגון:

דמי שירותים נוספים, דמי הרשאה, דמי השימוש, דמי השירותים, 
מיסים, היטלים, אגרות, עמלות וכן דמי מעבר )ככל שיחולו(, 

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

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

 . עניין בו, במישרין ו/או בעקיפין

צו הפיקוח בנזין "
 " תעופתי

לבנזין  ים מרבייםירי מצרכים ושירותים )מחירקוח על מחיצו פ -
וכן הודעת פקוח על  2777 – ע"אהתש (,תעופתי בשדות תעופה

מחירי מצרכים )מחירים מרביים לבנזין תעופתי בשדות התעופה(, 
, כפי שיעודכנו מעת לעת, לרבות כל חקיקה, 2772 –התשע"ב 

  אליהם. תקנה, צו, הודעה ו/או תיקון שיבואו במקומם ו/או בנוסף

כל אלה: חברות תעופה וכן כל גורם אחר או נוסף לו יעניק המפעיל  - "צרכנים"
 -למען הסר כל ספק  -איזה מהשירותים )כולם או חלקם(, לרבות 

 . גופים להן העניקה הרשות הרשאה למתן שירותי קרקע

 ריבית חודשית בשיעור ריבית החשב הכללי, כהגדרתה בהוראה - "ריבית בסיסית"
ספר מינהל כספי, המפורסם על -להוראות תכ"ם 3.3בסעיף  3.7.7

 ידי החשב הכללי במשרד האוצר.

 ריבית בסיסית בתוספת מחצית האחוז לחודש. - "ריבית פיגורים"

שדות התעופה "
 "הקיימים

 . שדות התעופה, למעט שדה התעופה רמוןכל  -

 –עופה הפנים ארציים כל אלה: שדה התעופה רמון; נמלי הת - "שדות התעופה"
חיפה, ראש פינה, אילת ועובדה וכן שדה התעופה הפנים הרצליה, 

שדה דב, אותם מפעילה ומנהלת הרשות בהתאם להוראות  -ארצי 
)או כל  7711-( לחוק רשות שדות התעופה, תשל"ז7)א()5סעיף 

חוק/הוראת דין אחרים שיבואו במקומו ו/או בנוסף לו( וכן כל שדה 
נמל תעופה שיתווסף ו/או יבוא במקום שדות/נמלי תעופה ו/או 

 .   התעופה האמורים

חוות כל השטחים )במ"ר( שיוגדרו בהיתר הבנייה אשר יונפק עבור  - "שטח בנוי"
, במצטבר, הזמנית ו/או עבור חוות המכלים הקבועה המכלים
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כ"שטח עיקרי" וגם כ"שטח שירות", בהתאם לאישור שיינתן לשם 
 די הרשות, עבור תוצרי התכנון הסופיים. כך, מראש, על י

שטחי ומתקני "
 "השירות

תשתיות  -ביחס לחוות המכלים הזמנית וחוות המכלים הקבועה  -
 -ומערכות החווה וכן יתר הציוד הייעודי; ביחס לשדות הקיימים 

   מתקני השירות בשדות הקיימים וכן יתר הציוד הייעודי.

שטחים "
 " עורפיים

כל השטחים המבונים של משרדים,  פה הקיימים:בשדות התעו -
 םאות, מחסנים, סככות, שטחי חנייה )אף שאינם שטחים מבונים(, 

תהיה הרשות רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 
באיזה , במהלך תקופת ההתקשרות, עורפי, כשטח למפעיללהקצות 

 ובמיקום שיקבע על ידיבהיקף משדות התעופה הקיימים והכול 
 כל שטח הרשות וכפי שיעודכן לשם כך במפרט. בשדה תעופה רמון:

אותו תהיה הרשות רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או מתחם, 
מחוץ למשבצת הקרקע , עורפי, כשטח למפעילוהמוחלט להקצות 
בשדה תעופה רמון, במהלך תקופת ההתקשרות, הזמנית והקבועה, 

 .הרשותובמיקום שיקבע על ידי בהיקף והכול 

שירותי "
 "המכירה

 מכירה של מוצרי דלק לצרכנים.  -

שירותי הובלת "
 "דלקים

מחוות אחסון דלקים לחוות המכלים הזמנית  מוצרי דלקהובלת  -
, בכל ו/או לשדות התעופה הקיימים ו/או חוות המכלים הקבועה

 אמצעי שהוא אך בהתאם להוראות הדין. 

הובלת דלקים; אחסנה של מוצרי דלק בתשתיות כל אלה: שירותי  - "שירותי תדלוק"
ומערכות החווה ו/או בציוד הייעודי ו/או מתקני השירות בשדות 

, באמצעות מתקני לכלי טיס מוצרי דלקשל תדלוק  הקיימים;
השירות בשדות הקיימים ו/או הציוד הייעודי, בין היתר בשיטת 

Over The Wing Fuelingה , לרבות תדלוק עצמי בשדות התעופ
הקיימים; פיקוח, ביצוע בדיקות ובקרות איכות וטיב של מוצרי 
הדלק, טיפול במוצרי דלק, וכן תחזוקת תשתיות ומערכות החווה 
ו/או והציוד הייעודי ומתקני השירות בשדות הקיימים בהתאם 

תקנים המחייבים )בין ישראליים ובין להוראות כל דין לרבות 
על פי  לחוזה, הכול 77.1יף , כמפורט בין היתר, בסעבינלאומיים(

, לרבות הוראות הרשות ו/או הוראות כל דין, כפי חוזהההוראות 
  .שיתעדכנו מעת לעת

שירותים "
 "נלווים

ריקון המוצרים הנלווים; חסנה ואספקה של אמכירה, כל אלה:  -
התקנים המחייבים הוראות כל דין, לרבות פי -דלק מכלי טיס, על

איסוף וריכוז נקז דלקים של ; אומיים()בין ישראליים ובין בינל
למקומות מורשים ומאושרים ע"י המשרד להגנת  יםפינויו מטוסים
; כל שירות נלווה או נוסף אתו יידרש המפעיל להעניק הסביבה

, לרבות הוראות הרשות ו/או חוזההעל פי הוראות לצרכנים 
 . הוראות כל דין, כפי שיתעדכנו מעת לעת

)כהגדרתה להלן(,  ההפעלהה קלנדארית משנות תקופת כל שנ - "הפעלהשנת "
בדצמבר שלאחריו,  37בינואר ומסתיימת ביום  7המתחילה ביום 

, המתחילה הפעלהלמעט השנה הקלנדארית הראשונה של תקופת ה
)כהגדרתה להלן( ומסתיימת ביום  הפעלהבמועד תחילת תקופת ה

ל בדצמבר של אותה שנה, והשנה הקלנדארית האחרונה ש 37
)או שנת ההארכה האחרונה, לפי העניין(,  ההפעלהתקופת 

בינואר של אותה שנה ומסתיימת במועד סיום  7המתחילה ביום 
 תקופת ההתקשרות. 

ומגבלותיה, לרבות כל עדכון ו/או  רמון שדה התעופהתוכנית בינוי  - "תוכנית הבינוי"
ל שינוי שיאושר במסגרתה על ידי מוסדות התכנון, וכן לרבות כ
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 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים  .3

לבין עצמן ובכלל ראות החוזה הובין ו/או דו משמעות  התאמה-או איו/מקרה של סתירה בכל  .3.7
או למפרט או תקן הוראות חוזה זה לבין נספחיו ו/או בין החוזה ונספחיו בין האמור: 

אשר על פי שיקול דעתה מחויב להוראה  המפעיל, יהיה םכלשה יםסטטוטורי /הוראהמסמך
אחרת  רשותהקבע ת, אלא אם המפעיל מביניהן עלהמחמירה הבלעדי של הרשות הנה 

ומבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תמורה ו/או  מפעיל, והכול על חשבונו של הובכתבבמפורש 
 . תשלום ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהם

יהיה לבין הוראות כל דין, החוזה בין ו/או דו משמעות  התאמה-או איו/סתירה במקרה של  .3.2
על המחמירה אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות הנה מחויב להוראה  המפעיל

, והכול על חשבונו של אחרת במפורש ובכתבהרשות קבע תמביניהן, אלא אם המפעיל 
 .המפעיל ומבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תמורה ו/או תשלום ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהם

דין כל עיל, קיומן של הוראות זה ל 3.2  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על אף האמור בסעיף
 מפעיל, יחייבו את התחייבויות המפעיל על פי החוזהשאינן ניתנות להתניה החלות בקשר עם 

והכול על חשבונו של לכל דבר ועניין, בין אם היו בידיעתו כבעל מקצוע סביר ובין אם לאו, 
 כל מין וסוג שהם.ומבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תמורה ו/או תשלום ו/או שיפוי מ מפעילה

עדכון ושינוי כאמור אותו נדרש המפעיל לבצע בתוכנית האמורה 
 . ביחס לחוות המכלים הזמנית

תוכנית "
 "המתאר

  .715/72/72תכנית מתאר מקומית מפורטת מספר  -

תקופת "
 "ההפעלה ברמון

תקופת ההפעלה של חוות המיכלים הזמנית ותקופת ההפעלה של  -
 חוות המכלים הקבועה, גם יחד. 

לרבות  ,NFPA" - STANDART FOR AIRCRAFT FUEL SERVICING – NFPA 407 תקן"
כל תיקון, עדכון, שינוי, התאמה, תוספת לתקן האמור או תקנים 

 שיבואו במקומו ו/או בנוסף אליו. 

 ,תקנות הטיס )בטיחות בשדות התעופה של רשות שדות התעופה( - "תקנות הטיס"
, I.C.A.Oשל אמנת  74נספח ל 76וכן הוראות פרק  7772 -התשנ"ב 

והכול לרבות כל תיקון, עדכון, שינוי, התאמה, תוספת לתקנות 
ולהוראות האמורות או תקנות והוראות שיבואו במקומם ו/או 

 .בנוסף אליהם

תשתיות "
 "ומערכות החווה

 

 

 

 

 

כל מערכת, תשתית ומתקן, מכל מין וסוג, שיתוכננו, יוקמו ו/או  -
במשבצת הקרקע הזמנית והקבועה כחלק  יסופקו על ידי המפעיל

מעבודות התכנון וההקמה בחוות המכלים הזמנית ו/או כחלק 
כל  -בחוות המכלים הקבועה; וכן בנוסף  ההתאמהמעבודות 

מערכת, תשתית ומתקן, מכל מין וסוג, שיתוכננו, יוקמו ו/או 
יסופקו על ידי הרשות במשבצת הקרקע הזמנית והקבועה כחלק 

ו/או  להתחבר מפעילות ואשר אליהם יידרש המעבודות הרש
להתממשק במסגרת ו/או לצורך הקמה, תפעול ותחזוקה של חוות 
המכלים הזמנית והקבועה )לפי העניין( ומתן השירותים באמצעותן 

( i)וכל יתר התחייבויות המפעיל על פי החוזה, לרבות ולא למעט: 
( iiהשונים; ) תשתיות חשמל, תקשורת, מים, ביוב וניקוז, לסוגיהם

( iiiצנרת דלק )פנימית, תת קרקעית וצנרת תדלוק מטוסים(; )
מכלים של מוצרי דלק )עיליים ו/או תת קרקעיים, מכל מין וסוג 

( יתר הציוד vמתקני תדלוק; )מערכות ו( ivולכל שימוש שהוא(; )
( כל תשתית נוספת מכל מין וסוג הנדרשת לצורך viהייעודי; )

קת חוות המכלים הזמנית והקבועה( ומתן הקמה, תפעול ותחזו
בנספח ההנחיות נכון למועד כמפורט השירותים באמצעותן, הכול 

 .   חתימת החוזה ו/או כפי שיהיה במהלך תקופת ההתקשרות
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 המפעילגילה לעיל, מובהר בזאת כי בכל מקרה שבו  3.1 -3.2 מבלי לגרוע מהוראות סעיפים  .3.3
הוראה משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין -או דוו/התאמה -או איו/סתירה 

שא י, ספק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם למפעילאו שהיה  ,אחרת
בכתב, יד עם גילויה, על מנת לקבל הוראות מנציג הרשות ל בכתבבאחריות לפנות  מפעילה

 בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. 

ו במהלך תקופת התכנון ו/אכאמור משמעות -או דוו/תאמה ה-או איו/סתירה התגלתה 
אלא אם , איזה מהתחייבויות המפעילם של את ביצוע המפעיליעכב , לא ההקמהתקופת 

ימצא, על פי שיקול דעתו הבלעדי,  ונציג הרשות. היה מנציג הרשות הוראה אחרת בכתבקיבל 
 מפעילמשמעות מוצדקת, וניתנה ל-התאמה או דו-לסתירה או אי מפעילכי טענתו של ה

לוח הזמנים לביצוע נספח , תוארך התקופה הנקובה ביותיוהתחייבוהוראה לעכב את ביצוע 
ועל פי שיקול דעתו  נציג הרשותבהתאם למשך העיכוב כפי שנקבע על ידי  התחייבותאותה 

 .לעיכוב כאמורבקשר  ו/או תשלוםאו סעד ו/פיצוי כל זכאי ללא יהא  המפעילהבלעדי, ו

מחויב לבצע את  ישא באחריותהמפעיל ילעיל מובהר, כי בסעיף זה מבלי לגרוע מהאמור  .3.4
על ידו במסגרת  נערכומכרז ובהתאם למסמכים אחרים שב תובהתאם להצע התחייבויותיו

גם שהם מחמירים ביחס להוראות ה, רשות )לרבות במסגרת התכנון(ואושרו על ידי ה חוזה
. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ככל חוזה, לרבות כל מפרט או תקן אליהם מפנה ההחוזה

 יםכוללו/או מסמכים שנערכו על ידו )לרבות במסגרת התכנון(, למכרז  המפעילעת שהצ
מחויב  המפעילסטנדרטים ותנאים מחמירים יותר מאלו הכלולים ביתר מסמכי המכרז, יהיה 

  לסטנדרטים ולתנאים המחמירים יותר הכלולים בהצעתו למכרז כאמור.

 ייצוג .4

 נציג הרשות .4.7

  "(: נציג הרשות" :להלן)מנהל נתב"ג ברשות  הואבא כוח הרשות לצרכי החוזה  .4.7.7

 .ורשאי לפעול באמצעות גורמים נוספים מטעמ נציג הרשות .4.7.2

לעניינים המפורטים בסעיף זה  נציגההרשות רשאית להחליף, מפעם לפעם, את  .4.7.3
 לעיל, או להוסיף עליהם אחרים, ובלבד שנתנה למפעיל הודעה על כך בכתב.

נציג מתחייב לשתף פעולה עם  ,הגדרתם להלן(באמצעות נציגי המפעיל )כהמפעיל  .4.7.4
את כל במועד שיידרש לשם כך,  ו, בכל עת ובכל עניין, ולהעמיד לרשותהרשות

, וזאת מבלי לגרוע מהוראות ווהנחיותי והמידע, הנתונים והמסמכים על פי דרישותי
נציג הרשות י לא יהיה כל תוקף לפניה לגורם שאינו להלן. בהתאם יובהר, כ 24  ףסעי

לאישוריו או הנחיותיו של גורם  בעניין הרלוונטי שלשמו הוסמך, ובכלל האמור
 כאמור.

  המפעיל ינציג .4.2

, הוא אשר יהווה סמכות עליונה מטעם המפעיל בכל הקשור לחוזהבא כוח המפעיל,  .4.2.7
)להלן:  של המנהל הכללי מפעיל, מזמן לזמן, את התפקידאצל האותו אדם שימלא 

הנציג הראשי יהיה זמין טלפונית ובמייל עבור הרשות בימי ושעות . "(הנציג הראשי"
 מפעיליהיה הנציג הבלעדי והמוסמך להתחייב מטעמו של ההעבודה המקובלים ו

 )בין היתר, באמצעות הנציג התפעולי כהגדרתו להלן(.  בכל הקשור לחוזה

בעל ידע, יכולת  שא באחריות למנות מטעמו, גורםי מפעילהבנוסף לנציג הראשי,  .4.2.2
 נציגבמהלך כל תקופת ההתקשרות, כ , מטעם המפעיל,אשר ישמשוניסיון מקצועי, 

הנציג )להלן: " (s.p.o.c) כאיש קשר וכמתאם בין המפעיל לרשות, המפעיל
ע ביצובקשר עם המסמכים והפעילות, ירכז את המידע,  "(. נציג המפעיל,התפעולי

 התכנון, עבודות ההקמה,עבודות  , לרבותת מלוא התחייבויות המפעילוהשלמ
שטחי ומתקני הרשות תפעול מתן השירותים,  ,עבודות ההתאמה וההערכות

 .תקופת ההפעלהתום ב, וכן על הפינוי והמסירה ןותחזוקת

 ניידטלפון הה ,הנייחהטלפון  יפרמסהמפעיל, לרבות  יפרטי ההתקשרות עם נציג .4.2.3
ויתעדכנו בהודעה מראש  לרשות במועד החתימה על החוזה ויימסר, וכתובת המייל

  ובכתב לנציגי הרשות.
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עבור הרשות שבעה ימים בשבוע טלפונית  ןזמי היהי או מי מטעמו,הנציג התפעולי  .4.2.4
או מי הנציג התפעולי ובכל שעות היממה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יתייצב 

וכן בכל עת שבה יידרש לשם  ו יורה נציג הרשותאו בכל מקום אחר עלי מלבנ מטעמו
הכול לצורך עדכון ו/או , על פי שיקול דעתו, בהודעה מוקדמת ,כך על ידי נציג הרשות
התחייבויות המפעיל ממתפקידו ו/או הנוגע ו/או הנובע עניין כל דיווח ו/או ביצוע של 

רה, מכל מין יהיה זכאי בשל האמור לכל תמו שהמפעילוזאת מבלי , על פי החוזה
 וסוג שהיא בקשר לכך. 

שומרת לעצמה את הזכות לדרוש, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי  הרשות .4.2.5
מתחייב  מפעיליום. ה 74ומטעמים סבירים, את החלפתו, בהודעה מוקדמת של 

אחר שיאושר על ידי הרשות בכתב  בנציגמטעמו הנציג התפעולי להחליף את 
בלת הדרישה כאמור, וזאת מבלי שתהיה לו כל ולשביעות רצונה, בסמוך לאחר ק

טענה ו/או תביעה בקשר לכך ומבלי שיהיה באמור על מנת לגרום לדחיית לוח 
הנציג התפעולי )להלן: " לביצוע איזה מהתחייבויות המפעיל על פי החוזההזמנים 
 "(. החלופי

י נציג התפעוליבצע חפיפה מלאה להנציג התפעולי שישא באחריות לכך  מפעילה
החלופי לבצע את תפקידו כנדרש בהתאם הנציג התפעולי החלופי, באופן שבו יוכל 

להוראות החוזה, מבלי שיהיה בתחלופה האמורה על מנת לגרום לכל עיכוב ו/או פגם 
במקביל . החפיפה תבוצע תוך ביצוע התחייבויות המפעיל על פי החוזהו/או ליקוי ב

ובמגבלת התקופה אותה תקצוב לשם כך לביצוע התחייבויות המפעיל על פי החוזה 
 הרשות.     

שתימסר הודעה בכתב, אמצעות ב וודיע לרשות על כוונתו להחליף את נציגיהמפעיל  .4.2.6
  . לביצוע ההחלפההמיועד ימים לפני המועד  37לפחות לרשות 

על ידי המפעיל הנציג התפעולי העסקת מובהר ומוסכם בזאת באופן בלתי חוזר, כי  .4.2.1
הנציג התפעולי וכן החלפת הנציג התפעולי חייבויות המפעיל באמצעות ביצוע כל התו

, מפעיללעיל, תתבצע על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו של ה 4.2.3 בסעיף כמפורט 
 .זכאי לכל תמורה ו/או שיפוי בשל כך המבלי שהמפעיל יהי

 ותנאיה ההרשאה .5

 והשירותים רשאהעיקרי הה .5.7

הרשות תעניק למפעיל הרשאה, לא ייחודית, מוגבלת בזמן והניתנת לביטול בכל עת  .5.7.7
)אשר תתבטל מעיקרה עם ביטול החוזה מכל סיבה שהיא(, והמפעיל מקבל על עצמו 

 "(: ההרשאהאחריות כוללת ומלאה לכל אלה )בחוזה זה, יחדיו: "

 בשדה התעופה רמון:  .5.7.7.7

ול ותחזוקה של חוות המכלים תכנון, הקמה, הפעלה, ניה .5.7.7.7.7
הזמנית, לרבות השתתפות בהרצה, והענקת השירותים 
באמצעותה, הכול על חשבונו של המפעיל ובהתאם להוראות 

 וכןכל דין וליתר הוראות החוזה; 

חוות המכלים הקבועה, של ותחזוקה  הפעלההתאמה, ניהול,  .5.7.7.7.2
 לרבות השתתפות בהרצה, והענקת השירותים באמצעותה,

ל חשבונו של המפעיל ובהתאם להוראות כל דין וליתר ע הכול
 הוראות החוזה; 

   -וכן  -

התאמה,  –בשדות הקיימים )בהן תינתן הרשאה על פי הוראות החוזה(  .5.7.7.2
מתקני השירות בשדות קיימים ו/או הציוד  שלותחזוקה הפעלה ניהול, 

על חשבונו של המפעיל  הכול הייעודי, והענקת השירותים באמצעותם,
 ם להוראות כל דין וליתר הוראות החוזה. ובהתא

 היקף ההרשאה להפעלת שדות התעופה, יקבע בהתאם לנסיבות הבאות:  .5.7.2
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המפעיל יפעיל את חוות המכלים הזמנית החל מהמועד בו יפתח שדה  .5.7.2.7
של תקופת ההתאמה תום התעופה רמון לפעילות תעופתית, וזאת עד ל

ע מהתחייבות המפעיל אין באמור לעיל כדי לגרו .חוות המכלים הקבועה
אף קודם לתחילת תקופת ההפעלה החל ממועד ההרצה, בהרצה,  להשתתף

  . להלן בחוזה, כמפורט של חוות המכלים הזמנית

או תקופת ההפעלה של חוות המכלים הזמנית  במידה והחלה תקופת .5.7.2.2
ההפעלה של חוות המכלים הקבועה )כהגדרת מונחים אלה להלן(, לפני 

להלן(, אזי יעניק המפעיל את השירותים בחוות  ותמועד הסגירה )כהגדר
המכלים הזמנית או חוות המכלים הקבועה )לפי העניין( בלבד עד למועד 
הסגירה וממועד הסגירה ואילך יעניק את השירותים גם בחוות המכלים 
הזמנית או חוות המכלים הקבועה )לפי העניין( וגם בשדות התעופה 

חיפה וראש הרצליה,  –נים ארציים הקיימים שהנם: נמלי התעופה הפ
פינה בלבד, חלף בעל ההרשאה הקיים,  וזאת עד לתום תקופת 

 ההתקשרות. 

בנסיבות האמורות, יכול להיווצר מצב שבמסגרתו יוענקו השירותים 
במתכונתם הנוכחים בשדות התעופה הקיימים על ידי בעל ההרשאה 

 עיל בחוות המכליםהקיים ואילו במקביל, יוענקו השירותים על ידי המפ
שבשדה התעופה רמון,  הזמנית או בחוות המכלים הקבועה )לפי העניין(

שהמפעיל יהיה זכאי לכל פיצוי ושיפוי בשל כך ומבלי וזאת מבלי 
, לרבות טענות שעניינן שלמפעיל תעמוד כל טענה ו1או תביעה בקשר לכך

ידו ועל השירותים המוענקים על  איכות והיקףסוג, פערים בטיב, כמות, 
, דמי ההרשאהפערים בי בעל ההרשאה הקיים ו1או טענות שעניינן יד

אותם  הנוספים שירותיםהודמי דמי השירותים  ,דמי שימושדמי מעבר, 
1או פערים ונדרשים המפעיל ובעל ההרשאה הקיים לשלם לרשות 

בפיקוח על תשלומים )מרווח שיווק ותשלומים נוספים, אם וככל 
אותם רשאים בעל ההרשאה הקיים והמפעיל  שיעודכנו מעת לעת(,

 .   לגבות מהצרכנים בגין השירותים

הזמנית או תקופת במידה והחלה תקופת ההפעלה של חוות המכלים  .5.7.2.3
ה מונחים אל )כהגדרתההפעלה של חוות המכלים הקבועה )לפי העניין(  

, אזי יעניק המפעיל את )כהגדרתו להלן( להלן(, לאחר מועד הסגירה
החל ממועד הסגירה רק בשדות התעופה הקיימים שהנם: נמלי  השירותים

חיפה, ראש פינה, אילת ועובדה, חלף הרצליה,  –התעופה הפנים ארציים 
בעל ההרשאה הקיים, ואילו החל ממועד תחילת תקופת ההפעלה של חוות 

הזמנית ו/או תקופת ההפעלה של חוות המכלים הקבועה )לפי  המכלים
הזמנית או בחוות כלים חוות המל את השירותים ב, יעניק המפעיהעניין(

בשדות בנוסף שבשדה התעופה רמון וכן המכלים הקבועה )לפי העניין( 
חיפה הרצליה,  –התעופה הקיימים שהנם: נמלי התעופה הפנים ארציים 

זכאי לכל פיצוי כי המפעיל לא יהיה מובהר במפורש, וראש פינה בלבד. 
לא ם בשדות התעופה עובדה ואילת וושיפוי בשל הפסקת מתן השירותי

 . כל טענה ו/או תביעה בקשר לאמור למפעיל תעמוד

לניהול והפעלת בגין ההרשאה בנסיבות האמורות, ישלם המפעיל לרשות 
, את דמי הרשאה המשולבים ברמון, בהתאם התעופה אילת ועובדה ותשד

בהתאם לכמויות יבים, להלן, בשינויים המחו 13.2 -13.3 להוראות סעיפים 
התדלוק ולפדיון ההכנסות ברוטו )מדס"ל ושירותים נלווים(, שנצברו בשני 

דמי השירותים ודמי שימוש, הדמי למען הסר ספק,  .שדות התעופה יחדיו
ניהול ולהפעלת שדות התעופה אילת השירותים הנוספים בגין ההרשאה ל

ויחולו בהתאם למנגנונים הרלוונטיים  יעודכנוועובדה, )תכולה ותשלום(, 
 . שנקבעו בחוזה עבור שדה התעופה רמון

הרשות תהיה רשאית, אך לא חייבת, לאפשר הרשאה מדורגת בהתייחס לשדות  .5.7.3
להלן,  7.3 עיף התעופה הקיימים, בין היתר בשל הפרת התחייבויות המפעיל על פי ס

בשדות התעופה הקיימים, החל ממועד תחילת תקופת  באופן שבו תועבר האחריות
ההפעלה לשדות הקיימים ואילך, באופן מדורג, מבעל ההרשאה הקיים למפעיל, 

פק מובהר תנאים שתגדיר הרשות. למען הסר סכפוף ללוח הזמנים ובהתאם לבוזאת 
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בזאת כי לא יהיה באמור על מנת לגרוע מחובות המפעיל לשלם את מלוא דמי 
ההרשאה המשולבים בגין כל שדות התעופה הקיימים, החל מתחילת תקופת 

כל פיצוי, תשלום ו/או נזק אחר שיגרם לרשות  -וכן בנוסף  ההפעלה לשדות הקיימים
ל ההרשאה הקיים או לכל בשל כך )לרבות תשלום אותו תידרש הרשות לשלם לבע

, והכול למעט אם הורתה הרשות אחרת בנסיבות בהן צד שלישי שיבוא במקומו(
ההרשאה המדורגת בוצעה ביוזמת הרשות ו/או בשל נסיבות שאינן בשליטת המפעיל 

  ושהמפעיל לא יהיה יכול למונעם באופן סביר.

הנה זכות המוקנית מובהר, כי ביצוע הרשאה מדורגת, ככל שתבוצע ביוזמת הרשות, 
. המפעיל מצהיר, כי לא תעמוד לו כל טענה, תביעה ודרישה בקשר עם בלבד לרשות

, לרבות טענות ו/או בקשר עם אי מימושה מימוש זכויותיה האמורות של הרשות
     שמקורן בהסתמכות ו/או חוסר כדאיות כלכלית.

פעיל לחזקתה של עם סיומה של ההרשאה כאמור, מכל סיבה שהיא, יפנה וימסור המ .5.7.4
רשות את כל הציוד הקבוע ומשבצת הקרקע הרלבנטית )בין הזמנית ובין הקבועה 
לפי העניין(, במתכונת ובכפוף לדרישות המתוארות בחוזה )לרבות דרישות התקינות 

 מין מכל, שיפוי או פיצוי, תמורה לכל כך לשם זכאי שיהיה מבליהמינימאליים(, 
כי , ההוראות המפורטות לשם כך בחוזה. מובהר, והכול בכפוף לשאר שהם וסוג

, לרבות ההרשאהעל חשבונו, בכל הסיכונים לביצוע המפעיל יישא באחריות המלאה, 
 בחוזה.   כל פעולה או עבודה הכרוכה בכך, גם אם לא צוינה במפורש

 צמצום/הרחבת היקפי ההרשאה .5.2

על גריעת הרשות תהיה ראשית, במהלך כל תקופת ההתקשרות, להורות למפעיל  .5.2.7
ו/או  איזה משדות התעופה )איזה משדות התעופה הקיימים ו/או שדה התעופה רמון

( ו/או על הוספת שדה תעופה שדה תעופה שיתווסף במהלך תקופת ההתקשרות
)לרבות נמל תעופה(, לתכולת ההרשאה, בהודעה מוקדמת למפעיל אשר תיקבע על 

 ם עם המפעיל.בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה ובתיאוידי הרשות 

להלן, בשינויים המחויבים  21 גרעה הרשות שדה תעופה, יחולו הוראות סעיף  .5.2.2
 בהתייחס לשדה התעופה שנגרע. 

להלן,  7.3.1 הוסיפה הרשות לתכולת ההרשאה שדה תעופה, יחולו הוראות סעיף  .5.2.3
 בשינויים המחויבים, בהתייחס לשדה התעופה שנוסף לתכולת ההרשאה. 

, בעקבות הוספה של שדה תעופה לתכולת ההרשאה לבצע עבודות נדרש המפעיל
דות עבו –למען הסר ספק  –)שאינן  הקמה בשדה התעופה האמורתכנון ו/או 

וכן  8 -9 , יחולו גם הוראות סעיפים (להלן 7.3.1 התאמה והערכות כמפורט בסעיף 
סר ספק, המפעיל לא למען העל אף האמור בסעיף זה לעיל ו. להלן 20 הוראות סעיף 

יהיה זכאי, בשום מקרה, לתמורה בגין שינויים שמקורן בגידול עלויות התפעול 
והתחזוקה של הפעלת שדה התעופה שנוסף להרשאה ובשל מתן השירותים 

 באמצעותו. 

מובהר במפורש, כי גריעה ו/או הוספה של שדה תעופה מ/לתכולת ההרשאה, הנה  .5.2.4
טענה, תביעה ודרישה כל לא תעמוד לו היר, כי מצזכות המוקנית לרשות. המפעיל 

, לרבות טענות שמקורן בהסתמכות עם מימוש זכויותיה האמורות של הרשותבקשר 
גריעה של איזה משדות בתוספת ו/או מ שמקורןו/או חוסר כדאיות כלכלית 

התעופה, וזאת מבלי לגרוע מזכויות המפעיל להחזר דמי השקעה בהתאם להוראות 
להלן, בנסיבות בהן גרעה הרשות את שדה התעופה רמון מתכולת ההרשאה  17 סעיף 

 במהלך תקופת התכנון ו/או ההקמה, ובנסיבות אלה בלבד. 

  ותשלומים נוספים עדכון דמי ההרשאה –שדה תעופה נמל1תוספת1גריעה של  .5.2.5

 יחולו ההוראות הבאות: שדה תעופה להרשאה נמל/נגרע או התווסף 

יהיה המפעיל פטור מתשלום דמי הרשאה  –נגרע שדה תעופה מההרשאה  .5.2.5.7
 דמי שימוש, דמי שירותים ודמי שירותים נוספיםוכן מתשלום המשולבים, 

, וזאת בגין התקופה שממועד הגריעה או ממועד בו בשדה התעופה האמור
להלן, ביחס לשדה  21 השלים המפעיל את מלוא התחייבויותיו על פי סעיף 

 התעופה האמור, לפי המאוחר. 
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 יחולו ההוראות הבאות:  –שדה תעופה להרשאה נמל/התווסף  .5.2.5.2

. החל מהמועד אותו קבעה הרשות לתחילת דמי הרשאה .5.2.5.2.7
ההפעלה של שדה התעופה הנוסף, ועד לתום שנת הפעלה 

לם המפעיל לרשות דמי הרשאה , ישהראשונה קלנדרית מלאה
משולבים בסכום השווה לדמי ההרשאה המשולבים בהם 
חויב המפעיל בגין שנת ההפעלה המלאה האחרונה בשדה 

בתוספת מע"מ ₪  22,777תעופה הרצליה ולא פחות מסך של 
)החל ובגין שנת  כדין. במהלך שנות ההפעלה העוקבות

המשולבים , יעודכנו דמי ההרשאה ההפעלה המלאה השנייה(
 להלן. 14.1.2 בהתאם למנגנון הנקוב בסעיף 

אותו קבעה הרשות  החל מהמועד. דמי שימוש ודמי שירותים .5.2.5.2.2
לתחילת ההפעלה של שדה התעופה הנוסף, יחל המפעיל 

דמי שימוש, דמי לרשות, בנוסף לדמי ההרשאה, לשלם 
ם נוספים, באופן הנקוב לשם כך בחוזה שירותים ודמי שירותי

 עבור שדות התעופה הקיימים. 

מובהר במפורש, כי כל הוראות החוזה המתייחסות לשדות התעופה  .5.2.5.3
הקיימים, יחולו בשינויים המחויבים גם על שדה תעופה חדש שהתווסף 
להרשאה. במידה ונדרשו על פי הוראת הרשות ביצוע של תכנון ועבודות 

ה החדש, יחולו בעניין זה הוראות החוזה שנקבעו הקמה בשדה התעופ
שדה התעופה רמון מלבד הזכות הקמת חוות המכלים הזמנית שבעבור 

    החזר השקעה.    קבלת ל

 מגבלות ההרשאה .5.3

הרשות מבקשת להבהיר באופן, סופי, מלא ובלתי חוזר, כי ההרשאה ניתנת בזאת למפעיל 
לעיל בלבד. לפיכך, המפעיל יישא  5.1  ףבסעי לתכליות, לנושאים ולמטרות הנקובות לשם כך

 –באחריות לכך שלא לבצע כל פעולה שאינה כלולה במפורש במסגרת ההרשאה ובכלל זאת 
שלא יבוצעו כל פעולה ו/או שימוש אחרים, מכל מין וסוג, ולא יהיו רשאים להעניק כל שירות 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, . שאינם כלולים באופן מפורש, מסגרת ההרשאה אחר או נוסף
מובהר ומודגש בזאת במפורש, כי ההרשאה המוענקת למפעיל בחוזה הנה להענקת 
השירותים לצרכנים בלבד. המפעיל לא יהיה רשאי בשום מקרה, להעניק את השירותים 

 .לכל צד שלישי שאינו צרכן

 כללי -יל הצהרות והתחייבויות המפע .6

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

, ולמיטב ידיעתו וכדין על פי דיני מדינת ישראל, אשר לא ננקטה נגד פועלרשום וה תאגידהוא  .6.7
, חיסול ו, כל פעולה שמטרתה ו/או תוצאתה האפשרית הנה פירוקוגם לא עתידה להינקט נגד

משותף, מצהיר בבמידה והמפעיל הנו תאגיד  צאה דומה אחרת.או תו ו, מחיקתועסקי
 על פי יוהוא חברה ייעודית למטרה יחידה, המאוגד למטרת ביצוע התחייבויותהמפעיל כי 

 מפעילחודשים לאחריה, ימשיך ה 72ובמשך ההתקשרות במהלך תקופת  וכי ,החוזה
 להתקיים כחברה ייעודית ולא יעסוק בכל פעילות אחרת.

כל האישורים, ההיתרים וההסמכות להתקשר בחוזה; כי התקשרותו בחוזה, אושרה  בידוכי  .6.2
אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות על ידי כל הגורמים המוסמכים במפעיל; כי 

 מפעילמכוח דין, חוזה או מסמכי ייסודו להתקשרותו בחוזה ולביצוע התחייבויותיו על פיו; ה
ת, לרבות התחייבות מותנית, המנוגדת להתחייבויותיו על פי חוזה זה אינו כפוף לכל התחייבו

ואין בחתימתו על חוזה זה ו/או בביצוע התחייבויותיו על פיו, משום הפרה של חוזה ו/או 
 דין. -התחייבות אחרת ו/או הפרה של כל דין לרבות תקנה, צו ופסק

שא יובכלל האמור: י חוזהה א התחייבויותיו על פיוכי הנו בעל יכולת כלכלית לביצוע מל .6.3
, לרבות לעניין זה: תכנון, הקמה, ההתחייבויותבאחריות המלאה למימון ביצוען של כל 

כן התחייבויותיו לפינוי ומסירה, לרבות והשירות ומתקני שטחי של ותחזוקה הפעלה ניהול, 
 השבתו של כל הציוד הקבוע לרשות בתום תקופת ההתקשרות, ללאסילוק הציוד הנתיק ו

 .תמורה, באופן ובתנאים הנקובים בחוזה
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הנם בעלי הידע, הניסיון, המיומנות כן כי הוא וכל מי מטעמו, עוסקים ומתמחים ו .6.4
המקצועית, הכישורים, המשאבים, הסמכויות והאמצעים הנדרשים לביצוע מלוא 

 .מפעילהתחייבויות ה

ה ותחזוקה, פינוי להפע, ניהול)לפי העניין(,  ו/או להתאמה הקמהו כי האחריות לתכנון .6.5
, כלפי הרשות, הרשויות המוסמכות ושאר צדדים שלישיים, השירותומתקני שטחי  ומסירת

ומבלי לגרוע מכלליות האמור  –מוטלת במלואה ובאופן בלעדי על המפעיל בכל היבט שהוא, 
, םמכל מין וסוג שהתשלום, הוצאה וכיו"ב הרשות לא תשא בכל עלות, . בלבד על חשבונו –

זאת עובר לתקופת ההתקשרות, במהלכה ו/או כל , והתחייבויות המפעילבקשר עם שה הדרו
 לאחר סיומה. 

וכבעל באופן עצמאי , לבדוק בעצמוהמפעיל מוטלת האחריות המלאה והבלעדית על כי  .6.6
להלן  6.7 כי מבלי לגרוע מהוראות סעיף כל היבטי ההתקשרות נשוא המכרז; את מקצוע 

במכרז ולחתימת  וומאחריותו המלאה והבלעדית של המפעיל על פיו, עובר להגשת הצעת
בדיקה מדוקדקת וכי ערך והשלים, כבעל מקצוע לבדוק המלאה  האפשרות ול נהניתהחוזה, 

וכמומחה, בעצמו ובאמצעות בעלי מקצוע מומחים מטעמו, לשביעות רצונו המלאה, בדיקה 
פיסי, משפטי, תכנוני,  של כל חומר, פרט, עניין, מידע ו/או נתוןמקיפה ויסודית, מלאה, 

, ולביצוע התחייבויותיו על פיו בכל הקשור להתקשרותו בחוזהביצועי, תפעולי או עסקי 
 לרבות אך מבלי לגרוע, בהתייחס לכל אלה:

תנאי השוק הרלוונטיים להרשאה וליישומה, , יישומיה השונים, ההרשאה .6.6.7
וערכה וכן כדאיותה של ההרשאה שרויות והתנאים למימושה ולניצולה האפ

ותנאי השוק מצב , לרבות המפעילעבור  תהכלכלית, העסקית, המסחרית והתדמיתי
וכן לרבות סעיפי  ותחזיותיו במהלך כל תקופת ההרשאה הרלוונטיים להרשאה

  .התמורה וכדאיות הצעתו הכספית במכרז

של  , מכל מין וסוג,והשלכותיהםמשמעותם , כניהםתמלוא התחייבויות המפעיל,  .6.6.2
תכניהם, משמעותם והשלכותיהם, על ביצוע התחייבויות המפעיל, הוראות כל דין 

לעניין זה: לרבות  מכל מין וסוג, של הוראות החוזה על כל נספחיו והוראותיו,
הוראות המתייחסות לאיכות מוצרי הדלק והמוצרים הנלווים והפיקוח על מוצרי 

וכן הוראות המתייחסות לפיקוח על מחירי השירותים  לק והמוצרים הנלוויםהד
 . לצרכנים ושינויים רגולטוריים שעשויים לחול בקשר אליהם

בעל ההרשאה הנוסף והשלכות ההרשאה שהוענקה עבורו וכן בעל ההרשאה הקיים,  .6.6.3
לרבות הממשק ושיתופי הפעולה הנדרשים עמו במסגרת השירותים )בין היתר 

 לעיל.  5.7.2.7יבות של הפעלה משותפת בהתאם להוראות סעיף בנס

כל הרישיונות, ההיתרים, האישורים, תכניהם, משמעותם והשלכותיהם של  .6.6.4
אותם יידרש בהן יידרש המפעיל לעמוד ו/או שהתעודות, ההסמכות והתקנים 

ביצוע והשלמת התחייבות המפעיל ל ,הרשויות המוסמכות, בין היתר מהמפעיל לקבל
  הנפקתם.והעלויות הכרוכים ב , לוח הזמניםהתנאים, המגבלות :פרט לעניין זהוב

השטחים ובשדה התעופה רמון הזמנית ומשבצת הקרקע הקבועה  משבצת הקרקע .6.6.5
מפעיל בשדות התעופה שימוש וכן יתר שטחי ומתקני השירות שהוקצו ל, החיצוניים

 ;(As-Is) והמשפטי , הפיזי, התקני, המסחריהתכנוני, הרישוי ןמצבהקיימים, 
 של משבצת הקרקע סביבתייםוהאקולוגיים הם, יהידרולוגיההתנאים האקלימיים, 

קיומם  ;םוהשלכותיה ןוסביבת, השטחים החיצוניים ויתר שטחי ומתקני השירות
, ןגבולעד לו/או  במשבצת הקרקעמערכות וציוד, מתקנים, תשתיות ו/או העדרם של 

, אפשרויות ןייעוד ;הכלולים בעבודות הרשות()לרבות אלה  ןו/או מתחת ןמעליה
ובקשר עם ובפרט לצורך בפועל והשימוש הנעשה בהן  ןבהתאם לייעוד ןהשימוש בה

עבודות הרשות, מיקומן, מועדי ביצוען  ;ביצוע והשלמת התחייבויות המפעיל
לצורך הגשמת ההרשאה,  ןהעבודות הנדרשות להכשרתוהממשק הדרוש אליהן; 

ליקויים הקיימים פסולת ומבנים,  –)ובכלל זאת  הפיסי ןמצב, ןומומיק ןגבולותיה
 אל/ממשבצת הקרקעואפשרויות שינוע ותחבורה דרכי גישה  ;(ןוהטיפול בה ןבה

וכן כל מידע אחר הקשור וכל אל/משטחי ומתקני השירות )מתוכננות ו/או קיימות( 
 .וליתר שטחי ומתקני השירות הזמנית ו/או הקבועה הקרקע למשבצת

 התוכניות הסטטוטוריות הקיימות ו/או העתידיות לחול על משבצת הקרקעכל  .6.6.6
 , השטחים החיצונייםוכן על יתר שטחי ומתקני השירות הזמנית ו/או הקבועה
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, קיימים ועתידיים מכל ההיבטים הסטטוטוריים ו/או התכנונייםכל שאר ו םוסביבת
הוראות והנחיות לרבות  ,התחייבויותיו על פי החוזההכרוכים בביצוע  מין וסוג,

מכלול השפעותיהם האפשריות על , ושאר הרשויות המוסמכות מוסדות התכנון
תכניות מתאר לרבות לעניין זה: הצעתו הכספית למכרז, על תחייבויות והביצוע ה

 יתרו , הפרוגראמה, היתר הבנייהתוכנית הבינויתוכניות בעניין עיר, ארציות, 
 ובין אם לאובהוראות נספח ההנחיות  יםנקוב המסמכים הסטטוטריים, בין שהם

וכן לרבות העדכונים והשינויים שיש לערוך במסגרתם לצורך מתן השירותים 
 .במלואם ובמועדם

ברשויות המוסמכות, סדרי האישור והטיפול בכל ההיבטים הסטטוטוריים הנהוגים  .6.6.1
ות פרקי הזמן הדרושים לקבלת האישורים, ההיתרים, הרישיונ ובכלל האמור:

 וההסכמות הנדרשות על פי החוזה. 

 היבטים, הסיכויים והסיכונים, מכל מין וסוג, ובכללם: בתחום המשפטי, כלכליכל ה .6.6.1
תכנוני, ביצועי, טכני או כל סיכוי, , מסחרי, )לרבות היבטי ותנאי המימון הנדרשים(

ההרשאה,  ביצוע ההתחייבויות והגשמתלהשפיע על  יםהעלולים סיכון והיבט אחר
 מצעות המפעיל, בהתאם למטרותיה. בא

בקשר עם במסגרת המכרז ו/או  הרשותכל חומר, נתון ומידע נוסף אותו פרסמה  .6.6.7
לטופס  4ובסעיף  3ף , לרבות המידע הכללי הנקוב בסעיזה 6.6 האמור בסעיף 

לנכון לבדוק, על פי שיקול מפעיל הוכן כל חומר, נתון ומידע אחר אשר מצא  ההזמנה
ו/או על גשת הצעתו במכרז הבלעדי, ואשר עלול להשפיע על קבלת ההחלטה לה ודעת

כאמור וכן כל חומר, נתון, מידע,  הצעהכדאיותה הכלכלית ו/או המסחרית של ה
ואופני פרט ועניין, מכל מין וסוג שהם, המשפיעים ו/או עשויים להשפיע על ביצוע 

 .המפעיל תחייבויותההיישום של 

 ווהתחייבויותי ר בהסכם זה ולמלא אחר כל הצהרותיולהתקש מפעילשל ה החלטתוכי  .6.1
, בין היתר, ווהערכותי והמפורטות במסגרתו, התקבלה והתבססה אך ורק על בדיקותי

חומר, מצגים, הבטחות, תיאורים, לעיל, ללא תלות במידע, נתונים,  6.6  כמפורט בסעיף
ו/או מצד מי מטעמה,  רשותהסברים, מסמכים, הערכות, פרסומים ו/או התחייבות מצד ה

מידע, תיאורים, הסברים, מסמכים, הערכות, פרסומים כאמור  -למען הסר כל ספק  –לרבות 
 כרזהמו/או על ידי מי מטעמה במסגרת ו/או כחלק מ רשותשנמסרו ו/או הופצו על ידי ה

המידע שנמסר )להלן, יחדיו: "(  ההצעותלטופס הזמנת  4ובסעיף  3 )לרבות כמפורט בסעיף
נועד לצורכי המחשה שהמידע שנמסר על ידי הרשות , למפעיל"(; כי הובהר רשותעל ידי ה

ניתן על פי מיטב ידיעתה של הרשות ועל פי כמו גם שהוא  ולמטרות ידיעה כללית בלבד
אינו משקף  רשותמידע שנמסר על ידי הה; כי במועד פרסום המכרז הנתונים הקיימים בידה

לצורך השתתפותו במכרז ו לצורך מפעילמלוא המידע הדרוש לבשום צורה ואופן את 
כי יכול וממועד מסירת המידע ועד למועד חתימת החוזה ו/או עד למועד ; התקשרותו בחוזה

כי כל יים במידע שנמסר על ידי הרשות; ביצוע איזה מהתחייבויות המפעיל על פיו, יחולו שינו
הסתמכות מטעם המפעיל על המידע שנמסר או שיימסר על ידי הרשות הינה באחריות המציע 

אינו  הרשותזה לעיל, המידע שנמסר על ידי  6.7 כי מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף בלבד; 
לא תהיה  הרשותה, מצג, הבטחה, אישור או התחייבות כלשהי מטעמה; כי מהווה בשום מקר

והנתונים  , הפרטיםאחראית בשום מקרה לשלמות, נכונות, דיוק ומהימנות החומר, המידע
וכן לא תהיה אחראית  רשותובכלל זאת: למידע שנמסר על ידי ה המפעילשנבחנו על ידי 

מכל סיבה שהיא,  מפעילנים שלא נמסרו לונתו , פרטבשום מקרה להעדרם של חומר, מידע
לא כללה אותם, על פי שיקול  רשות ושהרשותלרבות אלו אשר היו מצויים ברשותה של ה

היה ימוותר בזאת, וכן  מפעיל. בהתאם, ההדעתה הבלעדי והמוחלט, במידע שנמסר על יד
שעניינן מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהם, 

ובכלל זאת:  ושגיאה, טעות, הטעיה, אי דיוק בחומר, במידע ובנתונים שנבחנו שנבדקו על יד
 רשותו/או שעניינן במידע, חומר ונתון אשר לא היה מצוי בידי ה רשותבמידע שנמסר על ידי ה

, מפעילהחליטה, מכל סיבה שהיא, שלא למוסרו ל זוואשר  רשותו/או שהיה מצוי בידי ה
לשם השתתפותו במכרז  המפעילאם הסתבר כי מידע כאמור הנו חיוני עבור  וזאת גם

 .  והתקשרותו בחוזה

לנכון  הוכל בדיקה אחרת שראלעיל,  6.6  בסעיףאת כל הבדיקות הנזכרות  ךלאחר שערכי  .6.1
מצא לעיל,  6.7 הנקובה בסעיף  תרשווכן לאחר ששקלל גם את מגבלת האחריות של הלערוך, 

 המפעילוכי ו ולמטרותי ולצרכי מותמתאי והתחייבויותי לומילוי כ חוזהב וכי התקשרות
היה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה בדבר ימוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן 
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 וולשאר זכויותיחוזה אמה מכל מין וסוג שהם בקשר להתאי פגם, מום, חסר ו/או 
 . ווהתחייבויותי

להטמיע והבלעדית שא המפעיל באחריות המלאה יכי במהלך כל תקופת ההתקשרות, י .6.7
טעמו את כל הוראות הבטיחות ולקיים, בעצמו או באמצעות מי מטעמו, ביחס לכל מי מ

וגורמי בכתב, על ידי הרשות  כפי שימסרו לו, מעת לעת,הנהוגות ברשות ו/או  והגהות
)לרבות,  , בין היתר לעניין שמירה על שטחי ומתקני השירות)ככל שימסרו(הביטחון מטעמה 

; 7711-כללי רשות שדות התעופה שנחקקו מכוח הוראות חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז
על פי הוראות הבטיחות והוראות הבטיחות באש, כפי שיתעדכנו על ידי הרשות, מעת לעת, ו

ם, בעצמו או באמצעות מי שיקול דעתו הבלעדי( וכן בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, יטמיע ויקיי
דין, לרבות על פי תקנות ארגון הוראות כל כל חובה או הוראה המוטלת עליו על פי מטעמו 

הנחיות הבטיחות והגהות וכן  הפקוח על העבודה, פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(
בטיחות ותנאים לשמירת בריאות עובדים  יתנאלצורך הבטחת , והכול מפעילההנהוגות אצל 

ובנספח הנחיות נספח הבבאופן שלא יגרע מהוראות הבטיחות והגהות הקבועות ו ורווחתם
  . האחזקה

, הבלעדית לשמור על כל הציודהמלאה ובאחריות המפעיל שא ייעל אף האמור בכל דין, 
שא באחריות יוכן ישטחי ומתקני השירות אחסן בי/או ותיר ויאותם והמתקנים החומרים 
מבלי שיהיה  והבלעדית והמוחלטת לכל אובדן ו/או נזק )לרבות גניבה(, שיגרמו להמלאה, 

 . זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בשל כך

להוראות כל דין, ובהתאם לכל התקנים הקיימים בהתאם התחייבויות המפעיל יבצע את  כי .6.77
 (כיו"בו , התפעולייםההנדסיים)רשמיים(, הסטנדרטים והכללים  )לרבות תקנים שאינם

וזאת מבלי לגרוע מאחריותו על לפי העניין, חוזה, ב הנקובסוג המ פעילותהמקובלים לביצוע 
  פי שאר הוראות החוזה.

כל דין, יקיים המפעיל ו/או כל הוראות הוראות חוזה זה והאמור על פי שאר כי מבלי לגרוע מ .6.77
כלל הנספחים הוראות ו הכלליםהוראות את  ההתקשרותלך כל תקופת מי מטעמו במה

, הביטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיותהמהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה לרבות נספח 
הוראות נספח בטיחות באש, , איכות הסביבהנספח הוראות  ,הבטיחות והגהותנספח הוראות 

הוראות נספח עבודות ההתאמה,  הוראות נספח האחזקה, הוראות נספח שירות ותפעול,
  .לפי העניין ובהתייחס לכל אחד משדות התעופהנספח התקשורת, הוראות ו

נציג הפיקוח המופעל על ידי ידוע למפעיל והמפעיל מסכים בזאת באופן בלתי חוזר, שכי  .6.72
בקשר עם ביצוע התחייבויות המפעיל על פי החוזה ו/או כל הנחיה  הרשות או כל מי מטעמו

על  מפעיל ו/או לכל מי מטעמולנציג הרשות וכל מי מטעמו וראה ו/או אישור שיעניק ו/או ה
; אלא אמצעי ביקורת םאינ, ביצוע איזה מהתחייבויות המפעיללרבות בקשר עם פי החוזה, 

שחרר על מנת לגרוע ו/או ל אין בהםו, רשותאו הצהרה מטעם הו/חוות דעת  יםמהוו םאינהם 
כלפי ו/או  למילוי כל תנאי החוזה רשותכלפי הו/או מאחריותו  מהתחייבויותיו מפעילאת ה

שהי. עוד מובהר כלחריות א רשותלהטיל על הכמו גם שאין בהם על מנת צדדים שלישיים 
במועד  הזמנית משבצת הקרקעבנציג הרשות וכל מי מטעם הרשות של  ובזאת, כי נוכחות

, ההפעלהבתקופת הקבועה במשבצות הקרקע הזמנית או ו/או  ההקמה ביצוע עבודות
כל אחריות שהיא ו/או תגרע בשום צורה  רשות, לא תטיל על ההתחזוקה, הפינוי והמסירה

תכנון, על פי החוזה, לרבות אחריותו ל מפעילואופן מאחריותו המלאה והבלעדית של ה
שטחי השירות, פינויים תפעול ותחזוקת  עבודות ההתאמה וההערכות, ההקמה,לעבודות 

 .על פי הוראות החוזהומסירתם 

התחייבויות בנוסף, מובהר בזאת כי הרשות תהיה רשאית אך לא חייבת לפקח, על ביצוע 
וההערכות ו/או עבודות ההתאמה  ההקמהעבודות ו התכנוןלרבות המפעיל )כולן או חלקן(, 

ביצוע התחייבויות , התפעול והתחזוקה וכן המסירה והפינוי ובכלל האמור: )לפי העניין(
בקשר עם קבלת כל האישורים, ההיתרים, הרישיונות וכיו"ב על פי הוראות החוזה,  עילמפה

טיב הציוד החומרים והמתקנים, שמירה על זכויות כוח האדם, ביטחון ובטיחות בעבודה 
ח כאמור לא יטיל בשום מקרה אחריות מכל מין וסוג שהיא על ווכיו"ב. עם זאת, העדר פיק

לביצוע ולהשלמת  מפעילרה מאחריותו המלאה והבלעדית של הוכן לא יגרע בשום מק רשותה
 כותהמוסמ הרשויותהוראות  יו, ובכללם:בהתאם להוראות חובותיו והתחייבויותיו בחוזה

 הוראות כל דין.      יתר ו
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ין בחוזה משום התחייבות של להלן, ידוע לו שא 42.5  כי מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף .6.73
מכל מין וסוג תוכניות עתידיות כינונם, הגשתם, ו/או עריכתם של הרשות למגבלה כלשהי על 

 . באילו משדות התעופה ו/או באתרי רשות נוספים

להיעזר בצדדים שלישיים  המפעיל מחייבת אתהאו  למפעיל מאפשרתה בחוזהכל הוראה  כי .6.74
על פי  הרשותמהתחייבויותיו ואחריותו כלפי  מפעילאת ה , לא תשחררהתחייבויותיולביצוע 
למעשיהם ומחדליהם של צדדים  הרשותיישא במלוא האחריות כלפי  והמפעיל, החוזה

 . החוזהשלישיים כאמור, ולביצוען המלא של כל הוראות 

ובכלל זאת: הנתונים, המסמכים, המענים, הפרטים  ווהתחייבויותי ו, הצהרותיכי כל מצגיו .6.75
 ו, מהווים חלק בלתי נפרד ממצגימכרזל והצעתו המכרזבמסגרת  ודע כפי שנתנו על ידוהמי

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

 מסכים להםא הותנאי החוזה, על כל המסמכים המרכיבים אותו, הבינם וכל קרא את  כי .6.76
 .ללא כל סייג

או בכל מסמך אחר כפי שניתנו על ידו במסגרת המכרז  מפעילכל ההצהרות והמצגים של הכי  .6.71
נכון למועד חתימת החוזה.  , שרירים נכונים ועומדים בתוקפםאו מי מטעמהרשות שהוגש ל

. , מהוות תנאי להתקשרות עימוחוזהוב מכרזב ווהתחייבויותי ושהצהרותי מפעילידוע ל
 ו, בכתב, על כל שינוי שיחול באיזה מהצהרותילרשותידית ודיע מיימתחייב, כי  מפעילה

 והתחייבויותיחובותיו וכאמור או על כל נסיבה אשר עלולה לגרוע ו/או לפגוע בביצוע איזה מ
 . החוזהעל פי 

 תקופת ההתקשרות .1

"( תההתקשרותחילת תקופת )להלן: "חתימת החוזה תקופת ההתקשרות תחל במועד  .1.7
מועד תחילת ( i: )מבין אלה המוקדםמועד השנים מ חודשים 77 - שנים ו 7ותסתיים בתום 
( מועד הסגירה, iiאו ) להלן 7.4.5 , כמפורט בסעיף חוות המכלים הזמניתשל תקופת ההפעלה 

, )להלןשדות קיימים( ללהלן )מועד תחילת תקופת ההפעלה  7.3.2.1 בסעיף כהגדרתו 
 (."תום תקופת ההתקשרות" –ו  "תקופת ההתקשרות: "בהתאמה

לתקופות משנה ובהתייחס לשדות התעופה הקיימים ולשדה תקופת ההתקשרות תחולק  .1.2
 להלן, בהתאמה.  7.4  -ו  7.3 תעופה רמון, בהתאם להוראות סעיפים 

 שדות התעופה הקיימים .1.3

 קיימיםהתעופה התקופת הערכות לשדות  .1.3.7

)מועד תחילת  לא יאוחר ממועד הסגירה ועדמועד תחילת תקופת ההתקשרות החל מ
, על המפעיליבצע , "(יערכותתקופת הה)להלן: " תקופת ההפעלה בשדות קיימים(

שיוכל להעניק את מלוא הדרוש על מנת אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, את כל 
ואילך )תחילת תקופת ההפעלה בשדות הקיימים( מועד הסגירה מהחל השירותים, 

ביצוע עבודות בהתאם להוראות כל דין, לרבות  בכל שדות התעופה הקיימים,
השירותים, גיוס והכשרת כוח אדם וביצוע  תןמל שטחי ומתקני השירותהתאמת ל

 הדרכות והכשרות מתאימות; רכישה, הצטיידות, אספקה והתאמה של ציוד הייעודי

לצורך ומלאי חלקי חילוף )לרבות מסננים/פילטרים לציוד הייעודי בהיקף הדרוש 
(; עריכת התקשרויות עם צרכנים וביצוע חפיפה ושיתוף פעולה מתן שירותי התדלוק

; קבלת כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הדרושים בעל ההרשאה הקייםעם 
לצורך מתן השירותים וכן כל פעולה נלווית ו/או נובעת ו/או משלימה לאמור, הכול 

שדות התעופה הקיימים החל באופן שבו יעניק המפעיל בפועל את מלוא השירותים ב
המפורטות בחוזה  ללא כל עיכובים ובהתאם לדרישות ממועד הסגירה ואילך

. מבלי לגרוע מכלליות הןעל כל ההשלכות הנובעות מובנספחיו והוראות כל דין, 
ועד לא יאוחר מתחילת תקופת ההפעלה לשדות האמור, במסגרת תקופת ההערכות 

על אחריותו  כאמורעבודות הכחלק מאת כל אלה, לבצע המפעיל  הקיימים, ישלים
 :   "(עבודות ההערכותזה יחדיו: ")בחוזה  המלאה והבלעדית ועל חשבונו

במידת הצורך,  .התאמהוביצוע עבודות  שטחי ומתקני השירותהתאמת  .1.3.7.7
לרבות בשל חובות המוטלות על המפעיל כתוצאה מהוראות כל דין, יבצע 
המפעיל את כל הדרוש, על אחריותו ועל חשבונו, על מנת להיערך 
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במסגרת האמור,  לביצוע השירותים.ומתקני השירות  שטחיולהתאים את 
המפעיל יישא באחריות המלאה והבלעדית להשלים, על חשבונו, את 

שטחי התאמת הקמת ולצורך ביצוען של כל הפעולות והעבודות הדרושות 
את ובאופן המאפשר , ןובמועד ןלמתן השירותים, במלוא ומתקני השירות

ובמהלך כל תקופת ההפעלה , החל מתחילת תקופת השירותים מתן
במגוון, באיכות, בכמות, באמצעות כוח האדם, במועדים  ת,ההתקשרו
בנספח השירות והתפעול ו/או בנספח עבודות  ותהנקובהוראות ובהתאם ל

 ההתאמה וביתר הוראות כל דין. 

תקופת ההפעלה בשדות הקיימים מובהר בזאת במפורש, כי תחילת 
, באופן שבו לא תתבצע בין לילהלרבות החלפת בעל הרשאה הקיים, 

הסגירה לרשות המפעיל קודם למועד  שטחי ומתקני השירותיועמדו 
שטחי לבצע עבודות התאמה ב פעילבפועל. לפיכך, במידה ויידרש המ

אלה החל מתחילת תקופת ההפעלה בשדות , יתבצעו ומתקני השירות
שירותים, מבלי שיהיה באמור על מנת להוות הקיימים ובמקביל למתן ה

השירותים. למען הסר ובזמינות טיב בפחתה האו  , עיכוב,עילה לגריעה
כל ספק מובהר עוד בזאת, כי חרף ביצוען של עבודות ההתאמה, החל 

, יחל המפעיל, לשלם תקופת ההפעלה בשדות הקיימיםממועד תחילת 
, דמי השימוש, דמי בשדות קיימים דמי ההרשאה המשולביםלרשות את 

עופה הקיימים השירותים ודמי השירותים הנוספים בגין שדות הת
, וזאת מבלי לגרוע מכל תשלום אותו מחויב המפעיל בחוזהכמפורט 

 לשלם לכל צד שלישי על פי החוזה.

בעניין זה מובהר, כי עד להשלמת עבודות ההתאמה )ככל שידרשו(, יישא 
המפעיל באחריות לספק את השירותים באמצעות ציוד ייעודי המאפשר 

של שטחי ומתקני השירות ו1או זאת עד לאספקה, התקנה ו1או השמשה 
 הציוד הייעודי בשדות התעופה הקיימים. 

המפעיל ירכוש, ייבא, יצטייד ויערך מבחינה  .ציוד, מתקנים ומערכות .1.3.7.2
לוגיסטית, תפעולית, מכשורית, מחשובית וטכנית, על אחריותו הבלעדית 

, ובכלל האמור, ירכוש, ייבא ככל הדרוש למתן השירותיםועל חשבונו, 
יד, על חשבונו, בכל ציוד הייעודי הדרוש לצורך מתן השירותים ויצטי

 (, Over The Wing Fueling)לרבות לצורך אספקת שירותי תדלוק בשיטת 
כשהם תקינים ומתאימים לביצוע השירותים במלואם ובמועדם בהתאם 

ובכלל האמור יבצע להוראות נספח השירות והתפעול ויתר הוראות כל דין 
, כל התאמה ו/או שיפור ו/או שינוי ההפעלהלת תקופת בהם, קודם לתחי

על מנת להתאימם לביצוע השירותים, הכול בהתאם להוראות החוזה, 
 . הוראות הרשות והוראות כל דין או רשות מוסמכת

מובהר, כי על המפעיל לדאוג לכך שכל הציוד והמתקנים והמערכות 
אות כל דין , בהתאם להורההפעלההאמורים יפעלו במהלך כל תקופת 

ככל  השירות יתר שטחי ומתקניעם  בממשק מלא -ומבלי לגרוע מהאמור 
הדרוש לביצוע השירותים, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להנחיות 

 הרשות שיינתנו לשם כך. 

ממתקני השירות בשדות וחלק ייתכן הרשות מבקשת להבהיר, כי 
ת אך ייתכן ולא אינם בבעלות הרשות ו1או שהנם בבעלות הרשו ,הקיימים

ההוראות חרף ניתן לעשות בהם שימוש בשל הוראות כל דין. ולכן, 
הנקובות בנספח השירות והתפעול בנוגע לסוג1היקף הציוד, המתקנים 

לרבות מתקני והמערכות המצויים בכל אחד משדות התעופה הקיימים )
אותם תעמיד הרשות למפעיל(, יישא המפעיל השירות בשדות קיימים 

ת המלאה, על חשבונו, לקבל זכויות מבעל ההרשאה הקיים באחריו
לשימוש בציוד, במתקנים ובמערכות האמורים לצורך מתן השירותים 
ו1או לספק ציוד ייעודי חילופי, וזאת מבלי שיהיה בנספח השירות 
והתפעול על מנת להוות מצג או הבטחה מטעם הרשות ומבלי שהמפעיל 

לפיצוי, שיפוי או יהיה זכאי תים ו1או יהיה זכאי בשל כך לעכב את השירו
 תשלום מכל מין וסוג.  
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. מובהר, כי מעיקרי החוזה, על המפעיל עריכת התקשרויות עם הצרכנים .1.3.7.3
השירותים לצרכנים באופן רציף, המשכי ללא כל הפוגות, להעניק את 

עיכובים, השהיות ותקלות. כמו כן, ידוע למפעיל, כי בעל ההרשאה הקיים 
וכי קיימת חשיבות  ירותים )כולם או חלקם( לצרכנים שוניםמעניק את הש

לכך שמתן השירותים לצרכנים לא יפגע או יגרע, בשום צורה ואופן, בשל 
לפיכך, מוטלת על המפעיל החובה, החלפת בעלי ההרשאה )ככל שיוחלפו(. 

לתאם את מתן השירותים ולערוך התקשרויות עצמאיות עם הצרכנים 
ש על מנת לאפשר את מתן השירותים לאותם הרלוונטיים ככל הדרו

הצרכנים באופן רציף, המשכי ללא כל הפוגות, עיכובים, השהיות ותקלות, 
 להלן.  11.6 ויחולו בעניין זה שאר ההוראות המפורטות בסעיף 

טית, תפעולית המפעיל יגייס ויערך מבחינה לוגיס .כוח אדם ובעלי מקצוע .1.3.7.4
ככל הדרוש למתן , על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, תואדמיניסטרטיבי

ברמת ובהיקף השירות הנדרשים על פי החוזה ויתר הוראות  השירותים
הדין, ובכלל האמור יגייס את כל בעלי המקצוע הנדרשים לביצוע 

תקופת ההפעלה בשדות השירותים בהם מתקיימים, נכון למועד תחילת 
הסטנדרטים והמאפיינים כל , הפעלהובמהלך כל תקופת ה מיםהקיי

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

ח האדם ובעלי המקצוע האמורים, בין היתר, הרשות של כל אחד מכו
 בהתאם להוראות נספח הביטחון המצורף לחוזה. 

שא באחריות המלאה והבלעדית לכך שכל יהמפעיל י. הדרכות והכשרות .1.3.7.5
מקצועית  ותהכשרהדרכות וכוח האדם ובעלי המקצוע מטעמו יבצעו 

ט כמפור בשדות התעופה הקיימיםלגבי כללי והוראות הפעולה ת וקפדני
בנספח השירות והתפעול וכן כל הדרכה והכשרה נוספת הנדרשת למתן 

, הכול על אחריותו ועל חשבונו של השירותים על פי הוראות כל דין
שא המפעיל באחריות לתאם מועדים ולשתף יהמפעיל. במסגרת האמור, י

ההכשרות פעולה עם הרשות ככל הדרוש על מנת לאפשר את היתכנותן של 
, באופן שבו יהיו כל כוח האדם ובעלי המקצוע מטעם ההדרכות כאמורו

החל מתחילת תקופת ההפעלה  המפעיל ערוכים ומוכנים למתן השירותים
 לאחר ביצוע ההדרכות.בשדות הקיימים, 

מובהר, כי הרשות תהיה רשאית לאפשר למפעיל לבצע הדרכות והכשרות 
 –סף באיזה מאתרי הרשות )לרבות בשדות התעופה הקיימים( וכן בנו

תהיה רשאית לגבות בגין האמור דמי שימוש )שאינם כלולים בדמי 
ההרשאה(, בהתאם לתעריפים הנקובים לשם כך ברשות, כפי שאלה 

 יעודכנו מעת לעת. 

מצהיר בזאת, כי הובא לידיעתו באופן  המפעיל. וקבלת אחריותחפיפה  .1.3.7.6
 בעל שדות התעופה הקיימיםמפורש, שנכון למועד חתימת החוזה פועל ב

לבצע בפועל לא יוכל והמפעיל תכן , וכי בשל האמור, יההרשאה הקיים
מתקנים ייעודי ו להתאים, להציב ולשנע ציודכן עבודות התאמה ו

 כבר במהלך תקופת ההיערכות. שטחי ומתקני השירותל/ב

כחלק בלתי נפרד ממתן השירותים ומבלי לגרוע בשום צורה חרף האמור, 
המפעיל  יבצעפי יתר הוראות החוזה,  ואופן מהתחייבויות המפעיל על

כל הדרוש, על אחריותו ועל חשבונו, על מנת את במהלך תקופת ההערכות, 
וכל גורם מוסמך אחר מטעם  להסדיר במישרין מול בעל ההרשאה הקיים

 , תיאומים, מערך של שיתוף פעולההרשות ו/או על פי הוראות כל דין
לקבל לידיו, בפועל,  עילהמפיוכל  םבמסגרתוחפיפה מסודרת ורציפה 

האמצעים אותם שטחי ומתקני השירות ושאר בצורה מסודרת את כל 
, בקשר ולצורך ביצוע השירותיםלבעל ההרשאה הקיים העמידה הרשות 

שנע וכן לכבר במועד תחילת תקופת ההפעלה לשדות הקיימים,  ,בין לילה
י שטחל/בהייעודי וכוח האדם מטעם המפעיל  ציודאת כל הלהציב ו

שטחי ומתקני יכנס ל המפעיל, והכול באופן שבו בין לילה, ומתקני השירות
ויתחיל בביצוע השירותים עם  , יקבל אחריות מלאה, יערךהשירות
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ברציפות מלאה, ללא כל , ההפעלה לשדות הקיימיםתחילתה של תקופת 
  :  הפוגות, עיכובים, השהיות ותקלות, וזאת בין היתר באמצעות כל אלה

משטחי ומתקני המסודר של בעל ההרשאה הקיים פינויו  .1.3.7.6.7
והפסקת מתן השירותים על ידו החל מתחילת  השירות
, ומנגד, שינוע, התאמה ההפעלה לשדות הקיימיםתקופת 

 שדות התעופה הקיימיםב הייעודי ציודהוהתקנה של כל 
ותפיסת אחריות מלאה למתן השירותים, בין לילה, החל 

 ואילך.    קיימיםההפעלה לשדות המתחילת תקופת 

ושאר  שטחי ומתקני השירותמסודרת ויסודית את כל קבלה  .1.3.7.6.2
האמצעים אותם העמידה הרשות לבעל ההרשאה הקיים 

שדות התעופה ר בוסי, לרבות בקשר ולצורך ביצוע השירותים
ע חפיפה מסודרת ויסודית על מנת להכיר את וציוב הקיימים

ליכים, האמצעים, המתקנים, הגורמים הרלוונטיים, התה
 הפרוצדורות והנהלים הרלוונטיים לביצוע השירותים. 

המפעיל וכל המועסקים מטעמו במתן השירותים ילמדו, יבינו  .1.3.7.6.3
בכל אחד משדות  השירותיםויטמיעו את מערך וסדרי 

והתפעוליים  המנהלתייםעל כל היבטיו  התעופה הקיימים
במהלך תקופות השנה השונות, לרבות אך מבלי לגרוע: היקפי 

הוראות  סוג הצרכנים ומהות השירותים להם הם נדרשים;ו
מידע, תיעוד מלא  תוכן קבלכל דין ביחס לשירותים 

, הכול באופן שבו עם הקשורים למתן השירותים ומסמכים
יעניק המפעיל  ההפעלה לשדות הקיימיםתחילת תקופת 

באמצעות כל המועסקים מטעמו את השירותים במלואם 
 ובאיכות הדרושה על פי החוזה. ובמועדם, ללא עיכובים 

 בשדות קיימים החזר השקעההעדר זכות ל .1.3.7.1

, כי המפעיל לא יהיה זכאי בשום למען הסר ספקמובהר בזאת במפורש, 
מקרה להחזר השקעה וכן לכל תשלום, שיפוי, פיצוי מכל מין וסוג, בגין 

, ההערכותהשקעות, עלויות והוצאות שנדרש לשאת בקשר עם עבודות 
וכן אספקה, התקנה ו/או עבודות  ן רכישת הציוד הייעודילרבות בגי

שדות התעופה איזה משטחי ומתקני השירות בבהתאמה נוספות שביצע 
, וזאת גם בנסיבות בהן בוטל החוזה ו/או בוטלו איזה הקיימים

הקיימים או בשדות תעופה שנוספו להם מההרשאות בשדות התעופה 
עיל מוותר בזאת וכן יהיה מנוע והמפ )כולן או חלקן(, מכל סיבה שהיא,

 .ומושתק מלהעלות כל טענה ותביעה בקשר לכך

למען הסר ספק מובהר בזאת, במפורש, כי לא יהיה בשום צורה ואופן  .1.3.7.1
שיתוף זה, לרבות הדרישות ל 7.3  במגבלות ההערכות הנקובות בסעיף

הסכמים ו/או בשאר ההתחייבויות לחפיפה ו/או עריכת הסדרים ו, הפעולה
זה, אותם יידרש המפעיל לבצע כחלק  לקבלת אחריות כמפורט בסעיף

בלתי נפרד מהשירותים, לרבות כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות בהן 
נדרש המפעיל לשאת בקשר עם האמור, על מנת לגרוע מאחריותו המלאה 

רכות למתן השירותים עד והבלעדית של המפעיל לביצוע והשלמת ההע
לתום תקופת ההערכות ו/או מאחריותו המלאה והבלעדית לאספקת מלוא 
השירותים, במלואם, מיד עם תום תקופת ההערכות ו/או על מנת להעניק 
למפעיל כל זכות לקבלת תמורה ו/או שיפוי ו/או פיצוי, מכל מין וסוג 

 שהם.   

 וות חוזה לטובת צד שלישי. אין באמור בסעיף זה לעיל על מנת להכמו כן,  .1.3.7.7

 שדות קיימיםלתקופת הפעלה  .1.3.2

מועד תחילת תקופת ההפעלה של שדות  הרשות מבקשת להבהיר, כי .1.3.2.7
והוא יחל במועד בו חתימת החוזה התעופה הקיימים, אינו ידוע במועד 

. מועד סגירת שדה דב לפעילות ה אזרחיתייסגר שדה דב לפעילות תעופ
פסק הדין של ום המכרז, נקבע במסגרת נכון למועד פרסאזרחית  התעופ
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הרשות בלבד, ל פי הערכת ע , אך37.4.2771ליום בית המשפט הגבוה לצדק 
מועד סגירת ומבלי שהדבר יהווה עילה לטענת הסתמכות מצד המפעיל, 

, מועד זה בחוזה) 2777 לשלהי שנתצפוי  ה אזרחיתשדה דב לפעילות תעופ
החל ממועד הסגירה ועד לתום (. "מועד הסגירה: "הסגירה בפועל, יכונה

תקופת ההתקשרות, יעניק המפעיל את השירותים בשדות התעופה 
הקיימים במלואם ובמועדם ובכפוף ליתר הוראות החוזה )בחוזה: 

תודיע הרשות בנסיבות האמורות,  "(.תקופת ההפעלה לשדות קיימים"
  .ןהסגירה המעודכימים לפני מועד  727 ,בכתב ומראשעל כך, למפעיל 

מובהר בזאת, כי עיכוב במועד הסגירה לא יגרום בשום מקרה להארכת  .1.3.2.2
תקופת ההפעלה וכן לא יזכה בשום מקרה את המפעיל בתשלום, פיצוי 

 ו1או שיפוי מכל מין וסוג.

עוד מובהר בזאת, כי תקופת ההפעלה לשדות התעופה הקיימים לא תחל  .1.3.2.3
מור השלים בכל מקרה, לפני מועד הסגירה, וזאת על אף שבמועד הא

המפעיל את ההערכות הנדרשת לביצוע השירותים בשדות התעופה 
הקיימים, במסגרת תקופת ההערכות. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי 

ההערכות ועד למועד תחילת עבודות פער הזמנים שממועד השלמת 
, לא )לפי המאוחר( ו1או לחוות המכלים לשדות קיימים תקופת ההפעלה

 ל פיצוי, שיפוי או תשלום, מכל מין וסוג.יזכה את המפעיל בכ

 חוות המכלים הזמנית -שדה התעופה רמון  .1.4

נכון למועד פרסום המכרז מצוי שדה התעופה רמון בהקמה. להערכת הרשות, במועד  .1.4.7
הצפוי לפתיחת שדה תעופה רמון לפעילות תעופתית טרם יושלמו עבודות הקמת 

והצורך החיוני בהפעלתה של חוות חוות המכלים הקבועה. נוכח פער הזמנים כאמור 
יידרש המפעיל ייתכן ומכלים עם פתיחת שדה תעופה רמון לפעילות תעופתית, 

לתכנן, להקים ולהפעיל את חוות המכלים הזמנית, וזאת באופן שיאפשר את תחילת 
הפעלתה על ידי המפעיל במועד פתיחת שדה התעופה רמון לפעילות תעופתית והמשך 

 קמת חוות המכלים ומסירתן למפעיל. הפעלתה עד לסיום ה

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הרשות תהיה רשאית להורות למפעיל שלא לתכנן 
ו/או להקים ולהפעיל את חוות המכלים הזמנית כמו גם שתהיה רשאית להורות 

את תכנון ו/או הקמת והפעלת חוות המכלים לבטל ולהפסיק למפעיל בכל שלב, 
רות, יחולו הוראות החוזה המתייחסות להרצת השדה, על הזמנית. בנסיבות האמו

  חוות המכלים הקבועה, בשינוים המחויבים.    

התחייבויות המפעיל ביחס לחוות המכלים הזמנית, תתייחסנה אף הן לתקופות  .1.4.2
 משנה כלהלן: 

 תקופת התכנון  .1.4.3

או  חתימת החוזה( מועד iהמוקדם מבין אלה: )תקופה שתחילתה במועד  .1.4.3.7
(ii) ד בו הודיעה הרשות למפעיל בכתב על תחילת תקופת התכנון )אף המוע

של עבודות הרשות בחוות המסירה וסיומה במועד שטרם נחתם החוזה( 
 צו תחילת עבודה בנוסח המצורףכפי שיהיה נקוב בהמכלים הזמנית, 

 –" ו תקופת התכנון)להלן: " אותו תנפיק הרשות למפעיל לחוזהנספח כ
  "(.תום תקופת התכנון"

 כל הדרוש, כהתכנוןעבודות ישלים המפעיל את מהלך תקופת התכנון ב
 ומערכות החווהתשתיות לרבות כל  הזמנית חוות המכלים לצורך הקמת

ולמתן  הולתפעול הלהקמת ותהדרוש, הזמנית במשבצת הקרקע
שלבים והלוחות הזמנים הוראות כל דין, , הכול בהתאם להשירותים

ובהתאם לשאר ההוראות הזמנים לוח נספח הנקובים לשם כך ב
 .להלן, בפרט 8 בחוזה, ככלל, ובסעיף המפורטות לשם כך 

מובהר, כי על פי הערכת הרשות, ומבלי שיהיה באמור על מנת להוות 
עילה להסתמכות מטעם המפעיל, מועד המסירה של עבודות הרשות 

. לצד האמור, 01/202חודש  בתחילתת, עתיד לחול בחוות המכלים הזמני
הצפי להשלמת עבודות הרשות בחוות המכלים הזמנית, ובהתאם הצפי 
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לתחילת תקופת ההפעלה של חוות המכלים ו לתחילת עבודות ההקמה
הזמנית, אינם וודאיים והם משקפים הערכה בלבד שאיננה מחייבת את 

של  במועד המסירהיכוב למען הסר ספק, ע הרשות בשום צורה ואופן.
, לא יזכה את המפעיל בשום פיצוי עבודות הרשות בחוות המלים הזמנית

ו1או שיפוי וכל סעד אחר, כמו גם שלא יזכה אותו בסעד של הארכת 
 תקופת ההפעלה של איזה מחוות המכלים.

להשלים את מובהר, כי במסגרת תקופת התכנון, יישא המפעיל באחריות  .1.4.3.2
היתר בניה לצורך הקמתה של חוות המכלים  התכנון הדרוש לקבלת

 . )ככל שיידרש לכך באמצעות הרשויות המוסמכות( הזמנית

מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי צו תחילת עבודה כאמור יונפק  .1.4.3.3
 8.15 )כהגדרתו בסעיף  היתר הבניה שקיבל המפעיל למפעיל, רק לאחר

לן(, באמצעות הרשות או לאחר שהשלים את הדרישות לשם כך על פי לה
וכן כל היתר, אישור, רישיון והסכמה  הנחיית הרשויות המוסמכות

 חוות המכליםשל  הלהקמתעל פי הוראות כל דין, הדרוש , ככל נוספים
 . הזמנית במשבצת הקרקע החווהומערכות ויתר תשתיות  הזמנית

 תקופת ההקמה .1.4.4

תום תקופת התכנון וסיומה במועד בו הנפיקה הרשות בה תקופה שתחילת .1.4.4.7
 במועד, לחוזהנספח כ בנוסח המצורףלמפעיל, בכתב, היתר הפעלה 

 מועד פתיחת שדה התעופה רמון לפעילות תעופתית( iמבין אלה: ) המאוחר
המועד בו אישרה ( ii) או; )מבלי לגרוע מאחריות המפעיל להשתתף בהרצה(

תום תקופה או  ן של עבודות ההקמה בפועלהרשות למפעיל את השלמת
תקופת )להלן, בהתאמה: " , לפי המוקדםהמסירהחודשים ממועד  4של 

  ."(תום תקופת ההקמה" –" ו ההקמה

יבצע וישלים המפעיל את עבודות ההקמה של  מהלך תקופת ההקמה,ב
חוות המכלים הזמנית וכן את כל הדרוש לצורך ניהול והפעלת שטחי 

וביצוע הדרכות  גיוס והכשרת כוח אדםת במסגרתה )לרבות ומתקני השירו
ודי ציוד הייע, אספקה והתקנה של ה, הצטיידותוהכשרות מתאימות

לרבות מסננים/פילטרים לציוד הייעודי בהיקף הדרוש )ומלאי חלקי חילוף 
הרצות לחוות המכלים הזמנית על פי , ביצוע (לצורך מתן שירותי התדלוק

עריכת התקשרויות עם הרצת שדה התעופה רמון, דרישת הרשות במסגרת 
צרכנים, קבלת כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הדרושים לצורך מתן 
השירותים הרלוונטים בחוות המכלים הזמנית וכן כל פעולה נלווית ו/או 
נובעת ו/או משלימה לאמור, הכול באופן שבו יעניק המפעיל בפועל את 

הזמנית החל מתום תקופת ההקמה  מלוא השירותים בחוות המכלים
ואילך ללא כל עיכובים ובהתאם לדרישות המפורטות בחוזה ובנספחיו ו 
הוראות כל דין, לוחות הזמנים והשלבים הנקובים לשם כך בנספח לוח 
הזמנים ובהתאם לשאר ההוראות המפורטות לשם כך בחוזה, ככלל, 

 להלן, בפרט. 9 ובסעיף 

מובהר, כי היתר ההפעלה האמור, יונפק למפעיל, רק לאחר שימציא לידי  .1.4.4.2
)כהגדרתן  של חוות המכלים הזמנית עבודות ההקמהל ת גמרתעודהרשות 

וכן את כל יתר האישורים, ההיתרים, הרישיונות וההסכמות,  להלן(
ומתקני י שטחכתנאי לניהול והפעלת הוראות כל דין על פי המתחייבים 

; לאחר תום תקופת ההרצה ומתן השירותים באמצעותם בפועלהשירות 
של שדה התעופה רמון ופתיחתו לפעילות תעופתית על ידי הגורמים 

וכן ( הזמנית המוסמכים )לרבות מתן היתר לשימוש בחוות המכלים
כל יתר המסמכים אשר חובת המצאתם מוטלת על לאחר הנפקת בנוסף, 

הערבות היתר ההפעלה, לרבות זה, כתנאי לקבלת המפעיל על פי החו
 . ואישורי הביטוח

לא יהווה  היתר ההפעלה שיינתן על ידי הרשותלמניעת ספיקות, מובהר כי  .1.4.4.3
מהאישורים, ההיתרים, הרישיונות תחליף למי בשום צורה ואופן 

על פי  ,יהא מחויב המפעיל וההסכמות אשר שבקבלתם ובאחזקתם
 .   השירותומתקני שטחי ניהולם והפעלתם של כתנאי להוראות כל דין, 
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  הזמנית כליםחוות המ לש תקופת ההפעלה .1.4.5

במועד וסיומה  ,של חוות המכלים הזמנית תקופה שתחילתה בתום תקופת ההקמה
 להלן 7.5.2 בסעיף  כמפורט ,הקבועה תחילת תקופת ההפעלה של חוות המכלים

 . "(של חוות המכלים הזמנית תקופת ההפעלה)להלן: "

המפעיל את ויתחזק פעל תיכלים הזמנית, תקופת ההפעלה של חוות המבמסגרת 
ובכלל זאת יעניק , במסגרתה השירותומתקני שטחי חוות המכלים הזמנית ו

הכול באופן, בתנאים ובהתאם להוראות המפורטות באמצעותם את השירותים, 
 . חוזהלהלן ובשאר הוראות ה 11 בסעיף לשם 

לא תחול בכל  הזמנית חוות המכלים לשמובהר במפורש, כי תקופת ההפעלה 
וככל שנדרש מקרה, לפני מועד פתיחת שדה התעופה רמון לפעילות תעופתית )

שבמועד  (, וזאת על אףהסמכת חוות המכליםו לאחר הרצה של שדה התעופה
ת וההערכות הנדרשעבודות ההקמה ועבודות התכנון, האמור השלים המפעיל את 

לביצוע השירותים, במסגרת תקופת ההקמה. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי פער 
עבודות ההקמה )לרבות ההערכות הנדרשת למתן הזמנים שממועד השלמת 

, לא יזכה הזמנית לחוות המכלים ועד למועד תחילת תקופת ההפעלה השירותים(
ויחולו בעניין , את המפעיל בכל פיצוי, שיפוי או תשלום, מכל מין וסוגבשום מקרה 

 . להלן 12.3 הוראות סעיף זה 

 הקבועהחוות המכלים  -שדה התעופה רמון  .1.5

 ההתאמה תקופת  .1.5.7

עד בו אפשרה הרשות למפעיל מובחל תקופת ההתאמה לחוות המכלים הקבועה, ת
 37על פי הודעת הרשות למפעיל  ,לבצע עבודות התאמה במשבצת הקרקע הקבועה

של חוות המכלים  ממועד המסירה ימים 74לא יאוחר מתום  ימים מראש, ועד
  ."(ההתאמהתקופת )להלן: " הקבועה

ך על פי הערכת הרשות, מועד המסירה של חוות המכלים הקבועה עתיד לחול במהל
. לצד האמור, מועד המסירה החזוי כאמור, ובהתאם הצפי 202/אוקטובר חודש 

לתחילת תקופת ההתאמה ו1או לתחילת תקופת ההפעלה של חוות המכלים 
הקבועה, אינם וודאיים והם משקפים הערכה בלבד שאיננה מחייבת את הרשות 

וות התעכבה תקופת ההפעלה של חבשום צורה ואופן, וזאת גם בנסיבות בהן 
המכלים הקבועה בשל האמור. למען הסר ספק, עיכוב בתחילת תקופת ההפעלה 
של חוות המכלים הקבועה, לא יזכה את המפעיל בשום פיצוי ו1או שיפוי וכל סעד 
אחר, כמו גם שלא יזכה אותו בסעד של הארכת תקופת ההפעלה של איזה מחוות 

 המכלים. 

ותו הבלעדית ועל חשבונו, את כל יבצע המפעיל, על אחרי במהלך תקופת ההתאמה,
התאמת שטחי השירות לרבות  לביצוע השירותים בחוות המכלים הקבועה, הדרוש

והתקנת הציוד הייעודי הצטיידות במשבצת הקרקע הקבועה לביצוע השירותים, 
לצוות  גיוס והכשרת כוח אדם, ביצוע הדרכות ורכישת מלאים של חלקי חילוף,

על פי דרישת הרשות במסגרת  חוות המכלים הקבועהבבהרצות  השתתפות, המפעיל
, )ככל שזו לא התבצעה במסגרת חוות המכלים הזמנית( הרצת שדה התעופה רמון

קבלת כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הדרושים לצורך מתן השירותים 
חפיפה והליכי מסירה של חוות המכלים ביצוע  חוות המכלים הקבועה,הרלוונטיים ב

הקבלנים מטעם הרשות )בהתאם להוראות הנקובות לשם כך בנספח הקבועה מ
וכן כל פעולה נלווית ו/או נובעת ו/או  להלן(, 7.5.1.8 התחזוקה, וכמפורט בסעיף 

משלימה לאמור, הכול כמפורט בחוזה ובאופן שבו יעניק המפעיל בפועל את מלוא 
ההתאמה לוונטיים בחוות המכלים הקבועה, החל מתום תקופת הרהשירותים 

)בטופס זה,  ללא כל עיכובים ובהתאם לדרישות המפורטות בחוזה ובנספחיו ואילך,
 . "(עבודות התאמהיחדיו: "

מבלי לגרוע מכלליות האמור, במסגרת תקופת ההתאמה ועד לא יאוחר מתחילת 
כחלק מפעיל לבצע את כל אלה, תקופת ההפעלה לחוות המכלים הקבועה, ישלים ה

 על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו: מעבודות ההתאמה, 

במידת הצורך,  .וביצוע עבודות ההתאמה התאמת שטחי ומתקני השירות .1.5.7.7
לרבות בשל חובות המוטלות על המפעיל כתוצאה מהוראות כל דין, יבצע 
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יערך המפעיל את כל הדרוש, על אחריותו ועל חשבונו, על מנת לה
ולהתאים את שטחי ומתקני השירות בחוות המכלים הקבועה לביצוע 
השירותים. במסגרת האמור, המפעיל יישא באחריות המלאה והבלעדית 
להשלים, על חשבונו, את ביצוען של כל הפעולות והעבודות הדרושות 

 ןלמתן השירותים, במלוא שטחי ומתקני השירותהתאמת הקמת ולצורך 
, החל מתחילת תקופת השירותים מתןאת המאפשר ובאופן , ןובמועד

במגוון,  ההפעלה בחוות המכלים הקבועה ובמהלך כל תקופת ההתקשרות,
הוראות באיכות, בכמות, באמצעות כוח האדם, במועדים ובהתאם ל

בנספח הנחיות לתכנון ולבינוי, תוכנית הבינוי וביתר הוראות כל  ותהנקוב
 דין. 

ות תהיה רשאית אך בכל מקרה, לא מובהר בזאת במפורש, כי הרש
חייבת, לאפשר למפעיל לבצע את עבודות ההתאמה במשבצת הקרקע 

 מטעם הרשות,עבודות הבמקביל לעבודות אותן מבצע קבלן הקבועה 
. עם זאת, גם של חוות המכלים הקבועה וזאת אף טרם מועד המסירה

בנסיבות בהן אפשרה הרשות למפעיל לבצע את עבודות ההתאמה רק 
חוות לאחר מועד המסירה, לא יחול שינוי במועד תקופת ההפעלה ל

 . המכלים הקבועה

למען הסר כל ספק, מובהר בזאת, כי המפעיל יבצע את עבודות ההתאמה  .1.5.7.2
)לרבות התחייבויותיו לרכישה והתקנה של ציוד, מתקנים ומערכות 

עבור  להלן(, בהתאם ובכפוף להיתר הבנייה הקיים 7.5.1.3 כמפורט בסעיף 
, מבלי שיידרשו לשם כך שינויים, התאמות או חוות המכלים הקבועה

היתרים חורגים, מכל מין וסוג. מכל מקום, במידה ועבודות ההתאמה 
יחייבו מכל סיבה שהיא שינויים, התאמות או היתר חורג, יערכו אלה על 

כפוף לאישור מראש ובכתב של הרשות לכל ידי המפעיל ועל חשבונו אך ב
מבלי שיהיה באמור על מנת  - שינוי, עדכון או חריגה כאמור ובכל מקרה

 .  חוות המכלים הקבועהלהוות עילה לדחיית תקופת ההפעלה של 

יהוו, על פי הוראות הדין, עבודות ההתאמה ייתכן ועוד מובהר בזאת, כי 
אשר יונפק  המכלים הקבועה חוותל 5טופס /או ו 4תנאי לקבלת טופס 

יישא נסיבות האמורות, . בהעבודות מטעם הרשותבאמצעות קבלן 
במסגרת התחייבויותיו לעבודות ההתאמה המפעיל באחריות המלאה, 

 העבודות מטעם הרשותלשתף פעולה עם קבלן וכחלק בלתי נפרד מהן, 
לבצע כל פעולה וכן להנפיק/לחתום על כל מסמך ואף  –ובכלל זאת 

, מטעם הרשותעבודות התלוות ולהשתתף בכל פגישה עם הרשות, קבלן לה
 5וטופס  4חברת הניהול והרשויות המוסמכות, ככל הדרוש להנפקת טופס 

, וזאת מבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תשלום, חוות המכלים הקבועהל
 . ו/או לכל סעד אחר או שיפויו/פיצוי 

בא, יצטייד, יתקין ויערך המפעיל ירכוש, יי .ציוד, מתקנים ומערכות .1.5.7.3
מבחינה לוגיסטית, תפעולית, מכשורית, מחשובית וטכנית, על אחריותו 

, ובכלל האמור, ירכוש, ככל הדרוש למתן השירותיםהבלעדית ועל חשבונו, 
ייבא, יצטייד ויתקין, על חשבונו, בכל ציוד הייעודי הדרוש לצורך מתן 

ים ומתאימים לביצוע השירותים, כחלק מעבודות ההתאמה, כשהם תקינ
השירותים במלואם ובמועדם בהתאם להוראות נספח ההנחיות, נספח 

ובכלל האמור יבצע בהם, קודם השירות והתפעול ויתר הוראות כל דין 
, כל התאמה ו/או של חוות המכלים הקבועה ההפעלהלתחילת תקופת 

שיפור ו/או שינוי על מנת להתאימם לביצוע השירותים, הכול בהתאם 
 . וראות החוזה, הוראות הרשות והוראות כל דין או רשות מוסמכתלה

מובהר, כי על המפעיל לדאוג לכך שכל הציוד והמתקנים והמערכות 
, של חוות המכלים הקבועה האמורים יפעלו במהלך כל תקופת ההפעלה

עם יתר  בממשק מלא -בהתאם להוראות כל דין ומבלי לגרוע מהאמור 
ות המכלים הקבועה ובשטחים החיצוניים לה בחושטחי ומתקני השירות 

שהוקמו ו/או הותקנו באמצעות הרשות ומי  )לרבות מערכות התדלוק
( ככל הדרוש לביצוע השירותים, בהתאם להוראות כל דין מטעמה

ובהתאם להנחיות הרשות שיינתנו לשם כך. על המפעיל לבחון בקפידה 
ובכלל  ם הקבועהחוות המכלירבה את מאפייניהם של תשתיות ומערכות 
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זאת, את מערכות התדלוק לסוגיהן ככל הדרוש על מנת לבצע את עבודות 
ההתאמה ובכלל זאת, רכישה והתקנה של הציוד הייעודי בממשק מלא עם 

 .חוות המכלים הקבועהתשתיות ומערכות 

נתק פנות, לסלק לידרש המפעיל ליכחלק בלתי נפרד מעבודות ההתאמה, 
)חוות  תכל ציוד ייעודי, ממשבצת הקרקע הזמניולשנע תשתיות ומערכות ו

למשבצת אל מחוץ לשטח שדה התעופה רמון ו/או המכלים הזמנית( 
ו/או לכל אזור אחר בשטח שדה  הקרקע הקבועה )חוות המכלים הקבועה(

או בכל אתר אחר להתקינם במשבצת הקרקע הקבועה התעופה רמון ואף 
ל יהיה זכאי בשל כך לכל בשטח שדה התעופה רמון, והכל מבלי שהמפעי

 . תשלום, פיצוי או שיפוי מכל מין וסוג

. מובהר, כי במסגרת ההרשאה על עריכת התקשרויות עם הצרכנים .1.5.7.4
, באופן חוות המכלים הקבועההמפעיל להעניק את השירותים באמצעות 

רציף, המשכי ללא כל הפוגות, עיכובים, השהיות ותקלות לגורמים 
)לרבות קבלנים, בעלי הרשאה עופה רמון המקיימים פעילות בשדה הת

תדלוק ומכירת השירותי את ואשר יהיו רשאים לקבל  מסחריים וכיו"ב(
מוצרים נלווים מהמפעיל. לפיכך, מוטלת על המפעיל החובה, לתאם את 
מתן השירותים ולערוך התקשרויות עצמאיות עם הגורמים הרלוונטיים 

תים באופן רציף, המשכי ככל הדרוש על מנת להעניק עבורם את השירו
ללא כל הפוגות, עיכובים, השהיות ותקלות, ויחולו בעניין זה שאר 

 להלן.  11.6 ההוראות המפורטות בסעיף 

המפעיל יגייס ויערך מבחינה לוגיסטית, תפעולית  .כוח אדם ובעלי מקצוע .1.5.7.5
ככל הדרוש למתן הבלעדית ועל חשבונו, , על אחריותו תואדמיניסטרטיבי

ברמת ובהיקף השירות הנדרשים על פי החוזה ויתר הוראות  השירותים
הדין, ובכלל האמור יגייס את כל בעלי המקצוע הנדרשים לביצוע 
השירותים בהם מתקיימים, נכון למועד תחילת תקופת ההפעלה ובמהלך 

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

פח מכוח האדם ובעלי המקצוע האמורים, בין היתר, בהתאם להוראות נס
 הביטחון המצורף לחוזה. 

שא באחריות המלאה והבלעדית לכך שכל יהמפעיל י. הדרכות והכשרות .1.5.7.6
מקצועית  ותהכשרהדרכות וכוח האדם ובעלי המקצוע מטעמו יבצעו 

לגבי כללי והוראות התפעול בשדה התעופה רמון כמפורט בנספח ת וקפדני
ן השירותים השירות והתפעול וכן כל הדרכה והכשרה נוספת הנדרשת למת

, הכול על אחריותו ועל חשבונו של המפעיל. במסגרת על פי הוראות כל דין
שא המפעיל באחריות לתאם מועדים ולשתף פעולה עם הרשות יהאמור, י

ההדרכות ההכשרות וככל הדרוש על מנת לאפשר את היתכנותן של 
כאמור, באופן שבו יהיו כל כוח האדם ובעלי המקצוע מטעם המפעיל 

לאחר החל מתחילת תקופת ההפעלה,  ם ומוכנים למתן השירותיםערוכי
 ביצוע ההדרכות.

מובהר, כי הרשות תהיה רשאית לאפשר למפעיל לבצע הדרכות והכשרות 
תהיה רשאית לגבות בגין  –נוספות באיזה מאתרי הרשות וכן בנוסף 

האמור דמי שימוש )שאינם כלולים בדמי ההרשאה(, בהתאם לתעריפים 
 שם כך ברשות, כפי שאלה יעודכנו מעת לעת. הנקובים ל

 פינוי וסילוק מחוות המכלים הזמנית .1.5.7.1

יישא המפעיל באחריות המלאה מתום תקופת ההקמה, עד לא יאוחר 
משבצת הקרקע הזמנית, והבלעדית, למסור לרשות בלבד את החזקה ב

וכל תשתיות ומערכות חוות המכלים  תלרבות חוות המכלים הזמני
למסור לרשות את הציוד הקבוע כשהוא עומד בכל זאת: הזמנית, ובכלל 

)למעט ציוד  להלן 21.3  תנאי התקינות המינימאליים, כמפורט בסעיף 
ומתקנים אותם יידרש המפעיל לנתק, לשנע ולהתקין בחוות המכלים 
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ועל פי דרישת הרשות:  לעיל( 7.5.1.3 הקבועה ולשימושה, כמפורט בסעיף 
לפרק את כל הציוד הקבוע ולהשיב את משבצת הקרקע הזמנית לקדמותה 

; )מבלי שיהיה זכאי לשם כך לכל תמורה, פיצוי או שיפוי, מכל מין וסוג(
הרשות )בשטחי ורה תלמקום עליו  הנתיקהקבוע ו/או לסלק את הציוד 

)מבלי שיהיה זכאי לשם כך לכל תמורה,  ת( או מחוץ לשטחי הרשותהרשו
וכיו"ב, ויחולו ניקיון ופינוי פסולת , להשלים פיצוי או שיפוי, מכל מין וסוג(

 21 בעניין זה, בשינוים המחויבים, כל ההוראות והתנאים הנקובים בסעיף 
 ועניין עם חוות המכלים הזמנית. להלן, לכל דבר 

הנו  למען הסר כל ספק מובהר, כי תנאי למסירת משבצת הקרקע הזמנית
  . קבלת אישור מטעם המשרד להגנת הסביבה

 מועד המסירה – חוות המכלים הקבועהקבלת אחריות על  .1.5.7.1

כתנאי למסירת לדרוש מהמפעיל הרשות תהיה רשאית,  .1.5.7.1.7
בדיקות בהליכי תף להשת, חוות המכלים הקבועההאחריות ב

)במשבצת  הקבועההמכלים חוות תקינות לתשתיות ומערכות 
ובשטחים החיצוניים לה(,  חוות הדלק הקבועההקרקע של 

אותם תערוך הרשות באמצעות נציגים ומומחים מטעמה, 
הקבלנים מטעם הרשות ונציגי המפעיל נציגי  ובהשתתפות

אופן, ב וזאת בין היתראשר את נוכחותם תידרש לשם כך, 
 נספח התחזוקהבתנאים ובמשך תקופה הנקובים לשם כך ב

  "(.לחוות המכלים הקבועהמסירה בדיקות )להלן: "

לחוות המפעיל יישא באחריות להשתתף בבדיקות המסירה  .1.5.7.1.2
, ככל שיידרש לכך, על חשבונו, וכן לשתף המכלים הקבועה

פעולה עם נציגי הרשות ונציגי המפעיל בכל ההיבטים 
קצועיים והתפעוליים הקשורים בעריכת הטכניים, המ

הכול על מנת לאפשר לנציגי הרשות הבדיקות האמורות, 
לערוך את בדיקות המסירה כאמור בצורה מיטבית ופרטנית 
וכן על מנת לאפשר לנציגי הרשות לבחון כהלכה את קיומם 

חוות המכלים או העדרם של תקינות תשתיות ומערכות 
 .הקבועה

, יעמיד המפעיל לרשות, על חשבונו, במסגרת ולצורך האמור
חוות במהלך כל תקופת ביצוען של בדיקות המסירה ל

ובמסגרתן, את כל הגורמים אשר נוכחותם  המכלים הקבועה
תידרש על ידי הרשות וכן בנוסף את גורמים מקצועיים 
נוספים, בעלי ידע, ניסיון ומומחיות אשר יסייעו לרשות 

צאות מבדיקות המסירה על בניהול, ביצוע, ניתוח והפקת תו
 פי סעיף זה לעיל.    

, מטעם הרשותעבודות ההמפעיל ידווח לנציגי הרשות וקבלן  .1.5.7.1.3
על כל בעיה, פגם, ליקוי ו/או אי התאמה, קיימים ו/או 

, חוות המכלים הקבועהצפויים, ביחס לתשתיות ומערכות 
אשר עלולים להשפיע, במישרין או בעקיפין, על ביצוע איזה 

הרשות  "(.דוח הליקוייםיות המפעיל )להלן: "מהתחייבו
)כולו או תהיה רשאית לאשר או לדחות את דוח הליקויים 

מועדים לתיקונם חלקו(, וכן לקצוב לקבלנים מטעם הרשות, 
ואף לערוך לאחר מכן בדיקות מסירה נוספות, בהשתתפות או 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ללא השתתפות המפעיל. 
יקויים בתשתיות ומערכות החווה )לרבות ההכרעה בדבר ל

דחיית מועד המסירה של חוות המכלים הקבועה(, תהא 
 מסורה לרשות בלבד. 

חוות המכלים כתנאי לקבלת הרשאה לניהול ולהפעלת  .1.5.7.1.4
, תעניק הרשות למפעיל במועד המסירה )שיקבע על הקבועה

ידה(, והמפעיל יחתום על מסמך בכתב המעיד על מסירת 
חוות המכלים לצורך ניהול והפעלת הקבועה משבצת הקרקע 
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; בחן מסירהבמסגרתו יאשר כי השתתף בבדיקות ה הקבועה
חוות המכלים בעיני בעל מקצוע את תשתיות ומערכות 

וכי לאחר שערך את הבדיקה כאמור וכל בדיקה  הקבועה
אחרת שמצא לנכון לערוך, הוא מצהיר ומתחייב, כי משבצת 

חוות המכלים תיות ומערכות , לרבות כל תשהקבועההקרקע 
( במועד המסירה As-Is, נמסרו לשימושו כפי שהן )הקבועה

וכי המפעיל יישא באחריות להעניק את מלוא השירותים 
ולקיים את יתר  חוות המכלים הקבועההרלוונטיים ב

התחייבויותיו, לרבות התחייבויותיו לביצוע ולהשלמת 
חוות ת עבודות ההתאמה ולתחזוקה של תשתיות ומערכו

ויתר הציוד הייעודי בהתאם להוראות נספח  המכלים
  התחזוקה.

לעיל, שיתוף המפעיל  7.5.1.7 מובהר, כי על אף האמור בסעיף  .1.5.7.1.5
הנה זכות  לחוות המכלים הקבועהבבדיקות המסירה 

המוקנית לרשות בלבד. הרשות תהיה רשאית לערוך בדיקת 
אף ללא השתתפותו של  חוות המכלים הקבועהמסירה ל

המפעיל, מבלי שיהיה באמור על מנת לגרוע מהתחייבויות 
 חוות המכלים הקבועההמפעיל לקבל לידיו את האחריות ל

במועד המסירה; לבצע ולהשלים את עבודות ההתאמה; 
החל  חוות המכלים הקבועהלהעניק את השירותים באמצעות 

לה שנקצבה עבורה בחוזה וכן מתחילת תקופת ההפע
מהתחייבויותיו לביצוע תחזוקה בהתאם להוראות נספח 

 התחזוקה. 

התאמה, יחולו יתר עבודות המובהר במפורש, כי על התחייבויות המפעיל ל .1.5.7.7
חוות המכלים להלן שעניינם, תכנון והקמת  9  -ו  8 הוראות סעיפים 

 , בשינויים המחויבים. הזמנית

חוות העדר זכות להחזר השקעה בגין היערכות ועבודות התאמה ב .1.5.7.77
 המכלים הקבועה

מובהר בזאת במפורש, למען הסר ספק, כי המפעיל לא יהיה זכאי בשום 
וג, בגין מקרה להחזר השקעה וכן לכל תשלום, שיפוי, פיצוי מכל מין וס

, השקעות, עלויות והוצאות שנדרש לשאת בקשר עם עבודות ההתאמה
וכן , שביצוע בקשר עם חוות המכלים הקבועה הערכותו לרבות פעילות

אספקה, התקנה ו/או עבודות התאמה , לרבות בגין רכישת הציוד הייעודי
, וזאת גם חוות המכלים הקבועהנוספות שביצע באיזה משטחי ומתקני 

, חוות המכלים הקבועהבהן בוטל החוזה ו/או בוטלה ההרשאה ב בנסיבות
מכל סיבה שהיא לפי תום תקופת ההתקשרות, והמפעיל מוותר בזאת וכן 

 יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ותביעה בקשר לכך.

 תקופת ההפעלה של חוות המכלים הקבועה .1.5.2

הרשות  ( המועד בו אישרהiמבין אלה: ) המוקדםתקופה שתחילתה במועד  .1.5.2.7
( תום תקופת iiלמפעיל את השלמתן של עבודות ההתאמה בפועל; או )

של חוות המכלים  ממועד המסירה ימים 74)לא יאוחר מתום התאמה ה
תקופת ההפעלה : "בחוזה(, וסיומה בתום תקופת ההתקשרות )הקבועה

"(, במסגרתה יתפעל ויתחזק המפעיל את חוות של חוות המכלים הקבועה
ושטחי ומתקני השירות במסגרתה, ובכלל זאת יעניק  המכלים הקבועה

באמצעותם את השירותים, הכול באופן, בתנאים ובהתאם להוראות 
 המפורטות לשם כך בחוזה.

מובהר במפורש, כי תקופת ההפעלה של חוות המכלים הקבועה לא תחול 
 לפעילות תעופתית שדה התעופה רמוןפתיחתו של בכל מקרה, לפני מועד 

, וזאת ה לא יפתח במועד הפעלתה של חוות המכלים הזמנית()במידה וז
ערכות יעל אף שבמועד האמור השלים המפעיל את עבודות ההתאמה והה

ת לביצוע השירותים, במסגרת תקופת ההערכות. למען הסר ספק והנדרש
מובהר בזאת, כי פער הזמנים שממועד השלמת עבודות ההתאמה 
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למתן השירותים( ועד למועד ות )לרבות ההערכות הנדרשת כעריוהה
תחילת תקופת ההפעלה לחוות המכלים, לא יזכה בשום מקרה את 
המפעיל בכל פיצוי, שיפוי או תשלום, מכל מין וסוג, ויחולו בעניין זה 

 להלן.  12.3 הוראות סעיף 

תים תוך הקפדה על רצף מובהר במפורש, כי על המפעיל להעניק את השירו .1.5.2.2
תפעולי ללא כל הפוגות, עיכובים, השהיות ותקלות. במסגרת האמור, 

המפעיל  יבצעיישא המפעיל באחריות לכך שכחלק מעבודות ההתאמה 
כל הדרוש, על אחריותו ועל חשבונו, על מנת את , התאמהבמהלך תקופת ה

כנים הרשות, קבלני העבודות מטעם הרשות והצרלהסדיר במישרין מול 
, מערך של וכל גורם מוסמך אחר מטעם הרשות ו/או על פי הוראות כל דין

 המפעיליוכל  םוחפיפה מסודרת ורציפה במסגרת , תיאומיםשיתוף פעולה
לקבל לידיו, בפועל, להפסיק את מתן השירותים בחוות המכלים הזמנית ו

בחוות המכלים הקבועה שטחי ומתקני השירות בצורה מסודרת את כל 
כבר במועד תחילת תקופת  ,בין לילה, ניק במסגרתם את השירותיםולהע

שטחי יכנס ל המפעיל, והכול באופן שבו בחוות המכלים הקבועהההפעלה 
 , יקבל אחריות מלאה, יערךבחוות המכלים הקבועה ומתקני השירות

חוות ההפעלה לויתחיל בביצוע השירותים עם תחילתה של תקופת 
לאה, ללא כל הפוגות, עיכובים, השהיות ברציפות מ, המכלים הקבועה

  . ותקלות

הרשות תהיה לעיל,  7.5.2.2 מבלי לגרוע מהתחייבויות המפעיל על פי סעיף  .1.5.2.3
רשאית, להורות למפעיל, להעניק את השירותים באמצעות חוות המכלים 

קבועה, גם לאחר תום הזמנית ובמקביל, באמצעות חוות המכלים ה
תקופת ההתאמה. בנסיבות האמורות, ישלם המפעיל לרשות דמי הרשאה 

(, 777%משולבים ברמון בשיעור הנקוב עבור חוות המכלים הקבועה )
בהתאם לכמויות התדלוק ולפדיון ההכנסות ברוטו )מדס"ל ושירותים 

 .  )הקבועה והזמנית( נלווים(, שנצברו בשתי חוות המכלים

זה על מנת לגרוע מזכותה של הרשות  7 ר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף למען הס .1.6
  להלן. 22  לביטול החוזה בהתאם להוראות סעיף

בשדה התעופה הקבועה וות המכלים עבודות ההתאמה בחוהזמנית חוות המכלים ב תכנוןעבודות ה .1
  רמון

המפעיל על אחריותו יערוך, יבצע, יפיק, ישלים ויגיש במהלך ובמסגרת תקופת התכנון,  .1.7
עבור הרשות ולאישורה וכן לאישורו של כל מוסד תכנון המלאה והבלעדית ועל חשבונו, 

ויתר תוצרים ה, המסמכיםהתוכניות, את כל לפי העניין, , תרלוונטיורשות מוסמכת נוספת 
תשתיות יתר והזמנית חוות המכלים של  םהקמת לצורך יםהדרושהאלמנטים התכנוניים 

כל אלמנט הנדרש בהתאם להוראות כל דין )לרבות מוסדות התכנון כן של וומערכות החווה 
ובממשק מלא עם עבודות  ,הבסביבתו  הזמנית , במשבצת הקרקעוהרשויות המוסמכות(

 האישורים, ההיתרים והרישיונותיתר היתרי בנייה וכל  /עדכוןתבלקבכלל האמור: והרשות, 
ן ובתנאים הנקובים לשם כך אופהתאם להנחיות הרשות, בוכל זאת בהדרושים לשם כך 

שאר בו, נספח ההנחיות הכלול במסגרתוב כמפורט לכל הפחותבסטנדארטים שהנם בחוזה, 
ם הנקובים בנספח לוח הזמנים הוראות כל דין וכן בהתאם ובכפוף לאבני הדרך ולמועדי

עבודות " או "התכנון)בחוזה זה, בהתאמה: " המצורף אף הוא כחלק בלתי נפרד מהחוזה
  "(.שלבי התכנון" –" ו התכנון

מובהר, כי בכוונת הרשות להנפיק את היתר הבנייה עבור חוות המכלים הזמנית או לפחות  .1.2
שלמות תכנון לצורך קבלת היתר בלתי להנפיק היתר על תנאי, עבורו יידרש המפעיל לערוך ה

מותנה. בנסיבות אלה, יערוך המפעיל, כחלק מעבודות התכנון, השלמות תכנון כשהן 
מבוססות ותואמות במלואן את התכנון והתוכניות שערכה הרשות עבורו, לצורך קבלת היתר 
בנייה ו/או יבצע השלמות כאמור להיתר הבנייה בהתאם להנחיות הרשות והרשויות 

 וסמכות. מ

בצע באמצעות מתכננים מורשים על פי שא המפעיל באחריות ליכחלק בלתי נפרד מהתכנון, י
 וכמפורט במסמכים ההנדסיים., כנדרש על פי כל דין העבודותכל דין פיקוח עליון על הוראות 
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מהתחייבויותיו  המפעיללמען הסר ספק מובהר בזה, כי הפיקוח העליון אינו משחרר את 
 או מי מטעמה אחריות כלשהי. רשות, וכי אין בו כדי להטיל על הל פי החוזהעואחריותו 

המפעיל יישא באחריות המלאה והבלעדית לבחון בעצמו את כל המגבלות הסטטוטריות וכל  .1.3
מגבלה תכנונית אחרת הכרוכה בעבודות ההתאמה של חוות המכלים הקבועה ובתכנון 

ק מובהר בזאת, כי במסגרת התכנון וכחלק למען הסר כל ספובהקמת חוות המכלים הזמנית. 
לכל ההיבטים על חשבונו, , באחריות המלאה הבלעדיתהמפעיל שא יבלתי נפרד ממנו, י

ומתקני השירות ובכלל  שטחיהכרוכים בתכנון, בהקמת ובתפעול והביטחוניים הסטטוטריים 
 והרשות ןמוסדות התכנוות, התאמתם להוראות כל דין ולדרישות הרשויות המוסמכ –זאת 

    .)לרבות הגוף המנחה(

 שא באחריותייהמפעיל במידת הצורך, לרבות לצורך ביצוע השלמות תכנון להיתר הבנייה, 
)לרבות הגוף ומיתר הרשויות המוסמכות  סדות התכנוןוממ קבלול , לבקשפנות בעצמול

וכן לקבל  )ככל הדרוש(תוכנית הבינוי  עדכוןל ואישור את היתר הבניההמנחה, ככל הנדרש(, 
הנחוצים מיתר הרשויות המוסמכות את כל האישורים, ההיתרים, הרישיונות וההסכמות 

וכי במסגרת המועדים הנקובים לשם כך בנספח לוח הזמנים, , הזמנית חוות המכליםלהקמת 
שא י, לא תאו כל עדכון שלו למעט חתימתה הפורמאלית של הרשות על הבקשה להיתר בנייה

או אחריות מכל מין וסוג שהם לתכנון, ההליכים הכרוכים במסגרתו הרשות בכל חבות ו/
 ותוצריו. 

האגרות, ההיטלים, המסים ההוצאות והתשלומים מכל מין וסוג )לרבות העלויות, כל 
הגשת הבקשות וקבלת עבודות התכנון, לרבות (, הכרוכים בותשלומי החובה מכל מין וסוג

וכן ניהול ההליכים והמגעים עם בגינן,  ההיתרים, האישורים, הרישיונות וההסכמות
 . בלבד על ידי המפעילבאחריות המפעיל וישולמו  היויהרשויות המוסמכות ומוסדות התכנון, 

 הרשותואישורים של הנחיות הוראות החוזה, ובכללן: להתכנון, על כל שלביו, יבוצע בהתאם  .1.4
יתר ו חה )כהגדרתו להלן(, הגוף המנרשויות המוסמכות, הוראות ה)לרבות חטיבת הביטחון(

הוראות  אתתואם במלואו באופן ה -מכלליות האמור  לגרועומבלי הוראות כל דין, 
 טחוניותיבומגבלות )לרבות הנחיות  והמסמכים הסטטוטורייםהמסמכים ההנדסיים 

 ההנחיות ובין אם לאו. בנספח מפורשות  ומעת לעת, בין אם אוזכר ו, כפי שיהי(ואחרות

לליות האמור, מובהר במפורש ולמען הסר כל ספק, כי במסגרת עבודות מבלי לגרוע מכ
, של חוות המכלים הזמנית התכנון וההקמהעבודות ההתאמה בחוות המכלים הקבועה ו

 יישא המפעיל באחריות להטמיע וליישם, על חשבונו, את כל הסטנדארטים המינימאליים
כי בכל מקרה שבו  ען הסר כל ספק,, למבזאת מובהר .הנקובים בנספח ההנחיותהרלוונטיים 

בהוראות החוזה, לרבות הוראות משמעות -או דוו/התאמה -או איו/סתירה  המפעילגילה 
המסמכים ההנדסיים, הוראות המסמכים הרשות, הוראות הרשויות המוסמכות, הוראות 

זה יחולו בעניין , ספק בפירושם הנכון למפעילאו שהיה הסטטוטריים ויתר הוראות כל דין, 
 .לעיל, בשינויים המחויבים 3שאר ההוראות המפורטות בסעיף 

  ותוכנית הבינוי לחוות המכלים הזמנית היתר בנייההוצאת  .1.5

שהרשות מתעתדת להנפיק בעצמה את לידיעתו  ובאהמפעיל מצהיר בזאת, כי הו .1.5.7
היתר הבניה או אף להנפיק היתר בנייה מותנה לחוות המכלים הזמנית וכי בנסיבות 

ו מול לפעול לצורך קבלתאף ו להיתר הבניהערוך ולהגיש תכנון משלים ליו אלה, על
לצורך והמסמכים הנדרשים תוכניות את כל הערוך שם כך, לולהרשויות המוסמכות 

 בקשר עםוהוראות כל דין דרישות הרשות הקמת חוות המכלים הזמנית בהתאם ל
יות הבינוי המצורפות כפי שעודכנו בין היתר במסגרת הנח, עבודות התכנון וההקמה

 .  למכרז

ייתכן ומוסדות התכנון שהמפעיל לכך כמו כן, מבקשת הרשות להסב את תשומת לב  .1.5.2
עבודות ההקמה /אישור לחוות המכלים הזמנית בניההיתנו את הנפקת היתר 

שצורף הקיים בתנאים ובמגבלות )אף שאלה לא הוטמעו לכתחילה בהיתר הבנייה 
  .כנספח לחוזה(

הבניה, נדרש המפעיל לפעול לקבלת כל אישור, היתר, רישיון והסכמה מלבד היתר  .1.5.3
אשר נדרשים על פי הוראות הרשויות המוסמכות ועל פי יתר הוראות כל דין לצורך 

 ביצוע עבודות ההקמה של חוות המכלים הזמנית. 
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שא המפעיל באחריות לבחון בעיני בעל מקצוע את י, ימבלי לגרוע מכל האמור .1.5.4
, ם, בהתייחס לעדכונים ולשינויים הנדרשים במסגרתייםהמסמכים ההנדס

, בהתייחס בין היתר, גם היתר בנייההגיש בקשה לקבלת ובמסגרת האמור ל
ו/או בהתאם ליתר  בחוות המכלים הזמנית הרשותעבודות לנקודות הממשק עם 

 ריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונול על אחוהוראות הרשויות המוסמכות, הכ
ה באמור על מנת להוות עילה להארכת לוח הזמנים וכן מבלי שיהיה ומבלי שיהי

מפעיל הבאמור על מנת לזכות להטיל על הרשות אחריות כלשהי או לזכות את 
 . בפיצוי ו/או שיפוי, מכל מין וסוג

או הנפקתו של חוות המכלים הזמנית היתר הבנייה תוכנית הבינוי ו/או של עדכון כל  .1.5.5
יערכו במישרין על ידי המפעיל  ידרש,יכאמור, ככל ש של היתר הבנייההמחודשת 

מול מוסדות התכנון, על אחריותו ועל חשבונו, ובכפוף לאישור שיינתן לשם כך 
 בכתב, על ידי הרשות, במסגרת אישור תוצרי התכנון.    

חוות ל ש וןהתכנההתאמה בחוות המכלים הקבועה ועבודות יבצע את עבודות המפעיל  .1.6
ת הקרקע, וגבלות הסטטוטוריות הקיימות במשבצמבהתאם ובכפוף לכל ה, המכלים הזמנית

רעש; ובנספח ההנחיות ובין אם לאו, לרבות לעניין  , בתמ"אבין שהן מפורטות בחוזה
גבלות הגובה והיקפי ה; הזמנית שטחי החנייה אותם ניתן לכלול במשבצת הקרקעציפורים; 

קובות, בין היתר, בנספח ההנחיות , כפי שהם נהזמנית הבנייה החלים במשבצת הקרקע
מגבלות המתייחסות לאחידות וליתר התנאים המצורפים לחוזה וכן ה לתכנון ולבינוי

  .תשתיות ומערכות החווהעם הנדרשים בקשר 

, המתקנים, המכשור, האמצעים, המפעיל יפרט במסגרת עבודות התכנון את כל הציוד .1.1
באופן שלא יפחת והכול השירותים, והזיווד הרלוונטי הדרוש לצורך מתן המערכות 

מהסטנדרטים והמפרטים המינימאליים הנקובים לשם כך בנספח ההנחיות. במסגרת 
האמור, יפרט המפעיל לאישורה המוקדם של הרשות את רשימות הציוד והזיווד אותן הוא 

. מובהר במפורש, כי ההחלטה באשר לזהותו של הציוד הנתיקמבקש לכלול כחלק מהציוד 
יקבע על ידי הרשות בלבד ועל פי שיקול דעתה  הנתיקאשר ייכלל בנספח הציוד  הנתיק

הבלעדי והמוחלט, במסגרת אישור תוצרי התכנון הסופיים. עוד מובהר בזאת, כי ציוד אשר 
כפי שיאושר על ידי הרשות )אף שאינו נכלל בנספח  הנתיקלא ייכלל במסגרת נספח הציוד 

לק בלתי נפרד מהמבנים והציוד הקבוע לכל דבר ועניין המבנים והציוד הקבוע(, יחשב כח
  .בקשר עם החוזה

, התחזוקההתפעול היבטי התייחסות מלאה לכל במסגרת עבודות התכנון, תינתן כמו כן,  .1.1
התפעול, הביטחון השירות ו ינספחחוזה ובכפי שהם נקובים ב הפינוי והמסירה ,הבטיחות

 ההוותאושר על ידי הרשות בכתב, תלאחר שהתייחסות כאמור,  .לו פיםהמצור חזוקההתו
  חלק בלתי נפרד מתוצרי התכנון הסופיים.

באחריות לתכנן את כל הממשקים  המפעילבנוסף, במסגרת עבודות התכנון יישא  .1.7
תשתיות ומערכות, כל עבודות הרשות הכוללות הרלוונטיים לשטחים החיצוניים )לרבות 

עד לראש משבצת הקרקע, כגון: תשתיות  םהחיצונייאותן תתכנן ותבצע הרשות בשטחים 
וכיו"ב(,  , צנרת תדלוק למיכל הבנזין ממשבצת הקרקע הקבועהמים, חשמלדרכים, 

כשהתכנון האמור מתייחס לכל היבטי הממשק התכנוני, המנהלתי, המבני, הפיסי, ההנדסי, 
, הממוקמים במסגרתםומערכות המבנים  תשתיותהטכני והתפעולי שבין משבצת הקרקע ו

לבין השטחים החיצוניים ותשתיות ומערכות המבנים הכלולים בהם או הפעילות המתבצעת 
זה לעיל, כי במסגרת התכנון,  8.9 במסגרתם. עוד מובהר, מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 

ם החיצוניים וכן לממשק התפעולי נוספים בשטחי מורשי פעילותיינתן דגש גם לפעילותם של 
 שבינם לבין השירותים המסופקים על ידי המפעיל. 

היקפית סביב משבצת הקרקע הזמנית ומשבצת הקרקע גדר  תקיםכי הרשות  ,מובהר בזאת .1.77
הקבועה וכן גדר מפרידה ביניהן אולם לא תבצע שמירה על משבצות הקרקע שלעיל, אשר 

במסגרת עבודות התכנון ועבודות ההקמה, על  תהיה באחריותו הבלעדית של המפעיל.
הפועלים מחוץ  נוספים מורשי פעילותהרשות ובשיתוף פעולה מלא עם  לפעולהמפעיל 

תשתיות אותן תקים הבצע חיבור יעיל לתוואי תכנן וללעל מנת , הזמנית למשבצת הקרקע
מסלולים וגישה דרכי לרבות תכנון והקמת הזמנית, הרשות עד לראש שטח משבצת הקרקע 

אותו  יםחיצונימסלולים ולכבישים , להזמנית בתוך משבצת הקרקע חוות המכליםמאל/
הוראות יתר ה, וזאת בין היתר בהתאם לקים הרשות מחוץ למשבצת הקרקעתכנן ותת

 .הנקובות בחוזה ובנספחיו
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על אחריותו המלאה והבלעדית ועל הגיש עבור הרשות, ערוך ולבמסגרת התכנון, על המציע ל .1.77
, הכוללת חלוקה, הצבה, סימון הזמנית גם פירוט ומיפוי מלא של כל משבצת הקרקעבונו, חש

ויתר המבנים והשטחים  המרכז התפעולימלאים וברורים של מפורטים,  חישוב ומדידה
 "(.    םשטחיהמיפוי  תוכנית)להלן: " הכלולים בחוות המכלים

מוקדם של לאישור המפעיל ימציא חלק בלתי נפרד מהתכנון, והמפעיל במסגרת התחייבויות  .1.72
 התכנוןלוח הזמנים, עבור כל אחד משלבי נספח מועד הנקוב לשם כך בלא יאוחר מההרשות, 

את מלוא המסמכים והתוצרים הנדרשים במסגרת השלב וכתנאי לביצוע השלב העוקב, 
לאישור הרשות, על ידי המפעיל  ויוגש המסמכים והתוצרים כאמור,. התכנוני הרלוונטי

 . נספח ההנחיותאופן המתואר לשם כך בהעתקים ובב

מסמכי , בכתב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אם ברצונה לדחות את למפעילהרשות תודיע  .1.73
, או לאשרו, במלואו או בסייגים מפעיל )כולו או חלקו(התכנון המוצע על ידי הותוצרי שלב 

חסות כלשהי למפעיל בהתאם לא ניתנה על ידי הרשות התיי. םשטחיהמיפוי תוכנית לרבות 
דחתה הרשות את מסמכי ותוצרי שלב התכנון להוראות סעיף זה לעיל, יחשב הדבר כאילו 

 .הרלוונטיים, אלא אם כן הודיעה הרשות אחרת, בכתב

או אשרה אותו בסייגים,  איזה ממסמכי ו/או מתוצרי של התכנון הרלוונטידחתה הרשות את  .1.74
המועד הקבוע לשם כך בנספח לוח לרשות, לא יאוחר מ )על חשבונו(, ויגיש המפעיליבצע 

, בהתאם לסייגים ו/או להערות אותם ציינה הרשות הזמנים מסמכים ותוצרים מעודכנים
לעיל. דחיית ו/או תיקון  8.13 בהודעתה, ויחולו לעניין זה שאר ההוראות מפורטות בסעיף 

עילה לעיכוב בשום מקרה כאמור בסעיף זה, לא יהוו  מסמכי ו/או תוצרי התכנוןוי ו/או שינ
על פי החוזה ובכלל האמור לעיכוב ו/או דחיית  מפעילו/או דחיית איזה מביצוע התחייבויות ה

איזה מהשלבים ומאבני הדרך הקבועים בנספח לוח הזמנים, והכול למעט אם אישרה הרשות 
 . אחרת, מראש ובכתב

(, לאחר סיום כל שלבי התכנון והתפעול י ותוצרי התכנון )לרבות מפרטי התחזוקהמסמכ .1.75
, כפי שאושרו על ידי )לרבות המיפוי של שטחי ומתקני השירות ואישורם על ידי הרשות

וכל יתר האישורים,  הזמנית לחוות המכלים /החדש, וכן היתר הבנייה העדכני(הרשות בכתב
ומתקני השרות על כל חלקיו,  שטחימכל מין וסוג( להקמת ההיתרים, הרישיונות וההסכמות )

יחידותיו, מערכותיו מתקניו והציוד שיותקן במסגרתו )לרבות ממשקים לתכנון השטחים 
)בחוזה זה:  לחוזה נספחכ פויצור(, כפי שהונפקו על ידי המוסדות המוסמכים, החיצוניים

 "(. תוצרי התכנון הסופיים" ויחדיו: "התכנון המאושר"

הבלעדית לכל טעות, השמטה, אי התאמה, המלאה ושא באחריות יי המפעילמובהר בזאת, כי  .1.76
, לרבות תכנון המאושרב, ככל שימצא םאו כל פגם אחר, מכל מין וסוג שהאי בהירות ו/

איזה מהוראות החוזה ו/או באי עמידה ב זה 8 סעיף אי עמידה באיזה מהוראות שמקורן ב
ו/או על חשבונו, כל התאמה ו/או תיקון , "( וכן יבצעתכנוןפגם ב)להלן, יחדיו: " האחרות

, , התפעול והתחזוקהההקמה עבודותו/או בכל חלק מכנון המאושר בתאשר ידרשו שינוי 
, דרישות להתאימם לדרישות הרשותבשל פגם בתכנון, לרבות בשל הצורך , הפינוי והמסירה

 . הוראות כל דיןיתר וויות המוסמכות הרש

לעיל  8.3 -8.15  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בביצוע ההליכים המפורטים בסעיפים .1.71
התכנון, מסמכיו ותוצריו שר עם בק מפעילו/או בהנחיות ו/או הדרישות אותן תציב הרשות ל

)לרבות ההוראות וההנחיות אליהם הפנתה הרשות במסגרת נספח ההנחיות(, ו/או באישורו 
על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע מאחריותו המוחלטת של 

  .פיושיבוצעו על ההקמה ו/או לעבודות  התכנון, מסמכיו ותוצריושל  ולתוקפולטיבו  המפעיל

במהלך תקופת בהתאם לצורך, לעדכן על חשבונו, המפעיל ישא באחריות המלאה והבלעדית,  .1.71
 יתר המסמכים ההנדסייםואת כל ההקמה את כל תוצרי התכנון הסופיים התכנון ותקופת 

תוצרי התכנון את כל המהדורות של  להחזיק באתר ביצוע עבודות ההקמהוכן בנוסף, 
כפי שיעודכנו מעת לעת תוך ציון השינויים ו/או כאמור סיים מסמכים ההנדהיתר והסופיים 

 . ההתאמות שבוצעו במסגרת כל מהדורה

כמו כן, המפעיל ישא באחריות במלאה והבלעדית להפיק ולמסור לקבלן אשר יבצע את  .1.77
, על םולכל מי מטעמאשר יבצע את עבודות התפעול והתחזוקה  ןולקבלעבודות ההקמה 

, ויתר המסמכים ההנדסיים , לרבות כל תוצרי התכנון הסופייםחיוונספ חשבונו, את החוזה
במספר העתקים ובפורמט, ככל הדרוש לביצוע עבודות במהדורתם המעודכנת ביותר, 

 .לפי הענייןבהתאמה ו, ת שטחי ומתקני השירותתפעול ותחזוקלביצוע וכן  ההקמה
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 לחוות המכלים הזמנית יההשלים המפעיל את התכנון וכן הנפיק עבור הרשות את היתר הבני .1.27
אישור, היתר, רישיון והסכמה אשר נדרשים על פי הוראות הרשויות  בכלל האמור: כלו

הקמה, תנפיק הרשות העבודות וראות כל דין על מנת לבצע את כל המוסמכות ועל פי יתר ה
צו להלן.  9.1 המפעיל צו התחלת עבודה, כתנאי לביצוע עבודות ההקמה כהגדרתן בסעיף עבור 

  לחוזה.  נספחכיצורף  , כפי שהונפק על ידי הרשות,התחלת העבודה

בשדה ועבודות ההתאמה בחוות המכלים הקבועה הזמנית חוות המכלים ב ההקמה עבודות .7
 התעופה רמון

ת ועל חשבונו, על אחריותו המלאה והבלעדית ההקמה יבצע המפעיל, ובמהלך ובמסגרת תקופ .7.7
כל פעולה ו/או עבודה וכן יספק כל חומר ו/או ציוד הדרושים לצורך הקמתם והשלמתם של 

בהתאם לתוצרי התכנון הסופיים, , החווה מערכותויתר תשתיות והזמנית חוות המכלים 
 העתקת כל התשתיות והמתקנים המצויים בשטח משבצת הקרקע( iכל אלה: )לרבות 
ומתן הזמנית  חוות המכליםמת כל התשתיות הדרושות לתפעול ביצוע והקוכן  הזמנית

ביצוע והקמת כל הממשקים הפיסיים, ההנדסיים, הטכניים ( ii) ;ההשירותים באמצעות
 שיוקמותשתיות ומערכות עבודות הרשות ווהתפעוליים שבין שטחי ומתקני השרות לבין 

( אספקה, רכישה, ייצור, iii) ;(וכיו"ב כבישי גישהמסלולים, )לרבות  בשטחים החיצוניים
והזיווד הרלוונטי הדרוש לצורך מתן הייעודי שינוע, הקמה והתקנה מלאה של כל הציוד 

השירותים על ידי המפעיל, כפי אלה אושרו מראש ובכתב על ידי הרשות במסגרת התכנון 
המאושר ובכל מקרה באופן שלא יפחת מהסטנדרטים והמפרטים המינימאליים הנקובים 

כל עבודה, פעולה וכן  ובדרישות הביטחון הרלוונטיות על פי החוזה ך בנספח ההנחיותלשם כ
נספח בהתאם להקבועה חוות המכלים של ואספקה הנדרשת לשם תפעולם ואחזקתם 

גיוס והכשרת כוח אדם,  , לרבותתוצרי התכנון הסופיים ולשאר הוראות החוזהההנחיות ו
ובכפוף לשאר הוראות כל דין של חלקי חילוף, בציוד הייעודי ורכישת מלאים הצטיידות 

, הכול באופן שבו יחל המפעיל להעניק את השירותים למועדים הנקובים בנספח לוח הזמניםו
)בחוזה זה: בחוזה  במועד הקבוע לתחילת תקופת ההפעלה, באופן ובתנאים הנקובים

 "(. העבודות" או "עבודות ההקמה"

עות קבלן ביצוע מטעם המפעיל העומד בכל דרישות עבודות ההקמה, יבוצעו במלואן באמצ .7.2
או דרישות כשירות וניסיון שתקבע/תאשר  הניסיון אשר נקבעו לשם כך בנספח ההנחיות

. מובהר במפורש, כי ביצוע עבודות ההקמה באמצעות קבלן מטעם המפעיל, הרשות לשם כך
ופן מאחריותו המלאה לא יטיל על הרשות אחריות מכל מין וסוג וכן לא יגרע בשום צורה וא

, ויחולו בעניין זה, יתר ההוראות המפורטות של המפעיל לביצוע מלוא התחייבויות המפעיל
 .  להלן 23.5 בסעיף 

מובהר, כי המפעיל יישא באחריות, כחלק בלתי נפרד מעבודות ההקמה, לבצע על חשבונו, את  .7.3
להפעלת ככל הדרוש , הזמנית , בשטח משבצת הקרקעהחווהרכות כל תשתיות ומע

לרבות ביצוע ממשק מלא ולמתן השירותים באמצעותם,  הזמנית חוות המיכליםולתחזוקת 
דרכים, תשתיות עבודות הרשות בתוך ומחוץ לשטח משבצת הקרקע הזמנית ובכלל זה לל

מפעיל, בראש השטח של עבור הוניקוז אותם תעמיד הרשות  מים, תקשורת, חשמל, ביוב
 . בלבד משבצת הקרקע, במיקומים שיקבעו על ידה

מבלי לגרוע מכלליות האמור, כי במסגרת האמור יבצע המפעיל בשיתוף פעולה מלא עם 
, וכן בנוסף יבצע חיבור יעיל הזמנית מחוץ לתחום משבצת הקרקעפעילות  מורשיהרשות ו

)לרבות תכנון  הזמנית משבצת הקרקע לתוואי התשתיות אותן תקים הרשות עד לראש שטח
 ןאות ותחיצוניתשתיות לחוות המכלים גישה מ יכבישדרכים ומסלולים, רחבות, והקמת 

(, וזאת בהתאם ליתר ההוראות הנקובות בחוזה משבצת הקרקעתקים הרשות מחוץ ל
ועל אף האמור בסעיף זה לעיל, מובהר בזאת במפורש, כי  –למען הסר כל ספק ובנספחיו. 

מפעיל לא יהיה רשאי לבצע עבודות הקמה ו/או תפעול, תחזוקה ושימוש בשטחים שהנם ה
וכי כל עבודות התכנון, ההקמה של המבנים הקבועים הזמנית מחוץ לגבולות משבצת הקרקע 

 וכן תשתיות ומערכות המבנים, וכן השימוש בכל אלה, יהיו במגבלת משבצת הקרקע בלבד.

 משבצת הקרקעוממצאים ב תשתיות .7.4

לטיפול, כחלק בלתי נפרד מהעבודות,  ,יישא באחריות המלאה והבלעדית המפעיל .7.4.7
שבמשבצת וממצאים נוספים התשתיות , המתקניםכל  שלהעתקה, סילוק, פינוי, 

בנספח ההנחיות )ככל  יםמפורט בין שהם, ובהשלכות הנובעות הימנוהזמנית  הקרקע
לרבות ניהול  "(,תשתיות באתר, ובין אם לאו )להלן, יחדיו: "שקיים פירוט כאמור(

)להלן,  תשתיות באתרזכויות בותיאום התכנון והביצוע של כל האמור, מול בעלי ה
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, ובכל בכפוף להנחיות ("בעלי התשתיותובהתאמה: " "הטיפול בתשתיותיחדיו: "
 .  זה להלן 9.4 שיינתנו לשם כך על ידי הרשות וליתר הוראות סעיף 

המפעיל יישא באחריות לדווח באופן מידי לרשות, וכן לכל רשות מוסמכת על פי  .7.4.7
הוראות כל דין, על קיומן של תשתיות באתר, טרם ביצוע כל פעולה בקשר אליהן. 
בנוסף, יישא המפעיל באחריות לכך שלא תבוצע כל פעולה בקשר עם התשתיות 

ם כך את אישורם של הרשות ושל בעלי באתר, אלא לאחר שהמפעיל קיבל לש
מובהר במפורש, כי הטיפול התשתיות ו/או המוסדות המוסמכים הרלוונטיים. 

כל דין נספח ההנחיות, הוראות בכפוף בהתאם להוראות  ינוהל ויבוצעבתשתיות, 
ו/או בכפוף להסכמים שבין הרשות  באתרתשתיות הובכפוף להנחיותיהם של בעלי 

 ולהנחיות שיינתנו על ידם. כאמור  תשתיותהלבין בעלי 

, כמפורט )אם בכלל( בגין הטיפול בתשתיות, יהיה המפעיל זכאי לתשלום ו/או שיפוי .7.4.7
 להלן: 

נקבעו בנספח ההנחיות הוראות המתייחסות לאחריות המפעיל לטיפול  .7.4.7.7
 –)אם בכלל( בתשתיות ולזכאות המפעיל לתשלום בגין הטיפול בתשתיות 

 לשם כך בנספח ההנחיות.יחולו ההוראות הנקובות 

לא נקבעו בנספח ההנחיות הוראות המתייחסות לאחריות המפעיל לטיפול  .7.4.7.2
 בתשתיות, יחולו ההוראות הבאות: 

היה והטיפול בתשתיות כרוך ו/או מותנה בתשלום לבעלי  .7.4.7.2.7
)להבדיל מהעלויות הכרוכות  במשבצת הקרקעהתשתיות 

י או שעל פ טיפול בתשתיות(עבודות הדרושות לצורך הב
הוראות כל דין, העבודות הדרושות לצורך הטיפול בתשתיות 

 –באמצעות בעלי התשתיות ו/או מי מטעמם בלבד  תתבצענה
תישא הרשות בתשלומים האמורים לבעלי התשתיות או 

בכפוף והכול , בתשלומים לביצוע העבודות האמורות
, ויחולו בעניין זה יתר לאישורה המוקדם בכתב של הרשות

 .להלן, בשינויים המחויבים 20  הוראות סעיף

 שאינןכל העבודות הדרושות לצורך הטיפול בתשתיות ) .7.4.7.2.2
שאינן כלולות בהוראות סעיף כן עבודות העתקת התשתיות ו

 פינוי התשתיותסילוק והריסה, לעיל(, לרבות  9.4.1.2.1 
לרבות כל פעולה או וכן מחוץ למשבצת הקרקע  באתר/פסולת

תבוצע בכל מקרה באחריות  –הדרושה לשם כך נוספת עבודה 
המפעיל ועל חשבונו, כחלק בלתי נפרד מהעבודות ומבלי 
שיהיה זכאי בשל כך לכל תמורה, תשלום או שיפוי וכן מבלי 

לא אם אישרה שיהיה זכאי בשל כך להארכת לוח הזמנים, א
הרשות את הארכת לוח הזמנים בהתאם להוראות סעיף 

 להלן. 12.2.1.4 

)שאינן העתקת התשתיות עבודות הטיפול בתשתיות שהנן  .7.4.7.2.3
מחוץ  בתוך אולעיל(,  9.4.1.2.1 כלולות בהוראות סעיף 

תבוצע על ידי הרשות, באמצעות המפעיל  –למשבצת הקרקע 
או באמצעות צד שלישי, וזאת במסגרת הוראת שינויים, 

         להלן.    20 ויחולו בעניין זה יתר הוראות סעיף 

באופן שיעניק  מובהר במפורש, כי בכל מקרה, לא יבוצע תשלום בהתאם לחוזה .7.4.2
, ועל פי 7711-לחוק העתיקות, תשל"ח 1למפעיל כפל פיצוי, לרבות פיצוי מכוח סעיף 

 הוראות כל דין.

המפעיל יאפשר לבעלי התשתיות, במהלך כל תקופת ההתקשרות, בתיאום מראש עם  .7.4.3
הרשות ובכפוף לאישורה, להיכנס למשבצת הקרקע ולהניח בהן תשתיות נוספות או 

 ות באתר, לרבות בחלל הרום שמעליהן או בעומק שמתחתיהן. לטפל בכל התשתי

שא בכל אחריות, מכל מין וסוג ילמען הסר ספק מובהר בזאת, כי הרשות לא ת .7.4.4
 בעלי התשתיות באתרשהיא, מפורשת או משתמעת, לפעילותם ו/או להתנהלותם של 

עם המפעיל. בעלי התשתיות באתר ו/או מי מטעמם, לרבות שיתוף הפעולה של 
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שא באחריות המלאה והבלעדית לטיבם ולמהותם של הקשרים ימפעיל יה
שא באחריות יובכלל האמור יבעלי התשתיות באתר אדמיניסטרטיביים שבינו לבין ה

לכל מגבלה מכל מין וסוג שהיא, בביצוע השירותים אשר תגרם בקשר ישיר ו/או 
א מוותר בזאת ו/או מהעדר שיתוף פעולה עימם, והובעלי התשתיות באתר עקיף עם 

באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן מנוע ו/או מושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה 
 כנגד הרשות ו/או כנגד מי מטעמה בקשר לכך. 

ישא באחריות הבלעדית והמלאה, לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגם ו/או ליקוי יהמפעיל 
ום ו/או הוצאה, מכל ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או תקלה ו/או עלות ו/או תשל

לבעלי התשתיות באתר מין וסוג שהם, ישירים ו/או עקיפים, שנגרמו לרשות ו/או 
ו/או לכל מי מטעמם, הנובעים במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת התחייבויותיו על פי 
סעיף זה לעיל. המפעיל פוטר את הרשות באופן מלא, סופי ובלתי חוזר מכל אחריות 

זאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, כאמור, והוא מוותר ב
 מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. 

ידוע למפעיל, כי תיאום פעילויותיו וכל נקודות הממשק שבין פעילותו לבין כמו כן, 
שא בכל יאינם באחריות הרשות. הרשות לא תבעלי התשתיות באתר פעילות 

משתמעת, והמפעיל מוותר בזאת, וכן יהיה אחריות מכל מין וסוג שהיא, מפורשת או 
מנוע ומושתק מלהעלות כלפי הרשות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג 
שהיא, בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרמו לו ו/או לכל מי מטעמו, בשל מעשה ו/או 

. המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת, כי בכל מקרה שבו בעלי התשתיות באתרמחדל של 
ם לו ו/או לכל מי מטעמו נזק ו/או אובדן כאמור, יפנה המפעיל כל טענה ו/או נגר

, ובנסיבות , וכנגדם בלבדבעלי התשתיות באתרתביעה כאמור, במישרין, כנגד 
האמורות, תהיה הרשות רשאית, בכפוף למגבלות מכוח הוראות כל דין או הסכם, 

כלפי בעלי ת זכויותיה ובכפוף לתנאים שתקבע הרשות לשם כך, להמחות למפעיל א
 .ו/או אובדן )כולן או חלקן( נזק ובקשר לאותבאתר התשתיות 

 (חוות המכלים הזמנית והקבועהעבודות הקבלנים מטעם הרשות/קבלנים ממונים ) .7.5

הרשות מבקשת להבהיר, כי במסגרת תכנון והקמת שדה התעופה רמון, ישנן מגוון  .7.5.7
עם תכנון, הקמה, הפעלה  עבודות המוטלות על הקבלנים מטעם הרשות בקשר

, מחוץ למשבצות הקרקע ואף בתוך חוות המכלים הזמנית והקבועהותחזוקה של 
וכן כל עבודה  הקבלנים מטעם הרשותת הקרקע, לרבות לעניין זה: עבודות ומשבצ

ו/או פעולה אחרת שתבוצע בשדה התעופה רמון, באמצעות הקבלנים האמורים ו/או 
 י מקצוע אחרים מטעמם ו/או מטעם הרשות. באמצעות קבלנים, ספקים, בעל

עוד מבהירה הרשות, כי לעבודות הקבלים מטעם הרשות, עלולה להיות השפעה  .7.5.2
( וכן על עבודות התכנון בחוות המכלים הקבועהממשית על עבודות ההתאמה )

על  –(; על לוח הזמנים להשלמתם וכן בנוסף בחוות המכלים הזמניתוההקמה )
 .  מחוות המכליםההפעלה של כל אחת מועדי תחילת תקופות 

להלן, מהמפעיל יישא באחריות המלאה והבלעדית,  10 מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .7.5.3
לבצע את עבודות ההתאמה וכן עבודות התכנון וההקמה בממשק ובאינטגרציה 

עבודות הקבלנים מטעם מלאים עם הרשות; עם הקבלנים מטעם הרשות ועם 
הרשות ובכלל האמור, לתאם את עבודות ההתאמה, עבודות התכנון וכן את עבודות 

)לרבות לעניין לוחות הזמנים(, תפעולית ופיסית  תההקמה מבחינה אדמיניסטרטיבי
עם הרשות, הקבלני מטעם הרשות וכל מי מטעמם, במהלך תקופות ההתאמה, 

 התכנון וההקמה, לפי העניין.    

במסגרת האמור, המפעיל יישא באחריות המלאה והבלעדית לבצע את עבודות  .7.5.4
ההתאמה וכן את עבודות התכנון וההקמה של כל התשתיות והמתקנים הדרושים 
במשבצות הקרקע החל מנקודות הקצה של התשתיות, המערכות והמתקנים אותם 

, יקימו הקבלנים מטעם הרשות, מחוץ למשבצת הקרקע ובתוך משבצת הקרקע
 במהלך תקופת ההתאמה, התכנון וההקמה. 

פנות בעצמו, לבקש ולקבל מכל אחד מהקבלנים ללשם כך, יישא המפעיל באחריות 
כל המידע, התוכניות והמסמכים הדרושים לו לצורך ההיערכות את מטעם הרשות, 

לרבות אחריות לביצוע של "תיאום וההתאמה, ולצורך עבודות התכנון וההקמה 
ם ביצוע" של עבודות ההתאמה, וכן עבודות התכנון וההקמה, עם תכנון" ו"תיאו

הקבלנים מטעם הרשות, כל זאת על מנת לסנכרן מראש את התכנון )לרבות תכנון 
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( למסמכים ההנדסיים וליתר עבודות בחוות המכלים הקבועהשל עבודות ההתאמה 
תשתיות לבצע אינטגרציה וממשק מלאים בין הקבלנים מטעם הרשות, הכול על מנת 

שמתוכננים, מוקמים ומותקנים על ידי הקבלנים מטעם הרשות  החווהומערכות 
)לרבות הציוד הייעודי(, המתוכננים, מוקמים  החווהלבין תשתיות ומערכות 
הכול אחד, לרבות מערכות פיסיות וטכנולוגיות, כמכלול  ומותקנים על ידי המפעיל,

, תשלום, שיפוי או פיצוי ורה, ללא תמהמפעיל כחלק בלתי נפרד מהתחייבויות
במועד תחילת תקופת ההפעלה שנקבעה  חוות המכליםהפעלת ובאופן שבו תתאפשר 

עומדות בכל תקופת ההתקשרות, בכל דרישות  חוות המכליםעבורן בחוזה כש
 .ובהתאם להוראות כל דין התקינות הנקובות לשם כך בחוזה ובנספח האחזקה

באופן מידי על כל בעיה ו/או ליקוי ו/או אי  לדווח לנציג הרשות,המפעיל יידרש 
התאמה, קיימים ו/או צפויים, ביחס לממשקים כאמור, אשר עלולים להשפיע, 

 ו/או על ביצוע איזה מהתחייבויות המפעיל. חוות המכליםבמישרין או בעקיפין על 

, מהווים "קבלן ראשי" בכל אחת הקבלנים מטעם הרשותעוד מובהר למפעיל, כי  .7.5.5
ובאופן שבו המפעיל יחשב בענייניים אלה, כ"קבלן ממונה" תחת  הקרקע ממשבצות

 הקבלנים האמורים מטעם הרשות, לכל דבר ועניין. 

כחלק מהתחייבויותיו על פי החוזה, יידרש המפעיל להישמע להנחיות הקבלנים 
ת הקרקע, לרבות בכל ומטעם הרשות כאמור ביחס לאופן ביצוע העבודות במשבצ

בטיחות והגהות, שטחי ההתארגנות, שימוש בתשתיות, הגישה לאתר הנוגע לכללי ה
וכיו"ב. כמו כן מובהר בזאת, כי במהלך תקופת ההתאמה או תקופת ההקמה, 
יסופקו השירותים הנוספים למפעיל )כולם או חלקם(, במישרין על ידי הקבלנים 

ערך האמורים מטעם הרשות )"הקבלנים הממונים"(, בכפוף להתקשרות ישירה שתי
לשם כך בין המפעיל לקבלנים הממונים כאמור, ויחולו בעניין זה יתר הוראות סעיף 

בהקשר זה מבהירה הרשות, כי הספק יישא באחריות לספק עבור עצמו להלן.  10.7 
שטחי משרד/מכולה מזווד, ככל הדרוש לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה, ב

גם לקבל את כל האישורים,  –ההתארגנות שיוקצו עבורו, ובמסגרת האמור 
 ההיתרים והרישיונות הנדרשים לשם כך.  

הרשות מבקשת להבהיר באופן מפורש, כי הוראות סעיף זה יחולו במלואם, גם בכל  .7.5.6
הקשור לעבודות האחזקה אותן יבצעו הקבלנים מטעם הרשות בחוות המכלים 

המפעיל מצהיר בהקשר זה, בהתאם להוראות נספח האחזקה.  הזמנית והקבועה,
עבודות אחזקה אותן יבצעו קבלנים מטעם הרשות ומתחייב כי ידוע לו שבמסגרת 

יפעלו במהלך תקופת ההפעלה  בחוות המכלים וביתר תשתיות ומתקני החווה,
במשבצת הקרקע ו/או בסביבתה קבלנים ומורשי פעילות נוספים. המפעיל יישא 

יות המלאה לשתף פעולה עם מורשי הפעילות האמורים, יתאם עמם את באחר
פעילותו, באופן מלא וכן יטווה ויגבש הסדרים ונהלים שיאושרו מראש ובכתב על ידי 

הסדרים המתייחסים לקריאות שירות הרשות בכל נקודת ממשק שביניהם )לרבות 
יתר בעניין זה,  (, ויחולושטחי ומתקני החווהגישה מלאה לוטיפול בתקלות וכן 

 . להלן 77.3.2הוראות סעיף 

בהתאם להוראות סעיף  המפעיללמען הסר ספק מובהר בזאת, כי ביצוע התחייבויות  .7.5.1
ההקמה ו/או עבודות  עבודות, לא יחשבו בכל מקרה כעיכוב ו/או השהייה של זה

מוותר בזאת וכן יהיה  והמפעילוכן לא יהוו עילה לדחיית לוח הזמנים ההתאמה 
ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהם וכן לא יהיה זכאי  מנוע

 לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהם, בשל האמור.

עבודות הרשות בקשר עם תכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של חוות המכלים הזמנית  .7.6
 והקבועה

פורטו מגוון עבודות  הרשות מבקשת להבהיר, כי במסגרת הוראות נספח ההנחיות .7.6.7
חוות והרשות בקשר עם תכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של חוות המכלים הזמנית 

 , מחוץ למשבצות הקרקע ובתוכה.)לפי העניין( המכלים הקבועה

המפעיל יישא באחריות המלאה והבלעדית, לבצע את עבודות ההתאמה של חוות  .7.6.2
וות המכלים הזמנית המכלים הקבועה וכן את עבודות התכנון וההקמה של ח

בממשק ובאינטגרציה מלאים עם הרשות ועבודות הרשות ובכלל האמור, לתאם את 
עבודות ההקמה עבודות התכנון ועבודות ההתאמה של חוות המכלים הקבועה ואת 
)לרבות לעניין לוחות הזמנים(,  תשל חוות המכלים הזמנית מבחינה אדמיניסטרטיבי
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י מטעמה, במהלך תקופות ההתאמה, התכנון תפעולית ופיסית עם הרשות וכל מ
 וההקמה, לפי העניין.    

  מכלים למוצרי דלק .7.1

המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת, כי הודע לו שבמסגרת חוות המכלים הקבועה,  .7.1.7
מייעדת הרשות מקום עבור מכלי דלק עיליים וכן מכלי דלק תת קרקעיים הכול 

 ח ההנחיות. בנפח, במיקומים ובייעודים ובהתאם למפורט בנספ

 577מכלים עיליים בני  2הרשות מבקשת להבהיר, כי היא מתעתדת בתחילה להקים  .7.1.2
"(, אך שומרת לעצמה את הזכות להקים המכלים המיידיםמ"ק  כ"א )להלן: "

בעצמה ו/או להורות למפעיל במהלך כל תקופת ההפעלה של חוות המכלים הקבועה 
ת היתר בנייה מחודש, ככל שנדרש על הקמתו של המכל העילי הנוסף )לרבות הנפק

לשם כך( או אף על השלמת התכנון וההקמה של איזה משלושת המכלים העיליים 
הנותרים, הכול באופן בתנאים ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות ומבלי שתהא 

 מחויבת לעשות כן. 

הורתה הרשות למפעיל להקים מכלים עיליים נוספים מעבר למכלים שהוקמו על  .7.1.3
ה במהלך תקופת ההקמה, ייחשב הדבר כהוראת שינויים ויחולו בעניין זה הוראות יד

 להלן.  20 סעיף 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המפעיל יהיה רשאי לתכנן ולהקים בכל שלב  .7.1.4
לכמות במהלך תקופת ההתקשרות מכלי תדלוק בחוות המכלים הקבועה, מעבר 

המכלים המידיים, בכפוף לאישור שיינתן לשם כך על ידי הרשות וכן בכפוף 
להוראות המסמכים ההנדסיים. עם זאת, בנסיבות אלה, יבוצעו תכנון )ככל הנדרש( 
והקמת המכלים הנוספים באחריות ועל חשבון המפעיל, במסגרת שינויים שנערכים 

להלן, מבלי שהרשות תידרש לבצע כל פעולה,  20.11 ביוזמת המפעיל כמפורט בסעיף 
תכנון, עבודה וכן מבלי שהרשות תידרש לשאת בעלויות כלשהן בתוך או מחוץ 

מבלי שהמפעיל יהיה זכאי בשל כך  –למען הסר ספק  –למשבצת הקרקע וכן 
 . לתמורה בגין שינויים ו/או להחזר השקעה מכל מין וסוג

מובהר במפורש, כי הקמת מכלי התדלוק בשלבים, מעבר למכלים המידיים )בין  .7.1.5
ביוזמת הרשות ובין ביוזמת המפעיל(, תהיה כפופה בכל מקרה לאישור הרשות, 
מראש ובכתב. הרשות תהיה רשאית לאשר או לשלול את הקמת המכלים הנוספים 

 או אף להתנותה בתנאים. 

 דלוקצינורות תדלוק מטוסים ושיטת הת .7.1

המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת, כי הודע לו שנכון למועד חתימת החוזה, יוענקו  .7.1.7
שירותי התדלוק באמצעות מתדלקות )"באוזרים"(, באופן ובתנאים הנקובים בנספח 

 השירות והתפעול.  

לצד האמור, ייתכן ובמהלך תקופת ההפעלה, תערוך הרשות שינוי תפעולי בשיטת  .7.1.2
שירותי התדלוק )כולם או חלקם(, במתכונת של הזרמה  התדלוק באופן שבו יתבצעו

דיספנסרים ובאמצעות  (ים"פיט") תת קרקעית, באמצעות הידראנטים תת קרקעיים
 "(. תדלוק תת קרקעיו/או כל אמצעי ייעודי אחר )להלן: "

במסגרת התכנון של חוות המכלים הקבועה יבוצע תכנון עבור צנרות תדלוק  .7.1.3
שבשטחי משבצת הקרקע כהכנה לתדלוק תת קרקעי,  למטוסים, טמונות בקרקע,

לרבות ייחוד חללים וממשקים בשטחי ומערכות חוות המכלים הקבועה, עבור 
משאבות וציוד ייעודי נוסף הדרוש לצורך ביצוע תדלוק תת קרקעי, במיקום, בהיקף 

 ובתוואי שיוגדרו על ידי הרשות. 

וכן הממשקים וההכנות מובהר למפעיל, כי תוואי צנרות התדלוק למטוסים  .7.1.4
הרלוונטיות להתקנת ה"פיטים" והציוד הנלווה עליהם, בשטחי משבצת הקרקע 
הקבועה, יקבעו על ידי הרשות לצורך קידוח/חציבה מקומית במסעות והתקנת 

 ה"פיטים" וכל ציוד ייעודי אחר )ככל שהרשות תחליט על תדלוק תת קרקעי(.   

קשרות, על שינוי שיטת שירותי התדלוק הורתה הרשות למפעיל במהלך תקופת ההת .7.1.5
כאמור, תהיה הרשות רשאית לבצע בעצמה או להורות למפעיל לבצע את כל עבודות 
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התכנון )ככל הנדרש( וההקמה הנדרשות לצורך התאמת תשתיות ומערכות החווה 
למתן שירותי תדלוק תת קרקעיים, לרבות התקנת אביזרים נלווים וכן התקנת 

די נוסף בחוות המכלים, והכל מבלי שלמפעיל תעמוד זכות לעכב, משאבות וציוד ייעו
להשהות או לגרוע מאיזה מהשירותים ומבלי שיהיה באמור על מנת להוות עילה 
להארכת תקופת ההפעלה לחוות המכלים. כמו כן, מובהר כי בהתקיים הנסיבות 

די האמורות יישא המפעיל באחריות המלאה לרכוש ולהצטייד בכל הציוד הייעו
הנדרש לצורך מתן שירותי התדלוק התת קרקעיים, לרבות "דיספנסרים" וכל ציוד 

 ייעודי אחר, ככל הדרוש למתן השירותים כאמור. 

לבצע בעצמו לצורך התאמת  , בכתב,עבודות התכנון וההקמה אותן יידרש המפעיל .7.1.6
 תשתיות ומערכות החווה לשירותי תדלוק תת קרקעיים, במהלך תקופת ההפעלה

, ייחשבו כהוראת שינויים ויחולו בעניין זה ואלה לא יבוצעו באמצעות הרשות( )ככל
 להלן.  20  הוראות סעיף

יוד זה לעיל, ולמען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי בגין צ 9.8.6 על אף האמור בסעיף 
ייעודי )שהנו ציוד נתיק( אותו יידרש המפעיל לספק לצורך מתן שירותי תדלוק תת 
קרקעיים, למעט "דיספנסרים", וכן בגין עלויות תפעול ותחזוקה נוספות שיגרמו 
למפעיל בגין שינוי שיטת התדלוק, לא יהיה זכאי המפעיל להחזר השקעה ו/או 

לל האמור המפעיל לא יהיה זכאי בגינם לתשלום, פיצוי או שיפוי מכל מין וסוג, ובכ
לתמורה בגין שינויים )לרבות תמורה כאמור שמקורה בהגדלת עלויות התפעול 

 והתחזוקה של תשתיות ומערכות החווה(. 

בגין ציוד ייעודי שהנו "דיספנסרים", יהיה המפעיל זכאי לשיפוי המתייחס לעלויות 
ראש ובכתב של הרשות את הרכישה של ה"דיספנסרים" בלבד, בכפוף לאישור מ

עלויות הרכישה ומספר ה"דיספנסרים" אותם יידרש המפעיל לרכוש בשל התדלוק 
התת קרקעי. המפעיל לא יהיה זכאי להחזר השקעה ו/או לתשלום, פיצוי או שיפוי 
נוספים מכל מין וסוג בגין עלויות תפעול ותחזוקה נוספות שנגרמו בשל שינוי שיטת 

ספנסרים". למען הסר כל ספק ועל אף האמור ביתר התדלוק, באמצעות ה"די
הוראות החוזה, יחשבו ה"דיספנסרים" האמורים, כחלק בלתי נפרד מהציוד הקבוע 

ערכם של הדיספנסרים, ן. להל 28.2 סעיף ו 21.3 סעיף ויחולו בעניינם יתר הוראות 
להלן, בשינויים  17.4.3 יקבע בתום תקופת ההתקשרות בהתאם להוראות סעיף 

להלן, המתייחסות לסך החזר ההשקעה, הוכחתה,  17 הוראות סעיף המחויבים. 
סכום החזר ההשקעה ותנאי התשלום, יחולו לעניין השיפוי בגין עלויות ניכויים מ

   הדיספנסרים, בשינויים המחויבים.  

לעיל, במהלך תקופת ההקמה/תקופת ההתאמה, יהיה  9.2 מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .7.7
בכפוף להתקשרות ישירה/הסדרים המפעיל רשאי לקבל מאת הקבלנים מטעם הרשות )

שיערכו בינו לבינם(, דרכי גישה למשבצות הקרקע, תשתיות חשמל, מים, כיבוי אש, 
תקשורת, ביוב וניקוז, עד לראש השטח של משבצת הקרקע, והכול באופן, במיקום, ובתנאים 

 מוטלת האחריות המלאה, לבצע את כל ליהמפע על שיקבעו על ידם ובכפוף לאישור הרשות.
הדרוש, על חשבונו על מנת להתחבר לתשתיות, שיעמדו לרשותו כאמור. מובהר, כי תשתיות 
תקשורת בשטחי משבצת הקרקע, יבוצעו על ידי המפעיל, על אחריותו המלאה ועל חשבונו, 
באופן שבו תשתיות התקשורת יבוצעו באמצעות בעלי ההרשאה מטעם הרשות לאספקת 

ן תשתיות ושירותי חשמל, מים ותקשורת, ישלם המפעיל שירותי תקשורת בלבד. בנוסף, בגי
להלן, במישרין  11.16.2 דמי שירותים נוספים באופן ובתנאים הנקובים לשם כך בסעיף 

ל"קבלן הראשי" של משבצת הקרקע הרלוונטית או לבעל ההרשאה הרלוונטי מטעם הרשות 
 . /סכומי התשלום שיסגרו בניהםובהתאם לתנאי

באחריות המלאה המפעיל שא י, יההקמה תקופת במהלךלמען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי  .7.77
בגין  (5)טופס  תעודת הגמראת  מוסדות התכנוןמקבל פנות בעצמו, לבקש וללגם הבלעדית 

 וכן לקבל מיתר הרשויות המוסמכות את כל האישורים, ההיתרים, הרישיונות העבודות
, במסגרת שטחי השירותניהול, הפעלה ותחזוקה של לוהמהווים תנאי הנחוצים וההסכמות 

 המועדים הנקובים לשם כך בנספח לוח הזמנים. 

עוד מובהר, למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי כל ההוצאות והתשלומים מכל מין וסוג 
רוכים בהגשת (, הכהאגרות, ההיטלים, המסים ותשלומי החובה מכל מין וסוג)לרבות 

, )לרבות תעודת גמר( הבקשות וקבלת ההיתרים, האישורים, הרישיונות וההסכמות בגינן
אך במלואם ישולמו וניהול ההליכים והמגעים עם הרשויות המוסמכות ומוסדות התכנון, 

 ורק על ידי המפעיל.
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ות מתקנים מאיכ, חומרים ו, בציודההקמהההתאמה ושתמש לצורך ביצוע עבודות י המפעיל .7.77
גבוהה, העונים על דרישות התקנים הישראליים המעודכנים, לרבות לעניין בטיחות אש 

 הנחיות. הדרישות הכלולות בנספח שהנם תואמים, לכל הפחות, את הומניעת דליקות, 

בלתי , תהא זכות כניסה הרשותולכל אדם אחר שהורשה לכך על ידי  הכוח י, לבאלרשות .7.72
, או מובאים מתבצעות העבודותכל מקום אחר שבו ולהזמנית  משבצת הקרקעלמוגבלת 
מתחייב המפעיל העבודות, וביצוע צורך כלשהם לציוד ופריטים  ,מרים, מכונותוממנו ח

  .ולשתף פעולה איתם בכל הנדרש זושכלהבטיח להם זכות גישה 

)לרבות  בפועלשל חוות המכלים הזמנית  על המפעיל להשלים את ביצוען של עבודות ההקמה .7.73
 חודשים שלאחר 4 - מ, לא יאוחר להלן( 9.14  ת ביצוע התחייבויותיו הנקובות בסעיףהשלמ

המועד האחרון )להלן: " ממועד המסירה של עבודות הרשות בחוות המכלים הזמנית
 "(. להשלמת העבודות

של חוות המכלים הזמנית ת ההקמה עבודובחוזה, השלמת  הנקובהבכפוף לכל הוראה אחרת  .7.74
השלים המפעיל את תחשב כמועד שבו מתום תקופת ההקמה(,  – למען הסר ספק –)להבדיל 

 : "(השלמת העבודות)בחוזה זה: " , על אחריותו ועל חשבונוכל אלהשל  המפעיל ןעוביצ

דרושות לצורך ו/או בקשר פעולות העבודות ויתר השל כל ה ביצוען המלאאת השלים  .7.74.7
בתוצרי התכנון  הכולהזמנית במשבצת הקרקע  הזמנית כליםחוות המהקמת  עם

הסופיים ויתר המסמכים ההנדסיים והמסמכים הסטטוטוריים ובכפוף לשאר 
לא יאוחר מהמועד האחרון להשלמת העבודות, יהיו כל , באופן שבו הוראות כל דין

סגרתם, במ ותהכלול החווהשטחי ומתקני השירות, לרבות תשתיות ומערכות 
לכל  יםעומדמלא בהתאם לייעודם, וכשהם שימוש תפעול ולל ומוכנים ניםתקי

הנקובים לשם כך בתוצרי התכנון הסופיים )לרבות מפרטי  בסטנדרטיםהפחות 
 . התחזוקה( ובנספח ההנחיות

השלים בעצמו , להלן 9.15 כמפורט בסעיף  כתנאי לעריכת בדיקת הקבלה של הרשות .7.74.2
על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו, את עריכתן של בדיקות קבלה לעבודות, 
באופן בתנאים ובהיקפים המפורטים לשם כך בנספח ההנחיות ובהתאם להוראות 

בדיקת הכולל  תשתיות ומערכות החווהכל דין, לרבות ביצוע הפעלה ניסיונית של 
בדיקות )להלן: "וביצוע סימולציות ההפעלה  ומתקנים, תשתיות, ציוד מערכות

"( ובכלל האמור, הנפיק עבור הרשות מאת הגורמים המוסמכים הקבלה של המפעיל
את כל האישורים המעידים על סיומן המוצלח של בדיקות הקבלה של המפעיל, 

  .בהתאם להוראות נספח ההנחיות

צורך הנפקת טופס אכלוס, הגיש לרשויות המוסמכות את כל המסמכים הנדרשים ל .7.74.3
והמהווים הנחוצים תעודת גמר ויתר האישורים, ההיתרים, הרישיונות וההסכמות 

תנאי לניהול, הפעלה, תיקון תקלות ותחזוקה של שטחי ומתקני השירות, במסגרת 
המועדים הנקובים לשם כך בנספח לוח הזמנים )הכוללים לכל הפחות את המסמכים 

שיון ו/או היתר נדרשים יכל ר -למען הסר ספק  –ם וכן הנקובים בנספח לוח הזמני
ומתן השירותים שטחי ומתקני השירות , הפעלת ותחזוקת כל דין לניהולהוראות לפי 

 .באמצעותם

( וספר מתקן ומפרטי תחזוקה, אשר יצורפו As-Madeמסר לרשות תוכניות עדות ) .7.74.4
ן כל מסמך ו/או חזקה, וכאנספח המכחלק בלתי נפרד מתוצרי התכנון הסופיים ו

או כפי ובנספח האחזקה תעודה ו/או אישור נוספים, כמפורט בנספח ההנחיות 
 .שתורה הרשות, בכתב

משטחי ומתקני לכלוך ו/או כל אשפה ו/או חפץ השלים את פינויים וסילוקם של  .7.74.5
, , ככל הדרוש להפעלתם התקינה בהתאם להוראות הרשות ולהוראות כל דיןהשירות

 להלן, בשינויים המחויבים. 21.5 שאר ההוראות המפורטות בסעיף  ויחולו בעניין זה

 תקופת הרצההרצה ו .7.75

המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת, כי ידוע לו שכחלק מהכשרת שדה התעופה רמון  .7.75.7
 הרצה והפעלה מבצעית של שדה התעופה לערוךלפעילות תעופתית, מתעתדת הרשות 

רמון, לרבות כל התשתיות והמערכות המבצעיות והתפעוליות הכלולות במסגרתו, 
וזאת לפרק זמן של כשלושה חודשים או לפרק זמן ארוך יותר כפי שיקבע על ידי 

 "(.תקופת ההרצה" -" ו ההרצההרשות )בחוזה זה: "
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במסגרת האמור, הרשות תהיה רשאית לדרוש מהמפעיל, להשתתף באופן פעיל  .7.75.2
במהלך כל תקופת ההרצה או בכל חלק ממנה, ולשם כך להעמיד כל תשומה בהרצה, 

או משאב נדרשים, לרבות כוח האדם הדרוש וכן להפעיל במתכונת שתקבע על ידי 
תשתיות ומתקני  ,ו/או הקבועה )לפי העניין( הזמנית כליםהרשות גם את חוות המ

 החווה ויתר הציוד הייעודי. 

ות מהמפעיל בקשר עם ההרצה ותקופת ההרצה, דרישות הרשמובהר במפורש, כי  .7.75.3
לרבות תנאיהן, היקפן ומועדיהן, אינם ידועים לרשות במלואם במועד חתימת 
החוזה, בין היתר בשל מאפייניה המיוחדים של ההרשאה הנערכת במקביל וכחלק 

  מהקמתו של שדה התעופה רמון.

נקוב בנספח לוח  עוד מבקשת הרשות להבהיר, כי הצפי לתחילתה של תקופת ההרצה .7.75.4
הזמנים. עם זאת, ייתכן ובשל שינויים ו/או עיכובים בהקמת שדה התעופה רמון או 

 חלקים ממנו, יחול שינוי לרבות דחיה בתקופת ההרצה לפרקי זמן שאינם ידועים. 

השלמת הקמת חוות מועד יתכן שתקופת ההרצה תחול טרם  נוכח האמור לעיל
בין  להתבצעתפות המפעיל בהרצה עשויה השתשהמכלים הזמנית, ועל כן יתכן 

באמצעות חוות המכלים הזמנית )ככל שמועד ההרצה יחול לאחר סיום הקמתה(, 
בין באמצעות חוות המכלים הקבועה )ככל שמועד ההרצה יחול לאחר סיום הקמתה( 

עודי וכוח אדם שיסופקו יובין באמצעות מכליות מילוי/תדלוק )באוזרים( וכל ציוד י
וות המכלים הזמנית פעיל )ככל שמועד ההרצה יחול טרם סיום הקמת חעל ידי המ

על פי כמפורט בנספח השירות והתפעול/נספח האחזקה ול והכו/או הקבועה(, 
ומבלי שהמפעיל יהיה זכאי בשל כך לכל תשלום, פיצוי או שיפוי  הנחיית הרשות
  .)מכל מין וסוג(

המכלים הזמנית, לא יישא נערכה הרצה לפני תחילת תקופת ההפעלה של חוות  .7.75.5
המפעיל בחבות לשלם לרשות דמי הרשאה בגין השירותים שהוענקו על ידו במהלך 

נערכה הרצה לאחר תחילת תקופת ההפעלה של חוות המכלים הזמנית, ההרצה. 
יתווספו כמויות התדלוק של ההרצה לכמויות התדלוק לצורך חישוב דמי ההרשאה 

 להלן.  13.3 בהתאם להוראות סעיף 

שא בכל עלות, תשומה, השקעה או תשלום, ילמען הסר כל ספק מובהר, כי המפעיל י .7.75.6
בהרצה, במתכונת ובתנאים שיקבעו מכל מין וסוג, בקשר עם היערכותו והשתתפותו 

אי על ידי הרשות, וזאת כחלק בלתי נפרד מהתחייבויות המפעיל ומבלי שיהיה זכ
בשל כך לכל תשלום, פיצוי, שיפוי, החזר השקעה מכל מין וסוג ומבלי שביצוע 
ההתחייבויות האמורות יחשבו כהוראת שינויים המזכה את המפעיל בתמורה בגין 

 שינויים או בכל תמורה אחרת. 

 בדיקות הקבלה של הרשות .7.76

ות הרש. , יודיע על כך לרשות בכתבההקמה עבודותסבר המפעיל, כי השלים את  .7.76.7
המפעיל אשר את נציגי  באמצעות נציגים ומומחים מטעמה, ובהשתתפותתבצע 

בחוות  לשטחי ומתקני השירותבדיקת קבלה , נוכחותם תידרש על ידי הרשות
התחייבויות המפעיל התקיימותן של , בהתייחס בין היתר גם להמכלים הזמנית

, (, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלטןחלק)כולן או לעיל  9.14  בסעיף ותהנקוב
ובהתאם ליתר התנאים המפורטים לשם כך בנספח  ת המפעילקבלת הודעלאחר 

 ."(של הרשות בדיקות הקבלה)להלן: " ההנחיות

תהיה הרשות רשאית לקבוע כי עם סיום ביצוען של בדיקות הקבלה של הרשות,  .7.76.2
טעות, בודות וכן לקצוב למפעיל מועדים לתיקון כל המפעיל לא השלים את הע

 בעבודות שהתגלו םמכל מין וסוג שהאי התאמה, ליקוי, פגם, קלקול, שבר השמטה, 
)להלן,  (לעיל 9.14 בסעיף )לרבות בביצוע איזה מהתחייבויות המפעיל הנקובות 

של כל התיקון  שא באחריות להשלים את ביצועיל יהמפעי ."(פגם בעבודותיחדיו: "
 לרבות תיקון, תוך התקופה אותה קצבה הרשות לשם כך, כאמורפגם בעבודות 

לאחר  על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו. להכו, תוכנית מיפוי השטחים
ביצוע התיקונים כאמור, תהיה הרשות רשאית לערוך בדיקת/ות קבלה חוזרת/ות, 

 ופן ובתנאים שיקבעו על ידה. בא
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עמד המפעיל בהצלחה בבדיקות הקבלה של הרשות )לרבות בדיקות קבלה חוזרות,  .7.76.3
 ככל שתתבצענה(, תעניק הרשות למפעיל תעודת קבלה כמפורט בנספח ההנחיות.  

ביצוע בדיקות הקבלה של הרשות )לרבות  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי .7.76.4
על פי דרישת הרשות, , תיקונים בעקבותיהןהביצוע  בדיקת/ות קבלה חוזרת/ות( ו/או

שא באחריות יוהמפעיל יהאחרון להשלמת העבודות עילה לדחיית המועד  הוולא י
        .מלאה ובלעדית לכל עיכוב שיגרם בשל כך

ועל  לעיל 9.15  מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על פי סעיףכי למען הסר כל ספק, מובהר בזאת,  .7.71
שא יי המפעיל, אף קבלת תעודת הקבלה מהרשות עם השלמת בדיקות הקבלה של הרשות

 11  סעיףלפיכך, מבלי לגרוע מאחריותו על פי . פגם בעבודותהבלעדית לכל המלאה ובאחריות 
 עבודותבעל חשבונו, כל התאמה ו/או תיקון אשר ידרשו , יבצעלהלן,  21.3 ועל פי סעיף  להלן

בשל פגם , םהכל חלק מו/או בבחוות המכלים הזמנית שטחי ומתקני השירות ו/או ב
, דרישות הרשויות המוסמכות ויתר להתאימם לדרישות הרשות, לרבות בשל הצורך עבודותב

 . ת כל דיןהוראו

טופס אכלוס הנפיק עבור הרשות לוכן  קבל תעודת קבלה מהרשותלשא באחריות ייהמפעיל  .7.71
)לרבות רישיון וכן כל אישור, היתר, רישיון ( מטעם מוסדות התכנון 5)טופס תעודת גמר ו

אשר נדרשים על פי הוראות הרשויות המוסמכות ועל פי יתר הוראות נוספים ה כמוהסעסק( 
וכן  בחוות המכלים הזמנית השירותומתקני שטחי נהל, להפעיל ולתחזק את נת לכל דין על מ

בנוסף, את כל יתר המסמכים אשר חובת המצאתם מוטלת על המפעיל על פי החוזה, כתנאי 
, לרבות הערבות לתקופת ההפעלה ואישורי בחוות המכלים הזמנית לקבלת היתר ההפעלה

זה  9.18 מלוא התחייבויותיו כאמור בסעיף . ביצע המפעיל את הביטוח לתקופת ההפעלה
בנוסח המצורף  ,בחוות המכלים הזמנית הפעלה היתרתנפיק הרשות עבור המפעיל לעיל, 

שטחי ומתקני  תתחזוקלתפעול וכתנאי ל לחוזה, זאתנספח אשר יצורף כלחוזה, כנספח 
 להלן. 11 בסעיף  כמפורט ניתבחוות המכלים הזמ השירות

 מורשי פעילות מטעם הרשות .77

הזמנית וכן חוות  שחוות המכליםבאופן מפורש, כי ידוע לו המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת,  .77.7
שדה התעופה ברמון, באופן שבו במהלך מתכנון והקמת מוקמת כחלק  המכלים הקבועה

ההתאמה ביחס לחוות של חוות המכלים הזמנית ובמהלך תקופת  הקמהכנון והתתקופת ה
יעברו, יעבדו  ,ההפעלה של חוות המכלים הזמנית ו/או הקבועההמכלים הקבועה ו/או תקופת 

ן )לפי ובסביבתהזמנית ו/או הקבועה יפעלו בשדה התעופה רמון, לרבות במשבצת הקרקע ו
מנהלי פרויקט, מתכננים וכן ספקים, לקוחות, צרכנים, גופי תשתית, , קבלני ביצוע, העניין(
אחר מטעם הרשויות המוסמכות ו/או כל נוספים מטעם הרשות ו/או וקרואים גופים , עובדים

מטעמם, בין אם בקשר לתכנון, הקמה, ניהול והפעלת שטחי ומתקני השירות ובין אם לאו 
 . "(מורשי פעילות: ", יחדיו)בחוזה

ממשקים יב בזאת, כי ידוע לו שלמורשי הפעילות )כולם או חלקם( המפעיל מצהיר ומתחי .77.2
ביצוע תפעוליים, פיזיים, מנהלתיים או אחרים עם המפעיל, וזאת בין היתר, בהתייחס ל

שטחי ומתקני השירות ו/או יתר התשתיות שימוש חופף באיזה מ, ההתאמה וההקמה עבודות
המפעיל מצהיר זמנית. נוכח האמור, , באופן זהה ו/או בו והמתקנים בשדה התעופה רמון

לא תפריע נוכחות/פעילות מורשי הפעילות, על מנת שיפעל ככל הדרוש ומתחייב בזאת, כי 
ולעבודות ההתאמה של חוות המכלים הקבועה  של חוות המכלים הזמנית עבודות ההקמהל

תשתיות המפעיל לא יתפוש, בשום מקרה, חזקה ייחודית באיזה מהמתקנים ו/או  .וכן להיפך
הזמנית ו/או  הרשות בשדה התעופה רמון )לרבות בשטחי ומתקני השירות שבמשבצת הקרקע

 (, וכן יאפשר למורשי הפעילות גישה סבירה לכל אלה. הקבועה

המפעיל יישא באחריות המלאה והבלעדית לבצע את מבלי לגרוע מכלליות האמור,  .77.3
ומורשי הפעילות. במסגרת האמור,  התחייבויותיו תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא, עם הרשות

יישא המפעיל באחריות להתאים, לסנכרן ולממשק את מועדן, אופן וסדר ביצוען של 
התחייבויותיו לכל עבודה ו/או פעולה המתבצעת מורשי הפעילות ובפרט בכל הקשור 

עבודות ממשקי הפעילות/עבודה שבין מורשי הפעילות לבין המפעיל וכן בכל הקשור לל
ו/או בסביבתה והכול על מנת  הזמנית ו/או הקבועה ה על ידם במשבצת הקרקעשתבוצענ

באיכות הנדרשת ובמועדים הקבועים לשם כך בנספח לוח  השלמת העבודותאת  אפשרל
 הזמנים. 
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המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת, כי בשל אופיין הייחודי של העבודות )המתבצעות באתר בו  .77.4
ל(, הרי שייתכן ויחולו שינויים והתאמות במועדי נערכת הרשות להקמת שדה תעופה פעי

ביצוע העבודות ובזמינות האתר, בין היתר בשל השפעות גומלין שמקורן בפעילות של מורשי 
הפעילות, ו/או כתוצאה מעדכונים ושינויים בתכנון ובעבודות ההיקפיות המתבצעות במסגרת 

ות במועד חתימת החוזה. בשל הקמתו של שדה התעופה, אשר חלקן אינן ידועות בהכרח לרש
המפעיל יידרש )בין היתר, בהתאם להוראת הרשות(, לבצע מספר שינויים האמור, ייתכן ו

, לרבות לעניין זה עבודותהקשורים לביצוע הוהאחרים בהערכות ו/או בהסדרים התפעוליים 
ע דרכי גישה, תיאום תשתיות, לוחות זמנים, זמינות/אפשרות לביצוהקשור ל יםשינוי –

 וכיו"ב.     העבודות באתר )כולן או חלקן( 

 המתוארות לעיל, לא יהוו בשום מקרה הפרת התחייבות של הרשותהתקיים איזה מהנסיבות  .77.5
מהאמור, עלות הנובעת במישרין ו/או בעקיפין כל תשומה ו/או על פי הוראות החוזה. בנוסף, 

, עבודותהקשורים לביצוע הכתוצאה מהשינויים בהערכות ו/או בהסדרים התפעוליים  לרבות
יחולו על המפעיל וישולמו על ידו, וזאת מבלי שהמפעיל יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי 
)לרבות בדרך של הפחתה מדמי ההרשאה או מכל תשלום אחר על פי החוזה( ו/או לכל סעד 

להלן ולתנאים  12.2.1 סעיף בעל ידי הרשות , למעט אם נקבע אחרת ובמפורש אחר בשל כך
למען הסר ספק, המפעיל מוותר בזאת, וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון  .הנקובים במסגרתו

כל טענה ו/או תביעה בקשר עם ביצוען של פעולות ו/או עבודות אחרות המתנהלות באתר על 
וע התחייבויות המפעיל על פי ידי מורשי פעילות, לרבות בקשר עם עיכובים שנגרמו בביצ

החוזה ככל שאלה נגרמו, בשל העדר תיאום ו/או בשל העדר שיתוף פעולה של המפעיל ו/או 
 של מי מטעמו עם מורשי הפעילות.

מבלי לגרוע בשום צורה ואופן משאר הצהרותיו והתחייבויותיו של המפעיל על פי שאר  .77.6
תקשרותו בחוזה את אופייה הוראות החוזה, המפעיל מבין, תמחר ושקלל במסגרת ה

וכן את  ההתקשרות והעבודות כמתואר, בין היתר, בסעיף זה לעילומאפייניה הייחודיים של 
, ןובסביבת הזמנית ו/או הקבועה והמורכבת המתבצעת במשבצת הקרקעהפעילות הייחודית 

ות , לרבות כל ההשלכות והמגבלות הנובעות ו/או העלולעל ידי מורשי הפעילותבין היתר, 
ובכללן: העבודות במלואן ובמועדן בכל שלבי המפעיל לנבוע בשל כך על יישום ההתחייבויות 

מגבלות הבטיחות ו/או הביטחון ו/או כל מגבלה תפעולית, פיזית, מנהלתית, מבצעית ו/או 
 . רמון ובסביבתו שדה התעופהב אחרת, מכל מין וסוג

אחריות, מכל מין וסוג שהיא, שא בכל ילמען הסר ספק מובהר בזאת, כי הרשות לא ת .77.1
ו/או מי מטעמם,  הפעילות מורשימפורשת או משתמעת, לפעילותם ו/או להתנהלותם של 

שא באחריות המלאה יעם המפעיל. המפעיל י הפעילות מורשילרבות שיתוף הפעולה של 
 מורשי הפעילותאדמיניסטרטיביים שבינו לבין הוהבלעדית לטיבם ולמהותם של הקשרים 

אשר תגרם  עבודותשא באחריות לכל מגבלה מכל מין וסוג שהיא, בביצוע היאמור יובכלל ה
ו/או מהעדר שיתוף פעולה עימם, והוא מוותר מורשי הפעילות בקשר ישיר ו/או עקיף עם 

בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן מנוע ו/או מושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה 
המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת, כי בכל מקרה בקשר לכך.  כנגד הרשות ו/או כנגד מי מטעמה

שבו נגרם לו ו/או לכל מי מטעמו נזק ו/או אובדן כאמור, יפנה המפעיל כל טענה ו/או תביעה 
 , וכנגדם בלבד.מורשי הפעילותכאמור, במישרין, כנגד 

ו/או  ישא באחריות הבלעדית והמלאה, לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגם ו/או ליקוייהמפעיל  .77.1
קלקול ו/או אי התאמה ו/או תקלה ו/או עלות ו/או תשלום ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, 

ו/או לכל מי מטעמם, הנובעים  פעילותה למורשיישירים ו/או עקיפים, שנגרמו לרשות ו/או 
במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת התחייבויותיו על פי סעיף זה לעיל. המפעיל פוטר את הרשות 

לא, סופי ובלתי חוזר מכל אחריות כאמור, והוא מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק באופן מ
 מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. 

 בכל שדות התעופה השירותומתקני ושימוש בשטחי  תחזוקהתפעול,  .77

 שטחי ומתקני השירותב , תחזוקה ושימושתפעול .77.7

פעיל באחריות המלאה והבלעדית לנהל ולהפעיל את שטחי שא המיתקופת ההפעלה, י במהלך
העניק בהם תחזק את שטחי ומתקני השירות ולובכלל האמור: ל , על חשבונו,ומתקני השירות

הוראות נספח וכל זאת בהתאם ובכפוף להוראות כל דין,  םשירותיהובאמצעותם את 
שדה הזמנית והקבועה ב חוות המכליםנספחי התחזוקה הרלוונטיים עבור השירות והתפעול, 

זה להלן ויתר ההוראות המפורטות  11 הוראות סעיף התעופה רמון ושדות התעופה הקיימים, 
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, , וזאת בהתייחס לשדה התעופה רמון וכן ליתר שדות התעופה הקיימיםלשם כך בחוזה
  "(.שטחי ומתקני השירות תפעול" )בחוזה זה, בהתאמה: בשינויים המחויבים

, צרכןכל יעניק את השירותים, עבור  במסגרת תפעול שטחי ומתקני השירות, יעניק המפעיל
ללא הפליה פסולה, בין בכפוף למגבלות ההרשאה, באופן שווה ודומה ובאותה רמת שירות, 

הר במפורש, כי מוב , ובהתאם להוראות כל דין.ולטובה ובין לרעה, לעניין טיב השירות ורמת
ישא המפעיל באחריות גם להפעיל ולתחזק, על יבמסגרת תפעול שטחי ומתקני השירות, 

 אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו, גם את שערי הכניסה והיציאה למשבצת הקרקע
, לרבות מתן שירותי או מתקני השירות בשדות הקיימים קבועהמשבצת הקרקע הלהזמנית ו

 כמפורט בנספח השירות והתפעול ונספח הוראות הביטחון שמירה ואבטחה, הכול
 .הרלוונטיים עבור כל שדה תעופה

 חניות וחניונים .77.2

הזמנית )במהלך תקופת שטחי משבצת הקרקע תתבצע בבלבד  חניית כלי רכב תפעוליים
ההפעלה של חוות המכלים הזמנית ו/או בשטחי משבצת הקרקע הקבועה )במהלך תקופת 

ויחולו בעניין זה יתר ההוראות המפורטות לשם כך כלים הקבועה( ההפעלה של חוות המ
כמו כן, יהיה רשאי המפעיל להחנות כלי רכב תפעוליים בלבד תפעול. שירות והבנספח ה

התעופה הקיימים, במקומות, במועדים ולפרקי הזמן המיועדים  בשטח האווירי של שדות
 נספח השירות והתפעול.  לכך, כפי שיוגדרו על ידי הרשות וכפי שהם נקובים ב

, הממוקם בשדות התעופההמפעיל יחנה את כלי הרכב של המורשים מטעמו, בחניון למנויים, 
באמצעות התקשרות ישירה שתיערך לעניין זה בין המפעיל לבין בעל ההרשאה מטעם הרשות 

וראות להפעלת חניון המנויים האמור, ויחולו בעניין זה הוראות נספח השירות והתפעול וכן ה
להקצות  ,רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלטתהיה הרשות להלן.  11.7 סעיף 

או בשטחי  ללא תשלום, בחניון המנויים האמורמקומות חניה, ו/או לגרוע מהמפעיל,  למפעיל
בעניין זה לגבי בעלי  מעת לעתוזאת בהתאם למדיניות הרשות כפי שתהייה , שדות התעופה

  .בשדות התעופההרשאה 

 שמירה ואבטחה .77.3

הרשות לא תעניק שירותי שמירה ואבטחה למפעיל, לרבות שמירה מובהר במפורש, כי 
/ואו במתקני השירות  הקבועה ו/או במשבצת הקרקע הזמנית ואבטחה במשבצת הקרקע

מתקני השירות, וירה על שטחי ישא באחריות הבלעדית, לבצע שמי. המפעיל בשדות הקיימים
הכול על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו, ובהתאם להוראות נספח השירות ו

בכל ויתר הוראות החוזה. )ככל שישנן הוראות כאמור(,  , נספח הוראות הביטחוןוהתפעול
מקרה מובהר, כי הרשות לא תישא בשום מקרה באחריות לכל נזק, ואובדן )לרבות מחמת 

 . החווהופריצה( לשטחי ומתקני  גניבה

 טחונייםיהיבטים ב .77.4

שא באחריות המלאה, למלא בקפידה אחר כל ההוראות הביטחוניות יהמפעיל י .77.4.7
ו למפעיל, מעת לעת, על ידי הנקובות בנספח הוראות הביטחון או כפי שימסר

 הרלבנטיים , וזאת הן בהתייחס לתכנון ולהקמה של שטחי ומתקני השרותהרשות
 . חס לתפעול ולתחזוקת שטחי ומתקני השירותן בהתייהו

לעיל מובהר בזאת במפורש, כי במסגרת  11.4.1 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .77.4.2
ההתקשרות בחוזה ומתן ההרשאה על פיו, כפופה הרשות בין היתר, להוראות 

 ות הביטחון הכללי ו/או משטרת ישראלשרולהנחיות שניתנו מעת לעת על ידי 
תכנון שטחי ומתקני השירות, בין היתר בהתייחס ל, "(הגוף המנחה)בחוזה: "

השמירה הסדרת עבודות ההקמה של שטחי ומתקני השירות וכן תפעול, תחזוקה ו
  .שטחי ומתקני השירותוהאבטחה על 

רות, ייתכנו המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת, כי ידוע לו שבמהלך תקופת ההתקש .77.4.3
עבודות התכנון ו/או שינויים, התאמות באופן מתן השירותים, לרבות עדכונים ב

אותם על המפעיל לבצע על אחריותו ועל ( לפי העניין)ההקמה ההתאמה ובעבודות 
נספח חשבונו, וכן שינויים והתאמות בנספח הוראות הביטחון, נספח ההנחיות ו

ו/או אחראי הביטחון  ות הגוף המנחהבהוראות/הנחי, תפעול שמקורםשירות והה
. על המפעיל יהא למלא, על חשבונו ואחריותו, אחר כל התנאים, ההוראות ברשות

והדרישות, אשר ימסרו לו, מעת לעת, במהלך תקופת ההתקשרות על ידי נציג 
בכל הנוגע ו/או אחראי הביטחון ברשות,  הרשות, לרבות שמקורם בגוף המנחה
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ומבלי על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו הלן, ל ולעילנושאים המפורטים ל
 שיהיה זכאי לכל תמורה או תשלום או פיצוי או שיפוי בשל כך:

עדכון במסמכים ההנדסיים ובתוצרי התכנון, בשל תנאים, מגבלות  .77.4.3.7
 והנחיות שיינתנו על ידי הגוף המנחה וחיטת הביטחון ברשות.  

ביצוע בדיקות ביטחוניות , בשטחי ומתקני השירותואבטחה שמירה  .77.4.3.2
וכן נקיטת כל ובשטח משבצת הקרקע  נמלוהפרדות ביטחוניות ב

שירות האמצעים לביצוע השירותים הביטחוניים המפורטים בנספח ה
, כפי שיעודכנו/ישונו מעת לעת בהוראת והתפעול ובנספח הוראות הביטחון

 הגוף המנחה.

, ברמה ובכמות טחוןשמירה ואבטחה ו/או אנשי ביגיוס והעסקה של אנשי  .77.4.3.3
ח האדם וכפי שיידרשו מפעם לפעם לרבות הדרכה, החלפה ושדרוג של כ

שיועסק, כאמור, במהלך תקופת ההתקשרות, הדרכות ורענונים 
כפי שייקבע בידי הגורמים הרלבנטיים וכמפורט בנספח  לתקופתיים, הכו

עת , כפי שיעודכנו/ישונו מעת לשירות והתפעול ובנספח הוראות הביטחוןה
 בהוראת הגוף המנחה.

 לצורךהנדרשים  ומכשור זיווד, ציודכל מתקן, והתקנה של הצטיידות  .77.4.3.4
 המבנים הקבועים ,השירותים, לרבות בקשר עם הגדר ההיקפיתביצוע 

   של המפעיל.   ואמצעי השינוע

אחראי הביטחון של למלא בדייקנות אחר כל הוראה ו/או דרישה של  .77.4.3.5
הגוף המנחה(, הנוגעת למתן השירותים  )לרבות שמקורה בהנחיית הרשות

נשוא חוזה זה, וכן לגבי כל נושא אחר שעניינו בטחון ואשר לא נזכר, 
והכל על חשבונו של  מפורשות בחוזה, וזאת במשך כל תקופת ההתקשרות

 המפעיל.

ידוע למפעיל שהליך קבלת ההחלטות מטעם הגוף המנחה וטעמיו, מסורים וכפופים  .77.4.4
ואחרים שאינם ידועים ו/או מוכרים בהכרח לרשות, בין היתר לשיקולים ביטחוניים 

, ללא הנמקות למפעילבאופן שבו נמסרת לרשות הנחית הגוף המנחה, המתייחסת 
 ו/או תיעוד כתוב וכי המפעיל מוותר על כל טענה ותביעה בקשר לכך. 

 הפרת הוראות נספח הביטחון ונספח השירות והתפעול בגין  פיצויים מוסכמים .77.5

ם בזאת, כי בגין הפרת הוראות נספח השירות והתפעול ו/או נספח הביטחון, ישלם מוסכ
 המפעיל לרשות פיצויים מוסכמים בסכומים הקצובים ובנסיבות הנקובות בנספחים אלה

 נויים המחויבים. להלן, בשי 11.13.2  , ויחולו בעניין זה הוראות סעיף)ככל והם נקובים(

 הענקת השירותים לצרכנים .77.6

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

כי ידוע לו שהשירותים יוענקו על ידי המפעיל לצרכנים באמצעות התקשרות ישירה  .77.6.7
ובהתאם לתנאי התשלום  שתיערך לשם כך בין המפעיל לבין כל צרכן רלוונטי

מה בין המפעיל לבין כל צרכן וצרכן )בכפוף לכך שהתמורה לא תעלה שיקבעו בהסכ
"(. לפיכך, על הסכם הצרכןעל התעריף המקסימאלי כמפורט בחוזה( )להלן: "

המפעיל לשאת באחריות המלאה והבלעדית, לנהל מגעים ולהתקשר עם כל אחד 
באופן שבו עם תחילת  ההפעלהמהצרכנים בהסכם צרכן עובר לתחילת תקופת 

 יעניק לכל אחד מהצרכנים את השירותים במלואם.  ההפעלהקופת ת

כי הרשות תהיה רשאית, בכל עת, לפקח על השירותים שיינתנו לצרכנים וכן ליתן  .77.6.2
לספק כל הוראה ו/או הנחייה בקשר עם האמור אשר יגברו על כל הסכמה שבין 

 המפעיל לבין הצרכנים. 

יבם, למהותם, ליישומם כי המפעיל יישא באחריות המלאה והבלעדית לט .77.6.3
ולהגשמתם של הקשרים המשפטיים ו/או המסחריים ו/או החוזיים ו/או 

שבינו לבין הצרכנים וכן לכל מעשה ו/או מחדל שיבוצע על ידם  םהאדמיניסטרטיביי
 )כלפי המפעיל ו/או כלפי צדדים לשישיים(, בקשר עם השירותים האמורים. 
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וסוג, מפורשת או משתמעת, בגין  כי הרשות לא תישא בכל אחריות, מכל מין .77.6.4
פעילותם ו/או התנהלותם של הצרכנים בקשר עם השירותים, לרבות בגין הפרת 
ההתקשרות שבין המפעיל והצרכנים על ידי מי מהצדדים לו וכן לרבות בגין הפרת 
הוראות כל דין בקשר עם השירותים על ידי המפעיל ו/או הצרכנים. המפעיל מצהיר 

בכל מקרה שבו יגרם למפעיל ו/או לכל מי מטעמו, נזק ו/או  ומתחייב בזאת, כי
אובדן ו/או בנסיבות בהן יידרש לשאת בתשלום, פיצוי או שיפוי בגין פעילותם, 
התנהלותם או הפרת התחייבויותיהם של הצרכנים בקשר עם השירותים, יפנה 

ועוד, המפעיל כל טענה ו/או תביעה במישרין, כנגד הצרכנים, וכנגדם בלבד. זאת 
באחריות הבלעדית והמלאה, לכל נזק ו/או  אמצהיר המפעיל ומתחייב בזאת, כי ייש

אובדן ו/או פגם ו/או ליקוי ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או תקלה ו/או עלות ו/או 
תשלום ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, ישירים ו/או עקיפים, שנגרמו לרשות ו/או 

נובעים במישרין ו/או בעקיפין, מביצוע השירותים לצרכנים ו/או לכל מי מטעמם, ה
עבור הצרכנים. המפעיל פוטר את הרשות באופן מלא, סופי ובלתי חוזר את הרשות 
מכל אחריות כאמור, והוא מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה 

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

בפרט בהתייחס להיקף הצרכנים להם יוענקו כי היקף השירותים ומאפייניהם,  .77.6.5
השירותים, אינם תלויים ברשות. לפיכך, אין בחוזה זה כדי לכלול התחייבות כלשהי 
מטעם הרשות למספר מינימאלי כלשהו של צרכנים ו/או להיקף שירותים מינימאלי 
שיעניק המפעיל למי מהצרכנים והם יקבעו, בכל מקרה, על פי דרישות הצרכנים, 

 לעת, וזאת מבלי שהמפעיל יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בקשר לכך.מעת 

 כן תשתיות ומתקני השירותטיב ואיכות הדלקים ו –ביצוע הוראות כל דין  .77.1

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

עיל, כחלק כי אחד מעיקריו של החוזה ומהתחייבויותיו המהותיות ביותר של המפ .77.1.7
בלתי נפרד מהשירותים, הנה הקפדה דקדקנית, פרטנית ומחמירה על טיב ואיכות 

 מוצרי הדלק אותם הוא מספק במסגרת השירותים לצרכנים. 

כי במסגרת האמור ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, מוטלת על המפעיל אחריות  .77.1.2
 /מיכליתמיכלל נכנסהדלק מוצר מרגע שמוחלטת, לטיב ואיכות מוצרי הדלק, וזאת 

באיזה משדות התעופה או מחוצה להן או ציוד אחסון אחר מחוות אחסון דלקים ו/
, יציאתוועד ל (או איזה ממתקני השירות בשדות קיימיםחוות המכלים )לרבות 

 –במידה וקיימים שירותי תדלוק תת קרקעי  או)"באוזר"( ממכלית התדלוק  בפועל
, לרבות המעבר ל אמצעי ייעודי אחראו מכדיספנסרים ליציאתו מעד ליציאתו 

     .("פיט"נקודת תדלוק המטוסים )בצינורות התדלוק למטוסים וב

כי במסגרת השירותים וכחלק בלתי נפרד מהם, על המפעיל לקיים בקפידה, על  .77.1.3
אחריותו המלאה ועל חשבונו, את הוראות כל דין המתייחסות למתן השירותים 

בפרט, כפי שיהיו מעת לעת, וזאת לרבות, אך ככלל ולטיב ואיכות מוצרי הדלקים 
 מבלי לגרוע בכל אלה: 

של תקינות  -שגרתיות ועצמאיות  -ביצוע בדיקות/ביקורות תקופתיות  .77.1.3.7
מוצרי הדלק ועמידתם בהוראות כל דין, בין היתר באמצעות מעבדות 
מוסמכות על ידי מנהל הדלק וכן העמדת כל המשאבים והאמצעים 

ידי פי הוראות כל דין ו/או על בדיקות כאמור, על הדרושים לצורך ביצוע 
 ; ההרשות ו/או על פי דרישת

של תקינות  -שגרתיות ועצמאיות  -ביצוע בדיקות/ביקורות תקופתיות  .77.1.3.2
הציוד הייעודי ועמידתם בהוראות כל דין, בין היתר באמצעות מעבדות 
מוסמכות וכן העמדת כל המשאבים והאמצעים הדרושים לצורך ביצוע 

על פי הוראות כל דין ו/או על ידי הרשות ו/או על פי קות כאמור, בדי
 ; דרישתה

ויתר ביצוע תחזוקה, ניקוי ותיקון, מלאים ושוטפים, לכל הציוד הייעודי  .77.1.3.3
באופן שגרתי  -)לרבות החלפה של חלקי חילוף( שטחי ומתקני השירות 

 , בהוראות כל דיןההפעלהכך שיעמדו בכל עת במהלך תקופת  -ועצמאי 
וכן העמדת כל המשאבים והאמצעים הדרושים לצורך ביצוע תחזוקה 
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על פי הוראות כל דין ו/או על ידי הרשות ו/או על פי ותיקון כאמור, 
 ;דרישתה

עיתיים )אף ללא  –הנפקת דיווחים לפי דרישה וכן דיווחים שוטפים  .77.1.3.4
דרישה(, בהתאם לתכולת הדיווח אשר תקבע ותעודכן מעת לעת, לרבות 

ויתר שטחי ומתקני איכות וטיב מוצרי הדלק ו/או הציוד הייעודי בנוגע ל
וכן בנוגע לחריגות מהוראות כל דין בקשר עם טיב ואיכות מוצרי השירות 

)לרבות דליפה, אירועי שטחי ומתקני השירות  רויתהדלק והציוד הייעודי 
בטיחות וכיו"ב(, וזאת לרשות ולכל מי שתורה הרשות בעניין )לרבות מי 

ויות המוסמכות(, הכול באופן, בתנאים, בתכנים ובמועדים שיקבעו מהרש
על ידי הרשות וביתר הוראות כל דין, מעת לעת, לרבות באמצעות הקמה, 
ניהול ותפעול של מערכת ו/או ביצוע ממשק טכנולוגי/מחשובי למערכת 

ו/או מי תיעוד ובקרה שתוקם )ככל שתוקם( לצורך כך על ידי הרשות 
 ;מטעמה

תיעוד מלא של ממצאי הביקורת/בדיקות שנערכו לטיב ואיכות עריכת  .77.1.3.5
ויתר שטחי ומתקני השירות מוצרי הדלק וכן לטיב ואיכות הציוד הייעודי 

וכן תיעוד תחזוקה ותיקון תקלות שבוצעו בציוד הייעודי, הכול על פי 
הוראות כל דין, לרבות באמצעות הקמה, ניהול ותפעול של מערכת ו/או 

נולוגי/מחשובי למערכת תיעוד ובקרה שתוקם )ככל ביצוע ממשק טכ
 . השתוקם( לצורך כך על ידי הרשות ו/או מי מטעמ

זה(, יתבצעו בכל  77.1 כי ביצוע כל התחייבויותיו המפורטות בחוזה )ובכללן: סעיף .77.1.4
הצעת חוק משק הדלק עת בהתאם להוראות כל דין, לרבות ומבלי לגרוע בהתייחס 

והחקיקה שתתוקן בעקבותיה; תקנות הטיס;  2777 – )קידום התחרות(, התשס"ט
כפי  , הכולNFPAתקן , המלצות משרד התחבורה ומנהל הדלק, JIG, נהלי תקנים

שהם נכון למועד חתימת החוזה וכפי שאלה יעודכנו, ישונו, יותאמו, יוחלפו וכן כל 
הוראת דין כאמור שתתווסף אליהן, במהלך תקופת התקשרות ו/או תקופות 

 )ככל שתחולנה(, וזאת בין שאוזכרו במפורש בחוזה ובין אם לאו.  ההארכה

כי כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו, יישא המפעיל באחריות להתעדכן באופן  .77.1.5
עצמאי בכל שינוי, עדכון, תיקון, תוספת או גריעה מהוראות כל דין, וליישמם על 

בלי שנדרש לכך אחריותו המלאה ועל חשבונו, כחלק בלתי נפרד מהשירותים, אף מ
 ייערך. יישום וביצוע של הוראות כל דין כאמור, רשות ו/או מי מטעמהעל ידי ה

נוסף, על פי הוראתם ו/או על מוסמך בתיאום מראש ובכתב עם הרשות ועם כל גורם 
פי הוראות כל דין. מובהר, כי במסגרת התחייבויותיו האמורות, על המפעיל לרכוש, 

וכן לשאת באחריות לכך  ים הכלולים בהוראות כל דיןהמסמכ על חשבונו, מנוי לכל
 שיהיו ברשותו, בכל עת, גרסאות עדכניות של מסמכים אלו. 

זה לעיל ולחובות המפעיל על פיו, ידוע  כי מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף .77.1.6
למפעיל כי נכון למועד חתימת החוזה, חלק מהוראות כל דין הנן בגדר 

 – הצעת חוק משק הדלק )קידום התחרות(, התשס"ט הצעות בלבד )כגון:המלצות/
( ו/או בגדרן של הסכמים/הוראות שטרם עודכנו/גובשו במלואם כנדרש. כמו 2777

כן, ידוע למפעיל, כי נכון למועד חתימת החוזה, טרם גובשו ברשות ו/או ברשויות 
המוסמכות, מלוא הנהלים, ההוראות והכללים המתייחסים לביצוען הכולל של 

והמפעיל בקשר עם הפיקוח והבקרה על טיב ואיכות מוצרי הדלק,   ות הרשותמטל
הציוד הייעודי וכן בקשר עם הטיפול באירועים שאר ושטחי ומתקני השירות 

 המתייחסים לעניינים האמורים. 

, ייתכן ויחולו עדכונים, שינויים, ההפעלהלפיכך, ידוע למפעיל, כי במהלך תקופת 
עות בהוראות כל דין וכן בנוסף, ייתכן ויגובשו בעקבותיהם התאמות, תוספות או גרי

וכיו"ב באופן על ידי הרשויות המוסמכות, הרשות המלצות, נהלים, הוראות ותקנים 
אשר יחייב שינויים פיזיים, מערכתיים, תפעוליים, מנהלתיים, תפקודיים בכל 

זה )לרבות  11.7  הקשור לביצוע השירותים והתחייבויות המפעיל על פי בסעיף
חדשים/נוספים הקמת תשתיות ומתקנים הקמת/מימוש מערכי פיקוח ותחזוקה, 

 ו/או שיפור כל חלק מהם וכיו"ב(. 

, יבצע זה לעיל 11.7.6 עד להתקיימות של איזה מהנסיבות המתוארות בסעיף  .77.1.1
המפעיל את התחייבויותיו בהתאם להוראות החוזה )לרבות נספח השירות והתפעול( 
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גם אם  –למען הסר כל ספק  –והוראות כל דין העדכניים ביותר באותה העת, וזאת 
הן בגדר טיוטה, המלצה או הצעה. עם התקיים איזה מהנסיבות המתוארות, יישא 

ל הערכות, התאמה, שינוי, עדכון, המפעיל באחריות המלאה והבלעדית, לבצע כ
תוספת או גריעה במתן השירותים, על חשבונו )גם אם אלה לא נדרשו לכתחילה 
במועד חתימת החוזה( ומבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל סעד, פיצוי, שיפוי או תשלום 

 אחר, וזאת בין היתר כדלקמן: 

רכיבים  ביצוע התאמות, שינויים ושיפורים בציוד הייעודי ו/או רכישת .77.1.1.7
 נוספים ו/או ציוד ייעודי נוסף בהתאם לדרישת הרשות שתינתן לשם כך;

ביצוע הדרכות ו/או הסמכות לכל הפועלים מטעמו בקשר עם מתן  .77.1.1.2
 השירותים;

קבלת/חידוש אישורים, היתרים, רישיונות, הסמכות לכל המועסקים  .77.1.1.3
מטעמו בביצוע השירותים, כנדרש בקשר עם כל שינוי עדכון, תוספת או 

למען הסר כל ספק  –גריעה במתן השירותים ו/או בהוראות כל דין, לרבות 
אישורים, היתרים, רישיונות, הסמכות שלא נדרשו לכתחילה במועד  -

 חתימת החוזה;  

גיבוש ועריכת נהלים ו/או עדכון נהלים קיימים הנדרשים בקשר עם כל  .77.1.1.4
כל דין,  שינוי עדכון, תוספת או גריעה במתן השירותים ו/או בהוראות

 ,לרבות הסדרת נהלי עבודה וממשקים עם צדדים שלישיים )הרשות
 רשויות מוסמכות וכיו"ב( שמקורם בשינויים ו/או העדכונים האמורים;

הפעולה הנדרש לשם עמידה במלוא התחייבויותיו על פי החוזה, כל ביצוע  .77.1.1.5
במלואן ובמועדן ו/או שביצוען ו/או אספקתם מתבקשים בשל טבעם 

, העדכונים, ההתאמות, התוספות והגריעות בהוראות כל דין, גם השינויים
  אם אלה לא נדרשו במפורש בחוזה ו/או על פי הוראות הרשות. 

מוטלות לצד המפעיל, גם כי ידוע למפעיל שבמסגרת יישום וביצוע הוראות כל דין,  .77.1.1
ר החובה לבק –ורשויות מוסמכות נוספות חובות והתחייבויותיו ובכללן על הרשות 

ולפקח על פעילותם של המפעיל. לפיכך, במסגרת האמור, מוטלת על המפעיל החובה 
 לפעולבמהלך כל תקופת ההתקשרות, וכחלק בלתי נפרד מביצוע השירותים, 

ולהישמע לכל , והרשויות המוסמכותהרשות בשיתוף פעולה הדוק, רציף ועם 
 את כל אלה:  , לבצעהשירותים, ובכלל האמור הוראותיהם בכל הקשור לביצוע

לבצע את כל הדרוש על מנת לאפשר לרשות ולרשויות המוסמכות  .77.1.1.7
הנוספות, לעמוד בהוראות כל דין בכל הקשור לנקודות הממשק שבינו 
לבין הגורמים כאמור, ובכלל האמור: על מנת לאפשר ביקורת על מלאי 

 ומשיכות מוצרי דלק והפקת דיווחים לרשות במועד ובאופן הנדרש. 

לבצע שנוכחותו תתבקש וכן כל ישיבה ו/או פגישה להתלוות שתתף וללה .77.1.1.2
נפיק כל מידע ו/או מסמך ו/או דווח אשר יידרש יערוך ויכל פעולה ו/או 

 ;לשם כך, ללא כל תמורה נוספת

, מוצרי הדלק ויתר שטחי ומתקני השירות להעמיד את כל הציוד הייעודי .77.1.1.3
ויות המוסמכות, וכיו"ב, על פי דרישת הרשות ו/או דרישה בכתב של הרש

לביקורת, בחינה, ובדיקה ובמסגרת האמור, אף להשבית/להשהות את 
השירותים, כולם או חלקם, על אחריותו ועל חשבונו במועדים ולתקופות 

הרשויות המוסמכות. מובהר בזאת /או אשר יקבעו על ידי הרשות ו
במפורש, כי לא יהיה בהשבתות/השהיות השירותים האמורים על מנת 

את המפעיל בסעד, פיצוי, שיפוי או תשלום כלשהו ו/או כדי לגרוע  לזכות
מחובתיו ואחריותו של המפעיל למתן השירותים במלואם ובמועדם 
לצרכנים. על המפעיל יהיה לתאם את פעילויותיו עם הצרכנים ו/או עם כל 

ו/או הרשויות המוסמכות לא אחר, על מנת שיישום חובות הרשות גורם 
 ות וזמינות השירותים אותם הוא מעניק לצרכנים;יגרע מטיב, איכ

יישום כל לקח, הנחיה, הוראה ודרישה שתיתנן על ידי הרשות והרשויות  .77.1.1.4
המוסמכות כתוצאה ממצאי הבדיקה, הבחינה והביקורת שנערכו על פי 

ת, שינויים ושיפורים לעיל, לרבות ביצוע התאמו 11.7.3.2 הוראות סעיף 
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בציוד הייעודי ו/או רכישת רכיבים נוספים ו/או ציוד ייעודי נוסף בהתאם 
  .לדרישת הרשות שתינתן לשם כך

לאפשר למפקח מטעם הרשות לבצע בדיקות הן של מכליות תדלוק והן של  .77.1.1.5
 מתקני התדלוק וכן בדיקות בשטח נוספות בחוות המכלים.

וגעת ו/או עלולה לפגוע ביכולת אספקת ת על כל תקלה אשר פודווח  לרשל .77.1.1.6
דלק למטוסים או באיכות הדלק המסופקת למטוסים )להלן: "תקלה 

 באופן מידי ממועד קרות התקלה.   ,משמעותית"(

בקרות תקלה אשר תוקנה ו/או בהליכי תיקון  ,דווח לרשות באופן מידיל .77.1.1.1
ביכולת  ואשר אי תיקונה עשוי  היה/יהיה  להוות  פגיעה ו/או חשש לפגיעה

"( ובכלל זה אירוע  אירוע חריגרציפה של אספקת דלק למטוסים. )להלן: "
 ובמכליות התדלוק.  חריג בכניסה לחוות המכלים וביציאה מחוות המכלים

אפשר לרשות ו/או למי מטעמה לבצע כל פיקוח ובקרה שתמצא לנכון ל .77.1.1.1
ות אפשר לרשוכן לבכל הנוגע למילוי התחייבויותיו של המפעיל  בחוזה 

במתקני לערוך סיורים  או לכול גורם רגולטורי ממשלתי ו/או למי מטעמה
  .בכל עת התדלוק,

המציא לרשות ו/או למי מטעמה לפי בקשתם אישור בדבר ביצוע ל .77.1.1.7
בכל  JIG-ו 5563, ת"י 6274התהליכים שהמפעיל חייב בהם על פי ת"י 

ת ו/או העתקים מהבדיקומוצרי הדלק הנוגע לביצוע האחזקה ולטיב 
 ומהנהלים של המפעיל בכל הנוגע לניהול האחזקה של חוות המכלים

ולביצוע הבדיקות והפעולות הנדרשות לצורך עמידה על  ומכליות התדלוק
 ובמכליות התדלוק. טיב הדלק בחוות המכלים

הרשות כדי להטיל על הרשות חובה לפקח על מילוי  מטעםאין במינוי מפקח כי  .77.1.7
שות או מי מטעמה כדי ין בביצוע הפיקוח ע"י הרחוזה ואבהתחייבויות המפעיל 

   חוזה.הבותיו של המפעיל ע"פ לגרוע מהתחי

כי הפרה של איזה מהתחייבויותיו המפורטות בסעיף זה, עלולה לגרום לרשות ו/או  .77.1.77
לצרכנים ו/או לציבור הנוסעים, נזקים מהותיים ביותר, לרבות נזקי גוף, רכוש, ממון 

הפעולה וכן כל ביצוע כן על המפעיל מוטלת החובה  ונזקים שאינם מוחשיים ועל
אספקת כל ציוד ו/או מתקן ו/או מערכת וכן הפקת כל מסמך ו/או דוח הנדרשים 
לשם עמידה במלוא התחייבויותיו על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין, גם אם 

ו/או הרשויות אלה לא נדרשו במפורש בחוזה ו/או על פי הוראות הרשות 
, והכול על מנת להבטיח את ביצוע והשלמת השירותים ועמידה בכל כותהמוסמ

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי פעולות, . התחייבויות המפעיל, במלואם ובמועדם
לכל דבר ועניין, בביצוע השירותים, כלולות כ תיחשבנה אספקות ו/או הפקות כאמור

ה, תשלום, פיצוי או שיפוי והן יתבצעו על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו, ללא כל תמור
 נוספת. 

כי יישום הוראות כל דין בקשר עם ביצוע השירותים וכל יתר התחייבויות המפעיל  .77.1.77
שא י. הרשות לא תזה, הנם באחריותו המלאה והבלעדית של המפעילף על פי סעי

בכל אחריות מכל מין וסוג שהיא, מפורשת או משתמעת, והמפעיל מוותר בזאת, וכן 
מושתק מלהעלות כלפי הרשות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל יהיה מנוע ו

יישום מין וסוג שהיא, בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרמו לו ו/או לכל מי מטעמו, בשל 
ף הוראות כל דין בקשר עם ביצוע השירותים וכל יתר התחייבויות המפעיל על פי סעי

ליהם, לרבות בשל טענות של של המפעיל בקשר א מעשה ו/או מחדלו/או בשל כל  זה
צדדים שלישיים )כגון: ציבור הנוסעים, הצרכנים וכיו"ב שעניינם השבת השירותים 

 . (בשדות התעופהאו השבתת התעופה האווירית 

 שינוי והתאמת השירותים ומערך התדלוק .77.1

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

יטת ביצוע השירותים וכן בהיקפם ובתכולתם, לרבות מיקומם אופן ושש לוכי ידוע  .77.1.7
, הנם אלה הקיימים נכון למועד חתימת החוזה, וכי שרותומתקני ה שטחישל 
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, עשויה הרשות לבצע שינויים באופן ושיטת ביצוע ההפעלהבמהלך תקופת 
 כל דין. , בין היתר כתוצאה מהוראות השירותים ו/או בהיקפם ותכולתם

המפעיל יידרש )בין היתר, בהתאם להוראת הרשות(, לבצע ר, ייתכן וכי בשל האמו .77.1.2
הקשורים לביצוע והאחרים מספר שינויים בהערכות ו/או בהסדרים התפעוליים 

, הציוד הייעודי, שינוי הקשור לנתיבי הנסיעה השונים –השירותים, לרבות לעניין זה 
זה סעיף מיתר הוראות במסגרת האמור ומבלי לגרוע וכיו"ב.  מועדי מתן השירותים

לעיל, מובהר בזאת במפורש, כי הרשות תהיה רשאית, מנסיבות ביטחוניות, 
להורות על ביטול/השהיית השירותים  בטיחותיות ו/או נסיבות תפעוליות אחרות,
, לפרקי זמן שתקצוב לשם כך. ברמוןהניתנים בשדות התעופה הקיימים ו/או 
ת להעניק את מלוא השירותים בשדה בנסיבות האמורות, יישא המפעיל באחריו

התעופה רמון, באמצעות חוות המכלים ובכל אמצעי, ציוד ומתקן אחרים, על מנת 
לספק את מלוא תצרוכת מוצרי הדלקים שידרשו עבור הצרכנים. מובהר כי הנסיבות 
האמורות לא יחשבו כהוראת שינויים והמפעיל לא יהיה זכאי בגינם לכל תמורה, 

    שיפוי או סעדים אחרים, מכל מין וסוג.   תשלום, פיצוי ו

העלות הנובעת במישרין ו/או כי בהתקיים איזה מהנסיבות האמור, כל תשומה ו/או  .77.1.3
כתוצאה מהשינויים בהערכות ו/או בהסדרים התפעוליים  מהאמור, לרבותבעקיפין 

הקשורים לביצוע השירותים, יחולו על המפעיל וישולמו על ידו, וזאת מבלי 
יל יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי )לרבות בדרך של הפחתה מדמי ההרשאה שהמפע

, למעט אם נקבע או מכל תשלום אחר על פי החוזה( ו/או לכל סעד אחר בשל כך
 .אחרת ובמפורש בחוזה(

ת של הרשות לשינוי זה לעיל, על מנת להוות התחייבו 11.8  כי אין באמור בסעיף  .77.1.4
או כל חלק ממנו ו/או למועד ביצוע של השינוי האמור )אם  התדלוקמערך והתאמת 

מנוע מלהעלות כל טענה בקשר לכך, לרבות טענות בדבר  היהי והמפעילבכלל( 
לשינוי  וו/או בקשר עם היערכות התדלוקהסתמכות על קיומו של שינוי מערך 

 כאמור.

 לצרכניםרותים השיפיקוח על מחירי מגבלות ו .77.7

 לצרכנים יםשירותהמחירי  .77.7.7

הרשות מבקשת להבהיר, כי המפעיל לא יהיה רשאי לגבות מהצרכנים בגין 
, בתוספת "(מחיר השירות: ", יחדיו)להלן השירותים, תשלומים העולים על כל אלה

 : )ככל שהוא חל( מע"מ כדין

לא בשירות מ בגין שירותי תדלוק של בנזין תעופתי בכל שדות התעופה .77.7.7.7
מרווח השיווק השווה לסך  ,מהצרכנים יגבה, המפעיל ו/או תדלוק עצמי

לצו הפיקוח בנזין תעופתי  7כלומר, הסכום הנקוב בסעיף לבנזין תעופתי, 
כתעריף תדלוק בשירות עצמי או כתעריף שירות בתדלוק מלא, לפי העניין, 

כל  ובתוספת מיסים על פי כפי שזה יעודכן מעת לעת על פי הוראות הדין
למען הסר ספק מובהר, כי המחיר האמור יכלול גם את שירותי . דין

 . הובלת דלקים

 ללא הנחות. , ן תעופתייהמפעיל יגבה את סכום מרווח השיווק לבנז

)שלא במתכונת של  בגין שירותי תדלוק של דס"ל בכל שדות התעופה .77.7.7.2
חתימת ]*יושלם במועד _____ סך של _מהצרכנים  יגבה, המפעיל תדלוק עצמי(

אותו נקב המפעיל בהצעתו למכרז כמרווח השיווק לדס"ל, כפי שזה החוזה[ 
יעודכן מעת לעת על פי הוראות כל דין ו/או הוראות החוזה, בתוספת 
מיסים כדין. למען הסר ספק מובהר, כי המחיר האמור יכלול גם את 

  .הובלת דלקיםשירותי 

המפעיל  תדלוק עצמי,, בבגין שירותי תדלוק של דס"ל בכל שדות התעופה
, 27%, בניכוי את סך מרווח השיווק לדס"ל האמורמהצרכנים  יגבה

  ובתוספת מיסים על פי כל דין.

סכום מרווח  המפעיל יגבה את סכום מרווח השיווק לדס"ל ללא הנחות.
ביום  ןיעודכזה לעיל,  11.9.1.2 השיווק לדס"ל, כפי שהוא נקוב בסעיף 

מהחודש הקלנדארי שבמהלכו החלה , החל חודש קלנדאריהראשון לכל 
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לפי המוקדם, , תקופת ההפעלה לשדות הקיימים או לחוות המכלים
האמור,  במועד העדכוןהידוע המחירים מדד בהתאם לשיעור השינוי של 

 . הבסיסיהמחירים  ביחס למדד

השיווק לבנזין תעופתי ומרווח השיווק  מרווחלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי  .77.7.2
לדס"ל כוללים, בין היתר, את כל עלויות המפעיל, בין הישירות ובין העקיפות 
הכרוכות במתן שירותי התדלוק ובכללן עלויות ו/או תשלומים למובילים, נותני 
שירותי תשתית, עלויות הובלה מחוות אחסון הדלקים לשדות התעופה, תשלומים 

 עיל על פי החוזה, החזר הון מושקע ורווח סביר.שחלים על המפ

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המפעיל לא יהיה רשאי לגבות עוד מובהר בזאת,  .77.7.3
מעבר למרווח השיווק של דס"ל מהצרכנים, תמורה נוספת בגין שירותי תדלוק 

של לדס"ל וכן לא יהיה רשאי לגבות מהצרכנים תמורה נוספת בגין שירותי התדלוק 
 לבנזין תעופתי.מרווח השיווק מעבר לין תעופתי, בנז

להעניק שירותי תדלוק. המפעיל יעניק שירות לא יסרב סירוב בלתי סביר המפעיל  .77.7.4
שווה, ברמה זהה ובתנאים זהים לכלל הצרכנים, בין אם הצרכן רכש מוצרי דלק 
מהמפעיל ובין אם שירותי תדלוק בלבד. המפעיל לא ינקוט בכל פעולה שהיא, 

רין או בעקיפין, באופן ישיר או משתמע, באופן המעלה חשש לפגיעה בתחרות במיש
 בענף אספקת דלקים ובמתן שירותי תדלוק.

המפעיל לא ינצל את מעמדו לרעה באופן העלול להפחית את התחרות או לפגוע  .77.7.5
 בציבור ובכלל זה:

יגבה את מרווח השיווק לדס"ל ולבנזין תעופתי )לפי העניין( עבור שירותי  .77.7.5.7
 תדלוק.ה

יעניק את שירותי התדלוק באופן שוויוני לכלל הצרכנים, ולא יפלה לרעה,  .77.7.5.2
 בכל אופן שהוא, בין ברמת השירות המוענק ובין באופן אחר, גורם כלשהו.

לא יקבע תנאי התקשרות שונים או רמת שירות שונה לצרכנים שונים.  .77.7.5.3
ם המפעיל לא יתנה את ההתקשרות או את רמת השירות ברכישת שירותי

 או מוצרים נוספים מהמפעיל.

המפעיל מתחייב לפעול בהתאם להנחיותיה של הרשות בהקשר זה, לפעול באופן  .77.7.6
עליו תורה לו הרשות בכל הנוגע להענקת שירותי תדלוק ולחדול מכל פעולה עליה 

 תורה לו הרשות להפסיקה.

 מחירי השירותיםעל  /תוספות/פיקוחעדכונים/שינויים .77.7.1

המגבלות והפיקוח המוטלים על חלק ממחירי בזאת, כי  המפעיל מצהיר ומתחייב
הנם אלה הידועים נכון למועד חתימת החוזה, וכי אלה עשויים להתעדכן,  השירותים

או להשתנות במהלך תקופת ההתקשרות כמו גם שעשויים להתווסף אליהם מגבלות 
, וזאת מבלי שיהיה באמור על מנת לגרוע ו/או לפגוע באיזה ופיקוח נוספים

מהתחייבויות המפעיל על פי החוזה, והמפעיל מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק 
, וזאת למעט אם נקבע אחרת בסעיף מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך

   זה להלן ובתנאים הנקובים במסגרתו: 11.9.7 

חל  – /בנזין תעופתידס"לתדלוק של  שירותיעדכון במחיר השירות בגין  .77.7.1.7
ו/או  בהתאם להוראות כל דין עדכון ו/או שינוי ו/או מגבלה ו/או פיקוח

, מכל מין וסוג ובכל עת, על מחיר השירות, בגין שירותי תדלוק של תוספת
ו/או של בנזין תעופתי )מרווח  )מרווח השיווק לדס"ל( דס"ל לצרכנים

 הבאות: הוראות , יחולו ההשיווק לבנזין תעופתי(

המפעיל יהיה כפוף לכל לשינוי ו/או לעדכון כאמור, החל  .77.7.1.7.7
ממועד החלתם על פי הוראות כל דין ובכל שדות התעופה 
עבורם נקבעו המגבלות האמורות, וזאת מבלי שיהיה במגבלה 
ו/או בפיקוח האמורים על מנת לגרוע ו/או לפגוע באיזה 

תר הוראות הדין מהתחייבויות המפעיל על פי החוזה ועל פי י
ומבלי שהמפעיל יהיה זכאי לכל סעד, תשלום, פיצוי, שיפוי 
מכל מין וסוג, לרבות הפחתה בדמי ההרשאה המשולבים ו/או 
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בכל תשלום אחר בו הוא מחויב לשאת על פי החוזה ו/או על 
 פי דין. 

במידה והעדכון, שינוי, מגבלה ו/או פיקוח במחיר השירות  .77.7.1.7.2
עדכון של מחיר השירות ף בגין שירותי התדלוק, ישק

 לעיל.  11.9.7.1.1 יחולו הוראות סעיף  – הרלוונטי כלפי מעלה

במידה והעדכון, שינוי, מגבלה ו/או פיקוח במחיר השירות  .77.7.1.7.3
 ישקף עדכון של מחיר השירות כלפי מטהבגין שירותי תדלוק, 

שינוי ו/או לעדכון כאמור, החל יהיה המפעיל כפוף לכל ל –
ממועד החלתם על פי הוראות כל דין ובכל שדות התעופה 
עבורם נקבעו המגבלות האמורות, ומבלי לגרוע מהאמור,  

לנקוט באיזה מדרכי  אך לא חייבתתהיה הרשות רשאית 
הפעולה הבאות, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט: 

(iלהורות על ביטול החוזה, הח ) ,ל מהמועד שיקבע על ידה
וזאת מבלי שהמפעיל יהיה זכאי לכל סעד, תשלום, פיצוי, 
שיפוי מכל מין וסוג, לרבות הפחתה בדמי ההרשאה 
המשולבים ו/או בכל תשלום אחר בו הוא מחויב לשאת על פי 

( להורות על גריעת שדה/שדות iiהחוזה ו/או על פי דין; או )
הניתנים  התדלוקתי התעופה הרלוונטיים אשר בגין שירו

במסגרתם בוצע אותו והעדכון, שינוי, מגבלה ו/או פיקוח; או 
(iii להורות על עדכון איזה מהתשלומים אותם חב המפעיל על )

פי הוראות החוזה ו/או על שינוי אחר בהוראות החוזה 
ותנאיו, כחלק מ"שינוי מהותי בחוזה", אשר יהיה כפוף 

ם של הרשות  לאישור באמצעות מוסדותיה המוסמכי
 ובהתאם להוראות כל דין. 

חל בהתאם להוראות כל דין  -עדכון במחיר השירות של שירותים נלווים  .77.7.1.2
, מכל מין וסוג ובכל ו/או תוספת מגבלה ו/או פיקוחעדכון ו/או שינוי ו/או 

הנקובות , יחולו ההוראות ם נלוויםעת, על מחיר השירות, בגין שירותי
  לעיל, בשינויים המחויבים. 11.9.7.1.1  בסעיף

חל בהתאם להוראות כל   -עדכון במחיר השירות של שירותים אקסוגניים  .77.7.1.7
, מכל מין וסוג ו/או תוספת דין עדכון ו/או שינוי ו/או מגבלה ו/או פיקוח

 ובכל עת, על מחיר השירות, בגין שירותים שונים אותם מעניק המפעיל
, יחולו )שאינם נכללים בשירותי התדלוק(לצרכנים בקשר עם השירותים 

  , בשינויים המחויבים.לעיל 11.9.7.1.1 בסעיף ההוראות הנקובות 

חל בהתאם להוראות כל דין עדכון ו/או שינוי ו/או  -תשלום דמי מעבר  .77.7.1.2
, המקנה לרשות זכות לגבות מהמפעיל פתתוס אוו/ מגבלה ו/או פיקוח

תשלום נוסף מעבר לדמי ההרשאה המשולבים ולשאר התשלומים 
כ"דמי מעבר", יישא המפעיל באחריות לשלם לרבות הנקובים בחוזה, 

קבעה  ומועד אותהלרשות ו/או לגבות עבורה את דמי המעבר החל מ
עיף בסהרשות לשם כך, ויחולו בעניין זה יתר ההוראות הנקובות 

מובהר בזאת, כי גביית דמי המעבר , בשינויים המחויבים. לעיל 11.9.7.1.1 
)ככל שיחולו(, והעברתן לרשות, יתבצעו על אחריותו ועל חשבונו של 
המפעיל, במועדים ובפרקי הזמן אותם תקצוב הרשות לשם כך ומבלי 

ל פיצוי, שיפוי, תשלום או תמורה מכל מין וסוג שהמפעיל יהיה זכאי לכ
 בקשר לכך. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בנסיבות בהן חל  – מכר"עלויות " .77.7.1.3
בתשלומים ו/או עלויות אותם נדרש המפעיל לשלם או  /שינוי/תוספתעדכון

, וזאת בין אם מקור שבהן נדרש המפעיל לשאת בקשר עם השירותים
יחולו ההוראות  -ראות כל דין ובין אם לאו העדכון/שינוי/תוספת בהו

 , בשינויים המחויבים.לעיל 11.9.7.1.1 בסעיף הנקובות 

, לעיל 11.9.7.1.1 סעיף הרשות מבקשת להבהיר, למען הסר כל ספק, כי הוראות  .77.7.1
בהוראות כל דין, עדכונים בתכולה ו/או במאפיינים  יקבעוגם בנסיבות בהן  יחולו

, שירותי התדלוק והשירותים הנלווים של דלקים ו/או בהגדרת שירותי מכירה
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)לרבות פיצול מרכיבי השירותים לשירותי משנה וכיו"ב(, אף אם העדכון האמור, לא 
    שירות. בעדכון/שינוי/מגבלה/פיקוח/תוספת של מחירי ה ילווה

למען הסר כל ספק, מובהר בזאת במפורש, כי חובותיו והתחייבויותיו של המפעיל על  .77.7.7
וכן על פי שאר הוראות החוזה, יחולו גם בנסיבות בהן יבוצעו לעיל פי סעיף זה 

אותם רשאי המפעיל לגבות מהצרכנים על פי עדכונים לתעריפים נמוכים יותר מאלה 
כל עדכון אחר המרע את מצבו של המפעיל ביחס  ו/או בנסיבות בהן יחולהחוזה 

למצבו במועד חתימת החוזה והמפעיל לא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד אחר 
בשל כך, לרבות ביטול החוזה ו/או הפחתה באיזה מהתשלומים המשולמים על ידו 

 ., למעט אם נקבע במפורש אחרת בסעיף זה לעילעל פי החוזה

בנזין ן הסר כל ספק, כי בנסיבות בהן יבוטל צו הפיקוח עוד מובהר בזאת, למע .77.7.77
 שירותהמחירי באופן שבו לא יחול פיקוח על תעופתי ו/או שיקבעו הוראות בדין 

ו/או שיקבעו הוראות בדין לפיהן סכום מרווח השיווק לדס"ל יעלה על סכום מרווח 
ירות עבור תהיה הרשות רשאית להורות כי מחירי הש, השיווק לדס"ל הנקוב בחוזה

, הכול על פי שיקול דעתה ללא כל שינויצרכנים, יהיו אלה הקיימים על פי החוזה ה
הבלעדי והמפעיל לא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד אחר בשל כך, לרבות ביטול 

 החוזה ו/או הפחתה באיזה מהתשלומים המשולמים על ידו על פי החוזה.      

 ועלים בנמלספקי שירות וגורמים נוספים הפ .77.77

לעיל, המפעיל מצהיר ומתחייב  10  מבלי לגרוע מחובותיו ואחריותו של המפעיל על פי סעיף
 כדלקמן:  באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, בזאת

, םובסביבת בשדות התעופה ו/או יעברו יפעלוההפעלה שבמהלך תקופת כי ידוע לו  .77.77.7
ולמתקני השירות בשדות  הזמנית או הקבועה בסמוך לשטחי משבצת הקרקעלרבות 

בעלי הרשאה, קרואים וגורמים נוספים שונים מטעם הרשות  ם,ספקיהקיימים, 
לאספקת שירותי  מטעם הרשותבעלי ההרשאה  )לרבותו/או מטעם מי מטעמה 

לתיים ממשקים תפעוליים, פיזיים, מנה, אשר לחלקם, (ושירותים נוספים תקשורת
או אחרים עם המפעיל, וזאת בין היתר, בהתייחס לשימוש חופף באיזה מתשתיות 

. "(המורשים הנוספים)להלן, יחדיו: " ובמערכות הרשות, באופן זהה ו/או בו זמנית
 על מנת שפעילותביצוע השירותים,  במסגרתיפעל ככל הדרוש נוכח האמור, 

יתאם עמם  -שנדרש ל כוכן להיפך לא תפריע לפעילות המפעיל וכהמורשים הנוספים 
יטווה ויגבש הסדרים ונהלים שיאושרו מראש ובכתב וכן  את פעילותו, באופן מלא

וכן לא יתפוש חזקה ייחודית באיזה  םבכל נקודת ממשק שביניהעל ידי הרשות 
 . מהמתקנים ו/או תשתיות הרשות המשמשים לצורך מתן השירותים

שא בכל אחריות, מכל מין וסוג יות לא תלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי הרש .77.77.2
הנוספים  המורשיםשהיא, מפורשת או משתמעת, לפעילותם ו/או להתנהלותם של 

עם המפעיל. המפעיל הנוספים  המורשיםו/או מי מטעמם, לרבות שיתוף הפעולה של 
שא באחריות המלאה והבלעדית לטיבם ולמהותם של הקשרים יי

שא באחריות יהנוספים ובכלל האמור י ורשיםהמאדמיניסטרטיביים שבינו לבין ה
לכל מגבלה מכל מין וסוג שהיא, בביצוע השירותים אשר תגרם בקשר ישיר ו/או 

ו/או מהעדר שיתוף פעולה עימם, והוא מוותר בזאת הנוספים  המורשיםעקיף עם 
באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן מנוע ו/או מושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה 

 הרשות ו/או כנגד מי מטעמה בקשר לכך. כנגד 

ישא באחריות הבלעדית והמלאה, לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגם ו/או ליקוי יהמפעיל  .77.77.3
ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או תקלה ו/או עלות ו/או תשלום ו/או הוצאה, מכל 

ו/או הנוספים  למורשיםמין וסוג שהם, ישירים ו/או עקיפים, שנגרמו לרשות ו/או 
לכל מי מטעמם, הנובעים במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת התחייבויותיו על פי סעיף 
זה לעיל. המפעיל פוטר את הרשות באופן מלא, סופי ובלתי חוזר מכל אחריות 
כאמור, והוא מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, 

 מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. 

מפעיל, כי תיאום פעילויותיו וכל נקודות הממשק שבין פעילותו לבין ידוע לכמו כן,  .77.77.4
שא בכל אחריות יאינם באחריות הרשות. הרשות לא תהנוספים  המורשיםפעילות 

מכל מין וסוג שהיא, מפורשת או משתמעת, והמפעיל מוותר בזאת, וכן יהיה מנוע 
מכל מין וסוג  ומושתק מלהעלות כלפי הרשות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
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שהיא, בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרמו לו ו/או לכל מי מטעמו, בשל מעשה ו/או 
. המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת, כי בכל מקרה שבו הנוספים המורשיםמחדל של 

נגרם לו ו/או לכל מי מטעמו נזק ו/או אובדן כאמור, יפנה המפעיל כל טענה ו/או 
 , וכנגדם בלבד. הנוספים ורשיםהמתביעה כאמור, במישרין, כנגד 

  מועדי ושעות הפעילות .77.77

את כל השירותים הכלולים המפעיל יעניק  שטחי ומתקני השירות,ל ותפעבמסגרת  .77.77.7
, התעופה פעילות איזה משדותבכל ימות השנה ובכל שעות  בהרשאה נשוא החוזה,

  , כפי שיהיו מעת לעת.הנמל מנהלתאם ובכפוף להוראות ל בהווהכ

, יחולו מגבלות על ההפעלהיר בזאת, כי ידוע לו שיתכן ובמהלך תקופת המפעיל מצה .77.77.2
כמו כן מצהיר המפעיל ומתחייב בזאת במפורש שהמגבלות . שעות ההמראה

על כל תשלום שישלם לרשות  שום צורה ואופן, לא ישפיעו ב)ככל שיחולו( האמורות
המפעיל ת את וכי לא יהיה בהם על מנת לזכו ו/או לצדדים שלישיים על פי החוזה

 . בכל פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג

 עסקאות עם צדדים קשורים .77.72

, אלא אם עסקאות אלה צדדים קשוריםעם להענקת שירותים לא יתקשר בעסקאות  המפעיל
ואינן נחותות בתנאיהן ובטיבן מעסקאות דומות  מפעילהן במהלך העסקים הרגיל של ה

 . צד קשורלבין אדם שאינו  פעילמשניתן היה להתקשר בהן בתנאי שוק בין ה

 השירותשטחי ומתקני  תתחזוק .77.73

לתקן, על שא המפעיל באחריות המלאה והבלעדית י, יההתקשרותתקופת  במהלך .77.73.7
חשבונו, לשביעות רצון הרשות, כל נזק ו/או פגם ו/או ליקוי ו/או קלקול, מכל מין 

שטחי בביצע ההקמה ובעבודות ההתאמה שוסוג, שנגרמו מכל סיבה, שהיא בעבודות 
החווה, במתקני השירות בשדות לרבות בתשתיות ומערכות  ומתקני השירות,

נקודות הממשק גם  – הזמנית והקבועה בחוות המכליםו הקיימים ובציוד הייעודי
, על חשבונו, לבצעיישא המפעיל באחריות בנוסף,  .עבודות הרשותשבינם לבין 

לרבות  בשטחי ומתקני השירות, בעבודות ו/או, ואחזקה רציפים ושוטפיםתחזוקה 
בתשתיות ומערכות החווה, במתקני השירות בשדות הקיימים ובציוד הייעודי, 

מקרה, כל בו בהתאם ובכפוף לקריטריונים ורמות השירות הנקובות בנספח האחזקה
שטחי ומתקני  ויהיאו התחזוקה האמורים, לפי העניין, שבו לאחר התיקון באופן 

מתן השירותים )בחוזה זה, יחדיו: תקין ומתאים ל במצבהשירות, בכל עת, 
  "(.תחזוקת שטחי ומתקני השירות"

יישא המפעיל מבלי לגרוע מכלליות האמור, כחלק מתחזוקת שטחי ומתקני השירות, 
על  /יותקןשיוצב הנתיקכל הציוד לכך ש , על חשבונו,המלאה והבלעדיתבאחריות 

במשך כל תקופת וראוי לשימוש תקין  טוב,יהיה במצב שטחי ובמתקני השירות ידו ב
שטחי ובמתקני ככל הדרוש על מנת לאפשר את הענקת השירותים ב, הפעלהה

להוראות כל דין, ויתר ההוראות המפורטות בהתאם ובכפוף , באופן רציף, השירות
שא באופן מלא ילמען הסר ספק מובהר בזאת, כי המפעיל ימובהר,  .לשם כך בחוזה

ביצוע תחזוקת שטחי ומתקני השירות, אשר ידרשו לצורך  ובלעדי בכל ההוצאות
בדיקת ו/או חקירת הנזקים ו/או הפגמים ו/או הליקויים ו/או לרבות לצורך 

  .אף מבלי שקיבל לשם כך הוראה מטעם הרשותוזאת , שיגרמו בהםהקלקולים 

הובהר למפעיל שהרשות התקשרה עם , זה לעיל 11.13 מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .77.73.2
הקבלנים מטעם הרשות, לצורך מתן שירותי בדק ותחזוקה לעבודות הרשות, באופן 

מצהיר ומתחייב בזאת בהקשר זה, ובתנאים הנקובים לשם כך בנספח האחזקה. 
הקבלנים , יוענקו ישירות על ידי התחזוקה האמורותשעבודות  ו, כי ידוע להמפעיל
שא בכל אחריות מכל יבלעדית. הרשות לא תמלאה והה םובאחריות הרשותמטעם 

היה מנוע ומושתק ימוותר בזאת, ו מפעילמין וסוג שהיא, מפורשת או משתמעת, וה
מלהעלות כלפי הרשות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג, בגין כל נזק 

עבודות ו/או עקיף עם , בקשר ישיר וו/או לכל מי מטעמ וו/או אובדן שיגרם ל
ו/או ו/או בשל טיבם ו/או איכותם התחזוקה האמורות של הקבלנים מטעם הרשות 

, לרבות בקשר עם רמות השירות והזמינות של כאמור עבודותשל המועדי ביצועם 
 . הקבלנים מטעם הרשות
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 וו/או לכל מי מטעמ למפעילמצהיר ומתחייב בזאת, כי בכל מקרה שבו נגרם  המפעיל
בקשר , הקבלנים מטעם הרשותו/או אובדן כאמור בשל כל מעשה ו/או מחדל של נזק 

פנה החברה כל טענה ו/או תביעה כאמור, במישרין, עם עבודות האחזקה האמורות, י
את  מפעילבלבד. לשם כך, ממחה הרשות ל םוכנגדהקבלנים מטעם הרשות כנגד 

למעשה ו/או למחדל  , ככל שהן רלוונטיותהקבלנים מטעם הרשותזכויותיה כלפי 
בגינו נגרם לחברה נזק ו/או אובדן כאמור )ולצורך זה בלבד(, וכל זאת מבלי לגרוע 

ו/או על  החוזה שבינה לבין הקבלנים מטעם הרשותמכל זכות העומדת לרשות על פי 
 זה ו/או על פי דין. חוזהפי 

זה לעיל, בנוסף, ומבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של המפעיל על פי סעיף 
, מטעמהרשותי מוקד שירות מבקשת הרשות להבהיר, כי תהיה רשאית להפעיל 

ריכוז, ניתוב ו/או דיווח, וזאת לצורך  במועדים ובשעות שיובאו לידיעת המפעיל,
שבעבודות הרשות. הקימה הרשות מוקד שירות תקלות קריאות שירות ובטיפול ב

, כאמור כל תקלהניתוב וטיפול ב, דיווחכאמור, תהיה הרשות רשאית להחליט, כי 
וקריאת השירות הדיווח , אשר יעביר את מוקד השירות הרשותייתבצע אך ורק דרך 

המצויים  מענה במסגרת שירותי האחזקה עניקו, אשר יקבלנים מטעם הרשותל
 . הנקובות בנספח התחזוקהרמות השירות, תכולות ול, בהתאם לבאחריותם

, אזי מבלי לגרוע האחזקהו המפורטות בנספח הפר המפעיל איזה מהתחייבויותי .77.73.3
שא המפעיל יי, על פי הוראות החוזה ו/או על פי הוראות כל דיןמזכויות הרשות 

, נספח האחזקהנקבעו ב, כפי שמוסכמיםהפיצויים באחריות לשלם לרשות, את ה
 "(. הפיצויים המוסכמיםזה: " 11.13.2 בנפרד, עבור כל הפרה )בסעיף 

ימים  74שא באחריות לשלם לרשות את הפיצויים המוסכמים, תוך יהמפעיל י
ממועד בו הנפיקה הרשות למפעיל חשבונית בגין הפיצויים המוסכמים ובסכום 

ישאו יהפיצויים המוסכמים במועד האמור, הנקוב בחשבונית. לא שילם המפעיל את 
יגורים ממועד בו אמורים היו להשתלם עד למועד הפיצויים המוסכמים דמי פ

 להלן.  30 תשלומם בפועל, ויחולו בעניין זה הוראות סעיף 

במועד  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אי גביית הפיצוי המוסכם על ידי הרשות,
על זכויותיה  הרשותן כויתור של חשב בשום צורה ואופהנקוב בסעיף זה לעיל, לא י

לקבלת הפיצויים המוסכמים ו/או מזכויותיה לקבלת כל סעד אחר ו/או כהסכמה 
של הרשות לביצוע העיכוב/ההפרה בהתחייבויות המפעיל, והרשות תהיה רשאית 
לגבות את הפיצויים המוסכמים בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, ו/או לקבל כל 

חר בגין העיכוב האמור, והכול מבלי לגרוע מחובותיו פיצוי ו/או שיפוי א
כי אין  ,להסרת ספק מובהרכמו כן, והתחייבויותיו של המפעיל על פי החוזה. 

אחריותו הבלעדית מ מפעילר את הופטל המוסכמים על מנת יםבתשלום הפיצוי
 את ביצוע מלוא התחייבויותיו במועד הנקוב לשם כך בחוזה.להשלים והמלאה 

מצהירים בזאת, כי סכומי הפיצויים המוסכמים, מהווים פיצוי מוסכם הצדדים 
והולם לנזק אותו רואים הצדדים כתוצאה מסתברת של הפרת כל אחת 
מההתחייבויות הרלוונטיות של המפעיל. עוד מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל 

חר דין, לא יהיה בפיצויים המוסכמים על מנת לגרוע מזכויות הרשות לכל סעד א
ו/או תרופה ו/או זכות על פי החוזה ו/או על פי כל דין, וכן מבלי לגרוע מזכותה 
לביטול החוזה ו/או לקבלת פיצוי בשיעור גבוה יותר, בין היתר, ככל שתחויב בו כלפי 
צד שלישי. להסרת ספק מובהר, כי אין בתשלום הפיצוי המוסכם דלעיל על ידי 

מה כלשהם של הרשות לביצוע ההפרות המפעיל על מנת להוות ויתור ו/או הסכ
 האמורות ו/או כל הפרה אחרת של הוראות החוזה. 

המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא מודע ומסכים לסמכויות הרשות כפי שהן 
וזה בשאר הוראות החו האחזקה בנספח, זה לעיל 11.13.2 נקובות בהוראות סעיף 

הוא מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות ו
כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה 

 של הרשות ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור. 

  שימוש בשטחי ובמתקני השירות .77.74

חובות והתחייבויות המפעיל לגרוע אלא רק על מנת להוסיף על מבלי שיהיה באמור על מנת 
לעיל וביתר הוראות זה  11  חי ומתקני השירות, כמפורט בסעיףלעניין תפעול ותחזוקת שט



 121מתוך  63עמוד 

 

שא המפעיל באחריות לקיים במהלך כל תקופת ההפעלה את כל אלה בקשר עם יהחוזה, י
 ומתקני השירות: שטחי

 השירות וכן יעניק באמצעותם אך ורק אתומתקני שטחי שתמש בהמפעיל י .77.74.7
יבצע לא כן , ולכל שטח שירות רלוונטי השירותים אותם ייעדה הרשות בכתב

בלות גמהווה את השירותים בשים לב בפרט, למבאמצעותם כל שימוש שאינו 
  .ההרשאה

לרבות בעניין  על פי הוראות כל דיןת השימוש בשטחי ומתקני השירות, יתבצע בכל ע .77.74.2
שא באחריות יהמפעיל י .המוסמכותבהתאם להנחיותיהן של כל הרשויות  זה:

המלאה והבלעדית להתאים, לתקן, לשנות את שטחי ומתקני השירות על מנת 
יבוצע בהתאם להוראות כל דין, והכול על ובאמצעותם השימוש בהם שתפעולם ו

 היה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בשל כך.    חשבונו של המפעיל ומבלי שי

השירות או לשנות ומתקני לא להוסיף כל תוספת לשטחי שא באחריות שיהמפעיל י .77.74.3
חלק מהם, ולא להקים ו/או לבנות ו/או להציב ו/או להתקין ו/או לשפץ, כל מבנה 
ו/או קיר ו/או מתקן ו/או ציוד ו/או ריהוט ו/או כל דבר אחר בקשר עם שטחי 

אם ניתן לשם כך אישורה של הרשות, מראש ובכתב ובהתאם השירות, אלא ני ומתק
 לתנאי האישור האמור. 

למלא אחר כל התקנות, הכללים וההוראות שניתנו או שא באחריות יהמפעיל י .77.74.4
שיתפרסמו מזמן לזמן על ידי הרשות, או על ידי כל רשות מוסמכת אחרת, לגבי 

לעניין מתן שירותים בנמל, כפי  נציג הרשותסדרי הנמל וכל הקשור בו ואחר הוראות 
התחייבויות המפעיל. יתר שיהיו מעת לעת, וזאת, למען הסר ספק, מבלי לגרוע מ

, ימלאו אחר כל ולקוחותיו, משתמשיו צוות המפעילהמפעיל יהיה אחראי לכך שכל 
 התקנות, הכללים וההוראות כאמור.

שטחי ת הוראות כל דין בכל מקרה של הפרעל דווח מיידית לרשות, המפעיל י .77.74.5
נושאים הקשורים לאיכות הסביבה בין אם נגרם על ידי לרבות ב, השירותובמתקני 

מיידית על פי הנחיות כן יפעל המפעיל ו/או על ידי כל מי מטעמו ובין אם לאו ו
מבלי לגרוע  –למען הסר כל ספק  –, וכל זאת הרשות, באם תהיינה, לתיקון ההפרה

 . עדית להפרה כאמורמאחריותו המלאה והבל

שטחי ומתקני השירות ועל כל הכלול ישא באחריות הבלעדית לשמור על  המפעיל .77.74.6
ישא באחריות  במסגרתם )לרבות הציוד הנתיק(. מובהר, כי על אף האמור בכל דין,

שטחי בלעדית והמוחלטת לכל אובדן ו/או נזק )לרבות גניבה(, שיגרמו למלאה, הה
מבלי שיהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בשל הנתיק(  ומתקני השירות )לרבות הציוד

, והמפעיל מוותר בזאת באופן, סופי מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק כך
 מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. 

שא באחריות המלאה והבלעדית כלפי הרשות וכלפי כל מי מטעמה בגין כל יי המפעיל .77.74.1
כל נזק שה, תביעה או נזק מכל מין וסוג שהם, בקשר ישיר ו/או עקיף עם טענה, דרי

ומתקני השירות או אובדן שיגרמו, מכל סיבה שהיא, בקשר עם ניהול והפעלת שטחי 
בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו )לרבות שלוחיו, מבקריו, מסיגי גבולו( ובכלל זאת 

קיום הוראות כל דין. המפעיל לרבות חובותיו להחוזה הפרת חובותיו לפי בגין  –
ד עם דרישתה הראשונה, בגין על כל הוצאה, תחייב כי ישפה ויפצה את הרשות מימ

נזק או עלות מכל סוג ומין שהוא בהם נדרשה לשאת כתוצאה מן האמור לעיל. מבלי 
נזקי גוף, רכוש וממון, לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחול האמור גם על גרימת 

, בנזיקיןנוספת אחריות כל בריאות הציבור ואיכות הסביבה, מטרדים, פגיעה ב
 הות בעבודה.אחריות בנושא בטיחות וגלרבות 

אפשר לרשות, לנציגיה ולכל מי שתבקש , המפעיל יההתקשרותבמהלך תקופת  .77.74.1
השירות, בכל עת, בעצמה ו/או בלוויית ומתקני הרשות, להיכנס לכל אחד משטחי 

ולסוקרו ולעמוד על מידת קיום הוראות החוזה  מנת לבודקו-צדדים שלישיים, על
השירות ו/או כדי ובמתקני ו/או לצורך עריכת סיור לזכיינים פוטנציאליים בשטחי 

דין המצריכים כניסה לנכס,  הוראותלנקוט את האמצעים הקבועים בחוזה או ב
 לרבות לעניין ביצוע פעולות אחזקה ו/או תיקונים ו/או ביצוע פעולות חירום שונות

  לפי שיקול דעתה של הרשות.הכול ו/או לכל צורך אחר, 
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ו/או  למפעיללהקצות  ,רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלטתהיה הרשות  .77.74.7
ו/או  , פיצוי, שיפויללא תשלום שדות התעופהבמקומות חניה לגרוע מהמפעיל, 

בעלי בעניין זה לגבי  וזאת בהתאם למדיניות הרשות כפי שתהייה מעת לעת, זיכוי
  .בשדות התעופההרשאה 

הרשות בשדות זכות השימוש מתקני למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי  .77.74.77
כנס יהא רשאי להשתמש בהם ולהי מפעילמצומצמת לכך שההתעופה הקיימים 

. מיד בלבד י התדלוק, לצורך הפעלתו של הציוד הייעודי לשם ביצוע שירותלתחומם
ממתקני לפנות את הציוד הייעודי  עילמפל הע, י התדלוקעם תום ביצוע שירות

 מתן שירותי התדלוק העוקבים. עד להרשות בשדות התעופה הקיימים 

 הקצאת שטחים עורפיים .77.75

הרשות תהא רשאית להקצות למפעיל, במהלך תקופת ההתקשרות, שטח/ים  .77.75.7
, הזמנית או הקבועה בשדה התעופה רמון )מחוץ לשטח משבצת הקרקע עורפי/ים

 , הכוללהקצות למפעיל בשדות התעופה הקיימים, שטחים עורפיים וכן, (לפי העניין
 . לאחר שיגיש לרשות בקשה בכתב ובכפוף להסכמתה ולשיקול דעתה של הרשות

בהתאם  לרשות דמי שימוש מפעילישלם ה יםהעורפי יםבגין השימוש בשטח .77.75.2
בהתאם דמי שירותים ודמי שירותים נוספים, וכן , להלן 11.15.5 להוראות סעיף 

 להלן.  11.16.2 סעיף להוראות 

שטחים רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לגרוע את התהיה הרשות  .77.75.3
מתשלום דמי השימוש ודמי  ויגרעכולם או חלקם, ובנסיבות האמורות עורפים, ה

, סכומים בהתאם לחלק היחסי של השטחים העורפיים שהתווספו ו/או ירותיםהש
נגרעו, וכל זאת בהתאם לתעריפים הרלוונטיים אשר יהיו נהוגים ברשות באותה 

 . העת

, המפעיל יידרש לחתום לשם כך על בחוות המכלים כתנאי להקצאת שטחים עורפיים .77.75.4
 נספח לשימוש בנכס בנוסח המקובל ברשות.

 שימוש בגין שטחים עורפיים תשלום דמי .77.75.5

)ככל  המפעיל ישלם לרשות, בגין ההרשאה לשימוש בשטחים העורפיים .77.75.5.7
דמי השימוש כאמור  בגין שטחים עורפיים. , דמי שימוששיוקצו למפעיל(

כפי שיתעדכנו מעת  רשות,לשם כך ב הוגיםתעריפים הנישולמו בהתאם ל
 לעת על ידי הרשות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 

בגין השטחים דמי השימוש, עיל ישלם לרשות את החלק היחסי של המפ .77.75.5.2
בה הועמדו  ההפעלההעורפיים, באופן המתאים לחלקה של שנת 

 השטחים האמורים לרשותו. 

)או במועד בו  הפעלהישולמו מראש, בראשית כל שנת  דמי השימוש .77.75.5.3
ממועד  75 -הועמד כל שטח עורפי לרשות המפעיל(, ולא יאוחר מהיום ה 

 ת החיוב על ידי הרשות.הפק

בארבעה תשלומים  המפעיל יהיה רשאי לשלם את דמי השימוש .77.75.5.4
 -רבעוניים. בנסיבות האמורות, ישלם המפעיל כל תשלום רבעוני ביום ה 

שא ישל החודש הראשון של כל רבעון, מראש, כשכל תשלום כאמור י 75
 ריבית פריסה כדלקמן:

7 -  (72 *365 /t ) ( r/12  +7 * )סכום ריבית הפריסה ימושדמי ש  = 

                                                                                     4                      

r - כפי שתהיה במועד הפקת החיוב שיעור ריבית הפריסה השנתית 

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

תקבולים וגבייה ברשות, על  אגףעל המפעיל להודיע, בכתב, לראש  .77.75.5.5
יום לפני תחילת כל שנת  37כוונתו לבצע תשלומים רבעוניים, לפחות 
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. לא שולמו התשלומים הרבעוניים במועד, תחול על כל תשלום הפעלה
, החל במועד לתשלום להלן( 30 )כמפורט בסעיף  רבעוני, ריבית פיגורים

 ועד למלוא תשלום אותו תשלום רבעוני בפועל.עבורם בחוזה שנקבע 

 הרשותעל ידי  םשירותיאספקת  .77.76

, יסופקו למפעיל, על פי שיקול דעת הרשות ובהתאם ההפעלהת ותקופמהלך ב .77.76.7
שם כך על ידי והכול באופן, בתנאים ובמועדים יקבעו ל ,לנסיבות, השירותים הבאים

  הרשות, ובכפוף לשאר הוראות חוזה זה:

( iכל אלה: ) – הזמנית ו/או חוות המכלים הקבועה בחוות המכלים .77.76.7.7
עד לראש גבול ומערכות החווה תשתיות שירותי אחזקה של אספקת 

)הרלוונטי עבור חוות  כמפורט בנספח האחזקה, משבצת הקרקע
של תוך משבצת הקרקע ( עבודות הבדק והתחזוקה בii) ; וכןהמכלים(

חוות המכלים הזמנית עבודות הרשות בלבד בתשתיות ומערכות 
 .)הרלוונטי עבור חוות המכלים( כמפורט בנספח האחזקהוהקבועה, 

שירותי אחזקה אספקת  -ובשטחים עורפיים בשדות התעופה הקיימים 
  )עבור שדות התעופה הקיימים(. , כמפורט בנספח האחזקהתשתיותשל 

וכן בשטחים  בלבדשדות התעופה הקיימים ב, יזוג אוירמשירותי  .77.76.7.2
בשדה התעופה  הקבועה ו/או הזמנית עורפיים מחוץ למשבצת הקרקע

שהפעלת , וזאת בכפוף לכך ככל שקיימת תשתית מיזוג אויר, רמון
, הן לגבי עצם רשותשל ה המערכת מיזוג האוויר, תיעשה לפי שיקול דעת

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

)שאינה, למען הסר כל ספק, חומר מסוכן(, אספקת שירותי פינוי אשפה  .77.76.7.3
ממכולות האשפה שיוצבו על ידי הרשות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 

 . או בסמוך להםשטחי ומתקני השירות ב

הרשות תספק למפעיל חשמל : להלןשירותי אספקת חשמל כמפורט  .77.76.7.4
, בתמורה לתשלום לפי תעריפי בשטחי ומתקני השירות הרלוונטיים

תעו"ז לצריכת חשמל ובתוספת התשלום הקבוע שבתעריפון, כפי 
הרשות תתקין, על חשבונה, את מוני  שיתעדכן מעת לעת על ידי הרשות.

 .הרלוונטיים השירות במתקניהחשמל 

בשטחי ומתקני שקיימת נקודת מים שירותי אספקת מים, אם וככל  .77.76.7.5
שלם לרשות עבור צריכת המים )ככל יהמפעיל . הרלוונטיים השירות

שיסופקו(, לפי הכמות הנצרכת בפועל ולפי התעריפים שיהיו נקוטים על 
 . ידי הרשות בעת אספקתם, כפי שיתעדכנו מעת לעת

באמצעות בעלי ההרשאה מטעם הרשות לאספקת שירותי תקשורת,  .77.76.7.6
בנספח כמפורט התקשורת ו/או במישרין על ידי הרשות, שירותי 

שטחי ומתקני השירות אם וככל שקיימת תשתית תקשורת ב התקשורת
רשות או המפעיל מתחייב לשלם לובהתאם להוראות נספח התקשורת. 

 לבעלי ההרשאה מטעם הרשות לאספקת שירותי התקשורת, לפי העניין,
בהתאם רו על ידם, וזאת שיסופקו עבובגין שירותי אספקת תקשורת 

כמפורט בעל ההרשאה הרלוונטי לתנאי ההתקשרות שבין המפעיל ל
או בהתאם לתעריפי הרשות הנהוגים מעת לעת בגין  בנספח התקשורת

  .שירותים אלה

 ושירותים נוספים תמורה בגין שירותיםתשלום  .77.76.2

עד ומערכות החווה אחזקת תשתיות  שירותיבגין אספקת דמי שירותים  .77.76.2.7
הזמנית ו/או עד לראש גבול משבצת הקרקע  בול משבצת הקרקעלראש ג

 ףבסעי כמפורט, ושירותי בדק ותחזוקה בתוך משבצות הקרקע הקבועה
דמי  .ברמון המשולביםיהיו כלולים בדמי ההרשאה  ,לעיל 11.16.1.1 
למתקני השירות בשדות  אחזקת תשתיות בגין אספקת שירותישירותים 
יהיו כלולים בדמי ההרשאה  לעיל, 11.16.1.1 ף בסעי כמפורט הקיימים

  ים.המשולבים בשדות קיימ
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אחזקת תשתיות בשטחים עורפיים,  בגין אספקת שירותידמי שירותים  .77.76.2.2
בשדות התעופה  בגין שירותי מיזוג אוירוכן דמי שירותים נוספים 

פים בסעי , כמפורטבשדות התעופה שירותי פינוי אשפההקיימים בגין 
 המשולביםיהיו כלולים בדמי ההרשאה לעיל, לא  11.16.1.1 -11.16.1.3 

תעריפים הנהוגים שולמו בהתאם לוהם יהקיימים(  )לרמון ובשדות
על פי במהלך תקופת ההתקשרות,  כפי שיתעדכנו מעת לעת, ברשות,

, בנוסף ובמצורף לדמי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות
 לעיל. 11.15.5 השימוש, באופן ובתנאים הנקובים בסעיף 

 ףבסעי כמפורטשירותי פינוי אשפה, בגין נוספים דמי שירותים  .77.76.2.3
)לרמון  המשולביםיהיו כלולים בדמי ההרשאה לא לעיל,  11.16.1.2 

כפי  תעריפים הנהוגים ברשות,והם ישולמו בהתאם לובשדות הקיימים( 
עתה על פי שיקול דבמהלך תקופת ההתקשרות,  שיתעדכנו מעת לעת,

ממועד הפקת החיוב על ידי ימים  74 תוך, הבלעדי והמוחלט של הרשות
  . הרשות

 חשמל ומים, כמפורט בסעיפיםדמי שירותים נוספים בגין אספקת  .77.76.2.4
משולבים כלולים בדמי ההרשאה הלא יהיו  ,לעיל 11.16.1.4 -11.16.1.5 

בהתאם להוראות והם ישולמו לרשות, )לרמון ובשדות הקיימים( 
ממועד הפקת החיוב על ידי ימים  74תוך הנקובות בסעיפים האמורים, 

 הרשות.

 שירותי תקשורת, כמפורט בסעיףדמי שירותים נוספים בגין אספקת  .77.76.2.5
)לרמון  משולביםלא יהיו כלולים בדמי ההרשאה הלעיל,  11.16.1.6 

לרשות או במישרין לבעל ההרשאה למתן והם ישולמו  (ובשדות הקיימים
שירותי תקשורת מטעם הרשות אשר העניק למפעיל את שירותי 
התקשורת הרלוונטיים, בהתאם להוראות נספח התקשורת ולתנאים 

רלוונטי לבין המפעיל או בהתאם שיקבעו לשם כך בין בעל ההרשאה ה
 .לתעריפי הרשות לשירותים אלה, כפי שיהיו מעת לעת

 במועד, תחול על כל תשלום רבעוני, ריבית פיגורים דמי השירותיםלא שולמו  .77.76.3
 מםלתשלום ועד למלוא תשלוהקבוע מועד מה, החל להלן( 30 )כמפורט בסעיף 

 פועל.ב

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בכל מקרה, לא יחול כל שינוי בדמי ההרשאה  .77.76.4
, במקרה שבו לא יוענקו איזה המשולביםהבסיסיים ו/או בדמי ההרשאה המשולבים 

שטחי ומתקני מהשירותים ו/או איזה מהשירותים הנוספים )כולם או חלקם(, ב
 )כולם או חלקם(.השירות 

, כי כל יתר השירותים הנדרשים לצורך תפעול למען הסר ספק מובהר בזאת .77.76.5
מתקני שטחי וב מיזוג אויר ותחזוקת שטחי ומתקני השירות, לרבות לעניין זה:

שטחי , תחזוקת שטחי ומתקני השירות וסביבתם , ניקיוןבחוות המכלים השירות
לא יסופקו על ידי הרשות והם ציוד ותשתיות וכיו"ב, לרבות , ומתקני השירות

, ומבלי שיהיה זכאי המפעיל ועל חשבונו ו המלאה והבלעדית שלחריותבא יבוצעו
  .לשם כל לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום מכל מין וסוג

 תשלומים לצדדים שלישיים בגין החזקה בשטחי ומתקני השירות .77.71

, שאינו בעלים מחזיק במקרקעיןוכן כל תשלום אחר החל על  כל המסים, ההיטלים, האגרות
, על פי הוראות כל דין(, התעופה נמל)לרבות תשלומים ייחודיים למתחם דורות או חוכר ל

שטחי על ו/או  הזמנית או הקבועה בגין משבצת הקרקעהחלים ואשר יחולו , לרבות ארנונה
במהלך כל , וזאת )ככל שיחולו(בחוות המכלים ובשדות התעופה הקיימים  ומתקני השירות

קשרות או עד למועד שבו יפנה המפעיל את שטחי תקופת ההפעלה ועד לתום תקופת ההת
במועד הקבוע לשם  חולו על המפעיל וישולמו על ידוילפי המאוחר, , ומתקני השירות בפועל

הרשות להלן, זה  11.17 ומבלי לגרוע מהוראות סעיף למען הסר ספק,  .כך בהוראות כל דין
המיסים ההיטלים והאגרות וכן כל תשלום אחר החל על בעלים ו/או חוכר לדורות שא בכל ית

 .במקרקעין
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למען הסר ספק, במקרה של עיכוב בהשלמת עבודות ההקמה של חוות המכלים הזמנית ו/או 
בים הרלבנטיים וכן לוחוות המכלים הקבועה, יחוב המפעיל בתשלום דמי ההרשאה המש

ההפעלה הנקובה בחוזה, , למן תחילת תקופת (ארנונה)לרבות  מים על פי סעיף זה לעילבתשלו
מבלי לגרוע מכל תשלום ו/או פיצוי בהם חב המפעיל על פי הוראות חוזה זה ו/או על פי  וזאת

 דין.

 לוח הזמנים .72

 כללי  .72.7

בחוות  עבודות ההקמההתכנון ושל עבודות של  ןביצועישלים את יחל והמפעיל  .72.7.7
וכן ( הזמנית מתן השירותים בחוות המכלים)לרבות הערכות ל הזמנית המכלים

ובחוות המכלים  ישלים את עבודות ההתאמה וההערכות בשדות התעופה הקיימים
, בהתאם ת שטחי ומתקני השירות, על כל שלביהן וכן יחל בתפעול ותחזוקהקבועה

שלבי )בחוזה זה: " לוח הזמניםנספח חוזה ובשלבים והמועדים הנקובים לשם כך בל
בציוד ובכוח בכל אותן שיטות עבודה וישתמש המפעיל ינקוט לשם כך,  ."(הביצוע
, באיכות הדרושה, ההתחייבויותמלוא  השלמתאשר יבטיחו באופן מרבי את  האדם

 .לוח הזמניםחוזה ובובמועדים שנקבעו עבורם ב הביצועבהתאם לשלבי 

לבי במידה ובהתאם להוראות החוזה תהיה השלמתו של איזה משמובהר בזאת, כי 
מי באישור ו/או האמור באישור הרשות הביצוע כפופה לאישור הרשות, לא יהיה 

לגרוע מאחריותו המלאה של המפעיל ביצוע, על מנת המטעמה את השלמת שלב 
להטיל על הרשות ו/או על מי מטעמה ביצועו של שלב הביצוע ו/או על מנת  לטיב

וכן יהיה מנוע ומושתק אחריות כלשהי והמפעיל מוותר בזאת באופן בלתי חוזר 
 .מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכן מין וסוג שהן בקשר לכך

ייתכן למפעיל טרם חתימת החוזה, כי הובהר לעיל,  12.1.1 על אף האמור בסעיף  .72.7.2
בהוראת הרשות, מעת לעת, במקביל ובהתאם  ןלוח הזמנים יתעדכונספח 

ביטחוניים, תפעוליים, ובכפוף לאילוצים מנהלתיים, שלבי הביצוע דמות להתק
התאים את פעילותו תכנוניים ו/או ביצועיים, וכי המפעיל יפעל ככל הדרוש על מנת ל

 לוח הזמנים בהתאם להוראות הרשות.  לשינויים בנספח

צוע עוד מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי בנסיבות בהן החיש המפעיל את קצב בי .72.7.3
התחייבויותיו באופן שבו סיים את ביצוען קודם המועד שנקבע לשם כך בנספח לוח 
הזמנים, לא יהיה המפעיל זכאי לכל מענק ו/או תשלום ו/או תשלום מכל מין וסוג 
בשל כך כמו גם שלא יהיה זכאי להארכתן של איזה מתקופות ושלבי הביצוע 

שרה הרשות אחרת, בכתב, ועל האחרים הנקובים בנספח לוח הזמנים, למעט אם אי
 פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 

 אחריות המפעיל לעיכובים בלוחות זמנים .72.2

לכל עיכוב בביצוע התחייבויותיו על פי באחריות המלאה והבלעדית  שאייהמפעיל  .72.2.7
למעט בנסיבות וזאת  נספח לוח הזמנים,חוזה זה, ביחס למועדים שנקבעו לשם כך ב

 בות אלה בלבד: המפורטות להלן, ובנסי

בהתאם להוראות מפורטות  פעילותוהרשות הורתה למפעיל על השהיית  .72.2.7.7
 .   ובכפוף לתנאים הנקובים במסגרתו להלן 18  ףבסעי

 19   התקיימותן של נסיבות כוח עליון, בהתאם להוראות המפורטות בסעיף .72.2.7.2

ובכפוף לאישור הרשות את אירוע כוח עליון ואת פרק הזמן שבו  להלן
 .נמשך האירוע )מראש או בדיעבד(

הרשות הורתה למפעיל לבצע שינויים, בהתאם להוראות המפורטות  .72.2.7.3
השינויים, גם  הוראתמובמסגרת האמור, אישרה כחלק  להלן 20 בסעיף 

  .בלוחות הזמנים /עדכון אחרדחייה

הרשות נענתה לבקשת המפעיל להאריך איזה מהמועדים הנקובים בנספח  .72.2.7.4
בתנאים שיקבעו על ידה  לוח הזמנים או מיתר המועדים הנקובים בחוזה,

על פי החוזה )באופן לעיכוב )לרבות תנאים המסירים מהמפעיל אחריות 
על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי  ,וכל זאתמלא או חלקי( 

 שתהיה מחויבת לעשות כן. 
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של הרשות מסמך המתאר את תקופת המוקדם ימציא לאישורה  מפעילה
העיכוב בצירוף פירוט הנסיבות והנימוקים המצדיקים את תקופת העיכוב 

 כפי שנגרמה בפועל.

עבודה  ימי 74בידי הרשות שמורה הזכות להודיע למפעיל, בכתב, תוך 
פנייתו להארכת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אם ברצונה לדחות את 

או לאשרה, במלואה או בסייגים. הרשות תפרט בהודעתה למפעיל  מועדים
 , ויחולו בעניין זה, ככל שיהיופנייתואת הסתייגויותיה ו/או את הערותיה ל

  .לעיל, בשינויים המחויבים 8.12 -8.15 הוראות סעיפים 

הארכת לוח הזמנים לא תחשב בשום מקרה עוד מובהר, במפורש, כי 
כ"השהייה" מטעם הרשות והמפעיל לא יהיה זכאי לדמי השהייה בגין 

ול תהיה רשאית אך בשום מקרה לא חייבת, על פי שיק הרשותהאמור. 
הארכת איזה מהמועדים הנקובים בגין דעתה הבלעדי והמוחלט, לקבוע כי 

בנספח לוח הזמנים או ביתר המועדים הנקובים בחוזה )כולן או חלקן(, 
יהיה המפעיל זכאי גם להחזר עלויות ישירות ובנסיבות האמורות בלבד, 

למען הסר  –, וזאת , בשינויים המחויביםלהלן 18 הוראות סעיף יחולו 
   למעט זכותו של המפעיל לבטל את החוזה.  -ספק 

לעיל,  12.2.1 בסעיף בנסיבות המתוארות עיכובים למען הסר ספק מובהר בזאת, כי  .72.2.2
מסדירות באופן סופי, ן בשום מקרה הפרת התחייבות כלשהי של הרשות והלא יהוו 

והמפעיל  ,מלא ובלעדי את הנסיבות בעטיין יהיה המפעיל זכאי להארכת מועדים
מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, 

עוד מובהר בזאת, כי הארכת לוח הזמנים יהווה סעד סופי מכל מין וסוג, בקשר לכך. 
כאמור, וכי המפעיל לא יהיה זכאי מעבר לאמור לכל פיצוי,  מלא ובלעדי לעיכובים

)לרבות הארכת תקופת ההתקשרות ו/או תקופת  שיפוי, תשלום או כל סעד אחר
  , מכל מין וסוג ומכל סיבה שהיא.ההפעלה של איזה מחוות המכלים(

השלמת ההערכות בשדות התעופה הקיימים ו/או בהשלמת עבודות המפעיל ב התעכב .72.2.3
הזמנית ו/או עבודות ההתאמה ביחס לחוות הקמה בחוות המכלים התכנון וה

שלא בשל הנסיבות ביחס למועדים שנקצבו לשם כך בחוזה, וזאת המכלים הקבועה 
הרשות לא אישרה את תקופת /או שו להלן 20 ו/או  19 , 18  המתוארות בסעיפים

  יחולו ההוראות המפורטות להלן:העיכוב האמורה, 

המפעיל יישא באחריות המלאה והבלעדית לספק את מלוא השירותים  .72.2.3.7
לשדות הקיימים וממועד תחילת החל ממועד תחילת תקופת ההפעלה 

כפי שנקבעה בהוראות החוזה, הזמנית  םתקופת ההפעלה לחוות המכלי
עבודות וזאת גם בנסיבות בהן טרם הושלמו עבודות ההקמה ו/או 

 ההערכות למתן השירותים. 

לשם כך, יצטייד המפעיל בכל מתקן, ציוד ייעודי וכוח האדם הדרוש על 
למען הסר  –מנת שהשירותים יוענקו במלואם בשדות התעופה, לרבות 

אופן תדיר אל/מ שדות במכליות )באוזרים( אספקה ושינוע  –ספק 
התעופה על מנת להעניק את השירותים בכל היקף ובתדירות הנדרשת על 

, והכל על חשבונו של המפעיל ומבלי ידי הצרכנים והרשות, ללא כל עיכוב
 שיהיה זכאי בשל כך לכל תמורה, תשלום, שיפוי או פיצוי מכל מין וסוג. 

י חרף העיכוב בהשלמת עבודות ההקמה למען הסר ספק מובהר בזאת, כ
למתן השירותים ו1או ההתאמה )לפי העניין( ו1או עבודות ההערכות 

בשדות התעופה, המפעיל לא יהיה רשאי בשום מקרה ומכל סיבה שהיא 
שלא להעניק את השירותים באיזה משדות התעופה החל מתחילת 

          תקופת ההפעלה שנקבעה עבורם בחוזה.  

יחולו לעיל,  12.2.3.1 וע בשום צורה ואופן מהוראות סעיף מבלי לגר .72.2.3.2
 ההוראות הבאות: 

התעכב המפעיל בהשלמת עבודות ההערכות בשדות התעופה  .72.2.3.2.7
מיד עם המפעיל לרשות הקיימים )כולם או חלקם(, ישלם 

דמי  תחילתה של תקופת ההפעלה לשדות הקיימים את מלוא
סך  בתוספתההרשאה המשולבים הבסיסיים בשדות קיימים 
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מדמי ההרשאה המשולבים  25% -פיצוי מוסכם של השווה ל 
הבסיסיים בגין כל שדה תעופה קיים שבו התעכב המפעיל 

 בהשלמת עבודות ההתאמה וההערכות. 

של חוות המכלים התעכב המפעיל בהשלמת עבודות ההקמה  .72.2.3.2.2
מיד עם תחילתה של תקופת ת המפעיל לרשו, ישלם הזמנית

ועד לתום תקופת , של חוות המכלים הזמניתההפעלה 
  .בתוספת מע"מ כדין לכל יום עיכוב₪  3,777של סך העיכוב, 

כי במידה זה לעיל, מובהר  12.2.3.2.2 על אף האמור בסעיף 
חוות המכלים של ה התעכב המפעיל בהשלמת עבודות ההקמו

 , אך שדה התעופה רמון לא נפתח לפעילות תעופתיתהזמנית
במועד תחילת תקופת העיכוב ו/או שבמועד תחילת תקופת 

, מכל סיבה העיכוב לא החלה תקופת ההרצה )לפי המוקדם(
הנקוב הפיצוי המוסכם סך את שהיא, ישלם המפעיל לרשות 

, החל מתחילת התקופה זה לעיל 12.2.3.2 לשם כך בסעיף 
שממועד פתיחת שדה התעופה רמון לפעילות תעופתית, ועד 

  .לתום תקופת העיכוב

התעכב המפעיל בהשלמת עבודות ההתאמה של חוות  .72.2.3.2.3
המכלים הקבועה, ישלם המפעיל לרשות מיד עם תחילתה של 

לתום תקופת  ועד תקופת ההפעלה של חוות המכלים הקבועה
סך השווה לדמי ההרשאה המשולבים את מלוא ההעיכוב, 

(, 777%בשיעור הנקוב עבור חוות המכלים הקבועה ) ברמון
וזאת על אף שטרם החל להעניק את השירותים בחוות 

 .המכלים הקבועה

לעיל,  12.2.3.1 -12.2.3.2 מבלי לגרוע בשום צורה ואופן מהוראות סעיפים  .72.2.3.3
התעכב המפעיל בהשלמת עבודות ההתאמה וההערכות בשדות התעופה 

חודשים ו/או התעכב  6הקיימים )כולם או חלקם( לפרק זמן העולה על 
בשדה ביחס לחוות המכלים הזמנית המפעיל בהשלמת עבודות ההקמה 

ו/או בעבודות ההתאמה ביחס לחוות המכלים הקבועה  ןהתעופה רמו
אזי מבלי לגרוע מכל , חודשים 6עולה על ה לפרק זמן, בשדה התעופה רמון

יהווה הדבר , זכות העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין
, על פי שיקול דעתה הפרה יסודית של החוזה והרשות תהיה רשאית

)כולו או חלקו(, לרבות בדרך של גריעת את החוזה הבלעדי והמוחלט לבטל 
ימים )בכפוף  37בהודעה מוקדמת של שדות תעופה מתכולת ההרשאה, 

 לכך שההפרה לא תוקנה תוך תקופת ההודעה כאמור(. 

השלמת עבודות ההערכות בשדות התעופה הקיימים ו/או במובהר במפורש, כי עיכוב  .72.2.4
נית ו/או עבודות ההתאמה ביחס הזמבהשלמת עבודות ההקמה בחוות המכלים 

ביחס למועדים שנקצבו לשם כך בחוזה, וזאת שלא בשל לחוות המכלים הקבועה 
ות בהן לא אישרה יבו/או בנס להלן 20 ו/או  19 , 18 הנסיבות המתוארות בסעיפים 

יתה ו/או להארכתה של תקופת יאת תקופת העיכוב האמורה, לא יהוו עילה לדח
הזמנית ו/או  ההפעלה בשדות הקיימים ו/או לתקופת ההפעלה בחוות המכלים

 , וכי אלה תחלה בכל מקרה, מהמועד שנקצב עבורן בחוזה. הקבועה

)פינוי  להלן 21 ת ביצוע התחייבויותיו המפורטות בסעיף התעכב המפעיל בהשלמ .72.2.5
ומסירת החזקה בשטחי ומתקני השירות לרשות(, ישלם המפעיל  הנתיקהציוד 

 .להלן 21.8 לרשות פיצוי מוסכם באופן ובתנאים הנקובים לשם כך בסעיף 

לעיל, הנם  12.2.3 -12.2.4  פיםהנקובים בסעים מיהמוסכ הסעדיםמובהר בזאת, כי  .72.2.6
 סעדים מצטברים ולא חילופיים. 

החוזה ו/או קבלת פיצוי  מובהר בזאת, כי קיזוז תקופת ההפעלה ו/או ביטולעוד  .72.2.1
, הנם בתוספת פיצוי מוסכםדמי ההרשאה המשולבים ו/או גביית מוסכם מהמפעיל 

זכות המוקנית לרשות, וכי בנסיבות בהן ממשה הרשות את זכויותיה האמורות 
, מכל מין וסוג. עוד מובהר תשלוםהמפעיל לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או 

מוש זכויותיה האמורות של הרשות על מנת לגרוע  מכל זכות בזאת, כי לא יהיה במי
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לקבל  תזה ו/או על פי הוראות כל דין, לרבות זכוואחרת העומדת לרשות על פי הח
מהמפעיל כל פיצוי ו/או שיפוי בגין נזק, אובדן, תשלום, הוצאה ועלות נוספים 

י סעיף זה שנגרמו לרשות ו/או שבהן נשאה בגין הפרת התחייבויות המפעיל על פ
 לעיל ו/או על פי שאר הוראות החוזה.

 השלמת העבודות לפני פתיחת שדה התעופה רמון לפעילות תעופתית .72.3

עבודות ההתאמה של חוות או  של חוות המכלים הזמניתהשלים המפעיל את עבודות ההקמה 
לפני פתיחת שדה התעופה רמון לפעילות תעופתית, יחולו ההוראות  הקבועההמכלים 
 הבאות: 

המפעיל יישא באחריות המלאה והבלעדית, לשמור על חוות המכלים  .72.3.7
, או הקבועה הזמנית וכן לתחזק, לטפל ולשמר את חוות המכלים /הקבועההזמנית

לרבות כל המתקנים והמערכות הכלולים במסגרתה עד למועד פתיחת שדה התעופה 
את מלוא רמון לפעילות תעופתית, באופן שבו עם פתיחתו יוכל המפעיל להעניק 

, ללא כל עיכוב ו/או הפרעה או הקבועה הזמנית השירותים באמצעות חוות המכלים
כמו כן, יישא המפעיל באחריות להשתתף בהרצה ולבצע את מלוא  מכל מין וסוג.

 לעיל.  9.15 בקשר אליה, כמפורט בסעיף  והתחייבויותי

מובהר כי במידה לעיל,  12.3.1 ום צורה ואופן מהוראות סעיף מבלי לגרוע בש .72.3.2
בשדה התעופה רמון של חוות המכלים הזמנית את עבודות ההקמה השלים המפעיל ו

גם לפני תום  –למען הסר ספק  –)לרבות  תום תקופת ההקמה שנקבעה בחוזהעד ל
, ו/או עבודות ההתאמה בחוות המכלים הקבועה ה בחוזה(תקופת ההקמה שנקבע

אזי , ובמועד האמור טרם נפתח שדה התעופה רמון לפעילות תעופתיתלפי העניין, 
ועד לתחילת  ההתאמהו/או עבודות התקופה שבין מועד השלמת עבודות ההקמה 

תקופת תקופת ההפעלה לחוות המכלים )לאחר תקופת הרצה, ככל שתחול( )להלן: "
לכל סעד, בגינה לא יהיה זכאי "(, לא תחשב כ"השהייה" והמפעיל עיכוב להפעלהה

יצוע ההתחייבויות הנקובות בתשלום, פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג, לרבות בגין 
 הארכת תקופת ההפעלה לפרק זמן השווה לתקופת רבות, ללעיל 12.3.1 בסעיף 
 .להפעלה העיכוב

זה לעיל, יהוו סעד,  12.3 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הסעדים הנקובים בסעיף  .72.3.3
ו/או מלא, סופי, יחיד ובלעדי לנסיבות בהן סיים המפעיל את עבודות ההקמה 

פעילות תעופתית לפני מועד פתיחת שדה התעופה רמון לההתאמה )לפי העניין( 
ומעבר לאמור לא יהיה המפעיל זכאי לכל סעד, פיצוי, שיפוי ותשלום מכל מין וסוג, 
והוא מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר 

 לכך.

 דמי הרשאה משולבים .73

 בדה(ו)לא כולל שדה התעופה אילת וע דמי הרשאה משולבים בשדות הקיימים .73.7

, בשדות הקיימיםבתמורה לקבלת ההרשאה ובשדות הקיימים ההפעלה תקופת  במהלך כל
 כדלקמן:  מצטברסך הב, בשדות קיימים דמי הרשאה משולביםהמפעיל לרשות, ישלם 

בתוספת מע"מ כדין לשנת הפעלה מלאה; ₪,  15,777סך של  -נמל התעופה חיפה   .73.7.7
 וגם

כדין לשנת הפעלה מלאה; בתוספת מע"מ ₪,  7,577סך של  -נמל התעופה ראש פינה  .73.7.2
 וגם

  .בתוספת מע"מ כדין לשנת הפעלה מלאה₪,  22,777סך של  -נמל התעופה בהרצליה  .73.7.3

 בדהודמי הרשאה משולבים בשדה התעופה אילת וע .73.2

בתמורה לקבלת ההרשאה בדה וובמהלך כל תקופת ההפעלה של שדה התעופה אילת וע
הרשאה משולבים בהתאם למנגנון  דמיהמפעיל לרשות, ישלם , בשדות התעופה אילת ועבדה

ובסעיפים  להלן 13.3.1 -13.3.7 סעיפים ב כמפורטדמי הרשאה משולבים בשדה התעופה רמון 
למען הסר ספק, בגין תקופת ההפעלה הראשונה של  , בשינויים המחויבים.להלן 15.3 -15.5 

להלן, בשינויים המחויבים(,  13.3.4 שדה התעופה אילת ועובדה )כהגדרת מונח זה בסעיף 
עובדה ואילת בהתאם כמויות התדלוק המצטברות בשעות התעופה יחושבו דמי ההרשאה ל
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האמורים במהלך השנה הקלנדארית המלאה האחרונה שקדמה לתקופת ההפעלה של שדות 
 התעופה הקיימים.

  דמי הרשאה משולבים ברמון .73.3

המפעיל לרשות, ישלם בגין ההרשאה למתן שירותי התדלוק בשדה התעופה רמון,  .73.3.7
בגין  ברוטו ההכנסותמפדיון  %__ -בסך השווה ל ן, דמי הרשאה משולבים ברמו

הצעת המפעיל )להלן: "בהצעתו למכרז  נקב המפעילאותו , דס"ל שירותי תדלוק
 ,]*יושלם במועד חתימת החוזה, בהתאם לשיעור שנקב המפעיל בהצעתו למכרז[ "(לדמי הרשאה

 הרשאהדמי ה ישיעורבמכפלה נוספת במקדם הנחה/תוספת )באחוזים( )להלן: "ו
כמפורט  ,כמויות תדלוק דס"ל שנצרכו במהלך אותה שנת הפעלה"(, על פי לרמון

  :בטבלה שלהלן

קלנדארית  ת הפעלהבשנ כמות תדלוק דס"ל
 ברמוןמלאה 

ספרות לאחר  2 –]יחושב עד ל  ליטרים)במיליוני 
 (הנקודה[

ההכנסות ברוטו  דמי הרשאה כשיעור מהפדיון
 בגין שירותי תדלוק דס"ל

במכפלת  לדמי הרשאה הצעת המפעילמ 77% ליטרמיליון  1עד 
, שירותי תדלוק דס"למפדיון ההכנסות ברוטו 

מיליוני )בתדלוק הכמות וכל זאת במכפלת 
בשנת ( ספרות לאחר הנקודה 2עד  – ליטרים

מיליון ליטר  1 )עד הפעלה קלנדארית מלאה
 (דס"ל

מיליון ליטר  1נוסחה להמחשה )רלוונטי עד 
 בלבד(:

Z = אחוז דמי הרשאה מהצעת הזוכה 

A  =  כמות תדלוק שנתית במיליוני ליטרים 

B =  אחוז דמי ההרשאה שהציע הזוכה ולא
7%פחות מ   

Z = 10% * A * B 

M = דמי הרשאה 

Z = אחוז דמי הרשאה מהצעת הזוכה 

a = כמות הליטרים 

c = מרווח השיווק בש"ח 

M = Z * a * c 

מהצעת המפעיל לדמי הרשאה במכפלת  777% יטרל מיליון 1-7בין 
שירותי תדלוק דס"ל מפדיון ההכנסות ברוטו 

 מיליון ליטר דס"ל 7עד לכמות תדלוק של 
 בשנת הפעלה קלנדארית מלאה

מובהר, למען הסר ספק, כי בנסיבות בהן 
כמות התדלוק בשנת הפעלה קלנדארית מלאה 

מיליון ליטרים, יחושבו דמי  2תעלה על 
מהצעת  022%בהתאם לאמור ) ההרשאה

המפעיל למדי הרשאה(, בגין כל כמות 
התדלוק לשנת ההפעלה האמורה ולא רק בגין 

 מיליון ליטרים    6 –ל  2המדרגה שבין 

מהצעת המפעיל לדמי הרשאה במכפלת  777% ליטר מיליון 7-77בין 
שירותי תדלוק דס"ל מפדיון ההכנסות ברוטו 

 ליטר דס"ל מיליון 7עד לכמות תדלוק של 
 בשנת הפעלה קלנדארית מלאה

 בתוספת

במכפלת  לדמי הרשאהמהצעת המפעיל  773%
שירותי תדלוק דס"ל מפדיון ההכנסות ברוטו 
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דס"ל ועד  מיליון ליטר 7מעל כמות תדלוק של 
בשנת מיליון ליטר דס"ל  77לכמות תדלוק של 

  הפעלה קלנדארית מלאה

לדמי הרשאה במכפלת מהצעת המפעיל  777% מיליון 77-73בין 
שירותי תדלוק דס"ל מפדיון ההכנסות ברוטו 

 מיליון ליטר דס"ל 7עד לכמות תדלוק של 
 בשנת הפעלה קלנדארית מלאה

 תוספתב

במכפלת  לדמי הרשאהמהצעת המפעיל  773%
שירותי תדלוק דס"ל מפדיון ההכנסות ברוטו 

דס"ל ועד  מיליון ליטר 7מעל כמות תדלוק של 
בשנת מיליון ליטר דס"ל  77 לכמות תדלוק של

 הפעלה קלנדארית מלאה

 בתוספת 

במכפלת  לדמי הרשאהמהצעת המפעיל  776%
שירותי תדלוק דס"ל מפדיון ההכנסות ברוטו 
דס"ל  מיליון ליטר 77מעל כמות תדלוק של 
מיליון ליטר דס"ל  73ועד לכמות תדלוק של 

 בשנת הפעלה קלנדארית מלאה

הצעת המפעיל לדמי הרשאה במכפלת מ 777% מיליון 73למעלה מ 
שירותי תדלוק דס"ל מפדיון ההכנסות ברוטו 

 מיליון ליטר דס"ל 7עד לכמות תדלוק של 
 בשנת הפעלה קלנדארית מלאה

 תוספתב

במכפלת  לדמי הרשאהמהצעת המפעיל  773%
שירותי תדלוק דס"ל מפדיון ההכנסות ברוטו 

דס"ל ועד  מיליון ליטר 7מעל כמות תדלוק של 
בשנת מיליון ליטר דס"ל  77מות תדלוק של לכ

 הפעלה קלנדארית מלאה

 בתוספת 

במכפלת  לדמי הרשאהמהצעת המפעיל  776%
שירותי תדלוק דס"ל מפדיון ההכנסות ברוטו 
דס"ל  מיליון ליטר 77מעל כמות תדלוק של 
מיליון ליטר דס"ל  73ועד לכמות תדלוק של 

 בשנת הפעלה קלנדארית מלאה

 בתוספת 

במכפלת  לדמי הרשאהמהצעת המפעיל  777%
שירותי תדלוק דס"ל מפדיון ההכנסות ברוטו 
דס"ל  מיליון ליטר 73מעל כמות תדלוק של 

 בשנת הפעלה קלנדארית מלאה

 13.3.1  סעיףטבלה שבמובהר במפורש, כי שיעורי דמי ההרשאה לרמון הנקובים ב .73.3.2
אך ורק לשירותי התדלוק שהוענקו על ידי המפעיל בחוות המכלים  יםתייחסלעיל, מ

הקבועה. עבור שירותי התדלוק שהעניק המפעיל בחוות המכלים הזמנית, יעמוד 
כל אחת בהנקובים לרמון משיעורי דמי ההרשאה  15%שיעור דמי ההרשאה על 

 לעיל.  13.3.1  בסעיףמהשורות שבטבלה הנקובה 

ימנו החלה תקופת ההפעלה של חוות המכלים הקבועה במהלך שנת הפעלה, אזי  .73.3.3
ובחוות  דלוק שנצרכו בחוות המיכלים הזמניתלצורך אותה שנת הפעלה כמויות ת

בגין שנת ההפעלה האמורה שיעור דמי ההרשאה לרמון המכלים הקבועה גם יחד. 
בהתאם לכמויות התדלוק המצטברות  לעיל 13.3.1  עיףבסבטבלה שהנקוב יהיה זה 

לצד האמור, בנסיבות המתוארות, תערוך  .בחוות המכלים הזמנית והקבועה יחדיו
הרשות תחשיב של החלק היחסי של כמויות התדלוק בכל אחת מחוות המכלים 

החלק היחסי של דמי ההרשאה המשולבים מתוך סה"כ כמויות התדלוק. בגין 
לרמון, המשקף את כמות התדלוק בחוות המכלים הזמנית מתוך סה"כ כמות 

  לעיל.  13.3.2 כמפורט בסעיף  25%התדלוק, יהיה המפעיל זכאי להנחה בשיעור של 
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ומהוראות סעיף  7.5.2.3 סעיף  אין באמור בסעיף זה, על מנת לגרוע מהוראות
       לעיל.  12.2.3.2.3 

ועד לתום שנת ההפעלה המלאה  ברמוןעם תחילתה של שנת ההפעלה הראשונה  .73.3.4
תקופת ההפעלה : "יחדיו ,)להלן חודשים קלנדאריים מלאים( 72)ברמון הראשונה 
ששיעור דמי  , כךברמון דמי הרשאה משולביםלרשות , ישלם המפעיל "(הראשונה

בשדות התעופה אילת ההרשאה לרמון, יקבע לפי כמויות תדלוק דס"ל שנצרכו 
מועד תחילת ל שקדמההשנה הקלנדרית המלאה האחרונה במהלך , במצטברועובדה 

  .הראשונהתקופת ההפעלה 

של שנת  37.3לכל שנת הפעלה של חוות המכלים )ולראשונה החל מיום  37.3עד ליום  .73.3.5
(, תחשב הרשות את כמויות הדס"ל הראשונהההפעלה  תקופתלההפעלה העוקבת 

)בליטרים( אותו צרכו הצרכנים במהלך שנת ההפעלה הקודמת, בשדה התעופה 
 רמון.

שנות ההפעלה בגין תקופת ההפעלה הראשונה ויתר דמי ההרשאה המשולבים ברמון  .73.3.6
 באופן הבא:   העוקבות, יחושבו

שיעור דמי ההרשאה לרמון  ןיעודכ, ת ההפעלה הראשונהתקופבגין  .73.3.6.7
הרלוונטי עבור התקופה האמורה )ובהתאם גם סכום דמי ההרשאה 

)בליטרים(, אותו צרכו הצרכנים במהלך הדס"ל כמויות לבהתאם לרמון(, 
 .הראשונהתקופת ההפעלה 

חודשים  72לה הראשונה על פרק זמן של עלה משך תקופת ההפע
קלנדאריים, תחושב כמות הדס"ל הרלוונטית באופן הבא: סה"כ כמות 
הדס"ל )בליטרים(, אותו צרכו הצרכנים במהלך תקופת ההפעלה 
הראשונה חלקי מספר החודשים במהלכם נמשכה תקופת ההפעלה 

 . 72במכפלת המספר הראשונה, והכול 

קופת ההפעלה הראשונה, יעמדו על סך השווה דמי ההרשאה לרמון בגין ת
לשיעור המעודכן של דמי ההרשאה לרמון )המחושב בהתאם לכמויות 
הדס"ל שנצרכו במהלך שנת ההפעלה הראשונה כאמור בסעיף זה לעיל(, 

שנצברה הפדיון ההכנסות ברוטו בגין שירותי תדלוק דס"ל במכפלת 
 במהלך כל תקופת ההפעלה הראשונה. 

, ברמון ובכל שנת הפעלה עוקבתהפעלה המלאה השנייה החל משנת ה .73.3.6.2
, בהתאם לשיעור לרמוןמשולבים דמי ההרשאה ישלם המפעיל לרשות, 

 . לשנת ההפעלה הקודמת ןהמעודכדמי ההרשאה לרמון 

של שנת  37.3ועד ליום ) ואילך בהתאם, בגין שנת ההפעלה המלאה השנייה .73.3.6.3
המשולבים לרמון בגין  , יבוצע עדכון של דמי ההרשאה(ההפעלה העוקבת

שנת ההפעלה האמורה, בהתאם לכמויות הדס"ל )בליטרים(, אותו צרכו 
ויחולו בעניין זה  הצרכנים במהלך שנת ההפעלה שבגינה מתבצע העדכון

 לעיל, בשינויים המחויבים.  13.3.6.1 הוראות סעיף 

 72ה האחרונה ברמון פחת מפרק זמן של במידה ומשך שנת ההפעל .73.3.6.4
תחושב כמות הדס"ל הרלוונטית לשנת ההפעלה חודשים קלנדאריים, 

האמורה באופן הבא: סה"כ כמות הדס"ל )בליטרים(, אותו צרכו הצרכנים 
במהלך שנת ההפעלה האחרונה חלקי מספר החודשים במהלכם נמשכה 

 . 72שנת ההפעלה האחרונה, והכול במכפלת המספר 

   -וגם-

בתוספת מע"מ , ם נלוויםבגין שירותי ברוטו ההכנסותמפדיון  77% -סך השווה ל  .73.3.1
 . כדין

ככל שלא תהיה שנה ברמון האחרונה  ההפעלהבשנת וברמון הראשונה  ההפעלהבשנת  .73.4
, ישלם המפעיל לרשות את החלק היחסי של דמי ההרשאה המשולבים, קלנדרית מלאה

  במהלכה ניתנה לו ההרשאה למתן השירותים. הההפעלשל שנת היחסי המתאים לחלקה 
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 המשולביםעדכון דמי ההרשאה  .74

 )למעט שדה תעופה אילת ועבדה( בשדות הקיימיםמשולבים עדכון דמי הרשאה  .74.7

 דמי ההרשאה בשדות הקיימים יעודכנו באופן הבא: 

 המחירים מדדלחודשי עדכון  .74.7.7

)כלומר, סך לעיל  13.1 הנקובים בסעיף דמי ההרשאה המשולבים הסך החודשי של 
וכפי שיעודכן  לעיל 13.1 הנקובים בסעיף מדמי ההרשאה המשולבים,  7/72השווה ל 

חודש ביום הראשון לכל  ן, יעודכלהלן( 14.1.2 מעת לעת בהתאם להוראות סעיף 
בהתאם , מהחודש הקלנדארי שבמהלכו החלה תקופת ההפעלה, החל קלנדארי

המחירים  ביחס למדדהאמור,  במועד העדכוןמדד הידוע לשיעור השינוי של 
 .הבסיסי

התעופה אילת  ות)למעט שד בשדות קיימיםמשולבים דמי הרשאה של  שנתיעדכון  .74.7.2
 בדה(ווע

יום החל מולראשונה לכל שנת הפעלה בשדות הקיימים ) 37.3ום עד לי .74.7.2.7
בשדות  לשנת ההפעלה המלאה השנייההעוקבת שנת ההפעלה של  37.3

 ליטרים( אותןב)דס"ל ההקיימים(, תחשב הרשות את כמויות התעופה 
, וזאת בנפרד עבור כל אחד הקודמתצרכו הצרכנים במהלך שנת ההפעלה 

 משדות התעופה הקיימים.

שדות התעופה הקיימים יעודכנו כל אחד מלהמשולבים י ההרשאה דמ .74.7.2.2
 באופן הבא:  

יעודכנו דמי השנייה שנת ההפעלה המלאה גין בלראשונה  .74.7.2.2.7
ההרשאה לכל אחד משדות התעופה הקיימים בהתאם לפער 

, אותו צרכו או השליליהחיובי  )בליטרים( של דס"להכמויות 
, בכל אחד הצרכנים במהלך שנת ההפעלה האמורה )בנפרד

השנתיות  דס"להמשדות התעופה הקיימים(, לבין כמויות 
)להלן:  אותן צרכו במהלך שנת ההפעלה המלאה הראשונה

תחילה "(, באופן שבו יוכפל לשדות קיימים פער הכמויות"
 75% - בסך השווה לבשדות קיימים לדס"ל פער הכמויות 

דה סך העדכון השנתי לכל ש)להלן: "ממרווח השיווק לדס"ל 
סך או יופחת, לפי העניין, ולאחר מכן, יתווסף  "(תעופה קיים

כל שדה תעופה קיים, לדמי ההרשאה להעדכון השנתי 
    לעיל. 13.1 בסעיף עבורו הנקובים המשולבים 

ואילך, יעודכנו דמי ההרשאה השלישית בשנת ההפעלה  .74.7.2.2.2
תעופה קיים, באופן ובתנאים הנקובים המשולבים לכל שדה 

לעיל, באופן שבו דמי ההרשאה המעודכנים  14.1.2.2.1 בסעיף 
לשנת ההפעלה הקודמת, יהוו גם את דמי ההרשאה 

מוצרי בגין שנת ההפעלה העוקבת ואילו כמויות המשולבים 
ה הקודמת, יהוו את השנתית שנצברו בשנת ההפעלהדלק 

הבסיסיות לשנת ההפעלה העוקבת מוצרי הדלק כמויות 
במסגרת האמור יעודכנו דמי לצורך חישוב פער הכמויות. 

לכל אחד משדות התעופה הקיימים  המשולבים ההרשאה
, השלילי או החיוביבהתאם לפער הכמויות )בליטרים(, 

בגינה אותו צרכו הצרכנים במהלך שנת ההפעלה לדס"ל 
השנתיות הבסיסיות אותן דס"ל לבין כמויות  בצע העדכון,מת

ובהתאם, צרכו הצרכני במהלך שנת ההפעלה הקודמת 
, סך העדכון השנתי לכל שדה תעופה קיים, יתווסף או יופחת

בגינה המעודכנים לשנת ההפעלה המשולבים לדמי ההרשאה 
 . מתבצע העדכון

 דמי ההרשאה המשולבים -תנאי תשלום והתחשבנות  .75

 בשדות קיימים שלום חודשי של דמי ההרשאה המשולביםת .75.7
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)עד שנת ההפעלה לעיל  13.1 ף בגינם בסעי יםהנקוב כומיםבסהמשולבים דמי ההרשאה 
)החל מתום שנת ההפעלה  לעיל 14.1.2 כפי שיעודכנו על פי סעיף המלאה הראשונה( או 
ביום הראשון לכל  תשלומים חודשיים שווים 72 -מראש, ב , ישולמו ראשונה המלאה ואילך(

בהתאם להוראות המחירים לאחר הצמדתו של כל תשלום כאמור למדד , קלנדארי חודש
התשלום החודשי של דמי )להלן: " לת תקופת ההפעלההחל מתחי, וזאת לעיל 14.1  סעיף

  ."(ההרשאה המשולבים

חודשים  72בשנת ההפעלה הראשונה ובשנת ההפעלה האחרונה, שאינן בנות מובהר, כי 
קלנדאריים מלאים, ישולם התשלום החודשי של דמי ההרשאה המשולבים כאמור, אך ורק 

 ההפעלה הרלוונטית.  בגין החודשים הקלנדאריים שנותרו לסיומה של שנת

 בשדות קיימים תשלום שנתי של דמי ההרשאה המשולבים .75.2

והחל מתום שנת ההפעלה המלאה החישוב,  מושא ההפעלההעוקבת לשנת  ההפעלהבשנת 
שהמפעיל חייב  המשולביםיבוצעו פעולות שעניינן חישוב ותשלום סך דמי ההרשאה , השנייה

 כדלקמן:  וב, נשוא החיש ההפעלהבתשלומם לרשות בגין שנת 

 לשנת ההפעלה העוקבת, יבוצעו הפעולות הבאות:  37.3עד ליום  .75.2.7

לשנת המעודכנים המשולבים ההרשאה דמי סך הרשות תחשב את  .75.2.7.7
דמי לעיל )להלן: " 14.1.2.2 ההפעלה הקודמת בהתאם להוראות סעיף 

"(. כמו כן, תחשב הרשות הקודמתההרשאה המעודכנים לשנת ההפעלה 
סה"כ התשלומים החודשיים של דמי ההרשאה המשולבים שהמפעיל  את

לעיל  15.1 חב בתשלומם בגין שנת ההפעלה הקודמת, כמפורט בסעיף 
 ."(הסך המצרפי של דמי ההרשאה המשולבים)להלן: "

הרשות תשיב למפעיל, לפי העניין, את ההפרש המפעיל ישלם לרשות או  .75.2.7.2
לבין דמי ההרשאה המשולבים לשנת ההפעלה הקודמת )ככל שקיים(, בין 

עבור כל שדה  –, וזאת כאמור המשולבים הסך המצרפי של דמי ההרשאה 
 .תעופה קיים בנפרד

 ברמון תשלום חודשי של דמי ההרשאה המשולבים .75.3

וצעו הפעולות הבאות שעניינן חישוב ותשלום יבקלנדארי, לכל חודש  75 -עד היום ה  .75.3.7
, שהמפעיל חייב בתשלומם לרשות המשולבים ברמון סך דמי ההרשאה החודשיים
 בגין החודש הקודם, כדלקמן:

לעיל, דוח  15.3.1  המפעיל יגיש לאישור הרשות קודם למועד הנקוב בסעיף .75.3.7.7
 דס"ל משירותי תדלוקברוטו  ההכנסותכונה את סך פדיון חודשי המבטא נ

 , כמפורט בסעיףוכן את סך פדיון ההכנסות ברוטו משירותים נלווים
וכן את תחשיב הסך  הקודםהקלנדארי החודש  מהלך, וזאת בלהלן 15.5.3 

המפעיל לשלם לרשות עבור החודשי של דמי ההרשאה המשולבים אותו על 
ההכנסות ברוטו משירותי תדלוק וכשיעור החודש האמור, כשיעור מפדיון 

סעיפים , בהתאם להוראות מפדיון ההכנסות ברוטו משירותים נלווים
  .("ההכנסותהסך החודשי מפדיון ": , יחדיולהלן)לעיל  13.3.1 -13.3.7 

בגין החודש הסך החודשי מפדיון המכירות לרשות את המפעיל ישלם  .75.3.7.2
 . החולף

 ברמון תשלום שנתי של דמי ההרשאה המשולבים .75.4

ההפעלה  תקופתוהחל מתום החישוב,  מושא ההפעלההעוקבת לשנת  ההפעלהבשנת 
שהמפעיל  המשולביםתשלום סך דמי ההרשאה יבוצעו פעולות שעניינן חישוב ו, הראשונה

 כדלקמן:  נשוא החישוב,  ההפעלהחייב בתשלומם לרשות בגין שנת 

 לשנת ההפעלה העוקבת, יבוצעו הפעולות הבאות:  37.3עד ליום  .75.4.7

המעודכנים לשנת המשולבים סך דמי ההרשאה הרשות תחשב את  .75.4.7.7
לעיל. כמו כן,  13.3.5 -13.3.6 ההפעלה הקודמת בהתאם להוראות סעיף 

סה"כ התשלומים החודשיים של דמי ההרשאה  תחשב הרשות את
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המשולבים שהמפעיל חב בתשלומם בגין שנת ההפעלה הקודמת, כמפורט 
  .לעיל 15.3 בסעיף 

את ההפרש )ככל שקיים(, או הרשות תשיב למפעיל המפעיל ישלם לרשות  .75.4.7.2
בין דמי ההרשאה המשולבים לשנת ההפעלה הקודמת לבין דמי ההרשאה  

  .המעודכנים המשולבים

 ניהול ספרים, דיווחים, ביקורת ותשלום הפרשים .75.5

 :את כדלקמןהמפעיל מתחייב בז

ות מלאים ומדויקים של מכירותיו במסגרת מתן לנהל ולהחזיק במשרדיו חשבונ .75.5.7
את פדיון וכן השירותים, שיפורט בהם, מדי יום ביומו, בכל תקופת ההפעלה, 

 הרישום.  למועדברוטו  המכירות

לשמור ולהחזיק במשרדיו האמורים את כל הקבלות, האישורים, החשבונות, המידע  .75.5.2
לרבות העתקי דיווחים הממוחשב ומסמכים אחרים הנוגעים לרישומים האמורים, 

סיום  ממועד ושנתיים נוספות  לשלטונות המס, וכל זאת במשך תקופת ההתקשרות
 תקופת ההתקשרות. 

, דוח כספי חודשי של פדיון קלנדארי ימים מתום כל חודש 75להגיש לרשות, תוך  .75.5.3
 ההכנסות ברוטופדיון שחלף, המראה את הקלנדארי חודש גין הברוטו ב המכירות

כן פירוט הסך ולוק וכן פדיון ההכנסות ברוטו משירותים נלווים משירותי תד
)הדוח הכספי הראשון  בחודש האמורלהם זכאית הרשות  החודשי מפדיון ההכנסות,

 . העוקב לחודש הראשון של תקופת ההפעלה(הקלנדארי חודש ל 75 - עד ליום היוגש 

א מוש, הכנסותהן וכן הסך החודשי מפדיו ברוטו ההכנסותמוסכם בזאת שסך פדיון 
. בוצעה מכירה של בשקלים חדשיםבכל מקרה,  וח החודשי האמור, ידווחהדו

 שירותברוטו של ה המכירות, יחושב סך פדיון אחר מטבע זרבכלשהו  שירותמוצר/
או  החליפין היציג של המטבע הזר האמור , בהתאם לשערבשקלים חדשיםהאמור, 

בנק ישראל בשעה כפי שיפורסם על ידי , כל שער חליפין יציג אחר שיבוא במקומו
 מועד המכירה. בבוקרו של  71:77

אישור מהבנק הרלוונטי בדבר ביצוע יצורף לעיל, זה  לדוח החודשי האמור בסעיף
הפקדה, או העברה ישירה לחשבון הבנק של הרשות, של הסכום המגיע לרשות, אם 

 . מגיע, לפי אותו דוח

שנתי, כספי  דיווחשלאחר תום כל שנת הפעלה,  37.5יום יאוחר מלא  להגיש לרשות, .75.5.4
מוצרי דלק פירוט כמויות )ליטר( יצוינו  מסגרתובבנוסח המצורף כנספח לחוזה, 

אותן צרכו הצרכנים במהלך שנת ההפעלה הקודמת, בפילוח  )דס"ל ובנזין תעופתי(
; תחשיב פער הכמויות שבין ושדה התעופה רמון( קיים)שדה תעופה לכל שדה תעופה 

)שדה שנת ההפעלה מושא החישוב לבין שנת ההפעלה הקודמת לה לכל שדה תעופה 
וכן כאמור ; סך העדכון השנתי לכל שדה תעופה ושדה התעופה רמון( קייםתעופה 

 . "(הדוח השנתי)להלן: " דמי ההרשאה המעודכנים לשנת ההפעלה מושא החישוב

הרלוונטי בדבר ביצוע אישור מהבנק יצורף לעיל,  זה האמור בסעיף השנתילדוח 
הפקדה, או העברה ישירה לחשבון הבנק של הרשות, של הסכום המגיע לרשות, אם 

 . מגיע, לפי אותו דוח

 כמו כן, יצורפו לדוח החודשי גם כל אלה:  .75.5.5

סך מחזור העסקאות אותן ביצע בעל ההרשאה במהלך שנת ההפעלה, על  .75.5.5.7
יפרט בכתב, כל פי דוחות מע"מ שהוגשו בגין שנת הפעלה. בעל ההרשאה 

שדווח על ידו במסגרת מחזור העסקאות חוסר התאמה שיתגלע בין 
 הדיווח השנתי לבין זה הנקוב בדוחות המע"מ שהוגשו בגין שנת הפעלה. 

על פי דרישת הרשות במסגרת בדיקות ביקורת שוטפות שיערכו על ידה  .75.5.5.2
)ככל שיערכו(, יפרט בעל ההרשאה את סך מחזור העסקאות אותן ביצע 

צדדים קשורים )לא כולל מע"מ(, במהלך שנת הפעלה שהסתיימה.  עם
במסגרת הפירוט האמור, ינקוב בעל ההרשאה את פרטי הצדדים 

 הקשורים, היקף העסקאות שבוצעו עימם, מועדיהם והיקפם. 
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לדיווח השנתי, יצרף בעל ההרשאה אישור מקורי מטעם רואה החשבון  .75.5.5.3
 רף כנספח לחוזה. המבקר של בעל ההרשאה, וזאת בנוסח המצו

 הדוח השנתי יאושר וייחתם על ידי נושא משרה בבעל ההרשאה.   .75.5.5.4

של סכום כלשהו הרשות חייבת בתשלומו היה ובעקבות הדיווח השנתי כאמור, תהא  .75.5.6
. מובהר, כי מעבר לנסיבות האמורות ריבית בסיסיתהסכום האמור שא יי, למפעיל

אחרת ריבית בית בסיסית או לא תהא הרשות חייבת לשלם למפעיל בשום מקרה רי
של חייב בתשלומו מכל מין וסוג. היה ובעקבות הדיווח השנתי כאמור, יהיה המפעיל 

 סעיףריבית פיגורים בהתאם להוראות  הסכום האמורשא יירשות, לסכום כלשהו 
זה על מנת לגרוע מחבותו של  מובהר בזאת, כי לא יהיה באמור בסעיף. להלן 30 

המפעיל לתשלום ריבית פיגורים, בכל מקרה בו התעכב בתשלום כלשהו לרשות, 
, בשני )כפי שתהא מעת לעת( חישוב הריביתלהלן.  30  סעיףבהתאם להוראות 

ותה שנת הפעלה ועד ייערך בגין התקופה שתחילתה ביום האחרון של א המקרים,
, למעט בנסיבות בהן התעכב המפעיל בהגשת הדיווח השנתי למועד תשלום בפועל

 של שנת ההפעלה העוקבת.  37.5שאז תחושב הריבית בה חייבת הרשות עד ליום 

בכל עת, ובכל תדירות שהיא, לרבות חודשית, רבעונית, חציונית ושנתית, לאפשר  .75.5.1
זה, לעיין, לבדוק ולבקר את ספרי המפעיל  למבקר שיתמנה על ידי הרשות לצורך

ואת כל המסמכים המתייחסים אליהם, המתייחסים לפעילות נשוא חוזה זה, 
הקשורים לדעת המבקר האמור, על פי שיקול דעתו, למתן השירותים, לרבות דיווחי 

 המפעיל לשלטונות המס השונים ומאזני בוחן של המפעיל. 

 סבמסגרת הדוח השנתי, גם פירוט המתייח הרשות תהיה רשאית לדרוש מהמפעיל .75.5.1
( כמויות )ליטר( בנזין תעופתי אותן צרכו הצרכנים, בפילוח חודשי iלכל אלה: )

( פירוט כמויות iiובהתייחס כל אחד משדות התעופה, לרבות זהות הצרכן הרלוונטי; )
של מוצרים נלווים שסופקו לצרכנים, כשהפירוט האמור מפולח על פי חודשים, 

 ת זהות הצרכן הרלוונטי. לרבו

דוחות כספיים שנתיים מבוקרים של המפעיל בתוך  , על פי דרישתה,להגיש לרשות .75.5.7
 ימים ממועד אישורם על ידי הגורמים המוסמכים במפעיל.  37

להמציא לרשות או למבקר מטעמה כל הסבר או מסמך שיידרשו במסגרת בדיקת  .75.5.77
 הדוחות שהגיש המפעיל.

 ת הוראות כלליו –תשלומים  .76

מס ערך מוסף או כל מס לכל תשלום שחובת תשלומו מוטלת על המפעיל על פי החוזה יתווסף  .76.7
ישולם ביחד, במצורף, ובאותו מועד בו ישולם התשלום שבגינו הוא  אשראחר יבוא במקומו, 

 משולם. 

פי החוזה במועד שנקבע -עלבו תשלום שהוא חייב  כלהמפעיל מתחייב לשלם לרשות  .76.2
"המועד שנקבע  -לא קיבל דרישה לתשלומם לפני המועד הנקוב. לצורך זה , גם אם מולתשלו

לתשלום" הוא יום העסקים הבנקאי של אותו תאריך, כמשמעו בהוראות נגיד בנק ישראל 
לא נקבע מועד  .7717-סמכותו לפי חוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א חמכושהוצאו 

ממועד הפקת החיוב  75 -יאוחר מהיום ה  לאלתשלום על פי החוזה, יבוצע התשלום האמור 
 . על ידי הרשותבגינו 

פי החוזה יתבצע באמצעות הפקדה -המפעיל מתחייב שכל תשלום לרשות שהוא חייב בו על .76.3
או העברה בנקאית שיבצע המפעיל ישירות לחשבון בנק של הרשות, כפי שייקבע על ידה. 

 הוראה לחיוב חשבון, ימת החוזה,לצורך ביצוע האמור, ימציא המפעיל לרשות, במועד חת
ההוראה "להלן: ) בנוסח המצורף כנספח לחוזה, כשהיא חתומה על ידי בנק המפעיל והמפעיל

"(. הרשות תהא רשאית לעשות שימוש בזכותה לחייב את חשבונו של המפעיל לחיוב חשבון
להודיע על מבלי שתהא חייבת , על פי כתב ההוראה לחיוב חשבון, על פי שיקול דעתה הבלעדי

ובקשר עם כל תשלום שחובת תשלומו מוטלת על המפעיל על פי הוראות  כך למפעיל מראש
 החוזה.  

תשלומים המוטלים על למען הסר ספק מוסכם ומובהר בזאת, כי שיעורם ו/או סכומם של  .76.4
המפעיל בהתאם להוראות החוזה, אינם ניתנים לשינוי ולא יהיו מושפעים ו/או קשורים, בין 

ן ובין בעקיפין, משינויים כלשהם )הגדלה, הקטנה או ביטול( שיחולו, אם יחולו, במישרי
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ו/או בגין עדכונים במיסים ו/או בהיטלים, ישירים ו/או עקיפים, החלים על מתן השירותים 
, והמפעיל מצהיר ומתחייב בזאת, ושינויים רגולטוריים בקשר אליהם על פי הוראות כל דין

וותר על כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בעניין מראש ובמפורש, כי הוא מ
  מהעניינים המפורטים לעיל ובכל הכרוך בהם.

 עלות ההשקעההחזר  .71

 בנסיבות בהן לא בוטל החוזההזמנית סך עלות השקעה לתכנון והקמה בגין חוות המכלים  .71.7
 במהלך תקופת התכנון או תקופת ההקמה 

 ןת אותיומפעיל יהיה זכאי להחזר העלוה בזאת במפורש בין הצדדים, כי מוסכם .71.7.7
בחוות עבודות ההקמה של הציוד הקבוע התכנון ו/או ביצוע  עריכתהשקיע במסגרת 

)במהלך תקופת התכנון וההקמה  רמוןשבשדה התעופה בלבד הזמנית המכלים 
לתכנון  ההשקעה עלות סך)בחוזה זה: " וזאת בסכום הנמוך מבין אלה, בלבד(

 ע"מ כדין:ובתוספת מ"(, ולהקמה

, בהתאם לנקוב בסעיף בה נשא המפעיל בפועלהמלאה והכוללת  העלות .71.7.7.7
של חוות לצורך עריכת התכנון וביצוע עבודות ההקמה  להלן, 17.5.2 

 ותרכיבי העבודשל במהלך תקופת התכנון וההקמה,  הזמנית המכלים
רק לציוד  –למען הסר ספק  –המתייחסים  ,ההנחיות בנספחהמפורטים 

 "(; בפועל ההשקעה עלות)להלן: "בלבד הזמנית הקבוע במשבצת הקרקע 

 לחילופין  או

ושמונה שלושה מיליון ₪  3,177,777 -בסך השווה ל מקסימאלית עלות .71.7.7.2
, "(המקסימאלית ההשקעה עלות)להלן: "שקלים חדשים( מאות אלף 

   .בתוספת מע"מ כדין

לשיעור השינוי  הוצמד פעם אחת במלואתהמקסימאלית, ההשקעה עלות  מובהר, כי .71.7.2
( המועד בו אישרה הרשות, i: )מבין אלה המוקדםבמדד התשומות הידוע במועד 

 אולעיל;  9.14 כמפורט בסעיף בחוות המכלים בכתב, למפעיל את השלמת העבודות 
(ii המועד )כפי שהוא הזמנית ההקמה של חוות המכלים עבודות קבוע להשלמת ה

 נקוב בלוח הזמנים, הכול ביחס למדד התשומות הבסיסי. 

זה, העלות  17.1.2 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מלבד ההצמדה האמורה בסעיף  .71.7.3
נון והקמה ו/או סך עלות ההשקעה המקסימאלית ו/או סך עלות ההשקעה בתכ

, לא יתווספו בשום )כהגדרתם להלן( לחלקי עבודות ו/או לסך עלות ההשקעה בתכנון
 מקרה, כל הפרשי הצמדה ו/או ריבית מכל מין וסוג.        

במהלך תקופת התכנון או  סך עלות ההשקעה לתכנון ולהקמה בנסיבות בהן בוטל החוזה .71.2
 ההקמה

עבודות  בוטלו)או  בנסיבות בהן בוטל החוזה ין הצדדים, כיבזאת במפורש ב מוסכם .71.2.7
המפעיל , התכנון ו/או עבודת ההקמה של חוות המכלים הזמנית, מכל סיבה שהיא(

עבודות התכנון ו/או ביצוע  עריכתהשקיע במסגרת  ןת אותיויהיה זכאי להחזר העלו
בתמנע שבשדה התעופה הזמנית בלבד בחוות המכלים ההקמה של הציוד הקבוע 

כשהיא מחושבת בהתאם להוראות בלבד , )במהלך תקופת התכנון וההקמה בלבד(
 : בשיעורים המתוארים להלן זאת וכללהלן, בתוספת מע"מ,  17.3 סעיף 

על ידי של חוות המכלים הזמנית  1עבודות התכנון ו1או ההקמהביטול החוזה .71.2.2
 הפרת חוזה על ידי המפעילהרשות עקב 

עבודות התכנון ו/או ההקמה של חוות המכלים הזמנית ו/או  החוזהבוטל  .71.2.2.7
ובתנאים הנקובים באופן על ידי הרשות בגין הפרת החוזה על ידי המפעיל, 

 להלן, יחולו ההוראות המפורטות להלן: 22.1 בסעיף 

עבודות התכנון ו/או ההקמה של ו/או בוטלו טל החוזה וב .71.2.2.7.7
 התכנון, לא יהיהבמהלך תקופת חוות המכלים הזמנית 

הזכאי מפעיל להחזר עלות השקעה וכן לכל פיצוי ו/או שיפוי 
ו/או תשלום מכל מין וסוג, וכל זאת מבלי לגרוע מזכויות 

, לרבות זכותה לכל פיצוי ו/או הרשות על פי הוראות החוזה
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זקים ו/או תשלומים שנגרמו לה ו/או שבהן שיפוי בשל נ
 . נדרשה לשאת, בשל הפרת התחייבויות המפעיל

עבודות התכנון ו/או ההקמה של ו/או בוטלו החוזה  בוטל .71.2.2.7.2
, יהיה המפעיל במהלך תקופת ההקמהחוות המכלים הזמנית 

מסך עלות  17% זכאי להחזר עלות השקעה בשיעור של
 17.3.1 זה בסעיף  ההשקעה לחלקי עבודות )כהגדרת מונח

וכל זאת מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי הוראות  להלן(
החוזה, לרבות זכותה לכל פיצוי ו/או שיפוי בשל נזקים ו/או 
תשלומים שנגרמו לה ו/או שבהן נדרשה לשאת, בשל הפרת 

להלן,  17.4  התחייבויות המפעיל, לרבות כמפורט בסעיף
 .להלן 17.5.2 ובשים לב להוראות סעיף 

מטעמי נוחות  ביטול החוזה1עבודות התכנון ו1או ההקמה של חוות המכלים הזמנית .71.2.3
 מטעמי השהייה או 

התכנון ו/או ההקמה של חוות המכלים עבודות בוטלו ו/או  החוזהבוטל  .71.2.3.7
שלא בגין הפרת החוזה על ידי המפעיל, באופן על ידי הרשות הזמנית 

מי החוזה על ידי ו/או בוטל להלן,  22.2 ובתנאים הנקובים בסעיף 
מהצדדים בשל נסיבות של השהייה באופן ובתנאים הנקובים בסעיף 

 להלן, יחולו ההוראות המפורטות להלן:  18.2.3 

עבודות התכנון של חוות המכלים ו/או בוטלו טל החוזה וב .71.2.3.7.7
הזכאי מפעיל להחזר  התכנון, יהיהבמהלך תקופת הזמנית 

מסך עלות ההשקעה  777%עלות השקעה בתכנון בשיעור של 
בלי לגרוע מזכויות הרשות על פי הוראות , וכל זאת מבתכנון

החוזה, לרבות זכותה לכל פיצוי ו/או שיפוי בשל נזקים ו/או 
תשלומים שנגרמו לה ו/או שבהן נדרשה לשאת, בשל הפרת 

להלן,  17.4 התחייבויות המפעיל, לרבות כמפורט בסעיף 
 .להלן 17.5.2 ף ובשים לב להוראות סעי

עבודות ההקמה של חוות המכלים ו/או בוטלו החוזה  בוטל .71.2.3.7.2
, יהיה המפעיל זכאי להחזר במהלך תקופת ההקמההזמנית 

מסך עלות ההשקעה לחלקי  777% עלות השקעה בשיעור של
וראות , וכל זאת מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי העבודות

החוזה, לרבות זכותה לכל פיצוי ו/או שיפוי בשל נזקים ו/או 
תשלומים שנגרמו לה ו/או שבהן נדרשה לשאת, בשל הפרת 

להלן,  17.4 התחייבויות המפעיל, לרבות כמפורט בסעיף 
 .להלן 17.5.2 ובשים לב להוראות סעיף 

 על ידי מי מהצדדים מטעמי כוח עליוןביטול  .71.2.4

עבודות התכנון ו/או ההקמה של חוות המכלים בוטלו ו/או  החוזהבוטל  .71.2.4.7
מי מהצדדים בשל נסיבות של כוח עליון, באופן ובתנאים על ידי הזמנית 

 להלן, יחולו ההוראות המפורטות להלן:  19.3 הנקובים בסעיף 

ו/או עבודות התכנון של חוות המכלים הזמנית טל החוזה וב .71.2.4.7.7
הזכאי מפעיל להחזר עלות  התכנון, לא יהיהבמהלך תקופת 

השקעה וכן לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום מכל מין וסוג, 
וכל זאת מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי הוראות החוזה, 

ות זכותה לכל פיצוי ו/או שיפוי בשל נזקים ו/או לרב
תשלומים שנגרמו לה ו/או שבהן נדרשה לשאת, בשל הפרת 

 .רעויהתחייבויות המפעיל, ככל שא

 ו/או עבודות ההקמה של חוות המכלים הזמנית החוזה בוטל .71.2.4.7.2
, יהיה המפעיל זכאי להחזר עלות במהלך תקופת ההקמה

קעה לחלקי מסך עלות ההש 777% השקעה בשיעור של
, וכל זאת מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי הוראות עבודות

החוזה, לרבות זכותה לכל פיצוי ו/או שיפוי בשל נזקים ו/או 
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תשלומים שנגרמו לה ו/או שבהן נדרשה לשאת, בשל הפרת 
להלן,  17.4 התחייבויות המפעיל, לרבות כמפורט בסעיף 

 .להלן 17.5.2 ובשים לב להוראות סעיף 

זה לעיל  17.1 מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי הנסיבות המתוארות בסעיף  .71.2.5
יקות החזר עלות משקפות באופן שלם, מלא, סופי ומוחלט את מלא הנסיבות המצד

וכי המפעיל לא יהיה זכאי להחזר עלות בנסיבות בהן בוטל החוזה השקעה למפעיל 
והוא ו/או לכל תשלום, פיצוי ו/או שיפוי נוספים השקעה בשום מקרה אחר או נוסף 

מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג 
 בקשר לכך.

למען הסר כל ספק, כי בנסיבות בהן בוטל החוזה במהלך תקופת  עוד מובהר בזאת, .71.2.6
מעבר לתשלום החזר עלות  –ההפעלה, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי המפעיל 

לעיל, לכל סעד, פיצוי, שיפוי, תשלום, החזר זה ההשקעה בהתאם להוראות סעיף 
מפעיל מוותר השקעה, תמורה, פיצוי בגין "שווי פרויקט" וכיו"ב, מכל מין וסוג, וה

  בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, תביעה ודרישה בקשר לכך.   

 לחלקי עבודות וסך עלות ההשקעה בתכנון  ההשקעה עלות סך חישוב .71.3

 עלות ההשקעה יחושב, באופן ובתנאים המפורטים להלן:  סך

 לחלקי עבודות ההשקעה עלותסך  .71.3.7

וההקמה של חוות המכלים ו/או בוטלו עבודות התכנון החוזה  בוטל .71.3.7.7
השלמת עבודות ההקמה, מועד  לפניהתכנון אך  השלמתלאחר הזמנית 

לעיל, בנסיבות המצדיקות את החזר עלות ההשקעה  9.14  כמפורט בסעיף
)כולה או חלקה בהתאם להוראות החוזה(, יחושב סך עלות ההשקעה, 

ות הישירות בלבד בהן נשא המפעיל בפועל במהלך התקופה כסכום העלוי
 מרכיבישעד למועד ביטול החוזה, במסגרתו מגולמים, למען הסר ספק, רק 

בהתאם למנגנון המתואר  , וכל זאתההנחיות בנספחהמפורטים  העלויות
סך עלות ההשקעה לחלקי לשם כך בנספח ההנחיות )בחוזה זה: "

 "(. עבודות

הר בזאת, כי סך עלות ההשקעה לחלקי עבודות לא למען הסר ספק מוב .71.3.7.2
המקסימאלית,  ההשקעה סכום השווה למכפלת עלותיעלה בכל מקרה על 

עבודות ההקמה בשיעור הביצוע החלקי של לעיל,  17.1.1.2 הנקובה בסעיף 
  נכון למועד ביטול החוזה. 

החלק  –" עבודות ההקמהביצוע החלקי של שיעור הבחוזה זה: "
)באחוזים( בעבודות ההקמה במשבצת הקרקע אותו השלים המפעיל 

נכון למועד ביטול החוזה, כפי שזה יקבע על ידי הרשות בלבד,  בפועל
באופן יחסי לשיעור הביצוע המקסימאלי לחלקי עבודות הנקוב עבור כל 

לבניה למגורים, לפי התפלגות ההוצאות אחד ממקטעי העבודה במסמך "
 .חוזההמצורף ל ,"פרקי הבניה

 בתכנון ההשקעה עלותסך  .71.3.2

 לפניו/או בוטלו עבודות התכנון של חוות המכלים הזמנית החוזה  בוטל .71.3.2.7
, בנסיבות המצדיקות את החזר עלות ההשקעה )כולה או התכנון השלמת

כסכום חלקה בהתאם להוראות החוזה(, יחושב סך עלות ההשקעה, 
בהן נשא המפעיל בפועל במהלך התקופה שעד שירות בלבד העלויות הי

 מרכיבילמועד ביטול החוזה, במסגרתו מגולמים, למען הסר ספק, רק 
בהתאם למנגנון המתואר  , וכל זאתההנחיות בנספחהמפורטים  העלויות

 "(. סך עלות ההשקעה בתכנוןלשם כך בנספח ההנחיות )בחוזה זה: "

)אך ורק סך עלות ההשקעה בתכנון  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי .71.3.2.2
לא יעלה בכל מקרה על הסכומים במידה וזה יבוצע באמצעות המפעיל(, 

 הבאים:

בוטל החוזה במהלך התקופה שבין תחילת תקופת התכנון  .71.3.2.2.7
ועד לאחר השלמת שלב ג' לתכנון )השלמת תכנון מסמכי 
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מסכום השווה למכפלת תעריף העלות  2.5% –ביצוע( 
החדרים במשבצת הקרקע בלבד )כפי  במספרהמקסימאלית 

 . שאושרו במסגרת תוצרי התכנון הסופיים(

בוטל החוזה במהלך התקופה שבין מועד השלמת שלב ג'  .71.3.2.2.2
לתכנון )השלמת תכנון מסמכי ביצוע( ועד למועד בו החל 

מסכום השווה  3% –המפעיל בפועל את עבודות ההקמה 
למכפלת תעריף העלות המקסימאלית במספר החדרים 

משבצת הקרקע בלבד )כפי שאושרו במסגרת תוצרי התכנון ב
 .הסופיים(

 ההשקעה עלות סך הוכחת .71.4

לתכנון ולהקמה או סך עלות ההשקעה לחלקי  ההשקעה עלותסך  הוכחת לצורך .71.4.7
 המפעילעבודות או סך עלות ההשקעה בתכנון, לפי העניין, וכתנאי לתשלומם, יישא 

הנקובים  המסמכים כל את, חשבונו לע, רשותה של בכתב לאישורבאחריות להמציא 
, החשבונותהאישורים, , האסמכתאות, להלן וכן את כל המסמכים 21.3.3 בסעיף 

 העלות למרכיבי העבודות רכיביל המתייחסים, הכמויות וחישובי החשבוניות
סות לשיעורי הביצוע החלקי , לרבות אסמכתאות המתייחההנחיות בנספח הנקובים

של המבנים הקבועים )ככל שנדרש(, כתב כמויות מלא ומפורט לעבודות שבוצעו על 
ידו הכוללים, על פי דרישת הרשות, מדידות של פרקים מסוימים בכתב הכמויות, 

 וכל זאת תוך התקופה כדלהלן:

חודשים ממועד  3תוך  –לקביעת סך עלות ההשקעה לתכנון ולהקמה  .71.4.7.7
 העבודות. השלמת 

לקביעת סך עלות ההשקעה לחלקי עבודות ו/או סך עלות ההשקעה  .71.4.7.2
  ימים ממועד ביטולו של החוזה.  45תוך  –לפי העניין , בתכנון

תהיה רשאית לדרוש מהמפעיל הוכחות ואסמכתאות נוספות על אלה  הרשות .71.4.2
באחריות המלאה והבלעדית להמציאם  שאיי, והמפעיל לעיל 17.4.1 הנקובות בסעיף 

 רשות, על חשבונו ותוך התקופה אותה תקצוב הרשות לשם כך. אישור הל

מטעם הרשות סופק ציוד קבוע שאינו חדש, יקבע ערכו בהתאם להערכת שמאי  .71.4.3
  .שקביעתו תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור

נון ולהקמה או את סך עלות לתכ ההשקעה עלותסך  את לאשר רשאית תהיה הרשות .71.4.4
 ידי על שהוצגה כפי ההשקעה לחלקי עבודות או את סך עלות ההשקעה בתכנון,

 בפועל ההשקעה עלות סך בעניין הרשות של החלטתה. ממנה להסתייג או המפעיל
  .לערעור ניתנת ובלתי סופית תהיה

 מהחזר עלות השקעהניכויים  .71.5

בכל  ינוכוכהחזר עלות השקעה,  פעילמכל סכום לו יהיה זכאי הממובהר בזאת, כי  .71.5.7
 : הסכומים הבאיםכל  מקרה,

לאחר  סכומים שמקורם בכל פעולה שביצע המפעיל בקשר עם ההרשאה .71.5.7.7
מו, העלולה להיות בעלת השפעה על החזר מועד הודעת הביטול ובקשר ע

, מבלי שניתנה לשם כך הסכמת הרשות, עלות ההשקעה, שיעורה וסכומה
 . מראש ובכתב

שהתקבלו או אמורים להתקבל על ידי המפעיל כתוצאה סכומים  .71.5.7.2
לרבות פיצויים, שיפויים ו/או החזרים מהרשות ו/או מצדדים מהביטול, 

 להלן.  19.3.5 כהגדרת מונח זה בסעיף ביטוח  כתקבולישלישיים ו/או 

הגדלת עלויות  בשל ייםשינולסכומים ששולמו למפעיל מראש, כתמורה  .71.5.7.3
התקופה שממועד בגין  וזאתלהלן,  20.6.5 תפעול ותחזוקה כמפורט בסעיף 

למען הסר ספק מובהר, כי סכומים הביטול ועד לתום תקופת ההפעלה. 
ששולמו למפעיל בגין שינויים, לא יכללו בשום מקרה כחלק מסך עלות 

 עה לתכנון ולהקמה. ההשק
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שמקורם בכל נזק, אובדן, נוספים מלוא הפיצויים המוסכמים וכן סכומים  .71.5.7.4
תשלום, הוצאה, עלות שנגרמו לרשות ו/או שהם נדרשה הרשות לשאת 
בקשר ביטול החוזה ו/או בקשר עם הפרת התחייבויותיו של המפעיל וכל 

או לעילות )אף שאינן קשורות לביטול החוזה ו/ מי מטעמו על פי החוזה
 ., לרבות עלויות שמקורן בהחלפת המפעילביטול החוזה(

כל סכום אחר, אותו יש לנכות מהחזר ההשקעה, על מנת למנוע כפל פיצוי  .71.5.7.5
 או תשלום ביתר של החזר עלויות ההשקעה למפעיל. 

כי בנסיבות בהן, ימצא כי סכום ההחזר של עלות ההשקעה לו  –מובהר במפורש  .71.5.2
זה  17.4 מהניכויים המפורטים בסעיף כתוצאה י )בין היתר, זכאי המפעיל הנו שליל

סכום האמור לרשות במועד הקבוע היישא המפעיל באחריות לשלם את אזי , (לעיל
זה, יחול גם  17.5.2 למען הסר ספק, האמור בסעיף  .ההחזר האמורלתשלום 

   . להלן 19.3.4.2 בנסיבות המתוארות בסעיף 

 עלות ההשקעה החזרתנאים לתשלום  .71.6

לכך עלות ההשקעה על פי הוראות החוזה, יהיו כפופות  החזרמובהר בזאת, כי תשלום 
 פורטות להלן: המשהמפעיל השלים את ביצוע מלוא ההתחייבויות 

 להלן.  21 המפעיל השלים את ביצוע מלוא התחייבויותיו הנקובות בסעיף  .71.6.7

 להלן.   22.4 המפעיל השלים את ביצוע מלוא ההתחייבויות הנקובות בסעיף  .71.6.2

תב ויתור וסילוק, בנוסח שיקבע על ידי הרשות, לפיו המפעיל הנפיק לרשות כ .71.6.3
המפעיל וכל מי מטעמו, מוותר באופן סופי, מלא ובלתי חוזר על כל טענה, דרישה 

עבודות ביצוע התכנון,  עריכתותביעה, מכל מין וסוג, בקשר ישיר ו/או עקיף עם 
קופת ויתר ההתחייבויות במהלך ת , תפעול ותחזוקת שטחי ומתקני השירותההקמה
וההפעלה ובכלל האמור: ויתור וסילוק, סופי, מלא ובלתי חוזר על  ההקמה, התכנון

כל טענה, דרישה ותביעה שמקורה בכל נזק, אובדן )לרבות אובדן הכנסות ורווחים 
ופגיעה במוניטין(, עלות, תשלום שנגרמו למפעיל ו/או שבהם נדרש לשאת בקשר עם 

ומתקני השירות ו/או שמקורה בכל ביטול החוזה, תקופת ההתקשרות ושטחי 
התחייבות, חוב, תשלום של הרשות כלפיו ו/או כלפי מי מטעמו בקשר עם האמור, 
ובכלל זאת: בקשר עם הסתמכותו לניהול ולהפעלת שטחי ומתקני השירות ולקבלת 
ההרשאה והשקעות שהשקיע לצורך ובמסגרת קבלת ההרשאה על פי הוראות החוזה 

 .ת ההתקשרותוהגשמתה עד לתום תקופ

המפעיל סיים את תכנון ו/או הקמת שטחי ומתקני השירות  –על פי דרישת הרשות  .71.6.4
 )לרבות שיקום שטחי ומתקני השירות(, לפי העניין ובהתאם לנסיבות.  

המפעיל שילם לרשות בפועל, נכון למועד תשלום החזר ההשקעה, את מלוא  .71.6.5
ו/או על פי הוראות כל הסכומים אותם נדרש המפעיל לשלם לרשות על פי החוזה 

דין, ללא כל הסתייגות מצד המפעיל, לרבות מלוא הפיצויים המוסכמים וכן סכומים 
שמקורם בכל נזק, אובדן, תשלום, הוצאה, עלות שנגרמו לרשות ו/או שהם נדרשה 
הרשות לשאת בקשר עם הפרת התחייבויותיו של המפעיל וכל מי מטעמו על פי 

 י שיקול דעת הרשות(. החוזה )ככל שישנם כאלה על פ

 וסעדים בגין עיכוב בתשלום  עלות ההשקעה להחזרתנאי תשלום  .71.1

על ידי הרשות למפעיל או על ידי המפעיל לרשות  םישולעלות ההשקעה, החזר  .71.1.7
)תשעים( יום מסוף  77תוך , )בנסיבות בהן סכום החזר עלות ההשקעה הנו שלילי(

בכפוף אמורים, וכל זאת אישרה הרשות בכתב איזה מהסכומים ההחודש שבו 
לאחר ביצוע כל הניכויים הנקובים לעיל,  17.1 לשיעורי ההחזר הנקובים בסעיף 

לעיל ובכפוף לקיום מלוא התחייבויות המפעיל על פי הוראות  17.4 בהוראות סעיף 
 לעיל.  17.6 סעיף 

מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי כל סכומי המס, מכל מין וסוג, אשר תשלומם  .71.1.2
בגין ו/או בקשר עם החזר ההשקעה, יחולו על המפעיל וישולמו על ידו במועד  שיידר

כך לכל פיצוי ו/או שיפוי  הקבוע לשם כך בהוראות כל דין, מבלי שיהיה זכאי בשל
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והמפעיל מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר 
 לכך.

לכל סכום על חשבון החזר עלות ההשקעה, יתווסף מס ערך מוסף, והוא ישולם כנגד  .71.1.3
 חשבונית מס כדין.   

מו על עלות ההשקעה במועד שנקבע לתשלוהחזר לא שילמה הרשות למפעיל את סך  .71.1.4
עלות ההשקעה שלא שולם במועד כאמור, ריבית החזר  לסכוםפי החוזה, תתווסף 

ספר -להוראות תכ"ם 7.7.7.71שנתית בשיעור ריבית החשב הכללי, כהגדרתה בסעיף 
מינהל כספי, המפורסם על ידי החשב הכללי במשרד האוצר, כפי שתהא בתוקף ביום 

פה שמהמועד שנקבע לתשלום סך לשנה, וזאת בגין התקו 7.5%התשלום, בתוספת 
עלות ההשקעה כאמור ועד למועד תשלומו בפועל. מובהר בזאת, כי האמור בסעיף 
זה לעיל, הרשות לא תשא בשום מקרה בכל תשלום ריבית, מכל מין וסוג וכמו כן לא 

 תשא בתשלום הפרשי הצמדה, למעט אם נקבע אחרת ובמפורש בחוזה.   

סך , זה לעיל 17.7.4  מלבד הריבית הנקובה בסעיף למען הסר ספק מובהר בזאת, כי
סך עלות כן סך עלות ההשקעה לחלקי עבודות ועלות ההשקעה בתכנון והקמה, 

בשום מקרה, כל הפרשי הצמדה ו/או ריבית מכל מין  ישאוההשקעה בתכנון, לא י
 וסוג. 

סך החזר עלות ההשקעה )בנסיבות בהן סכום החזר  לא שילם המפעיל לרשות את .71.1.5
   להלן.  30 , יחולו הוראות סעיף עלות ההשקעה הנו שלילי(

מובהר בזאת, למען הסר כל ספק,  כי כל סכומי המס, מכל מין וסוג, אשר תשלומם  .71.1.6
לו על המפעיל וישולמו על ידו במועד בגין ו/או בקשר עם החזר ההשקעה, יחו שיידר

הקבוע לשם כך בהוראות כל דין, מבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל פיצוי ו/או שיפוי 
והמפעיל מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר 

 לכך.  

 הוראת שינויים ביוזמת המפעיל  .71.1

, במהלך תקופת ההקמה, קבוע בלבד( )ציוד בוצעו שינויים בעבודות ביוזמת המפעיל .71.1.7
תעדכן הרשות, במסגרת תוכנית השינויים המאושרת )כהגדרת מונח זה להלן(, את 

 סך עלות ההשקעה לתכנון ולהקמה. 

, במהלך תקופת )ציוד קבוע בלבד( בוצעו שינויים בעבודות, ביוזמת המפעיל .71.1.2
ן וסוג בגין לא יהיה זכאי המפעיל בשום מקרה להחזר השקעה מכל מיההפעלה, 

 .שינויים כאמור

 בעלותבוצעו שינויים ביוזמת הרשות ו/או ביוזמת המפעיל שעניינן הפחתה  .71.1.3
תעדכן הרשות, במסגרת תוכנית השינויים המאושרת )כהגדרת מונח זה העבודות, 

 להלן(, את סך עלות ההשקעה לתכנון ולהקמה.

הוראות בהתאם ל בוצעשקעה בנסיבות בהן בוצעו שינויים, יהה סך עלותתשלום  .71.1.4
 זה לעיל.  17 המפורטות בסעיף 

 בשדות תעופה קיימיםבחוות המכלים הקבועה ו/או עלויות השקעה  .71.7

מובהר במפורש, כי המפעיל לא יהיה זכאי בשום מקרה להחזר עלויות השקעה בגין עבודות 
דות התעופה הקיימים, וכי החזר ההשקעה ישולם שחוות המכלים הקבועה ו/או בשביצע ב

שבשדה התעופה הזמנית למפעיל אך ורק עבור תכנון ועבודות הקמה שביצע בחוות המיכלים 
   רמון בהתאם להוראות סעיף זה לעיל.   

 סופיות התשלום למפעיל .71.77

למען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש ובאופן בלתי חוזר, כי החזר ההשקעה שישולם 
יהוו סעד סופי, זה לעיל, באופן ובתנאים הנקובים במסגרתו,  17 ל על פי הוראות סעיף למפעי
ביטול החוזה , לא יהיה בהחזר ההשקעה כאמורומלבד ביטול החוזה מלא וגמור בגין יחיד, 

ריות המפעיל לביצוע מלא כדי להטיל על הרשות כל אחריות נוספת ו/או כדי לגרוע מאח
וכן יהיה באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, חוזה, והמפעיל מוותר בזאת ההתחייבויותיו על פי 

לא יהיה זכאי לכל , כמו גם שמנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהם
 . פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי נוספים מכל מין וסוג
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   ויותההתחייבביצוע ת יהשהי .71

 יה וביטולההשהה .71.7

תהיה על פי החוזה ו/או על פי דין, רשות מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת ל .71.7.7
השהיית ביצוען על רשאית להורות למפעיל, בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, 

)כולן או חלקן(, מכל סיבה שהיא,  המפעיל על פי החוזהאיזה מהתחייבויות של 
ימים לפני המועד בו מתעתדת הרשות להתחיל  74מפעיל בהודעה בכתב, שתימסר ל

הודעת " -" ו ההשהיה": , בהתאמה)להלן ההתחייבויותולהשהות את ביצוע 
 "(.השהיה

בכל זמן לאחר המועד שנקבע לתחילת ההשהיה, תהיה הרשות רשאית לדרוש  .71.7.2
שלא תפחת , וזאת באמצעות הודעה פעילותו על פי החוזהמהמפעיל לחדש את ביצוע 

)להלן:  הפעילות כאמורלפני מועד חידוש  ,שתימסר למפעיל, בכתבו ימים 74 – מ
 המפעיל ימשיך בביצוע ההתחייבויות, ללא דיחוי"(. פעילותהודעה לחידוש ה"

התקופה אותה תקצוב הרשות לשם כך בהודעה , לא יאוחר מובתיאום עם הרשות
 . לחידוש הפעילות

או  יד לאחר קבלת הודעת ההשהיהמ, ישא באחריות המלאה והבלעדיתהמפעיל  .71.7.3
לרבות קבלני המשנה ולכל  האדם כל כוחללהודיע , ההודעה לחידוש הפעילות

אודות ההשהיה ו/או חידוש הפעילות, לרבות ההשפעה הצפויה על  והפועלים מטעמ
 .לוחות הזמנים ויתר הפעילויות הנובעות מביצוע החוזה

, על מנת לבצע את כל הדרושת כמו כן, ישא המפעיל באחריות המלאה והבלעדי .71.7.4
את השלכותיה של ההשהיה על ביצוע התחייבויותיו )לרבות לעניין לבטל או לצמצם, 

כל לצמצם או לבטל  –עמידה במועדים הקבועים בנספח לוח הזמנים( ובכלל זאת 
. למען הוצאה ו/או התחייבות הניתנים לביטול או צמצום ככל שיגרמו עקב ההשהיה

דמי לנכות מתשלום המלאה לרשות שמורה הזכות  זאת, כיהסר ספק מובהר ב
 יכול היה המפעיל לבטל או לצמצם כאמור.הוצאות שאת כל אותן  ההשהיה

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השהיית ההתחייבויות הנה זכות המוקנית לרשות  .71.7.5
 על פיו.  יהעל פי החוזה והיא לא תחשב בשום מקרה כהפרת התחייבויותבלבד 

 בגין השהיהסעדים  .71.2

, יחולו להלן 18.3  דרשה הרשות את השהיית העבודות שלא מן הטעמים המנויים בסעיף
 ההוראות המפורטות כדלקמן:  

)עבור שדות התעופה  ההערכותתקופת  הודיעה הרשות על קיומה של השהיה במהלך .71.2.7
 כליםעבור חוות המ) נון ו/או תקופת ההקמהתקופת התכהקיימים( ו/או במהלך 

 יחולו ההוראות המפורטות להלן: , בלבד (הזמנית

פרקי הזמן שנקבעו בנספח לוח הזמנים להשלמת הרשות תאריך את  .71.2.7.7
התכנון ו/או תקופת ההקמה, לפי העניין ההתאמה ו/או תקופת תקופת 
בהתאם, תקופת ההשהיה בפועל. לא יפחת מתקופה שאורכה וזאת ל

דכנו את הנספחים הרלוונטיים לחוזה זה וכל תיעוד אחר שיש ודדים יעהצ
  לוח הזמנים.נספח לעדכנו לרבות התאמת 

על אף האמור בסעיף זה לעיל, מובהר בזאת, כי חרף ההשהיה תהיה 
הרשות רשאית להורות למפעיל להתחיל ולהעניק את השירותים בשדות 

 12.2.3.1 הוראות סעיף התעופה במועד הנקוב לשם כך בחוזה, בהתאם ל
 20 סעיף לעיל. האמור יחשב כהוראת שינויים ויחולו בעניינה הוראות 

 , בשינויים המחויבים.  להלן

למפעיל בלבד שנגרמו ישירות ה עלויותהבגין את המפעיל  תשפההרשות  .71.2.7.2
במהלך התקופה שמקבלת ההודעה על ההשהיה ועד לקבלת בגין ההשהיה ו

  ."(דמי ההשהיה)להלן: "ההודעה על חידוש הפעילות 

שא המפעיל באחריות יוכתנאי לתשלומם י דמי ההשהיה הוכחת לצורך
ימים שלאחר תום  45 - לא יאוחר מ, רשות של בכתב לאישורלהמציא 
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, האסמכתאות, המסמכים כל את, חשבונו על תקופת ההשהיה,
 .סכומם של דמי ההשהיההמשקפים  החשבוניות, החשבונות

תהיה רשאית לדרוש מהמפעיל הוכחות ואסמכתאות נוספות על  הרשות
באחריות המלאה והבלעדית  ישאלעיל, והמפעיל זה  אלה הנקובות בסעיף

רשות, על חשבונו ותוך התקופה אותה תקצוב הרשות אישור הלהמציאם ל
 לשם כך. 

 ידי על שהוצג בשיעור דמי ההשהיה, את לאשר רשאית תהיה הרשות
 דמי ההשהיה סך בעניין הרשות של החלטתה. הםמ להסתייג או המפעיל

  .סופית תהיה

שנקבעו ואושרו על ידי הרשות ועל פי שיקול דעתה  בסכוםדמי ההשהיה, 
ית מס , בתוספת מע"מ וכנגד חשבונלמפעיל הבלעדי והמוחלט, ישולמו

)תשעים( יום מסוף החודש שבו העביר המפעיל חשבוניות  77תוך  כדין,
 ., בהתאם לדרישת הרשותו/או אסמכתאות בגינם

על פי הוראות  סכומים שמפעיל חב בתשלומם לרשות מדמי ההשהיה ינוכו
החוזה או על פי הוראות כל דין וכן כל סכום נוסף שהתקבל או אמור 

על פי ובכלל האמור: צאה מההשהיה, להתקבל על ידי המפעיל כתו
וכן כל  הוראות כל דין לרבות כתגמולי ביטוח על פי פוליסות ביטוח כלשהן

  . סכום שנחסך למפעיל בגין ההשהיה

עבור כל שדות הודיעה הרשות על קיומה של השהיה במהלך תקופת ההפעלה,  .71.2.2
 יחולו ההוראות המפורטות להלן: התעופה בלבד, 

ופת ההפעלה בתקופה נוספת הזהה לאורכה של הרשות תאריך את תק .71.2.2.7
 תקופת ההשהיה בפועל. 

במהלך תקופת השהיה, המפעיל יהיה פטור מלשלם לרשות את דמי  .71.2.2.2
כמו כן, יהיה המפעיל פטור מתשלום דמי שירותים ההרשאה המשולבים. 

כן תשלומים לצדדים שלישיים לעיל ו 11.16.2 נוספים כמפורט בסעיף 
 לעיל. 11.17 כמפורט בסעיף 

ויחולו בעניין זה שאר ההוראות  ,תשלם למפעיל דמי השהיההרשות  .71.2.2.3
 לעיל, בשינויים המחויבים.  18.2.1.2  המפורטות בסעיף

פרקי לוזו נמשכה בשדה התעופה רמון בלבד ה הרשות על קיומה של השהיה הודיע .71.2.3
( 217( מאתיים ושבעים )2; או )ת התכנוןיום רצופים בתקופ 717( 7)זמן הבאים: 

( ימים רצופים 717( מאה ושמונים )3ההקמה; או ) תקופתימים מצטברים במהלך 
טברים במהלך עשרים ( ימים מצ717( מאה ושמונים )4ההקמה; או )תקופת במהלך 

ההפעלה, יהיה כל אחד מהצדדים  תקופת( חודשים רצופים במהלך 24וארבעה )
ימים שתישלח לשם  45רשאי לבטל את החוזה באמצעות הודעה מוקדמת בכתב של 

, וזאת כך לצד שכנגד )בכפוף לכך שהאירוע לא הסתיים תוך תקופת ההודעה כאמור(
ה של הצד המבטל. בוטל החוזה, לא יהיה מבלי שביטול כאמור יחשב כהפרת החוז

זכאי יהיה המפעיל לא בוטל החוזה, בשום מקרה לדמי ההשהיה. המפעיל זכאי 
פרקי הזמן שנקבעו בנספח לוח הזמנים להשלמת  לדמי השהייה וכמו כן יוארכו

)באופן שבו לא  תקופת ההפעלהתוארך ו/או  תקופת התכנון ו/או תקופת ההקמה
, לפי העניין, יה בפועל(רשאה במהלך תקופת ההשהדמי ה יידרש המפעיל לשלם

לעיל,  18.2.2 או בסעיף  18.2.1 ויחולו בעניין זה שאר ההוראות המפורטות בסעיף 
 .בשינויים המחויביםלפי העניין, 

 ים בגין השהיהמגבלת הסעד .71.3

שמקורה באיזה מהנסיבות המתוארות בסעיף כל השהיה מובהר בזאת, במפורש, כי  .71.3.7
שא באחריות המלאה ילצורך סעיף זה והמפעיל י השהיהלא תחשב כזה להלן,  18.3 

ישת הרשות, אף אם ההשהיה בוצעה בהתאם לדרביצועם, בגין כל עיכוב שנגרם ב
וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי חוזה זה ו/או על פי 

 :ובהתאם להוראות המפורטות להלן דיןהוראות כל 

    .עבודה רצופים ימי 37, לתקופה שאינה עולה על השהיהכל  .71.3.7.7
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מפעיל ו/או של כל מי מטעמו, של ה מקורה של השהייה במעשה ו/או מחדל .71.3.7.2
 .של איזה מהתחייבויותיו לרבות מחמת הפרה

  .להלן 19  ההשהיה נגרמה בשל כוח עליון, שאז יחולו הוראות סעיף .71.3.7.3

 .להלן 20  מקורה של ההשהיה בהוראות שינויים שאז יחולו הוראות סעיף .71.3.7.4

 הוראות החוזה.על פי זכות המוקנית לרשות מקורה של ההשהיה ב .71.3.7.5

הוראות  אוו/ המפעיל זכאי לסעד אחר בגין ההשהיה על פי הוראות כל דין .71.3.7.6
הווה , תזה 18.3 החוזה, בין היתר באופן שבו הענקת הסעד על פי סעיף 

 כפל סעדים עבור המפעיל. 

 השהיה בגין  הסעדיםסופיות  .71.3.2

הסעדים למען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש ובאופן בלתי חוזר, כי  .71.3.2.7
לעיל, בהתאם לתנאים הנקובים  18.2  המוקנים למפעיל על פי סעיף

הסעדים ומלבד  השהייהמלא וגמור בגין יחיד, יהוו סעד סופי, במסגרתם, 
להטיל על הרשות כל אחריות נוספת היה על מנת הש, לא יהיה בהאמורים

חוזה, הו/או כדי לגרוע מאחריות המפעיל לביצוע מלא התחייבויותיו על פי 
וכן יהיה מנוע באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, והמפעיל מוותר בזאת 

לא , כמו גם שומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהם
 . תשלום ו/או שיפוי נוספים מכל מין וסוג שהם יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או

לעיל, מובהר בזאת במפורש,  18.3.2.1 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .71.3.2.2
לעיל,  18.2.3  למעט בנסיבות המתוארות בסעיףכי על אף האמור בכל דין, 

ההשהיה לא תהווה בשום אופן עילה לביטול החוזה על ידי המפעיל ולא 
 תעניק למפעיל כל זכות לעשות כן. 

 כוח עליון .77

 כוח עליון התקיימות נסיבות של .77.7

התחייבות מהתחייבויותיו על פי החוזה לקיים שיהיה מנוע או מעוכב מלחוזה צד  .77.7.7
)להלן:  , יודיע על כך לצד שכנגד("הצד המנוע)להלן: " בשל נסיבות של כוח עליון

מועד שנודע לאותו ימים מה 1 - , ללא דיחוי, ובכל מקרה לא יאוחר מ"(הצד הנפגע"
מובהר, כי  ."(תקופת ההודעה)להלן: "ועל סיומו  כוח עליוןשל  צד על התקיימותו

ככוח  ו הנסיבות האמורותלא ייחשבתקופת ההודעה, במידה ולא נמסרה הודעה תוך 
  על פי הוראות החוזה.עליון 

על פי  ןכהגדרתנסיבות של כוח עליון : "אירוע כוח עליוןאו " "כוח עליון" –בחוזה  .77.7.2
כל אלה: קרות הנסיבות המהוות  מןמתקיימים בקשר ע ואשר בנוסףהוראות כל דין 
המנוע לא יכול היה לצפות באמצעים צד המנוע; הצד הבשליטתו של כוח עליון אינן 

הצד המנוע אינו יכול למנוע באמצעים הנסיבות האמורות; קרות סבירים את 
סבירים את השלכותיהם של הנסיבות האמורות; כתוצאה ישירה מהנסיבות 

או חלק  התחייבויותיו על פי החוזהמלוא לא את למאינו יכול  המנועהצד האמורות 
 . מהותי מהן

א יכללו הנסיבות , ל"כוח עליוןלמען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי בהגדרת המונח "
       הבאות:

 ו/או שינויים במדיניות מיסוי; םו/או פיסקאליי םשינויים מוניטאריי .77.7.2.7

  לחמה שאינה מוכרזת; גיוס מילואים;מ .77.7.2.2

 אירוע המבוטח על פי החוזה;  .77.7.2.3

ושאר אירועים הפרות סדר  , סגר,אירועי פח"ע, טרור, אינתיפאדה .77.7.2.4
 )לרבות בשטחי יש"ע(; םביטחוניי

 או עובדים; ציוד ,מחסור בחומרים .77.7.2.5
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 מזג אוויר קשה והפרעות אקלימיות אחרות אשר ניתן לצפותן מראש; .77.7.2.6

 ;שביתות, סכסוכי עבודה, השבתות, חרם או אירועים דומים .77.7.2.1

או מכשולים  במשבצת הקרקע והשטחים החיצונייםתנאים פיזיים  .77.7.2.1
ה , הן על פני הקרקע והן בעומקבמשבצת הקרקע ובשטחים החיצוניים

וממצאים במשבצת הקרקע והשלכותיהן כמפורט בסעיף לרבות תשתיות )
תוצאת אירוע אשר נם שהומכשולים למעט תנאים פיזיים לעיל, אך  9.4 

 ;לכוח עליון( יםנחשב היוזה  19.1.2.8 אלמלא סעיף 

חיות והוראות שמקורם בהיבטים ביטחוניים, כמפורט בסעיף עדכונים, הנ .77.7.2.7
 לעיל; 11.4 

השעיה, סיום, הפרעה, סירוב ליתן או הימנעות מהשגה או מחידוש של  .77.7.2.77
כל היתר, רישיון, הסכמה או אישור הדרושים לביצוע התחייבויות 

 ; המפעיל

, אשר אלמלא כך יתכן והיה חוזהב תיו מוסדריםכל אירוע אחר שתוצאו .77.7.2.77
 . זה 19.1 , כהגדרתו בסעיף עליון חנחשב כאירוע כו

הודיע המפעיל על קיומן של נסיבות העולות, להבנתו, כדי כוח עליון, תכריע הרשות,  .77.7.3
וע של כוח עליון, אם לאו. האם הנסיבות שתוארו על ידי המפעיל אכן מהוות איר

הכריע הרשות כי הנסיבות אותן תאר המפעיל אכן מהוות אירוע של כוח עליון, 
למלא את  מפעילעל יכולתו של ה משפיעאירוע כוח עליון תיקבע הרשות האם 

חלק  התייחס לחלק ממשבצת הקרקע ו/או בקשר עםב החוזההתחייבויותיו על פי 
וכן תקבע את פרק הזמן שבו נמשך  להלן 19.1.7 כמפורט בסעיף , מהתחייבויותיו

 .  אירוע כוח עליון )מראש או בדיעבד(

על אף קיומו של כוח עליון, יפעלו הצדדים במטרה להביא לקיום התחייבויותיהם על  .77.7.4
  פי החוזה, ללא עיכובים.

רשאי שלא לקיים  המנועהעליון, יהא הצד כל עוד נמשכת השפעתו של אירוע הכוח  .77.7.5
צד השקיומן נמנע כתוצאה מאירוע הכוח העליון, ו חוזהאת התחייבויותיו על פי ה

כנגד  שלובותהחוזה התחייבויותיו על פי ה רשאי שלא לקיים אתיהיה  הנפגע
מבלי שתהיה למי בהתאם לאמור לעיל,  מנועההתחייבויות מהן שוחרר הצד ה

 .או תביעה בקשר לכך מהצדדים כל טענה

, על מנת לבטל או לבצע את כל הדרושבאחריות המלאה והבלעדית שא ייהמפעיל  .77.7.6
את השלכותיו של כוח עליון על ביצוע התחייבויותיו )לרבות לעניין עמידה לצמצם, 

כל הוצאה לצמצם או לבטל  –במועדים הקבועים בנספח לוח הזמנים( ובכלל זאת 
קיומו של כוח עליון. טול או צמצום ככל שיגרמו עקב ו/או התחייבות הניתנים לבי

לנכות מתשלום המלאה לרשות שמורה הזכות  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי
יכול היה ש הוצאותאת כל אותן החזר ההשקעה לו יהיה זכאי המפעיל על פי החוזה, 

 . המפעיל לבטל או לצמצם כאמור

מחבותו של כוח עליון לא יגרע  מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי קיומו של .77.7.1
עליון  חכושל אשר קדמו להתרחשות אירוע מלבצע את מלוא התחייבויותיו המפעיל 

מובהר בעניין זה  העליון. חכושל או מביצוע התחייבויות שאינן מושפעות מאירוע 
למלא  מפעילעל יכולתו של ה משפיעכוח עליון של אירוע  במפורש, כי בנסיבות בהן

 התייחס לחלק ממשבצת הקרקע ו/או בקשר עםב החוזהותיו על פי את התחייבוי
משבצת על קטעי שחל  כזה, יראו את אירוע הכוח העליון כחלק מהתחייבויותיו

 למפעילהניזוקים בלבד, ולא תקומנה  הקרקע ו/או יתר התחייבויות המפעיל
או משבצת הקרקע ו/הזכויות המפורטות במקרה של אירוע כוח עליון לגבי קטעי 

 .אחרים שלא הושפעו מאירוע כוח עליוןחלקי התחייבויותיו ה

עם סיום אירוע של כוח עליון, ימשיך הצד המנוע, ללא דיחוי, בביצוע התחייבויותיו  .77.7.1
תוך תיאום עם הצד הנפגע ותוך התקופה אותה תקצוב הרשות לשם פי החוזה,  לע

 . כך
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ע לו על אירוע של כוח שנודיד לאחר , משא באחריות המלאה והבלעדיתייהמפעיל  .77.7.7
כל ללהודיע  על האפשרות להמשיך את ביצוע התחייבויותיואו לאחר שנודע לו  עליון

ו/או  אירוע כוח עליוןאודות  ולרבות קבלני המשנה ולכל הפועלים מטעמ האדם וחכ
, לרבות ההשפעה הצפויה על לוחות הזמנים ויתר הפעילויות הנובעות מביצוע סיומו

 .החוזה

 עליון חכושל  השלכותיו .77.2

ההתאמה ו/או במהלך תקופת התקיימו נסיבות של כוח עליון במהלך תקופת  .77.2.7
, נגרם עיכוב בביצוע עבודות מהןכתוצאה ישירה אשר התכנון ו/או תקופת ההקמה, 

 19.4 והחוזה לא בוטל בהתאם להוראות סעיף , ההקמהההתאמה ו/או בעבודות 
הרשות תאריך את פרקי הזמן שנקבעו בנספח אזי כסעד יחיד, מלא ובלעדי להלן, 

 עיל,פהמ לא ימצא שמסגרתה, וזאת לתקופה ההקמה עבודותלוח הזמנים להשלמת 
וכן בנוסף, תאריך את תקופת  חוזהכתוצאה מאירוע הכוח העליון, בהפרת ה

, בפועל ק את השירותיםההפעלה לפרק הזמן שבמהלכו המפעיל היה מנוע מלהעני
להלן )בנסיבות בהן גרם אירוח כוח עליון  19.3.2 בהתחשב בין היתר בהוראות סעיף 

 . לנזק פיסי(

על אף האמור בסעיף זה לעיל, מובהר בזאת, כי חרף קיומו של כוח עליון והעיכובים 
רשאית להורות למפעיל להתחיל ולהעניק את שנגרמו במסגרתו, תהיה הרשות 

השירותים בשדות התעופה במועד הנקוב לשם כך בחוזה, בהתאם להוראות סעיף 
 20 הוראות סעיף לעיל. האמור יחשב כהוראת שינויים ויחולו בעניינה  12.2.3.1 

 , בשינויים המחויבים.  להלן

והחוזה לא בוטל בהתאם התקיימו נסיבות של כוח עליון במהלך תקופת ההפעלה,  .77.2.2
את תקופת הרשות תאריך אזי כסעד יחיד, מלא ובלעדי , להלן 19.4 סעיף להוראות 

בפועל  היה מנוע מלהעניק את השירותים ההפעלה לפרק הזמן שבמהלכו המפעיל
 19.3.2 , בהתחשב בין היתר בהוראות סעיף כתוצאה מאירוע כוח עליוןובמלואם 

 .להלן )בנסיבות בהן גרם אירוח כוח עליון לנזק פיסי(

ההפעלה, לפרק  בתקופתהמפעיל יהיה פטור מתשלום דמי הרשאה משולבים בנוסף, 
אין באמור בפועל. במלואם  היה מנוע מלהעניק את השירותים ושבמהלכהזמן 

זה לעיל, על מנת לגרוע מחובותיו של המפעיל לשלם דמי שירותים  19.2 בסעיף 
לעיל וכן תשלומים לצדדים שלישיים כמפורט  11.16.2 נוספים כמפורט בסעיף 

  לעיל, גם במהלך אירוע של כוח עליון. 11.17 בסעיף 

לעיל, הארכת לוח הזמנים,  19.2.1 -19.2.2 ורש, כי מעבר לאמור בסעיפים פמובהר במ .77.2.3
תתחשב בין היתר, בפרקי הזמן הנדרשים למזעור השלכות אירוע כוח עליון וכן )ככל 

 להלן.   19.3 שנדרש(, גם לשיקום העבודות, בהתאם להוראות סעיף 

את הנספחים הרלוונטיים לחוזה זה וכל תיעוד אחר  הרשות אירע כוח עליון, תעדכן .77.2.4
 . לוח הזמניםנספח לרבות התאמת  ,שיש לעדכנו

 נזק פיסיושיקום אירוע כח עליון מזעור השלכות  .77.3

יל ותיו של המפעכפופות לחוב, יהיו מותנות ולעיל 19.2  על פי סעיף המפעילזכויות  .77.3.7
לעשות את מרב המאמצים על מנת למזער את השלכות אירוע הכוח העליון על 

 הפרויקט, לרבות לוח הזמנים המפורט וההוצאות הכרוכות בכך. 

קבלת הודעת ( ימים מ74בתוך ארבעה עשר )גרם אירוע של כוח עליון לנזק פיסי, אזי  .77.3.2
לאישור פעיל ויציג ערוך המכוח עליון, ישל אירוע הרשות אישור הרשות ו/או ממועד 

ל שאירוע הכוח העליון גרם ככ, ואירוע כאמורשל תוכנית למזעור ההשלכות  רשותה
עבודות, הכוללת תוכנית לשיקום הגם  –תכלול התוכנית למזעור השלכות י סנזק פי

 :"(תוכנית השיקוםאת כל אלה )להלן, יחדיו: "

( חדשים ומערכות , תשתיותציודחומרים, עבודות ההקמה )לרבות רכש  .77.3.2.7
שנפגעו פיזית כתוצאה שטחי ומתקני השירות הנדרשות על מנת לשקם את 

 מאירוע הכוח העליון; 
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בלבד )למען הסר ספק, עלויות הדרושות  יסעלות השיקום של הנזק הפי .77.3.2.2
למזעור השלכות של אירוע כוח עליון שאינן "נזק פיסי", לא יכללו 

 ; יל בלבד ועל חשבונו(במסגרת תוכנית השיקום, והם ישולמו על ידי המפע

 לוח הזמנים לשיקום;  .77.3.2.3

במהלך עבודות השיקום ותהליך  שטחי ומתקני השירותתוכנית להפעלת  .77.3.2.4
 החזרה לשגרה. 

ימי עבודה ובהתאם  74בידי הרשות שמורה הזכות להודיע למפעיל, בכתב, תוך  .77.3.3
המוצעת על ידי  השיקוםלשיקול דעתה הבלעדי, אם ברצונה לדחות את תוכנית 

)לרבות לעניין זה את סך עלות השיקום של  ל או לאשרה, במלואה או בסייגיםהמפעי
. הרשות תפרט בהודעתה למפעיל את הסתייגויותיה ו/או הנזק הפיסי, ככל שנגרם(

-8.15 הוראות סעיפים  , ויחולו בעניין זה, ככל שיהיוקוםאת הערותיה לתוכנית השי
תוכנית השיקום המאושרת תצורף כחלק מתוצרי  .לעיל, בשינויים המחויבים 8.12 

 התכנון הסופיים. 

תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפעול בכל אחת מהדרכים הרשות  .77.3.4
  :הבאות, בכל שלב במהלך תקופת ההתקשרות

טרם אירוע  םלמצב את שטחי ומתקני השירות יבלהש למפעיללהורות  .77.3.4.7
כפי שאושרה על ידי הרשות יישום תוכנית שיקום באמצעות הכוח העליון, 

 –וזאת על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו ) ,הוראותיהובהתאם ל
סך תקבולי גבוהה מעלות השיקום גם בנסיבות בהן  –למען הסר ספק 

 או ; (הביטוח

ובאופן שבו,  להלן 19.4  סעיףחולו בעניין זה, הוראות את החוזה וילבטל  .77.3.4.2
מסכום החזרי ההשקעה סך תקבולי הביטוח )וככל שסכום החזר ינוכו 

ישלם המפעיל לרשות את הסכום האמור,  –ההשקעה כאמור הנו שלילי 
 . לעיל 17.5.2 בהתאם להוראות סעיף 

י ססך הכיסוי הביטוחי בגין הנזק הפיכל אלה:  –״ תקבולי הביטוח״בחוזה זה:  .77.3.5
כתוצאה מאירוע הכוח העליון ו/או השלכותיו )לרבות, בין היתר, , ועבודות השיקום

ביטוח ״עבודות קבלניות״ או ביטוח ״רכוש״ בגין עבודות השיקום, ורכיבי ביטוח 
הנוגעים לעבודות  LOP -ו/או האובדן התוצאתי  ALOP -בדן התוצאתי העתידי האו

כל דין )לרבות חוק מס רכוש וקרן הוראות האצת עבודות(, מכוח )א(  :השיקום, כגון
)ג( כל ביטוח אחר אשר  -, והחוזה(; )ב( דרישות הביטוח לפי 7767-פיצויים, תשכ״א

 .ות עצמית של המפעיל, והכול בתוספת השתתפחוזהנרכש בקשר עם ה

הנקובות לא עמד בדרישות הביטוח  המפעילבמסגרת זו מובהר, כי במקרה בו 
הפרת החובה תנאי פוליסת ביטוח, עדיין יוגדר המונח ״תקבולי לרבות , בחוזה

כל ביטוח אחר אשר נרכש בקשר עם ו חוזהכיסוי הביטוחי הנדרש בכהביטוח״ 
יהיה נדרש לבין תקבולי הביטוח בפועל, , וכל פער בין הכיסוי הביטוחי החוזהה

 .באחריות המפעיל

המפעיל יבצע את כל הפעולות והעבודות הנדרשות בהתאם להוראות תוכנית  .77.3.6
השיקום ובמסגרת המועדים הנקובים במסגרתה. התעכב המפעיל בהשלמת 
התחייבויותיו על פי תוכנית השיקום, אזי מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות 

חוזה ו/או על פי דין, יחולו ההוראות הבאות: א. במידה ובמהלך ביצוע על פי ה
את דמי ההרשאה על פי החוזה שלם חייב לתוכנית השיקום המפעיל אינו 

ישלם המפעיל החל ממועד תחילת העיכוב בתשלום דמי  –המשולבים במלואם 
ה יתר , ויחולו בעניין זואילך ההרשאה המשולבים במלואם בגין כל תקופת העיכוב

להלן, בשינויים המחויבים. מובהר, כי המפעיל לא יהיה זכאי  11.13.2 הוראות סעיף 
 ההפעלה בגין תקופת העיכובההקמה ו/או ההערכות ו/או תקופת להארכת תקופת 

את דמי שלם חייב לבמידה ובמהלך ביצוע תוכנית השיקום המפעיל  ; ב.האמורה
ישלם המפעיל החל ממועד  –על פי הוראות החוזה ההרשאה המשולבים במלואם 

מעלות  7.75%תחילת העיכוב ובגין כל תקופת העיכוב גם פיצוי מוסכם בסך של 
, לכל יום השיקום של הנזק הפיסי שטרם בוצעה נכון למועד תחילת תקופת העיכוב

מת עבודות השיקום, ויחולו בעניין למועד השל עד )בתוספת מע"מ כדין(ואילך עיכוב 
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מובהר, כי המפעיל לא . להלן, בשינויים המחויבים 11.13.2 זה יתר הוראות סעיף 
ההפעלה בגין ההקמה ו/או ההערכות ו/או תקופת יהיה זכאי להארכת תקופת 

 . האמורה תקופת העיכוב

זה לעיל על  19.3 הר בזאת במפורש, כי אין באמור בסעיף למען הסר כל ספק מוב .77.3.1
לתקן כל פגם, ליקוי, נזק וכיו"ב, לרבות השבת שטחי מנת לגרוע מחבויות המפעיל 

הקודם, בנסיבות בהן אירע נזק פיסי שלא בשל נסיבות  םלמצב ומתקני השירות
ת כאירוע כוח עליון, והכול על אחריותו המלאה והבלעדית של שאושרו על ידי הרשו

המפעיל ועל חשבונו ומבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תשלום, פיצוי או שיפוי ו/או 
לכל סעד אחר )לרבות סעד של הארכת לוחות זמנים, למעט אם אישרה זאת הרשות 

  .לעיל( 12.2.1.4 בהתאם להוראות סעיף 

זה לעיל, על מנת לגרוע  19.3 כמו כן, מובהר בזאת במפורש, כי אין באמור בסעיף  .77.3.1
מחובותיו של המפעיל, לבצע את כל הדרוש על מנת למזער השלכות ונזקים שנגרמו 

התכנון, ההתאמה ו/או עבודות לקדם את  –בשל אירוע של כוח עליון ובכלל זאת 
חרף קיומו של כוח עליון ועל פי  ההקמה ו/או לתפעל את שטחי ומתקני השירות

והכול על אחריותו  –בנסיבות בהן לא אירע נזק פיסי גם  –תוכנית השיקום, וזאת 
ומבלי שיהיה זכאי בשל  מבלי שיהיה זכאי המלאה והבלעדית ועל חשבונו אחריותו 

יצוי או שיפוי ו/או לכל סעד אחר )לרבות סעד של הארכת לוחות כך לכל תשלום, פ
 לעיל(. 12.2.1.4 זמנים, למעט אם אישרה זאת הרשות בהתאם להוראות סעיף 

עלויות שיקום בהן נשא המפעיל על פי תוכנית השיקום וכן כל עלות בה נדרש  .77.3.7
מו של אירוע כוח עליון, לרבות תשלומים כמפורט בסעיפים המפעיל לשאת בשל קיו

 לעיל, לא יכללו בשום מקרה כחלק מסך עלות ההשקעה.  19.3.6 -19.3.8 

זה לעיל, לרבות חובותיו של המפעיל  19.3 מובהר בזאת במפורש, כי הוראות סעיף  .77.3.77
 –, יחולו בשל כוח עליון ע נזק פיסיבנסיבות בהן איר לשיקום שטחי ומתקני השירות

עומדת למפעיל הזכות לבטל את החוזה  נסיבות בהןבגם  -לפי שיקול דעת הרשות 
, באופן שבו תעמוד למפעיל זכות לבטל את החוזה להלן 19.4 בהתאם להוראות סעיף 
להלן, רק בהתקיים נסיבות של כוח עליון שבעטיין לא  19.4 בהתאם להוראות סעיף 

 נגרם נזק פיסי לשטחי ומתקני השירות. 

  ח עליון ביטול החוזה בשל אירוע של כו .77.4

 717( 7)פרקי זמן הבאים: לבחוות המכלים בלבד כוח עליון נמשכה תקופת אירוע  .77.4.7
( ימים מצטברים במהלך 217( מאתיים ושבעים )2) ; אות התכנוןיום רצופים בתקופ

ההקמה; תקופת ( ימים רצופים במהלך 717( מאה ושמונים )3ההקמה; או ) תקופת
( חודשים 24רים במהלך עשרים וארבעה )( ימים מצטב717( מאה ושמונים )4או )

)ובנסיבות בהן אירע נזק , יהיה כל אחד מהצדדים ההפעלה תקופתרצופים במהלך 
רשאי לבטל את החוזה באמצעות הודעה מוקדמת בכתב של הרשות בלבד(,  –פיסי 

ימים שתישלח לשם כך לצד שכנגד )בכפוף לכך שהאירוע לא הסתיים תוך תקופת  45
 (. ההודעה כאמור

 המפעיללעיל, במקרה שנמסרה הודעת ביטול על ידי  19.4.1 על אף האמור בסעיף  .77.4.2
רשאית למנוע את הביטול על ידי התחייבות תהא הרשות , הפעלהה תקופתבמהלך 

לעיל  11.16.2 לשאת, חלף המפעיל, בתשלום דמי שירותים נוספים כמפורט בסעיף 
לעיל )ככל שיחולו(, גם  11.17 וכן בתשלומים לצדדים שלישיים כמפורט בסעיף 

, וזאת לפרק הזמן שייקבע בהודעת ממנובהתעלם במהלך אירוע של כוח עליון ו
. בתום המפעילפקע הודעת הביטול שנשלחה על ידי , תהאמורות. בנסיבות רשותה

לבטל את  זכאי יהיה כל אחד מהצדדים, כאמור רשותפרק הזמן שייקבע בהודעת ה
 כוח עליון. אירוע  חללעיל, כל עוד  19.4.1 סעיף  בהתאם להוראותהחוזה 

לפי , לעיל 19.2 בסעיף שאר ההוראות המפורטות ין זה לא בוטל החוזה, יחולו בעני .77.4.3
 .העניין

סופי ומלא יהיה זכאי  ות סעיף זה לעיל, אזי כסעד יחיד,בוטל החוזה בהתאם להורא .77.4.4
אשר ישולם באופן, במועד ובכפוף לכל שאר בלבד המפעיל להחזר עלות השקעה 

 לעיל.  17 כך בסעיף התנאים הנקובים לשם 

 עליון  הסעדים בגין כוחמגבלות  .77.5
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מובהר בזאת, במפורש, כי אירוע כוח עליון במסגרתו מתקיימות אילו מהנסיבות  .77.5.7
או כתקופה במהלכה אירוע  וןככוח עליחשב ילא זה להלן,  19.5 המתוארות בסעיף 

באופן שבו המפעיל לא יהיה זכאי לכל סעד בהתקיים איזה , כוח עליון על פי החוזה
וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי חוזה מהנסיבות האמורות, 

 ובהתאם להוראות המפורטות להלן: דיןהוראות כל זה ו/או על פי 

ימי עבודה  37לתקופה שאינה עולה על  נסיבות של כוח עליון שנמשכו .77.5.7.7
 רצופים.   

על פי הוראות כל דין ו/או  אירוע כול עליוןהמפעיל זכאי לסעד אחר בגין  .77.5.7.2
ו/או הוראות החוזה, בין היתר באופן שבו הענקת הסעד על פי סעיף זה, 

 תהווה כפל סעדים עבור המפעיל. 

עליון,  חב התרחשות כואף צד לא יהיה זכאי לכל סעד מהצד השני עקמובהר, כי  .77.5.2
אלא כמפורט בסעיף , חוזהעליון שגרם לביטול ה חלרבות, אך לא רק, עקב אירוע כו

 . זה 19 

 סופיות הסעדים בגין כוח עליון  .77.6

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בהתקיים אירוע של כוח עליון, ולמעט הסעדים  .77.6.7
מפורש בחוזה, יישא כל צד בעליות ו/או בנזקים שנגרמו לו בשל אירוע המוקנים ב

לא יהיה צד לחוזה זכאי לקבל ממשנהו, בנסיבות  -כוח עליון ולמען הסר כל ספק 
האמורות, כל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום, מכל מין וסוג, לרבות החזר עלויות 

 ישירות וכיו"ב. 

ובאופן בלתי חוזר, כי הסעדים המוקנים למען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש  .77.6.2
יהוו סעד סופי, , זה, בהתאם לתנאים הנקובים במסגרתם 19 סעיף למפעיל על פי 

באירוע , לא יהיה הסעדים האמוריםומלבד  אירוע כוח עליוןמלא וגמור בגין יחיד, 
ת כל אחריות נוספת ו/או כדי לגרוע מאחריות להטיל על הרשועל מנת  כוח עליון

באופן סופי, חוזה, והמפעיל מוותר בזאת ההמפעיל לביצוע מלא התחייבויותיו על פי 
וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג מלא ובלתי חוזר, 

מכל מין  לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי נוספים, כמו גם ששהם
 . )לרבות בגין נזקים ישירים( וסוג שהם

לעיל, מובהר בזאת במפורש, כי על אף זה  19.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .77.6.3
 זה לעיל, אירוע 19 ולמעט בנסיבות הספציפיות המתוארות בסעיף האמור בכל דין, 

עניק לביטול החוזה על ידי המפעיל ולא יהווה בשום אופן עילה ילא כוח עליון 
 למפעיל כל זכות לעשות כן. 

 עבודות שינויים ב .27

רשות מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי דין, שמורה ל .27.7
העבודות או בכל חלק ביצוע  בתכולתת שינויים עריכליזום , ההפעלה, במהלך תקופת הזכות

שינוי וכן  המסמכים הנדסייםאיזה מב בשטחי ומתקני השירות או שינוימהן, לרבות 
תוספות ו/או  ת שטחי ומתקני השירותתפעול ותחזוקבקשר עם התחייבויות המפעיל ב

  (."השינויים")להלן:  הפחתות בכל היקף שהוא במסגרת ו/או בקשר עם העבודות

כל וכן מובהר בזאת, כי הפעולות הבאות  ספקלעיל ולמען הסר  20.1  על אף האמור בסעיף .27.2
התכנון, העבודות על  ןהשלכה שתהא לה ו/או ןלבצע במסגרת מפעילמטלה אותה יידרש ה

זה, אלא  20 יים לצורך סעיף , לא ייחשבו כשינוו/או תפעול ותחזוקת שטחי ומתקני השירות
 : התחייבויות המפעילככלולים מלכתחילה ב

התאמה, תיקון, תוספת ו/או הפחתה, מכל מין וסוג, אשר נגרמו לרבות כל שינוי,  .27.2.7
כתוצאה ממעשה, מחדל ו/או הפרה של המפעיל ו/או שידרשו לצורך קיום מלא 

ו/או מתן השירותים  ותיו של המפעיל ו/או לצורך השלמת העבודותהתחייבוי
, בין אם ההתחייבויות במלואם ובמועדם ו/או תפעול שטחי ומתקני השירות

ביצוע העבודות ל דרישות  -למען הספר ספק . האמורות נקובות בחוזה ובין אם לאו
ר מזה גבוהים יות בסטנדרטיםבהתאם לתוצרי התכנון הסופיים אף שאלה הנם 

 ., לא יחשבו כשינוייםהנקוב בנספח ההנחיות ובשאר נספחי החוזה
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נוצרה מניעה בהן  נסיבות, לרבות בהנובעים מהוראות כל דין או משינויושינויים  .27.2.2
שטחי ומתקני השירות ב םשימוש כלשהעבודה ו/או מעשית, חוקית או אחרת לבצע 

 לעיל.  11.9.7 , לרבות כמפורט בסעיף ללא ביצוע השינויים

מוסדות התכנון ויתר הרשויות או הנחיות של  , הוראותשינויים הנובעים מדרישות .27.2.3
 . ןאו בעקיפי ן, במישריהמוסמכות

או  הרשות על ידי מפעילשתינתנה לאו הנחיות  , הוראותשינויים הנובעים מדרישות .27.2.4
 . חוזהשהוגדרו ב במסגרת סמכויות האישורה, מי מטעמ

או הנובעים מיישום הוראה  בחוזה תמפורשהוראה שביצועם מוסדר ב יםשינוי .27.2.5
 .כאמור

, ןהתכנואיזה משלבי  /אישורעריכתבמסגרת דרשו שי ןתיקונים ושינויים לתכנו .27.2.6
או ביחס  שות ביחס לנספח ההנחיותשהתבקשו על ידי הרלמעט שינויים בתכנון 

  .לתכנון לתוצרי התכנון הסופיים

 להלן.  20.11 כל שינוי שמקורו ביוזמת המפעיל, לגביו יחולו הוראות סעיף  .27.2.1

ו/או ציוד קבוע  הנתיקשל הציוד הקמה /או ו , התקנהההחלפ, שדרוגעדכון, תיקון,  .27.2.1
כל כשהותקנו בשטחי ומתקני השירות, טכנולוגיות מכאניות ומערכות של  לרבות
תיקון, המפעיל יעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה, לרבות על מנת ש ,הנדרש

מסירת שטחי שנערכו במסגרת הליך  , התקנה ו/או הקמהההחלפ, שדרוגעדכון, 
 .להלן 21.3 על פי הוראות סעיף  ומתקני השירות

 נויים, יחולו ההוראות הבאות: שישל  םדרשה הרשות את ביצוע .27.3

דרישה לשינויים תשלח למפעיל, על ידי הרשות, בכתב, טרם המועד המתוכנן לביצוע  .27.3.7
)להלן:  , במסגרתה תפרט הרשות את דרישותיה ופרטי השינויים המבוקשיםהשינוי

במסגרת ההזמנה לשינויים, תהיה הרשות רשאית לדרוש "(. הזמנה לשינויים"
   .לשינוייםאיזה משלבי התכנון  גם את לפרט ולבצעמהמפעיל 

יגיש המפעיל לרשות תוכנית שינויים המגדירה את לאחר קבלת ההזמנה לשינויים,  .27.3.2
ביצוע השינויים, את העבודות אותן יש לבצע במסגרתם, ואת האופן בו היא עונה על 

תוך . תוכנית השינויים תוגש לרשות, "(תוכנית השינוייםדרישות הרשות )להלן: "
 . , בכתבופה אותה תקצוב הרשות לשם כךתק

 כל אלה: תכלול את שתוגש על ידי המפעיל,  , כפי תוכנית השינויים .27.3.3

)כולל מועדי תחילת  לביצוע השינוייםלוח זמנים ו , אבני דרךשלבי העבודה .27.3.3.7
 .וסיום ביצוע(

 . תפעול ותחזוקת שטחי ומתקני השירותעל השינויים  תהשפע .27.3.3.2

על פי  מפעילשירות ויתר התחייבויות העל רמות ה יםהשלכות השינוי .27.3.3.3
שטחי ומתקני השירות ומתן השירותים  החוזה, בקשר עם תפעול ותחזוקת

 באמצעותם. 

, ככל שעריכתם של אלה נדרשה על התכנון המוקדם, ו/או התכנון הסופי .27.3.3.4
  .ידי הרשות במסגרת ההזמנה לשינויים

סכון עלויות נוספות או בח בעלויות כרוךשינויים ם של הבמידה וביצוע .27.3.3.5
)בקשר עם התכנון וההקמה ו/או בקשר עם תפעול ותחזוקת שטחי ומתקני 

יערוך המפעיל במסגרת תוכנית  ,השרות ומתן השירותים באמצעותם(
או לרבות השינוי )תוספות עלויות כאמור, את תחשיב הגם השינויים 

, תחזוקההתפעול והעלויות בוכן  הקמהתכנון והה עלויותחסכונות( ב
אופני התמחור הנקובים בסעיף לוכפוף לתעריפים  חשיב האמורתכשה

  "(.השינויים עלותלהלן: ) להלן 20.3.4 

עלות השינויים, יפרט המפעיל, בצירוף לאסמכתאות, את כל כחלק מ
 שיגרמו לו כתוצאה מביצוע השינויים, בהתייחס לכל הנושאים העלויות
שיגרמו הפרעה/עיכוב/פגיעה עלויות שמקורן בתוכנית השינויים, הללו: 
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למתן /או תפעול ותחזוקת שטחי ומתקני השירות והשינויים או ביצועם ל
יהיה כפוף הנלוות תחשיב העלויות . "(הנלוותעלויות )להלן: "השירותים 
במסגרת  .בלבד להלן 20.3.4 הנקובים בסעיף ולאופני התמחור לתעריפים 

 , יישא המפעיל באחריות להפחית כל עלותהנלוותפירוט וניתוח העלויות 
בתפעול ובתחזוקת שטחי  /הפרעה/פגיעהשנחסכה בשל עיכוב ו/או הוצאה

 מתן השירותים.בומתקני השירות ו

ת )לרבות העלויו יםעלות השינויהדרכים והאמצעים למזעור פירוט  .27.3.3.6
העבודות ו/או על תפעול  על יםההשלכות של השינוילמזעור וכן הנלוות( 

  . ומתן השירותים באמצעותם ותחזוקת שטחי ומתקני השירות

הסתייגויות המפעיל מביצוע השינויים, במסגרתה יבהיר המפעיל האם  .27.3.3.1
שטחי  כדי לגרום לשינוי מהותי לרעה בבטיחותבביצוע השינויים יש וכיצד 

להסתייגויות המפעיל  ."(הסתייגויות המפעילות )להלן: "ומתקני השיר
בלתי ומומחה מהנדס בטיחות תצורף חוות דעת כתובה וחתומה כדין של 

, בו התקבלה אצל המפעיל ההזמנה לשינוייםימים  27בתוך  , וזאת תלוי
כדי לגרום  יםהשינוי זמנההמאשרת, כי לדעת אותו מהנדס בטיחות יש בה

כמו כן, יצרף . שטחי ומתקני השירות בבטיחותלשינוי מהותי לרעה 
המפעיל להסתייגויות, גם חלופות מוצעות לביצוע השינויים הכוללות 

 זה.  20.3.3 התייחסות מלאה לכל יתר הפרמטרים הנקובים בסעיף 

הזמנה מענה והתייחסות פרטנית לכל נושא נוסף שהוגדר במסגרת ה .27.3.3.1
 לשינויים.

 תמחור עלות השינויים  .27.3.4

והאופן שבו היא תתומחר, תיקבע על ידי )תוספת ו/או חסכון(, עלות השינויים 
הרשות בלבד, בהתאם לקריטריונים הבאים, אותם יפרט המפעיל בתוכנית 

   השינויים:  

מדרג לעבור הרשות,  בהתאם על ידי המפעיל ערוך עלות השינויים ת .27.3.4.7
להלן, כשכל חלופה  20.3.4.1.1 -20.3.4.1.2 ת בסעיפים החלופות המפורט

עלות הערכת עדיפה על החלופה הסידורית העוקבת )בחוזה: "
 "(:השינויים

פריטים זהים או דומים לאלה מחירי יחידה ו/או ערכם של  .27.3.4.7.7
, יקבע על פי התעריפים הנקובים תוכנית השינוייםבש

( עבור עבודות i: )"(המחירונים)להלן: " הבאיםבמחירונים 
בהתאם לקובץ תעריפים ונהלים לעבודות תכנון  –תכנון 

במערכת הביטחון, מטעם משרד הביטחון, אגף בינוי הממונה 
על התקשרויות עם מתכננים ויועצים במערכת הביטחון 

צהוב"(, בנוסחו המעודכן נכון למועד חתימת )"הספר ה
מחירון "דקל",  -( עבור עבודות הקמה ii; )75%החוזה, בניכוי 

  ;75%בנוסחו המעודכן נכון למועד חתימת החוזה, בניכוי 

ו/או במחירונים, פריטים תוצרי התכנון הסופיים לא נכללו ב .27.3.4.7.2
 ערכם שלקבע יהשינויים,  שבתוכניתזהים או דומים לאלה 

בקשר עם הפריטים האמורים, על פי ניתוח )עלות(, ינויים הש
עריכת תוכנית מחירם בערך שוק של העבודה והחומרים בזמן 

 .השינויים

למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי עלות השינויים תכלול בכל מקרה כל  .27.3.4.2
תשומה או עלות, מכל מין וסוג, הדרושה לתכנון וביצוע השינויים וכן 

כל רכיבי התמורה ל האמור, לרבות אך מבלי לגרוע, את לניהול ולפיקוח ע
 : "(רכיבי התמורה)להלן: " הרלוונטיים המפורטים להלן

)לרבות  יםוניהול ביצוע השינויצמוד תמורה בגין פיקוח  .27.3.4.2.7
 .בקרת ובדיקת איכות(

 .של השינויים ופיקוח עליוןתמורה בגין תכנון  .27.3.4.2.2
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 .של השינויים תמורה בגין ניהול התכנון .27.3.4.2.3

 . בגין מדידותתמורה  .27.3.4.2.4

 תמורה בגין בדיקות מעבדה. .27.3.4.2.5

יכללו במחירי היחידה, , מפעיל בגין ביצוע השינוייםתקורות ה .27.3.4.2.6
ו/או של מי המפעיל תקורות בגין כל קבלני המשנה של לרבות 
 .שידרשו לביצוע השירותיםמטעמו 

תוצרי התכנון הסופיים למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בגין שינויים ב .27.3.4.3
יהיה , של מושא תוצרי תכנון סופיים וע עבודות ההקמהשנערכו טרם ביצ

זכאי המפעיל רק לתמורה בגין שינויים, המתייחסת לשינויי התכנון בלבד 
 ולא לעלויות ההקמה הנוספות שנבעו משינויים בתוצרי התכנון הסופיים.  

כל סכום,  בשום מקרהלא יתווספו  כי לעלות השינוייםמובהר, עוד  .27.3.4.4
יידרש לשקלל במסגרת המפעיל  וכי מכל מין וסוג העלות והוצאתשלום, 

תוכנית השינויים את כל רכיבי התמורה, ובאופן שבו מלבד עלות השינויים 
שתאושר על ידי הרשות, המפעיל לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף, לרבות 

 עלות והוצאהתשלום, כל סכום, או בגין תשלום נפרד בגין רכיבי התמורה 
 .נוספים

 , בשום מקרה,הסכומים והעלויות המפורטים להלן לא יהוו מובהר, כי .27.3.4.5
 : עלות השינוייםחלק מ

או למי מטעמו ו/או לצדדים  למפעילונזקים שנגרמו  יםהפסד .27.3.4.5.7
, לרבות לעניין זה שלישיים כתוצאה מהוראת השינויים

כתוצאה מעיכובים/השהיות במתן השירותים וכיו"ב, והכל 
 20 וראות סעיף למעט אם אישרה זאת הרשות בהתאם לה

 ; זה

 עלויות תקורה כלשהן; .27.3.4.5.2

בהם נדרש המפעיל  או פיצוייםו/התאמות תשלום , קנסות .27.3.4.5.3
 ;לשאת

 לצדדים שלישיים. המפעילמע"מ המשולם על ידי  .27.3.4.5.4

לצרף באחריות,  המפעילשא יהשינויים, יעלות הערכת  לצורךמובהר, כי  .27.3.4.6
ניתוח מלא ומפורט של , הסבר ועל פי דרישת הרשות  נוייםלתוכנית השי

הצעות )לרבות  אותצירוף אסמכתב, הרלוונטיים מחירי היחידה לפריטים 
וכל אסמכתא אחרת אשר תידרש על ( וכיו"ב מחיר מקבלני משנה שונים

מחירי היחידה, יערך ניתוח לניתוח הסבר ו המפעיל צרף. לא ידי הרשות
, הבלבד ועל בסיס הנתונים המצויים ביד ותהרשהמחירים על ידי 

מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע  מפעילוה
ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך לרבות בקשר עם אופן 

 השינויים. עלות ביצוע התחשיב והערכת 

כל  ןובחשבמובהר במפורש, כי לצורך הערכת עלות השינויים, יילקחו עוד  .27.3.4.1
שמקורן, הקמה, בעלויות התפעול והתחזוקה ה עלויותב המפעילשל  ןחסכו

ותוכנית השינויים, במהלך כל  יםמהוראת השינויבמישרין או בעקיפין, 
בעניין זה מובהר, כי המפעיל יישא באחריות הפעלה. הקמה ו/או תקופת ה

לפרט במסגרת הערכת עלות השינויים, את סכומי ושיעורי החיסכון 
, בצירוף הסברים בעלויות התפעול והתחזוקהו/או  הקמהה לויותעב

 20.3.4.1 -20.3.4.3 ואסמכתאות, בהתבסס בין היתר על הוראות סעיפים 
גריעה או חסה לבין בנסיבות בהן הוראת השינויים התיילעיל, וזאת 

חוזה ויתר איזה מפרטי ההשירותים ו/או ו/או  העבודותהפחתה מתכולת 
 התחייבויות המפעיל על פיו ובין אם הוראת השינויים התייחסה לתוספת

חוזה איזה מפרטי ההשירותים ו/או ו/או  העבודותתכולת ב או שינוי אחר
 .ויתר התחייבויות המפעיל על פיו
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  והוראת שינויים השינויים תוכניתל הרשות התייחסות .27.4

לפעול, על פי שיקול דעתה תהא רשאית תוכנית השינויים ותבחן את הרשות  .27.4.7
 לבטל; תוכנית השינויים המוצעתאשר את הבלעדי, בכל אחת מהדרכים הבאות: ל

)כולה או תוכנית השינויים לתקן את  המפעיל; לבקש את הזמנה לשינוייםהאת 
וזאת בין היתר )כולה או חלקה(, לשינויים  תכולת ההזמנהאו לתקן את  חלקה(

  בהתייחס להסתייגויות המפעיל ו/או לעלות השינויים.

ההזמנה על תחולנה בנסיבות בהן תבקש הרשות לתקן את ההזמנה לשינויים,  .27.4.2
 . לעיל 20.3 לשינויים המעודכנת יתר הוראות סעיפים 

זכאי  המפעיל, יהא זמנת השינויים במלואהה את הרשות בהן ביטלהבנסיבות  .27.4.3
)ככל שאלה אושרו  עריכת תוכנית השינויים בלבדשנגרמו לו לצורך  נלוותלעלויות 

, וזאת כסעד (לעיל 20.3.3.5 בהתאם להוראות סעיף  מראש ובכתב על ידי הרשות
ויחיד בגין ביטול הזמנת השינויים, ובכפוף לאסמכתאות בכתב שיציג מלא, סופי 

רשות , תהא המובהר, כי בנסיבות האמורות .לאישורה המוקדם של הרשות המפעיל
, בהתאם להוראות לבצע את השינוי בעצמה ו/או באמצעות כל צד שלישירשאית 

 . הלןל 20.4.6 סעיף 

. במידה והרשות החליטה את התייחסותה לתוכנית השינוייםלמפעיל תשלח הרשות  .27.4.4
גם  הוראת שינויים במסגרת יפורטו תשלח הרשותשלא לבטל את הזמנת השינויים, 

 וראתה)להלן: " הסתייגויותיה ו/או את הערותיה לתוכנית השינויים, ככל שיהיו
על ידי  חייבת, במסגרתה תיקבעתהיה סופית ומשינויים ה ראתהו. "(שינוייםה

תכולת הזמנת השינויים  הרשות, ובהתבסס על תוכנית השינויים של המפעיל:
ככל  –, עלות השינויים המאושרת )לרבות עלויות ישירות, ומרכיבי החיסכון הסופית

המפעיל יישא באחריות המלאה לבצע וכיו"ב.  שישנן(, לוח הזמנים לביצוע השינויים
 יים במלואה ובמועדה. את הוראת השינו

מובהר, כי בנסיבות בהן צרף המפעיל לתוכנית השינויים הסתייגויות והרשות 
הורתה במסגרת הוראת השינויים לבצע את השינויים אודותם ניתנה הסתייגות 
המפעיל, כשהיא מנומקת באמצעות חוות דעת של מהנדס בטיחות מומחה ובלתי 

ק שיגרם במישרין כתוצאה מביצוע השינויים תלוי, אזי המפעיל לא יהיה אחראי לנז
מושא הסתייגות המפעיל, ובלבד שהנזק כאמור נגרם אך ורק בשל ביצוע השינויים 

, באופן שיטיל על ומבלי שהמפעיל תרם לקיומו של הנזק במעשה ו/או במחדל
 . המפעיל אחריות מלאה ובלעדית לנזק כאמור

נויים, במועדים ובמתכונת המפעיל יבצע את השינויים בהתאם להוראת השי .27.4.5
במסגרת וכחלק בלתי נפרד הנקובים במסגרתה, כפי שאלה אושרו על ידי הרשות. 

המפעיל יעדכן את כל הנספחים הרלוונטיים לחוזה וכל תיעוד מביצוע השינויים 
, )לרבות נספח לוח הזמנים, האחזקההשינויים  להוראתאחר שיש לעדכנו בהתאם 

באופן שבו יחשבו השינויים לצורך החוזה וכיו"ב(, תוכנית העדות, ספר המתקן 
, לכל החוזהובקשר עם התחייבויות ואחריות המפעיל על פיו, כחלק בלתי נפרד מ

תוצרי התכנון השינויים המאושרת תהווה חלק בלתי נפרד מ . הוראתצורך ועניין
 . הסופיים

בלי לגרוע התעכב המפעיל בהשלמת התחייבויותיו על פי הוראת השינויים, אזי מ .27.4.6
מכל סעד אחר העומד לרשות על פי החוזה ו/או על פי דין, ישלם המפעיל החל ממועד 

שטרם , מעלות השינויים 7.75% גם פיצוי מוסכם בסך שלואילך תחילת העיכוב 
ואילך עד למועד השלמת לכל יום עיכוב הושלמו נכון למועד תחילת תקופת העיכוב 

דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים ת בנוסף וזא)בתוספת מע"מ כדין(, השינויים 
 . וכל תשלום אחר המוטל עליו לפי החוזה

להלן,  11.13.2 ויחולו יתר הוראות סעיף על תשלום הפיצויים המוסכמים  .27.4.6.7
 בשינויים המחויבים. 

ו ההפעלה מובהר, כי המפעיל לא יהיה זכאי להארכת תקופת ההקמה ו/א .27.4.6.2
     בגין תקופת העיכוב האמורה.

 צד שלישי הרשות ו/או באמצעות השינויים ביצוע  .27.5
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הזמנת השינויים, הזמנת שינויים במסגרת הרשות תהיה רשאית, להודיע למפעיל  .27.5.7
הוראת במסגרת הודעתה על ביטול הזמנת השינויים ו/או במסגרת מעודכנת ו/או 

)כולם או חלקם, לרבות תכנון ינויים שינויים, כי היא מעוניינת לבצע את הש
, וזאת מבלי בעצמה ו/או באמצעות צד שלישי שאינו המפעילהשינויים בלבד(, 

בנסיבות האמורות, . שתעמוד למפעיל כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג בקשר לכך
ומסמך הדרושים לצורך ביצוע השינויים ספק המפעיל לרשות את כל מידע המפעיל י

שות ו/או צד שלישי מטעמה ובאופן שיאפשר למפעיל לתפעל ולתחזק באמצעות הר
שטחי ומתקני השירות ולהעניק באמצעותם את השירותים, ויחולו בעניין זה את 

 ."(תוכנית שינויים לרשות)להלן: " לעיל, בשינויים המחויבים 20.3 הוראות סעיף 

, ויחולו נלוותת השינויים לרשות, יהיה זכאי המפעיל להחזר עלויות בגין תוכני .27.5.2
בנוסף, במידה ולהוראת השינויים השפעה לעיל.  20.4.3 בעניין זה הוראות סעיף 

)תוספת או חסכון(, על עלויות ההקמה, עלויות התפעול והתחזוקה ו/או לוחות 
 להלן.       20.6 ל המפעיל, יחולו הוראות סעיף  הזמנים ש

הרשות תהיה רשאית להורות למפעיל להעניק שירותי פיקוח וניהול הביצוע של  .27.5.3
עלות השינויים מ 7.5%של השינויים, בגינם יהיה זכאי המפעיל לתמורה בשיעור 

תשלום בגין שירותי  היטל או תשלום נוסף כלשהו(.בפועל )נטו, ללא תוספת מס, 
  להלן. 20.6 פיקוח וניהול הביצוע, ישולמו למפעיל בהתאם להוראות סעיף  

יחולו ביצעה הרשות את השינויים בעצמה ו/או באמצעות צד שלישי מטעמה,  .27.5.4
 ההוראות המפורטות להלן:

ת למפעיל להעניק שירותי פיקוח וניהול הביצוע, יישא ה הרשותורה .27.5.4.7
 .ולטיבם המפעיל באחריות המלאה והבלעדית לשינויים

לא הורתה הרשות למפעיל להעניק שירותי ניהול התכנון ו/או שירותי  .27.5.4.2
נזק שיגרם כל יהיה אחראי ללא אזי המפעיל פיקוח וניהול הביצוע, 

ו/או על ידי צד שלישי רשות על ידי הבמישרין כתוצאה מביצוע השינויים 
על ידי ובלבד שהנזק כאמור נגרם אך ורק בשל ביצוע השינויים מטעמה, 

ו/או על ידי צד שלישי מטעמה ומבלי שהמפעיל תרם לקיומו של הרשות 
הנזק במעשה ו/או במחדל. מובהר במפורש, כי בנסיבות בהן נגרם נזק 

/או ליקוי שהתגלעו לרבות בשל כשל ובשל מעשה ו/או מחדל של המפעיל, 
אחריות מלאה ובלעדית לנזק בהמפעיל שא יבתוכנית השינויים לרשות, י

 . כאמור

בנסיבות בהן ארע נזק שמקורו לעיל,  20.5.4.2 על אף האמור בסעיף 
תהיה הרשות רשאית לפעול בעצמה בשינויים שאינו באחריות המפעיל, 

לפעול בשמה ובמקומה מול  מפעילכאמור או להורות לטבת הנזק הל
הקבלן ו/או הספק הרלוונטי שביצע את השינויים האמורים, ככל הדרוש 

כאמור, וזאת בין היתר, באמצעות המחאת נזק לתיקון/הסרת או ה
למען הסר ספק . הקבלן ו/או הספק האמורזכויותיה של הרשות כלפי 
ר, לא יהיה המפעיל זכאי לכל תמורה, שיפוי מובהר בזאת, כי בגין האמו

, לרבות בשל עיכובים בלוחות זמנים ו/או בשל ו/או פיצוי, מכל מין וסוג
עיכוב/הפרעה/פגיעה בביצוע העבודות ו/או בשל עיכוב/הפרעה/פגיעה 

  בתפעול ובתחזוקת שטחי ומתקני השירות ובמתן השירותים. 

זה לעיל, לא  20.5.4 פי סעיף מובהר בזאת, כי מימוש זכויות הרשות על  .27.5.4.3
 מפעיליגרע בשום צורה ואופן, מאחריותו הכוללת והבלעדית של ה

כשכל שטחי ומתקני השירות מתפקדים בהתאם , עבודותלהשלמת ה
בוצעו במסגרת השינויים, כמכלול, לרבות אלה שלהוראות החוזה 

וכן מחובתו של הפעלה מלא במהלך כל תקופת ה ,קסימולטאנית ובממש
 באמצעותםלהעניק לתפעל ולתחזק את שטחי ומתקני השירות ו מפעילה

הפעלה ובהתאם להוראות , במהלך כל תקופת האת השירותים במלואם
 . החוזה

  ותנאי תשלום השינוייםהתמורה בגין  .27.6
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, כפי ראת השינוייםים, תיקבע על ידי הרשות במסגרת הוהתמורה בגין ביצוע שינוי .27.6.7
, בניכוי כל חסכון שנגרם כתוצאה מהשינויים כמפורט הונפקה על ידי הרשותש

התמורה בגין : "בחוזה זה)להלן  20.6.5 -20.6.6  ובסעיפים לעיל 20.3.4.7 בסעיף 
התכנון תיחשב כעלות הכוללת בגין כל השינויים "(. התמורה בגין השינויים

סופית, כוללת תהא  וזו(, Fixed price-Lump sum) יםהוראת השינוישבהעבודות ו
 .מצד המפעיל ומוחלטת ולא נתונה לכל שינוי ועדכון

היא והשינויים תיקבע לפני תחילת ביצוע  וייםהשינמובהר בזאת, כי התמורה בגין  .27.6.2
 . יםתפורט בהוראת השינוי

  5,777,777עולה על  השאינ בעלות, )תכנון והקמה( התמורה בגין השינוייםתשלום  .27.6.3
השלמתם בפועל של  לאחר שהרשות אישרה בכתב את 67בתנאי שוטף + יבוצע ₪, 

   י הרשות.על יד יםהשינויים ולאחר אישור בכתב בדבר קבלת השינוי

₪,  5,777,777העולה על  עלות, ב)תכנון והקמה( תשלום התמורה בגין השינויים .27.6.4
בהתאם לאבני הדרך המפורטות להלן, לאחר שהרשות , 67בתנאי שוטף + יבוצע 

 : כל אחת מאבני הדרך האמורותהשלמתם בפועל של  אישרה בכתב את

 סכום התמורה בגין השינויים אבן דרך לתשלום

ילת ביצוע במועד תח
 יםהוראת השינוי

 . התמורה בגין השינוייםמ 77%

אבן דרך בתום כל 
לביצוע השינויים כפי 
שהוגדרו מראש 
במסגרת הוראת 

 השינויים 

לכל אחת מאבני המתייחס התמורה בגין השינויים מאותו חלק של  17%
בהוראת השינויים, ובלבד  , כפי שהוגדרו מראש הדרך לביצוע השינויים

 ה של אבן הדרך האמורה. השלמת אישרה בכתב אתשהרשות 

במועד השלמת ביצוע 
 יםהוראת השינוי

 לאחר שהרשות אישרה בכתב את יתרת התמורה בגין השינויים
 יםהשלמתם בפועל של השינויים ולאחר אישור בכתב בדבר קבלת השינוי

 .על ידי הרשות

מה, ינוכו ממי בעלויות התכנון וההקחסכון הכרוכה ב בגין הוראת שינויים .27.6.5
בעלויות  לעיל, סכום החיסכון 20.6.4  או 20.6.3  מהתשלומים הנקובים בסעיפים

מובהר, כי בנסיבות בהן יבוצע תשלום  .יםכתוצאה מהשינויכנון וההקמה הת
לעיל, ינוכה החיסכון, מכל  20.6.4 ינויים בהתאם להוראות סעיף התמורה בגין הש

 .ראטה ביחס לתשלום התמורה בגין השינויים בכל אבן דרך-אבן דרך לתשלום, פרו

הגדלת עלויות התפעול והתחזוקה, חסכון או בב כההכרוהוראת שינויים בגין  .27.6.6
לעיל, סכום  20.6.4  או 20.6.3  מי מהתשלומים הנקובים בסעיפיםמ כוינויתווספו או 

ים, כשהוא מחושב על בסיס השינוי בעלויות התפעול והתחזוקה כתוצאה מהשינוי
השינויים ועד לתום תקופת ההפעלה, למת ריבית היוון שנתית לתקופה שממועד הש

מובהר, כי  .המקובל בפרויקטים מסוג זה, כפי שיקבע על ידי הרשות בלבדבשיעור 
 20.6.4 תמורה בגין השינויים בהתאם להוראות סעיף הבנסיבות בהן יבוצע תשלום 

, מכל אבן הנוספות עלויות התפעול והתחזוקהאו החיסכון לעיל, יתווספו או ינוכו 
 ראטה ביחס לתשלום התמורה בגין השינויים בכל אבן דרך. -דרך לתשלום, פרו

לעיל וכן תשלום בגין  20.4.3 תשלום בגין ביטול הזמנה לשינויים, כמפורט בסעיף  .27.6.1
לעיל, ישולמו למפעיל בתנאי שוטף +  20.5.2 רט בסעיף תוכנית שינויים לרשות, כמפו

ממועד ביטול ההזמנה לשינויים או ממועד אישור הרשות את תוכנית השינויים  67
 לרשות, בהתאמה. 

לעיל,  20.5.3 תשלום בגין שירותי פיקוח וניהול הביצוע, בנסיבות המתוארות בסעיף  .27.6.1
  לעיל.   20.6.4  ישולמו בהתאם לאבני הדרך המתוארות בסעיף

למען הסר ספק מובהר בזאת במפורש ובאופן בלתי חוזר, כי התמורה בגין השינויים )ובמידת  .27.1
זה,  20 יתר התשלומים להם יהיה זכאי המפעיל על פי סעיף  ( וכןהצורך גם הארכת המועדים

)או בגין ביטול הזמנת השינויים ביצוע שינויים מלא וגמור בגין  יחיד, סופי,ותשלום סעד  ויהו
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, לרבות הארכת או בגין ביצוע השינויים על ידי הרשות ו/או באמצעות צד שלישי, לפי העניין(
 ומלבדלוחות הזמנים ו/או פגיעה/גריעה/עיכוב באיזה מהתחייבויות המפעיל על פי החוזה, 

להטיל על הרשות כל אחריות נוספת ו/או כדי לגרוע על מנת  באמור, לא יהיה האמור
באופן חוזה, והמפעיל מוותר בזאת המאחריות המפעיל לביצוע מלא התחייבויותיו על פי 

וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג בלתי חוזר, סופי, מלא ו
 לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי נוספים מכל מין וסוג שהם, כמו גם ששהם

עלויות ישירות בגין השהייה ו/או בגין הארכת לוחות זמנים ו/או  –למען הסר ספק  –)לרבות 
 מכל מין וסוג(. ו החזר עליות אחר, א השקעההחזר עלויות ל

יחולו, גם  , לרבות הוראות המתייחסות לתכנון ולהקמה,חוזההמובהר בזאת, כי כל הוראות  .27.1
השינויים המאושרת, למעט אם  בהוראתביחס לביצוע שינויים אשר אושרו על ידי הרשות 

 נקבע אחרת ובמפורש בסעיף זה.

זה, יתווסף מע"מ כדין במועד  20  הוראות סעיף על פיאו לרשות לכל תשלום שישולם למפעיל  .27.7
על פי להם זכאי המפעיל ביצוע התשלום והוא ישולם כנגד חשבונית מס כדין. לתשלומים 

 ית והצמדה מכל מין וסוג. לעיל, לא יתווספו הפרשי ריב זה 20  הוראות סעיף

 למען הסר ספק, שינויים לא יחשבו בשום מקרה כחלק מסך עלות ההשקעה, אלא בנסיבות .27.77
  להלן.  20.11.3  סעיף בהן בוצעו השינויים ביוזמת המפעיל, ובהתאם להוראות

 שינויים ביוזמת המפעיל .27.77

ינויים בעבודות, יגיש המפעיל לרשות תוכנית שינויים כמפורט ביקש המפעיל לבצע ש .27.77.7
לעיל,  20.8  -ו  20.4 לעיל, ויחולו בעניין זה גם הוראות סעיפים  20.3.2 -20.3.3 בסעיף 

בשינויים המחויבים. מובהר, כי הרשות תהיה רשאית להתנות את הסכמתה לביצוע 
השינויים האמורים בתנאים תפעוליים, מקצועיים או מסחריים, הכול לפי שיקול 

 דעתה הבלעדי והמוחלט.  

לרבות ההוראות המתייחסות לתכנון ולהקמה, ה, חוזהמובהר בזאת, כי כל הוראות  .27.77.2
אשר אושרו על ידי הרשות, שנערכו ביוזמת המפעיל, וגם ביחס לביצוע שינויים יחולו 

  למעט אם נקבע אחרת ובמפורש בסעיף זה.

)עלויות מובהר בזאת, כי כל העלויות הכרוכות בביצוע השינויים ביוזמת המפעיל  .27.77.3
תפעול ותחזוקה במהלך תקופת תוספת עלויות(, ל)או התכנון, ההקמה וכן עלויות 

לכל מבלי שיהיה זכאי בשל כך  יחולו על המפעיל וישולמו על ידו במלואםההפעלה(, 
. כמו כן, ביצוע שינויים החזר עלויות השקעה לרבות, שיפוי או פיצוי מכל מין וסוג

יבויות כאמור לא יהוו בשום מקרה עילה לדחייה ו/או גריעה כלשהי בביצוע התחי
ו/או  המפעיל ובכלל האמור: דחייה מהמועדים הנקובים בנספח לוח הזמנים

לגריעה/עיכוב הפרעה בתפעול ותחזוקת שטחי ומתקני השירות ומתן השירותים, 
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי  .אלא אם כן אישרה זאת הרשות, במפורש ובכתב

למעט  יל, לכל דבר וענייןהרחבת בנייה, תחשב בכל מקרה כשינויים ביוזמת המפע
עלויות )או תוספת עלויות(, לתפעול ותחזוקה במהלך תקופת ההפעלה( בגינן לא 

 . יהיה זכאי המפעיל להחזר השקעה בשום מקרה

עלויות חסכון עלויות תכנון והקמה ו/או בב כיםהכרושינויים ביוזמת המפעיל,  .27.77.4
. מסכום החיסכון 57% –יזכו את הרשות בלבד בסכום השווה ל התפעול והתחזוקה, 

 20.6.6 סכום החיסכון בעלויות התפעול והתחזוקה יחושב בהתאם להוראות סעיף 
לאחר שהרשות אישרה בכתב  67בתנאי שוטף + לעיל. סכום החיסכון ישולם לרשות 

ור בכתב בדבר קבלת ולאחר אישביוזמת המפעיל השלמתם בפועל של השינויים  את
המפעיל לא יהיה זכאי לסכום החיסכון בעלויות אשר . על ידי הרשות יםהשינוי

שולם לרשות, בנסיבות של ביטול חוזה המזכות את המפעיל בהחזר השקעה כמפורט 
 לעיל.    17 בסעיף 

ביצוע  זה. 20 המפעיל אלא בהתאם להוראות סעיף יבוצעו שינויים על ידי  לאמובהר, כי  .27.72
לאישורה בכל מקרה , יהיה כפוף שאינם ביוזמת הרשותובין  הרשותשינויים, בין ביוזמת 

אינו מחליף, מייתר או גורע  רשות, טרם ביצועם. אישור הרשות בכתבהמוקדם של ה
, כל דיןהוראות , כנדרש על פי יםשינויאת הת מוסמכת לבחון ולאשר מסמכותה של כל רשו

השינויים מובהר בזה, כי עוד  .וזאת מבלי שלמפעיל תעמוד כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך
ביצוע התחייבויות , לרבות לצורך יחשבו כחלק בלתי נפרד מהחוזה ומההרשאה מושאו
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, ותחולנה ומתן השירותים באמצעותםהמפעיל לתפעול ולתחזוקת שטחי ומתקני השירות 
חוזה, למעט אם קבעה הרשות אחרת בכתב, על פי שיקול דעתה כל הוראות הלגביהם 

 .הבלעדי

המפעיל לא יחויב בתשלום דמי שימוש נוספים עבור הרשות בגין שטח בנוי נוספים שהקים  .27.73
יל. אין באמור במסגרת שינויים, וזאת בין בוצעו ביוזמת הרשות ובין שבוצעו ביוזמת המפע

זה לעיל, על מנת לגרוע מחובותיו של המפעיל לשלם דמי שירותים נוספים  20.13 בסעיף 
לעיל,  11.17 לעיל וכן תשלומים לצדדים שלישיים כמפורט בסעיף  11.16.2 כמפורט בסעיף 

בגין שטחי ומתקני שירות אותם הקים המפעיל במסגרת השינויים, וזאת בין בוצעו ביוזמת 
 הרשות ובין שבוצעו ביוזמת המפעיל.  

 מסירה ופינוי .27

בכל עת מכל  , לרבות מחמת ביטולו של החוזה,על פי החוזה מיד בתום תקופת ההתקשרות .27.7
החזקה את שא המפעיל באחריות המלאה והבלעדית, למסור לרשות בלבד ייבה שהיא, סי
ומתקני השירות. במסגרת האמור, על המפעיל מוטלת האחריות המלאה כל שטחי ב

 והבלעדית להשלים, על חשבונו, עובר למסירת החזקה כאמור, את כל אלה: 

ות המינימאליים, למסור לרשות את הציוד הקבוע כשהוא עומד בכל תנאי התקינ .27.7.7
 להלן.  21.3 כמפורט בסעיף 

 להלן.  21.4 להשלים חפיפה מלאה עם בעל הרשאה חילופי, כמפורט בסעיף  .27.7.2

פורט בסעיף להשלים ביצוע של ניקיון ופינוי פסולת משטחי ומתקני השירות, כמ .27.7.3
 להלן. 21.5 

לערוך  - הרחבת בנייה ת, לרבות במסגרבוצעו שינויים במהלך תקופת ההפעלה .27.7.4
וספר  , תוכניות מדידה, מפרטי תחזוקה(As-Madeולמסור לרשות תוכניות עדות )

כן כל מסמך ו/או מתקן מעודכנים, כמפורט בנספח ההנחיות ובנספח האחזקה ו
תעודה ו/או אישור, כמפורט בנספח ההנחיות או כפי שתורה הרשות, בכתב )ככל 
שהמצאתם של אלה לא נדרשה על ידי הרשות עובר למועד סיומה של תקופת 

 ההתקשרות(. 

למסור לרשות את כל המסמכים אשר המצאתם נדרשת בהתאם להוראות סעיף  .27.7.5
להלן )ככל שמצאתם של אלה לא נדרשה על ידי הרשות עובר למועד סיומה של  35.6 

 תקופת ההתקשרות(. 

יעביר, ימסור וימחה לרשות את מלוא זכויותיו כלפי צדדים שלישיים בקשר עם  .27.7.6
 לן. לה 21.7 שטחי ומתקני השירות, כמפורט בסעיף 

לעיל,  21.1  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בביצוע ההתחייבויות הנקובות בסעיף .27.2
התפעול והתחזוקה עד  יעל מנת לגרוע מחבותו ואחריותו של המפעיל להעניק את שירות

 לתום תקופת ההתקשרות. 

 מסירת הציוד הקבוע .27.3

שא המפעיל באחריות להשיב לרשות, בתום ילהלן, י 24 מהוראות סעיף  מבלי לגרוע .27.3.7
טוב, במצב  םציוד הקבוע כשהמשבצת הקרקע ובתקופת ההתקשרות, את החזקה ב

 בסטנדרטיםעומד לכל הפחות ציוד הקבוע תקין וראוי לשימוש וכן בנוסף, כשה
המינימאליים הנקובים לשם כך בנספח האחזקה )להלן, יחדיו: בתנאי התקינות ו
 "(.   תנאי התקינות המינימאליים"

לשם כך, כתנאי למסירת הציוד הקבוע תערוך רשות, באמצעות נציגים ומומחים  .27.3.2
המפעיל אשר את נוכחותם תידרש בהתאם להוראות נציגי  ובהשתתפותמטעמה, 

ימים קודם לתום תקופת ההתקשרות או במועד  727 - החל מ, להלן 21.3.4 סעיף 
אחר אשר יקבע על ידי הרשות מראש ובכתב, סיור בשטחי ומתקני השירות 
ובמסגרת האמור אף תבצע בדיקות תקינות לציוד הקבוע, לרבות עמידתו של הציוד 

בתנאים ובמשך תקופה  באופן,הקבוע בתנאי התקינות המינימאליים, הכול 
מועד תחילת בדיקות ": , בהתאמה)להלן הנקובים לשם כך בנספח האחזקה

   "(.מסירהבדיקות " -" ו המסירה
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ימים קודם למועד תחילת בדיקות המסירה, וכתנאי לעריכתם, יערוך המפעיל  37 .27.3.3
לנציגי הרשות, הדרכה מלאה, מקצועית ופרטנית באמצעות בעלי מקצוע ייעודיים, 

וספרי המתקן על כל נספחיו וכן לכל , מפרטי התחזוקה ייחסת לתוכניות העדותהמת
וההיבטים הטכניים והתפעוליים הקשורים לשטחי ומתקני  תיתר הדיסציפלינו

השירות, כפי שיקבע על ידי הרשות, הכול על מנת לאפשר לנציגי הרשות לערוך את 
שר לנציגי הרשות לבחון בדיקות המסירה בצורה מיטבית ופרטנית וכן על מנת לאפ

הדרכת כהלכה את קיומם או העדרם של תנאי התקינות המינימאליים )להלן: "
הדרכת נציגי הרשות, תיערך בהיקף הנקוב לשם כך בנספח "(. נציגי הרשות

 האחזקה. 

מובהר בזאת במפורש, כי במסגרת הדרכת נציגי הרשות, יבצע המפעיל על אחריותו  .27.3.4
נו, הדרכה מלאה ופרטנית לנציגי הרשות ו/או לכל מי המלאה והבלעדית ועל חשבו

להלן(, על מנת  21.4 מטעמה )לרבות נציגי בעל הרשאה חילופי כמפורט בסעיף 
לאפשר לרשות ו/או למי מטעמה להפעיל ולתחזק את שטחי ומתקני השירות בעצמה 

 ל מתום תקופת ההתקשרות ואילך. ו/או באמצעות מי מטעמה, הח

לעיל, ישא המפעיל באחריות  21.3.3 מבלי לגרוע מהתחייבויות המפעיל על פי סעיף  .27.3.5
המלאה והבלעדית, לשתף פעולה עם נציגי הרשות ולסייע במהלך בדיקות המסירה, 

ליים הקשורים בעריכת הבדיקות בכל ההיבטים הטכניים, המקצועיים והתפעו
הכול על מנת לאפשר לנציגי הרשות לערוך את בדיקות המסירה בצורה האמורות, 

מיטבית ופרטנית וכן על מנת לאפשר לנציגי הרשות לבחון כהלכה את קיומם או 
שיתוף הפעולה עם נציגי העדרם של תנאי התקינות המינימאליים )להלן: "

ור, יעמיד המפעיל לרשות, על חשבונו, במהלך כל . במסגרת ולצורך האמ"(הרשות
תקופת ביצוען של בדיקות המסירה ובמסגרתן, את כל הגורמים אשר נוכחותם 
תידרש על ידי הרשות וכן בנוסף את גורמים מקצועיים נוספים, בעלי ידע, ניסיון 
ומומחיות אשר יסייעו לרשות בניהול, ביצוע, ניתוח והפקת תוצאות מבדיקות 

 ה על פי סעיף זה לעיל.    המסיר

למען הסר מפעיל מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית, בכל עת, להוסיף בדיקות  .27.3.6
ו/או כל חלק מהן, על פי  המסירהבדיקות תכני נוספות ו/או לעדכן את  מסירה

שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובהתאם לצרכיה, לרבות בגין ו/או בקשר עם 
להלן, ובכלל האמור לקבוע  20 ים כמפורט בסעיף קבלתם ו/או אישורם של שינוי

האמורות )להלן,  המסירהו/או לאשר את התוצאות הדרושות לה במסגרת בדיקות 
הוראות סעיף זה לעיל, יחולו בשינויים "(. הנוספות המסירהבדיקות יחדיו: "

 . הנוספותהמתחייבים גם על בדיקות המסירה 

לאחר השלמתן של בדיקות המסירה לשביעות רצונה של הרשות, תהיה הרשות  .27.3.1
 רשאית לבצע אחד מאלה: 

להודיע למפעיל על קבלת הציוד הקבוע, בכפוף למילוי יתר התחייבויות  .27.3.1.7
 לעיל.  21.1 המפעיל על פי סעיף 

קבוע, למסור למפעיל דוח המפרט את הליקויים לדחות את קבלת הציוד ה .27.3.1.2
שנתגלו במסגרת בדיקות המסירה, לרבות לעניין זה קיומם של ליקויים 
ופגמים בציוד הקבוע, לרבות פגמים וליקויים כאמור בעטיים הציוד 

 הקבוע אינו עומד בתנאי התקינות המינימאליים. 

כל ליקוי ו/או בנסיבות האמורות תקצוב הרשות למפעיל מועדים לתיקון 
פגם שהתגלה בציוד הקבוע, והמפעיל ישלים את ביצוע תיקון הליקויים 
והפגמים האמורים, לשביעות רצונה המלא של הרשות, תוך התקופה 
שנקצבה שלם כך, הכול על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו של 

 המפעיל. 

מסירת  עם השלמת ביצוע כל התיקונים, תהיה הרשות רשאית להתנות את
הציוד הקבוע, בהשלמתה המוצלחת של בדיקות מסירה נוספות, ויחולו 

זה לעיל, בשינויים  21.1.2 בעניין זה שאר ההוראות המפורטות בסעיף 
 המחויבים.

 מובהר בזאת, כי בדיקות המסירה, בדיקות המסירה הנוספות )ככל שיחולו(, הדרכת .27.3.1
נציגי הרשות, שיתוף הפעולה עם נציגי הרשות וביצוע כל יתר התחייבויות המפעיל 
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מבלי שהמפעיל יהיה עיל יבוצעו על חשבונו של המפעיל, זה ל 21.1.2 על פי סעיף 
מנת  ומבלי שיהיה באמור על זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי בשל כך

 .להאריך את תקופת ההפעלה

  חפיפה עם בעל הרשאה חילופי .27.4

, מבלי שיהיה זכאי בשל יפעל המפעילעם תום תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא  .27.4.7
כך לכל תמורה ו/או פיצוי ו/או שיפוי, להסדיר במישרין מול בעל הרשאה שנבחר על 

ך של שיתוף , מערת שטחי ומתקני השירותתפעול ותחזוקידי הרשות להחליפו ב
בעל ההרשאה החלופי ל על מנת לאפשרפעולה, תיאומים וחפיפה מסודרת ורציפה, 

 , בין לילה.שטחי ומתקני השירותלקבל לידיו, בפועל, בצורה מסודרת את כל 
במסגרת וכחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו האמורות, ישא המפעיל באחריות 

ההרשאה החלופי להיכנס לכל  לאפשר לרשות, נציגיה וכל מי מטעמה, לרבות בעל
 , בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.  שטחי ומתקני השירותאחד מ

לרבות כמו כן מובהר עוד בזאת, כי מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו על פי החוזה,  .27.4.2
פעיל בכל מקרה, באחריות ישא המלהלן,  21.8 חובתו לפיצוי מוסכם כמפורט בסעיף 

הבלעדית והמלאה וכן יפצה ו/או ישפה את הרשות מייד עם דרישתה הראשונה, בגין 
כל נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, שיגרמו לרשות ו/או לבעל 

ו/או שבהם נדרשו מי מהם לשאת, בשל כל  ההרשאה החלופי ו/או לכל מי מטעמם
ל ו/או ליקוי ו/או עיכוב בביצוע איזה מהתחייבויות מעשה ו/או מחדל ו/או כש
 המפעיל על פי סעיף זה לעיל.

 ניקוי ופינוי פסולת .27.5

מבלי לגרוע משאר הוראות החוזה ובכלל האמור: ההוראות המפורטות בנספח  .27.5.7
ההנחיות ובנספח איכות הסביבה, ישא המפעיל באחריות המלאה והבלעדית למסור 

ה בשטחי ומתקני השירות כשהם, סביבתם ודרכי לרשות ו/או למי מטעמה את החזק
 הגישה אליהם ומהם, נקיים ראויים לשימוש וללא פסולת כל פסולת. 

במסגרת ולצורך האמור, יחל המפעיל קודם למועד סיומה של תקופת ההתקשרות  .27.5.2
לנקות ולסלק משטחי ומתקני השירות את כל הציוד, המתקנים, המכשירים, 

לכלוך, חלקי ציוד, מתקנים הפסולת, האשפה, ה הכלים, החומרים, השיירים,
הרשות, בהתאם להוראותיה ולהוראות כל של  הל לשביעות רצונוהכ ,ומבנים זמניים

דין ועל חשבונו של המפעיל, על מנת לאפשר לרשות ו/או לכל מי מטעמה לתפוס את 
החזקה בשטחי ובמתקני השירות, כשהם נקיים ופנויים מכל פסולת כאמור, ביום 

  עוקב ליום שבו הסתיימה תקופת ההתקשרות.  ה

וחומרים, יבוצע סילוק כאמור פסולת מובהר בזאת, כי במידה ונדרש המפעיל לסלק  .27.5.3
)להלן:  למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות השאושר למטמנה מאושרתאך ורק 

 לאתרלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי סילוק הפסולת כאמור  "(.אתר הסילוק"
ותשלום אגרת כניסה לאתר הסילוק  הפסולת אל אתר הסילוק שינוע, הסילוק

המפעיל ימציא ועל חשבונו.  מפעילבאחריותו הבלעדית של ה תבצעו, יבמידה ויידרש
  לרשות את כל תעודות המשלוח לאתר הסילוק, וזאת בסמוך לאחר ביצוע המשלוח. 

 פינוי וסילוק יד .27.6

לעיל, המפעיל ישא באחריות המלאה והבלעדית,  21.5 מבלי לגרוע מהוראות סעיפים  .27.6.7
למסור לרשות ו/או למי מטעמה את החזקה בשטחי ומתקני השירות כשהם פנויים 
מכל אדם וחפץ )למעט הציוד הקבוע(. במסגרת ולצורך האמור, יפנה המפעיל על 

את כל הציוד הנמל, בין לילה, חשבונו, משטחי ומתקני השירות ומחוץ לשטחי 
בהם, הכול על מנת  , המתקנים וכוח האדם המצוייםחפצים ,כלי הרכב, קהנתי

לאפשר לרשות ו/או לכל מי מטעמה לתפוס את החזקה בשטחי ובמתקני השירות, 
כשהם פנויים מכל אדם וחפץ כאמור, ביום העוקב ליום שבו הסתיימה תקופת 

 ההתקשרות.

שטחי השירות ו/או לא הוציא מהם את הציוד, כלי הרכב, לא פינה המפעיל את  .27.6.2
המוצרים והחפצים בתוך המועד הנקוב בסעיף זה לעיל, תהיה הרשות רשאית 

, כלי הרכב, הנתיקהשירות ולהוציא משם את הציוד ומתקני להיכנס לשטחי 
המוצרים והחפצים, או ליתן הוראה לאחר לעשות זאת, ולהעבירם למחסן או 
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ל על חשבונו של המפעיל, והמפעיל נותן בזה הסכמתו ואחר, הכ למקום אחסון
לאמור, והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל 

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

זה לעיל ולכל זכות אחרת העומדת לה  21.6.2 בסעיף זכויות הרשות הנקובות לבנוסף 
, תהיה הרשות רשאית, על פי שיקול על פי הוראות החוזה ו/או על פי הוראות כל דין

דעתה הבלעדי והמוחלט, להפסיק את אספקת איזה מהשירותים ו/או השירותים 
 . המפעיל מהםלצורך פינוי וסילוק יד וכל זאת השירות,  לשטחי ולמתקניהנוספים 

סר ספק מודגש ומצוין בזה שהוראת סעיף זה, תתווסף ולא תגרע מסמכותו למען ה .27.6.3
לכללי רשות שדות התעופה )שמירה על הסדר בשדות  23של המנהל המנויה בסעיף 

 .7714-התעופה(, התשמ"ד

 צדדים שלישיים ורשויות מוסמכות .27.1

שא באחריות המלאה והבלעדית, על יעד לתום תקופת ההתקשרות, המפעיל י .27.1.7
לפרוע כל חוב ולהסיר כל זכות צד שלישי בקשר עם ההתחייבויות, לרבות חשבונו, 

בקשר עם שטחי ומתקני השירות, שמקורן במועד הקודם לתום תקופת ההתקשרות 
בהתקשרויות כאמור שמקורן צד שלישי מכל מין וסוג ובכלל האמור: חוב או זכות 

פי החוזה, לרבות  שבוצעו על ידו עם צדדים שלישיים בקשר עם התחייבויותיו על
)להלן:  בקשר עם שטחי ומתקני השירות, תכנונם, הקמתם, תפעולם ותחזוקתם

 . "(ההסכמים המשניים"

ידוע למפעיל, כי עם תום תקופת ההתקשרות ייתכן ותידרש הרשות, בין היתר על ידי  .27.1.2
רשויות מוסמכות, לבצע פעולות שונות ו/או לחתום על מסמכים שונים על מנת 

 כן על מנת לתפעלם ו/או לתחזקםבלת החזקה בשטחי ומתקני הרשות ולאפשר את ק
 . לשם ביצוע כל פעולה נוספת בהם ו/או באמצעותםאו 

בנוסף, הרשות תהא רשאית לבצע כל פעולה אחרת או נוספת לשם מימוש מלוא 
זכויותיה עקב תום תקופת ההתקשרות, מרצונה או על פי דרישה של הרשויות 

 המוסמכות. 

ת האמורות, יבצע המפעיל כל פעולה, יחתום על כל מסמך, וכן ישתף פעולה בנסיבו
עם הרשות וכל מי מטעמה, בהתאם לדרישות הרשות )לרבות שמקורן בדרישות 
רשויות מוסמכות(, לרבות העברת ומתן הרשאה ונגישות כל מידע ומסמך, פנייה 

ות מוסמכות(, והתלוות לנציגי רשות במפגשים עם צדדים שלישיים )לרבות רשוי
הדרכת הרשות וכל מי מטעמה בקשר עם שטחי ומתקני השירות )לרבות לצורך 
תפעולם ותחזוקתם(, הכול על חשבונו של המפעיל, ככל הדרוש על מנת לאפשר את 
העברת החזקה בשטחי ומתקני השירות לרשות ו/או לכל מי מטעמה מייד עם תום 

לאה של כל יתר התחייבויות תקופת ההתקשרות מכל סיבה שהיא  והגשמתם המ
זה, ובאופן שבו תוכל הרשות וכל מי מטעמה להמשיך  21 המפעיל על פי סעיף 

 מייד עם תום תקופת ההתקשרות. את שטחי ומתקני השירות תחזק כן לתפעל וול

 פיצויים מוסכמים .27.1

ומתקני השירות באופן המתואר בסעיף  לא מסר המפעיל לרשות את החזקה בשטחי .27.1.7
זה לעיל, ובכלל האמור: לא השלים את ביצועם של איזה מהתחייבויותיו  21 

פי החוזה  לעיל, אזי מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות על 21.1 הנקובות בסעיף 
בביצוע איזה בגין כל יום של איחור ו/או על פי דין, ישלם המפעיל לרשות 

)לרבות ימי שבתון, שבת ו/או חג(, כפיצוי קבוע מוסכם מהתחייבויותיו האמורות 
, בתוספת 364הכול חלקי  םכפל דמי ההרשאה הבסיסייומוערך מראש, סך השווה ל

עד בו אמור היה המפעיל לפנות את וזאת בגין התקופה שתחילתה במו מע"מ כדין
 .שטחי השירות במלואם עד למועד פינויים בפועל על פי החוזה ובתוספת מע"מ כדין

יחולו לעניין הפיצויים המוסכמים על פי סעיף זה לעיל,  11.13.2 הוראות סעיף  .27.1.2
 בשינויים המחויבים. 

לעיל, אזי  21.1 את ביצוען של איזה מהתחייבויותיו הנקובות בסעיף  לא השלים המפעיל .27.7
מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי שאר הוראות החוזה, לרבות זכויותיה לפיצויים מוסכמים 

תחזק וכן לתפעל לול, תהיה הרשות רשאית להורות למפעיל להמשיך לעי 21.8 כמפורט בסעיף 



 121מתוך  113עמוד 

 

עד להשלמת התחייבויותיו האמורות לשביעות רצונה, וזאת מבלי  את שטחי ומתקני השירות
 מפעיל יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום מכל מין וסוג שהם בשל כך.   הש

רשאי בשום מקרה לעכב ו/או למנוע ו/או  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המפעיל לא יהיה .27.77
לסרב למסירת חזקה בשטחי ומתקני השירות, וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות בגין כל תביעה 

 ו/או טענה שיש למפעיל /או לכל מי מטעמו כלפי הרשות ו/או כלפי כל מי מטעמה. 

כל תוקף  יבוטלו הוראות החוזה ולא יהיה להןההתקשרות, מכל סיבה שהיא, תקופת בתום  .27.77
למעט הוראות אשר מעצם טבען ולשונן אמורות לחול גם לאחר תום תקופת ההתקשרות, 
לרבות לעניין זה: ההוראות המשקפות את חובות המפעיל להשלים את מלוא התחייבויותיו 

ה ו/או על פי הוראות כל דין בקשר זה וכן זכויות הרשות על פי החוז 21 על פי הוראות סעיף 
עם הפרת התחייבויות האמורות של המפעיל ו/או זכויות הרשות בקשר עם הפרת איזה 

 מהתחייבויותיו הנוספות על פי שאר הוראות החוזה והוראות כל דין.  

השירות כאילו ומתקני רשאית לתפוס את שטחי עם תום תקופת ההתקשרות, תהא הרשות  .27.72
לל ולהשתמש בהם לכל צורך שיראה לה )לרבות בעצמה או באמצעות החוזה לא נעשה כ

השירות כאמור לא תפטור את המפעיל מהאחריות שחלה ומתקני אחרים(. תפיסת שטחי 
, לרבות השלמת מלוא התחייבויותיו עליו לפי התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו לפי החוזה

 .זה 21 על פי הוראות סעיף 

להלן, ישא המפעיל באחריות המלאה והבלעדית  23.5.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .27.73
ה, יובטחו ויכללו ז 21 לכך שמלוא התחייבויותיו וכן מלוא זכויות הרשות הנקובות בסעיף 

במלואם במפורש גם בכל אחד מההסכמים המשניים, כסעיפים לטובת הרשות, באופן שבו 
 ניתן יהיה לממשם ללא כל סייג, עיכוב ומגבלה. 

המפעיל יפצה ו/או ישפה את הרשות, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, אובדן, 
שות ו/או שבהם נדרשה הרשות לשאת תשלום, עלות או הוצאה, מכל מין וסוג, שנגרמו לר

זה לעיל, ובכלל האמור: בקשר עם  21.13 בקשר עם הפרת התחייבויות המפעיל על פי סעיף 
טענות ו/או תביעות ו/או דרישות של צדדים שלישיים שמקורן במימוש התחייבויות המפעיל 

 על פי החוזה.

זה, בשינויים המחויבים,  21  הן בוטל החוזה, יחולו ההוראות המפורטות בסעיףבנסיבות ב .27.74
באופן שבו ישמש סך עלות ההשקעה לו יהיה זכאי המפעיל בהתאם להוראות החוזה, בטוחה 

זה וכן באופן שבו תהיה הרשות רשאית, על  21 נוספת לביצוע מלוא התחייבויותיו על פי סעיף 
פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לעכב בידה את סך עלות ההשקעה כאמור עד להשלמת 
מלוא התחייבויותיו האמורות של  המפעיל ואף לקזז מהסך האמור כל נזק, אובדן, עלות, 

את בגין הפרת התחייבויותיו האמורות של הוצאה, תשלום שנגרמו לה או שבהם נדרשה לש
 להלן.   34 המפעיל, לרבות קיזוז סכומים בהתאם להוראות סעיף 

 ביטול החוזה .22

 בגין הפרת החוזה על ידי המפעיל ביטול החוזה על ידי הרשות .22.7

ו/או על פי הוראות כל  מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי החוזה .22.7.7
בנסיבות בהן הפר המפעיל הוראה  חוזהרשאית לבטל את הדין, תהיה הרשות 

רשאית לבטל את ימים וכן תהיה  37מהוראותיו, באמצעות הודעה מוקדמת של 
)או חלק ממנו( בנסיבות בהן הפר המפעיל, הפרה יסודית, הוראה  חוזהה

ים )הכול במידה וההפרה לא ימ 74מהוראותיו, באמצעות הודעה מוקדמת של 
 תוקנה במהלך תקופת ההודעה כאמור(.

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל  .22.7.2
גם בכל אחת מהנסיבות  חוזהאת הידית מרשאית לבטל דין, תהיה הרשות 

 : המתוארות להלן

כלשהו, לרבות  יכולתו לפרוע את חובותיו לצד שלישי-המפעיל הודה באי .22.7.2.7
 הגעה להסדר נושים או הצעה להסדר נושים כאמור.

נגד המפעיל הוגשה בקשה לצו פירוק או הוצא צו פירוק, או מונה לו מפרק  .22.7.2.2
זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים קבוע, או הוגשה בקשה 
לצו כינוס או ניתן צו כינוס על כל רכושו או חלק ממנו, או הוגשה בקשה 
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לחדל שהמפעיל הפך או לצו להקפאת הליכים או ניתן צו להקפאת הליכים 
, או כל בקשה או צו או מינוי בעל השלכות דומות, והתקיים אחד רעוןיפ

מאלה: המפעיל לא הגיש בקשה לביטול הבקשה או הצו או המינוי תוך 
הזמן הנקוב בחוק להגשת בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת 

ימים או בקשת הביטול שהגיש המפעיל נדחתה  67בתוך  -ו בקשה כז
 בפסק דין או החלטה חלוטים.  

הוטל עיקול, זמני או קבוע, על רכושו של המפעיל, או על חלק מהותי  .22.7.2.3
ממנו, או שנעשתה פעולת הוצאה לפועל לגבי רכוש המפעיל או חלק מהותי 

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

ימים או בקשת  67בתוך  -החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו 
 הביטול שהגיש המפעיל נדחתה בפסק דין או החלטה חלוטים.  

נפתחו הליכים לפירוק מרצון של המפעיל, למעט הליכים לשם מיזוג או  .22.7.2.4
 נאים המאושרים על ידי הרשות. מחדש בת-ארגון

, בעבירה על פי איזה במפעיל מנהלכל מנהלו הכללי ו הרשעת המפעיל, .22.7.2.5
 772, ]בגידה[ 777: 7711 –מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין,  התשל"ז 

, ]ניסיון לרצח[ 375, ]רצח[ 377, ]שוחד[ 277-277, ]עדות שקר[ 231 ,]ריגול[
 422-425, ]תקיפת עובד ציבור[ 313 ,]ניסיון לחבול בחומר נפיץ[ 337

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

 .  7751 –על מצרכים ושירותים, התשי"ח 

 ביטול החוזה על ידי הרשות מטעמי נוחות .22.2

ית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל את החוזה, בכל עת הרשות בלבד תהיה רשא
במהלך תקופת ההתקשרות, מכל סיבה ומבלי שתהא חייבת לנמק את החלטתה, בהודעה 

טרם המועד אותו קבעה הרשות לסיום  מיםי 67לפחות מוקדמת בכתב, שתימסר למפעיל 
 החוזה.

 ביטול החוזה על ידי המפעיל .22.3

טל את החוזה בשום מקרה, למעט אם נקבע אחרת המפעיל לא יהיה זכאי לב .22.3.7
 ובמפורש בחוזה ובהתאם לתנאיו.

ביטל המפעיל את החוזה שלא בהתאם לנסיבות הנקובות בחוזה והמקנות לו את  .22.3.2
זכות הביטול מפורשות, יחשב הדבר כהפרה יסודית של החוזה על ידי המפעיל 

 לעיל, בשינויים המחויבים.  22.1 ויחולו בעניין זה הוראות סעיף 

 החוזה ביטולהתחייבויות המפעיל לאחר  .22.4

יחולו אם על ידי המפעיל,  ה שהיא, בין אם על ידי הרשות וביןבוטל החוזה, מכל סיב
 ההוראות המפורטות להלן:

 לבצע כל פעולה מכל מין וסוג שהן באחריות המלאה והבלעדית שלאישא המפעיל  .22.4.7
קיימת עליו חובה לבצעה בהתאם בקשר עם שטחי ומתקני השירות )למעט אם 

להוראות החוזה(, אלא אם כן קיבל לשם כך את אישורה המפורש של הרשות, 
בניגוד להוראות סעיף זה לעיל, תהיה כל פעולה אותה יבצע המפעיל מראש ובכתב. 

מטעמה, והמפעיל בטלה ומבוטלת ולא יהיה לה שום תוקף כלפי הרשות וכלפי מי 
ישא באחריות המלאה והבלעדית וכן יפצה וישפה את הרשות, מייד עם דרישתה 
הראשונה, בגין כל נזק, אובדן, תשלום, עלות והוצאה, שנגרמו לרשות ו/או שבהן 

   נדרשה הרשות לשאת בקשר עם הפרת התחייבויותיו האמורות.    

שבונו את כל התחייבויותיו המפעיל ישא באחריות המלאה והבלעדית, לבצע על ח .22.4.2
לעיל, במועדים הנקובים במסגרת הסעיף האמור, או במועדים  21 הנקובות בסעיף 

 אחרים אותם תקצוב הרשות לשם כך, בהתחשב בנסיבות ביטול החוזה.  

לומו מוטלת על המפעיל ישלם לרשות ו/או לצדדים שלישיים כל סכום שחובת תש .22.4.3
המפעיל על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת עד למועד תום תקופת 
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ההתקשרות שתיקבע על ידי הרשות או עד מועד אחר אותו תקצוב הרשות לשם כך. 
ישפה המפעיל את לעיל, יפצה ו/או  22.1.1 בוטל החוזה בנסיבות המתוארות בסעיף 

הרשות, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, אובדן, הוצאה, עלות שנגרמו 
לרשות ו/או שבהן נדרשה הרשות לשאת בקשר עם הפרת התחייבויותיו האמורות 

 של המפעיל.

לעיל,  22.2 לאחר ובכפוף לביצוע והשלמת מלוא התחייבויותיו הנקובות בסעיף  .22.4.4
, (, מלאה או חלקית)אם בכלל המפעיל יהיה זכאי לקבל מהרשות, החזר השקעה

  לעיל ובתנאים הקבועים במסגרתו. 17  ףכמפורט בסעי

  כללי –כוח אדם  .23

האדם הדרוש לצורך  את כל כוח ,חשבונואחריותו הבלעדית ועל על יספק וימנה  המפעיל .23.7
וכן לצורך  , עבודות ההתאמה וההערכותעבודות התכנון, עבודות ההקמהביצוע והשלמת 

 יאאחרמיומן,  ,מקצועי, כשהוא םובמועד םבמלואשטחי ומתקני השירות  תתפעול ותחזוק
כמות בבהתאם לאופיין ו/או למאפייניהן של התחייבויות המפעיל, סוגן והיקפן, ובעל ניסיון 

כמפורט בנספח לוח  והשלמת ההתחייבויות האמורותלשם ביצוע  יםהדרושכות ובאי
לצורך ביצוע ובכלל האמור ימנה מטעמו הזמנים, באיכות הנדרשת ולשביעות רצון הרשות 

לשם כך בנספח ההנחיות, את בעלי התפקידים הנקובים עבודות התכנון ועבודות ההקמה, 
 . "(כוח האדם)להלן, יחדיו: "קובים במסגרתו והמאפיינים הנלהוראותיו , בהתאם לתנאיו

או היתר לפי תקן, תעודה  , הסמכה,שיוןיראישור, ביצועה יש צורך ברישום, שם של פעולהכל  .23.2
את כוח העסיק גייס וללבאחריות המלאה  המפעיל, ישא כל דיןהוראות החוזה ו/או לפי 

בסיווג יתר כאמור, או התקן, תעודה  הסמכה,שיון יראישור, בעל האדם שהנו רשום, 
ובאופן שבכל מקרה לא יפחת  נספח ההנחיות, הכול כנדרש על פי יןילפי הענהמתאים, 

רישום, אישור, רישיון, היתר ו/או תעודה המעידה על קיומם, תימסר . מהוראות כל דין
מובהר בזאת, כי . הפעולה על ידי כוח האדם הרלוונטיקודם לתחילת ביצוע  רשותבפועל ל

ל כל אחד מיחידי כוח האדם, יהיה כפוף לקבלת אישור בטחוני מטעם הרשות העסקתם ש
 בהתאם להוראות הנקובות לשם כך בנספח הביטחון.  

או גוף בדבר הרחקת כל אדם  רשותהכל דרישה מטעם באופן מיידי, אחר  ,ימלא המפעיל .23.3
. הבלעדי הו/או הפועל מטעמו, וזאת מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעת והמועסק על יד

, לא תהווה עילה לדחייה או לאיחור כוח האדםלמען הסר ספק מובהר, כי הרחקת מי מ
מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל  מפעיל, וההמפעילבביצוע התחייבויות 

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

בהתאם להוראות  ו, יועסקמשנהעובדיו ועובדי קבלני הכל כי המפעיל ישא באחריות המלאה  .23.4
פי הוראות כל -, וכן על7757-תשי"טההוראות חוק שירות התעסוקה, כל דין ובכלל האמור: 

חוק הביטוח , לרבות הוראות אחרים החלים על העסקת עובדיםו/או צו חוק ו/או תקנה 
 לעובדיו וכן ידאג שקבלני המשנהישלם  המפעיל .7761-תשכ"חההלאומי )נוסח משולב(, 

תנאי שא באחריות שיקוימו בקשר אליהם כל זכויות ויכן שכר עבודה וישלמו לעובדיהם 
בהתאם לקבוע בהסכמים ו/או הסדרים קיבוציים החלים  בין היתר,, הרלוונטיים העבודה
  דין.ה יתר הוראותפי -עלעל פי החוזה ועליהם 

  משנההקבלני  .23.5

 ניקבלאו חלקן(, באמצעות )כולן יהיה רשאי לבצע איזה מהתחייבויותיו  מפעילה .23.5.7
ועל פי שיקול דעתה  רשותעל ידי ה ,בכתבמראש ו , ובלבד שזהותם אושרה,משנה

קבלני המשנה כאמור, יהוו חלק . "(קבלני המשנה: "בחוזה זה)הבלעדי והמוחלט 
   לעיל. 23 בלתי נפרד מכוח האדם ויחולו לגביהם ההוראות הכלליות הנקובות בסעיף 

ביקש המפעיל לבצע את ההתחייבויות באמצעות קבלני משנה, יגיש המפעיל לאישור  .23.5.2
 הרשות, מידע ומסמכים כדלקמן: 

כל  –עבור קבלני משנה לביצוע ההתחייבויות לתקופת התכנון וההקמה  .23.5.2.7
המידע והמסמכים הנדרשים עבור קבלני המשנה, לצורך הוכחת הדרישות 

 .ו/או הדרישות אותם תקבע הרשות לשם כך ת בנספח ההנחיותהנקובו

מידע  –עבור קבלני משנה לביצוע ההתחייבויות במהלך תקופת ההפעלה   .23.5.2.2
( תעודת התאגדות של קבלן המשנה או תעודת עוסק iומסמכים כדלקמן: )
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מנהל עסקיו כדין על פי ( אישורים תקפים, לפיהם קבלן המשנה iiמורשה; )
שהינו בעל כל כן , ו7716 –ה וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו פקודת מס הכנס

 . 7716 –האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

באמצעות קבלן  םשירותיהבנוסף, מובהר, כי הרשות לא תאפשר ביצוע 
הורשע בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים  אשר משנה

 ,]ריגול[ 772, ]בגידה[ 777: 7711 –תשל"ז הבאים עפ"י חוק העונשין,  ה
 337, ]ניסיון לרצח[ 375, ]רצח[ 377, ]שוחד[ 277-277, ]עדות שקר[ 231

]מרמה,  422-425, ]תקיפת עובד ציבור[ 313, ]ניסיון לחבול בחומר נפיץ[
רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי 

ו/או עפ"י חוק הפיקוח על י נושא משרה בכיר[ מידע ופרסום מטעה ביד
 .           7751 –מצרכים ושירותים, התשי"ח 

הרשות  אישור ניתןלא הרשות תהיה רשאית לאשר את קבלן המשנה או לדחותו.  .23.5.3
 רשות, ייחשב הדבר כסירוב המפעילהשהתקבלה אצלה בקשת ימים מיום  74תוך 

אא"כ קבעה הרשות, על  לקבלן המשנהההתחייבויות למסירת ביצוע אותו חלק של 
להורות הרשות תהיה רשאית  .פי שיקול דעתה הבלעדי, במפורש ובכתב אחרת

, בכל עת ועל וכל מי מעובדישל של כל קבלן משנה ו/או  פעולתו להפסיק את  מפעילל
על פי החוזה ו/או  המפעילל מבלי לגרוע מאחריות ופי שיקול דעתו הבלעדי, והכ

 אחריות כלשהי. רשותה מבלי להטיל על

)כולן או חלקן(, באמצעות של איזה מהתחייבויות המפעיל את ביצוע  הרשותאישור  .23.5.4
מאחריותו והתחייבויותיו לפי ו/או גורעת  מפעילאת הפוטרת  נהאיקבלני המשנה, 

ישא באחריות מלאה לכל  מפעילוהאחריות כלשהי  רשותאו מטילה על ההחוזה 
טעות ו/או השמטה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או תקלה , לרבות כל או מחדלו/מעשה 

הכול , ו/או של כל מי מטעמושל קבלן המשנה  ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהם,
  .המפעילכאילו בוצעו המעשה ו/או המחדל האמורים במישרין על ידי 

קבלני המשנה, יספק לקבלני המשנה  פעילותיפקח באופן הדוק ושוטף על  מפעילה .23.5.5
השירותים וכן יעמיד לרשותם את כל הציוד ו/או החומרים ו/או המתקנים, את כל 

לוח הזמנים נספח בהתאם ל פעילותםככל הדרוש לצורך ביצוע ו/או השלמת 
 ולאיכות הנדרשת בחוזה, וזאת ללא כל תמורה נוספת על זו הנקובה בחוזה.

באחריות המלאה לכך  מפעיל, ישא הלעיל 23.2 בסעיף  האמורמכלליות מבלי לגרוע  .23.5.6
קבלנים רשומים בתחום עיסוקם, ככל שקיים רישום , יהיו קבלני המשנהשכל 

וכן בעלי ניסיון, וותק ומומחיות הדרושים המתאימים,  ווג ובהיקףי, בסכאמור
לנים יוודא שבכל עת הקב במסגרת האמור, המפעיל .לביצוע התחייבויות המפעיל

, יהיו בעלי אישורים מתאימים לפי חוק רישום בביצוע התחייבויותיוהמעורבים 
, או בעלי פטור על פי חוק זה מחובת 7767-קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט

יוודא שבכל עת המתכננים המעורבים כמו כן, המפעיל  .הרישום, כנדרש על פי דין
ם מתאימים לפי חוק המהנדסים יהיו בעלי אישורי בביצוע התחייבויותיו

בדבר כל  רשותיודיע ל מפעילמבלי לגרוע מן האמור, ה. 7751-והאדריכלים, תשי"ח
רישום כאמור העתיד להימחק או לפקוע, ובאופן מיידי במקרה בו נשלל או בוטל 

בביצוע המעורבים והמתכננים רישום כאמור, וזאת ביחס לכל הקבלנים 
 . התחייבויותיו

באחריות המלאה והבלעדית לכך שזכויות הרשות וחבויות המפעיל המפעיל ישא  .23.5.1
הנקובות בחוזה, יובטחו ויכללו במלואם גם בהסכמים שבין המפעיל לבין קבלני 

קבלני ש והבלעדית לכך ישא באחריות המלאה המפעילהמשנה. בהתאם, ישא 
טמיעו בעצמם ויקיימו את כל ההוראות המפורטות בחוזה, באופן שבו המשנה י

על קבלני המשנה  תהמתבצע לפעילותיחייבו הוראותיו של החוזה )הרלוונטיות 
 . מפעיללו היו הלכל דבר ועניין, כאיהאמורים(, את אותם קבלני משנה 

 חודשים 36 , כי עד לתום שלב ההקמה וכן במשךישא באחריות להבטיחי המפעיל .23.5.7
, ביצוע העבודותמטעמו ל נוספות לאחריו, יהא קשור בהסכם מחייב עם קבלן ראשי

 לרשותיודיע  המפעיל. מבלי לגרוע מן האמור, חוזה ונספחיוכמפורט בהוראות ה
מכל סיבה שהיא, וכן על  קבלן ראשי כאמורבדבר כל ביטול ו/או פקיעת ההסכם עם 

 כל חשש סביר לכך.



 121מתוך  117עמוד 

 

קבלני ל הבלעדית לשלם ישא באחריות המפעילכי  ,הר בזאתבמו למען הסר ספק .23.5.2
ו/או תגמול ו/או תשלום מכל מין וסוג שהם, בגין כל פעולה ו/או כל תמורה המשנה 

בהוראה אין לראות  עבודה שביצעו, בקשר ישיר או עקיף עם הוראות החוזה.
 חוזה לטובת צד שלישי. כאמור,

 המפעילעל פי החוזה ו/או על פי דין, ישא  לרשותמבלי לגרוע מכל זכות העומדת  .23.5.3
 ה, מייד עם דרישתרשותאו לשפות את הבאחריות המלאה והבלעדית לפצות ו/

ו/או לכל  רשותהראשונה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או תשלום ו/או הוצאה, שנגרמו ל
לשאת בשל כל דרישה ו/או  הו/או כל מי מטעמהרשות  המי מטעמו ו/או שבהם נדרש

ו/או בקשר עם  רשותתביעה ו/או מעשה ו/או מחדל של מי מקבלני המשנה כלפי ה
מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה  מפעיל, והויות המפעילהתחייב

מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן בקשר 
 לכך.   

 ו/או מי מטעמו  המפעילמעמד  .23.6

ן הינו "קבלן עצמאי", וכי לא קיים בי המפעילמוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי  .23.6.7
ו/או  ל מרשה ומורשהו/או יחס ש של עובד ומעביד יםיחס מי מטעמםהצדדים או 

 הבל על עצמו התחייבויות כלשהן בשמלק המפעיל, וכי אין בכוחו של יחסי שותפות
עוד מובהר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי לא . האו של מי מטעמ הרשותשל 

 הרשותלעיל, על מנת להטיל על  23.1 -23.5 על פי סעיפים  מפעיליהיה בהתחייבויות ה
כל אחר הפועל כלפי אחריות, מכל מין וסוג, כלפי כוח האדם וקבלני המשנה ו/או 

יות ו/או בהשגחתו ו/או בפיקוחו, בין בהיבטים הקשורים למימוש זכו המפעילמטעם 
חוזיות ו/או מסחריות ובין בהיבטים הקשורים למימוש זכויות נזיקיות, ללא יוצא 

 מין הכלל.  

לרבות ומבלי  המפעילכל המועסקים על ידי מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזאת כי  .23.6.2
יהיו  בעלי המלאכה, ספקי החומרים, השירותים, הציוד והמתקנים למיניהםלגרוע 
לא תהא  רשותלכי ו ו/או מי מטעמם משנהבלני העובדי קאו ו/ מפעילהעובדי 

ם בזה, כי בעלי המלאכה, ספקי . עוד מוסכמכל מין וסוג שהיאכלפיהם אחריות 
 בלבד, מפעילהיפעלו עבור ובשם  למיניהם, החומרים, השירותים, הציוד והמתקנים

, , בין במישרין ובין בעקיפין, כשולח ו/או כצד להתקשרות עימםחשבתלא  רשותוה
או הטבות אחרות בהקשר ו/לכל תשלומים, פיצויים  ,רשותמהיהיו זכאים  ם לאה

עיכוב או  וכן חוזההביטול או סיום ; הוראה שניתנה על פיו; עם ביצוע החוזה
כל אחריות  רשותהוטל על תוכי לא מכל סיבה שהיא,  וביצועאו הפסקת  השהיית

בדים ו/או לקבלני המשנה ו/או בקשר לעוביחס  םמין ו/או סוג שהמכל ו/או חיוב 
לעיל והוראות  23.6.1 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הוראות סעיף  .האמורים

 ו/או קבלני המשנה המפעילזה לעיל, יחולו גם בנסיבות בהן ישתתפו  23.6.2 סעיף 
 רשותובישיבות תיאום ודיווח מטעם ה הו/או כל מי מטעמם כאמור, בישיבות מנהל

להלן ו/או בנסיבות בהן קיבלו העובדים האמורים ו/או קבלני  24 כמפורט בסעיף 
 .  מהרשותהמשנה ו/או כל מי מטעמם הוראות ו/או הנחיות במישרין 

ישא בכל התשלומים וההוצאות המוטלות על מעביד כלפי עובדיו, לבדו  המפעיל .23.6.3
וכל תשלום או הוצאה אחרת המוטלת על  לאומיהלרבות תשלומים לביטוח 

באחריות שקבלני  מפעילכמו כן, ישא ה ., כמעביד, בהתאם להוראות כל דיןמפעילה
, גם כלפי זה 23.6  ףהמשנה מטעמו יחילו ויישמו את כל ההוראות הנקובות בסעי
שא בכל תלא  רשותעובדים וקבלני משנה הפועלים מטעמם. מובהר בזאת, כי ה

כלפי  מפעילאחריות מכל מין וסוג שהיא לבחון ו/או לבדוק את מילוי התחייבויות ה
טים מי מטעמו, בהיבטים חוזיים ו/או אזרחיים ו/או המסחריים ו/או בהיב

ישא באחריות המלאה  והמפעילהביטחוניים ו/או הבטיחותיים ו/או נזיקיים, 
 והבלעדית בקשר לכך.   

על פי שאר  המפעילמבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל ומהאחריות  .23.6.4
ישא באחריות המלאה  מפעילהוראות החוזה, לרבות אחריותו כלפי הרשות, ה

דם לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או תקלה, והבלעדית כלפי כל המנויים בכוח הא
מכל מין וסוג שהם, בין שמקורם בנזקי ממון, בנזקי רכוש ו/או בנזקי גוף, ישירים 

ובין  משבצת הקרקעו/או עקיפים, שנגרמו לכוח האדם מכל סיבה שהיא, בין ב
ם , מייד ע, במישרין ו/או בעקיפין, וכן יפצה ו/או ישפה את כוח האדםהמחוצה ל
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בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או תקלה, והוא מוותר בזאת  דרישת הרשות,
כלפי הרשות וכלפי כל מי מטעמה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג 

 שהן בקשר לכך. 

הראשונה, בגין כל נזק ו/או  ה, מייד עם דרישתרשותיפצה ו/או ישפה את ה המפעיל
לשאת,  רשותה הו/או שבהם נדרש רשותו/או הוצאה שנגרמו לאובדן ו/או תשלום 

 זה לעיל.      23.6.4 על פי סעיף  המפעילוהמצויים באחריותו של 

על אף האמור לעיל, אם תקבע רשות מוסמכת, כי התקיימו יחסי עובד מעביד ו/או  .23.6.5
, קבלני המשנה שלו, סוכניו ו/או מפעילמי מעובדי הלבין  הרשותיחסי שליחות בין 

ב לשאת בחיוב כלשהו בקשר לתביעה ו/או חות הרשותו/או בכל מקרה בו יועציו 
קבלני משנה, בעלי המלאכה, ספקי  ,מפעילהדרישה ביחס ו/או בקשר עם עובדי 

ו/או עובדים ו/או מועסקים  למיניהם החומרים, השירותים, הציוד והמתקנים
ישפה ו/או כלפיהם,  מאלהו/או ביחס לפעולותיהם ו/או מחדליהם של מי  אחרים

עבור כל הוצאה, הפסד או נזק  ,הראשונה הדרישתם מיד ע ,רשותהאת  מפעילה
  .או שבהם נדרשה הרשות לשאת, לפי העניין כאמור רשותשנגרמו ל

 חברת הניהול מטעם הרשות וסמכויותיה  .23.1

והביצוע  ןוע לו שלצורך תיאום וניהול התכנוהמפעיל מצהיר ומתחייב בזאת, כי יד .23.1.7
(, מנתה הזמנית והקבועה של הקמת שדה התעופה רמון )לרבות חוות המכלים

חברת כמנהל הפרויקט מטעמה )להלן: "גדיש ברן )שותפות רשומה( הרשות את 
 . "(הניהול

עבודות את ניהול סמכויות הרשות בקשר עם  יכללוחברת הניהול  של התפקידי .23.1.2
וההערכות של חוות המכלים הזמנית, עבודות  , ההקמה )לרבות הרצה(התכנון

וכן )על פי שיקול דעת הרשות( גם  ההתאמה וההערות של חוות המכלים הקבועה,
העבודות על פי . הזמנית והקבועה בקשר עם התחזוקה וההפעלה של חוות המכלים

מתן , החלטותו הנחיות, הוראות מתן, בדיקה, בקרה, פיקוחהסכם זה, ובכלל זה 
 להבטיח מנת על והכל, עבודותתכנון והה לגבי ואישורים תעודות והוצאת קביעות

 .החוזה להוראות בהתאם ביצוען ואת העבודותהתכנון ו השלמת את

 על ניתנה אשר הוראה כל. חברת הניהול באמצעות תועברנה למפעיל הרשות הנחיות .23.1.3
 על שניתנה כהוראה כמוה להלן, 23.7.4.11 חברת הניהול, בכפוף לאמור בסעיף  ידי
 ידי על תינתן אשר שהיא הוראה כל אחר יקיים מטעמו מי או/ו המפעיל .הרשות ידי

 יהיה, אחר מקום ובכל באתר, העבודות ביצוע. פעולה העמ וישתף, חברת הניהול
 לשביעות ותושלמנה תבוצענה עבודותה ואותן, חברת הניהול לבדיקת עת בכל כפוף
 . רצונו

 הסמכויות תהיינהלעיל, לחברת הניהול זה  מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף .23.1.4
 : להלן המפורטות

 כדי, הזמנית או הקבועה משבצת הקרקע של בדיקה לעת מעת לערוך .23.1.4.7
 לרבות, החוזה פי על התחייבויותיו מלוא אחר ממלא מפעילשה לוודא
 כאמור הבדיקה במסגרת. הזמנים בלוח ועמידה בודותהע לביצוע בקשר

 כל מפעילמה ולדרוש ובחינה בדיקה כל לערוךחברת הניהול  תרשאי האת
 .לנכון מצאתש כפי ומסמך מידע

 על שנעשות העבודות וטיב המפעיל משתמש בהם החומרים טיב את לבדוק .23.1.4.2
 .ביצוען אופן על ולהשגיח מפעילה ידי

, בדיקה כל של ביצועם על, הבלעדי הדעת שיקול לפי, עת בכל להורות .23.1.4.3
 ביצוע איכות את לבדוק מנת על, באלה וכיוצא ניסוי, מדידה, דגימה

 .מהן חלק כל או העבודות

 אישה במקרה מיוחד באופן יבחנו מהעבודות חלקים או חלק שכל להורות .23.1.4.4
 אם. חוזהה דרישות עם אחד בקנה עולות אינן עבודות אותן כי בדעה

, חוזהה דרישות עם אחד בקנה עולה שאינה תגלה ודהעב אותה בדיקת
 שיקול לפי, תרשאיחברת הניהול  היהת, תוצרי התכנון הסופיים לרבות
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 על ויהיה, חלקה או כולה, העבודה את לפסול, והמוחלט הבלעדי הדעת
 .חשבונו על כאמור העבודה את לתקן מפעילה

 או הערכה, התעוד, דעת חוות, הוראה, הנחייה, החלטה בכתב להוציא .23.1.4.5
 עניין לכל בנוגע"( קביעה: "זה בסעיף להלן) העניין לפי, אחרת קביעה
 מוסדרים שאינם בנושאים - או חוזהה להוראות בהתאם, לעבודות הקשור

חברת הניהול  קביעות. Good Industry Standards - ל בהתאם - חוזהב
 .מומטע הפועלים כל את זה ובכלל, מפעילה את תחייבנה

, הסכמה, בחינה, ניסוי, בדיקה, בקורת, הצעה כל, מהאמור רועלג מבלי .23.1.4.6
 סירוב היעדר לרבות) חברת הניהול ידי על שתעשה דומה פעולה או אישור

 מפעילה את יפטרו או/ו אחריות מכל המפעיל את ישחררו לא( לאישור
, טעויות עבור אחריות( רק לא אך) לרבות, מהתחייבויותיו איזו מקיום
 .  חוזהה הוראותיתר  מילוי-ואי, אמותהת-אי, םמחדלי

 תביעה או/ו בטענה לבוא יוכל לא המפעיל כי, במפורש בזאת מוסכם .23.1.4.1
 או/ו מטעה או/ו רצון משביע לא או/ו כושל ניהול או/ו פיקוח בגין כלשהי
 לביצוע מקרה בכל אחראי יהיה בלבד והוא, ניהול או/ו פיקוח העדר

 רצון ולשביעות ןבמועד, ןבמלוא חוזהב כמפורטההקמה  עבודותתכנון וה
 .הפיקוח ותחת חברת הניהול להוראות בהתאם פעל אם אפילו, הרשות

 כאשר, הניתן ככל מוקדם חברת הניהול של קביעה כל בצעי המפעיל .23.1.4.1
 מפעילה בו במקרה לרבות, לאלתר יבצעה לבטיחות הנוגעים בנושאים

 אם לאא, חוזהה להוראות בהתאם הפעל לא חברת הניהול כי ,סבור
 . הקביעה ביצוע במועד דחייה חברת הניהול האישר

 רלוונטיים אחרים ועניינים סכסוכים, תביעות כל, מהאמור לגרוע מבלי .23.1.4.7
 . לחברת הניהול בכתב יועברו העבודות לביצוע המתייחסים

 אשר החוזה לפי הנדרשים מסמכים אשרתו בדוקת, קבלת חברת הניהול .23.1.4.77
 .םאישור לשם המפעיל הל יגיש

לעיל, זה  23.7 אף האמור בסעיף -הסר ספק מובהר בזאת, כי על למען .23.1.4.77
, ובכלל זה חוזההלסטות מהוראות  כתהיה מוסמתלא  חברת הניהול

מחובה כל שהיא מהחובות המוטלות עליו  מפעיללשחרר ו/או לפטור את ה
רות על ביצוע עבודה כל שהיא, להו כתהיה מוסמת, וכן לא חוזההפי -על

העלולה לגרום לעיכובים בביצוע ו/או בהשלמת העבודות, או להורות על 
, או להורות על שינויים חוזהבביצועו של תשלום מיוחד שאינו כלול 

 הרשותידי -לכך בכתב על כהביצוע העבודות, אלא אם כן הוסמבכלשהם 
  .ואישור כאמור הוצג בפני המפעיל

 תבטיחות וגהו .24

בשום צורה ואופן מהוראות נספח הבטיחות והגהות, נספח הבטיחות באש, נספח מבלי לגרוע  .24.7
להבטיח ההנחיות ויתר הוראות החוזה והוראות כל דין, המפעיל יישא באחריות, על חשבונו, 

קיומם של תנאי בטיחות וגהות מתאימים לשם שמירה על שלומם של העובדים וכל אדם 
והלקוחות בשטחי , לרבות המשתמשים ובתקופת ההפעלהות עבודהאחר במהלך ביצוע 

 , ויהא אחראי למניעת מפגעים הקשורים לבריאות הציבור. ומתקני השירות

מאשר, כי הוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על  המפעילמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .24.2
והתקנות  7717-ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל 7754-העבודה, התשי"ד

והצווים שפורסמו על פיהם, וכן כל דין רלוונטי אחר, וכי הוא מקבל על עצמו לנהוג על פיהם, 
 או מי מטעמה עקב הפרתם.  הרשותוכי יישא באחריות לכל תביעה שתוגש נגדו או נגד 

הוא לבדו במסגרת ההרשאה וביצוע התחייבויותיו על פי החוזה , כי צהיר ומאשרמ המפעיל .24.3
מבצע הבנייה" וכ"מנהל העבודה", לרבות ביצוע כל החובות המוטלות על מבצע ייחשב כ"

למינוי ממונה בטיחות  מפעיל יישא באחריותדין. ההוראות כל הבנייה ומנהל העבודה לפי 
בהתאם להוראות החוזה וליתר וכן צוות בטיחות, ביצוע התחייבויותיו מוסמך לצורך 

 כל דין. הוראות 
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 , במקרה שבמהלך ביצוע עבודותבחוזהכל דין ו/או מכל הוראה אחרת מבלי לגרוע מהוראות  .24.4
, נוצרים תנאים אשר סביר להניח כי הם מהווים מפגע כן במהלך תקופת ההפעלהההקמה, ו

, משבצת הקרקע וסביבותיהסביבתי או בטיחותי או יוצרים סכנה אחרת לציבור, לתנועה ב
משבצת , או לרכוש בסמיכות לקעמשבצת הקרלתנועה בכבישים או דרכים הסמוכות ל

באופן מיידי באמצעי הגנה אחרים הדרושים למניעת כל פגיעה או  המפעיל, ינקוט הקרקע
נזק כאמור, לרבות התקנת גדרות, מעקות זמניים, מתרסים, פנסים, שלטים וכל אמצעי אחר 

 "(.אמצעי בטיחותכנדרש )להלן: "

 עדכון, דיווח ושיתוף פעולה .25

בתדירות התקשרות, ישא המפעיל באחריות להתייצב לישיבת עדכון, במהלך כל תקופת ה .25.7
רשות, במסגרתה ישתתפו נציגי המפעיל ונציגי מי מטעמו אותם תזמן שתיקבע על ידי ה

  הרשות לשם כך.

 םהרלבנטיידוח אשר יכיל את כל הפרטים המפעיל לרשות גיש במסגרת ישיבות העדכון י .25.2
 חריגות צפויות, , לרבותבביצוע התחייבויותיוההתקדמות ו/או הסטאטוס  המשקפים את

ו/או כל דיווח אחר הנדרש על  תיקונהיישובן ולוהדרכים המוצעות ל ותגלהש ותתקלפירוט 
 .ידי הרשות במסגרת כל ישיבה

באמצעות נציג זה לעיל, ישא המפעיל )24 בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .25.3
המפעיל( באחריות המלאה לדווח במישרין לנציג הרשות, באופן מיידי על כל אירוע חריג 
בקשר עם ביצוע התחייבויות המפעיל ו/או כנובע מהם, לרבות אודות כל בעיה ו/או תקלה 
ו/או ליקוי ו/או כשל ו/או אי התאמה ו/או התראה )לרבות מטעם רשויות מוסמכות וצדדים 

נוספים(, קיימים ו/או צפויים, אשר בין היתר, אשר עלולים להשפיע, במישרין או שלישיים 
 בעקיפין, על הרשות ו/או על ביצוע איזה מהתחייבויות המפעיל. 

, תוך התחייבויותיובאחריות המלאה לבצע את  מפעיל, ישא הההתקשרותבמהלך כל תקופת  .25.4
. מבלי לגרוע חר הפועל מטעמהכל גוף א ובכלל עםתיאום ושיתוף פעולה מלא עם הרשות 

ישא המפעיל באחריות, להשתתף ולהתלוות לרשות לעיל, זה  25.4  בסעיףמכלליות האמור 
בכל ישיבה ו/או פגישה אותה תקיים הרשות במסגרת ולצורך תכנון, הקמה, ניהול והפעלת 

אמור אף לבצע כל פעולה ו/או לערוך ולהנפיק כל מידע שטחי ומתקני השירות, ובמסגרת ה
 ו/או מסמך אשר יידרש לשם כך, ללא כל תמורה נוספת. 

המפעיל ישא באחריות המלאה והבלעדית, לכל נזק ו/או אובדן ו/או תשלום ו/או הוצאה,  .25.5
שנגרמו עקב אי שיתוף פעולה עם הרשות ו/או עם מי מטעמה ו/או עקב הפרה אחרת של איזה 

זה לעיל והמפעיל מוותר בזאת, וכן  הנוספות של המפעיל, כמפורט בסעיף ותחייבויותימה
יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור לרבות בגין עיכובים 

 שנגרמו בביצוע התחייבויותיו על פי החוזה.

זה לעיל,  25  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי התחייבויות המפעיל על פי הוראות סעיף .25.6
נפרד מההתחייבויות, והמפעיל לא יהיה זכאי בגינן לכל פיצוי ו/או שיפוי  ימהווים חלק בלת

 ו/או תשלום, מכל מין וסוג.   

 תעופה שדותניהול פעילות ב .26

פעיל על פי שאר מבלי לגרוע בשום צורה ואופן משאר הצהרותיו והתחייבויותיו של המ .26.7
הוראות החוזה, המפעיל מבין, תמחר ושקלל במסגרת התקשרותו בחוזה את אופייה 

וכן את הפעילות הייחודית שדות התעופה הקיימים ומאפייניה הייחודיים של הרשות ושל 
, בין היתר, כמי שמקיימת, מנהלת יהםתווסביבשדות התעופה המתבצעת באמצעות הרשות ב

, לרבות כל ההשלכות והמגבלות הנובעות ו/או פנים ארציים ובינ"ל שדות תעופהומפעילה 
העלולות לנבוע בשל כך על יישום ההתחייבויות במלואן ובמועדן בכל שלבי ההתקשרות 
ובכללן: מגבלות הבטיחות ו/או הביטחון ו/או כל מגבלה תפעולית, פיזית, מנהלתית, מבצעית 

ו/או לשירותים המוענקים בו ו/או במסגרתו ו/או אחרת, מכל מין וסוג, בנמל ובמתקניו 
 לציבור הרחב )לרבות בסביבת משבצת הקרקע(.

 לאור כל האמור, המפעיל ישא באחריות המלאה והבלעדית לכל אלה:  .26.2

לשקלל במסגרת ביצוע ההתחייבויות, את כל ההיבטים וההשלכות על לוחות  .26.2.7
ההיבטים והיישומים הזמנים והמועדים שנקצבו לביצוע ההתחייבויות, ובפרט נוכח 

 לעיל.  26.1 הייחודיים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין האמור בסעיף 
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של חוות המכלים  להביא לידי ביטוי מלא במסגרת עבודות התכנון ועבודות ההקמה .26.2.2
/או בעקיפין את כל ההיבטים והיישומים הייחודיים הנובעים במישרין ו הזמנית

לעיל, לרבות הצורך בהשגת אישורים ו/או היתרים ו/או  26.1 האמור בסעיף 
 . ת שטחי ומתקני השירותתחזוקלרישיונות ייחודיים לביצוע העבודות וכן לתפעול ו

וך שימת לב לבצע את עבודות ההקמה וכן ליתן את שירותי התפעול והתחזוקה, ת .26.2.3
לקיומם של בעלי  –, ובכלל האמור לעיל 10 ובסעיף  לעיל 26.1 מרבית לאמור בסעיף 

הרשאה נוספים ושונים מטעם הרשות הפועלים בנמל ו/או לתפעולו ו/או לפעילותו 
הנמל. במסגרת האמור, ישא המפעיל באחריות המלאה והבלעדית, כי  הסדירה של

במהלך כל תקופת ההקמה וההפעלה, יפעל בזהירות, באופן המשתלב עם הפעילות 
אותה מקיימת הרשות בנמל ו/או עם השירותים המוענקים בו ובמסגרתו על ידי 

אמצעות מי הרשות ו/או על ידי כל מי מטעמה, ובכל מקרה לא יבצע בעצמו ו/או ב
או מטרד ו/מפגע הפרעה ו/או הגבלה ו/או להוות  העלולה פעולה שהיא,כל מטעמו, 

ו/או לפגוע בתפעולו ו/או לפעילותו  גרום נזק או אי נוחותשיש בה על מנת לאו ו/
הסדירה, השוטפת והרציפה של הנמל )לרבות הפרעה לזכויות שימוש ו/או חזקה 

ו/או ציבור המשתמשים ו/או כלפי  רשותו/או מעבר כלשהן(, וזאת הן כלפי ה
שהוא, והמפעיל ישא כל צד שלישי אתר ו/או בקשר עמו ו/או כלפי בהפועלים 

זו, על ידו ו/או ת יוהפרת התחייבושל  יהלכל תוצאותבאחריות המלאה והבלעדית 
 על ידי כל מי מטעמו.

תק מלהעלות כל המפעיל מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומוש .26.3
לעיל, לרבות טענות ו/או דרישות  24  טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור בסעיף

ו/או תביעות שעניינן העדר ידיעה בדבר מאפייניו הייחודיים של הנמל, הפעילות המתבצעת 
ים ו/או הפסקות בביצוע ההתחייבויות ו/או שעניינן במסגרתו והשלכותיה ו/או שעניינן עיכוב

תשלום ו/או שיפוי ו/או פיצוי בגין נזקים ו/או הוצאות שנגרמו למפעיל ו/או שבהן נדרש 
 המפעיל לשאת בקשר עם כל האמור.  

 ביצוע שלם של ההתחייבויות .21

המפעיל  המפעיל, ישא התחייבויותבמסגרת מובהר בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי 
הפעולות ו/או העבודות וכן לספק כל חומר, מוצר, מתקן או מסמך שביצועם כל באחריות לבצע את 

או אספקתם, מתבקשים, בשל טבען של התחייבויות המפעיל ו/או לשם ביצוען ברמה הנדרשת 
פעולות או . בחוזה, וזאת גם אם הביצוע ו/או האספקה האמורים אינם נדרשים במפורש בחוזה

והן יתבצעו על ידי המפעיל, ללא כל תמורה לכל דבר ועניין, כשינויים,  תיחשבנהות כאמור לא אספק
 ו/או תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי

 ציוד הקבועוב הזמנית והקבועה משבצת הקרקעהבעלות ב .21

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

 שדות התעופה הקיימים ובשטחי הבעלות במשבצת הקרקע .21.7

, התשתיות באתר ושטחי שדות התעופה הקיימיםהזמנית והקבועה  משבצת הקרקע .21.7.7
 בבעלותה המלאה והבלעדית של הרשותבכל עת וכל עודפי חפירה ועודפי עפר, יהיו 

מהלך בין בכל זכות מכל מין וסוג, קניינית או אחרת, בהם ולמפעיל לא תהיה 
ומה )למעט זכויות אותן תעניק הרשות למפעיל תקופת ההתקשרות ובין לאחר סי

התאם בלבד בובשטחי שדות התעופה הקיימים הזמנית והקבועה משבצת הקרקע ב
והמפעיל מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר , להלן( 28.2.2 להוראות סעיף 

ל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג בקשר לכך, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כ
תביעות ו/או דרישות כנגד הרשות שעניינן השקעות ו/או הוצאות שהיו לו לרבות 

 . בקשר עמןההתאמה ו/או ו/או  התכנון ו/או עבודות ההקמה בביצוע עבודות

ביחס לחוות המכלים הזמנית ו/או תקופת ההתאמה ביחס  ההקמהבמהלך תקופת  .21.7.2
כן וותקופה ההערכות ביחס לשדות התעופה הקיימים  ם הקבועהלחוות המכלי

 ושדות התעופה הקיימים, של חוות המכלים הזמנית או הקבועה תקופת ההפעלה 
ובמקומות השירות בשדות התעופה  ת הקרקעומשבצרשות בלבד ב-יהיה המפעיל בר

עיל התחייבויות המפלמפעיל לבצע את וכל זאת אך ורק על מנת לאפשר , הקיימים
והמפעיל ישא באחריות לכל שלא  ולמטרות אלה בלבד –להוראות החוזה בהתאם 

. ת הקרקע )כולה או חלקה( כל שימוש, לכל צורך ו/או מטרה אחריםויבוצע במשבצ
 הזמנית או הקבועה הרשאת הרשות לאפשר למפעיל להשתמש במשבצת הקרקע
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ניתנת לביטול על ית, לא ייחוד, כבר רשות, הנה הדירה, ובשדות התעופה הקיימים
תתבטל מעיקרה, ובכל מקרה  ,ניתנת להסבהושאינה מוגבלת בזמן, ידי הרשות, 
 עם תום תקופת ההתקשרות מכל סיבה שהיא.  באופן מיידי,

 הבעלות בציוד הקבוע .21.2

שיבצע וההתאמה  הקמהההתכנון, עבודות הציוד הקבוע ובכלל האמור כל תוצרי כל  .21.2.7
לרבות כל חליפיהם ו/או , הנתיק בלבדעט הציוד , למו/או כל מי מטעמו המפעיל

יהיו בבעלותה המלאה תיקון ואחזקה ו/או תוספת שבוצעו בהם, רכיביהם ו/או 
ו/או ממועד  נםממועד תכנו -למען הסר ספק  – , וכל זאתוהבלעדית של הרשות

. מלבד הציוד הנתיק, מוקדם, לפי הו/או ממועד הגעתם לאתר הרשות הקמתם
בין יה כל זכות מכל מין וסוג, קניינית או אחרת, בציוד הקבוע למפעיל לא תה

מהלך תקופת ההתקשרות ובין לאחר סיומה )למעט זכויות אותן תעניק הרשות ב
והמפעיל מצהיר ומתחייב בזאת כי , להלן( 28.2.2 למפעיל בהתאם להוראות סעיף 

פית את האמור בסעיף זה לעיל והוא מוותר בזאת באופן סופי, שקלל בהצעתו הכס
מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין 

תביעות ו/או דרישות כנגד הרשות שעניינן השקעות ו/או וסוג בקשר לכך, לרבות 
  בקשר עמן.ו/או  התכנון ו/או עבודות ההקמה הוצאות שהיו לו בביצוע עבודות

הדירה, לא ייחודית, ניתנת לביטול על הרשאה כבר רשות, , למפעילהרשות תעניק  .21.2.2
לשימוש בציוד הקבוע במהלך ידי הרשות, מוגבלת בזמן, ושאינה ניתנת להסבה, 

בהתאם שטחי ומתקני השירות  תבלבד, לצורך תפעול ותחזוק תקופת ההפעלה
בציוד  א באחריות לכל שלא יבוצעישוהמפעיל  ולצורך זה בלבד –להוראות החוזה 

תתבטל מעיקרה, . הרשאה כאמור, לכל צורך ו/או מטרה אחריםכל שימוש, הקבוע 
 . באופן מיידי, עם תום תקופת ההתקשרות מכל סיבה שהיא

ת ומשבצב , כבר רשות,להשתמש למפעילההרשאה שניתנה  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי .21.3
כאמור בסעיף זה לעיל, קני השירות שבשדות הקיימים ו/או במתו/או בציוד הקבוע הקרקע 

תפעול לשלם לרשות בתמורה להרשאה לחייב  מפעילו/או כל תשלום שה םו/או השימוש בה
השירות ו/או בגין ובמתקני ו/או בגין השימוש בשטחי שטחי ומתקני השירות  תותחזוק

, לא יתפרשו השירות ובמתקני השירותים שתספק לו הרשות )ואו מי מטעמה( בשטחי
כהענקת זכות שימוש בלעדית, לא יהוו החכרה או השכרה, לא יתפרשו כיוצרי יחסי חכירה 

לא יהיה  המפעילאו שכירות ואין בהם משום תשלום דמי מפתח או תשלום דומה אחר, וכי 
מוגן לפי חוקי הגנת הדייר, כמי שיש לו זכויות של דייר, חוכר, או זכות אחרת כלשהי המוגנת 

י הגנת הדייר או בכל חוק אחר שמגמתו להגן על דיירים, חוכרים או שוכרים, והוא בחוק
בזה שהוא לא יתבע לעצמו זכות חוקית ומתחייב בזאת, באופן סופי מלא ובלתי חוזר, מצהיר 

 כאמור וכי אינו זכאי לכל הגנה חוקית כאמור.

 היתריםו רישיונות .27

יחזיק  ההתקשרותבמהלך כל תקופת ש המפעיל ישא, על חשבונו באחריות הבלעדית לכך, .27.7
בכל האישורים,  םעל שמהוא וכל כוח האדם )לרבות קבלני משנה וכל אחר מטעמו(, 

ההיתרים, הרישיונות, הרישויים, ההסמכות והתעודות הנדרשים לפי כל דין ו/או בהתאם 
יות העסקית ו/או לצורך ביצוע ההתחייבו ניהול פעילותםלהוראת כל רשות מוסמכת, לצורך 

המפורטות בסעיף זה לעיל יידרש המפעיל לבצע  ו. במסגרת התחייבויותיעל פי החוזה
באחריותו הבלעדית ועל חשבונו, כל שינוי ו/או התאמה במקומות השירות, ככל הנדרש 

 לצורך קבלת ההיתרים ו/או האישורים ו/או הרישיונות הנדרשים האמורים. 

שטחי  תתפעול ותחזוקשכל פעולה הכרוכה ב מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל מתחייב .27.2
התכנון וההקמה עבודות  עצוו/או בישטחי ומתקני השירות ו/או בשימוש בומתקני השירות 

המחייבת קבלת אישור, היתר, רישיון, רישוי, הסמכה והתעודה בשטחי ובמתקני השירות 
צוע הפעולה. כל פי כל דין, לא תבוצע על ידו אלא אם קיבלם והם בני תוקף במועד בי-על

ההוצאות הקשורות או הנובעות מקבלת האישור, ההיתר, הרישיון, הרישוי, ההסמכה 
 והתעודה, או חידושם, יחולו על המפעיל. 

 דמי פיגורים .37

לא שילם המפעיל, במועד שנקבע בחוזה, סכום שהוא חייב בתשלומו לפי החוזה, תחושב  .37.7
 הפיגורים, כדלהלן: הריבית בגין כל יום של פיגור בתשלום לפי ריבית
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37.7.7.  7 - (72  *365/t) ( r  +7קרן החוב = סכום ריבית הפיגורים * ) 

r - שיעור ריבית הפיגורים החודשית 

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

ריבית הפיגורים שעל המשתמש לשלם כאמור בסעיף זה לעיל תשולם בצירוף מע"מ  .37.7.2
 כדין.

לבצע שינוים בשיעור ריבית הפיגורים ו/או להחליפה באחרת, ובלבד הרשות רשאית  .37.2
 יום מראש. 37שהודיעה על כך בכתב למפעיל 

חובת תשלום ריבית הפיגורים ותשלום ריבית הפיגורים לא יפגעו בזכויות כלשהן, או בתרופה  .37.3
 פי כל דין.-פי החוזה ו/או על-או בסעד אחר שהרשות זכאית להם על

כפי שזו  בי כל תקופת הפיגור יתבצע לפי הריבית הבסיסית החודשיתחישוב הריבית לג .37.4
 .עודכנה במהלך תקופת הפיגור, עבור כל חודש

  חוזהערבות  .37

במועד חתימת להבטחת קיום מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא המפעיל לרשות  .37.7
ובלתי  ההדיר למדד, בלתי הערבות אוטונומית, צמודהחוזה וכתנאי לחתימתו על ידי הרשות 

בתוספת מע"מ ₪  277,777( 7חוזה, בסך השווה לגבוה מבין אלה: )להמצורף בנוסח מותנת, 
 ברמוןמשולבים כדמי הרשאה אותו חויב המפעיל לשלם  47%( 2)או כדין, ככל שיוטל מע"מ; 

בשדות התעופה הקיימים כפי שיעודכנו בהתאם להוראות החוזה, בתוספת מע"מ כדין, ככל ו
ימים שלאחר תום תקופת ההתקשרות )להלן:  77מע"מ, שתעמוד בתוקפה עד לתום שיוטל 

   "(. החוזהערבות "

הסתיימה תקופת ההתקשרות והרשות קבעה כי המפעיל מילא את כל התחייבויותיו בקשר  .37.2
 . עם החוזה, תחזיר הרשות למפעיל את ערבות הביצוע ככל שזו לא חולטה קודם למועד זה.  

ת, בלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקנים לרשות על פי חוזה הרשות תהא זכאי .37.3
 ה)כול החוזה את ערבות זה ו/או על פי כל דין, לחלט, על פי לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי, 

(, מבלי שתידרש למסור למפעיל הודעה כלשהי ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה האו חלק
 ות הפר המפעיל את התחייבויותיו המפורטות בחוזה זה. זו, וזאת בכל מקרה שבו לדעת הרש

)כולה או חלקה(, יפקיד המפעיל בידי הרשות ערבות חדשה  החוזהערבות את חילטה הרשות  .37.4
 1ו/או ישלים את סכומה של הערבות שחולטה בחלקה, בתנאים ובסכום זהה, וזאת בתוך 

 יום מהמועד שבו חולטה הערבות כאמור. 

)מכל סיבה שהיא(, רשאית  העבודותו/או או הוגדל היקף פות בחוזה איזה מהתקו כוהואר .37.5
ו/או  החוזהערבות הרשות לפעול בעצמה ו/או לדרוש מהמפעיל על מנת לעדכן את גובה 

להאריך את תוקפה, לפי העניין ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. לא עדכן המפעיל את 
יה הרשות רשאית, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או לא האריך את תוקפה תה עערבות הביצוגובה 

, וזאת מבלי לגרוע החוזהערבות וזה זה ו/או על פי דין, לחלט את אחרת העומדת לה על פי ח
 דין.  הוראות כל מכל סעד או תרופה העומדים לזכותה על פי חוזה זה ו/או על פי 

ו תקרה כדי לשמש כל אינדיקציה, הגבלה א החוזהערבות מוסכם בזאת שאין בגובה  .37.6
 להתחייבויותיו של המפעיל.

למען הסר מפעיל מובהר בזאת, כי חידוש הערבות האוטונומית, שינויה ו/או הארכתה, יעשו  .37.1
 על ידי המפעיל ועל חשבונו. 

 אחריות בנזיקין לגוף ולרכוש .32

לחוזה, וזאת מבלי לגרוע נספח האחריות בנזיקין המצורף המפעיל ישא באחריות לנזיקין כמפורט ב
 חובותיו ו/או זכויות הרשות על פי הוראות חוזה זה ו/או על פי דין.  משאר

 ביטוח .33
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וכן ימציא לחוזה נספח הביטוח ואישורי הביטוח המצורף כמפורט בהמפעיל ישא בחובות הביטוח 
חתומים על ידי  אישורי ביטוחוכתנאי לחתימתו על ידי הרשות, במועד חתימת החוזה לרשות 
זה, מהוות  33 למען הסר כל ספק, כי חובות הביטוח הנקובות בסעיף מובהר במפורש ו .המפעיל

דרישות מינימום לביטוח ואין בהן כדי להוות מגבלת אחריות של המפעיל על פי החוזה ו/או לגרוע 
בשים לב בין היתר, גם  בשום מקרה מאחריותו ומהתחייבויותיו של המפעיל על פי הוראות החוזה,

לשיקום מלא של שטחי ומפעלי השירות, בכל שלב במהלך תקופת להתחייבויות המפעיל 
  .  לעיל 19.3.4.1  על פי הוראות סעיףההתקשרות, 

 סודיות .34

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

שא באחריות המלאה לכך שכל מי מטעמו ישמרו בסודיות מוחלטת, יבעצמו וכן ישמור כי י .34.7
יעשו כל שימוש, במישרין ו/או  /אווו/או יעבירו לכל צד שלישי  יגלולא וכן , ללא הגבלה בזמן

רעיון, תכנית, מסמך, המצאה או יצירה ומסמכים לרבות כל  בפרטים ,בידיעותבעקיפין, 
או בכל דרך אחרת לרבות העתק ו/או שכפול ו/או  , בכתב או בעל פהלהלן 35  כמפורט בסעיף

או הגיעו  הם, שנמסרו לכל סיכום ו/או תקציר ו/או עיבוד של האמור, בכל מדיה שהיא
שם כך תקופת ההתקשרות או בקשר ישיר ו/או עקיף אליה, למעט אם נתנה לתוך  יהםליד

מובהר, כי . "(המידע הסודיהסכמתה המפורשת של הרשות בכתב ומראש )להלן, יחדיו: "
מידע שהפך לנחלת הכלל, שלא בשל הפרת ההסכם כלל יבהגדרת המונח מידע סודי לא י

 . ומהמועד שהפך לכזה

זה, יהיה המפעיל רשאי, להשתמש במידע  34  מבלי לגרוע משאר הוראות סעיף הוראות סעיף .34.2
 הסודי אך ורק לשם ביצוע ההתחייבויות.  

כי היה ותתיר הרשות את מסירת המידע הסודי ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי כלשהו, תהיה  .34.3
ת בכך שאותו צד שלישי יחתום מול הרשות ומול המפעיל, ביחד ולחוד, על יהעברתו מותנ

מחויב כלפי הרשות והמפעיל בשמירה על סודיות המידע הסודי באופן  כתב סודיות לפיו יהיה
זה. המפעיל ישא באחריות המלאה  34 המגן על זכויות הרשות, לכל הפחות כמפורט בסעיף 

יזה והבלעדית לכל מעשה ו/או מחדל של צד שלישי אשר יפר, במישרין ו/או בעקיפין, א
זה. אין בהוראת סעיף זה על מנת להוות חוזה לטובת צד  34 מהוראות הנקובות בסעיף 

 שלישי. 

לעיל, ישא באחריות המלאה לכך שכל כוח  34.3  כי מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף .34.4
דם מטעמו, לרבות עובדיו וקבלני המשנה, יחתום מול הרשות ומול המפעיל, ביחד ולחוד, הא

על כתב סודיות לפיו יהיה מחויב כלפי המפעיל והרשות בשמירה על סודיות המידע הסודי 
זה. המפעיל ישא באחריות  34  באופן המגן על זכויות הרשות, לכל הפחות כמפורט בסעיף

המלאה והבלעדית לכל מעשה ו/או מחדל של כוח האדם מטעמו אשר יפר, במישרין ו/או 
זה. אין בהוראת סעיף זה על מנת להוות חוזה  34 בעקיפין, איזה מהוראות הנקובות בסעיף 

 לטובת צד שלישי.

דע הסודי באמצעי זהירות מהמעלה הראשונה על מנת לשמור על סודיותו, כי ינקוט לגבי המי .34.5
ומבלי לגרוע מהאמור, לכל הפחות בכל אמצעי הזהירות המקובלים אצל המפעיל, וכן מבלי 
לגרוע מהאמור, יודיע לרשות, בכתב ומיידית, על כל מקרה של חשש לאובדן, או של אובדן 

 המידע הסודי ו/או כל חלק ממנו. 

ל מקרה שבו הופנתה אל המפעיל דרישה על פי דין, באמצעות כל גורם מוסמך ו/או כל כי בכ .34.6
רשות מוסמכת, למסירת המידע הסודי ו/או כל חלק ממנו, במישרין ו/או בעקיפין, יודיע 
המפעיל לרשות על כך מיד ובכתב. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, יאפשר המפעיל 

למצות את כל ההליכים הנוגעים למסירת המידע הסודי לרשות, שהות מספקת להתגונן ו
 כאמור, וזאת טרם מסירתו לגורם ו/או לרשות הרלוונטיים. 

כי ישא באחריות להשיב לרשות את המידע הסודי המצוי בידו ו/או בידי מי מטעמו, לרבות  .34.1
דרישת לעובדיו ו/או לקבלני המשנה ו/או לכל מי מטעמם, על כל העתקיו, וכן להשמיד, על פי 

הרשות, כל מידע סודי שנמצא ברשות המפעיל ו/או ברשות כל מי מטעמו כאמור, ויחולו 
 להלן. 35.6  בעניין זה הוראות סעיף

כי ידוע לו שאין ולא תהיה למפעיל ו/או לכל מי מטעמו זכות כלשהי במידע הסודי ו/או בכל  .34.1
להלן(,  35  ות אך מבלי לגרוע, בכל מסמך וקניין רוחני )כהגדרתו בסעיףחלק ממנו, לרב

 להלן. 35.1  שייווצר על בסיס המידע הסודי, ויחולו בעניין זה הוראות סעיף
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פי סעיף זה לעיל עלולה לגרום לרשות -חייבויותיו עלכי הובהר למפעיל שהפרת אילו מהת .34.7
נזקים כבדים, והמפעיל מתחייב לשפות ולפצות את הרשות, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין 
כל נזק, הפסד ו/או אובדן כלשהו שייגרם לה ו/או לכל מי מטעמה מחמת הפרה כאמור. כן 

הרשות זכאית לכל סעד כלפי,  מצהיר ומסכים המפעיל, כי בכל מקרה של הפרה כאמור תהא
 פי דין.-כספי ו/או אחר )לרבות קבלת צווים למיניהם( הקיימים על

 תכניות, מסמכים וזכויות קניין רוחני .35

כל רעיון, תכנית, מסמך, המצאה או יצירה הרשות תהיה הבעלים הראשון, המלא והבלעדי ב .35.7
הקשורות ו/או הנובעות,  , לרבות במסמכים ההנדסיים ובכל הזכויותבקשר עם ביצוע החוזה

במישרין ו/או בעקיפין, מהמסמכים ההנדסיים ו/או בתוצריהן ו/או בכל מהדורה ו/או תיקון 
ו/או בכל מידע ומסמכים שהוכנו ו/או שהוגשו במסגרת עריכתם,  ו/או שינוי שנערך בהם

שומות ו/או לרבות לעניין זה: פטנטים, מדגמים, זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות, ר
שאינן רשומות,  ולרבות זכויות הקניין הרוחני שמקורן, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע יתר 
ההתחייבות ו/או מתוצריהם, ובכלל האמור: פטנטים, אמצאות שירות, מדגמים, זכויות 

רשומות ו/או שאינן רשומות, וכן כל הפיתוחים, ההתאמות,  -מוסריות וזכויות יוצרים, כולן 
טות, האפליקציות, המודולים, התרשימים, המסמכים, החישובים, המפרטים, השי

השרטוטים, נתוני בדיקה וביקורת, מודלים, תוצאות סקרים, צילומים וחשבונות )להלן, 
בין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי הרשות ו/או מי מטעמה , "(מסמכים וקניין רוחנייחדיו: "

 המפעיל, והמפעיל ו/או מי מטעמו, וכל זאת ממועד עריכתםובין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי 
מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר 

 לכך. 

המפעיל ישמור בסודיות מוחלטת את המסמכים והקניין הרוחני ובכל מקרה לא יגלה אותם  .35.2
, בעצמו ו/או באמצעות כל מי מטעמו, בין ו/או יעבירם ו/או יעתיקם )בכל צורה ואופן(

במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או לא ישתמש בהם לצורך שאינו 
קשור במישרין לביצוע ההתחייבויות על פי החוזה, אלא בהתאם להנחיות הרשות אם קבל 

 המפורטות בסעיף לשם כך אישור מפורש ובכתב של הרשות, ויחולו בעניין זה שאר ההוראות
 לעיל.  34 

ת, מבלי שתידרש לכך הסכמת המפעיל הא רשאית הרשותלמען הסר ספק מובהר בזה, כי  .35.3
 ו/או מי מטעמו ו/או מבלי שהמפעיל ו/או מי מטעמה יהיו זכאים לכל תמורה בשל כך,

כל רעיון, תכנית, ם ובקניין הרוחני לרבות מסמכיהשתמש בהעביר ו/או למכור ו/או לל
פי -בכל עת ועל שינויים,וכן לעבדם ו/או לערוך בהם , אליהםמסמך, המצאה או יצירה בקשר 

בין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי רשות ו/או מי מטעמה ובין אם הוכנו  הבלעדי, השיקול דעת
 . ו/או נערכו על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו

ר, וככל שלא ניתן יהיה על פי דין להעביר את הזכויות המוסריות לרשות, במסגרת האמו .35.4
מעניק בזאת המפעיל ו/או ישא באחריות שכל מי מטעמו יעניק לרשות, הרשאה בלתי חוזרת, 
ייחודית, בלעדית ושאינה מוגבלת לבצע כל שימוש לרבות שינוי ו/או התאמה ו/או תיקון 

ניין הרוחני )כולן או חלקן( ו/או במערכות השירות בזכויות המוסריות נשוא המסמכים והק
 נשואן.  

מובהר בזאת, כי שימוש ו/או שינוי ו/או התאמה ו/או תיקון אותם תבצע הרשות לצרכיה  .35.5
ות ו/או בזכויות נשואו )כולן או חלקן(, לרב זה 35  במסמכים והקניין הרוחני נשוא סעיף

באמצעות בעלי מקצוע ומומחים אחרים שאינם המפעיל ו/או מי מטעמו, לא יחשבו בכל 
מקרה כפגיעה ו/או כהפרת הזכויות המוסריות )ככל שקיימת למפעיל ו/או מי מטעמו זכות 
כאמור(, כמו גם שהם לא יחשבו כהטלת פגם, סילוף ו/או שינוי צורה ו/או פגיעה בכבודם 

 ו/או ב/של המפעיל ו/או מי מטעמו. ב/של הזכויות המוסריות 

ימים ממועד ביטול החוזה,  1תוך  רשותלהמפעיל מסור בוטל החוזה, מכל סיבה שהיא, י .35.6
לעיל, את כל המסמכים והקניין הרוחני כמפורט  21  כחלק מהתחייבויותיו הנקובות בסעיף

 לעיל, לרבות העתקים שנערכו על חשבון המפעיל.  35.1 בסעיף 

 המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן: כי זכויות הרשות כפי שהן מפורטות בסעיף סעיף .35.1
שרותו בחוזה עם הרשות; כי זה היו ידועות ומקובלות על המפעיל, ללא סייג, טרם התק 35 

שיקלל ותמחר קודם להתקשרותו עם הרשות את הזכויות האמורות וכי ההרשאה והיקפה 
 זה. 35 מהווים תמורה הגנת ומלאה בגין התחייבויותיו הנקובות בסעיף 
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שרויות שבינו לבין כוח האדם המפעיל ישא באחריות המלאה והבלעדית להטמיע בכל ההתק .35.1
)לרבות קבלני המשנה(, יכללו הוראות המעגנות ומשמרות את מלוא זכויות הרשות על פי 

זה, באופן שבו יהיו כל כוח האדם )לרבות קבלני המשנה(, מחויבים כלפי הרשות,  35 סעיף 
של המפעיל כלפי הרשות ובאופן המגן על מלוא זכויות  לכל הפחות, בכל ההתחייבויות

זה. המפעיל ישא באחריות המלאה והבלעדית לכל מעשה ו/או  35 הרשות בהתאם סעיף 
מחדל של כוח האדם )לרבות קבלני המשנה( אשר יפר, במישרין ו/או בעקיפין, איזה 

זה. אין בהוראת סעיף זה על מנת להוות חוזה לטובת צד 35 בסעיף מהוראות הנקובות 
 שלישי.

 פרסום וקידום מכירות .36

פרסומת ופרסום בנמל, מכל סוג ומין, לרבות באמצעות שלטים, סימנים ומודעות  .36.7
ו פרסומת אחרים בנמל , וכל פרסום אנשוא ההרשאה השירותיםאיזה מהמפרסמות את מתן 

 יתבצעו רק באמצעות מי שמחזיק בהרשאה מטעם הרשות למתן שירותי פרסום בנמל.

פרסום לגבי  ותחל ןלעיל אינ 36.1  המגבלות הנקובות בסעיףמובהר כי למען הסר ספק,  .36.2
שטחי שיוצבו על גבי על גבי שלטים הנושאים את שמו/שמו המסחרי של המפעיל  ופרסומת

פרסומת )עבור המפעיל ו/או עבור צדדים פרסום ווכן על  םהשירות או בתוכ ומתקני
כול בתוכן, בגודל, בצורה , ההנתיקשלישיים( המהווה חלק אינטגראלי מציוד קבוע או ציוד 

ת כלפי . מובהר בזאת, כי לגבי פרסומת בתוך מקומות השירות הנראיהרשותאשר תובכתב ש
 לעיל. 36.1 חוץ שאינה של המפעיל, יחולו הוראות סעיף 

לכללי רשות שדות התעופה )שמירה על הסדר  74המפעיל מתחייב למלא אחר הוראת סעיף  .36.3
 .7714-בשדות התעופה(, התשמ"ד

 איסור הכנסת שינויים בתאגיד .31

י במהלך כל תקופת ההתקשרות, לא יחולו שינויים באחזקות , כמתחייבמצהיר והמפעיל  .31.7
במישרין , (7761-בעלי השליטה במפעיל )כהגדרת המונח "שליטה" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

ו/או בעקיפין, וזאת למעט אם התקבל לשם כך אישור הרשות מראש ובכתב ובהתאם לתנאי 
  .האישור

תאגיד שהוקם על ידי מציעים  נוהמפעיל הה ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר, כי במיד .31.2
וכן של המוביל הפיננסי  במפעיל המוביל המקצועישל  הםלא יפחת שיעור אחזקותיבמשותף, 

החודשים הראשונים  41במהלך תקופת התכנון וההקמה וכן במהלך תקופה של , במפעיל
)כל  משותףמהמניות ומיתר אמצעי השליטה בתאגיד ה 25% –, לפחות ב לתקופת ההפעלה

וזאת למעט אם התקבל לשם כך אישור הרשות , אחד מהמובילים המקצועיים האמורים(
הצהרות המוביל הפיננסי והמוביל המקצועי אשר . מראש ובכתב ובהתאם לתנאי האישור

שרירים, תקפים וקיימים, במישרין כלפי הרשות צורפו כחלק בלתי נפרד מההצעה למכרז, 
 ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  מצורפים כנספח לחוזהוהם 

השליטה במפעיל היא  בנסיבות בהןגם  ויחוללעיל,  37.1 מובהר, כי המגבלות הנקובות בסעיף  .31.3
 בידי תאגיד אחר או אם היו מניות ממניותיו בידי תאגיד אחר.

 שימוש במידע ונתונים .31

בזאת באופן בלתי חוזר, כי ידוע לו שלרשות מוקנית הזכות לבצע שימוש המפעיל מצהיר ומתחייב 
ולפרסם, לכל מטרה שהיא, בין במהלך תקופת ההתקשרות או לאחריה, לרבות לקראת מכרז עתידי 
שייערך בקשר לחוזה זה, בכל הנתונים )לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נתונים כספיים 

ו/או בקשר עם נשוא ההרשאה דה מאת המפעיל ו/או בקשר עם אשר יגיעו לי ,ומסחריים(
, בהתאם להוראות החוזה בלבד , הכולההתקשרות עם המפעיל במהלך תקופת ההתקשרות

והמפעיל מסכים בזאת מראש ובאופן בלתי חוזר לכל שימוש או פרסום שתעשה הרשות כאמור 
 ., הכול ללא ציון שמו המסחרי של המפעיללעיל

 פעילמה חלףביצוע  .37

, לרבות חיוב מפעילעל ידי ה הושלמה במלואהשלא  התחייבות של המפעיל, מכל מין וסוג,כל  .37.7
ובין  הבין בעצמ בצעה,ל רשותה תכספים, רשאי עבודה, לרבות חובה לתשלוםלבצע פעולה או 

את הרשות שפה פצה ו/או יי מפעיל, והמפעיל ועל חשבונוהחלף , מטעמהבאמצעות אחרים 
ו/או תשלום, מכל מין וסוג, הוצאה נזק ו/או אובדן ו/או כל הראשונה, בגין יד עם דרישתה מ
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 האותו/או ביצוע קיום  שנגרמו לרשות ו/או שבהם נדרשה הרשות לשאת, לפי העניין, לשם
של מוסכם עור יבשומוסכמות שאינן טעונות הוכחה , בצירוף הוצאות מנהליות התחייבות

ת העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל , וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחר72%
אין באמור בסעיף זה על מנת לגרוע  ."(הוצאות הביצוע חלף המפעילדין )להלן, יחדיו: "

להלן, בגין כל עיכוב  30 מחבותו של המפעיל לשלם לרשות ריבית פיגורים כמפורט בסעיף 
 ם שחובת תשלומו מוטלת על המפעיל על פי החוזה ו/או על פי הוראות דין.   בתשלו

הולם  שיעורן המוסכם של ההוצאות המנהליות, מהווה פיצויכי  בזאת, הצדדים מצהירים .37.2
מהפרת המפעיל כתוצאה מסתברת בגין ההוצאות המנהליות העשויות להיגרם לרשות 

לעיל. עם זאת מובהר, כי על אף האמור בכל דין, לא יהיה בשיעור  39.1 כמפורט בסעיף 
לכל סעד אחר ו/או תרופה ו/או הרשות לגרוע מזכות ההוצאות המנהליות המוסכם על מנת 

בשיעור החזר הוצאות לקבלת  הו/או על פי כל דין, וכן מבלי לגרוע מזכות החוזהזכות על פי 
 . גבוה יותר

ו/או לקזז,  נכותגבות ו/או ללות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, הרש .37.3
מהרשות,  מפעילמכל סכום שיגיע לוזאת , הביצוע חלף המפעילוצאות האת  בכל צורה ואופן,

לרבות באמצעות חילוט איזה מהערבויות אותן מסר המפעיל לרשות על פי הוראות החוזה 
 לות החזר ההשקעה לו זכאי המפעיל על פי החוזה. ו/או באמצעות קיזוז מסך ע

מובהר בזאת, כי ביצוע איזה מהתחייבויות המפעיל באמצעות הרשות ו/או באמצעות כל מי  .37.4
מטעמה, לא יגרע בשום צורה ואופן מאחריותו המלאה והבלעדית של המפעיל לביצוע 

אחריות המלאה . למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המפעיל ישא בולהשלמת ההתחייבויות
בגין כל נזק ו/או  , מייד עם דרישתה הראשונה,והבלעדית וכן יפצה ו/או ישפה את הרשות

אובדן ו/או קלקול ו/או פגם ו/או אי התאמה ו/או תשלום ו/או הוצאה שנגרמו לשטחי 
ומתקני השירות ו/או לרשות ו/או למפעיל ו/או לכל מי מטעמם ו/או שבהם נדרשה הרשות 

צוע פעולות באמצעות הרשות או מי מטעמה, חלף המפעיל כמפורט בסעיף לשאת, בשל בי
 לעיל.  39.1 

 המחאת זכויות וחיובים .47

רשאי להסב לאחר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי החוזה, כולם או כל חלק אינו  המפעיל .47.7
ר או להמחות או לשעבד לאחר כל זכות או חובה וכן אין הוא רשאי להעביר או למסו ,מהם

זכות שיש לו על פי איזו או לעשות עסקה כלשהי בו/או את שטחי ומתקני השירות לפי החוזה 
ועל פי התנאים  בכתב ומראש רשות, אלא בהסכמת הו/או בשטחי ומתקני השירות החוזה

כל הסבה ו/או  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי. והמגבלות אותם נקבה לשם כך בכתב
העברה ו/או מסירה ו/או המחאה ו/או שעבוד אותה בצע המפעיל ו/או כל מי מטעמו שלא על 
פי הוראות החוזה, יהיו בטלות ומבוטלות מעיקרן ולא יהיה להן כל תוקף אלא אם ניתן לשם 

 כך אישור מפורש של הרשות, בכתב. 

שכן ו/או להסב, בחלקן או הרשות תהא רשאית, בכל עת, להמחות ו/או לשעבד ו/או למ .47.2
במלואן, לכל צד שלישי שהוא, את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לפי החוזה, כולן או חלקן, 
לרבות בציוד הקבוע מבלי שתידרש לקבל לכך הסכמה כלשהי מצד המפעיל ו/או מצד מי 
מטעמו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל המפעיל מסכים בחתימתו על החוזה, כי הרשות תהיה 

שאית להמחות ו/או לשעבד ו/או למשכן ו/או להסב, את זכויותיה והתחייבויותיה על י ר
החוזה )לרבות הציוד הקבוע(, בחלקן או במלואן, בכל עת, לכל צד שלישי שהוא. המפעיל 
מתחייב לשתף פעולה עם הרשות ולחתום על כל מסמך, ככל שיתבקש, אם יתבקש, לאישור 

 ו/או לביצוע האמור בסעיף זה.

 מיסים .47

 לעיל, מובהר בזאת במפורש, כדלקמן:  17.7.2  וסעיף 11.17  סעיףמבלי לגרוע מהוראות 

בגין לפיכך,  אינם כוללים מע"מ )אלא אם נאמר במפורש אחרת(. בחוזההסכומים הנקובים  .47.7
והוא ישולם כנגד  יתווסף מע"מ כדיןהחוזה לומים המשתלמים בין הצדדים על פי תש

  חשבונית כדין. 

)לרבות היטל, אגרה, חיוב, או כל תשלום חובה אחר, לרבות תשלומים ייחודיים כל מס  .47.2
, החוזהבקשר עם  המפעילעל הוראות כל דין( שיחול על פי  ואשר יחוללמתחם שדה התעופה 

מפעיל על פי החוזה ו/או על פי קבלה או מימוש של כל זכות המוקנית לבקשר עם לרבות 
זכאותו לפיצויים מוסכמים ו/או פיצויים אחרים ו/או החזר הוראות כל דין, ובכלל האמור: 
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שטחי ומתקני השירות ו/או בקשר דין על הוראות כל כל מס אשר יחול על פי השקעה ו/או 
על  מווישול המפעילעל  ו, יחולומסירתם לרשות עימם, לרבות הקמתם, הפעלתם, תחזוקתם

 דין.הוראות כל בלשם כך במועד הקבוע  ויד

 שונות  .42

 בשם המפעיל בלבדביצוע ההתקשרות נשוא החוזה  .42.7

בעצמו, בשמו המופיע בחוזה זה ו/או בשמו  ההתחייבויותאת  לבצעהמפעיל מתחייב 
ספות לשמו ו/או לשמו המסחרי, למעט אם צוין אחרת בחוזה, ולא להשתמש במילים נו

ביצוע ההתחייבויות המסחרי ללא קבלת אישור הרשות בכתב, ולא להקים תאגיד אחר לשם 
בת של המפעיל או -אם ו/או חברה-באמצעות חברתלבצע את ההתחייבויות לא שו/או 

 באמצעות קבלני משנה, אלא אם ניתן לכך, מראש ובכתב, אישורה של הרשות.

 ריבית .42.2

שות לא תשא בשום מקרה בכל תשלום של הפרשי הצמדה וריבית מכל מובהר בזאת, כי הר
גם בנסיבות בהן  –מין וסוג, למעט אם נקבע אחרת ובמפורש בחוזה, וזאת למען הסר ספק 

התעכבה מלשלם למפעיל תשלום כלשהו שחובת תשלומו מוטלת על הרשות על פי הוראות 
 החוזה ו/או על פי דין.   

 קיזוז ועכבון .42.3

הבלעדי והמוחלט,  העל פי שיקול דעת תהא רשאיבלבד ת הרשותכי  ר בזאתמובה .42.3.7
מכל ) מפעילמה רשות, מסכומים המגיעים למפעילל הממנ המגיעכל סכום לקזז 

רשות בין החוזה אחר שנחתם החוזה או על פי כל , לרבות על פי (מקור שהוא
 .למפעיל

ו/או הציוד הנתיק זכות עכבון בקשר לכל  רשות בלבדמבלי לגרוע מהאמור, תעמוד ל .42.3.2
ציוד, מיטלטלין, חומרים, מכשור, כלי רכב וכיו"ב של המפעיל ושל כל מי מטעמו 

 .מפעילזכויות שבבעלות ו/או בחזקת ו/או בשימוש הו/או ב

בדין לו על כל זכות המוענקת באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מוותר בזאת  מפעילה .42.3.3
 .מכל מין וסוג לקיזוז ו/או לעכבוןאו בחוזה 

 השפעת סכסוכים  .42.4

בלתי חוזר, כי ישא באחריות סופי, מלא ומצהיר ומתחייב בזאת באופן  המפעיל .42.4.7
ובכלל האמור: יבצע את כל  ההתחייבויותלהמשיך בביצוע המלאה והבלעדית 

בכל מקרה , וזאת השהיותהפסקות ו/או ללא כל עיכובים ו/או  הוראות הרשות,
פועלת בהתאם להוראות שות אינה סבור המפעיל כי הרלרבות נסיבות במסגרתן 
מחלוקת ו/או אי הסכמה בין הצדדים, מכל מין נתגלעה החוזה ו/או נסיבות בהן 

 .  וסוג, לרבות מחלוקת ו/או אי הסכמה אשר נדונה במותב שיפוטי כל שהוא

ומתחייב בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר, כי על אף האמור  המפעילעוד מצהיר  .42.4.2
לא  המפעיל, 7717 –החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א  חוקבכל דין, לרבות 

יהיה זכאי בשום מקרה, בשום צורה ואופן ומכל סיבה שהיא לבטל את החוזה, 
 המפעילוכי הסעד היחיד לו יהיה זכאי למעט בנסיבות הנקובות במפורש במסגרתו, 

 , יהיה סעד ממוני.  הרשותבגין כל מעשה ו/או מחדל ו/או הפרה של 

 העדר בלעדיות .42.5

מובהר בזאת במפורש, כי למפעיל לא תינתן בלעדיות בהענקת איזה מהשירותים  .42.5.7
, והרשות תהיה )למעט שירותי הובלת דלקים( נשוא ההרשאה, כולם או חלקם

רשאית, בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות, ליתן הרשאה/ות, נוספות לצדדים 
זה מבקשת הרשות להבהיר,  בעניין שלישיים, למתן השירותים )כולם או חלקם(.

למען הסר כל ספק, כי תהיה רשאית להעניק הרשאה לצדדים שלישיים למתן 
שאינם השירותים בשדות תעופה שנגרעו על פי הוראות החוזה ו/או בשדות תעופה 

 כלולים בהרשאה ו/או הרשות תפעיל במועד המאוחר לחתימת החוזה. 

אית, בכל עת, על פי שיקול דעתה עוד מובהר בזאת במפורש, כי הרשות תהיה רש .42.5.2
הבלעדי והמוחלט לספק איזה מהשירותים נשוא ההרשאה )כולם או חלקם( בעצמה 
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ו/או ליתן הרשאה/ות, למתן שירותים דומים ו/או תחליפיים, בכל שטח משטחי 
והמפעיל מוותר בזאת באופן סופי מלא ובלתי ובכל אחד משדות התעופה  הרשות

שתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן חוזר וכן יהיה מנוע ומו
 .בקשר לכך

 ויתור  .42.6

על פי החוזה או על פי כל  הלא תחשב כויתור על איזו מזכויותי הרשותשום התנהגות מצד 
אי קיום תנאי להפרה או  ולאיז הדין, או כשינוי תנאי מתנאי החוזה, או כהסכמה מצד

 ובכתב.נעשו בצורה מפורשת אלה , אלא אם כלשהו

  הרשותשימוש או אי שימוש בזכויות  .42.1

לסטות מהוראות החוזה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה  הרשותהסכמת 
בזכויות הניתנות לה לפי החוזה במקרה  רשותה הגזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש

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

 ייצוג הרשות .42.1

המפעיל וכל מי מטעמו אינם מוסמכים בשום צורה ואופן לחייב את הרשות אלא אם הוסמכו 
לכך במפורש מראש ובכתב על ידי הרשות, בין היתר במסגרת הוראות החוזה, כאשר כל 

קוב/ים בה ולשמו/ם בלבד. בנוסף, הסמכה כאמור תהיה תקפה לעניין/ים הספציפי/ים הנ
מתחייב המפעיל שלא ליצור בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו כלפי צד שלישי )לרבות בעלי 
תשתיות ורשויות מוסמכות אחרות(, כל מצג, לפיו הוא ו/או מי מטעמו מוסמכים לחייב את 

ציפית, הרשות אלא בכפוף לקבלת הסמכה מפורשת שניתנה לשם כך בחוזה ו/או הסמכה ספ
מראש ובכתב שניתנה לשם כך מאת הרשות. הפר המפעיל את הוראת סעיף זה לעיל, תהיה 
כל פעולה שבצע בשם הרשות בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה כל תוקף, והמפעיל יישא 

 באחריות הבלעדית כלפי הרשות וכלפי כל צד שלישי, לכל פעולה כאמור. 

 חוזה ממצה  .42.7

ה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. כל הבטחה, הצהרה, החוזה מכיל, מבטא וממצ
חוזה בכתב או בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת 
החוזה, ואשר לא באו לידי ביטוי בחוזה, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים 

מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו  והזכויות הקבועים בחוזה או הנובעים הימנו, לגרוע
קשורים בהם. כל שינוי בחוזה יעשה באמצעות מסמך נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב, וייחתם 

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

 חוזה לטובת צד שלישי .42.77

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בשום מקרה, לא יהיה בכל הוראה מהוראות החוזה ו/או כל 
 זכות המוענקת על פיו, במישרין ו/או בעקיפין, על מנת להוות חוזה לטובת צד שלישי.

 שמירה על טהר המידות .42.77

 כדלקמן:ומתחייב בזאת מצהיר   המפעיל

י מטעמו לא הציע ו/או נתן ו/או קיבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל כי הוא ו/או כל מ .42.77.7
טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, 

ו/או נושאי המשרה  הרשותעימו בחוזה, לרבות כל החלטה של  הרשותעל התקשרות 
 חתימתו ובמהלך תקופתו. חוזה, עםהשלו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בעניינו של 

כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם  .42.77.2
ו/או כל גורם אחר, על מנת  הו/או מי מטעמ הו/או עובדי הרשותנושאי משרה אצל 

 לקבל מידע חסוי/סודי הקשור לחוזה.

שרין ו/או בעקיפין, עם פעולה, במי פוו/או שית וכי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל .42.77.3
ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע  ברשותנושאי משרה 

מחירים ו/או תשלומים רלבנטיים לחוזה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא 
 תחרותית.
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, כי אם יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו דלעיל, למפעילידוע  .42.77.4
הבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל חוזה זה  וי שיקול דעתרשאי, לפ הרשותהיה ת

בזאת וכן יהיה מנוע מוותר   המפעיל, ו)ללא זכות להחזר סך ההשקעה( מעיקרו
 .ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך

 וברירת דין סמכות שיפוט  .42.72

ור והנוגע בקיום לבית משפט המוסמך בת"א סמכות ייחודית לדון בכל עניין הקש .42.72.7
 חוזה.       ה

על החוזה יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו כל  .42.72.2
 כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 כתובות הצדדים  .42.73

מען הצדדים לצורך החוזה, וכל עוד לא תתקבל הודעה בדואר רשום על שינויו, יהא  .42.73.7
 זה המפורט בכותרת החוזה.

 3בתוך רשות יחול שינוי בכתובת המפעיל  מתחייב המפעיל  להודיע על כך להיה ו .42.73.2
 ימים מיום שינוי הכתובת.

 מסירת הודעות  .42.74

מתן ארכה,  הודעות על פי החוזה טעונות כתב, זולת אם נקבע במפורש אחרת. .42.74.7
, טעון 7717 - תשל"אה ,)ב( בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(1כמפורט בסעיף 

 . הודעה בכתב

שעות לאחר משלוח מברק או  24או  ודעה תראה כמתקבלת עם מסירתה בידה .42.74.2
לפי  להכושעות לאחר הפקדתה למשלוח בדואר רשום,  12הודעת פקסימיליה, או 

 המוקדם.

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

  המפעיל  הרשות

 

 _________  –אישור עורך דין 

____, מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם אני הח"מ, __________, עורך דין מ.ר. _____
כמציע במשותף במפעיל, הינם מורשי חתימה של  "(,________________________ )להלן: "

_________, המוסמכים לחתום בשמה ובמקומה, וכי חתימתם מחייבת את ________ לכל דבר ועניין 
 בקשר עם החוזה.

_______________ 
 ]שם וחותמת עו"ד[

 _________  –ור עורך דין איש

אני הח"מ, __________, עורך דין מ.ר. _________, מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם 
כמציע במשותף במפעיל, הינם מורשי חתימה של  "(,________________________ )להלן: "

לכל דבר ועניין _________, המוסמכים לחתום בשמה ובמקומה, וכי חתימתם מחייבת את ________ 
 בקשר עם החוזה.

_______________ 
 ]שם וחותמת עו"ד[

 

 ___________ )המפעיל( –אישור עורך דין 

אני הח"מ, __________, עורך דין מ.ר. _________, מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם 
ם לחתום בשמו הינם מורשי חתימה של המפעיל, המוסמכי "(,המפעיל_________________ )להלן: "

 ובמקומו, וכי חתימתם מחייבת את המפעיל לכל דבר ועניין בקשר עם החוזה.
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_______________ 
 ]שם וחותמת עו"ד[

 

       

  


		2016-08-22T08:05:16+0300
	Kimhi Rafi ID_038815452




