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 'זטנספח 

 דיווח כספי שנתינוסח 

 ______ אריך:ת

 לכבוד 

 רשות שדות התעופה

______________ 

 א.ג.נ,

 ח.פ. )להלן: "החברה"( – המפעיל שם נדון: ה

 דיווח לרשות שדות התעופה            

כרואי החשבון המבקר של החברה _______ ולבקשתה, ביקרנו את דוח החברה 
ומסומן בחותמתנו  )להלן: הדוח( המפרט את מחזור המכירות )ללא מע"מ(, המצ"ב

 , לשנה שנסתיימה ביום ________.לשם זיהוי בלבד

ת הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה הדוח הינו באחריו
 על הדו"ח האמור בהתבסס על ביקורתנו.

הביקורת כוללת בחינה של יישום הדרישה הנובעת מהסכם _______ עם רשות 
המכירות ברוטו לשנה האמורה )ללא קיזוז פדיון שדות התעופה לרבות דווח סך 

אמה בין הדווח המצ"ב ובין דווח מחזור , וכן כוללת בחינת ההתהוצאות כלל(
 העסקאות למע"מ.

 כמו כן, ביקרנו את גילויי החברה בדוח העוסק בעסקאות עם צדדים קשורים.

על פי תקנים אלה נדרש  .ערכנו את בדיקתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
לתכנן את הבדיקה ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין  מאיתנו

 בדיווח המצ"ב הצגה מוטעית מהותית.

)ללא מע"מ( על ברוטו המכירות  פדיון לדעתנו הדוח המצ"ב משקף באופן נאות את 
 .26.63.32  םפי רשומות הנהלת החשבונות של החברה לשנה שנסתיימה ביו

 

 בברכה,         

 י החשבוןפירמת רוא
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 יז' נספח                   
 נוסח אישור מטעם רו"ח מבקר                                   

 
 

      פדיון מכירות ברוטו של )שם המפעיל ( 

 )כהגדרתו בחוזה ההרשאה (

     לשנת החוזה שהסתיימה ביום 

        $₪ / )במטבע החוזה( 

 

פדיון המכירות  שם החודש 
 ברוטו

דמי ההרשאה 
המשולבים 

המגיעים 
 לרשות

דמי ההרשאה 
המשולבים 

 ששולמו בפועל

 הפרש

     ינואר
     פברואר

     מרץ
     אפריל

     מאי
     יוני
     יולי

     אוגוסט
     ספטמבר
     אוקטובר

     נובמבר
     דצמבר
 סה"כ

 
    

 

 ₪    סך העסקאות עם צדדים קשורים 

 ₪     סך דווח מחזור בעסקאות למע"מ ע"פ דוחות מע"מ 

 

          

 חתימה  שם

 סמנכ"ל לכספים
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 'חינספח 

 הוראה לחיוב חשבון

      רשות שדות התעופה בישראל
 22-0126011פקס : 22-015522, טלפון :12622, נמל התעופה בן גוריון 621ת.ד 

 

 הוראה לחיוב חשבון
                תאריך:                                                                              לכבוד                             

                                             בנק

              
                                          סניף 

            
 כתובת הסניף

____________________ 
 
 
 
 מס' זהות/ ח.פ.                                                                                                        אני/ו הח"מ   .4

                        _____________________________________________ 
 הבנקשם בעל/י החשבון כמופיע בספרי                                     

 
                                                                                                                      כתובת:       

עיר                          רחוב                            מס'                                             מיקוד                              

החיובים אשר יופקו  נותן/ים  לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/ נו הנ"ל בסניפכם, בגין 

בסכומים ע"פ החוזה ביני לבין רשות שדות התעופה בישראל ו/או ע"פ תקנות האגרות 

אל רשות שדות התעופה בישרובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם  באמצעי מגנטי ע"י 

  כמפורט מטה בפרטי ההרשאה.

  ידוע לי/לנו כי: .5

רשות שדות התעופה לא .הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ו
ניתנת לביטול עפ"י  שתכנס  לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן,  בישראל

 . הוראת כל דין
ידי/נו  –ב .אהיה/נהיה רשאי/ים לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על 

 לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
 .דוע לי/נו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטבי .1

 ידוע לי/נו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י  .1

 הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.

 כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד  הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, .8

 לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.

 ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, בנק רשאי להוציאני/ו מן  .0

 תוך ציון הסיבה. חלטתוהויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת 

 .בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו  רשות שדות התעופה בישראללנא לאשר  .62
 

  בישראל התעופה שדות רשות  יסכום החיוב ומועדו,יקבעו מעת לעת  ע": פרטי ההרשאה 
 . העניין לפי, האגרות תקנות/או ו בינינו החוזהעפ"י 

 
       

 ____________________________    

 קוד מסלקה .6 סוג חשבון מספר חשבון בבנק 
 בנק .2 סניף .3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

אסמכתא/מס/ מזהה של הלקוח  קוד המוסד
 בחברה

1 0 2 0 9  
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 חתימת בעלי/י החשבון                  
   
 
 

                   
 

   
   
 אישור הבנק  
  

 
 לכבוד 

 רשות שדות התעופה בישראל
   10100, נתב"ג 131ת.ד 

 
לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי  ,                                      -קיבלנו הוראות מ

מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם  מגנטי שתציגו לנו מדי פעם בפעם, ואשר
 למפורט בכתב ההרשאה.

כל עוד לא תהיה  רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת:
ידי בעל/י  –התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על  מניעה חוקית או אחרת לביצוען: כל עוד לא

 .ו בעל/י החשבון מן ההסדרהחשבון, או כל עוד לא הוצא/
 אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם.

 
                                                                                                                                                    תאריך: 

 בכבוד רב,
                                                                                                                                                          

                                               בנק   
                                , העתק הימנו, ימסר למשלםהבנקעל שני חלקיו ישלח לסניף  מקור טופס זה,

                                                  סניף 
                                                              
    וחותמת הסניף  חתימה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קוד מסלקה .66 סוג חשבון מספר חשבון בבנק
 בנק    .62 סניף    .63 

                 

 בחברהאסמכתא/מס/ מזהה של הלקוח  קוד המוסד
1 0 2 0 9  
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 ' טינספח 
 נוסח ערבות בנקאית   

  לכבוד
 

        רשות שדות התעופה
 גוריון-נמל התעופה הבינלאומי בן

 
 ג.א.נ.,

 ' _______________מס בנקאית ערבות הנדון:
 

)להלן: "החייב"( שחשבונו מנוהל בסניפנו, אנו הח"מ,  6לבקשת __________________ .6
)ובמילים: ₪ ערבים בזה כלפיכם, לסילוק כל סכום עד לסך כולל של ___________ 

________________ שקלים חדשים( )להלן: "סכום הקרן"(, בתוספת הפרשי הצמדה 
תפעול של ל לקבלת הרשאה חוזהלמדד כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם 

חוות מכלי דלק סלוני למטוסים בש"ת  ע"ש רמון ולמתן שרותי תדלוק למטוסים בשדות 
 )להלן: "החוזה"(.  התעופה הפנים ארציים

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם  .3
ך שעות פעילות )להלן: "הסניף"(, במהל 3בכתב על ידינו שתימסר ב _________________

הסניף, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישתכם האמורה )להלן: "סכום הדרישה"( 
וזאת מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או , הערבות סכום על יעלה שלא ובלבד

להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה 
מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, או כל חלק ממנו 

 לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.
לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי  3 -ו  6התחייבויותינו בסעיפים  .2

מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת חוזרות, ולא נהיה רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן 
 להלן. 4תוקף הערבות, כמפורט בסעיף 

 . _________ ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4

לסכום הקרן יתווספו הפרשי ההצמדה למדד רק במידה ובמועד התשלום בפועל על פי  .5
הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה  ערבות זו, יהיה המדד החדש גבוה ממדד הבסיס. סכום

 למדד, יכונו בערבות זו: "סכום הערבות".
שבין המדד החדש למדד הבסיס  סכום השווה למכפלת ההפרש -"הפרשי ההצמדה למדד" 

 בסכום הקרן המחולק למדד הבסיס. 
מדד המחירים לצרכן )כולל ירקות ופירות(, כפי שהוא מתפרסם על ידי הלשכה  -" המדד"

 יסטיקה. המרכזית לסטט
 המדד הידוע ביום ______.  -" מדד הבסיס"
המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע התשלום בפועל על פי ערבות זו,  - "המדד החדש"

 ואשר לא יפחת בכל מקרה ממדד הבסיס.
כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם  .1

יפו תהיה מסורה סמכות -אביב-ולבתי המשפט המוסמכים בתללהוראות הדין בישראל, 
 השיפוט הבלעדית לדון בעניינים אלה.

אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי החוזה, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו  .1
 בקשר עם ערבות זו.  

 .ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, ואינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה .8
 

 בכבוד רב,

  חתימה  תאריך  כתובת  שם הבנק

 של המפעיל.  שמו המלאיש להשלים את   6

 יש להשלים את כתובת סניף הבנק. 3
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 ' כ נספח

 ביטוח ואישורי ביטוח אחריות בנזיקין 

 
 כל של לרכושו ו/או לגופו נזק לכל עפ"י דין באחריותיישא "( החברההמפעיל )להלן:" א.

מתן השירותים,  בין אם ביצוע העבודות ו/או כדי ו/או  עקב  תוך תאגיד שייגרם וכל אדם
נזק כאמור ייגרם על ידי החברה, על ידי קבלנים , קבלני משנה ו/או על ידי כל אדם ו/או 

 החברה, לעובדי לרבות האמור, מכלליות לגרוע , ומבליהאו בשמ התאגיד הפועל מטעמ
. למעט בגין נזק שנגרם כתוצאה דיהםלרשות, לקבלנים ו/או לקבלני משנה ו/או לעוב

 ממעשה ו/או מחדל הרשות.
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר ומוסכם בזאת כי החברה נושאת באחריות בלעדית 
כלפי הרשות ו/או צדדיים שלישיים לכל נזק, אובדן ו/או הפסד שייגרם עקב מעשיי ו/או 

ו נזק ו/או הפסד כאמור מחדלי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמה, בין אם אבדן א
 מכוסים בפוליסות שהתחייבה החברה לערוך ובין אם לאו.   

 
 וכל הרשות את ,  וכןהמי המועסק על יד את החשבונ על לפצות בזאת תמתחייב החברה ב.

 כדי תוך להם שייגרם מנזק כתוצאה להם שיגיעו פיצוי או נזק דמי כל בגין שלישי, צד
בגין כל  ביצוע פעילותה ו/או מתן השירותים נשוא הסכם זהעקב  ו/או עם בקשר ו/או

 מכלו/או מי מטעמה  הרשות את תפוטר איוה כמפורט בסעיף א. לעיל, הרוע שבאחריותיא
 לנזק כאמור. אחריות

 
 לרשות שיגרמו הוצאה, או הפסד נזק כל על הרשות את לפצות תחייב היהת החברה ג.

 ששילמה הסכום במלוא  כן, לעשות הרשות של הראשונה דרישתה עם מיד כאמור,
 נשאה שהרשות והפסד הוצאה בכל וכן כאמור, לנזק בקשר לשלם נדרשהש או הרשות

עקב כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות  לנזק בקשר בהם לשאת נדרשה או בהם
 החברה על פי המפורט בסעיף א. לעיל.

 הוצאות משפטיות שיהיו לרשות. שיפוי ו/או פיצוי על פי סעיף זה יכללו, בין היתר, 
 

 ביטוח: 
 

 החברה,  ומבלי לגרוע מאחריות כמפורט לעיל על פי הסכם זההחברה אחריות  להבטחת .א
לפני הבאת ציוד ו/או רכוש מכל סוג שהוא לחצרי הרשות על פי הסכם זה ועל פי הדין, 

בקשר עם עבודות כלשהן, לרבות עבודות פירוק כלשהן, וכן לפני תחילת מועד ביצוע 
עבודות כלשהן בחצרי הרשות על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או עבורה, לרבות עבודות 

 ביטוח את, העל חשבונ, לערוך החברה תמתחייבפירוק כלשהן, המוקדם מבין המועדים, 
המצ"ב להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד  "X" בנספחהעבודות הקבלניות המפורט 

 ממנו.
  

 של ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע כמפורט לעיל, ומבלי החברהאחריות  להבטחת .ב
על החברה ידי  על השירותיםתחילת מתן  לפני, זה חוזה פי על ובין דין פי על בין החברה

, אצל חברת ביטוח מקומית ובעלת החשבונ על לקיים תמתחייב החברהפי חוזה זה, 
 מתן השירותיםוזאת מיום  "A1-A2" יםבנספחכמפורט  הביטוח פוליסות מוניטין, את

להסכם ולמשך כל תקופה נוספת  כמפורט בסעיף  ההסכםבפועל ולמשך כל תקופת 
במסגרת הסכם זה וכל עוד קיימת לחברה חבות על פי  החברהבה יינתנו שירותים על ידי 

 דין.
 

יחולו "( ביטוחי החברה)להלן :"  A1-A2ונספחים 'Xבנספח כמפורט על ביטוחי החברה  .ג
 הבאות :ההוראות 

 
החברה מתחייבת להמציא לרשות לא יאוחר מיום תחילת ביצוע העבודות או  6

מיום הבאת הציוד ו/או רכוש מכל סוג שהוא לחצרי הרשות, המוקדם מבין 
. A1" וכנספח Xהמועדים, אישור בדבר עריכת ביטוח בנוסח הרצ"ב כנספח "
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החברה מצהירה כי ידוע לה שהמצאת האישור הינה תנאי מתלה ומקדמי 
 לתחילת פעילותה. 

 

הרשות תהיה רשאית למנוע מהחברה להביא רכוש לחצרי הרשות ו/או  3
להתחיל בביצוע העבודות במקרה שהאישורים כאמור לא יומצאו במועד. 

שלא  מוסכם כי החברה תהיה מנועה מלהעלות כל טענה כנגד הרשות עקב כך
יתאפשר לה להתחיל בעבודות או להביא רכוש לחצרי הרשות בטרם 

 המציאה את אישורים כאמור.
 

 המבטחי מאת מציא אישורכי החברה תתנאי לתחילת מתן השירותים,  2

 המצ"ב. A1-A2 יםלנספח בהתאם עריכת הביטוח,  בדבר
הרשות תהיה רשאית למנוע מהחברה להתחיל במתן השירותים במקרה 

 ההיה מנועתבמועד. מוסכם כי החברה  וכאמור לא יומצא יםאישורהש
להתחיל במתן  המלעלות כל טענה כנגד הרשות עקב כך שלא יתאפשר ל

 מציא האישור כנדרש.תהשירותים בטרם 
 יםעל חידוש הביטוח הממבטחי יםלשוב ולהמציא אישור תהחברה מתחייב

 ם תקופת הביטוח. לפני מועד תו יומייםבהתאם לנספח זה, וזאת לא יאוחר מ
 

 ולהודיע  ,ם הנערכים על ידהביטוחיה תנאי כל לקיים את תהחברה מתחייב 4
 החברה תמתחייב לתביעה. כן עילה להוות העלול אירוע כל על מיד לרשות
 אשר ביטוח תביעת מימוש לשם שיידרש ככל הרשות עם פעולה לשתף

 למבטחים. להגישה תחליט הרשות
 

אישורי הביטוח במועד או בהתאם להוראות הסכם מובהר כי אי המצאת  5
 תזה, לא תגרע מהתחייבויות החברה על פי הסכם זה, והחברה מתחייב

ביצוע  הממנ ועל פי הסכם זה גם אם ימנע הלקיים את כל התחייבויותי
בשל  מתן שירותיםפעילותה ו/או ביצוע העבודות ו/או הכנסת הנכסים ו/או 

 ל. אי הצגת אישורים כמפורט לעי
 

 בביצוע ו/או לרשות בהמצאתו החברה, ידי על הביטוח האמור בעריכת אין 1
 להוות אישור כדי הרשות דרישת לפי הבפוליס והרחבות התאמות שינויים,

  החוזה. לדרישות הביטוח של התאמתם בדבר
 

 אחריות יטילו לא כאמור וההתאמות השינויים הביטוחים כן, עריכת כמו
 על החברה של האחריות את יצמצמו ולא מטעמה, מי או הרשות על כלשהי

 דין. כל פי על ו/או החוזה  פי
 

  כפי משלימים או נוספים ביטוחים החשבונ על לערוך תרשאי היהת החברה
בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי החברה ייכלל  לנכון. ימצאתש

סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי הרשות עובדיה ו/או מנהליה, ובלבד 
שהוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון ובביטוחי חבויות 
תורחב הפוליסה לכלול את הרשות עובדיה ו/או מנהליה כמבוטח נוסף בגין 

 למעשה ו/או מחדלי הספק עובדיו ו/או מי מטעמו.אחריותם 
 

 תביעה כנגד  או דרישה טענה, כל הל תהיה לא כי בזה ההחברה מצהיר 1
שייגרם לרכוש, בחזקתה ו/או שבאחריותה,  נזק בגין ו/או מי מטעמה הרשות

לרבות המובא למקום ביצוע מתן השירותים ו/או ביצוע עבודות נשוא הסכם 
 )או עבורו לשיפוי תזכאי שהחברהזה לרבות לחצרי הרשות וכן בגין כל נזק 

 בפוליסה( הנקובה העצמית ההשתתפות אלמלא לשיפוי תזכאי התשהי
 מכל ו/או מי מטעמה הרשות את תבזא תפוטר איוה ,הביטוחי במסגרת
, בין אם נערך ע"י החברה ביטוח ובין אם לאו. הפטור לנזק כאמור אחריות

 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 

" עריכת ביטוחי החברהנוסף לביטוחים המפורטים בנספח "אישור ב ג.
ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה החברה לערוך  תהמצ"ב,  מתחייב

גין נזק לרכוש צד שלישי בביטוח רכב גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן 
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או שימוש בכלי רכב בגבול אחריות אשר   עקב בעלות)לרבות נזק תוצאתי( 
 .רועילא₪  6,222,222 –לא יפחת מ 

 
וזה זה, תהא אם לא תבצע החברה את הביטוחים אשר עליה לערוך על פי ח ד.

רשאית הרשות, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת החברה  ולשלם 
את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, על 
חשבון החברה, והחברה מתחייבת  לשלם לרשות את כל התשלומים אשר 

עריכת ביצעה כאמור. אין באמור לעיל כדי להטיל על הרשות חבות כלשהי ל
הביטוחים עבור החברה , והחברה מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר 

  עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.
 

של איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על החברה  ההפר ה.
 תהווה הפרה יסודית .
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 "ביטוחי החברה"אישור עריכת  -" X" נספח
 

          
 ……………תאריך:         

 לכבוד
 רשות שדות התעופה בישראל )להלן: "הרשות"(

 מרח' .............
 

. …………אישור על קיום ביטוחים בהתאם לתנאי   הסכם מיום הנדון:
שנחתם  )להלן :"העבודות"( בנמל התעופה בן גוריון______________________

 "(  החברה )להלן : "…...…בין הרשות לבין  
 

 החברהערכנו על שם ………………יוםלהננו מאשרים בזאת כי החל מיום ....................... ועד 
פוליסות המפורטות  ועל שם קבלני משנה וכן על שם הרשות  )להלן : "יחידי המבוטח" ( את ה

 להלן בקשר עם ביצוע העבודות:  
 

 :לביטוח עבודות קבלניות לפי הפרטים שלהלןפוליסה . 1
 

תחזוקה  חדשי תקופת  63מיום ...................עד יום .................... ועוד : תקופת ביטוח
 )להלן:"תקופת הביטוח"(.

 
 תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח עבודות קבלניות מהדורת "ביט"

 
 הלן:הפוליסה כוללת את הפרקים של

 
 :   ביטוח כל הסיכונים –פרק א'  א.

לעבודות  המבוצעות, למתקנים , לציוד וחומרים, לרבות כאלו המסופקים על ידי   
הרשות, במלוא ערכם ובערכי כינון מפני אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים אשר 
 אירעו בתקופת ביצוע העבודות והתגלו בתקופה  זו ו/או בתקופת הניסוי /ההרצה

ו/או בתקופת התחזוקה הקבועה בפוליסה בסכום ביטוח כולל 
וכן כיסוי לרכוש קיים  $ או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה..……………בסך

או שווה ערך $ ..……………ו/או לרכוש סמוך בגבול האחריות שלא יפחת מ
 בש"ח בתוספת הצמדה.

ק וכן כולל הכיסוי במסגרת פרק זה הנו על בסיס קימום מחדש של הרכוש הניזו  
כיסוי לכל ההוצאות הנוספות לפינוי הריסות, שכר אדריכלים,  רכוש במעבר, 
נזקי גניבה ופריצה,  שכר מומחים, שכר עבודה בשבתות, עבודה בחגים, עבודות 

, כיסוי לרכוש שנועד להיות חלק לילה, משלוח אווירי, הוצאות הובלה מיוחדות
רשות לרבות בעת היותו באחסנה מהעבודות המבוטחות בהיותו מחוץ לחצרי ה

או ברשות קבלני משנה ויצרנים, כל זאת בסכומי ביטוח נאותים המתאימים 
כמו כן יכלול פרק זה כיסוי, במלוא סכום הביטוח, לנזק  לסיכונים הכרוכים

 וחומרים לקויים. מתכנון לקוי, עבודה לקויהוישיר עקיף 
 

 :  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -פרק ב' ב.
בגין חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו   

בקשר אליהן , בגבול בתקופת התחזוקה ו/או במשך תקופת ביצוע העבודות ו/או 
למקרה או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה $  6,222,222  -אחריות שלא יפחת מ

 .ולתקופת ביטוח
 החברהבביצוע העבודות שאינו עובד ישיר של בפוליסה זו יצוין שכל המועסק   

לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוקים ו/או  תחייב החברהואשר בגינו אין 
 .רק זהלתקנות יחשב לצד שלישי על פי פ
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 רכוש הרשות  יחשב לרכוש צד שלישי לעניין פרק זה. 
הביטוח עפ"י פרק זה יכלול כיסוי לחבות בגין נזקי גוף הנובעת משימוש בציוד  

 מכני הנדסי, כיסוי בגין תביעות שיבוב של המל"ל, כיסוי ל"רעידות".
 
 
 

  
 

 :  ביטוח חבות מעבידים -פרק ג' ג.
בגין חבות על פי כל דין כלפי כל המועסקים  בביצוע העבודות או בקשר אליהן  

או שווה ערך בש"ח $ 5,222,222-ופנית  בגבול האחריות שאינו נמוך מבגין פגיעה ג
 הביטוח.למקרה ולתובע ולתקופת בתוספת הצמדה 

 
 

 :ביטוחי הקבלן יהיו כפופים להוראות הבאות
 
תהיה אופציה להאריך את תקופת הביטוח ו/או להגדיל את סכום וכן לרשות  לחברה .6

 .ביצוע העבודהביטוח הקבלנים בכל שלב משלבי בהביטוח 
 

 ביטוח הקבלנים לא יהיה כפוף לסעיף ביטוח חסר.  .3
 

הביטוחים  הנ"ל  קודמים לכל ביטוח  אשר נערך על ידכם  וכי אנו מוותרים  על כל טענה  .2
כל סעיף בפוליסות )אם יהיה כזה(  בדבר שיתוף ביטוחיכם.ממבטחיכם ו/או דרישה 

ות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחרי המפקיע או
 לא יופעל כלפי הרשות.

 
  הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות  ו/או כל אדם או גוף הפועל מטעמה וכן .4

או לוותר על זכות השיבוב  בכתב לשפותו והתחייב יםלפי כל אדם או גוף שהמבוטח
אדם שגרם לנזק בכוונת ויתור כאמור לא יחול כלפי  .כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח

 זדון.
 

 לביטול  על ידינו במהלך תקופת ביצוע העבודות ובמהלך  ןנית  הלא יהי ביטוח הקבלנים  .5
 התחזוקה. תקופת       

 
 , אלא אם הומצא לידנו לרשותישירות  ישולם  בגין נזק לרכוש הרשות,  תגמולי ביטוח .1

 אישור בכתב של הרשות המאשר תשלום תגמולי הביטוח לאחר.  
 
 ם חלה על יהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזק מוסכם כי .1
 .בלבד חברהה
 
מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי  .8

 הפוליסה לא יגרע מזכויות המבוטחים האחרים.
 
 

 אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי 
 . האמור לעיל

 
 בכבוד רב,

 
________________        __________________ _______________ 

תפקיד החותם        שם החותם        חתימת המבטח וחותמת
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Appendix “A1” 

 

INSURANCE CERTIFICATE 
Date: _______________ 

 

To: ISRAEL AIRPORTS AUTHORITY (hereinafter “IAA”) 

Insurance Certificate in connection with the activity and/or Services provided pursuant 

to the Contract ("the Contract") executed between IAA and___________ ("The 

Company ") on ___________ 

We hereby confirm that as of ______ and until ____________, we have issued in favor of the 

Company, its Contractors, sub-Contractors and/or anyone acting on their behalf and /or in 

favor of  the state of Israel and or any other Governmental bodies and/or in favor of the IAA 

and/or any of their officers, directors and employees, the following insurance policies with 

respect to the  activity pursuant to the contract.  

 

Aviation  Insurance Policy – Third party liability and products liability: 

 

Covering The Insured's, legal liability towards any third party in respect of any loss or 

damage caused by and/or in connection with the activities as per the contract herewith. Cover 

is in respect of all operations or services in relation thereto, including but not limited to 

activities and/or business as owners of aviation fuelling facilities and/or as aviation fuelling 

contractors and/or suppliers of aviation petroleum products and/or in respect of  property 

belonging to the company and/or under its responsibility anywhere within the state of Israel 

and the adjacent territories, with a limit of liability of $500,000,000 for any one occurrence.  

  

This policy includes the IAA as additional insured, subject to cross liability clause. 

The following provisions apply to the above policy: 
 

a. The said policy has preference over any other insurance procured by the IAA, and the 

insurer hereby waives any claim or demand, which it may have with respect to the 

participation of their insurances. 

 

b. We waive our right of subrogation against IAA, the state of Israel and anyone acting 

on their behalf, including their directors, officers and employees.  

 

c. The policy described above shall not be reduced or cancelled, without 30 days prior 

written notification thereof, sent to the IAA via registered mail. 

 

d. The policy shall be subject to worldwide territorial limits and jurisdiction. 

 

e. We are aware that the Company alone is liable for payment of the insurance 

premiums and deductibles. 

This confirmation is subject to the terms, conditions and provisions of the 

original policy insofar as not expressly altered by the aforegoing.  

 
Yours faithfully, 

______________________________ 

Insurance Co. Ltd 

______________________________ 

Signatory's name and position 



 61.8.61    נספחי חוזה משותפים לכלל שדות התעופה                                                                                          
 

 59 מתוך 13 עמוד
 

 

 החברה  יאישור עריכת ביטוח -" A2נספח "

 
  ___________ תאריך

 
 לכבוד
 שדות התעופה בישראל )להלן: "הרשות"( רשות

 1.ד. ת
 12622"ג נתב

 
 
 .,נ.ג.א
 
 

ביניכם לבין___________ )להלן: : "ההסכם"( הלן..................... )ל מיום הסכם : הנדון
עבור  הפעלת חוות מכלי דלק בש"ת רמון ומתן שירותי תדלוק בשתפ"אל "(החברה"

  )להלן: "הרשות"( בישראל התעופה שדותרשות 
 

הפעלת חוות מכלי דלק עם  בקשר להלן המפורטים הביטוחים את ערכנו  כי בזאת מאשרים הננו
 רשותה בין שנחתם ,ל"הנ בחוזה כמוגדר  עבור הרשות בשתפ"אבש"ת רמון ומתן שירותי תדלוק 

 :כדלקמן, החברה לבין
 
 
 מעבידים : אחריותביטוח  .1

 
 ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום

 
$ או שווה ערך בתוספת הצמדה 5,222,222גבולות האחריות: לא יפחתו מסך של 

 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.
 

הפוליסה מכסה את חבותה של החברה בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה כלשהי למי 
המבוצעים ע"י החברה ו/או  םמעובדיה תוך כדי או עקב עבודתם במתן השירותי

 הבאים מטעמה.
 

הפוליסה תכלול את הרשות, עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים היה ותוטל עליהם 
 חבות כמעסיקים או מעבידים של הנפגע.

 
תנאי הפוליסה הינם בהתאם ל"פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מהדורת "ביט"  

 הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו.
 

  ביטוח רכוש וציוד  .2
 

 ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום
 

במלוא ערכו  ה, לרבות מלאיםבאחריות ו/או החברה בבעלות רכוש הפוליסה מבטחת
הסיכונים המקובלים, לרבות  כנגד באחריותה לשטחים ו/או רשותה לשטחי המובא
 בזדון נזקים ,אדמה רעידת ,טבע נזקי ,התפוצצות ,אש ובכללם מורחב אש  סיכוני

 .ושוד פריצה
 
 :יהיו כפופים להוראות הבאות החברהביטוחי  .3

  
הרשות, כולל עובדיה, בעלי מניותיה, זכות לתחלוף כנגד העל אנו מוותרים  .א

מם. ויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם ו/או מי מטעחברי המועצה  
 לנזק בזדון.
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הפוליסות כוללות תנאי מפורש על פיו הן קודמות לכל בטוח אשר נערך ע"י  .ב
 של הרשותללא קשר לפוליסות בטוח  ביטוח ראשוניוהן מהוות  הרשות

בדבר כלפי מבטחיכם על כל טענה ו/או דרישה  יםמוותראנו ין זה יולענ
  ביטוחיכם.  שיתוף

 
 

אלא אם כן ולא יחול בהן שינוי לרעה, לא תבוטלנה  הפוליסות הנ"ל .ג
יום  22ו לעשות כן לפחות נהודעה בדואר רשום על כוונת כםל תימסר
 מראש.

 

אי קיום תנאי הפוליסות על ידי החברה ו/או הבאים מטעמה בתום לב לא  .ד
 יגרעו מזכותה של הרשות לקבלת שיפוי עפ"י הפוליסות הנ"ל.

 

מוסכם כי החברה תישא בתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות בגין  .ה
 הביטוחים הנ"ל.

 
 
 

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור 
 לעיל.

 
 
 
 

 בכבוד רב,
  

      _______________                       __________________ 
  
  

 חתימה וחותמת המבטח              שם ותפקיד החותם                                              
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 כא'נספח 

 נספח בטיחות אש ומניעת דליקות למכרז 
רמון ומתן שרותי תדלוק מטוסים בש"ת ע"ש למטוסים זמנית להקמת חוות דלק 

 בשתפ"א
 

    

 כללי .1

המטרות המרכזיות של יחידת הצלה וכיבוי אש בנמל התעופה הן הצלת חיים, צמצום נזק  .א

לרכוש והגנת הסביבה בהתרחש אירוע חירום. בטיחות אש ומניעת דליקות הם אמצעים 

 חשובים בהשגת יעדים מרכזיים אלו של המחלקה.

הדלפקים החנויות והמחסנים בהם, וכן המבנים והמתקנים  הטרמינלים והמשרדים,

השונים הנמצאים בשטח נמל התעופה, הינם מבנים מסחריים שקיומם ומאפייני 

 הפעילות המתבצעת בהם, יוצרים סיכוני אש בטיחותיים.

ותקנותיו, יחידת הצלה וכיבוי אש  3263 –על פי חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה  .ב

יבת להבטיח את שירותי הכבאות לכיבוי דליקות בתחומה ולפעול בנמל התעופה, חי

 למניעת דליקות או התפשטותן, וכן להצלת נפש ורכוש.

לשם מילוי תפקידיה חייבת יחידת  הצלה וכיבוי אש בנמל התעופה, להבטיח, לקיים  .ג

ולתאם את כל הסידורים הדרושים למניעת דליקות ולכיבוין. כמו כן עליה לנקוט פעולות 

 דרכה, חינוך העובדים, ושותפי הפעילות, על מנת להקטין את סיכוני הבטיחות מאש.ה

מפעיל, זכיין, קבלן או כל גורם אחר )להלן: "המפעיל"( שקבל הרשאה כלשהי, לפעול  .ד

בנמל התעופה, יפעל כך שהשירותים הניתנים על ידו או הפעולות המבוצעות על ידו, 

ים נוסעים, מלווים ושותפי פעילות, יתבצעו על בתחומי נמל התעופה ובשטחים המאוכלס

 פי ההוראות והנהלים הנוגעים לבטיחות אש, כמפורט בנספח זה.

 

 מטרה .2

מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההנחיות המחייבות, על פיהן יפעל המפעיל וכל מי מטעמו, 

וכיבוי אש בנמל שיועסק בביצוע עבודות ו/או במתן שירותים, בתחומי האחריות של יחידת הצלה 

 התעופה.

הנחיות מחייבות אלה הינן חלק מכלל פעולות המניעה הננקטות על יד הנהלת נמל התעופה ויחידת 

 הצלה וכיבוי אש בו, למניעת פגיעה בחיי אדם, ברכוש ובסביבה.

 דרישות כלליות בנושא בטיחות אש ומניעת דליקות .3

 

אש לאישור גורמי בטיחות אש ומניעת  תוכנית בטיחות אש למתקן תוגש על ידי יועץ בטיחות

 .דליקות
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יועץ הבטיחות יהיה בעל תעודת מהנדס רשום, במדור הנדסת בטיחות אש ומניעתה ו/או במדור 

 הנדסת מבנים, ברשם המהנדסים והאדריכלים בישראל.

 וגם

שנים כמהנדס בתחום התכנון, ליווי ויעוץ מקצועי בתחום בטיחות אש  2בעל ניסיון של לפחות 

ומניעת דליקות במבנים, וביצוע סקרי בטיחות, ביקורת ומתן חוות דעת מקצועית בתחום בטיחות 

 אש ומניעת דליקות.

 

 911תכנון המתקן, הפעלת האמצעים ותחזוקתם וכן סידורי בטיחות אש יתבצעו על פי הוראת נציבות 

 )המהדורות 401NFPA-, ו11NFPA ,30NFPA)אמצעי כיבוי בחוות מיכלים( ויענו על דרישות תקן 
 נספחים לרבות לדרישות אלו יענו מכלים בחוות הכבאות .  סידורי)ערב התכנון שפורסמו ,האחרונות

 .בחווה המאוחסנים הדלקים לסוגי ובהתאמה

 

 להלן דרישות בטיחות אש ומניעת דליקות:

 תקניות וברזי שריפה תקניים בכל הקומות במתחם עמדות כיבוי אש  התקנת .א

 האישורים המתאימים לתקינותן.והצגת 

 בכל הקומות והאזורים במתקן / מבנה.תאורת חירום ושלטי הכוונה  התקנת .ב

 יעמדו בתקניים ישראליים, ויותקנו בהם מערכות  גילוי/כיבוי בגז  לוחות חשמל .ג

 )עפ"י גודלם של הלוחות(.

 פולט אור בלוחות חשמל, חדרי חשמל ועמדות כיבוי אש. התקנת שילוט .ד

 מפלסיים ואנכיים. –, ואיטומי אש בקירות אש אש הפרדות .ה

 בהם מותקנות מערכות כיבוי אש בגז. איטומי אש בלוחות חשמל .ו

 , ובחדרי מכונות מיזוג אוויר.הפרדות אש בחדרי חשמל .ז

 .לצריכה שוטפת ממערכת המים לכיבוי אש הפרדת מערכת המים .ח

 ס"מ. 65באמצעות פסים צהובים, וסימון פולט אור ברוחב  סימון גבולות אחסנה .ט

מערכת כריזה תופעל ידנית /אוטומטית כאשר יתרחש  בכל המבנה. חירום מערכת כריזת .י

הפעלת אירוע חירום, על ידי מערכת הגילוי וההתראה על פי תוכנית לוגית )מטריצה(. 

 נסו לפעולה.גלאים או יותר במתקן / מתחם נתון יכ 3המערכת תתבצע כאשר 

 2שיכיל את הפריטים הבאים: רכזת גילוי אש, מפסק גנראטור חירום, בורר  לוח כבאים .יא

מצבים למערכת שחרור עשן אמצעי כריזה להעברת הודעות במערכת הכריזה ומפסק כבאים 

 עם טריפקוייל, כך שבעת אירוע שריפה ינתק את אספקת החשמל מהלוח המזין. 

במידה  –במערכות בישול /טיגון/צליה / אפיה והגנה על תעלות מינדוף התקנת מנדפים  .יב

 ויותקנו במבנה.

. התיק יעודכן אחת לשנה.  יוגש עותק מודפס אחד לפחות, 522על פי הוראת מכ"ר  תיק שטחהכנת  .4

 ועותק נוסף על גבי מדיה דיגיטלית )דיסק( ליחידת  הצלה וכיבוי אש בנמל התעופה.
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 בנושא בטיחות אש ומניעת דליקותאישורים נדרשים 

בנמל  –המפעיל יציג מידי תקופה שתפורט להלן, אישורים תקפים ליחידת הצלה וכיבוי אש 

 התעופה לפי הפירוט הבא:

שנים,  5-אחת לשנה ואישור חשמלאי בודק בתדירות של אחת ל אישור חשמלאי מוסמך .א

לתקינות ותחזוקת מערכת החשמל. האישור יכלול גם את תקינות מערכת תאורת חירום, 

 כריזת חירום ושלטי הכוונה.

 ללוחות חשמל אחת לשנה. בדיקה טרמוגרפיתלביצוע  אישור .ב

 .שלאחזקה ותקינות מערכת גילוי אמטעם חברה מוסמכת  אישור .ג

 לתקינות לפני תחילת הפעילות של זכיין, מטעם מעבדה מוסמכת  אישור חד פעמי .ד

 .מערכת גילוי אש במבנה / מתחם

 בלוחות אישור חברה מוסמכת לאחזקה ותקינות מערכת גילוי / וכיבוי אש אוטומטי בגז .ה

 חשמל ובחדרי חשמל.

 )ספרינקלרים(. יםלתקינות ואחזקה של מערכת כיבוי אוטומטי במתזחברה מוסמכת  אישור .ו

 בעמדות כיבוי אש  לאחזקה ותקינות של ציוד כיבוי אש מיטלטלחברה מוסמכת  אישור .ז

 )ארונות ציוד כיבוי אש, ברזי שריפה, מטפים,  גלגלונים,  מזנקים וזרנוקים(.

 

 דרישות נוספות לנושא מניעת דליקות ובטיחות אש .9

 הדרכת עובדים .א

הדרכת עובדים, אחת לשנה, בנושא בטיחות אש ומניעת דליקות על ידי מדריך מוסמך  (1

 –ממשרד העבודה או נציבות כבאות והצלה בהתאם להנחיות יחידת הצלה וכיבוי אש 

 בנמל התעופה.

בנמל התעופה, על ביצוע ההדרכות על פי רשימה שמית  –דיווח ליחידת הצלה וכיבוי אש  (2

 /מפעל אחת לתקופה שתקבע.של העובדים במבנה/מתחם

 תדריך .ב

המפעיל  מתחייב שכל עובד מטעמו העוסק בביצוע עבודה או במתן שירותים יקבל תדריך, 

ויחתום על טופס תיאום ביצוע עבודות עם גורמי רש"ת, בהתאם להנחיות מפקד יחידת הצלה 

 בנמל התעופה, בנושאים הבאים: -וכיבוי אש

 הכרת סביבת העבודה והסיכונים בה. (6

 הכרת נתיבי מילוט ופתחי יציאה מהמבנה. (3

 פעולות דחופות במצב חירום והפעלת אמצעי כיבוי אש )מטפה אש, גלגלון מים(. (2

הכרת נוהל דיווח ומסירת פרטים ליחידת ההצלה והכיבוי אש בנמל התעופה, בעת  (4

 אירוע שריפה או חומ"ס.

ת )יחידת הצלה לפעול על פי הנחיות הגורם האחראי לבטיחות אש ולמניעת דליקו (5

 בנמל התעופה(. –וכיבוי אש 

 ממונה בטיחות  אש .ג

ממונה בטיחות המפעיל ימנה מטעמו נאמן בטיחות אש שיקבל הכשרה מתאימה )להלן : "
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(.ממונה בטיחות אש מטעם המפעיל ידריך את כל המועסקים מטעם המפעיל במתן אש"

ושיפוץ(, ובכל מידע שיימסר שירותים ו/או בביצוע עבודות )לרבות עבודות בנייה, תיקון 

 לו, 

 בנמל התעופה.  –כולל הנחיות יחידת הצלה וכיבוי אש 

 נאמן בטיחות אש יהיה איש הקשר בין המפעיל ובין יחידת ההצלה וכיבוי אש בנמל. 

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

שימוש ו/או שינוע של חומרים כל  –שימוש בחומרים מסוכנים ושינועם  (1

מסוכנים בתחום נמל התעופה, יהי כפוף לאישורים מתאימים של המינהל 

 ובתיאום עם מחלקת הצלה וכיבוי אש.

המפעיל לא יאחסן או יחזיק במקומות  –חומרים מסוכנים במקומות השירות  (2

השירות, לידם או בסביבתם, כל חומר העלול להתלקח או להתפוצץ, או כל חומר 

 אחר שיש בו סכנה, אלא בהסכמת מדור מניעת דליקות, בכתב ומראש. 

המפעיל יקפיד על הרחקת חומרים דליקים מקרבת מתקני חשמל ויוודא שדרכי 

 ריהוט, חבילות, אריזות ריקות וכיו"ב.המילוט יהיו נקיות מכל ציוד, 

הצבת מיכלי דלק או צובר גז, יהיו באישור משרד התעשייה,  –חומרים דליקים  (3

המסחר והתעסוקה, ובהתאם להוראת הדין המחייב לעניין זה בכפוף לקבלת 

 אישור סופי של יחידת הצלה וכיבוי אש בנמל התעופה.

שינוי מבני או פונקציונלי במבנה חל איסור מוחלט לבצע  –שינוי יעוד למבנה  (4

/מתחם, אלא אם ניתן לכך אישור מראש  של הגורמים הנוגעים בדבר ברשות 

שדות התעופה, לרבות אישור יחידת הצלה וכיבוי אש בנמל התעופה. יש לזכור כי 

שינוי יעוד מבנה יכול לפגוע בבטיחות המבנה בהיבט של מניעת דליקות )אגפי אש 

אש, דרכי מילוט, פתחי יציאת חירום וכיו"ב(, ולסכן חיי  והפרדות אש, מטעני

 אדם ורכוש.

אחד הסיכונים החמורים במבנה ובמתקנים הוא  –ביצוע עבודה באש גלויה  (9

עבודה באש גלויה, עבודה המייצרת מקורות הצתה. העבודות המפורטות להלן, 

 מחייבות תיאום מראש עם הגורמים הנוגעים בדבר בנמל התעופה לאישור

עבודות אלה, ובכפוף לקבלת אישור סופי של יחידת ההצלה והכיבוי בנמל. אישור 

זה יינתן על גבי טופס הבקשה שיגיש המפעיל )טופס זה יימסר למפעיל על פי 

 בקשתו( לביצוע העבודה.

בכל מקרה של עבודה באש גלויה, לרבות העבודות שיפורטו להלן, יהי נוכח כבאי 

יחויב המפעיל בתשלום לרשות, בהתאם להוראת  מטעם רש"ת ובגין נוכחותו

 הדין.

: חיתוך מתכות בדיסק, ריתוך להלן עבודות באש גלויה הנחשבות סיכון בטיחותי

אוטוגני, ריתוך חשמלי, עבודות הכרוכות בהדלקת אש, זיפות גגות וכל עבודה או 

 פעולה המייצרות מקורות הצתה וחום.

ק"ג תקינים וברי תוקף ויריעות  12בקה מטפי א 2מבצע העבודה מחוייב להציג  

 הגנה בהתאם להיקף העבודה.
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, בכל תחומי נמל התעופה  שלא בתיאום ובאישור יריוהדלקת אש בצד האו (1

 . אסורה בהחלטבנמל התעופה,  –יחידת הצלה וכיבוי אש 

מערך גלאים ובהם גלאי עשן רגישים בין – ביצוע עבודה המייצרת עשן / אבק (1

היתר גם לאבק. כל עבודת חיתוך המייצרת עשן או אבק כגון; חיתוך אבן, 

זכוכית, פרספקס, פלסטיק, גבס, עץ, וכיו"ב מחייבת קבלת אישור מוקדם 

ממדור מניעת דליקות. עבודה מסוג זה מחייבת טיפול מיוחד כמו כיסוי הגלאים 

ת למנוע את זיהומם באבק או ניתוק מערכת הגילוי באמצעים מתאימים על מנ

במתחם העבודה וזאת בתיאום מוקדם ובידיעת הגורמים הנוגעים בדבר ובכפוף 

 בנמל התעופה. –לאישור יחידת הצלה וכיבוי אש 

ניתוק מערכות גילוי והתראה,  –ניתוק מערכות גילוי אש והתראה מפני אש  (8

הניתוק חייבת להינתן הסכמה בכתב של  יתבצע על ידי גורם  שהוסמך לכך. לפני

נציג חטיבת אחזקה ברשות, והסכמה בכתב של האחראי מטעם יחידת ההצלה 

 והכיבוי בנמל.

הניתוק יתבצע רק במקרים בהם לא ניתן לבצע את העבודה ללא ניתוק, כמו 

בעבודות בנייה המייצרות אבק או עשן הפוגע בגלאים )אש, עשן, להבה וכיו"ב( 

קודם התקין. במקרים אלה יש לוודא שהגלאים מכוסים כך שלא יגרם ופוגע בתפ

 להם נזק תפקודי.

כל ניתוק ממערכת המים, יתואם מול אחראי תשתיות רטובות בנתב"ג, ויבוצע  (5

רק לאחר קבלת אישור מיחידת הצלה וכיבוי אש בנמל התעופה ) אחראי לנושא 

 בטיחות אש ומנ"ד או נציג מטעמו(.

 לכיבוי אש אוטומטי אסור בהחלט. ניתוק מגופי מים

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

 ציוד כיבוי אש נועד לשימוש בעת שריפה. –ציוד כיבוי אש במקומות הפעילות  (10

כל שימוש בציוד זה שלא לייעודו, אסור בהחלט, ומהווה עבירה פלילית בהתאם 

(. מפעיל שאחד מעובדיו, יעשה 3263 -לכבאות והצלה לחוק הרשות הארצית 

שימוש לא חוקי בציוד כבוי אש, יחויב בגובה הנזק שנגרם לציוד ו/או בעלות 

 חומרי הכיבוי שהיו בשימוש שלא כחוק.

יחידת הצלה וכיבוי אש בנמל התעופה  –מפתחות למתחמים רגישים ולמשרדים  (11

ת ממערכות הגילוי וההתראה. נותנת מענה במהלך היממה, לקריאות המתקבלו

על מנת לא לפגוע ביכולת התגובה המהירה של צוותי הכיבוי, ימציא המפעיל 

ליחידת הצלה וכיבוי אש מפתח/ות של כל אחד ממקומות הפעילות, שישמש 

 לפתיחת דלת/תות מקום הפעילות בעת הצורך.

תו על המפעיל חלה החובה שלא להחליף את המנעולים והמפתחות, ללא ידיע

ואישורו של  האחראי לנושא בטיחות אש ומניעת דליקות או מפקח מניעת 

 דליקות.
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מעברי חירום ודלתות מילוט מהמבנה / מתחם,  –מעברי חירום ודלתות מילוט  (63

למקום בטוח יהיו תמיד פנויות וחופשיות מכל מכשול העלול לשבש את תהליך 

 המילוט מהמבנה בעת חירום, ולסכן בכך חיי אדם.

אין לחסום ו/או להניח חפצים, ריהוט, או כל ציוד אחר במעברים, מדרגות ומול 

דלתות יציאת חירום. אין לנעול דלתות מילוט באמצעות מנעולים ו/או כל אמצעי 

 אחר.

שלא לצורך כיבוי שריפה או לכוננות עבודה באש גלויה, שימוש בציוד כיבוי אש  (62

 משמעתיים וחוקיים.אסור בתכלית האיסור, ועלול לגרור צעדים 

בכמות שתקבע מול מפקד יחידת  מינוי נאמני בטיחות אש במתקן /מפעל /מבנה  (64

 בנמל התעופה. –הצלה וכיבוי אש 

 

 הפרת הוראות .6

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל הפרה של ההנחיות והוראות מניעת דליקות, בנושאי בטיחות 

משמעתיים וחוקיים כנגד המפעיל, וזאת מבלי  אש ו/או פגיעה ברכוש הרשות עלולה לגרור צעדים

 לגרוע מיתר הוראות ההסכם.

 נמל תעופה _____________ –קשר עם יחידת הצלה וכיבוי אש 

   22-2222222 –מפקד יחידת הצלה וכיבוי אש בנמל התעופה  

 22-2222222  -אחראי בטיחות אש ומניעת דליקות 

 22-2222222  -פקס יחידת הצלה וכיבוי אש בנמל התעופה  

  22-2222222          -חדר מבצעים 

 

 

 דוד אלעזר כהן

 בנתב"ג רמ"ח שירותי הצלה וכיבוי אש

 ומנחה מקצועי ליחידות הצלה וכיבוי אש בשתפ"א                                                                                       
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 באש גלויה/ עבודה טופס אישור ביצוע עבודה 

  שם המבקש:

  שם הפרוייקט:

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

                                                                                     אחר

  שם מבצע העבודה:

  תאריך ביצוע:

  שעת ביצוע:

  חלופות לביצוע:

  מספר טלפון לבירורים:

  הערות:

 יש לציין באם מדובר בעבודת שבר.*
 מבצע העבודה חייב לשמור טופס זה  בצמוד אליו עד סיום הפרויקט 

 :חתימת הקבלן המבצע

 ספח האישור

                                                 :אל

     :שם הפרוייקט

 הנני מאשר / לא מאשר העבודה בתנאים הבאים:

  נוכחות כבאי

  אמצעי כיבוי

  מסביבניקיון השטח 

  הגנה ע"י פרגוד

  ע"י יריעה מעכבת הרצפההגנת 

  הערות:

                                                                          :מאשר העבודה שם וחתימה

                                                אישור מדור מניעת דליקות  : 
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 נספח בטיחות וגיהות -'בנספח כ

 מתייחס לכל שדות התעופה

 
 

 הגדרות: .6

 או מי מטעמו של אלה. מפעיל"ספק" : ספק, קבלן, בעל הרשאה, זכיין,  6.6

"מקום מתן השירות": כל אחד ממתקני רשות שדות התעופה )להלן: "רש"ת"( וכן  6.3
על ידי הספק לרבות מתקני  העבודה עבור רש"ת\כל מקום אחר שבו ניתן השירות

 הספק.

הוראות נספח זה יחולו על הספק ועל כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים וכן  .3
על כל ספק )לרבות קבלן משנה( שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה או כל עבודת 
התאמה ו/או עבודת שיפוצים במי ממקומות מתן השירות, במהלך תקופת 

 ם.החוזה למתן השירותי\ההרשאה

לעיל, מובהר בזאת שהספק יהיה אחראי בלעדי  6מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .2
לקיום כל הוראות נספח זה על ידי כל קבלן ו/או קבלן משנה שיבצע עבורו מי 
מעבודות ההקמה ו/או כל עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצים במי ממקומות 

ת המלאה השירות, במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים, וישא באחריו
להפרת מי מהוראות נספח זה על ידי האמורים לעיל ו/או על ידי כל מי מטעמו 
שיועסק במתן השירותים. הספק מתחייב שהוראות נספח זה יפורטו, בכתב, בכל 
התקשרות בינו ובין כל קבלן מטעמו לביצוע עבודות )בין עבודות ההקמה ובין כל 

מור יאשר, בחתימתו, כי הוראות עבודה אחרת במקומות השירות(, וכל קבלן כא
 אלו מהוות חלק בלתי נפרד מההתקשרות לביצוע העבודות בינו ובין הספק.

הספק מצהיר כי הוא וכל עובד מטעמו נושאים ברישיונות ובהסמכות בתוקף,  .4
הנדרשות עפ"י חוק לצורך ביצוע העבודה. הספק מתחייב כי לא תבוצע כל עבודה 

 או אינו מוסמך לביצוע העבודה. מטעמו בידי אדם שאינו מורשה

, לרבות )מבלי לגרוע בעבודהוהגיהות דיני הבטיחות כל מצהיר בזה כי  הספק .5
, ותקנותיו 6054-, התשי"דהפיקוח על העבודהארגון חוק  מכלליות האמור לעיל(

ותקנותיה תקנות ארגון  6012-]נוסח חדש[, התש"ל פקודת הבטיחות בעבודה
, לרבות תקנות  3262 -ת לניהול הבטיחות(, התשע"גהפיקוח על העבודה ) תכני

תקנות שירותי הובלה, , 3221הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( התשס"ז 
 ,ותקנותיו 6080חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג  ,ותקנותיו 3226-התשס"א
, 6084-שדות התעופה(, התשמ"דסדר בהשמירה על ) שדות התעופה תוכללי רש

התכנון תקנות מסירת מידע והדרכת עובדים דיני , ]נוסח חדש[ פקודת הנזיקין
,וכל התקנות והצווים 6080-)בטיחות ורישוי(, התשמ"טוהבנייה, חוק הגז 

ביצוע הנוגעים להמחייבים שהוצאו מכח מי ממעשי החקיקה המפורטים לעיל, 
עבודות ההקמה ו/או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיבוצעו במי ממקומות 

מתחייב להבטיח בזה  וא, והירות במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותיםהש
ימלא אחר כל הוראות כל מי מטעמו השגחה קפדנית עליהם ולדאוג לכך ש

מקום השירות בו , כל זמן היותם בשבדינים האמורים הבטיחות והמשמעת
 .מתבצעת עבודה או בכל מקום אחר בתחומי רש"ת

 

נציגו בשטח העבודה, ויודיע על מינויו כהספק ימנה מנהל חוזה שישמש  .1
 .באמצעות מכתב למנהל החוזה מטעם רש"ת

במקום מתן תחילת העסקתם הדרכה לפני כי עובדיו יעברו  הספק,אחריות ב .1
או בעת אחת לשנה, לא תפחת מבתדירות ש ,ולאחר מכן בפרויקט ספציפי\השרות

אחד מהעובדים שינוי סיכונים בסביבת העבודה )המחמיר מבין השניים(. כל 
הקיימים במקום העבודה ובהתייחס והבריאות  סיכוני הבטיחותיודרך  לגבי 

 לתחומי עיסוקם
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ישא בכל י המוסמך לכך כדין. הספקההדרכה כאמור, תבוצע באמצעות אדם  .8
העלויות הכרוכות בהדרכת העובדים כנ"ל )כולל שכר יום עבודה, ארוחות, 

 הסעות, וכו'(.

בחוק ציוד המגן הנדרש שיעבוד מטעמו בביצוע עבודות, בהספק יצייד את כל מי  .0
, כפפות עבודה, נעלי עבודה, אפודים זוהריםאו בתקנות ובנהלי רש"ת כמו למשל 

 ולסיכונים. , בהתאם לסוג העבודהמשקפי מגן, אטמי אוזניים, קסדות מגן

וכלי עבודה תקינים  , בציודישתמשו אך ורק במכונותהספק ו/או כל מי מטעמו  .62
 מפורטות בדין. הבטיחות ה דים בדרישותמעוה

              לכל כלי/ציוד תפעולייבצע על חשבונו בדיקות תקינות תקופתיות  הספק .66
 מתן השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמיםמקום עובדיו ב ידיהמופעל על 

מוסמכים כנדרש עפ"י כל דין ותקנות. אישורי ונתוני הבדיקות כאמור לעיל,  
זמינים  .  התיקים הנ"ל יהיולכל כלי/ציוד תפעוליבתיק ייעודי  הספקירוכזו ע"י 

בטיחות וגיהות רש"ת וכל  ממונהלביקורת ע"י  במקום מתן השירות,בכל עת 
 גורם אחר מטעמו.

יון באתר העבודה ויפנה בכל סוף יום מתחייב לשמור על הסדר והניק הספק .63
, למניעת מכשולים למקום מתן השרותהעבודה כל פסולת וגרוטאות אל מחוץ 

 יהיה על חשבונו. מיותרים. הפינוי

הספק ידווח לממונה בטיחות וגיהות ברשות בכל מקרה של תאונת עבודה, והכל  .62
    .6054-בהתאם להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

כח אחר, אלא -בא או ספקלכל ה עבודכל שלא להעביר ביצוע  מתחייב הספק .64
בתאום עם רש"ת. היה ויאושר על ידי הרשות, ספק המשנה יפעל בביצוע העבודה 

 בהתאם להוראות הבטיחות המפורטות  בנספח זה, לעיל ולהלן.

)כגון: עבודה בגובה/גגות, עבודה בחלל שלא לבצע עבודה מסוכנת  מתחייב הספק .65
מוקף, עבודה באש גלויה, עבודות העמסה/פריקה באמצעות מנוף, מלגזה/מתקן 
הרמה, עבודות חשמל או עבודות בסמוך או מתחת לקווי מתח, עבודה עם 
חומרים מסוכנים, עבודה מתחת למסע מורם )סכנת המחצות(, או כל עבודה בה 

קבלת היתר  אלא לאחר -ם ואו נזק רב לרכושקיימת סכנה ממשית לחיי אד
עליהן תורה בכתב מטעם הרשות וכפוף להוראות הבטיחות מיוחד עבודה 
 , ועל פי נהלי רש"ת העוסקים בכך.הרשות

 אמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי סימון  ,על חשבונו ,ספקי הספק .61
הבטיח לכדי  של הרשות, דין, או לפי הוראות הבטיחות יפ-לזוהרים הנדרשים ע

 את 
      בטחונו ונוחותו של הציבור במקום.

מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו  בנוסף למפורט בנספח זה, הספק .61
לידיעתו על ידי הממונה על הבטיחות ברשות )להלן:" הממונה"(. הספק יפעל 
בהתאם לדרישות הממונה על הבטיחות ברשות בדבר הרחקת עובד מטעמו 

 הספקהמבצע עבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. עובד כזה לא יוחזר להעסקה ע"י 
הספק לבדו  .מקום מתן השירות מהמשך מתן השירותים ע"י הספקבתחומי 

יהיה אחראי לכל תוצאה )באם תהיה להרחקה זו במישור יחסי עבודה ו/או 
תבע העסקה של אותו עובד(. הרשות תהיה פטורה מכל חבות בגין כך. אם ת

הרשות ע"י עובד שהורחק כאמור ישפה הספק את הרשות בגין כל הוצאה 
שתהיה לרשות בקשר לכך לרבות ו/או למעט הוצאות הגנה משפטית והוצאות 

 משפט.

על  לכל הוראה להפסקת עבודה שתינתן על ידי הממונהמיד יציית  הספק .68
הל המתקן , תוך מתן הודעה למנהבטיחות ברשות בגלל ליקויי בטיחות בעבודתו

. העבודה תופסק לאלתר לשיפור הנדרש ותחודש או מנהל החוזה מטעם רש"ת
רק לאחר קבלת הסכמה בכתב לכך מהממונה על הבטיחות ברשות. במקרה כזה 

, לא לנזקים שנגרמו זכאי לפיצוי כל שהוא בשל העיכוב שנגרם הספקלא יהיה 
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הספק לבדו יהיה  .במישרין ולא לנזקים עקיפים שהספק עשוי להיתבע בגינם
 אחראי לכל אלה.

נסיעה ברכב בשטח האווירי מחויבת בהצבת משואה )צ'קלקה( בצבע כתום על גג  .60
 הרכב  

באחריות ועל חשבון של הספק, וציות לכללי הנהיגה בשטח התפעולי/מבצעי על 
 פי תקנות רש"ת.

 , כפי שיוצגו מעתעל הבטיחותוהממונה החוזה פי הנחיות מנהל -ינהג על הספק .32
 לעת, בנושא בטיחות.

הספק מתחייב לציית לכללי רש"ת ולנהליה הרלבנטים בכל הקשור להתנהגות  .36
 בשעת חירום, לרבות מצבי חירום ארגונים ספציפים.

הוראות אלה, לא באות במקום החובות החלות בעניין הבטיחות וגיהות בעבודה,  .33
ות  כל דין לכל הגורמים העוסקים ברש"ת, הן באות רק כדי להוסיף על הורא

 ו/או כלל שנקבע על ידי כל רשות מוסמכת אחרת.

 

הסעדה/חנויות/בעל : במידה ונספח זה הינו להתקשרויות במתקני רש"ת מסוג .32
 , יחולו בנוסף גם הסעיפים הבאים:הרשאה מסחרית אחרת/חוזה עתיר כח אדם

תכנית רישוי עסק בתוקף )בהתאם לנדרש(,  ,טרם תחילת מתן השירותיציג הספק  32.6
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ל בהתאם  בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול 

, לאישורו של במקום מתן השרותלעבודה  3262-)תכנית לניהול הבטיחות(, התשע"ג
הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה לניהול . תכנית רש"תבטיחות וגיהות  ממונה

 .הספקועל חשבון ה אזורי המאושר ע"י מפקח עבוד הספק, בטיחות בעבודה מטעם 

מטעם בטיחות וגיהות  ממונההבטיחות ע"י  יהבטיחות ונהלניהול עם אישור תכנית  32.3
מטעמו במקום מתן השירות, כהגדרתו בחוזה, להסמכת המנהל  הספקרש"ת, ידאג 

לניהול ובתכנית  ים כנאמן בטיחות בעבודה בהתייחס לכל התחומים הנדונים בנוהל
 הבטיחות.

טעמו ממונה בטיחות וגיהות בעל כשירות בתוקף, המאושר ע"י מפקח הספק ימנה מ 32.2
מפקח עבודה אזורי יקבע את כמות שעות העבודה החודשיות שעל  עבודה אזורי.

 ממונה הבטיחות וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מתן השירות.

 

שיפוצים/בנייה/סלילה/עבודות הנדסיות  במידה ונספח זה הינו לעבודות מסוג .34
(,  1561הכל כמוגדר בצו הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה הנדסית(, תשכ"ב, )

 הנ"ל, הסעיפים הבאים: 6-33יחולו בנוסף לסעיפים 

ומנוסה, שעבר מוסמך לבניה ובניה הנדסית מנהל עבודה  הספק ימנה 34.6
השתלמות/ריענון בתחום זה על ידי מוסד מוסמך, במהלך שלוש השנים האחרונות. 

מכתב רשום באמצעות ויודיע על מינויו  נציגו בשטח העבודה,כשמש ימנהל העבודה 
העבודות האמורות  פרטי . הודעת המינוי תכלול גם אתלמפקח עבודה אזורי

. על מנהל העבודה להיות נוכח באתר מועד התחלת העבודה באתר אתלהתבצע וכן 
 הרלבנטי במשך כל זמן ביצוע העבודה.

ממונה בטיחות וגיהות בעל הכשרה בהשתלמות  מיד עם חתימת החוזה, הספק ימנה 34.3
תקנות ארגון ענפית "בנייה ובנייה הנדסית", כממונה בטיחות וגיהות מטעמו על פי 

מפקח עבודה אזורי  .6001 –הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, התשנ"ו 
יקבע את כמות שעות העבודה החודשיות שעל ממונה הבטיחות וגיהות של החברה 

ד את מקומות מתן השירות. עד לקבלת אישור המפקח על העבודה בדבר כמות לפקו
שעות העסקת ממונה הבטיחות מטעם הספק, יחליט ממונה בטיחות וגיהות מטעם 

שעות עבודה  23 -רש"ת על היקף ההעסקה בהתאם לשיקול דעתו, אך לא פחות מ
 חודשיות.

בהתאם  חותי של האתר, תכנית ארגון בטיטרם תחילת מתן השירות ,יציגהספק  34.2
בטיחות הכוללת סקר לניהול תכנית ו לתקנות בטיחות בעבודות בניה, 611לסעיף 
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תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, ל בהתאם סיכונים
בטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של במקום מתן השרותלעבודה  3262-התשע"ג

הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטעם לניהול תכנית ה. רש"ת
התוכנית לניהול  .הספקועל חשבון הספק, המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי 

הבטיחות תתייחס, בין היתר ל: הגשת עזרה ראשונה, כיבוי אש/שימוש במטף, 
 טיפול בשפך כימי, דליפת גז, זיהום קרקע.

ידאג לבדוק את תקינות  הספקם מטעלבניה ובניה הנדסית מנהל העבודה  34.4
הפיגומים, הגידור, הסולמות ומתקנים וציוד בכל תחומי העבודה שבאחריותו 

לוודא שכל עבודות החפירה, ההריסה והבינוי  הספקעל  ויוודא שימוש נכון בהם.
יבוצעו, תחת פיקוחו הישיר של מנהל העבודה רק לאחר  )אם וככל שיהיו( וכד'

 העבודה שבביצועו. ואופינקיטת צעדי בטיחות לסוג 

את שטחי החפירה )בורות, תעלות, שוחות וכד'( באזור  הספקבעבודות חפירה, יגדר  34.5
י גידור יציב ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי רכב הנעים ל ידהעבודה ע

באזור בשעות החשיכה. על הספק להציב תאורה מתאימה בשטח ושלטי אזהרה 
בנתיבי חצייה ומעברים, ידאג הספק להתקין גשרונים  תקניים לאורך החפירות.

  יציבים מעל לתעלות פתוחות.

לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי הרשות, אלא  הספק )וכל קבלן/ספק מטעמו( 34.1
-כי לא קיימים מכשולים תת ,המאשר מנהל החוזה מטעם רש"תלאחר הסכמת 

 אם  .ביוב, ניקוז וכד'(קרקעיים באתר העבודה )כבלי חשמל, צנרת מים, צנרת גז, 
 נתונים מפורטים מנהל החוזהלדרוש מ הספקקיימים מכשולים מסוג זה, חייב 

 הנחיות מפורטות באשר לאופן ומהלכי הביצוע. וכן מיקומםומדויקים על 

לנתק מראש את  הספק )וכל קבלן/ספק מטעמו(בביצוע עבודות בינוי והריסה, ידאג  34.1
 רא"ג החשמל ברשות או נציגו. לאחר אישורו של זרם החשמל, וזאת

פי מפרט -לותקרות ביניים תעשה ע, תקרות אקוסטיות בניית תקרות תותבות 34.8
 הרשות.מנהל החוזה מטעם י ל ידשיאושר ע

, הספק: שם החברה הקבלנית, יצויןבנייה שילוט כולל ובו היציג באתר הספק  34.0
 . כתובתו ושמו ופרטיו האישיים של מנהל העבודה מטעמו

ממונה בטיחות רש"ת, רשאי במקרים חריגים, להחריג דרישה מהדרישות הנ"ל  .35
ולא להחילה על ספק, בהתאם לשיקול דעת מנומק, ובלבד שההקלה אינה נוגדת 

 חוק או תקנה כלשהיא.

על הספק בסכום של  אי עמידה באחד מסעיפי נספח זה יהווה עילה לקנס שיושת .31
 להלן 31לסעיף וכמפורט בסעיף ₪  3522

   
מובהר בזאת, כי היה ובעל ההרשאה לא ימלא אחר הוראות הבטיחות וההנחיות,  .31

 כפי שפורט לעיל, יחול האמור להלן:
 

, על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודהעקב אי הכנת והגשת תכנית לניהול הבטיחות,  .א

, כמוגדר בנספח הבטיחות לחוזה, יידרש לשלם בעל ההרשאה את הסך של 3262 -התשע"ג

 לכל חודש של איחור, או חלק ממנו.₪  3,522

 סעיף הזה יחול החל מהחודש השני לתחילת תקופת ההתקשרות.

עקב אי ביצוע כל הדרכות הבטיחות לעובדי בעל ההרשאה, בהיקף ותדירות המוגדרת בנספח  .ב

 לכל מקרה.₪  3522ההרשאה את הסך של הבטיחות, ישלם בעל 

עקב אי הספקת ציוד מגן אישי, או חלק ממנו, ואמצעי מגן הנדרשים, עקב סיכונים להם  .ג

עבודתו של בעל ההרשאה, עד להשלמת הציוד  רנחשף העובד בעבודתו, או חלק מהם, תיעצ

 הנדרש וקבלת האישור לחידוש העבודה מממונה בטיחות רש"ת.
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 המשך -נספח בטיחות וגיהות -'נספח כב

 :ת רמון"בש לחוות דלק זמניתנספח בטיחות וגהות 

 : כללי .6

ההוראות הכלולות בנספח זה הינם הוראות מינימליות  לשמירת הבטיחות באתר  .6.6
העבודה כאשר על הזכיין לנקוט בכל האמצעים על מנת להבטיח אפס אירועי נזק 

 לאדם במהלך ביצוע העבודות.
בעל ההרשאה ועל כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים וכן  הוראות נספח זה יחולו על .6.3

על כל קבלן )לרבות קבלן משנה( שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה או כל עבודת 
התאמה ו/או עבודת שיפוצים במי ממקומות השירות, במהלך תקופת ההרשאה למתן 

 השירותים.
 :הגדרות .6.2

של קבלנים  םטריטוריאליי)למעט שטחים העבודה אתר כל שטחי  – A אתר עבודה .6.2.6
הזכיין בשדה תעופה ע"ש אילן ואסף רמון הנמצאים תחת אחריותו של אחרים( 

כל שטחי האתר המגודרים או מיועדים לגידור בהתאם למפת  – הראשי אשטרום
 כולל את השטחים הבאים:  אתר העבודה, האתר )תרשים האתר(

 כל שטחי העבודה שבאחריות הזכיין אשטרום. .6.2.6.6
השטחים המשותפים לכל הקבלנים באתר )כבישים, נתיבים, מנהלת כל  .6.2.6.3

 האתר(.
אזור עבודה של קבלן רלוונטי בשטח טריטוריאלי מגודר  – B מתחם טריטוריאלי .6.2.3

 כל אתרי העבודה של דניה סיבוס(. A ()שבוצע הפרדת חצרים( בתוך אתר העבודה
, מחוץ לגבולות אתר  שטח טריטוריאלי השייך לקבלן ונונו –  C מתחם עבודה .6.2.2

 .Aעבודה 
כמפורט במפה המצורפת  Dחדש  במתחם טריטוריאלי קבלן מכרז זה יבצע את עבודתו .6.4

 (. D עבודה מתחםלנספח זה )גבולות 
טרם תחילת עבודתו )צו תחילת עבודה( יבצע הזכיין הפרדת חצרים מהזכיין אשטרום  .6.5

 בהתאם לנספח כ"ח חלוקת אחריות טריטוריאלית לבטיחות.
הערה: הזכיין לא יתחיל לעבוד לפני הסדרת הפרדת החצרים ואישור הזכיין הראשי 

 )אשטרום(
מאחר ובפרויקט, הקמת שדה תעופה על שם אילן ואסף רמון, פועלים הקבלנים עפ"י  .6.1

נוהלי הפרדת חצרים, יפעל הזכיין בהתאם למקום עבודתו על פי הנחיות הבטיחות של 
 האחראית על הבטיחות במסגרת הפרדת החצרים:כל חברה שבשטחה הוא עובד והיא 

קבלן ראשי האחראי על כל השטחים באתר, למעט שטחים אשטרום  .6.1.6
טריטוריאליים של חברות אחרות שבוצע הפרדת חצרים, על כן חברת אשטרום 

-תשמש כקבלן ראשי בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח
 " בשטח אתר העבודה. 6088

בעת תנועתו בשטחי אתר העבודה יהיה כפוף להנחיות חברת אשטרום  הזכיין,
המשמשת כקבלן ראשי בכל שטחי אתר העבודה לרבות כבישים ונתיבי תנועה 

לאתרים טריטוריאליים של קבלנים אחרים וישמע להנחיות מנהל עבודה וממונה 
 הבטיחות הראשי באתר של חברת אשטרום בהתאם לתכנית הבטיחות. 

 : Bסיבוס קבלן ראשי במתחם עבודה דניה  .6.1.3
אחראי בכל המתחמים טריטוריאליים )המגודרים( שלהם, על כן דניה סיבוס קבלן 

 חברת דניה סיבוס תשמש קבלן  אחראי בכל המתחמים הטריטוריאליים שלה.
הזכיין בעת תנועתו בשטחי המתחמים הטריטוריאליים של דניה סיבוס יהיה כפוף 

ממונה הבטיחות של חברת דניה סיבוס בהתאם לתכנית להנחיות מנהל עבודה ו
  הבטיחות.לניהול 

 :Cבמתחם עבודה קבלן ראשי ונונו  .6.1.2
ונונו משמש כקבלן ראשי בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות הזכיין 

 . Cבמתחם עבודה " 6088-בניה(, התשמ"ח
יהיה כפוף להנחיות חברת ונונו  הזכיין, בעת תנועתו בשטחי  העבודה של ונונו

, לרבות כבישים ונתיבי C המשמשת כקבלן ראשי בכל שטחי מתחם העבודה
תנועה לאתרים טריטוריאליים של קבלנים אחרים, וישמע להנחיות מנהל עבודה 

 הבטיחות.לניהול וממונה הבטיחות של חברת ונונו בהתאם לתכנית 
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כמפורט במפה  D מתחם עבודה, שהפרוס בשטח טריטוריאלי חד ,קבלן מכרז זה .6.1
(, בהיבט של היקף עבודותיו )כ"א, ציוד, D עבודהמתחם המצורפת לנספח זה )גבולות 

, לצורך חוזה זה כקבלן ראשי באתר וכמבצע הבניה בהתאם לתקנות רכלי רכב(, יוגד
)"תקנות הבטיחות"(. לאור העובדה  6088-הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח

שיש עוד קבלן/נים העובד/ים ו/או במידה ויהיו קבלנים נוספים בעתיד המיועדים לעבוד 
ז זה הזכיין הראשי לכל נושאי בשטח הטריטוריאלי של קבלן מכרז זה, יהיה קבלן מכר

(, לרבות Dהבטיחות והגהות כמפורט במפה המצורפת לנספח זה )גבולות מתחם עבודה 
 המשנה מטעמו, ועל כל הקבלנים אשר יועסקו ע"י המזמין. -על קבלני

למען הסר ספק, יובהר, כי אחריות לבטיחות של הזכיין כאמור לעיל, לא תכלול את  .6.8
שבוצע הפרדת חצרים )אשטרום, ונונו ודניה  ם אחריםבאתריהאחריות לבטיחות 

 סיבוס(, 

 במידה והזכיין יידרש לבצע עבודה בשטחים המוגדרים כאמור בסעיפים: .6.0
לעיל, הזכיין ינהג בשטח המוגדר כקבלן הכפוף להוראות הבטיחות של  6.2.2 – 6.2.6

כפופה לאישור מנהל העבודה אשר יכהן בשטח המוגדר, כניסת הזכיין לשטח המוגדר 
 המזמין מראש ובכתב.

קבלן מכרז זה אחראי לתחום )לגדר( את האתר בהתאם למפה/תכנית מצורפת )גבולות  .6.62
(, עבודות הגידור יסתיימו לא יאוחר משבועיים מצו תחילת עבודה Dמתחם עבודה 

 באתר.

 לתשומת לב הזכיין שהוראות נספח זה אינן מנחות לגבי כל סיכוני הבטיחות.  .6.66
הזכיין מצהיר כי לקח בחשבון את כל דרישות הבטיחות הספציפיות הנוספות,  על כן,

הנדרשות לצורך ביצוע עבודתו, בשיטת עבודתו וציודו, בעת הגשת הצעתו למכרז/חוזה 
זה. כמו כן, הזכיין יתריע על כל סיכון ידוע או שיתגלה בעתיד, אשר אין לגביו 

לם לבטיחותם, שלומם ובריאותם של התייחסויות במכרז/חוזה זה, ויציג פתרון הו
 העובדים, אנשי צוות הפיקוח, השוהים והמבקרים באתר.

הזכיין ידאג לקיים את כל חוקי הבטיחות בעבודה, התקנות שהותקנו לפיהם, כל  .6.63
הוראות עפ"י כל חוק או דין וכן לקיים את כל הוראות ונוהלי הבטיחות באתר שידרשו 

 ע"י המזמין.

בנוסף להוראות הכלולות בדין לגבי בטיחות וגהות בעבודה יחולו על הזכיין הנחיות  .6.62
המפורטות בחוזה זה, שאינן באות להחליף ו/או לשנות חוקים, תקנות והוראות שונות, 
לרבות אלה המפורטות בחוזה זה, אלא מטרתן לסייע להרחיב ולהבהיר נושאים שונים, 

 פי דין. -מהחובה לפעול על ואין בקיומן כדי לפטור את הזכיין

הוראות נספח זה, יחולו על הזכיין ועל כל מי מטעמו, שיועסק במתן השירות וכן על כל  .6.64
עובד וקבלן משנה, שיבצע בעבורו, איזו מעבודות ההקמה ו/או כל עבודת התאמה ו/או 

כל עבודת שיפוצים, במי ממקומות השירות, במהלך תקופת ההתקשרות, למתן 
 השירות.

לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, שהזכיין יהיה אחראי בלעדי, לקיום כל הוראות  מבלי .6.65
ידי כל עובד ו/או קבלן משנה, שיבצע בעבורו, איזו מעבודות ההקמה ו/או -נספח זה, על

כל עבודת התאמה ו/או כל עבודת שיפוצים, במי ממקומות השירות, במהלך תקופת 
-ות המלאה, להפרת מי מהוראות נספח זה, עלההתקשרות, למתן השירות, ויישא באחרי

ידי כל מי מטעמו, שיועסק במתן השירות. הזכיין -ידי מי מהאמורים לעיל ו/או על
מתחייב, שהוראות נספח זה, יפורטו בכתב, בכל התקשרות בינו ובין כל קבלן משנה 

מטעמו, לביצוע עבודות )בין עבודות ההקמה ובין כל עבודה אחרת במי ממקומות 
שירות(, וכל קבלן משנה כאמור, יאשר בחתימתו, כי הוראות אלו, מהוות חלק בלתי ה

 נפרד, מההתקשרות לביצוע העבודות, בינו ובין הזכיין.

הזכיין מצהיר בזה, כי כל דיני הבטיחות והגיהות בעבודה, לרבות )מבלי לגרוע מכלליות  .6.61
פקודת הבטיחות בעבודה  ,6054 -האמור לעיל( חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 

 6088-, תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח6012 -]נוסח חדש[, התש"ל 
, כללי רשות שדות 3221 -לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז 

, פקודת הנזיקין ]נוסח 6084 -התעופה )שמירה על הסדר בשדות התעופה(, התשמ"ד 
, וכל התקנות 6080 -ן והבנייה, חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט חדש[, דיני התכנו

והצווים המחייבים, שהוצאו מכוח, מי ממעשי החקיקה המפורטים לעיל, הנוגעים 
לביצוע עבודות ההקמה ו/או כל עבודות התאמה ו/או כל עבודות שיפוצים, שיבוצעו במי 

ות, והוא מתחייב להבטיח ממקומות השירות, במהלך תקופת ההתקשרות, למתן השיר
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בזה, השגחה קפדנית עליהם, ולדאוג לכך, שכל מי מטעמו, ימלא אחר כל הוראות 
הבטיחות והמשמעת, שבדינים האמורים, כל זמן היותם במקום השירות, בו מתבצעת 

 עבודה או בכל מקום אחר, בתחומי הנמל.

ין והמנהלת, בגלל ידי המזמ-הזכיין יציית לכל הוראה, להפסקת עבודה, שתינתן על .6.61
ליקויי בטיחות בעבודתו. העבודה תופסק לאלתר, לשיפור הנדרש, ותחודש, רק לאחר 

קבלת הסכמה בכתב לכך, מהממונה. במקרה כזה, לא יהיה הזכיין, זכאי לפיצוי כלשהו, 
בשל העיכוב שנגרם, לא לנזקים, שנגרמו במישרין ולא לנזקים עקיפים, שהזכיין עשוי 

 32הזכיין לבדו יהיה אחראי לכל אלה, ראה התייחסות נוספת בסעיפים: להיתבע בגינם. 
 .34 -ו

 הזכיין יעסיק עובדים עפ"י חוקי רשות ההגירה ולכל עובד תהיה אשרת עבודה על פי דין. .6.68

 הזכיין יעסיק אנשי מקצוע ישראלים העומדים בכל הדרישות הרלוונטיות לחוקי המדינה. .6.60

מה ו/או עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצים לכל קבלן חל איסור להעביר ביצוע עבודת הק .6.32
 כוח אחר, אלא בתאום עם המנהלת. -משנה או בא

הזכיין יציג באתר, שילוט כולל, ובו יצוין: שם החברה הקבלנית, שם הזכיין, כתובתו, שמו  .6.36
 ופרטיו האישיים של מנהל העבודה, מטעמו. 

 :תכולת אחריות .3

להלן(  2)כאמור בסעיף  מנהל עבודהבאחריות הזכיין ביצוע ואכיפת הבטיחות, באמצעות  .3.6
מטעמו וצוות עובדיו, על כל יתר הקבלנים האחרים )לרבות קבלני משנה(, הפועלים 

באתר, מהלך שהותם ו/או מעברם לאתרי עבודתם המוגדרים, הן בכתב, הן בעל פה, והן 
סומים, חוצצים וכד', אשר יוצבו מעת לעת לאורך בצורת שילוט, סימונים פיזיים, מח

דרכי הגישה בהתאם לצורך, ויכסה למעשה את כל הפעילויות הנדרשות בתחום 
 הבטיחות והבריאות בתעסוקה, דוגמת:

 הדרכות בטיחות לכלל העובדים )סיכונים רלוונטיים(. .3.6.6
 אחריות לבטיחות העובדים ואנשי צוות. .3.6.3
 כשירים וכלי עבודה.הכנסה/הוצאה של ציוד, מכונות, מ .3.6.2
 הכנסת חומרי בניה למיניהם לתוך האתר. .3.6.4
 פינוי ושינוע של חומרים, עודפי חפירה, פסולת וכד'. .3.6.5
 סימון מפגעי בטיחות. .3.6.1
 שילוט זמני וקבוע באתר. .3.6.1
 קיום דרישות החוק בנושא איכות הסביבה. .3.6.8

ו, לצורך קיום וביצוע הפעילויות השונות, הכלולות במסגרת תפקידיו ותחומי אחריות .3.3
 יחזיק הזכיין ברשותו ציוד ואביזרים נדרשים כגון:

 לבן.-קונוסים מפוספסים אדום .3.3.6
 שלטי הוראה, הנחייה ואזהרה תקניים, הכל בהתאם לצורך. .3.3.3
סימונים אקטיביים לשעות החשיכה )דוגמת פנסי סימון ואיתות העונים לכל   .3.3.2

 דרישות המפרט הטכני של משרד התחבורה, אפודים זוהרים וכו'(.
לבן( ו/או גידור זמני, סביב מקומות בהם -התקנת סרטי סימון )מקווקווים אדום .3.3.4

קיים מפגע בטיחותי )מחפורות פתוחות, תעלות ,כל נקודה אחרת בה קיימת 
 סכנת נפילה מגובה, או חשש מפני התמוטטויות של דפנות וכו'(.

עשה שימוש בעת הצורך )דוגמת מעבר כלי רכב דו כיווני דרך נתיב בודד פנוי(, י  .3.3.5
 באתתים מנוסים, אשר יהיו מצוידים בדגלי סימון ומכשירי קשר.

 ועוד, ככל שיידרש. .3.3.1

 :כ"א .2

 : מנהלי עבודה .2.6
בעל כשירות  כשל "מנהלי עבודה", )כהגדרתו  מנהל עבודההזכיין יעסיק באתר  .2.6.6

( לבנייה ובנייה הנדסית, 6088-בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח
שנים בפרויקטים בעלי היקף פעילות  5, בעלי ניסיון של לפחות  ןומיומ ךמוסמ

 ותקציבים דומים לפרויקט זה שישמשו נציגו )של הזכיין( בשטח העבודה.
 החלפת מנהל עבודה תבוצע באישור מנהלת האתר בלבד. .2.6.3
מנהל העבודה נדרשים להימצא באתר, באופן תדיר במהלך כל תקופת ביצוע  .2.6.2

-בוצעת עבודה באתר, וכן בכל זמן נוסף שיידרש לכך עלהעבודות ובכל זמן שבו מ
 ידי המזמין.
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 הזכיין יודיע על מינוי מנהלי העבודה, באמצעות מכתב רשום או דואר אלקטרוני .2.6.4
 , למפקח עבודה אזורי שבוע לפני תחילת העבודה. ודואר רשום

הודעת המינוי, תכלול גם את פרטי העבודות האמורות להתבצע וכן את מועד  .2.6.5
 לת העבודה באתר.התח

 ע"י מנהלת הפרויקט שבועיים לפני תחילת העבודה. העבודה יאושר מנהל .2.6.1
ימים, העתק של טופס חתום  לא יאוחר מחמישהעל הזכיין למסור לידי המזמין,  .2.6.1

המודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה ראשי, ומנהל עבודה מחליף 
 באתר הפרויקט הנדון.

חראי גם לבטיחותם ושלמותם של כל המבקרים הנכנסים מנהל עבודה יהיה א .2.6.8
 שטחים משותפים(  –פי גבולות השטח המצוי באחריות הזכיין -לאתר )על

 לפקודת הבטיחות בעבודה. 343פי סעיף מס' -בין היתר על
 
 
 
 :ממונה בטיחות  .4

פי דרישות כל דין, אשר -ממונה הבטיחות  באתר יהיה בעל תעודת הכשרה מתאימה על .4.6
בהצלחה ועמד בכל דרישות מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד עבר 

 הכלכלה.
ממונה הבטיחות יהיה לפיכך בעל "אישור כשירות" תקף )כולל ביצוע ימי עיון שנתיים(  .4.3

 ובכתב שנתן מפקח העבודה הראשי.
"השתלמות ענפית בנוסף לאישור כשירות נדרש ממונה הבטיחות אישור מעבר קורס  .4.2

)במוסד מוכר ע"י אגף הפיקוח על העבודה במשרד  הבניה והבנייה הנדסית"בתחום 
 הכלכלה(

שנים כממונה בטיחות   2ממונה הבטיחות  יהיה בעל ניסיון, מוכח, של לפחות   .4.4
 בפרויקטים בעלי היקף פעילות ותקציב דומים לאלו של פרויקט זה. 

ר את נושא הפרדת יגיע לאתר לפני צו תחילת עבודה כדי להסדיממונה הבטיחות  .4.5
 החצרים מול ממונה הבטיחות הראשי של אשטרום. 

תכנית לניהול לפני צו תחילת עבודה ממונה הבטיחות ימסור למזמין ולקבלן הראשי  .4.1
 הבטיחות.

שעות חודשיות )לפחות יום  23משרה של  ףממונה הבטיחות של הזכיין יהיה בהיק .4.1
 בשבוע(.

באמצעות מכתב רשום או דואר אלקטרוני, הזכיין יודיע על מינוי ממונה הבטיחות,  .4.8
 למפקח עבודה אזורי שבוע לפני תחילת העבודה. 

)חמישה( ימים לכל המאוחר, העתק טופס חתום  5על הזכיין למסור לידי המזמין, בתוך  .4.0
 המודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל בטיחות ראשי באתר.

תם של כל המבקרים הנכנסים ממונה הבטיחות יהיה אחראי גם לבטיחותם ושלמו .4.62
-שטחים משותפים( בין היתר על –פי גבולות השטח המצוי באחריות הזכיין -לאתר )על

 לפקודת הבטיחות בעבודה. 343פי סעיף מס' 

 :כתבי מינוי בתחום הבטיחות .5

בנוסף לכתבי המינוי הנדרשים ממפקח עבודה ראשי/אזורי, נדרש הזכיין למנות  .5.6
ולהנפיק כתבי מינוי לתפקידים הבאים: מנהל עבודה, ממונה בטיחות, מגיש עזרה 

ראשנה, נאמני בטיחות, מדריך בטיחות, עגורנאי, מפעיל מכונת הרמה, אתת, בודק 
שיר )מפעיל מכונה( ועוד תפקידים מוסמך, עובדי גובה, עובדים במקום מוקף, עובד כ

 שנדרש עפ"י החוק.

 :תכנית בטיחות .1

קודם לתחילת עבודתו )שבוע לפני צו תחילת עבודה(, יגיש הזכיין למזמין תכנית לניהול  .1.6
 -בטיחות בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, התשע׳׳ג 

3262 . 
מלא של כל הפעילויות והצעדים אשר יהיו התכנית תהיה מפורטת ותכיל תיאור  .1.3

 באחריות הזכיין באתר.
את התכנית יכין ממונה בטיחות שעבר קורס לניהול תכנית בטיחות )תנאי לכתיבת  .1.2

 תכנית בטיחות במתכונת החדשה(.
בנוסף לדרישות אגף הפיקוח על העבודה )פורמט אחיד לכתיבת תכנית בטיחות( יוסיף  .1.4

 ים:הזכיין את נהלי עבודה הבא
  ממשק עבודה בין הזכיין למזמין או מי מטעמו. .1.4.6
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ממשקי עבודה של הזכיין הראשי עם קבלני משנה וקבלנים שיש להם חוזה ישיר  .1.4.3
 עם המזמין.

בהתאם לנוהל מפע"ר "שחזור הנחיות להכנת  -ארגון אתר העבודה של הזכיין  .1.4.2
  תכנית ארגון בטיחותי של אתר בניה.

  הדרכות לעובדי קבלן. .1.4.4
 .  הכנסת ציוד לאתר.בקרה על  .1.4.5
  עבודות הדורשות היתר מיוחד. .1.4.1
   המצאות באתר בשעות היום והלילה. .1.4.1
  דיווח וטיפול בתאונת עבודה. .1.4.8
  "כמעט תאונה" -דיווח וטיפול ב .1.4.0

  פינוי נפגעים מהאתר. .1.4.62
  שמירה על איכות הסביבה.  .1.4.66
  בקרה ופיקוח. .1.4.63
 פגישות בטיחות שבועיות בנושא בטיחות )עם נציגי כל הקבלנים(. .1.4.62
  תיעוד מסמכים. .1.4.64
 עבודה במזג אויר קיצון )חורף וקיץ(. .1.4.65
 חירום. .1.4.61

תכנית הבטיחות תאושר ע"י מנהלת הפרויקט )יועץ הבטיחות( שבוע לפני תחילת  .1.5
 העבודה.

על הזכיין להפיץ בין הקבלנים הפועלים באתר את תכנית הבטיחות ובאחריותו לוודא  .1.1
 קופת הביצוע.את עמידת הקבלנים השונים בתכנית כנדרש במהלך כל ת

 :מסירת מידע הדרכות בטיחות .1
הזכיין אחראי לביצוע הדרכות הבטיחות לעובדיו ולעובדי לקבלני המשנה בהתאם  .1.6

לדרישות בתכנית הבטיחות ותקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת 
 .6000 -עובדים(, התשנ"ט 

 באתר ימצאו כל אישורי הדרכות )בתוקף של שנה( לכל העובדים.  .1.3
 אישורי ההדרכה בהתאם למקצוע, תפקיד ולסיכונים הרלוונטיים שלהם חשוף כל עובד.

)כניסה לאתר העבודה( נדרש לקבל הדרכת  Aכל עובד שנדרש להיכנס לאתר עבודה  .1.2
 בטיחות ממונה הבטיחות של אשטרום טרם כניסת העובדים לאתר .

ללא הדרכת בטיחות כולל מנהל  Dולמתחם  Aחל איסור מוחלט להיכנס לאתר עבודה  .1.4
 עבודה.

יחתום על טופס  Dהעבודה ובמתחם כל עובד חדש )כולל קבלני משנה( המועסק באתר  .1.5
"הצהרת בטיחות", הטופס יועבר לממונה הבטיחות הראשי, וכמו כן ימסור העתקי 

 רישיון מקצועי במידה ונדרש.
ההדרכה יקבל העובד אישור "מעבר הדרכת בטיחות" חתום ע"י ממונה הבטיחות בסיום  .1.1

 הראשי.
 הדרכות בטיחות נדרש לחדש כל שנה. .1.1

 :ציוד מחויב בבדיקת בודק מוסמך .8

הזכיין נושא באחריות מוחלטת להבטיח שכל המכונות, האביזרים והציוד שחלה עליהם  .8.6
 לפי החוק. חובת "בדיקות של בודק מוסמך", אכן נבדקו ונבדקות

ממונה הבטיחות יהיה לוודא כי כל כלי/ציוד/מכונת הרמה/ הנפה מנהל העבודה ו/או על  .8.3
 מלווה בתעודת בודק מוסמך בתוקף ורישיונות מתאימים.

 הזכיין נדרש להכין מעקב לכל הציוד שנמצא באתר. .8.2

 : בקרת כניסה  למתחם הטריטוריאלי של הזכיין .0

 ה שלא תאפשר כניסה לזרים. מתחם טריטוריאלי יהיה מגודר בצור  .0.6
 . D הזכיין ינהל בקרת כניסה למתחם הטריטוריאלי .0.3
רק לאחר הצגת אישור הדרכת בטיחות ממונה הבטיחות  Dמתחם טריטוריאלי לכניסה   .0.2

 הראשי ומנהל עבודה או ממונה הבטיחות של קבלן מכרז זה.
כל אחד, ללא יוצא מין הכלל נדרש באישור בטיחות לפני כניסה  למתחם הטריטוריאלי  .0.4

 של הזכיין 

  :עבודות חפירה .62

בעבודות חפירה, יגדר הזכיין את שטחי החפירה )בורות, תעלות, שוחות וכד'(, באזור  .62.6
רכב -אדם, וכלי-העבודה, באמצעות גידור יציב, ובגובה המתאים, שימנע נפילות בני

באזור, בשעות החשיכה. על הזכיין להציב תאורה מתאימה בשטח, ושלטי  הנעים
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אזהרה תקניים, לאורך החפירות. בנתיבי חצייה ומעברים, ידאג הזכיין להתקין 
 גשרונים יציבים, מעל לתעלות פתוחות.

הזכיין )וכל קבלן מטעמו(, לא יתחיל בביצוע חפירות, בתחומי האתר, אלא לאחר  .62.3
-פקח על העבודה, המאשר, שלא קיימים מכשולים תתהסכמת המהנדס / המ

קרקעיים באתר העבודה )כבלי חשמל, צנרת מים, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכד'(. אם 
קיימים מכשולים מסוג זה, חייב הזכיין לדרוש מהמפקח, נתונים מפורטים 

ומדויקים, על מקום הימצאם, ככל שקיימים בידי המפקח, לרבות הנחיות מפורטות, 
 שר לאופן ומהלכי הביצוע.בא

-עבודות חפירה יבוצעו בהתאם תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח .62.2
 פרק ט': חפירות ועבודת עפר 6088

 עבודות הנפה: .66

 לפני כל עבודת הנפה נדרש הזכיין להציג למזמין תכנית הנפה חתומה ע"י מהנדס. .66.6
סיכונים למניעת אירועי  טרם תחילת עבודות ההנפה יבצע ממונה הבטיחות ניהול .66.3

 בטיחות.

הזכיין מתחייב לשמור על הסדר והניקיון, באתר העבודה, וייפנה בסוף כל יום  :סדר וניקיון .63
עבודה, כל פסולת וגרוטאות, אל מחוץ למקום מתן השירות, למניעת מכשולים מיותרים. 

 חשבונו.-הפינוי יחול על

יבצע את עבודות ההקמה ו/או עבודות התאמה הזכיין ו/או כל מי מטעמו, ש :ציוד וכלי עבודה .62
ו/או עבודות שיפוצים, ישתמשו אך ורק במכונות וכלי עבודה תקינים, העומדים בדרישות 

הבטיחות, המפורטות בדין, בציוד חשמלי עם בידוד כפול, ובסולמות ופיגומים תקניים בלבד. 
ידי -יוד תפעולי, המופעל עלחשבונו, בדיקות תקינות תקופתיות, לכל כלי/צ-הזכיין יבצע, על

עובדיו, במקום מתן השירות. הבדיקות יבוצעו, ע"י גורמים מוסמכים, כנדרש עפ"י כל דין 
ותקנות. אישורי ונתוני הבדיקות, כאמור לעיל, ירוכזו ע"י הזכיין, בתיק ייעודי, לכל אמצעי 

השירות, לביקורת  שינוע. התיקים הנ"ל, יהיו זמינים, בכל עת, במשרדי הזכיין, במקום מתן
 ע"י האחראי לבטיחות וגיהות מהמנהלת )נציג המזמין( וכל גורם אחר מטעמו.

 :חומ"ס .64

הזכיין נושא באחריות מוחלטת להבטיח שכל מי שישתמש, יטפל, ויאחסן חומ"ס יבצע  .64.6
 עבודתו בהתאם לכללי הבטיחות איכו"ס והנחיות היצרן לחומר הספציפי.

 יצוידו וישתמשו בציוד מגן אישי תקין ומתאים.הזכיין יבטיח שכל עובדיו  .64.3
 (. M.S.D.Sחומר מסוכן לא יוכנס לאתר ללא גיליון בטיחות ) .64.2
 נדרש להשתמש במאצרות וסופחים למניעת נזילות דס"ל וכל חומר מסוכן אחר. .64.4

 :שימוש במערכות ריתוך בקשת חשמלית וגז .65
 המערכות יהיו בעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי. .65.6
 מפעילי המערכות יהיו בעלי תעודות הכשרה בריתוך המוכרות ע"י משרד הכלכלה. .65.3
 לפני כל עבודה בלהבה גלויה יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת דליקות. .65.2
לפני כל שימוש בלהבה גלויה באזורים דליקים/נפיצים יש לקבל את אישורו של ממונה  .65.4

 הבטיחות.

 גיהות תעסוקתית: .61

עבודה גיהותיים בהתאם לדרישות החוק על מנת למנוע מחלות הזכיין יבטיח תנאי  .61.6
 מקצוע.

הזכיין ינקוט בכל האמצעים הדרושים כולל ניטורים סביבתיים )במידה ונדרש( ורפואה  .61.3
תעסוקתית מבחינת חומרים, ציוד, תהליכי עבודה, תנאי סביבה וכד' על מנת להגן על 

 בריאות עובדיו הנמצאים בסביבתם.

 :מיגון אישי .61

 הזכיין יעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי לפי החוק. .61.6
 הזכיין נושא באחריות שכל העובדים ישתמשו בציוד המגן האישי. .61.3
כל ציוד המגן האישי בו ישתמשו עובדי הזכיין, יהיה תקני בדוק ותקין בהתאם לאמור  .61.2

 בתקנות/תקנים הישראלים או מפרטים, המקובלים ע"י מכון התקנים הישראלי.
יבהיר לעובדים שחובה עליהם להשתמש בכל אמצעי הבטיחות שסופקו להם  הזכיין .61.4

 בצורה נאותה.
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לפחות שנים מעובדי הזכיין יהיו מיומנים במתן עזרה ראשונה וירשמו בפנקס הכללי לפי  .61.5
 בפקודת הבטיחות בעבודה. 681תקנה מס' 

 חד(. אין לבצע עבודה באתר ללא המצאות של מגיש העזרה הראשונה )נדרש לפחות א .61.1
 הזכיין יחזיק במשרדיו באתר את הציוד והפריטים הבאים: .61.1

 קסדות ואפודים זוהרים למבקרים.  5 .61.8
 אלונקה מתקפלת. .61.0
 ארון עזרה ראשונה תקני בהתאם לכמות העובדים בהתאם לחוק.  .61.62

כל עובדי הזכיין יהיו לבושים בבגדי עבודה ארוכים ינעלו נעלי עבודה ממוגנות ותקניות  61.8
 ת לעבודות בניה בכל זמן שהותם באתר.ויחבשו קסדה תקני

 חל איסור מוחלט להיכנס לאתר ללא ציוד מיגון אישי. 6.62.1בנוסף לסעיף  61.0

 :זיהוי קבלנים .68

כדי לזהות ולהבדיל בין עובדי הקבלנים באתר נדרש כל קבלן להשתמש "בווסט זוהר"  .68.6
 עם לוגו של הזכיין הרלוונטי.

ושאר הקבלנים העתידים לעבוד באתר  לבןבצבע עובדי הזכיין הראשי יחבשו קסדות  .68.3
 יחבשו קסדות בצבע שונה בהתאם להנחיית מנהל הפרויקט מטעם המזמין. 

 :חירום .60
לפחות אחד מרכבי הזכיין ישמש כרכב חירום ויהיה זמין בכל עת במהלך שעות  .60.6

 הפעילות באתר.
 הרכב יהיה תקין ומתודלק והמפתחות יהיו ברשותו של ממונה הבטיחות או מנהל .60.3

 עבודה.
הזכיין יכשיר )מעובדי האתר( צוות הערכות למקרה חירום שיתודרך לצורך זה, אנשי  .60.2

הצוות יהיו אחראים לטפל בכל תקרית, כגון שריפה, הצלה, אירוע חומס, תאונת 
עבודה ואזעקת תגבורת של כוחות כיבוי, שרותי הצלה ושירותי עזר אחרים, כגון 

 מד"א, משטרה וכו'.
נוהל אזעקה בחירום עם פיקוד העורף, מד"א, משטרה, כיבוי אש על הזכיין לתאם  .60.4

 וכו'.

הוראות בטיחות כתובות יותקנו על גבי שלטים גדולים ובהם פירוט : הוראות בטיחות .32
 הוראות בטיחות והוראות המתייחסות ללבוש, לתאורה, לעזרה ראשונה ונהלי חירום.

אישור ממונה הבטיחות  ו/או מנהל מבקרים לא יורשו להיכנס לאתר העבודה ללא  :מבקרים .36
ידי -ידי אדם מוסמך, או הוסמכו על-עבודה, מבקרים יצוידו בציוד בטיחות מתאים ויובלו על

ממונה הבטיחות לנוע באופן עצמאי באתר. הזכיין יוודא כי כל מבקר אשר נכנס לאתר 
-שיוגש על ידי ממונה הבטיחות ויחתום על מסמך בטיחות-העבודה יעבור תדריך בטיחות על
 ידי מנהל עבודה האחראי לאתר.

 : סיקורי בטיחות מטעם המזמין .33
, באופן חריג, ממונה הבטיחות  מטעם הזכייןלכל סיקור בטיחות של המזמין יצטרף  .33.6.6

 בהעדר ממונה הבטיחות יצטרף מנהל עבודה.
 הזכיין יטפל בכל ליקויי הבטיחות בהתאם ללוחות זמנים שנרשמו בדו"ח הסיקור. .33.6.3

 :נוספותהנחיות  .32
הזכיין יקיים ישיבות בטיחות שבועיות, בהם יטופלו הוראות, הנחיות, רענון נהלים,  .32.6

 עדכונים שוטפים, מפגעי בטיחות קיימים והסדרי תנועה חדשים.
כל קבלן חדש, יקבל קודם ובסמוך לכניסתו לעבודה באתר, תדריך בטיחותי מקיף אשר  .32.3

לרבות תנועה באתר, תיאומים וכו'  יכלול את הסיכונים באתר ואת הנחיות הבטיחות,
 ויהיה עליו לחתום על תצהיר המאשר זאת.

על ממונה הבטיחות  חלה חובה ואחריות להודעה למפקח עבודה אזורי, על התרחשותה  .32.2
של תאונה או גם מה שמוגדר כ"מקרה מסוכן", או הופעת מחלת מקצוע )"מחלת משלח 

לה על פי פקודת התאונות ומחלות יד"( אצל עובד. האחריות לקיומה של חובה זו ח
 משלח היד.

כל תאונה תדווח: לנציגי הזכיין, למנהל הפרויקט וליועץ הבטיחות  33.2בנוסף לסעיף  .32.4
 מטעם המזמין )מהמנהלת(.

 הזכיין יפיק דוחות שבועיים, חודשיים ורבעוניים, דוח בטיחות מלא  .32.5
 המפרט את: 

 סטטוס התקדמות בכל העבודות. .32.5.6
 ליקויי בטיחות ואופן הטיפול המיידי הנדרש.  .32.5.3
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 סיכונים באתר ואופן הטיפול הנדרש. .32.5.2
 צפי לפעילויות לתקופה הקרובה.   .32.5.4
 אחריות לתיקון הליקויים והמפגעים שיתגלו. .32.5.5

יחזיק ברשותו רשימות מעודכנות של פרטי אנשי קשר וגורמי חירום מנהל עבודה  .32.1
 והצלה שונים, כגון:

 הבטיחות של הקבלנים המועסקים באתר.רשימת כל ממוני  .32.1.6
 אנשי קשר במנהלת הפרויקט מטעם המזמין. .32.1.3
פרטי התקשרות עם גורמים חוץ בסיסיים: מגן דוד אדום, תחנת כבאות אש,  .32.1.2

 מטרה, משרד העבודה וכו'.

 :עברות משמעת ו/או עבודה בניגוד לנהלים .34

פקים וכדו' אשר כל עובד ללא יוצא מין הכלל, לרבות מהנדסים, מפקחים, נהגים, ס .34.6
 שעות(. 34יעברו עברת משמעת ו/או יעבדו בניגוד לנהלים יורחקו מאתר למשך )

 כל עברת משמעת ו/או בטיחות תירשם ביומן עבודה. .34.3
יועץ הבטיחות מטעם המזמין יבצע מעקב ובקרה לעברות משמעת ו/או עבודה בניגוד  .34.2

 לנהלים.
 לצמיתות מהאתר.עובד שנרשמו לחובתו שלוש עברות משמעת יורחק  .34.4

 הפסקת עבודות בשל ליקויי בטיחות:  .35
המזמין, באמצעות המנהלת )מנהל הפרויקט ו/או יועץ הבטיחות( יודיעו על הפסקת  .35.6

 העבודה באתר עפ"י שיקול דעתם, במקרים הבאים:
 מפגעים המהווים ליקויי בטיחותי חמורים .35.6.6
 עבודות המהוות סכנה למשתמשי הדרך ו/או לעובדים באתר. .35.6.3
 בניגוד לכל דין )לרבות חוקים ותקנות בנושא בטיחות וגהות(. עבודה .35.6.2
מדוחות הבטיחות )של המזמין ו/או של ממונה  בליקויים חוזריםאי טיפול   .35.6.4

 הבטיחות הראשי( אשר והמסכנים את עובדי האתר ו/או את משתמשי הדרך.

 : יומן בטיחות .31

 הזכיין ינהל יומן בטיחות אשר בו ירשמו: .31.6
 שמות המועסקים ותפקידם.   .31.3
 פרטי הציוד המכני כולל: רישיונות, ביטוחים ותזכירי בטיחות )לציוד רלוונטי נדרש(.  .31.2
 בדיקות מיוחדות שבוצעו באתר. .31.4
 ביקורים מיוחדים כולל מפקחי עבודה. .31.5
 ציוד המגן שהונפק. .31.1
 ההדרכה רלוונטית של העובדים טרם כניסתם לעבודה.  .31.1
 בכל יום.  ממונה הבטיחות יחתום ביומן .31.8
היומן יהיה נגיש למנהלת האתר בכל שעות העבודה, לבדיקה ומעקב וכל דרישה  .31.0

 שהובאה לעיל, לרבות בדיקת תקופתיות של ציוד ובדיקות יומיות של מתקנים.

כי לא המציע ייקח בחשבון את כל האמור בנספח זה  לצורך חישוב ההצעה. מודגש בזאת,  .31
 להצעה, בגין מילוי הדרישות של נספח זה.תשולם כל תמורה נוספת, מעבר 

למניעת כל ספק, מובהר בזאת כי הזכיין יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק העלול  .38
להיגרם בביצוע העבודה נשוא הזמנה זו וזאת אף אם ניתנו הנחיות ו/או הוראות ובוצע פיקוח 

 ו/או בקרה על ביצוע העבודות ע"י המזמין ו/או מי מטעמו. 
לדעת הזכיין יש צורך בנקיטת אמצעי זהירות/בטיחות ו/או אמצעים אחרים למניעת ככל ש .30

 נזק כאמור, מתחייב הזכיין לנקוט באמצעים אלה ככל שימצא לנכון.
עוד מובהר ומוסכם בזאת כי כל פעולה ו/או הנחיה ו/או הוראה ו/או פיקוח ו/או בקרה של  .22

העבודות נשוא הזמנה זו, אין בה בשום המזמין או מי מטעמו, ככל שתתבצע במסגרת ביצוע 
מקרה כדי לגרוע ממחויבויות ו/או אחריות הזכיין, לרבות אחריותו המקצועית על פי הסכם 

 זה ו/או הוראות כל דין ו/או כדי להטיל אחריות כשלהי על המזמין.

 :הצהרה .26
הזכיין מצהיר כי לצורך חוזה זה הינו מוגדר כקבלן  )מבצע הבניה( באתר לעניין  .26.6.6

 , או כל דין אחר 6088 -תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח
)להלן: חוקי הבטיחות בעבודה(, וכל החובות המוטלות על מבצע הבניה בחוקי 

 הבטיחות, מוטלות על הזכיין.
הזכיין מצהיר כי לקח על עצמו את האחריות הכוללת לביצוע הוראות כל חוקי  .26.6.3

הבטיחות בעבודה, לרבות האחריות הבלעדית לבטיחות באתר על קבלני משנה 
וקבלנים נוספים שיתכן ויועסקו בפרויקט וכי רואים בחתימתו על חוזה זה את 
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ת כל חוקי הבטיחות אישורו בכתב לקבלת האחריות הכוללת והבלעדית לביצוע הוראו
בעבודה, לרבות הודעה על מינוי מנהל עבודה וממונה בטיחות למפקח עבודה אזורי 

 . 6088 -בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח
 
 
 
 

 -----------מכרז / חוזה מס' 
 

 )קבלן(מנהל עבודה  –הצהרת האחראי  לבטיחות 
 
 
 

 חוזה: _______________  
 

 תיאור: _________________  
 

 קבלן: ___________________
 
 
 

 אני הח"מ _______________  ת.ז. _______________
 

 
 
 
 
 

 _____________  עובד מטעם הזכיין ______________________   ממונה בטיחות רישוי מס'
 

 בחוזה מס' ___________________________ מצהיר בזאת כדלקמן:
 
 
 
 מסכים להיות האחראי לבטיחות האתר בעבודה נשוא החוזה.אני  .6
 
יש לי הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע העבודה ואני מתחייב  .3

לדאוג לשמירת  הבטיחות והגהות באתר העבודה ומתחייב לבצע תפקידי על 
 פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.

 
 
 
 
 

                               _________________    _________________ 
 תאריך      חתימה  

 
 
 
 

___________________ 
 חותמת הזכיין וחתימתו
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 --------------מכרז / חוזה מס' 
 

 )קבלן(מנהל הפרויקט  -הצהרת אחראיות  לבטיחות 
 
 
 
 
 

 חוזה: _______________  
 

 תיאור: _________________  
 

 קבלן: ___________________
 
 
 

 אני הח"מ _______________  ת.ז. _______________
 
 
 
 
  

 בחוזה מס' ___________________________ מצהיר בזאת כדלקמן:
 
 
 
אנו מקבלים על עצמנו  את האחריות הכוללת לביצוע כל האמור בחוקי  .2

הרלוונטיים, לרבות אחריות על קבלני המשנה וקבלנים הבטיחות בעבודה 
 נוספים באתר מטעם המזמין .

 
 לצורך חוזה זה יראו את הזכיין ____________________ כמבצע הבניה  .4

 שם הזכיין                                                                                                        
 .  1588 -תקנות הבטיחות בעבודה ) עבודות בניה( התשמ"ח לעניין

 
 
 

                               _________________    _________________ 
 תאריך      חתימה  

 
 
 

___________________ 
 חותמת הזכיין וחתימתו
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 ---------------מכרז / חוזה מס' 
 

 האתר )קבלן(הצהרת מהנדס 
 
 
 
 

 חוזה: _______________  
 

 תיאור: _________________  
 

 קבלן: ___________________
 
 
 

 אני הח"מ _______________  ת.ז. _______________
 
 
 
 

 _____________  עובד מטעם הזכיין ____________________  מהנדס אזרחי רישוי מס':
 

 ___________________________ מצהיר בזאת כדלקמן:בחוזה מס' 
 
 
 
 אני מסכים להיות האחראי לבטיחות האתר בעבודה נשוא החוזה. .6
 
יש לי הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע העבודה ואני מתחייב  .3

לדאוג לביצוע על פי תכניות והוראות המתכנן כפי שניתנו בכתב וכן לבצע 
 בכל חיקוק הנוגע לה.תפקידי על פי שנקבע 

 
 
 
 
 
 
 

                               _________________    _________________ 
 תאריך      חתימה  

 
 
 

___________________ 
 חותמת הזכיין וחתימתו
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 ---------------מכרז / חוזה מס' 
 

 )קבלן(ממונה בטיחות  -לבטיחות  הצהרת האחראי
 
 
 
 

 חוזה: _______________  
 

 תיאור: _________________  
 

 קבלן: ___________________
 
 
 

 אני הח"מ _______________  ת.ז. _______________
 
 
 
 

 :_________________ עובד מטעם הזכיין __________________מהנדס אזרחי רישוי מס'
 

 בחוזה מס' __________________________ מצהיר מזאת כדקלמן:
 
 
 האחראי לביצוע העבודה נשוא חוזה.  ממונה הבטיחותאני מסכים להיות  .6

 
 .אחראי לביצוע העבודהממונה הבטיחות הכישורים המקצועיים להיות את יש לי  .3
 
 
 
 
 
 

                         _________________    _________________ 
 תאריך      חתימה  

 
 
 
 
 

___________________ 
 חותמת הזכיין וחתימתו
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 הצהרת עובד  -טופס 

 
, מצהיר                                         אני החתום מטה, המועסק בשטחי אתר תמנע, באמצעות הזכיין 

בזאת כי הובאו לידיעתי הוראות ונוהלי הבטיחות הרלוונטים  כולל כל הסיכונים הרלוונטים 
הקיימים בכל שטחי האתר בנוסף הודרכתי לגבי הדרכים הנדרשים למניעת תאונת עבודה ומחלות 

 מקצוע. 

ים הריני מתחייב להקפיד על קיום דרישות הבטיחות והגהות, סדרי העבודה והמשמעת הנהוג
 באתר ולנהוג בהתאם להוראות.

הריני מתחייב להישמע לכל הוראה והנחיה שאקבל מנציג הזכיין ו/או מנציג המזמין ולפעול 
 מידית בהתאם.

 הוסברו לי הצעדים המשמעתיים העלולים להינקט נגדי בתוקף הפרת נוהלי והנחיות הבטיחות.

 
 ___  והודרכתי בדרך השימוש בו.קבלתי ציוד מגן אישי ייחודי מסוג  _________________

 
 שם: _________________         מס' ת"ז: ________________________

 מס' רישיון )במידה ונדרש(: ____________  מקצוע: ___________________

 כתובת: ___________________________

 ________________________שם הזכיין: 

 _____________________מקום העבודה: 

 חתימה_________________  תאריך________________

 המועד הבא לעריכת רענון הוראות הבטיחות ____________________

 
 הזכיין או נציגו יחתום על סעיף זה: 

אני מצהיר בזאת כי הדרכתי את כל עובדי בכל דרישות הבטיחות הקשורות לעיסוקם ואלו שניתנו 
 המזמין  ואני מתחייב להקפיד כי עובדי יעבדו בהתאם להם.לי מנציג 

 שם הזכיין ______________ תאריך ____________  חתימה _____________

 המועד הבא לעריכת ריענון הוראות הבטיחות_____________________
 
 

ים הנ"ל קיבל בנוכחותי עותק מחוברת הנחיות בטיחות והסבר על חובותיו וסיכונים הקיימ
 בשטחי האתר.

 בסיום ההדרכה וידאתי שהעובד הבין את ההדרכה ואת הסיכונים הרלוונטיים.
. 
 
 

 שם המדריך: ______________                חתימה: ________________________

 

 המקור : לממונה הבטיחות                                  

 העתק : לקבלן המעסיק
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 נספח א'

 דף הסבר לקבלן להכנת תכנית לניהול סיכונים בעבודתו

כל קבלן הנכנס לאתר עבודה תמנע )לכל סוג עבודה(, נדרש להכין תכנית "ניהול סיכונים" 

 בעבודתו, וזאת בטרם יכנס לאתר עבודה.

 את התוכנית יש להגיש לאישור יועץ הבטיחות מטעם המזמין לפני תחילת העבודה.

 תכלול את הנושאים הבאים: התכנית שיגיש הזכיין

 תיאור מפורט של כל אחד משלבי העבודה. .6

 ידי מנהל עבודה/ממונה בטיחות מוסמך של הזכיין.-רשימת סיכונים חתומה על .3

 פירוט בכתב כיצד מתכוון הזכיין להימנע/להקטין סיכונים אלו. .2

שם פרטי, שם  ספרות(, 0רשימה שמית של כל בעלי המקצוע, הכוללת: מספר ת.ז. ) .4
משפחה, מקצוע ותפקיד. כל בעלי המקצוע כולם ללא יוצא מן הכלל, יהיו ללא רישום 

 פלילי.

רשימת ציוד, חומרים, כלים, מכונות, מכונות הרמה הנדרשות לעבודה שישמשו אותו  .5
 במהלך עבודתו בפרויקט.

הכוללת: מס' רכב, רשימת כלי הרכב )לא רכבים פרטיים( שישתמש בהם לצורך עבודתו  .1
 סוג הרכב, העתק של ביטוח ורישיון רכב.

 אישורי כשירות לעגורנים, מכונות הרמה, מנופים, מנופים ניידים, מלגזות וכו'. .1

 :אישורי הסמכה לבעלי תפקידים ובעלי מקצוע כמפורט .8

 ;אישור הסמכה למנהל/י עבודה 

  ,אתתים, מפעילי ציוד כבד אישורי הסמכה למפעילים השונים: עגורנאים, מנופאים
וכל אישור נוסף שיידרש על ידי מנהל הבטיחות בפרויקט או מי שהוסמך לכך על 

 ידו.

 .)אישור הסמכה למגיש עזרה ראשונה )לפי הצורך 

 .אישורים הנדסיים כנדרש על פי חוק 

 .)אישור מיחידת הביטחון )במידה ונדרש 

 .הצגת אישור עבודה )הזמנה( מטעם המזמין 

 

 ללא מסמכים אלו, לא יורשה הזכיין להתחיל את עבודתו במתקני החברה. 
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 נספח ב'

 קבלן -אישור לתדרוך בטיחותי ורישום ציוד ורשיונות  -טופס 

 אל:    ___________________
 מאת: __________________

 קבלנים –אישור לתדרוך בטיחותי הנדון : 

 במשרדנו מר: _______  ת.ז: _________________ בתאריך ________   הופיע

 נציג בא כוח הזכיין ____________  המיועד לבצע עבודה ב :______________________

 משך העבודה המתוכנן ___________________

לנ"ל נמסר תדרוך בטיחותי מקיף, כמו כן הובאו הוראות ונוהלי הבטיחות לידיעתו ולתדרוך 

 כמו כן נבדקו רישיונות המקצוע ומסמכים לרכב / ציוד כדלקמן :   עסקים על ידו.עובדיו וכל המו

 
תעודת בודק 

 מוסמך
מסמכי 

 ביטוח
מס' רישוי /  מסמכי רישוי

 זיהוי
 מס' סוג הרכב /הציוד

      
      
      
      

 
 מס' שם העובד מקצוע סוג הרישיון מספר רישיון 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 לאישור קבלת התדרוך, הוחתם על טופס "הצהרת בטיחות" שצורף לתיק הבטיחות האתרי.

 
 שם_________________ תפקיד: __________________חתימה ________________

 
 העתק : ליועץ הבטיחות מטעם המזמין, לקבלן הרלוונטי, מנהל עבודה, לתיק הזכיין אצל ממונה 

 הבטיחות.             
 

 הערה
 רכב / ציוד שלא עמד בדרישות הנ"ל לא יורשה להיכנס לשטחי 

 
 ______________________ המועד הבא לעריכת ריענון הוראות הבטיחות

 

  הדרכות בטיחותההדרכה תכנס לתכנית מעקב 
 
 
 
 

 המשך -בטיחות ברמוןנספח 

 הקמת שדה תעופה ע"ש רמון -חלוקת אחריות טריטוריאלית לבטיחות 
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ו/או מהתחייבויות מאחריות ו/או לגרוע כדי להפחית באמור בנספח זה , אין למען הסר ספק
הקבלן למזמין ו/או שבין  כפי שקבוע בחוזהלבטיחות,  הקבלן ו/או קבלן הסלילה, בכל הנוגע

ליתן קווים מנחים בקשר מסמך זה נועד  שבין קבלן הסלילה למזמין ו/או מכוח כל דין.בחוזה 
 האחריות הטריטוריאלית לבטיחות באתר הקמת שדה התעופה תמנע. לחלוקת

, יגודר להוראות חוזהעבודה בהתאם הקבלן כל אזור/שטח טריטוריאלי בו מבצע  .6
 "(.הקבלןשטחי באחריותו )"ויסומן על ידי הקבלן באופן ברור כשטח טריטוריאלי 

"מבצע הבניה" כמוגדר בתקנות הבטיחות  -"קבלן ראשי" ו מובהר, כי הקבלן הוא .3
"( בכל הקשור לביצוע תקנות הבטיחות)" 6088-בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח

 . האתרהבלעדי לבטיחות בשטחי  הוא האחראיוהקבלן  באתרעבודות בניה 

...( וכד'סה/יציאה של כלי רכב וכלי צמ"ה הכנסת ציוד כל פעולה ו/או שימוש )כולל כני .2
רק  הסלילה, יעשה על ידי קבלן הקבלןבשטחי  מטעמואו מי הסלילה ו/של  קבלן 

  .ובהתאם ובכפוף לדרישות הבטיחות של הקבלן הקבלןלאחר קבלת אישור בכתב של 

"מבצע הבניה" כמוגדר בתקנות הבטיחות בכל  -"קבלן ראשי" ו הסלילה הואקבלן  .4
השטחים המשותפים באתר, בשטחים טריטוריאליים שהוגדרו בחוזה שבין קבלן 

 קבלנים אחרים.  כחוסים תחת אחריותובשטחים שלא תוחמו  הסלילה למזמין
או  הקבלןהוא האחראי הבלעדי לבטיחות בכל שטח שאינו כלול בשטחי  הסלילהקבלן  .5

גדר כשטח טריטוריאלי מותחם באחריות קבלן אחר, ובכלל זה בכל שטח שלא יו
 בשטחים המשותפים באתר.

...( וכד'כל פעולה ו/או שימוש )כולל כניסה/יציאה של כלי רכב וכלי צמ"ה הכנסת ציוד  .1
היא של  לגביובשטח טריטוריאלי שהאחריות לבטיחות  מטעמואו מי הקבלן ו/של  

 הסלילהרק לאחר קבלת אישור בכתב של קבלן על ידי הקבלן  הסלילה, ייעשהקבלן 
  .הסלילהובהתאם ובכפוף לדרישות הבטיחות של קבלן 

במפת האתר  הקבלןלבין  הסלילהחלוקת שטחי האתר כאמור לעיל, תבוצע בין קבלן  .1
בסימון ברור לגבולות כל שטח טריטוריאלי, בכפוף לאישור בכתב של יועץ הבטיחות 

)אברהם דריקס( )דוגמא מצורפת  "(המנהלתין )"מנהלת הפרויקט מטעם המזמשל 
 (.6בנספח 

וכל מי מטעם כל אחד מהם, נדרשים לעבור הדרכת  הסלילהוקבלן  הקבלןכל עובדי  .8
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת  להוראותבטיחות, בהתאם 
 . 6000–עובדים(, התשנ"ט

חייב להיות מוגדר במפה  וכד'כל שינוי באתר לצורך הצבת מתקנים, חומרים ביצוע  .0
המצורפת )מפת חלוקת אחריות( והוא כפוף לאישור מראש ובכתב של המנהלת 

 .הרלוונטייםהקבלן/ים עם בתיאום 
יחתום על "אישור קבלן לנוהל חלוקת אחריות  אחד מבין הקבלן וקבלן הסלילהכל  .62

 .3כאמור בנספח תר הקמת שדה תעופה בתמנע" טריטוריאלית לבטיחות בא
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 דוגמא לחלוקת אחריות טריטוריאלית באתר – 1נספח 
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                 אישור קבלן  - 2נספח 
 

 אישור קבלן לחלוקת אחריות טריטוריאלית לבטיחות באתר הקמת שדה תעופה בתמנעהנדון: 
למען הסדר הטוב, יש להדגיש את חובתך ואחריותך הבלעדית להקפיד על שמירת כל 

, ובפרט על הוראות תקנות על פי החוזה וכל דיןהוראות הבטיחות ותקנות הבטיחות 
 .6088–התשמ"ח בניה(,הבטיחות בעבודה )עבודות 

 
 ה.הנני מאשר קבלת וקריאת נוהל חלוקת אחריות טריטוריאלית לבטיחות אתר ההקמ

 : קבלןעל החתום מטעם ה
             

שם מנהל הפרויקט מטעם הקבלן ___________ חתימה _________תאריך 
__________ 

 
 שם מנהל העבודה ___________         חתימה __________     תאריך __________

 
 שם ממונה הבטיחות___________     חתימה __________     תאריך __________

 
 

 : קבלן הסלילהעל החתום מטעם 
             

שם מנהל הפרויקט מטעם קבלן הסלילה ___________     חתימה _________ תאריך 
__________ 

 
 שם מנהל העבודה ___________                   חתימה __________ תאריך __________           

 
 חתימה __________ תאריך __________             שם ממונה הבטיחות ___________             
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 3265תאריך: __ ב__________, 
 

 לכבוד
  הגב' ורדה אדוארד –מפקחת עבודה ראשית 

 מר מיכאל ויגסין –באמצעות מפקח מחוז דרום אחראי על תחום הבניה 
 משרד הכלכלה

 
 
 

 ,נ.ג.א
 
 

 הקמת שדה תעופה ע"ש אילן ואסף רמון בתמנע  הנדון:

 בקשה לאשר פיצול מפעל / הפרדת חצרים באתר 
 

 
 

אני הח"מ, מורשה חתימה בחברת ______________, המשמשת כקבלן להקמת תחנת הדלק 

בפרויקט שד"ת רמון בתמנע, מאשר בזאת את הסכמתי לדרישת חברת אשטרום בע"מ לביצוע 

הוגדרו בחוזה בין הפרדת חצרים בכל מתחמי העבודה באתר הקמת שדה התעופה הנדון, כפי ש

 רש"ת ובינינו מיום _______. 

 

אנו מקבלים את האחריות כקבלן ראשי לנושא בטיחות באתר העבודה שבשטחים  .6

 הטריטוריאליים כפי שמסומן במפה/תרשים המצורף. 

 אנו מתחייבים לבצע גידור/סימון ברור לשטח הטריטוריאלי שתחת אחריותנו.  .3

אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חובה, התחייבות ואחריות המוטלת עלינו מכוח החוזה  .2

 בין רש"ת ובינינו מיום ___________ ו/או מכוח כל דין.

 
 

 בכבוד רב,
 

__________________ 
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 3265 ב__________, __תאריך: 
 

 לכבוד
  אדוארד ורדה' הגב – ראשית עבודה מפקחת

 ויגסין מיכאל מר – הבניה תחום על אחראי דרום מחוז מפקח באמצעות
 משרד הכלכלה

 
 
 
 ,נ.אג.
 
 

 בתמנע  רמון ואסף אילן ש"ע תעופה שדה הקמת :הנדון

  באתר חצרים הפרדת/  מפעל פיצול לאשר בקשה
 

 
 

 תחנת הדלקלהקמת קבלן ______________, המשמשת כ חברת, מורשה חתימה באני הח"מ

לביצוע  חברת אשטרום בע"מבזאת את הסכמתי לדרישת מאשר בפרויקט שד"ת רמון בתמנע, 

כפי שהוגדרו בחוזה בין הנדון,  התעופה הפרדת חצרים בכל מתחמי העבודה באתר הקמת שדה

 רש"ת ובינינו מיום _______. 

 

בשטחים שבטיחות באתר העבודה נושא לכקבלן ראשי  אנו מקבלים את האחריות .4

 כפי שמסומן במפה/תרשים המצורף.  םהטריטוריאליי

 ברור לשטח הטריטוריאלי שתחת אחריותנו.  אנו מתחייבים לבצע גידור/סימון .5

אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חובה, התחייבות ואחריות המוטלת עלינו מכוח החוזה  .1

 __ ו/או מכוח כל דין._______בין רש"ת ובינינו מיום __

 
 

 בכבוד רב,
 

__________________ 
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  'גנספח כ
 הוראות ביטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיות

 
 הבהרות קדם. .6

סימנים מיוחדים, יש לייחס את הסימן למלל בכל מקום במסמך זה שבו יש 

 המתאים כדלהלן:

 -  כולל( מתייחסים למכרזים שלהם קשר למערכות מידע או מערכות  3.1עד  3.4סעיפים(

 קריטיות/מסווגות

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

 קריטיות/מסווגות

 

 כללי. .3

התייחסות בנספחים אלו ל"המתקן" או "מתקן" תיקרא כאילו נכתב למען הסר ספק, בכל 

"בתחום מסוף / שדה תעופה וכן בכל אחת מהאתרים שבאחריות רשות שדות התעופה בכל 

 חלקי הארץ", וזאת למעט באותם מקומות שבהן ההתייחסות הינה במפורש לאתר מסוים.

וים יעד מועדף מעברי הגבול, שדות התעופה והמטוסים הממריאים מהם, מהו 3.6

 לפיגוע לארגוני הטרור השונים.

ממשלת ישראל, בהחלטותיה, הטילה על רשות שדות התעופה ועל הנהלת  3.3

המסוף / שדה התעופה את האחריות לאבטחה הפיסית של הנמל, את האחריות 

למניעת פיגוע במטוס, הממריא מהשדה, ואת האחריות למניעת הברחה של 

 ישראל, זאת גם דרך מעברי הגבול הבינ"ל.אמצעי לחימה לשטח מדינת 

בהחלטה נוספת, החליטה ממשלת ישראל להגדיר מספר גופים כמונחים על ידי  3.2

)לשעבר רא"מ(, ורשות שדות התעופה  היחידה להגנה וסיכול איומי סייבר

נמנית על גופים אלו. בהיבט זה, הנחיות גוף זה בכל הקשור למערכות מחשוב, 

ואפליקציות היוצאות מהם מחייבות את הספק לעבוד פיתוח מערכות מחשוב 

 על פיהם.

רשות שדות התעופה הגדירה את נושא אבטחת המידע ושמירה על מערך  3.4

המחשוב כנושא אסטרטגי ובעל חשיבות עליונה, ולפי כך כל ספק הנותן 

 חייב לעמוד בדרישות המוגדרות בנספח זה. שירותים בנושאי המחשוב

תחום מתקנים אלו, ובדגש על פעילות בתחום כספק, המתעתד לפעול ב 3.5

השטחים המוגבלים בכניסה, יחולו עליך הוראות הנוגעות לביטחון המתקן 

ולביטחון הנוסעים והמטוסים, הנוחתים והממריאים ממנו, וכן יחולו עליך כל 

 ההוראות והנהלים החלים על עובדי הרשות בכל היבטי אבטחת המידע.

-השרות מטעמו, כולל קבלני-את הספק ונותניכל האמור בנספח זה מחייב  3.1

 משנה.

 סווג וחיוניות של המידע ומערכות המידע. 3.1
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מערכות המידע מהוות את התשתית התפעולית של הרשות והן חיוניות לפעילותה 

התקינה. פגיעה בהן עלולה לגרום לשיבוש או אף להפסקת מתן השרות ללקוחות 

טעונות הגנה להבטחת ולאבטחת הסודיות, הרשות. לפי הגדרה זו, מערכות המידע 

 השלמות, האמינות, השרידות וההמשכיות התפעולית.

מערכות המידע של הרשות כוללות מידע רגיש בדרגות שונות של רגישות או חסיון, 

)מקביל לרמת סווג הביטחון "שמור"(,  רגיש/חסוי מסחריתווג הכולל הוא יכאשר הס

ברשתות מסוימות, לרבות מידע הטעון הגנה לפי החוק  סודיוכן בשלב עתידי גם 

להגנה על הפרטיות ותקנותיו. מערכות המידע חיוניות לפעילותה התקינה של הרשות 

 ופגיעה בהן עלולה לגרום לשיבוש, תקלות והפסקת מתן שרות.

לפיכך, יש לנהוג לפי כל דרישות האבטחה, כאמור לעיל, ובכל הגדרות נוספות בנושאי 

ה אשר ייתכן ויועברו על ידי גורם רשות מוסמך לנושאים אלו, בכל עת וזאת האבטח

גם לאחר החתימה על החוזה, בכל הפעילויות למתן שירותים לפי הליך זה. אם, 

במהלך אספקת השירותים, הספק ייווכח, כי כלי האבטחה, המיושמים כיום בתוכנות 

 להלן: וביישומים, אינם עונים על אחת או יותר מן הדרישות

רגיש/חסוי דרישות הביטחון לאבטחת מידע  •

 )בעתיד(; )שמור(/סודי

התקנים התקפים לאבטחת מערכות מידע של מכון  •

 התקנים הישראלי;

 דרישות החוק והתקנות להגנה על הפרטיות; •

)לשעבר  דרישות מהיחידה להגנה וסיכול איומי סייבר •

 רא"מ(.

ם הרשות, ולהמשיך לפעול לפי עליו לדווח על כך לממונה על אבטחת המידע מטע

 הנחייתו.

 סווג מסמכי הליך זה. 3.8

במידה והליך מכרז זה הוגדר כהליך מכרז מסווג או בעל מידע מסווג, יש לפעול 

בהתאם לנספח "נספח הנחיות עבודה עם מסמכי מכרז מסווגים". בכל מקרה, יש 

 ות או מורשות.ים לא רצויילנהוג במסמכי הליך זה בצורה שתבטיח, כי לא יגיעו ליד

 מטרה. .2

מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההוראות וההנחיות, שיחייבו את הספק ואת כל מי מטעמו 

שיועסק במתן השירותים, כחלק מכלל הפעולות, הננקטות בכדי למנוע מגורמים עוינים 

 לאסוף מידע ולבצע פיגוע בתחום המתקן.

 אחריות. .4

הביטחון"(, שירכז את כל פעילויות הספק הספק ימנה נציג מטעמו )להלן: "נאמן  4.6

טחוני ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול קב"ט יבהיבט הב

המתקן בכל הקשור לאבטחה הפיזית, וכן מול אחראי אבטחת המידע ברשות בכל 

לנספח זה, מיום אישור  2.1הנושאים הקשורים למחשוב ומידע, כמפורט בסעיף משנה 

 במהלך תקופת מתן השירותים, כהגדרתה בחוזה.מינויו, ו
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ידי קב"ט המתקן, יחשב מנכ"ל -עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן הביטחון על 4.3

 הספק כנאמן ביטחון.

הספק ימנה נציג מטעמו )להלן: "נאמן אבטחת המידע"(, שירכז את כל פעילויות  4.2

ראות נספח זה מול הספק בהיבט אבטחת המידע ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הו

 2.1הממונה על אבטחת המידע ברשות כמפורט בסעיף משנה  –אגף מידע ומחשוב 

 לנספח זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן השירותים, כהגדרתה בחוזה.

ידי אגף מידע ומחשוב, יחשב -עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן אבטחת המידע על 4.4

 ע.מנכ"ל הספק כנאמן אבטחת המיד

אין מניעה כי אותו נציג ספק ימלא גם את תפקיד "נאמן הביטחון" וגם את תפקיד  4.5

 "נאמן אבטחת המידע".

 

 נאמן הביטחון. 4.6

נאמן הביטחון ישמש כאיש הקשר לקב"ט המתקן מטעם הספק במהלך כל  4.1.6

תקופת החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות 

נוספת אשר עלול הספק לקבל, מול קב"ט המתקן נספח זה, או בכל הוראה 

 .בכלל, ומול משרד הרישיונות בפרט, וכן מול אגף מידע ומחשוב

נאמן הביטחון יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של קב"ט המתקן, לא יאוחר  4.1.3

משבוע ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח 

יטחון דרישות ונהלי ביטחון כלליים נוספים, זה; בנוסף, ימסרו לנאמן הב

החלים על כל השוהים בתחום המתקן, אשר לפיהם יידרש לפעול ואותם 

יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו. במידה ובהיבט המכרז יש נגיעה 

לנושאי מידע ומחשוב, יעבור הנאמן תדרוך בנושאי אבטחת מידע מגורם 

 מוסמך באגף מידע ומחשוב.

נאמן הביטחון להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי הביטחון ונהלי  על 4.1.2

 אבטחת המידע, החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.

נאמן הביטחון יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של קב"ט המתקן ואגף מידע  4.1.4

ויתעדכן באמצעותו בנהלים וכללי ביטחון, העשויים להשיק  ומחשוב

 .בתחום הנמל, בכל עת שיידרש לכך לפעילות הספק

שיון כניסה לשטחים ינאמן הביטחון יאשר בחתימתו כל בקשה למתן ר 4.1.5

המוגבלים בכניסה למי מטעם הספק, וינהל מעקב פנימי שוטף אחר תוקפם 

 שיונות קיימים.ישל ר

נאמן הביטחון יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך של קב"ט המתקן ויקבל  4.1.1

ימים לפני תחילת ביצוע השירותים לפי  64-לא יאוחר מ ממנו תדרוך בטחוני

 הליך זה.

נאמן הביטחון יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ונהלי הביטחון  4.1.1

 ינתנו מפעם לפעם.יואבטחת המידע התקפים ואלה ש
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הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן  4.1.8

 להלן. 4להנחיות סעיף הביטחון לצורך אישור הקב"ט בהתאם 

הספק מתחייב להעביר לקב"ט את כל הנתונים האמורים לעיל, כאמור בסעיף  4.1.0

 להלן. 4.3

קב"ט המתקן יהא רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים  4.1.62

להלן, לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים  4בסעיף 

דעתה -ל זאת, בכל שלב ולפי שיקולבמקומו/ם, או להחליף מועמד שנבחר; כ

 הבלעדי.

ימים לפני מועד תחילת  22-מינויו של נאמן ביטחון יתבצע, לכל המאוחר, כ 4.1.66

 תקופת מתן השירותים.

 

 .נאמן אבטחת המידע 4.1

נאמן אבטחת המידע ישמש כאיש הקשר לאגף מידע ומחשוב מטעם הספק  4.1.6

רשות מהספק במהלך כל תקופת החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנד

בהוראות נספח זה, מול אגף מידע ומחשוב בכל הקשור לנושאי אבטחת 

 המידע.

נאמן אבטחת המידע יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מאגף מידע  4.1.3

ומחשוב ויקבלו ממנו תדרוך בנושאי אבטחת המידע הרלוונטיות לנשוא מכרז 

 מכרז זה.ימים לפני תחילת ביצוע השירותים לפי  1-זה, לא יאוחר מ

נאמן אבטחת המידע יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של אגף מידע  4.1.2

ומחשוב, לא יאוחר משבוע ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים 

והבהרות להוראות נספח זה; בנוסף, ימסרו לנאמן אבטחת המידע דרישות 

ונהלים כלליים נוספים במידה ויידרש, החלים על כל הגורמים המבצעים 

עילויות הקשורות למערך המחשוב ברשות, אשר על פיהם יידרש לפעול פ

 ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו.

על נאמן אבטחת המידע להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי אבטחת  4.1.4

 המידע הרלוונטיים, החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.

ף עם נציג מוסמך של אגף מידע ומחשוב נאמן אבטחת המידע יקיים קשר שוט 4.1.5

או גורם רשותי אחר אשר יהווה איש הקשר מטעם אגף מידע ומחשוב 

 בנושאים אלו, בכל עת שיידרש לכך.

נאמן אבטחת המידע יאשר בחתימתו כל נושא/בקשה הקשורה לנושאי  4.1.1

אבטחת המידע במערכות המחשוב של הספק, או בקישור למערכות המחשוב 

ת של הספק אשר ייתכן ותהיה להן השפעה על הקשירויות ברשות מהמערכו

 והתפעול של המערכות.

נאמן אבטחת המידע יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ובנהלים  4.1.1

 נתנו מפעם לפעם.יהתקפים ואלה שי
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הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן אבטחת  4.1.8

 להלן. 4ב בהתאם להנחיות סעיף המידע לצורך אישור אגף מידע ומחשו

 הספק מתחייב להעביר לאגף מידע ומחשוב את כל הנתונים האמורים לעיל. 4.1.0

אגף מידע ומחשוב רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים  4.1.62

להלן, לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים  4בסעיף 

דעתו -זאת, בכל שלב ולפי שיקולבמקומו/ם, או להחליף מועמד שנבחר. כל 

 הבלעדי וללא צורך במתן הסברים כל שהן להחלטותיו בעניין זה.

 

 אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום הנמל. 9

טחונית ולכן יורשה הספק להעסיק בתחום יכאמור, המתקן הוא שטח רגיש מבחינה ב 5.6

בתחום המתקן, רק מועמד המתקן או להתקשר עם גורם חיצוני, העתיד לפעול 

שאושר, לאחר שיעבור בדיקת רישום פלילי וסינון בדיקת התאמה ביטחונית לרמה 

 הנדרשת לפי עיסוקו ותחום עבודתו.

העובד ומעבידו מתחייבים לספק את כל הנתונים הדרושים לצורך ביצוע ההליך  5.3

 באמצעות הטפסים המפורטים להלן:

 רח ישראלי:טפסי התאמה ביטחונית לעובד שהינו אז 5.3.6

 שאלון אישי+ עלון לנבדק. .5.3.6.6

 כתב ויתור על סודיות רפואית וסודיות המידע. .5.3.6.3

 ין שימוש בסמים.יהצהרת התחייבות בענ .5.3.6.2

 צילום ת. זהות / רישיון נהיגה. .5.3.6.4

 טופס לצורכי בדיקה מן המרשם הפלילי בצירוף צילום ת. זהות. .5.3.6.5

 בקשה למתן רישיון כניסה לשטח מוגבל במסופי הגבול ושתפ"א. .5.3.6.1

 טפסי התאמה ביטחונית לעובד שאינו אזרח ישראלי: 5.3.3

 שאלון למועמד זר. .5.3.3.6

 צילום דרכון בתוקף. .5.3.3.3

אישור על היעדר רישום פלילי מטעם רשויות החוק של מדינת  .5.3.3.2

 תושבותו הנוכחית.

הטפסים האמורים מצורפים לנספח זה. למרות האמור, באחריותו הבלעדית של 

ים בגרסתם האחרונה. את הטפסים הספק לוודא כי הטפסים המצורפים הינם הטפס

 .ניתן לקבל גם מקב"ט המתקן ו/או אגף מידע ומחשוב

הספק מתחייב להעביר את הנתונים באמצעות הטפסים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י  5.2

והחתימות אומתו ע"י נאמן הביטחון )באמצעות חתימתו עליהם במקום  המועמד,

 המיועד לכך(. 

שינוי, שנודע לו לאחר העברת פרטי המועמד או  הספק מתחייב לדווח ולעדכן על כל 5.4

לאחר שאושרה העסקתו/פעילותו, בפרטי המועמד, או בכל פרט, אשר עשוי להיות בעל 

 טחונית.ירלוונטיות ב
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קב"ט המתקן יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל  5.5

ק, או חלק מהם, ואף המועסקים, הספקים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הספ

טחוניים, ייהיה רשאי לאסור על כניסת מי מן המועסקים לתחומי המתקן, מטעמים ב

 בין אם כבר אושרה כניסתו ובין אם לא.

הספק מתחייב לא להעסיק ולא לאפשר עבודה לגורם, אשר פרטיו לא הועברו ואשר  5.1

 ידי קב"ט המתקן.-לא אושר על

קב"ט המתקן על הפסקת העסקה של אחד הספק מתחייב להודיע באופן מיידי ל 5.1

מעובדיו ולהזדכות לאלתר על רישיון המעבר לשטחים המוגבלים )אם ניתן( של אותו 

 עובד. 

תהליך קבלת סווג בטחוני מתאים ואישור מועמד, עשוי להמשך ממספר ימים ועד  5.8

 -למספר שבועות. כמו כן, משך הטיפול בבקשה, עד לאישורה, משתנה מאדם לאדם 

הנתונים האישיים והרקע של כל אדם, ועל הספק להביא זאת בחשבון במסגרת  לאור

המציע מתחייב לכך, שהמצאת האישורים לא תגרום הזמנים. -אדם ולוחות-תכנון כח

 יה במתן השירותים.ילדח

 הנחיות בטחוניות כלליות. 6

 תדריך בטחוני למועסקים. 1.6

לכל עובד, שיועסק  הספק יערוך תדריך בטחוני )לפי הנחיות קב"ט המתקן( 1.6.6

 במתן השירותים, בטרם יחל בעבודתו. התדריך ישים דגש על הנושאים להלן:

 שטחים מוגבלים ובקרת מעברים. •

 .0טחונית בהתאם לסעיף יכללי התנהגות ב •

התחייבות על שמירת סודיות ושמירת  •

 ידיעות. 

 ימים, 1-הספק מתחייב, כי כל עובד מטעמו יקבל תדריך בטחוני לא יאוחר מ 1.6.3

 מיום תחילת העסקתו בתחום המתקן.

שנתיים -ענון חציינוסף לתדריך בתחילת ההעסקה, יקיים הספק תדריכי ר 1.6.2

לעובדיו, במסגרתם יעביר לעובדים עדכונים בצרכי הביטחון המשיקים 

 לתחום פעילותם.

 שטחים מוגבלים ואשורי מעבר. 1.3

הוגדרו כיוון שהמתקן הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים,  1.3.6

בשטח המתקן שטחים מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק למי 

שניתן לו רישיון כניסה אליהם )כולם או חלקם(, אשר רק באמצעותו 

 תתאפשר הכניסה לשטחים המוגבלים והמעבר ביניהם.

מתן רישיון כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה למתקן מותנה בקבלת סווג  1.3.3

בטחוני מתאים מרשויות הביטחון וייעשה לפי כללי רשות שדות התעופה 

 .6082 -)כניסה לשטחים מוגבלים(, התשמ"ג 

התאמה  רישיון הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכי 1.3.2

 ביטחונית, ורק אם תפקידו דורש זאת.
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רישיון הכניסה יונפק לעובד לתחום עבודתו בלבד וחל איסור מוחלט לעשות  1.3.4

 שימוש אחר באישור זה או להעבירו לאחר.

השימוש ברישיון הכניסה לצורכי מעבר יעשה בכפוף ובהתאם לכללי המעבר  1.3.5

 ונהלי בקרת המעברים של הקב"ט.

נאמן ידי -בקשות לבדיקות מהימנות וקבלת רישיון כניסה כאמור יוגשו על 1.3.1

אשר יעבירם למשרד הרישיונות בנמל עבור  הביטחון לאגף מידע ומחשוב

לכל  עובדי הספק בלבד ולצורך תפקידם במסגרת מתן השירותים בלבד.

בקשה תצורף פניית היחידה המקבלת את השרות ברשות. פניית היחידה 

 תכלול את תיאור סוג רישיון הכניסה הנדרש.

 

ידה המקבלת את השרות ברשות או למשרד הספק אחראי לבטל ולהחזיר ליח 1.3.1

הרישיונות בנמל כל רישיון כניסה של עובד הספק, אשר חדל לעבוד אצל 

הספק, או שחל שינוי בשטח המוגבל אליו צריך אישור, או שינה את תפקידו 

ובתפקידו החדש אין צורך ברישיון כניסה לשטחים המוגבלים במתקן. 

 ישיונות אלו למשרד הרישיונות בנמל.באחריותה של היחידה לוודא העברת ר

תהליך הטפול בבקשה למתן רישיון לשטח האווירי עשוי להמשך בממוצע  1.3.8

כשבועיים עד שלושה שבועות. התהליך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה 

 לשטח האווירי כוללת בקשה לכניסה ותנועה עם רכב בשטח האווירי.

דעתו הבלעדי, לבטל את מובהר בזאת כי קב"ט המתקן רשאי, לפי שיקול  1.3.0

 תוקפו של כל רישיון כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

 דרישות הביטחון מאדם הנושא רישיון כניסה לשטחים המוגבלים: 1.3.62

מעבר לשטחים המוגבלים דורש רישום למערכת ביומטרית  .1.3.62.6

ארגונית על ידי העובד. שימוש באימות ביומטרי זה מחייב כל 

גורם המבקש לעבור משטח יבשתי לשטח מוגבל או לגשת 

 לאזורים מוגבלים המבוקרים על ידי מנגנון זה. 

חובה לענוד את הרישיון בצורה גלויה ובולטת בכל משך שהייתו  .1.3.62.3

 הרישיון בשטח המוגבל אליו הוא מורשה להיכנס. של בעל

 השימוש ברישיון יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד. .1.3.62.2

השימוש ברישיון יעשה בהתאם לכללי ונהלי בקרת המעברים של  .1.3.62.4

 המתקן.

נושא הרישיון יקפיד להימצא ולנוע אך ורק בתוך התחומים,  .1.3.62.5

 בהם הוא מורשה לנוע לפי הרישום על גבי הרישיון.

אסור להעביר רישיון כניסה לשטחים המוגבלים במתקן לאדם  .1.3.62.1

אחר )הדבר מהווה עבירה פלילית(. הרישיון הוא אישי ואינו ניתן 

 להעברה.

 חל איסור להשאיר את הרישיון בתוך הרכב. .1.3.62.1
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יש לדווח מידית ליחידה המקבלת את השרות ברשות ולקב"ט  .1.3.62.8

יונו. שיהמתקן על תום תקופת ההעסקה של עובד ולהחזיר את ר

החזקה של רישיון כניסה שלא כדין מהווה עבירה פלילית. 

 היחידה תדאג להעביר הרישיון לקב"ט.

חידוש רישיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור הקב"ט  .1.3.62.0

וכרוך בתשלום עבור הנפקת הרישיון החלופי, שיהיה בשיעור כפי 

 שתקבע הרשות מעת לעת.

 

לקבלת רישיונות כניסה לשטחים הגשת בקשות  -משרד הרישיונות/קב"ט  1.3.66

 המוגבלים:

 בקשה לרישיון כניסה לשטחים המוגבלים כוללת: .1.3.66.6

מכתב בקשה מהספק בצרוף אישור מחשב הספק כי  •

 המועמד מקבל משכורת מהגורם המבקש.

טפסי בדיקת התאמה ביטחונית.)כולל צילום ת.  •

 זהות/רישיון נהיגה(

תעודת טופס הרשאה לבדיקת רישום פלילי )כולל צילום  •

 הזיהוי או דרכון(.

פניית היחידה המקבלת את השרות במתקן, כולל תיאור  •

 סוג רישיון הכניסה הנדרש.

 טפסים ניתן לקבל מהקב"ט. .1.3.66.3

 קבלה והובלה של סחורות ומשלוחים. 1.2

אם במסגרת פעילותו הספק נדרש לשנע סחורה אל תחום המתקן או ממנו  .1.2.6

)בדגש על השטחים המוגבלים(, עליו להקפיד למלא אחר ההנחיות הבטחוניות 

 שלהלן:

 :מיפוי ספקים .1.2.6.6

הימים, שיקדמו לתחילת  12הספק ימסור, במהלך  )א(

לפני  36-תקופת מתן השירותים, אך לא יאוחר מהיום ה

ת מתן השירותים, בכתב, רשימה של מועד תחילת תקופ

ספקים, חברות הובלה, ונהגים קבועים )להלן: "רשימת 

ספקים"(, אשר צפויים לשרת אותו במהלך תקופת מתן 

 .4השירותים, ובהתאם להנחיות סעיף 

אם הספק מבקש לכלול ספק נוסף ברשימת הספקים  )ב(

המאושרים בתקופת מתן השירותים, עליו להעביר 

 4מנומקת ויפעל בהתאם להנחיות סעיף  לקב"ט בקשה

 לעיל.

הספק מתחייב לא לקבל שירותים בתחום זה מגורם,  )ג(

שאינו נכלל ברשימת הספקים, ולעדכן מידית את הקב"ט 

על כל גורם, אשר נכלל ברשימת הספקים שהספק הפסיק 
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את קבלת השירותים ממנו, בין אם מיוזמתו ובין אם 

 ביוזמת אותו גורם.

תחום תפעולי, המיועד לכניסת ספקים לצורך פריקה מתקנים ל .1.2.6.3

והעמסה של סחורה במסוף הקרקעי. בכניסה לתחום זה תתבצע 

טחונית לפי נוהל ספקים של חטיבת הביטחון יבקרה ובדיקה ב

ורק לגורמים, אשר אושרו לפי הוראות נספח זה תתאפשר 

 הכניסה לתחום התפעולי.

ני/מתקני הספק הובלת הסחורה מהספק )המורשה( אל מחס  .1.2.6.2

בשטח האווירי ולמשטח הפריקה בשטח התפעולי תעשה 

בהשגחה צמודה של המוביל כשתא המטען נעול! )ביקורות 

 תבוצענה באופן אקראי בשערי הכניסה לשטח האווירי(.

הובלת סחורה אל מקומות השרות בשטחים המוגבלים,  .1.2.6.4

, או מהם, תבוצע ע"י עובדי הספק 2הנמצאים בתוך טרמינל 

בלבד, וככלל לא תתאפשר כניסת הספק אל תחומים אלו, למעט 

 מקרים חריגים, שיאושרו מראש ע"י חטיבת הביטחון.

מתקנים בשימוש הספק הנמצאים מחוץ לתחום הנמל   .1.2.6.5

מוש יוהמאחסנים סחורה המיועדת להטסה, למכירה או לש

בתחום הנמל )כולל למכירה במקומות השרות( יופעלו לפי כללי 

לי הביטחון המופיעים בנוהל הפעלת מחסנים האבטחה ונה

 בשינויים המחויבים )המצורף לנספח זה(.

 :אבטחת מידע בחצרי הרשות .1.2.3

רשומות ותווך מגנטי או אופטי, שיימסרו ע"י הרשות לספק,  .1.2.3.6

יישמרו בחצרי הרשות לפי הוראות נציג הרשות; ינוהל רישום 

 מצאי עדכני שלהם.

טי, הנושאים מידע של הוצאת רשומות ותווך מגנטי או אופ .1.2.3.3

הרשות, לרבות מידע, שהוכן ע"י עובדי התאגיד בחצרי הרשות, 

טעונה אישור בכתב של אחראי אבטחת המידע. יש לקבל אישור 

מוש ימראש מאחראי אבטחת המידע על כל כוונה לעשות ש

-במחשבים נישאים לשם מתן השירותים, נשוא ההסכם וכתב

מוש כאמור יעשה לפי יש יבות זה, ע"י עובדי הספק. כליהתח

הנחיות ספציפיות של אחראי אבטחת המידע לאבטחת 

 המחשבים הנישאים. 

חיבור תווך מגנטי או אופטי לסוגיו למערכות מחשוב בחצרי  .1.2.3.2

הרשות טעונה אישור כתוב מראש של אחראי אבטחת המידע. 

האמור חל גם לגבי תווך מגנטי או אופטי של תוכנות לסוגיהן וכן 

,מחשב נישא וכדומה(, כל DOKצוניים לסוגיהם ) להתקנים חי

 התקן שיכול לשמור מידע, וכל מצע מידע אחר לרבות ניירת.
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ביצוע שינויים כלשהם במערכות המחשוב והתקשורת של  .1.2.3.4

הרשות, שימוש בתוכנות אבטחה חיצוניות והתקנת אמצעי 

אבטחה חדשים, טעונים אישור מראש ובכתב של נציג 

וב, לפי הצעה בכתב של הספק ודיון, לפי אגף מידע ומחש\הרשות

 הצורך.

לצורך בהירות הנושא, נציג אגף מידע ומחשוב הינו האחראי על  .1.2.3.5

אבטחת המידע ברש"ת. אישור המתקבל מכל גורם אחר ברשות 

ייחשב כבלתי חוקי והפרה של נהלי הרשות בנושאי אבטחת 

 .המידע לכל סוגיו

 

 בקרה וביקורת. 1

משטרת ישראל ושרות הביטחון הכללי, וכן נציגי הקב"ט, בשיתוף עם  1.6

דעתם ומבלי שיהיו חייבים -אגף מידע ומחשוב, יהיו רשאים, לפי שיקול

לעשות כן, להפעיל מערך בקרה וביקורת, כדי לוודא כי נהלי הביטחון, 

 הרשומים בנספח זה, מתקיימים במלואם וכלשונם.

דים ולמערכת כולה, מערך הבקרה והביקורת יכלול תרגילים שונים לעוב 1.3

ובאתרים של  וכן ביקורות מתוכננות וביקורי פתע בכל מקומות השרות

 .המשנה מטעמו-הספק וקבלני

הספק מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מטעם הקב"ט או אגף מידע  1.2

, בכל עת ובכל תדירות, גישה לכל מידע בעל רלוונטיות ומחשוב

מידית את כל החריגות טחונית, לשתף פעולה עם המבקרים ולתקן יב

 שימצאו.

אם ימצאו חריגות מכללי הביטחון, הספק יתקן אותן באופן מידי,  1.4

 ויעביר תוך שבוע ימים נימוק בכתב לסיבת קיומן של אותן חריגות.

הרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן השירותים או את ביצוע  1.5

קול העבודות ע"י הספק במקרה של חריגה מכללי הביטחון, אשר, לפי שי

דעתה, יש לה השלכה על רמת האבטחה והבטיחות במתקן, עד לתיקון 

 אותה חריגה.

בקרה וביקורת כאמור, אם יעשו ואם לא יעשו, לא ישחררו את הספק  1.1

 מהתחייבויותיו כלפי הרשות.

 שמירה על סודיות. 8

הספק וכל מי מטעמו, שיעסוק ו/או יועסק במתן השירותים, מחויבים  8.6

להעביר ולא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל לשמור בסוד, לא 

, ידיעה או מידע בכל הנוגע לסדרי הביטחון או מערכות מידע ומחשוב

 להם יחשפו במהלך פעילותם בתחומי המתקן.

וכל מי שינהל בפועל את מתן  נאמן הביטחון ונאמן אבטחת המידע 8.3

השירותים מטעם הספק יחתמו על הצהרת סודיות, לפיה יתחייב החותם 
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דרישות האבטחה במסמך האמור ובכל מסמך אחר, אשר  לאמור לעיל.

משנה, שיועסקו ע"י הספק, -יועבר בנושא זה בעתיד, מחייבות גם קבלני

 .והוא אחראי כי אלה יפעלו לפיהן

שרות )עובד של -כל נותןהשרות: -ודיות של נותניהצהרות לשמירה על ס 8.2

משנה או עובדיו(, יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה -הספק, ספק

לפי הליך זה, על הצהרה לשמירה על הסודיות. ההצהרה תלווה 

השרות(. הצהרות -בחתימתו של הספק )מעבר לחתימתו של נותן

להלן ורף לנספח זה, הסודיות יימסרו לנציג הרשות; נוסח ההצהרה מצ

 .2טופס 

 טחוניים.יכללי התנהגות ב 5

חל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשטחים המוגבלים  0.6

 בכניסה במתקן ולאולמות הטרמינל הציבוריים.

על הספק וכל מי מטעמו חלה החובה להישמע לכל הוראות אנשי  0.3

 הביטחון מטעם הרשות, בשגרה ובשעת חירום.

הביטחון מטעם הביטחון לצורך בטחוני בשעת חירום, תנועתם של אנשי  0.2

בשגרה, ולצורכי תרגול תתאפשר בכל עת ללא כל עיכוב או הפרעה מצד 

 הספק או מי מטעמו.

חל איסור מוחלט על הספק ועובדיו להימצא ברחבת מטוס ו/או  0.4

 .שלא לצורכי עבודתםבשטחים המוגבלים 

שר עשויות להיות אם נחשפו לסיטואציה או אינפורמציה חריגות, א 0.5

בעלות ערך בטחוני, הספק וכל מי מטעמו מחויבים לדווח אודותיה 

לאנשי הביטחון או לנציג היחידה המקבלת את השרות, ולבקשם להעביר 

 המידע לקב"ט.

העמסת כבודה/חפץ/טובין על מטוס או העברת חפץ/טובין לנוסע  0.1

חון המתעתד לטוס, שלא לפי נהלי האבטחה וללא אישור אנשי הביט

 אסורה בהחלט!

לקיחה /העברה של כבודה/חפץ כל שהוא מנוסע אסורה בהחלט,לרבות  0.1

 מנוסע שהגיע ממדינה שכנה.

 שינויים ועדכונים. 10

מתעדכנים מזמן לזמן,  נהלי חטיבת הביטחון ונהלי אבטחת המידע 62.6

ולפי הנחיות הגופים  לאור הערכות מטה הביטחון ואגף מידע ומחשוב

הממלכתיים המנחים. מובהר בזאת, כי מטה הביטחון ואגף מידע 

רשאיות לשנות ולעדכן מי מהוראות והנחיות נספח זה, לפי  ומחשוב

 דעתן, בכל עת.-שיקול

מובהר בזאת, כי כל שינוי באופי הפעילות של הספק ו/או שינוי במבנה  62.3

לרשות הספק, עשוי  מי ממקומות השרות ו/או המתקנים, העומדים
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טחונית ולהוביל לשינוי ו/או עדכון הוראות נספח ילהיות בעל השלכה ב

 זה.

הספק יקבל מראש מידי הקב"ט בצורה ישירה או בעקיפין דרך היחידה  62.2

המקבלת את השירות, הודעה על עדכון או שינוי צפוי בהוראות נספח זה, 

 ויהיה מחויב בו.

 שונות. 11

בכדי לגרוע מנהלי חטיבת הביטחון ואגף מידע אין בהוראות נספח זה  66.6

טחוניים, החלים על כל השוהים יומכללי ההתנהגות הב ומחשוב

 בתחום הנמל.

אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה ו/או  66.3

 בנספחיו.

לא יחולו על ספק, אשר מסגרת פעילותו אינה כוללת  5.3הוראות סעיף  66.2

 המוגבלים.צורך בגישה לשטחים 

כל הפרה של מי מהוראות נספח זה, ו/או מהוראות הביטחון הכלליות  66.4

דעתו של הקב"ט, השלכה על -שידרשו מהספק, אשר יש לה, לפי שיקול

תחשב כהפרה ביטחון הנוסעים, ציבור המבקרים והמטוסים בנמל, 

 של החוזה. יסודית

ר שירותים מטעמו, יוחז-כל מסמך, שיימצא ברשות הספק או נותן 66.5

השרות )או הספק בכלל(. הספק -לרשות עם סיום העבודה של נותן

יתחייב, כי, עם סיום העבודה לפי הליך זה, הוא ישמיד את כל המסמכים 

 והקבצים שברשותו, הנוגעים לרשות ולעבודה לפי הליך זה.

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבקר פעילות זו ללא הודעה מוקדמת בכל אתר של 

 צא מן הכלל.הספק, ללא יו

בהתאם להוראות החוזה, נציג הרשות רשאי לדרוש את הפסקת  66.1

משנה, המועסק במסגרת קשרי -העסקתו לאלתר של כל עובד או ספק

דעתו המוחלט. הספק יפסיק את -העסקיים עם הרשות, לפי שיקול

העסקתו ללא כל ערעור. רש"ת לא תהיה חייבת בהסבר כל שהוא לסיבת 

 הפסקת ההעסקה.

 .האבטחה בחצרי הספקנוהל  12

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

 ממוחשבת או חלקים ממנה.

להלן הדרישות למקרה של טיפול במידע בחצרי הספק. כל האמור להלן מתייחס הן לספק 

 המשנה מטעמו.-והן לקבלני

 הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

מערך התקשוב, עליו יבוצעו השירותים בחצרי הספק, יהיה מנותק מרשת המחשבים  63.6

רצונו של נציג הרשות, כי אמצעי -בחברה. לחילופין, אם הספק יוכיח, לשביעות

האבטחה, הקיימים אצלו או אותם הוא יפעיל, מבטיחים בידוד מוחלט של המידע 
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חברה אחרת שהספק נותן  של הרשות מרשת המחשבים של הספק או מכל מידע של

 לו שירות, הוא יהיה רשאי לפעול בהתאם.

 הגישה למידע של הרשות תעשה ע"י מורשים בלבד, שאושרו ע"י הרשות. 63.3

 הגישה למידע של הרשות על מחשבי הספק: 63.2

מורשים -הספק יפעיל מנגנונים לאבטחת המידע ולמניעת גישה של בלתי 63.2.6

הזיהוי מבוסס על סיסמאות,  למידע של הרשות. אם מנגנון הזיהוי ואימות

על המציע להתחייב   ליישום את הפעולה לפי הדרישות לרמת האבטחה 

הגבוהה בתקן סיסמאות של מכון התקנים הישראלי. על המציע להציג את 

 המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל.

הספק יפעיל מערך אבטחה ובקרה על פעילות המשתמשים של הספק    63.2.3

של נציג הרשות למערך זה. על המציע להציג את  אישור   ויקבל במערכת

 המנגנונים אותם בכוונתו   להפעיל.

עוד מידע של הרשות -פעולות אבחון ותיקון )של חומרה ותוכנה כאחד(, הנדרשות כל 63.4

מאוחסן על דיסקים במערכות המחשוב של המציע או הספק, יבוצעו בחצרי הספק 

השתלטות מרחוק לשם כך. פעולות ללא תקשורת מרחוק וללא הפעלת תוכנות 

תחזוקה יבוצעו רק ע"י גורמים, שקיבלו אישור מנציג הרשות. על המציע להיערך לכך 

 מראש.

מצעים נושאי מידע, עליהם ייערך גבוי של מידע של הרשות, ישמרו בכספת נעולה.  63.5

המפתחות לכספת יהיו רק ברשות מורשים, בעלי אישור בטחוני של הרשות, שייקבעו 

טרה זו. לא יוחלף מורשה כזה ללא ידיעת נציג הרשות ואישורו לכך. החלפת למ

 מורשה כזה ללא אישור הרשות תיחשב להפרה יסודית של החוזה.

שרות או סיום -עם סיום הטיפול במידע ספציפי כלשהו )כולל סיום עבודתו של נותן 63.1

ו )וללא זכות ההתקשרות( או לפי דרישת הרשות, יש להעביר ללא דחוי או שהוי כלשה

כלשהי של עיכוב(, כל תיעוד, כל תוכנה וכל אמצעי אחר, הדרוש לביצוע כל הפעילויות, 

לרשות הרשות או לכל גורם אחר, לפי הנחית נציג הרשות. לאחר ההעברה, יש 

להשמיד כל מידע, תיעוד, תוכנה ואמצעים אחרים )כולל מכל תווך מגנטי או אופטי(, 

קשורים למהלך אספקת השירותים לרשות, באופן שימנע שנמצאים בידי הספק והיו 

את שחזורו ע"י גורם כלשהו. זאת, לפי הנהלים והתקנים, לגבי מידע רגיש / חסוי / 

 חסוי ביותר ושמור / סודי.

ידי הספק, המאשר את ביצוע כל הנ"ל -יש להמציא לנציג הרשות מסמך חתום על

 באופן מלא.

 משנה כלשהו.-דע, הנמצא בידי ספקהוראות אילו מחייבות גם לגבי מי

המשנה על -הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע בקרה במתחמי הספק או ספק

מנת לוודא ביצוע ההוראות כפי שרשומים, וזאת ללא הודעה מוקדמת במהלך שעות 

 וימי העבודה הרגילים.

בכל מקרה של אובדן מסמך או חומר, או על תקלות באבטחת המידע במערכות  63.1

 משנה יש להודיע מיד לנציג הרשות על כך.-וב של הספק או של ספקהמחש
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בכל חשד לגישה למידע כנ"ל ע"י גורם בלתי מורשה )בין במערכות הרשות ובין 

המשנה( או אם עולה חשד לתקלה כלשהי -במערכות המידע של הספק או של קבלני

 ות על כך.בהקשר לאבטחת המידע של הרשות, הספק מחויב להודיע מיד לנציג הרש

בכל חשד לאירוע של ניסיון לפגיעה במידע כנ"ל על הספק להודיע מיד לנציג הרשות 

 ולפעול למניעת הפגיעה ולהסרת הנזק, לפי הוראות נציג הרשות.

 נוהל תהליכי פיתוח מערכות קריטיות בחצרי הספק. 13

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

פרויקט חדש, שינוי למכלול במערכת ממוחשבת  - ממוחשבת קריטית או חלקים ממנה

. להלן הדרישות. כל האמור להלן בא קריטית או תוספת למכלול במערכת ממוחשבת קריטית

בנוסף לשאר דרישות אבטחת המידע וההסכמים שבין רשות שדות התעופה והספק ולא 

המשנה מטעמו. הספק מתחייב -ל האמור להלן מתייחס הן לספק והן לקבלניבמקומן. כ

 מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

ייכתב מסמך אפיון מפורט שיכלול את כל היבטי אבטחת המערכת  62.6

 הקריטית.

 בתוכנית העבודה יוגדרו אבני דרך לבחינת עמידת הביצוע בהיבטי האבטחה שהוגדרו. 62.3

מעבר אבני הדרך הנ"ל יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת הקריטית  62.2

 ואחראי אבטחת המידע של רש"ת.

 ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח": 62.4

 וידוא התאמת התכנון והפיתוח לדרישות הלקוח .א

 בקרת קוד מאובטח  .ב

 פיתוחידי מנהל ה-וידוא ואישור חסימת "דלתות אחוריות" ופרצות אבטחה על .ג

 הגבלת האפשרויות והרשאות הגישה מהיישום לכלל המערכת .ד

 בקרת הגישה לליבת מערכות ההפעלה .ה

 בחינת תקינות הקלט. .ו

באחריות הספק להוכיח ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח" כמוגדר בסעיף  62.5

 .ב. לעיל[ בפרט.63.4לעיל בכלל ואת ביצוע בקרת קוד מאובטח ]סעיף  63.4

 סביבת פיתוח, סביבת בדיקות וסביבת ייצור. –סביבות עבודה ]לפחות[  2יוגדרו  62.1

מעבר מסביבה לסביבה יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת  62.1

 הקריטית ואחראי אבטחת המידע של רש"ת.

 

 לשעבר רא"מ.  – היחידה להגנה וסיכול איומי סייבר 14

היחידה ידי -רשות שדות התעופה נמנית עם מספר גופים במדינת ישראל אשר מונחים על

לשעבר רא"מ. במידה והמערכת נמנית בין המערכות הנדרשות  – להגנה וסיכול איומי סייבר

לקבלת התייחסות מגוף זה, או שבמערכת יהיו ממשקים למערכות אשר נמנות עם מערכות 

יהוו הוראות גוף זה הוראות מחייבות לגבי המערכת  אשר הוגדרו כמערכות מסוג זה,

המדוברת ועל הספק יהיה ליתן מענה הולם לדרישות אלו. הדרישות יועברו בהתאם לסוג 

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

 

זיהוי מספר ____________, המועסק אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת 

בתאגיד _________________________, הרשום כחוק, בתפקיד ____________________ 

 והמורשה לחתום ולהתחייב בשם התאגיד, מתחייב בזה בשם הנ"ל ובאופן אישי, כמפורט להלן:

 

 מבוא. .6

הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל )להלן "הרשות"( והואיל 

וידיעות ומידע, שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייוצרו בו עקב ביצוע האמור הינם בגדר 

)לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות  מידע רגיש / חסוי וחסוי ביותר

)לפי נהלי  וכן מידע בסיווג שמור / סודיה ומוסדותיה( מידע חיוניות במשרדי הממשל

אבטחת המידע ומערכות המידע של שב"כ ושל רא"מ(, לפיכך אני הח"מ מסכים מצהיר 

 ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:

 דיני הקדמה. .3

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההתחייבות כולה.

 תחולת ההתחייבות. .2

ייבות זו היא נספח לכל הסכם )לרבות הזמנה(, שנחתם או ייחתם התח .2.6

 בין התאגיד ובין הרשות, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

נספח זה הנו התחייבות כללית לשמירת סודיות וסדרי הביטחון והוא  .2.3

 מחייב את התאגיד בכל הקשור לביצוע אספקת שרותי תקשוב ברשות.

 דיני הנספחים. .4

התחייבות זה, הוראות -הסכם כלשהו לבין כתבבמקרה סתירה בין  .4.6

 התחייבות זה עדיפות.-כתב

התחייבות זה לבין הוראות ברורות -במקרה סתירה בין הוראות כתב .4.3

ומפורשות בפרק הביטחון ובנספחים ספציפיים, שצורפו להסכם ביני 

"נספחים ספציפיים"(, יקבע האמור בפרק  -לבין הרשות )להלן 

 הביטחון ובנספחיו.

 ירת סודיות.שמ .5

אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שהסיווג הכולל של המידע הנדון הוא  .5.6

, ואני מתחייב לשמור עליו רגיש / חסוי / חסוי ביותר ושמור / סודי

 התחייבות זה.-בסוד לפי הנהלים, הנזכרים ברישא של כתב

 -אני מתחייב להביא סעיף זה כולו, לרבות חוק העונשין, התשל"ז  .5.3

המשנה שלי, לאחר -"החוק"(, לידיעת עובדי וקבלני -)להלן  6011

 שיאושרו ע"י הרשות, באמצעות הוראה מפורשת בחוק ו/או ע"י 



 61.8.61    נספחי חוזה משותפים לכלל שדות התעופה                                                                                          
 

 59 מתוך 61 עמוד
 

חתימה על טופס מתאים ו/או בכל דרך, שיורה לי נציג הרשות )כמוגדר  .5.2

 להלן(. 1בסעיף 

, 660-ו 668תשומת לבי הופנתה לחוק הנ"ל ובמיוחד לסעיפים  .5.4

 המובאים להלן:

 גילוי בהפרת חוזה: :668סעיף 

היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר  א.

)נוסח משולב(, ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד  6058 - המדינה, התשי"ח

ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה 

 מאסר שנה אחת. -כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו 

בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה,  ב.

גנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ואולם תהא זו ה

 ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב.

 גילוי בהפרת אימון:: 660סעיף 

מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם 

שה מעשה מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שע -שאינו מוסמך לקבלו, דינו 

 מאסר ששה חודשים. -שיש בו כדי לסכן בטיחותו של המסמך, דינו 

לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ  -"ידיעה" 

 או חלק מהם המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

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

יב לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, אני מתחי .5.5

-בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל תוך משך תוקפו של כתב

התחייבות זה וכן לאחר תום תוקפו ובכל עת, אלא אם כן נתקבל 

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

אבטחת המידע ואבטחת מערכות לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי  - "גילוי"

המידע של הרשות לרבות נתונים, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות 

מסחריים ו/או טכניים, ו/או מקצועיים, תכניות עסקיות, פרסום ברבים לקידום 

מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת אשראי מבנקים, מסירת ידיעות לכלי 

 עיתונות כללית ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.התקשרות, פרסום מאמרים ב

ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב  .5.1

התחייבות זה ולצרכי עבודה -לשמור עליה בסוד, הכול בכפוף לכתב

בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה, אלא אם 

 הרשות. קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג

 "במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה: .5.1

מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך  .5.1.6

לנחלת הכלל,  שלא כתוצאה מהפרת התחייבות הספק או 

 צדדים שלישיים.
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מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא  .5.1.3

 תוך הפרת ההתחייבות   לשמירת הסודיות.

 הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי.מידע אשר  .5.1.2

מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן  .5.1.4

על ידי ערכאה משפטית  מוסמכת ובלבד שהספק הודיע 

לרשות מיד לאחר קבלת הצו האמור וכן העניק לרשות 

 שהות מספקת להתגונן. 

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

 הספק בלבד.

 נציג הרשות. .1

התחייבות זה יהיה המנהל, האחראי על אבטחת מערכות המידע -נציג הרשות לצורך כתב

-של הרשות או בא כוחו. הוא יעביר לי, לעובדי ו/או לכל מועסק אחר שלי ו/או לקבלן

את כל הוראות משנה, עמם אני בא בקשר עסקי לצורך אספקת שרותי המחשוב ברשות, 

התחייבות זה ולביצועו לצורך אבטחת המידע ואבטחת -והנחיות הביטחון, הקשורות לכתב

 לזמן, לפי הצורך.-מערכות המידע של הרשות, והוראות מזמן

 התחייבות זה.-אין לבטל כתב .1

התחייבות זה ו/או כל מסמך או נספח ביטחון אחר אינם ניתנים לשינוי -ידוע לי, כי כתב

 ול ללא הסכמה מראש ובכתב של נציג הרשות.ו/או לביט

 התחייבות זה.-הפרה של כתב .8

התחייבות זה ו/או כל נספח או מסמך בטחוני ספציפי אחר -הפרת הוראה מהוראות כתב

ידי או ע"י מי שפועל מטעמי הינה עילה לבטול קשרי העסקיים עם הרשות. כן ידוע לי, -על

בגין הנזק, שייגרם כתוצאה מביטול ההסכם.  כי, במקרה כזה, אהיה צפוי לתביעת נזיקין

התחייבות זה או לפי כל -סעיף זה בא בנוסף לזכויות האחרות, העומדות לרשות לפי כתב

 הסכם אחר בין הרשות לביני.

 אחריות התאגיד. .0

למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין כאמור באף אחד מן הסעיפים הנ"ל כדי לשחרר אותי 

 נושאי הסודיות וסדרי הביטחון.מאחריותי הבלעדית בכל 

 פרוש יחיד ורבים וזכר ונקבה. .62

התחייבות זה בלשון יחיד משמש אף בלשון רבים וכן להיפך. כל האמור -כל האמור בכתב

 התחייבות זה בלשון זכר משמש אף בלשון נקבה וכן להיפך.-בכתב

 הכללת דרישות המפרט ומסמכי הליך הזמנת הצעות. .66

הביטחון, הנכללים במסגרת הבקשה לקבלת הצעות, הינם חלק נושאי הסודיות וסדרי 

 בלתי נפרד מתנאי ההסכם.
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 ולראיה באתי על החתום ואני מתחייב לנהוג לפי כל האמור לעיל וכמפורט בנספח הביטחון.

 

 __________________   ___________________   __________________  

 חתימה מספר תעודת הזיהוי שם החותם 

 

 __________________   __________________  

 חותמת התאגיד תאריך 
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 הצהרה על שמירת סודיות. -השרות -נותןבות של י: כתב התחי2טופס 

 

אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק 

 בתאגיד _________________________, בתפקיד ___________________, מצהיר בזאת:

הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל )להלן "הרשות"( והואיל  .6

וידיעות ומידע, שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייווצרו בתאגיד עקב ביצוע האמור הינם 

)לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות  מידע רגיש / חסוי וחסוי ביותרבגדר 

)לפי נהלי  וכן מידע בסיווג שמור / סודיהממשלה ומוסדותיה( מידע חיוניות במשרדי 

אבטחת המידע ומערכות המידע של שב"כ ושל רא"מ(, לפיכך אני הח"מ מסכים מצהיר 

 ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:

 לשמור בסוד כל ידיעה, שתהיה בידי או תגיע לידי תוך כדי ביצוע שרותי המחשוב לרשות. .3

לסעיפים  -"החוק"( ובמיוחד  -( )להלן 6011 -ת לבי הופנתה לחוק העונשין )התשל"ז תשומ .2

 , המובאים להלן:660-ו 668

 גילוי בהפרת חוזה:: 668סעיף 

היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה  א.

)נוסח משולב( ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו  6058 - התשי"ח

אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה 

 מאסר שנה אחת. -מוסמך לקבלה, דינו 

בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה,  ב.

נה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ואולם תהא זו הג

 ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב.

 גילוי בהפרת אימון:: 660סעיף 

מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו 

ה מעשה שיש בו כדי מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעש -מוסמך לקבלו, דינו 

 מאסר ששה חודשים. -לסכן בטיחותו של המסמך, דינו 

לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או  -"ידיעה" 

 חלק מהם המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

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

ד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל לשמור בסו .4

תוך משך תוקפה של הצהרה זו וכן לאחר תום תוקפה ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור 

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

מערכות המידע לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת  - "גילוי"

של הרשות לרבות נתונים, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחריים ו/או 

טכניים, ו/או מקצועיים, תכניות עסקיות, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים 

וחוזים לצורך קבלת אשראי מבנקים, מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים 

 עית, כתבות משודרות והרצאות.בעיתונות כללית ומקצו
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ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול  .5

בכפוף להצהרה זו ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את 

 הידיעה, אלא אם קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.

 די" לא יכללו ביחס לכל אלה: א. "במונח "מידע סו

( מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל, שלא 6)

 כתוצאה מהפרת התחייבות הספק או צדדים שלישיים.

( מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך הפרת ההתחייבות 3)

 לשמירת הסודיות.

 בכתב כי אינו כלול במידע הסודי.( מידע אשר הרשות אישרה 2)

 ( מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכאה משפטית 4)

וסמכת  ובלבד שהספק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו האמור וכן העניק מ

 לרשות שהות מספקת להתגונן. 

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

 הספק  בלבד". 

אני מאשר כי ____________, מורשה חתימה של התאגיד, הביא לידיעתי את כל המפורט  .1

בכתב ההתחייבות לשמירת סודיות וסדרי ביטחון. ואני מתחייב לפעול לפיו וכן לפי הוראות 

 ביטחון, שיובאו לידיעתי מזמן לזמן.

לאחראי אבטחת המידע של אגף מידע ומחשוב אני מתחייב לדווח למנהל מטעם הרשות,  .1

_____________, מורשה חתימה של התאגיד, על כל תקלה באבטחת המידע של -וכן ל

 הרשות.

 ולראיה באתי על החתום, לאחר שקראתי בעיון את הכתוב בהצהרה זו והתחייבתי לנהוג לפיה.

 

חתימה: תאריך: __________         שם החותם: __________________  

_______________ 

 

 נחתם בנוכחות:

תפקיד: __________         שם המאשר: __________________           חתימה: 

_____________ 
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 'דכנספח 

 נספח איכות סביבה למתן שירותי תדלוק  וחוות מיכלים 

 הגדרות .  1

 ": רשות שדות התעופה בישראל. רש"ת"

לרבות חברות תעופה בעלי  -גורם הפועל במתקני רש"ת ואינו עובד הרשות ":גורם חיצוני"

קבלנים הפועלים מטעם הרשות, ספקים, בעלי זיכיון, משתמשים   הרשאה מטעם הרשות,

 בנכסי הרשות ו/או מטעמם של כל אחד מן הגורמים הנזכרים לעיל.

מה לטפל יחידה הפועלת ברש"ת ומוסמכת מטע -"היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת"

 בהיבטים שונים בתחום איכות הסביבה. 

 מנהל שדה תעופה או מסוף גבול מטעם רש"ת. -"מנהל מתקן"

 רקע .  2

 רש"ת מופקדת על פיתוחם, הפעלתם וניהולם של שדות התעופה ומעברי הגבול. לרש"ת

ולכל גורם חיצוני הפועל בתחומה, בין אם עבורה ו/או בין אם באמצעות חוזה ו/או הסכם 

הרשאה  ו/או פקודת עבודה ו/או זיכיון ו/או כקבלן משנה ו/או שוכר ו/או כל נותן שירות 

אחר עבור רש"ת או עבור גורם אחר, הפועל בהרשאתה,  פעילות ענפה ורב גונית שלחלקה 

ת משמעותיות על הסביבה. מחובתה של רש"ת ושל הגורם החיצוני עשויות להיות השפעו

הפועל בתחומה לפעול לניטרול ההשפעות, ככל שניתן, ולשמור על הסביבה וההוראות 

 המחייבות והנוגעות לתחומי הפעילות השונים.

 מטרה .  3

מטרת פרק זה להבהיר לכלל הגורמים החיצוניים את חובותיהם מול רש"ת ועל פי כל דין, 

הקשור להיבטי איכות סביבה, ולהנחותם באשר לצעדים אשר עליהם לנקוט כדי  בכל

למנוע מראש אירועי זיהום ופגיעה באיכות הסביבה וכן באשר לדרכים לטיפול במקרה 

 של אירוע. 

יובהר, כי מטרתו של פרק זה להוסיף על מחויבויותיו של הגורם החיצוני ואין בו כדי 

 /או מאחריותו להימנע מפגיעה בסביבה.לגרוע מחובותיו לפי כל דין 

מובהר בזאת מפורשות, כי בכל מקרה של סתירה בין הוראותיו של נספח זה לבין 

הוראותיו של החוזה שאליו הוא מצורף, תקבענה הוראותיו של החוזה, אלא אם כן, 

פרשנות החוזה בכל הנוגע לחובותיו של הגורם החיצוני בענין השמירה על איכות הסביבה 

 קלה על הגורם החיצוני  בהשוואה להוראותיו של נספח זה. מ
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 חובות הגורם החיצוני .  4

מחובתו של הגורם החיצוני ובאחריותו, לדאוג לקבלתם של כל האישורים ו/או  .4.6

ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או ההסכמות כגון ובלי לגרוע מכלליות האמור, רשיון 

וכיו"ב, העשויים/ות להידרש מכל עסק, היתר רעלים, היתר הזרמה, היתר פליטה 

גורם שהוא )לרבות רשות מקומית, משרד הפנים, ועדות לתכנון ובניה, משטרה, מכבי 

אש וכל גורם רגולטורי אחר( על חשבונו, לשם קיום כל מחויבויותיו לפי ההסכם עם 

 רש"ת, ולוודא כי יהיו ברי תוקף משך כל תקופת החוזה. 

יג היחידה להגנת הסביבה ברש"ת, מיד עם חתימת על הגורם החיצוני להעביר לנצ .4.3

 4.6החוזה, עותק של כל אישור ו/או היתר ו/או רישיון ו/או הסכמה כאמור בסעיף 

 . לעיל

באחריות גורם חיצוני אשר לפעילותו תיתכן השפעה סביבתית, לוודא קבלת הדרכה  .4.2

לא יאוחר  ייעודית על ידי היחידה להגנת הסביבה טרם תחילת הפעילות ובכל מקרה

 שעות ממועד תחילת הפעילות. 48-מ

הגורם החיצוני ידריך את עובדיו וגורמים הפועלים מטעמו להתמודדות עם היבטים  .4.4

סביבתיים הנובעים מפעילותו, לרבות מניעת מפגעים וזיהום.  הגורם החיצוני יחתים 

ני יתעד כל עובד וגורם אחר מטעמו כי קיבל הדרכה וכי הבין את תוכנה. הגורם החיצו

בכתב את ההדרכה שנתן ואת האישורים כאמור, וישמור על התיעוד למשך פרק זמן 

 של חמש שנים ממועד סיום החוזה עם רש"ת.

באחריות הגורם החיצוני לוודא השתתפות עובדיו וכל גורם אחר מטעמו בהדרכות  .4.5

 מרוכזות אשר תועברנה על ידי היחידה להגנת הסביבה ברש"ת.

החיצוני לדווח מיידית לרש"ת, וללא כל שיהוי, על כל מקרה של מחובתו של הגורם  .4.1

הפרת הוראות כל דין  ו/או חשש להפרה כאמור בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה, 

בין אם נגרם על ידו ו/או ע"י מי מטעמו ו/או הובא לידיעתו )לרבות בנושא זיהום אויר, 

בלתי מייננת, פסולת, חומרים זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ו

מסוכנים ורישוי עסקים( ולפעול מיידית לתיקון ההפרה בתיאום עם הרשויות 

 המוסמכות.

מחובתו של הגורם החיצוני לקיים ולגרום לכך כי עובדיו וכל מי שפועל מטעמו יקיימו  .4.1

במלואם אחר הוראות פרק זה וכל הוראה ו/או הנחיה נוספת אשר נובעת מהנושאים 

 יים בפרק זה.המנו

באחריות הגורם החיצוני לשתף פעולה עם נציג רש"ת בכל מבדק פנימי ו/או פעולה  .4.8

 מונעת ו/או פעולה מתקנת אשר יידרשו בתחום איכות הסביבה. 

בגין כל הפרה של פרק זה והנחיות  הגורם החיצוני מתחייב כי יהיה אחראי כלפי רש"ת .4.0

שנמסרו ו/או ימסרו לו, וזאת מבלי לגרוע מהאחריות האישית המוטלת על עובדיו 

 ו/או מי מטעמו בגין פעולה ו/או מחדל בניגוד לפרק זה ולהנחיות רש"ת.

בכל מקרה בו נדרש הגורם החיצוני לספק לרש"ת מסמך, דו"ח, אישור, רישיון, היתר  .4.62

 ה אחר, יהיה עליו לעשות כן תוך זמן סביר וללא דיחוי.או כל מסמך דומ
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, בהיבטים השונים של איכות סביבה השאר בין, העוסקת נהלים מערכת"ת לרש .4.66

נפרד ממנו,  ובלתי מחייבבפעילות המתבצעת ברש"ת. לנספח זה מצורפים, כחלק 

 על הרלוונטיים בנהלים האמור. החיצוני הגורם לפעילות הרלוונטיים הנהלים

את הגורם החיצוני ויהיה עליו לקיימו בתיאום עם היחידה לאיכות  יחייב פחיהםנס

 אחר ממונה גורם כל בתיאוםהמתקן הרלוונטי או  מנהל בתיאוםהסביבה ברש"ת, 

  .העניין בנסיבות החל בנוהל המצוין"ת ברש

ו יובהר, כי הגורם החיצוני ימנע מלהפריע לפעילות רש"ת ולא יפגע בתקינות ציודה ו/א .4.63

 תקינות ציוד שמצוי בתחומה, לרבות תשתיות קבועות ו/או ניידות. 

שדה התעופה על המפעיל לעמוד בדרישות וועדת הניטור הסביבתית הסטטוטורית של  .4.62

 תב"ע המאושרת.הפועלת מכח הרמון ,  

 

 רעש .  9

רעש חזק ו/או בלתי סביר,  מפגעהגורם החיצוני להימנע מכל פעולה אשר יוצרת  על .5.6

 .דין כל פי על כהגדרתו

  החיצוני הגורם באחריות, דין כל פי על כהגדרתו המותר על עולה הרעש בהם במקרים .5.3

 .המותרות לרמות הרעש להפחתת לפעול

 

 שפכים .  6

מחויב להתחבר אל מערכת הולכת השפכים הכללית של נמל התעופה  חיצוניה גורםה .1.6

. בהיעדר מערכת הולכת שפכים וו/או מסוף הגבול המופעל ע"י רש"ת, החל מגבול חצר

הגורם  על יפונו השפכים ע"י הגורם החיצוני לאתר מורשה לפי כל דין. יובהר, כי 

, הן בתחום חצרו, ככל החיצוני, חל איסור מוחלט על הזרמת שפכים בניגוד לדין

 שקיים כזה, והן בכל שטח אחר.

 אם אלא אחרת דרך בכל או בתעלות, ספיגה בבורות שימוש יעשה לאהגורם החיצוני  .1.3

 רש"ת.  מאתובכתב לכך  במפורשמראש,  אישור קיבל

 
על הגורם החיצוני לעמוד בדרישות רש"ת להזרמת שפכים ובדרישות כל דין, בין  .1.2

השאר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לעמוד בדרישות תקנות המים )מניעת זיהום 

מירביים של מזהמים לריכוזים  3222מים ממתכות ומזהמים אחרים(, התשס"א 

כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב בשפכים ובדרישות 

, לפי המחמיר מבניהם. אין באמור בסעיף זה כדי למעט מחובתו של הגורם   3266 -(

החיצוני מלעמוד בדרישות כל דין הנוגע להזרמת שפכים, לרבות דרישות משרד 

 הגנת הסביבה.הבריאות ודרישות המשרד ל

בהתאם לחוזה עם רש"ת ידרש הגורם החיצוני לבצע ניטור למדידת איכויות השפכים  .1.4

 המועברים למערכת.

חל איסור מוחלט על הזרמת שפכים לכל מקום אחר שאינו מערכת השפכים  .1.5

 הרשותית.
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 חל איסור מוחלט על הגלשת שפכים אל מערכות הניקוז. .1.1

, ינהגו בהם על פי הדין לגבי חומרים שפכים אשר יסווגו כשפכי פסולת מסוכנת .1.1

מסוכנים, הובלתם ופינויים כאמור בפרק פסולת מסוכנת לנספח זה ולפי חוק חומרים 

 . 6002מסוכנים 

 ניקוז .  1

מערכת הניקוז מיועדת לניקוז מי גשמים בלבד. חל איסור מוחלט על הזרמת כל חומר  .1.6

טיפול מאושר אל  שהוא, בכל מצב צבירה, מהרחבות התפעוליות של המתקן, ללא

 מערכת הניקוז.

 ירוזיהום או .  8

 לא יגרום גורם חיצוני לזיהום אויר, כהגדרתו  לפי כל דין. .8.6

הגורם החיצוני מחויב לטפל מיידית בכל תקלה הגורמת, או עלולה לגרום לחריגה  .8.3

 מתקני איכות אויר המוגדרים בכל דין.

 קטליטיים. כל רכבי השירות למטוסים ברחבות החנייה יהיו בעלי ממירים .8.2

 באיזורים מקורים יופעלו רכבים חשמליים בלבד. .8.4

 

 ריח מטרדי .  5

 ח לסביבתו.כל מטרד רי חיצוני גורםיגרום  לא .0.6

 הגורם חיצוני מחוייב לטפל מיידית בכל תקלה הגורמת למטרדי ריח. .0.3

  פסולת .  10

  -הגדרות  .62.6

פסולת במצב צבירה מוצק, שאינה פסולת מסוכנת כאמור בחוק  – פסולת מוצקה

 . 6002 -החומרים המסוכנים, התשנ"ג

פסולת שמקורה במוצרי מזון ומרכיביהם ושאינה פסולת מסוכנת  -פסולת אורגנית

  כהגדרתה להלן.

פסולת של רעל או כימיקלים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק  -פסולת מסוכנת

 .6002 -התשנ"גחומרים מסוכנים, 

חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבניה או שמשתמשים בהם בקשר  -פסולת בנין

 .לעבודות בניה, לרבות ערימות אדמה וחלקי הריסות של מבנים

 כללי .62.3

לטפל בכל פסולת הנוצרת בתחום חצרו ו/או  הגורם החיצוני מחוייב .62.3.6

כתוצאה מפעילותו, בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק שמירת 

, חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, 6084 -הניקיון, התשמ"ד

ותקנותיהם ולרבות הנחיות הרשות המקומית  6002 -התשנ"ג

 .הרלוונטית, הוראות רש"ת וההסכמים הנלווים
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על הגורם החיצוני  לתאם את פעילותו בכל הקשור לטיפול בפסולת  .62.3.3

 מוצקה עם היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת ו/או מנהל המתקן.

 פסולת מוצקה .62.2

הפסולת תפונה מחזור למיכל אצירה יעודי, בהתאם לסוג הפסולת.  .62.2.6

 חל איסור על השלכת פסולת מחוץ למיכל האצירה.

 ות יעודיות לדחיסת קרטון.אריזות קרטון יועברו לדחסני -קרטון .62.2.3

 

 פסולת בנין  .62.4

איסוף ופינוי הפסולת יעשו לאחר תיאום וידוע היחידה לאיכות  .62.4.6

 הסביבה ברש"ת ובהתאם לכל דין. 

 פסולת בנין תיאסף לתוך מיכל אגירה יעודי לפסולת בנין. .62.4.3

הפסולת תסולק בהתאם לכל דין באחריות הגורם החיצוני אל אתר  .62.4.2

 גנת הסביבה להשלכת פסולת בנין.פסולת מאושר ע"י המשרד לה

הגורם החיצוני מתחייב להציג בפני רש"ת קבלות ו/או תעודות  .62.4.4

 משלוח בדבר הטמנת הפסולת.

 פסולת ביתית .62.5

פסולת ביתית, לרבות פסולת אורגנית, תפונה למיכלים ייעודיים  .62.5.6

 המוקצים על ידי רש"ת, ואליהם בלבד.

 פסולת מסוכנת .62.1

א ישליך הגורם החיצוני פסולת לא יחזיק, לא יאחסן, לא ישנע ול .62.1.6

 מסוכנת מכל סוג שהוא ללא תאום עם הגורם האחראי ברש"ת.

פסולת מסוכנת תועבר על ידי הגורם החיצוני ועל חשבונו לאתר  .62.1.3

טיפול/הטמנה מאושר לפסולת מסוכנת, זאת בתיאום עם המשרד 

 להגנת הסביבה ועם היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת.

ם, פחם פעיל ממערכת מיזוג אויר, או כל פסולת חומרים מסוכני .62.1.2

מכל שימוש אחר, תפונה לאתר פסולת מאושר ע"י המשרד להגנת 

הסביבה. קבלות הפינוי ישמרו בידי הזכיין ויוצגו בפני הגורמים 

 הרלוונטים ברש"ת בכל עת ומיידית לפי דרישה.

 

 קרינה אלקטרומגנטית .  11

טת גלים אלקטרומגנטיים פלי -" קרינה אלקטרומגנטית"קרינה בלתי מייננת", " .66.6

אלקטרון וולט ושאינם יכולים לגרום ליינון )  5–שרמת האנרגיה שלהם פחותה מ

ionization ;) 

לא יתקין גורם חיצוני כל מתקן הפולט קרינה אלקטרומגנטית ו/או קרינה בלתי  .66.3

מייננת, ובכלל זה קרינה סלולרית ללא תיאום ואישור בכתב של הגורמים הרלוונטים 

 וללא קבלת מלוא ההיתרים הנדרשים לפי כל דין. ברש"ת



 61.8.61    נספחי חוזה משותפים לכלל שדות התעופה                                                                                          
 

 59 מתוך 11 עמוד
 

 

 זיהום קרקע .  12

, על פיות התדלוק במיכליות stage 2על הגורם החיצוני להתקין מתקן למישוב אדים  .63.6

, בפתחי stage 1הפועלות במסגרת החוזה הנדון, וכן להתקין מתקן למישוב אדים 

 האיוורור של המיכליות הנ"ל.

זיהום קרקע ועליו למגן כל מיכל דלק, חבית שמנים על הגורם החיצוני להימנע מכל  .63.3

או כל חומר אחר שדליפתו עלולה לגרום לזיהום קרקע על ידי מאצרה בעלת נפח של 

 מהמיכלים התחומים על ידה לקליטת החומרים במקרה של דליפה.  662%

על המפעיל להחזיק בחצרו את כלל האמצעים והציודים הדרושים לצורך טיפול  .63.2

     ושמן.  בדליפת דלק

הגורם החיצוני ימנה נציג מטעמו לאיתור וניטור זיהומי קרקע בתחום חצרו, ויודיעו  .63.4

 שמו של הנציג מטעמו ליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת.

כל חשד לזיהום קרקע כתוצאה משפיכה לא מבוקרת של חומרי גלם )פסולת נוזלית,  .63.5

לאיכות הסביבה ברש"ת שמנים, דלקים, תשטיפים וכדומה( ידווח ישירות ליחידה 

ויחייב את הגורם החיצוני באופן מיידי לנקוט בכל פעולה נדרשת על מנת לעצור את 

 המשך הזיהום.

הגורם החיצוני ינקוט בעצמו ועל חשבונו בכל הפעולות לשם עצירת הזיהום ולשם  .63.1

ניקיונו והשבת המצב לקדמותו בתיאום ולפי הנחיות היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת 

 ם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.     ובהתא

 

 חומרים מסוכנים .  13

 . 6002 -חומר מסוכן כאמור בחוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג -"חומר מסוכן" .62.6

כל אחסון, טיפול ושינוע של חומ"ס מותנה בקבלת היתר רעלים מצד הגורם החיצוני  .62.3

 ויבוצע בהתאם לו ולתנאים הקבועים בהיתר הרעלים.

אחראי ועליו להיות ערוך בכל הנוגע לאחסון חומרים מסוכנים הגורם החיצוני הנו ה .62.2

ושינועם וכן עליו להכין נוהל מסודר לטיפול באירוע חומרים מסוכנים, על כל הכרוך 

 בכך  ולהעביר אותו לידי היחידה לאיכות הסביבה ולמנהל המתקן. 

לאיכות הגורם החיצוני ימנה אחראים לתחום חומרים מסוכנים ויעביר לידי היחידה  .62.4

הסביבה ברש"ת את שמותיהם ופירוט שוטף של ההדרכות הניתנות לעובדיו בנושא 

טיפול בחומ"ס. על הגורם החיצוני להחזיק בכל הציוד הנדרש לשם טיפול באירוע 

 חומרים מסוכנים.

על הגורם החיצוני ליידע את היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת בדבר סוגי החומרים,  .62.5

 מיקומם וכמותם.

וי בסוג החומר המאוחסן, מיקומו וכמותו, ידווחו מיידית ליחידה לאיכות כל שינ .62.1

 הסביבה ברש"ת וכן באם נדרש לפי כל דין, למשרד להגנת הסביבה.
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שפכים אשר יסווגו כשפכי פסולת מסוכנת, ינהגו בהם על פי הדין לגבי חומרים  .62.1

 .6002מסוכנים, הובלתם ופינויים  לפי חוק חומרים מסוכנים 

ע חומרים מסוכנים, לרבות נפילה או פגיעה של חומר מסוכן,דליפה וכן כל כל אירו .62.8

 חשש לאירוע כאמור, ידווחו מיידית למנהל המתקן וליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת.

תקנות כלל המתקנים והחומרים במתחם יזוהו וישולטו  בשילוט סיכונים כנדרש לפי  .62.0

 –תיווי וסימון של אריזות(, התשנ"ח הבטיחות בעבודה )גליון בטיחות, סיווג, אריזה, 

6008. 

  הגורם החיצוני יחזיק את כלל גליונות הבטיחות של כל החומרים שברשותו.  .62.62

 

 חוות המיכלים להקמה ותפעול  תנאים .  14

, תקנות לרבותטרם הפעלת החווה יוודא המפעיל כי דרישות הדין ממולאות במלואן  .64.6

, חוק רישוי עסקים ותקנותיו ,חוק  6001המים ) מניעת זיהום מים( ) תחנות דלק( 

 .6002 -, תקנות למניעת מפגעים ) שמן משומש(6011רישוי עסקים ) אחסנת נפט( 

 ללא עמידה בדרישות אלו לא ינתן אישור להפעלת המתחם 

בחוות המיכלים יותקנו כלל האמצעים הנדרשים להגנת מפני זיהום קרקע ומים  .64.3

ומטרים , אמצעים לניטור דליפות, מערכות לרבות מאצרות, משטחים אטומים , פיאוז

 הגנה קטודית.

במשך שנות ההפעלה על המפעיל לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת זיהום  .64.2

קרקע, מי תהום, אויר ויצירת מפגעי רעש ותברואה. ביתר פירוט נמנה את הסעיפים 

 הבאים:

יבוצעו על פי הוראות  –בדיקות אטימות מכלים, צנרת וצנרת מילוי  .64.2.6

הממונה במשרד להגנת הסביבה מיד עם התחלת הזרמת דלק 

שנים לאחר מכן. רשות שדות התעופה שומרת לעצמה  5במתקן וכל 

את הזכות לדרוש בדיקות אטימות בתכיפות גדולה יותר. כל 

 התוצאות יועברו לרשות שדות התעופה. 

יבוצעו על פי הוראות הממונה במשרד להגנת  –ות חודשיות בדיק .64.2.3

הסביבה. תוצאות הבדיקות יועברו לרשות שדות התעופה כל חצי 

 שנה. מקרים חריגים ידווחו  מידית.

יש לשמור על תעלות הניקוז נקיות  –ניקוי תעלות ומפריד דלקים  .64.2.2

בכל עת ולוודא את תפקודו התקין של מפריד הדלקים. קבלות על 

יבת המפריד ותוצאות דיגום הקולחים יועברו לרשות שדות שא

 התעופה.

קיון המתחם, לרבות פינוי פסולת כנדרש, בכל עת. ייש לשמור על נ  –חזות המתחם   .64.4

 רשות שדות התעופה שומרת לעצמה את הזכות לבצע ביקורות בכל עת.

קים בחצר הגורם החיצוני ימוקמו חומרים סופחים ואביזרים למניעת  שפכי דל .64.5

 ושמנים. 
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 שמן משומש ומצברים .  19

תפעול, אחסון ופינוי מצברים ושמן יעשה בהתאם להוראות כל דין והגורם החיצוני  .65.6

 ימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום לזיהום כתוצאה ממצבר או שמן משומש.

שמנים ודלקים יטופלו באמצעות מפרידי שמנים. תקינות מפרידי השמנים תיבדק  .65.3

 יצוני שיוודא עמידתו בדרישות כל דין ונהלי רש"ת הרלוונטיים. באחריות הגורם הח

שמן משומש יועבר למיחזור. מצברים יפונו בהתאם לנהלים הרלוונטיים הקיימים  .65.2

 ברש"ת, בתיאום היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת ותוך שמירת התיעוד לפינוי.

על פי  קבלות על העברת השמן המשומש והמצברים ישמרו ויועברו לרשות רש"ת .65.4

 דרישה.

 

 מפעיל סיום התקשרות או החלפת  .  16

על המפעיל המפנה את מתחם חוות המיכלים לבצע בדיקות תקינות לרבות בדיקות  .61.6

אטימות עדכניות, לא יאוחר מחודש טרם הפסקת פעילותו בתחנה. תוצאות הבדיקות 

 יועברו לרשות שדות התעופה.

המפעיל המפנה את המתחם יבצע סקר קרקע לבדיקת נוכחות  –סקר קרקע  בנקודות  .61.3

מזהמים בקרקע ובמי התהום לא יאוחר משלושה חודשים  טרם מועד סיום פעילותו 

במתחם. הסקר יכלול קידוחי קרקע בשטח התחנה לרבות באזור התשתיות התת 

תיבדק נוכחות מרכיבי קרקעיות, המשאבות, מפריד הדלקים ומשטחי התדלוק. בסקר 

( בקרקע, במי התהום ובגז הקרקע. TPH ,BTEX ,MTBEחומרים מסוכנים ודלקים )

תכנית הסקר תועבר לבחינת רש"ת ולאישורה לא יאוחר משלושה חודשים טרם סיום 

 הפעילות.

במידה וימצא בסקר הקרקע כי קיים זיהום העולה על הזיהום שנמצא  –שיקום קרקע  .61.2

רש המפעיל לבצע שיקום קרקע ומי תהום עד לערכים שיקבעו בסקר הראשוני ייד

 כמתאימים באותה תקופה.
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 תאריך_______________

 הצהרת הגורם החיצוניטופס 

אני הח"מ מצהיר בזאת כי הובאו לידיעתי הנחיות רש"ת לשמירה על איכות הסביבה  .6

 המפורטות בנספח איכות סביבה.

הריני להצהיר כי ידוע לי כי עקב פעילותי ברש"ת עלולה להיגרם פגיעה לאיכות הסביבה  .3

וכי מילוי ההנחיות שקבלתי, לרבות נהלי רש"ת, נועדה לצמצם פגיעה זו ככל שניתן. 

בהתאם לכך, הובהרו לי חשיבות הנושא וההנחיות אשר עלי לפעול בהתאם להן ונמסר לי 

"ת הינה הגורם אשר יהיה עלי לפנות אליה בכל דיווח, כי היחידה לאיכות הסביבה ברש

 בכל הבהרה, בכל תקלה ו/או חשש לתקלה וכי אהיה כפוף להנחיותיה המחייבות.

בנוסף, הריני להצהיר כי ידוע לי כי במילוי הוראות הנספח אין לגרוע מחובתי לשמירת כל  .2

ת הרשויות הוראות הדין הקשורות לאיכות הסביבה ולתחומי פעילותי ולדרישו

הרלבנטיות וכי ידוע לי שההנחיות דלעיל אינן מקיפות את כל חובותיי החוקיות בנושא 

 איכות הסביבה והן באות לרבות ולא להמעיט בהוראות הדין הרלבנטיות.

הריני להצהיר כי מסרתי לכל עובדי ו/או למי מטעמי את ההנחיות לשמירה על איכות  .4

 הסביבה בתחומי רש"ת.

בזאת לדווח לרש"ת מיידית וללא כל שיהוי על כל אירוע חריג שנגרם  הריני מתחייב .5

 בתחומי פעילותי ו/או שנודע לי עליו במהלך שהותי בתחומי רש"ת.   

עוד ידוע לי כי בהנחיות שניתנות לי ע"י רש"ת ובפיקוחה אין כדי לקחת אחריות על מילוי  .1

 וראות הדין.      חובותיי על פי כל דין והן באות כדי לסייע לי לעמוד בה

 

 שם הגורם החיצוני ומס' ת.ז.________

 שם החברה ומס' ח.פ.________

 כתובת___________

 טלפון___________

 חתימה_________

  

  
 

, תפקיד________, מחלקה_________,  מאשר בזאת כי אני, ______________ עובד רש"ת

הגורם החיצוני החתום דלעיל חתם בפני על נספח איכות הסביבה ואישר כי הבין את ההנחיות 

 שנתנו לו ואת המחויבויות המוטלות עליו. 

 _______________ -חתימת עובד רש"ת
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  'הכנספח 

 תקשורתנספח 

 סעיף תקשורת לשילוב בחוזי הרשאה 

"המפעיל מתחייב כי מכלול פעילות התקשורת שלו )כהגדרת מונח זה בנספח התקשורת( בקשר 
עם חוזה זה, בין אם במקום השירות ובין אם מחוצה לו, תיעשה בהתאם ובכפוף להוראות נספח 

 התקשורת המצורף כנספח  לחוזה זה. 

הוראות נספח התקשורת הן מעיקרי החוזה, והפרתן או הפרת איזו מהן תיחשב להפרתו היסודית 
 של החוזה". 
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 '1' הכנספח 

 בש"ת ע"ש רמון )להלן "ש"ת"( –נספח התקשורת 

 נספח מערכות תקשורת בש"ת רמון )כולל טלפוניה, תקשורת מחשבים ומתח נמוך מאוד(

 מבוא

. למעט אם הדבר אינו מתיישב עם ההגיון, למונחים הנזכרים בנספח זה תהא הגדרות .6
 (. "החוזה"המשמעות הנתונה להם בחוזה העיקרי )שמסמך זה מהווה נספח לו, להלן: 

בעל ההרשאה על פי החוזה העיקרי, יהא כינויו  –הנזכר בנספח זה משמע "המפעיל"  .6.6
 בחוזה אשר יהיה. 

בילה; תקשורת טלפוניה )כולל מתגים/מרכזיות(, רשתות כ – "מערכות תקשורת" .6.3
תקשורת מחשבים, אינטרנט; "מערכות מתח נמוך מאוד" כמשמעותן בתקנות 

לרבות: מערכות כריזה; בקרת מעברים,  6002-הבטיחות בעבודה )חשמל(, תש"ן
 (, מערכות גילוי אש, אינטרקום וכיו"ב(. CCTV(, טמ"ס )CATVטל"כ )

קבלת שירות תקשורת ו/או חיבור מערכות תקשורת קיימת  –"פעילות תקשורת"  .6.2
  ו/או התקנת תשתיות ו/או ציוד המהווה חלק ממערכות תקשורת.

 להלן.  12 כהגדרתו בסעיף  – "ספק תקשורת מורשה" .6.4

 הוראות נספח זה מתייחסות לסוגי השירותים הבאים:  –"שירותי התקשורת"  .6.5

שירותי טלפוניה, לרבות שיחות פנים ארציות )מפ"א( , שיחות בינלאומיות,  .6.5.6
 . תמסורות ,קווים ישירים ושיחות פנימיות בתוך מתחם ש"ת.

 שירותי תקשורת מחשבים. .6.5.3

 שירותי מתח נמוך מאוד.   .6.5.2

(, טלוויזיה רב ערוצית, שירותים נלווים לאיזה ISPשירותי גישה לאינטרנט ) .6.5.4
 מהשירותים הנ"ל. 

שירותי תקשורת שיתווספו בעתיד, ויחולו לגביהם  –שירותים חדשים  .6.5.5
 הוראות שתפורסמנה על ידי הרשות מעת לעת. 

 הוראות כלליות

המפעיל מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו שהרשות הקימה ומפעילה בש"ת תשתיות ורשת  .3
למערכות תקשורת )טלפוניה, נתונים ומתח נמוך מאוד( פרטית ייחודית ומתקדמת )להלן: 

 (, אשר בהקמתה השקיעה משאבים ניכרים ביותר."רשת התקשורת הרשותית"

ר ניסיון העבר, ומטעמים שונים, בכללם: המפעיל מוסיף ומצהיר, כי הובא לידיעתו כי לאו .2
בטיחותיים, טעמים ביטחוניים, טעמי אבטחת מידע כמו גם טעמים של -טעמים תעופתיים

תפעול תקין ויעיל של ש"ת, בחרה הרשות להפעיל את רשת התקשורת הרשותית כרשת 
 יחידה, ואחידה, קרי: היא בלבד תשמש את כל המפעילים השונים בנמל )בכפוף לחריג

להלן(, והקמתה, הפעלתה ותחזוקתה תעשה על בסיס אחיד, באמצעות הרשות  5 בסעיף 
"( ו/או ובאמצעות מפעיל הנס"ר הרשותיו/או באמצעות מפעיל שירותי נס"ר )להלן: "

/או באמצעות כל גורם ( ו"קבלני התשתיות"קבלני כבילה אותם בחרה הרשות )להלן: 
 אחר מטעם הרשות. 
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בהתקשרותו בחוזה מתחייב המפעיל לקיים את כל  פעילות מחוץ למקומות השירות. .4
פעילות התקשורת )כהגדרתה לעיל( שלו אשר מחוץ למקומות השירות שלו )"הבועה"( אך 
ורק באמצעות רשת התקשורת הרשותית. כמו כן מתחייב המפעיל, כי אף לאחר קבלת 

קה במקומות השירות, הוא לא יתקין מערכות תקשורת ו/או תשתיות תקשורת, לא החז
יפעיל ציוד קצה, לא ייעשה שינויים כלשהם בתשתיות התקשורת שמחוץ למקומות 
השירות, בעצמו או באמצעות אחרים, ולא יעשה כל שימוש בקווי תקשורת אחרים מאשר 

של הרשות לכך, מראש ובכתב, אלו של רשת התקשורת הרשותית, ללא קבלת הסכמתה 
 אלא בכפוף להוראות נספח זה.

)לרבות התקנת תשתיות  בתוך מקומות השירות שלו של המפעיל  פעילות התקשורת .5
תקשורת פאסיבית ו/או שינוין( תיעשה באחריות המפעיל, בהתאם לכללים שיפורטו 

 להלן(. 9 בהמשך )ראה סעיף 

 הוראות כלליות לעניין תשתיות

לעיל מובהר, כי במקרים חריגים,  4 למרות האמור בסעיף  קישוריות למקום השירות. .1
וביחס למיקומים מסוימים בבש"ת בהם לא קיימת רשת התקשורת הרשותית, יהא 
המפעיל רשאי לבקש את הקישור הנדרש למקום השירות שלו לרשת התקשורת הרשותית 

ות, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. אישרה הרשות את ובקשתו תידון על ידי הרש
הקישור המבוקש, תודיע למפעיל את עלות העבודות הנדרשות לביצוע הקישור אשר תושת 
על המפעיל, ואת יתר התנאים הרלוונטיים לביצועו, והצדדים יסכמו מראש ובכתב, 

רלוונטיות לאמור בתוספת שתיחתם ותהווה חלק בלתי נפרד מנספח זה, את ההוראות ה
 לעיל. 

מפעיל אשר ברשותו מספר מקומות שירות נפרדים  קישוריות בין מתחמי משתמש. .1
)מבחינה גיאוגרפית(, לא יהיה רשאי לבצע חיבור ישיר בין מקומות השירות השונים שלו זה 

 לזה, אלא באמצעות אחת מן החלופות הבאות:  

שירות חיוג פנימי באמצעות  ]לטלפוניה[ שימוש במרכזיות הרשות על ידי קבלת .1.6
להלן ]התקשרות עם מפעיל הנס"ר  10 מפעיל הנס"ר הרשותי, כמפורט בסעיף 

 הרשותי[. 

(, כמפורט VLAN]רשת מחשבים[ שימוש באמצעות רשת המחשבים של הרשות ) .1.3
 להלן באמצעות הרשות.   14.1 בסעיף 

 15 ]מתח נמוך מאוד[ שימוש באמצעות רשת התקשורת הרשותית כמפורט בסעיף  .1.2
 להלן. 

קישור של כל אחד ממקומות השירות אל רשת הבזק הציבורית )העוברת מחוץ  .1.4
( או 10 9 למתחמי הרשות( בנפרד, באמצעות ספק הנס"ר הרשותי )כאמור בסעיף 

 (; 12 באמצעות ספק תקשורת מורשה )כאמור בסעיף 

על אף הוראת כל דין, כל התקנה וכל שינוי שיבצע המפעיל בתשתיות איזו  בעלות. .8
ממערכות התקשורת בתוך מקומות השירות או מחוץ להם )אם יותר לו(, בין באמצעותו של 

חר ו/או באמצעות ספק תקשורת מורשה, מפעיל הנס"ר הרשותי ובין באמצעות מתקין א
-יהיו, ממועד התקנתם, קניינה הבלעדי של הרשות )למעט ציוד קצה שנרכש ו/או נשכר על

ידי המפעיל ואשר ניתן לניתוק מרשת התקשורת(, והמפעיל מתחייב להעבירם בשלמותם, 
 וכפי מצבם ערב סיום החוזה, לרשות. 

 ות או שינוין  התקנת תשתיות תקשורת בתוך מקומות השיר .0

במידה ויחפוץ המפעיל להתקין בתוך מקומות השירות תשתית תקשורת ו/או לערוך 
שינויים בתשתית התקשורת הקיימת במקום השירות )לרבות הוספה/התקנה/החלפה של 

להלן(, ייעשה זאת רק  11 ציוד קצה(, שלא באמצעות ספק הנס"ר הרשותי )כנזכר בסעיף 
 לאחר קבלת אישור הרשות מראש ובכתב, ובמקרה זה יחולו התנאים והנהלים הבאים: 
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 התקנת התשתית ו/או שינויה, בתוך מקומות השירות, יעשו רק באמצעות בעל .0.6
 "(.המתקיןהרלוונטי )להלן: "רישיון על פי כל דין למתן השירות 

כתנאי לתחילת התקנת התשתית ו/או שינויה יידרש המפעיל להמציא לאישור  .0.3
הרשות, תכנית מפורטת של ההתקנות שבכוונתו לבצע כאמור במקומות השירות, 

"(. תוכניות ההתקנהלרבות מיפוי מדויק של כל קווי התקשורת המתוכננים )להלן: "
במקרה של התקנת ציוד קצה יגיש המפעיל לאישור הרשות את פרטי ציוד הקצה 

 הרלוונטי. 

יובהר כי איסור השימוש בציוד "לא מורשה" )ובכלל זה כל ציוד שיתממשק באופן 
כלשהו לאיזו ממערכות התקשורת ולא קיבל את אישור הרשות מראש ובכתב(, נועד 

ל רשת התקשורת הרשותית, באופן שתת לאפשר את פעילותה התקינה והרציפה ש
תגרום עיכובים ו/או מערכת תקשורת אחת, הפועלת בש"ת לא תפריע לרעותה, ולא 

 השבתות במערכת כולה.  

הרשות רשאית שלא לאשר את תוכנית ההתקנה או לאשרה בשינויים הנדרשים לפי  .0.2
ו, יינתן לא שיקול דעתה המקצועי. אישור כאמור, ככל שיינתן ובשינויים ככל שידרש

יום מיום שיומצאו לרשות מלוא הפרטים הדרושים לבדיקת תכנית  22-יאוחר מ
 ההתקנה.

 תכנית התקנה תערך בהתאם לתקנים ולכללים שלהלן.  .0.4

 עיקרי תקני הרשות להתקנת תשתית תקשורת בתוך מקום השירות:

 (.CAT-5E ,CAT-7 CAT-6Eסלילת תשתית אחודה בלבד ) .6

 משולטת עד רמת הזוג בכל קצה.הסלילה תהיה  .3

 או ע"ג מובילי תקשורת. P.V.Cהסלילה תיפרס בתוך תעלות  .2

על המפעיל לפנות לראש צוות תשתיות ברשות, קודם לתחילת עבודתו של 
המתקין, לצורך קבלת הנחיותיו לעניין תקנים מפורטים נוספים, במידת הצורך, 

  על עבודת המתקין.להתקנת התשתיות ולהסדרת פיקוח מטעם הרשות 

 פי שיקול דעתה הבלעדי.-הרשות רשאית לעדכן תקנים וכללים אלה, מעת לעת, על

המפעיל מתחייב לאפשר לרשות ו/או למי מטעמה גישה מלאה ומידע מלא אל ועל  .0.5
המערכות שהתקין כאמור, בכל עת שהיא, לרבות במהלך התקנתן, ומתחייב כי 

 המתקין יפעל בהתאם להתחייבותו זו. 

המתקין שיפעל מטעם המפעיל בביצוע תכנית ההתקנה יהיה נתון לפיקוחה של  .0.1
 פי הוראותיה. -הרשות ו/או מי מטעמה, ויהיה חייב לפעול על

בתום התקנת התשתיות ימציא המפעיל לרשות תוכנית, חתומה ומאושרת על ידי  .0.1
( את ההתקנה של תשתיות התקשורת As-Madeהמתקין, ואשר משקפת בדיוק )

"(. לא תותר כל סטייה תכניות לאחר ביצועבמקומות השירות )להלן: " בפועל
 מתוכנית ההתקנה כפי שאושרה על ידי הרשות. 

המפעיל מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו שהתוכניות לאחר ביצוע, תשמשנה בעתיד 
לצרכי תיקונים, תוספות וכיו"ב, וכי הוא יישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה 
ישירים ו/או עקיפים, שיגרמו ו/או שנגרמו כתוצאה מאי דיוק ו/או טעות ו/או אי 

מפעיל כאמור, בין לרשות, בין בהירות בתוכניות לאחר ביצוע, שהוכנו על ידי ה
 למפעיל הנס"ר הרשותי ובין לאחרים שיסתמכו על התוכניות הללו.

במקרים מסוימים בהם יבוצע הפיקוח על ביצוע תכנית ההתקנה על ידי מפעיל  .0.8
הנס"ר הרשותי, תהא הרשות רשאית להורות כי בגין הטיפול בתוכנית ההתקנה 
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ן למפעיל הנס"ר הרשותי, דמי פיקוח ביצועה ישלם המפעיל במישריוהפיקוח על 
מערך  1% -בשיעור שייקבע על ידי הרשות )ואשר לא יעלה בכל מקרה על סך השווה ל

 העבודות ו/או השינויים(. 

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, התקנה ו/או הפעלה של תקשורת נתונים אלחוטית  .0.0
Wireless) המפעיל תבוצע רק , מכל הסוגים והתקנים( בתוך מקומות השירות של

לאחר אישור הרשות. תנאי מוקדם למתן אישור זה הינו שהרשת האלחוטית תיושם 
בתוך מקומות השירות של המפעיל ללא כל "זליגה" למקומות הציבוריים וללא כל 
הפרעה לכל רשת תקשורת אחרת, המצויה מחוץ למקומות השירות של המפעיל, 

מקרה הרשות תהא רשאית לקבוע את  פי הסטנדרטים הרשותיים. בכל-ותבוצע על
 תדרי וערוצי השידור, בהם ישתמש המפעיל.

לאחר מתן אישור הרשות והפעלת הרשת האלחוטית תהיה הרשות רשאית לבצע 
בדיקה כי אכן לא נגרמת הפרעה למערכותיה ו/או למערכות מי מלקוחותיה. 

דרש על מנת במקרים של הפרעות כאמור יבצע המפעיל באופן מידי כל התאמה שתי
למנוע הפרעה זו, על חשבונו ובאחריותו. לא ביצע המפעיל התאמה כאמור, תהיה 
הרשות רשאית להורות על ניתוק הרשת האלחוטית של המפעיל ואף לפעול בעצמה 

 לניתוקה, אגב הטלת כל ההוצאות בהן עמדה הרשות בניתוק הרשת על המפעיל.

לרשת תקשורת הנתונים הפנימית של  יובהר, כי אין בבדיקותיה ואישורה של הרשות
המפעיל, כדי להוות אישור או רישיון לחוקיות או תקינות הרשת, כנדרש בהוראות 
כל דין, וכי תנאי מוקדם נוסף להפעלתה הינו שבידי המפעיל כל ההיתרים 

 והרישיונות הנדרשים לכך לפי כל דין.  

 שירותי טלפוניה ותקשורת מחשבים .62

ותי טלפוניה ותקשורת מחשבים, אל מקום השירות שלו )הבועה(, ביקש המפעיל לקבל שיר
)ובכפוף  מפעיל הנס"ר הרשותירשאי המפעיל לקבלם, באמצעות הרשות ו/או באמצעות 

)ויחולו התנאים  ספק תקשורת מורשהלהלן( ו/או באמצעות  11 לתנאים המפורטים בסעיף 
לפי בחירת  -ניין )ובמקום בו קיימת יותר מחלופה אחת להלן(, לפי הע 12 המפורטים בסעיף 

 המפעיל(. 

 התקשרות עם מפעיל הנס"ר הרשותי  .66

מפעיל הנס"ר הרשותי מורשה על ידי הרשות, נכון למועד עריכת נספח זה, לספק 
(, שירותי 1.5.1 למשתמשים את השירותים הבאים: שירותי טלפוניה )כהגדרתם בסעיף 

תקשורת מחשבים )חיבור קווי נתונים אל מחוץ לגדר ש"ת בלבד(; שירותי גישה לאינטרנט; 
פריסת תשתית תקשורת בתוך הבועה, התקנת והעתקת קווים, מכירת ציוד קצה, קישור 

ולר; רכישת שירותים מספקי תקשורת שונים במידת הצורך; ושירותים נוספים, לספקי סל
אם יסוכמו בעתיד בכתב בינו לבין הרשות. להסרת ספק מובהר, כי מפעיל הנס"ר הרשותי 
אינו מורשה לספק למשתמשים קישור בין מחשבים אשר בין מתחמים בתוך ש"ת , אלא 

לעיל. המפעיל רשאי לפנות בכתב למנהל החוזה על מנת לברר האם  7.2 כאמור בסעיף 
שירות המבוקש על ידו הינו מסוג השירותים שמפעיל הנס"ר הרשותי מורשה לספק 

 למשתמשים.

הרשותי לספק, יחולו בחר המפעיל לקבל איזה מהשירותים אותם מורשה מפעיל הנס"ר 
 הכללים הבאים: 

המפעיל יתקשר עם מפעיל הנס"ר הרשותי, בהסכם לצורך קבלת איזה משירותים  .66.6
(. ההסכם עם מפעיל "ההסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי"המפורטים לעיל )להלן: 

הנס"ר הרשותי יעגן את העקרונות הקבועים בנספח זה, כמו גם את פירוט 
הנס"ר הרשותי למפעיל, את המועדים לנתינתם ואת השירותים שיעניק מפעיל 

התמורה שתשולם בעדם, ותוקפו יהא כפוף לתוקף ההסכם בין הרשות לבין מפעיל 
הנס"ר הרשותי. מובהר ומוסכם בזה, כי הרשות לא תהיה צד להסכם שבין המפעיל 
למפעיל הנס"ר הרשותי, ומפעיל הנס"ר הרשותי יהיה אחראי בלעדית, כלפי המפעיל, 
לכל בעיה שתתעורר, ככל שתתעורר, ברשת התקשורת הרשותית שבשימושו של 
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המפעיל ו/או בביצועו ויישומו של ההסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי. בכל מקרה, 
 למפעיל לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד הרשות בעניינים אלה. 

שת מפעיל הנס"ר הרשותי יהיה אחראי כלפי הרשות לניהול, תפעול ותחזוקת ר .66.3
[, ויעניק למפעילים השונים ב VLANהתקשורת הרשותית על כל מכלוליה ]למעט 

בש"ת, בכללם המפעיל, שירותי תחזוקה ברמה נאותה, כפי שיפורט בהסכם עם 
מפעיל הנס"ר הרשותי. בתוך כך מפעיל הנס"ר הרשותי מפעיל מרכז תמיכה ייעודי 

 (. Help Deskלרשות שדות התעופה ולמפעילים השונים )

המחירים עבור שירותי הטלפוניה פנים ארצית, שירותי חיוג בתוך ש"ת  ושירותי  .66.2
האחזקה בגין שירותים אלו, יהיו על פי המחירון הקבוע בהסכם שבין הרשות לבין 
מפעיל הנס"ר הרשותי )על כל ההוראות המתייחסות אליו, לרבות מנגנוני הצמדה(. 

סוכמו בין הרשות לבין מפעיל הנס"ר הוראה זו תחול אף ביחס לשירותים נוספים שי
הרשותי מעת לעת כשירותים שמחירם למשתמשים הנו קבוע מראש. מובהר בהקשר 
זה כי ההתקשרות של הרשות עם מפעיל הנס"ר הרשותי נעשתה בדרך של מכרז שבו 
התקיימה תחרות, בין היתר, על מחירי השירותים השונים שמפעיל הנס"ר הורשה 

יתר השירותים אותם רשאי מפעיל הנס"ר הרשותי לספק,  לספק. המחירים עבור
 יקבעו בהסכמה בין מפעיל הנס"ר הרשותי לבין המפעיל. 

ידוע למפעיל, כי על פי תנאי ההסכם שבין הרשות לבין מפעיל הנס"ר הרשותי, רשאי  .66.4
המפעיל שהתקשר בהסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי, להודיע על רצונו בהפסקת 

 ימים.  1הנס"ר הרשותי, בהודעה מראש ובכתב בת  ההתקשרות עם מפעיל

 קבלת שירותי תקשורת באמצעות ספק תקשורת מורשה .63

המפעיל יהא רשאי לקבל את שירותי התקשורת הבאים: מפ"א, חיוג בינלאומי,  .63.6
קווים ישירים, גישה לאינטרנט, תמסורות, טלוויזיה רב ערוצית ושירותים נלווים 

אשר אוחז בהרשאה תקפה מאת הרשות לספק  לשירותים אלו מכל ספק תקשורת
(. המפעיל "ספק תקשורת מורשה"למשתמשים את השירותים האמורים )להלן: 

יהא רשאי לפנות למנהל החוזה מטעם הרשות בכתב בכל עת על מנת לקבל את 
רשימת ספקי התקשורת המורשים התקפה לאותו מועד וכן לוודא כי השירות 

חד שירות נלווה( הינו מסוג השירותים שאספקתם המבוקש על ידו )לרבות ובמיו
 מותרת על ידי ספק תקשורת מורשה. 

ההתקשרות בין המפעיל לבין ספק התקשורת המורשה תהא בהתאם להסכם ביניהם  .63.3
( שתוקפו יהא כפוף לתוקף ההסכם בין הרשות לבין ספק"-"הסכם המפעיל)להלן: 

ת לא תהיה צד להסכם ספק התקשורת המורשה. מובהר ומוסכם בזה, כי הרשו
ספק, וספק התקשורת המורשה יהיה אחראי בלעדית, כלפי המפעיל, לכל -המפעיל

בעיה שתתעורר, ככל שתתעורר, בתשתיות התקשורת, לרבות ברשת התקשורת 
ספק. בכל -הרשותית שבשימושו של המפעיל ו/או בביצועו ויישומו של הסכם המפעיל

 יעה כנגד הרשות בעניינים אלה.מקרה, למפעיל לא תהיה כל טענה או תב

בחתימתו על החוזה מסכים ומאשר המפעיל, כי הרשות תהיה רשאית לקבל ממפעיל  .62
אודות היקף השיחות  מצרפייםהנס"ר הרשותי ו/או מספקי תקשורת מורשים נתונים 

שיוצרו על ידו )להבדיל מפרטי שיחות מסוימות שקיים המפעיל או מכל מידע פרטי דומה 
של שירותים שרכש ממפעיל הנס"ר הרשותי או מספקי התקשורת  קבוצותות אחר(, ואוד

המורשים, כמו גם מידע לגבי חיובי מפעיל הנס"ר הרשותי או הספקים המורשים בגין 
 תנועה זו ובין שירותים אלו.  
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 הוראות ביחס לרשת המחשבים .64

 חיבור רשת מחשבים בין מקומות השירות ואל מחוץ לש"ת .64.6

לחבר את מקומות השירות אשר ברשותו באמצעות רשת המחשבים של בחר המפעיל 
 הרשות, וקיבל את הסכמת הרשות לכך, יבוצע החיבור באופן שלהלן:

( תחובר אל מתג LANרשת התקשורת של המפעיל במקום שירות מסויים ) .64.6.6
התקשורת המצוי בחדר התקשורת הסמוך למקום השירות של המפעיל 

 .CAT-7 או CAT 5E, CAT 6Eבאמצעות קו תקשורת מסוג 

לשם המחשה שני  - VLANהתקשורת בין מספר מתחמים של המפעיל ) .64.6.3
( תושג בדרך של חיבור מקום השירות LAN2 -ו LAN1מתחמים שיכונו 

( למתג התקשורת הקרוב אליו, משם באמצעות רשת LAN 1האחד )
המחשבים של הרשות חיבור אל מתג התקשורת הקרוב למקום השירות 

(, וממתג זה חיבור לחלק האחר של רשת LAN 2המפעיל ) האחר של
 המחשבים הפנימית של המפעיל, וכך חוזר חלילה. 

, Ethernetגבי רשת המחשבים של הרשות יעשה על גבי תווך -הקישור על .64.6.2
 Mbpsהמאפשר שימוש בפרוטוקולים מקובלים שונים, והוא ניתן בקצב של 

 .Mbps 622או 62

ים לקבלתו ייקבעו על ידי הרשות במועד מתן עלות השירות ותנאים נוספ .64.6.4
אישורה ומתן השירות, ויפורטו בתוספת לנספח זה שתיחתם על ידי 

 הצדדים. 

הרשות תהא רשאית לנתק את רשת המחשבים מעת לעת, לרבות לצורך  .64.6.5
תחזוקתה ולצורך איתור תקלות, וזאת, ככל הניתן, לאחר שתימסר למפעיל 

 ן.הודעה על כוונת הרשות לעשות כ

במידה ויחפוץ המפעיל לחבר את רשת המחשבים שלו אל מחשב/ים המצויים מחוץ  .64.3
לתחומי ש"ת , או לחבר בין שני מתחמים שלו שלא באמצעות רשת המחשבים של 
הרשות, הוא יהיה רשאי לעשות זאת באמצעות קווים ישירים, ובהתאם להוראת 

 לעיל ]קישור אל רשת הבזק הציבורית[. 7.4 סעיף 

בכל מקרה לא יבצע המפעיל קישור בין מתחמיו השונים באמצעות רשת תקשורת  .64.2
 אלחוטית.

 הוראות נוספות   .64.4

 המפעיל מאשר ומצהיר, כי ידוע לו שעל מנת להשיא את רווחיות פעילות .64.4.6
המפעילים השונים בש"ת , עשויה הרשות לאפשר למפעילים לפעול על פי 

בנוגע לפעילויות המתקיימות בש"ת, בין היתר, ביחס  (on-line)מידע מקוון 
באמצעות התחברותם  –למועדי טיסות, תנועות נוסעים ומאפייניה, וזאת 

לרשת תקשורת המחשבים האקטיבית של הרשות. החיבור לרשת 
הרשות והשירותים שיינתנו באמצעותה יהיו על פי תעריפים המחשבים של 

 שייקבעו על ידי הרשות ויעודכנו מעת לעת. 

המותקנות במקומות השירות  הקופות הרושמותהמפעיל מתחייב כי  .64.4.3
תהיינה ניתנות לחיבור למאגר מידע מרכזי שתפעיל הרשות, ולבקשת 

אמור, כך הרשות יחבר המפעיל את הקופות הרושמות למאגר המידע ה
לגבי פעילות המפעיל, אשר  (On-line)שהרשות תוכל לקבל מידע מקוון 

בגינה משולמים דמי הרשאה או לקבל מידע זה בכל צורה אחרת של העברת 
 מידע לא מקוון בתיאום עם המפעיל. 
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 הוראות לגבי מערכות מתח נמוך מאוד .65

 מערכות מתח נמוך מאוד בתוך מקומות השירות התקנת .65.6

המפעיל יהיה רשאי להתקין את מערכות המתח הנמוך, אשר בתוך מקומות השירות 
שלו, באמצעות הרשות או הגורם שנבחר על ידה לשם כך או באמצעות גורם מוסמך 

 אחר מטעמו של המפעיל לאחר קבלת אישור מהרשות. 

ידי -הרשות תהיה רשאית לקבוע תקנים וכללים לעניין סוג המערכות שיותקנו על
פי תקנים וכללים אלה, -המפעיל בתוך מקומות השירות, והמפעיל מתחייב לפעול על

 במידה ויקבעו. 

בלי לגרוע מכלליות האמור, המפעיל יהיה חייב, בכל מקרה, לעמוד בתקנים 
ו על ידו במקומות השירות, כפי שנקבעו על ידי והכללים לעניין סוג המערכות שיותקנ

, כגון בש"ת הרשות לגבי מערכות מתח נמוך מאוד, המתממשקות למערכות אחרות 
 מערכות: גילוי אש, טלוויזיה במעגל סגור )טמ"ס(  וכיו"ב. 

 הקצאת מערכות מתח נמוך מאוד לשימוש המפעיל  .65.3

תח נמוך מאוד מסחריים קיימת אפשרות שהרשות תעניק למפעיל בעתיד שירותי מ
שונים )כדוגמת מערכת קשר אלחוט, כריזה, בקרת מעברים, טמ"ס, אינטרקום 
וכיו"ב(. ככל שהדבר יאושר על ידי הרשות, תקצה הרשות לשימוש המפעיל מערכות 
מתח נמוך מאוד, ותעניק לו הרשאה להשתמש בהן, והמפעיל מתחייב להשתמש 

קרונות שיקבעו מעת לעת בתוספות לנספח במערכות אלו, הכל בהתאם לפרטים ולע
זה, ואשר עם חתימתן על ידי המפעיל ועל ידי הרשות יראו אותן כחלק בלתי נפרד 

 מהחוזה.

הרשות תהא רשאית לנתק, מעת לעת, את מערכת המתח הנמוך שתקצה לשימוש 
ככל הניתן, לאחר  -המפעיל, לרבות לצורך תחזוקתן ולצורך איתור תקלות, וזאת 

 ר למשתמש הודעה על כוונת הרשות לעשות כן.שתימס

 הבעלות במערכות המתח הנמוך מאוד .65.2

מערכות מתח נמוך מאוד שתוקצינה כאמור לשימוש המפעיל, מוקמות על ידי 
הרשות והינן בבעלות הרשות. המפעיל לא יכניס כל שינוי במערכות אלו, לא יבצע 

סיף רשתות משלו אלא בתוך בהן כל פעולה )זולת השימוש שמכח הרשאה זו(, ולא יו
 מתחמיו ובהתאם להוראות נספח זה.

לעיל ]בעלות[ יחולו אף על מערכות מתח  8 למען הסר ספק מובהר, כי הוראות סעיף 
 נמוך מאוד. 

 טלוויזיה רב ערוצית )טל"כ( .61

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בנספח זה, מובהר, כי חיבורה ו/או אספקתה של 
במקומות השירות יבוצע אך ורק על ידי בעל הרשאה לשידורי  טלוויזיה רב ערוצית

טלוויזיה מטעם הרשות )כפי שנבחר או ייבחר על ידי הרשות מעת לעת(, בהתאם להוראות 
התאם לכללים שיחולו מכוח ההתקשרות שבין הרשות לבעל ההרשאה לעיל וב 12 סעיף 

 האמור. 

המפעיל אינו מורשה להתקין אנטנות או להתחבר בחיבורים נוספים המגיעים מחוץ למבנה 
 הרשות. 

בהקשר זה מאשר המפעיל כי הודע לו, כי חל איסור על "השמעה פומבית" של שידורי 
ה מכל סוג(, אלא אם יש לבעל ההרשאה רישיון טלוויזיה )לרבות שידורי רדיו ומוסיק

להשמעה פומבית בתוקף המתאים להרשאה שבידו והדבר אושר במפורש ובכתב למפעיל על 
 ידי בעל ההרשאה. 
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 )חיפה( 2'הנספח כ

 נספח מערכות תקשורת בש"ת חיפה )כולל טלפוניה, תקשורת מחשבים ומתח נמוך מאוד(

 מבוא

. למעט אם הדבר אינו מתיישב עם ההיגיון, למונחים הנזכרים בנספח זה תהא הגדרות .61
 (. "החוזה"המשמעות הנתונה להם בחוזה העיקרי )שמסמך זה מהווה נספח לו, להלן: 

I.  "על פי בעל ההרשאה  –בנספח זה משמע  הנזכר"המפעיל
 החוזה העיקרי, יהא כינויו בחוזה אשר יהיה. 

II. "טלפוניה )כולל  תקשורתרשתות כבילה;  – "מערכות תקשורת
"מערכות מתח נמוך  מתגים/מרכזיות(, תקשורת מחשבים;

-מאוד" כמשמעותן בתקנות הבטיחות בעבודה )חשמל(, תש"ן
(, CATV"כ )טללרבות: מערכות כריזה; בקרת מעברים,  6002

 (, מערכות גילוי אש, אינטרקום וכיו"ב(. CCTV"ס )טמ

III.  "שירות תקשורת ו/או חיבור קבלת  –"פעילות תקשורת
מערכות תקשורת קיימת ו/או התקנת תשתיות ו/או ציוד 

  המהווה חלק ממערכות תקשורת.

IV.  "12 כהגדרתו בסעיף  –"ספק תקשורת מורשה.I  .להלן 

V. "הוראות נספח זה מתייחסות לסוגי  -" התקשורת שירותי
 השירותים הבאים: 

שירותי טלפוניה, לרבות שיחות פנים ארציות,  (6
שיחות בינלאומיות, ושיחות פנימיות בתוך 

 מתחם ש"ת חיפה. 

 שירותי תקשורת מחשבים. (3

 שירותי מתח נמוך מאוד.   (2

רב  טלוויזיה(, ISPשירותי גישה לאינטרנט ) (4
שירותים נלווים לאיזה מהשירותים  ,ערוצית
 הנ"ל. 

שירותי תקשורת שיתווספו  –שירותים חדשים  (5
בעתיד, ויחולו לגביהם הוראות שתפורסמנה על 

 ידי הרשות מעת לעת. 

 כלליות הוראות

המפעיל מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו שהרשות הקימה ומפעילה בש"ת חיפה  .3
תשתיות ורשת למערכות תקשורת )טלפוניה, נתונים ומתח נמוך מאוד( פרטית 

(, אשר בהקמתה השקיעה "הרשותית רתוהתקש"רשת וייחודית )להלן: 
 משאבים ניכרים ביותר.

המפעיל מוסיף ומצהיר, כי הובא לידיעתו כי לאור ניסיון העבר, ומטעמים שונים,  .2
בטיחותיים, טעמים ביטחוניים, טעמי אבטחת מידע, -בכללם: טעמים תעופתיים

כמו גם טעמים של תפעול תקין ויעיל של ש"ת חיפה, בחרה הרשות להפעיל את 
בלבד תשמש את כל רשת התקשורת הרשותית כרשת יחידה, ואחידה, קרי: היא 

להלן(, והקמתה, הפעלתה  5 המפעילים השונים בנמל )בכפוף לחריג בסעיף 
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ותחזוקתה תעשה על בסיס אחיד, באמצעות הרשות ו/או באמצעות מפעיל 
"( ו/או ובאמצעות קבלני כבילה מפעיל הנס"ר הרשותישירותי נס"ר )להלן: "

( ו/או באמצעות כל גורם אחר "התשתיות"קבלני אותם בחרה הרשות )להלן: 
 מטעם הרשות. 

המפעיל לקיים את  בהתקשרותו בחוזה מתחייב פעילות מחוץ למקומות השירות. .4
כל פעילות התקשורת )כהגדרתה לעיל( שלו אשר מחוץ למקומות השירות שלו 
)"הבועה"( אך ורק באמצעות רשת התקשורת הרשותית. כמו כן מתחייב 
המפעיל, כי לאחר קבלת החזקה במקומות השירות, הוא לא יתקין מערכות 

עשה שינויים כלשהם תקשורת ו/או תשתיות תקשורת, לא יפעיל ציוד קצה, לא יי
בתשתיות התקשורת שמחוץ למקומות השירות שלו, בעצמו או באמצעות 
אחרים, ולא יעשה כל שימוש בקווי תקשורת אחרים מאשר אלו של רשת 
התקשורת הרשותית, ללא קבלת הסכמתה של הרשות לכך, מראש ובכתב, אלא 

 בכפוף להוראות נספח זה.

( )לרבות התקנת הבועהמות השירות )מקו בתוךשל המפעיל  פעילות התקשורת .5
תשתיות תקשורת פאסיבית ו/או שינויין( תיעשה באחריות המפעיל, בהתאם 

 להלן(. 9 לכללים שיפורטו בהמשך )ראה סעיף 

 הוראות כלליות לעניין תשתיות

לעיל מובהר, כי במקרים  4 למרות האמור בסעיף  .השירות למקום קישוריות .1
חריגים, וביחס למיקומים מסוימים בש"ת חיפה בהם לא קיימת רשת התקשורת 
הרשותית, יהא המפעיל רשאי לבקש את הקישור הנדרש למקום השירות שלו 

הרשות, על פי שיקול דעתה  לרשת התקשורת הרשותית ובקשתו תידון על ידי
הבלעדי והמוחלט. אישרה הרשות את הקישור המבוקש, תודיע למפעיל את עלות 
העבודות הנדרשות לביצוע הקישור אשר תושת על המפעיל, ואת יתר התנאים 
הרלוונטיים לביצועו, והצדדים יסכמו מראש ובכתב, בתוספת שתיחתם ותהווה 

 ות הרלוונטיות לאמור לעיל. חלק בלתי נפרד מנספח זה, את ההורא

מפעיל אשר ברשותו מספר מקומות שירות  .משתמש מתחמי בין קישוריות .1
לא יהיה רשאי לבצע חיבור ישיר בין מקומות נפרדים )מבחינה גיאוגרפית(, 

 השירות השונים שלו זה לזה, אלא באמצעות אחת מן החלופות הבאות:  

I.  לטלפוניה[ שימוש במרכזיות הרשות על ידי קבלת שירות חיוג[
להלן  11 פנימי מאת מפעיל הנס"ר הרשותי, כמפורט בסעיף 

 ]התקשרות עם מפעיל הנס"ר הרשותי[. 

II.  רשת מחשבים[ שימוש באמצעות רשת המחשבים של הרשות[
(VLAN כמפורט בסעיף ,) 14.I  להלן באמצעות הרשות. חלופה זו

אינה קיימת בש"ת חיפה נכון למועד פרסומו של נספח 
התקשורת. יחד עם זאת, וככל שבעתיד תבחר הרשות לאפשר 
שימוש ברשת המחשבים שלה כמפורט לעיל, ייעשה הדבר בכפוף 

 להלן.  14 רטות בסעיף להוראות המפו

III.  מתח נמוך מאוד[ שימוש באמצעות רשת התקשורת הרשותית[
 להלן.  15 כמפורט בסעיף 

IV.  קישור של כל אחד ממקומות השירות אל רשת הבזק הציבורית
)העוברת מחוץ למתחמי הרשות( בנפרד, באמצעות ספק הנס"ר 

( או באמצעות ספק תקשורת מורשה 11 הרשותי )כאמור בסעיף 
 (.12 )כאמור בסעיף 

על אף הוראת כל דין, כל התקנה וכל שינוי שיבצע המפעיל בתשתיות איזו  .בעלות .8
ממערכות התקשורת בתוך מקומות השירות או מחוץ להם )אם יותר לו(, בין 
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ובין באמצעות מתקין אחר ו/או באמצעות  באמצעותו של מפעיל הנס"ר הרשותי
ספק תקשורת מורשה, יהיו, ממועד התקנתם, קניינה הבלעדי של הרשות )למעט 

ידי המפעיל ואשר ניתן לניתוק מרשת -ציוד קצה שנרכש ו/או נשכר על
התקשורת(, והמפעיל מתחייב להעבירם בשלמותם, וכפי מצבם ערב סיום החוזה, 

 לרשות. 

 שורת בתוך מקומות השירות או שינוין  התקנת תשתיות תק .5

במידה ויחפוץ המפעיל להתקין בתוך מקומות השירות תשתית תקשורת ו/או לערוך 
שינויים בתשתית התקשורת הקיימת במקום השירות )לרבות הוספה/התקנה/החלפה של 

להלן(, ייעשה זאת רק  11 ציוד קצה(, שלא באמצעות ספק הנס"ר הרשותי )כנזכר בסעיף 
 לאחר קבלת אישור הרשות מראש ובכתב, ובמקרה זה יחולו התנאים והנהלים הבאים: 

I.  התקנת התשתית ו/או שינויה, בתוך מקומות השירות, יעשו רק
פי כל דין למתן השירות הרלוונטי באמצעות בעל רישיון על 

 "(.המתקין)להלן: "

II.  כתנאי לתחילת התקנת התשתית ו/או שינויה יידרש המפעיל
להמציא לאישור הרשות, תכנית מפורטת של ההתקנות 
שבכוונתו לבצע כאמור במקומות השירות, לרבות מיפוי מדויק 

"(. תוכניות ההתקנהשל כל קווי התקשורת המתוכננים )להלן: "
קרה של התקנת ציוד קצה יגיש המפעיל לאישור הרשות את במ

 פרטי ציוד הקצה הרלוונטי. 

יובהר כי איסור השימוש בציוד "לא מורשה" )ובכלל זה כל ציוד שיתממשק באופן 
כלשהו לאיזו ממערכות התקשורת ולא קיבל את אישור הרשות מראש ובכתב(, נועד 

התקשורת הרשותית, באופן שתת לאפשר את פעילותה התקינה והרציפה של רשת 
מערכת תקשורת אחת, הפועלת בש"ת חיפה לא תפריע לרעותה, ולא תגרום עיכובים 

 ו/או השבתות במערכת כולה.  

III.  הרשות רשאית שלא לאשר את תוכנית ההתקנה או לאשרה
בשינויים הנדרשים לפי שיקול דעתה המקצועי. אישור כאמור, 

יום  22-, יינתן לא יאוחר מככל שיינתן ובשינויים ככל שידרשו
מיום שיומצאו לרשות מלוא הפרטים הדרושים לבדיקת תכנית 

 ההתקנה.

IV.  .תכנית התקנה תערך בהתאם לתקנים ולכללים שלהלן 

 :השירות מקוםעיקרי תקני הרשות להתקנת תשתית תקשורת בתוך 

 הסלילה תהיה משולטת עד רמת הזוג בכל קצה. .6

 או ע"ג מובילי תקשורת. P.V.Cהסלילה תיפרס בתוך תעלות  .3

על המפעיל לפנות לראש צוות תשתיות ברשות, קודם לתחילת עבודתו של 
המתקין, לצורך קבלת הנחיותיו לעניין תקנים מפורטים נוספים, במידת הצורך, 

  להתקנת התשתיות ולהסדרת פיקוח מטעם הרשות על עבודת המתקין.

 פי שיקול דעתה הבלעדי.-דכן תקנים וכללים אלה, מעת לעת, עלהרשות רשאית לע

V.  המפעיל מתחייב לאפשר לרשות ו/או למי מטעמה גישה מלאה
ומידע מלא אל ועל המערכות שהתקין כאמור, בכל עת שהיא, 
לרבות במהלך התקנתן, ומתחייב כי המתקין יפעל בהתאם 

 להתחייבותו זו. 
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VI.  תכנית ההתקנה יהיה המתקין שיפעל מטעם המפעיל בביצוע
נתון לפיקוחה של הרשות ו/או מי מטעמה, ויהיה חייב לפעול 

 פי הוראותיה. -על

VII.  בתום התקנת התשתיות ימציא המפעיל לרשות תוכנית, חתומה
( את As-Madeומאושרת על ידי המתקין, ואשר משקפת בדיוק )

ההתקנה של תשתיות התקשורת בפועל במקומות השירות 
"(. לא תותר כל סטייה מתוכנית אחר ביצועתכניות ל)להלן: "

 ההתקנה כפי שאושרה על ידי הרשות. 

מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו שהתוכניות לאחר ביצוע, תשמשנה בעתיד  מפעילה
ישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה י וכיו"ב, וכי הואלצרכי תיקונים, תוספות 

ישירים ו/או עקיפים, שיגרמו ו/או שנגרמו כתוצאה מאי דיוק ו/או טעות ו/או אי 
רשות, בין כאמור, בין ל מפעילשהוכנו על ידי הלאחר ביצוע, בהירות בתוכניות 

 ובין לאחרים שיסתמכו על התוכניות הללו.למפעיל הנס"ר הרשותי 

VIII. ע הפיקוח על ביצוע תכנית ההתקנה יבוצ בהםמסוימים  במקרים
 כי להורות רשאית הרשות תהא, הרשותיעל ידי מפעיל הנס"ר 

הטיפול בתוכנית ההתקנה והפיקוח על ביצועה ישלם  בגין
 בשיעור פיקוח דמי, הרשותיהמפעיל במישרין למפעיל הנס"ר 

 השווה סך)ואשר לא יעלה בכל מקרה על  הרשות ידי על שייקבע
 (. השינויים/או ו ודותהעב מערך 1% -ל

IX. התקנה ו/או הפעלה של  ,בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל
, מכל הסוגים והתקנים( (Wirelessתקשורת נתונים אלחוטית 

של המפעיל תבוצע רק לאחר אישור  השירותבתוך מקומות 
הרשות. תנאי מוקדם למתן אישור זה הינו שהרשת האלחוטית 

של המפעיל ללא כל "זליגה"  השירותתיושם בתוך מקומות 
למקומות הציבוריים וללא כל הפרעה לכל רשת תקשורת אחרת, 

פי -של המפעיל, ותבוצע על השירותהמצויה מחוץ למקומות 
הסטנדרטים הרשותיים. בכל מקרה הרשות תהא רשאית לקבוע 

 את תדרי וערוצי השידור, בהם ישתמש המפעיל.

האלחוטית תהיה הרשות רשאית לבצע לאחר מתן אישור הרשות והפעלת הרשת 
בדיקה כי אכן לא נגרמת הפרעה למערכותיה ו/או למערכות מי מלקוחותיה. 
במקרים של הפרעות כאמור יבצע המפעיל באופן מידי כל התאמה שתידרש על מנת 
למנוע הפרעה זו, על חשבונו ובאחריותו. לא ביצע המפעיל התאמה כאמור, תהיה 

ניתוק הרשת האלחוטית של המפעיל ואף לפעול בעצמה  הרשות רשאית להורות על
 לניתוקה, אגב הטלת כל ההוצאות בהן עמדה הרשות בניתוק הרשת על המפעיל.

יובהר, כי אין בבדיקותיה ואישורה של הרשות לרשת תקשורת הנתונים הפנימית של 
ת שיון לחוקיות או תקינות הרשת, כנדרש בהוראויהמפעיל, כדי להוות אישור או ר

כל דין, וכי תנאי מוקדם נוסף להפעלתה הינו שבידי המפעיל כל ההיתרים 
 שיונות הנדרשים לכך לפי כל דין.  יוהר

 שירותי טלפוניה ותקשורת מחשבים .10

ביקש המפעיל לקבל שירותי טלפוניה ותקשורת מחשבים, אל מקום השירות שלו )הבועה(, 
)ובכפוף  הרשותיהנס"ר  מפעילרשאי המפעיל לקבלם, באמצעות הרשות ו/או באמצעות 

)ויחולו התנאים  מורשה תקשורת ספקלהלן( או באמצעות  10 לתנאים המפורטים בסעיף 
לפי בחירת  -להלן(, לפי העניין )ובמקום בו קיימת יותר מחלופה אחת  12 המפורטים בסעיף 

 המפעיל. 
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 התקשרות עם מפעיל הנס"ר הרשותי  .11

מורשה על ידי הרשות, נכון למועד עריכת נספח זה, לספק  מפעיל הנס"ר הרשותי
(, שירותי (V.1.1 למשתמשים את השירותים הבאים: שירותי טלפוניה )כהגדרתם בסעיף 

תקשורת מחשבים )חיבור קווי נתונים אל מחוץ לגדרי ש"ת חיפה בלבד(; שירותי גישה 
לאינטנרט; פריסת תשתית תקשורת בתוך הבועה, התקנת והעתקת קווים, מכירת ציוד 

ים מספקי תקשורת שונים במידת הצורך; קצה, קישור לספקי סלולר; רכישת שירות
ושירותים נוספים, אם יסוכמו בעתיד בכתב בינו לבין הרשות. להסרת ספק מובהר, כי 
מפעיל הנס"ר הרשותי אינו מורשה לספק למשתמשים קישור בין מחשבים אשר בין 

לעיל. המפעיל רשאי לפנות בכתב  II.7 מתחמים בתוך ש"ת חיפה, אלא כאמור בסעיף 
למנהל החוזה על מנת לברר האם שירות המבוקש על ידו הינו מסוג השירותים שמפעיל 

 הנס"ר הרשותי מורשה לספק למשתמשים.

בחר המפעיל לקבל איזה מהשירותים אותם מורשה מפעיל הנס"ר הרשותי לספק, יחולו 
 הכללים הבאים: 

I.  המפעיל יתקשר עם מפעיל הנס"ר הרשותי, בהסכם לצורך
קבלת איזה משירותים המפורטים לעיל )להלן: "ההסכם עם 

עם מפעיל הנס"ר הרשותי  מפעיל הנס"ר הרשותי"(. ההסכם
ועים בנספח זה, כמו גם את פירוט יעגן את העקרונות הקב

השירותים שיעניק מפעיל הנס"ר הרשותי למפעיל, את המועדים 
לנתינתם ואת התמורה שתשולם בעדם, ותוקפו יהא כפוף 

. מובהר לתוקף ההסכם בין הרשות לבין מפעיל הנס"ר הרשותי
ומוסכם בזה, כי הרשות לא תהיה צד להסכם שבין המפעיל 

ומפעיל הנס"ר הרשותי יהיה אחראי  למפעיל הנס"ר הרשותי,
בלעדית, כלפי המפעיל, לכל בעיה שתתעורר, ככל שתתעורר, 
ברשת התקשורת הרשותית שבשימושו של המפעיל ו/או בביצועו 
ויישומו של ההסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי. בכל מקרה, 
למפעיל לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד הרשות בעניינים 

 אלה. 

II. הרשותי יהיה אחראי כלפי הרשות לניהול, תפעול  מפעיל הנס"ר
ותחזוקת רשת התקשורת הרשותית על כל מכלוליה ]למעט 

VLAN ,ויעניק למפעילים השונים בש"ת חיפה, בכללם המפעיל ,]
שירותי תחזוקה ברמה נאותה, כפי שיפורט בהסכם עם מפעיל 
הנס"ר הרשותי. בתוך כך מפעיל הנס"ר הרשותי מפעיל מרכז 

 Helpייעודי לרשות שדות התעופה ולמפעילים השונים ) תמיכה

Desk .) 

III.  המחירים עבור שירותי הטלפוניה פנים ארצית, שירותי חיוג
בתוך מתחם ש"ת חיפה, ושירותי האחזקה בגין שירותים אלו, 
יהיו על פי המחירון הקבוע בהסכם שבין הרשות לבין מפעיל 

)על כל ההוראות המתייחסות אליו, לרבות  הנס"ר הרשותי
מנגנוני הצמדה(. הוראה זו תחול אף ביחס לשירותים נוספים 
שיסוכמו בין הרשות לבין מפעיל הנס"ר הרשותי מעת לעת 
כשירותים שמחירם למשתמשים הנו קבוע מראש. מובהר 
בהקשר זה כי ההתקשרות של הרשות עם מפעיל הנס"ר הרשותי 

רז שבו התקיימה תחרות, בין היתר, על נעשתה בדרך של מכ
מחירי השירותים השונים שמפעיל הנס"ר הורשה לספק. 
המחירים עבור יתר השירותים אותם רשאי מפעיל הנס"ר 
הרשותי לספק, יקבעו בהסכמה בין מפעיל הנס"ר הרשותי לבין 

 המפעיל. 

IV.  ידוע למפעיל, כי על פי תנאי ההסכם שבין הרשות לבין מפעיל
שותי, רשאי המפעיל שהתקשר בהסכם עם מפעיל הנס"ר הר
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הנס"ר הרשותי, להודיע על רצונו בהפסקת ההתקשרות עם 
 ימים.  1מפעיל הנס"ר הרשותי, בהודעה מראש ובכתב בת 

 מורשה תקשורת ספק באמצעות תקשורתשירותי  קבלת .63

I.  ,המפעיל יהא רשאי לקבל את שירותי התקשורת הבאים: מפ"א
ינטרנט, תמסורות, טלויזיה רב ערוצית חיוג בינלאומי, גישה א

ושירותים נלווים לשירותים אלו מכל ספק תקשורת אשר אוחז 
בהרשאה תקפה מאת הרשות לספק למשתמשים את השירותים 

(. המפעיל יהא רשאי "מורשה תקשורת"ספק האמורים )להלן: 
לפנות למנהל החוזה מטעם הרשות בכתב בכל עת על מנת לקבל 

תקשורת המורשים התקפה לאותו מועד וכן את רשימת ספקי ה
לוודא כי השירות המבוקש על ידו )לרבות ובמיוחד שירות נלווה( 
הינו מסוג השירותים שאספקתם מותרת על ידי ספק תקשורת 

 מורשה. 

II.  ההתקשרות בין המפעיל לבין ספק התקשורת המורשה תהא
( ספק"-המפעיל"הסכם בהתאם להסכם ביניהם )להלן: 

כפוף לתוקף ההסכם בין הרשות לבין ספק  שתוקפו יהא
התקשורת המורשה. מובהר ומוסכם בזה, כי הרשות לא תהיה 

ספק, וספק התקשורת המורשה יהיה -צד להסכם המפעיל
אחראי בלעדית, כלפי המפעיל, לכל בעיה שתתעורר, ככל 
שתתעורר, בתשתיות התקשורת, לרבות ברשת התקשורת 

/או בביצועו ויישומו של הרשותית שבשימושו של המפעיל ו
ספק. בכל מקרה, למפעיל לא תהיה כל טענה או -הסכם המפעיל

 תביעה כנגד הרשות בעניינים אלה.

בחתימתו על החוזה מסכים ומאשר המפעיל, כי הרשות תהיה רשאית לקבל  .62
אודות  מצרפייםממפעיל הנס"ר הרשותי ו/או מספקי תקשורת מורשים נתונים 

היקף השיחות שיוצרו על ידו )להבדיל מפרטי שיחות מסוימות שקיים המפעיל או 
של שירותים שרכש ממפעיל הנס"ר  קבוצותמכל מידע פרטי דומה אחר(, ואודות 

הרשותי או מספקי התקשורת המורשים, כמו גם מידע לגבי חיובי מפעיל הנס"ר 
 שירותים אלו.   הרשותי או הספקים המורשים בגין תנועה זו ובין

 הוראות ביחס לרשת המחשבים  .14

I. חיבור רשת מחשבים בין מקומות השירות ואל מחוץ לנמל 

נכון למועד פרסומו של נספח זה חלופה זו של קישור מקומות השירות של המפעיל 
באמצעות רשת המחשבים של הרשת אינה זמינה. יחד עם זאת, ככל שבעתיד תבחר 

שבים שלה, והמפעיל יבקש לעשות שימוש הרשות לאפשר שימוש ברשת המח
 בחלופה זו ויקבל את הסכמת הרשות לכך, יבוצע החיבור באופן שלהלן:  

רשת התקשורת של המפעיל במקום שירות  (6
( תחובר אל מתג התקשורת LANמסויים )

המצוי בחדר התקשורת הסמוך למקום השירות 
 CATשל המפעיל באמצעות קו תקשורת מסוג 

5E, CAT 6E או CAT-7. 

התקשורת בין מספר מתחמים של המפעיל  (3
(VLAN -  לשם המחשה שני מתחמים שיכונו

LAN1 ו- LAN2 תושג בדרך של חיבור מקום )
( למתג התקשורת LAN 1השירות האחד )

הקרוב אליו, משם באמצעות רשת המחשבים 
של הרשות חיבור אל מתג התקשורת הקרוב 

 (,LAN 2למקום השירות האחר של המפעיל )
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וממתג זה חיבור לחלק האחר של רשת 
המחשבים הפנימית של המפעיל, וכך חוזר 

 חלילה. 

גבי רשת המחשבים של הרשות -הקישור על (2
, המאפשר שימוש Ethernetיעשה על גבי תווך 

בפרוטוקולים מקובלים שונים, והוא ניתן בקצב 
 .Mbps 622או Mbps 62של 

 ייקבעו לקבלתו נוספים ותנאים השירות עלות (4
מתן אישורה ומתן  במועד הרשות ידי על

השירות, ויפורטו בתוספת לנספח זה שתיחתם 
 על ידי הצדדים. 

הרשות תהא רשאית לנתק את רשת המחשבים  (5
מעת לעת, לרבות לצורך תחזוקתה ולצורך 
איתור תקלות, וזאת, ככל הניתן, לאחר 
שתימסר למפעיל הודעה על כוונת הרשות 

 לעשות כן.

II.  שלו אל  יםהמפעיל לחבר את רשת המחשבבמידה ויחפוץ
או לחבר בין שני מחשב/ים המצויים מחוץ לתחומי הנמל, 

הוא  מתחמים שלו שלא באמצעות רשת המחשבים של הרשות,
יהיה רשאי לעשות זאת באמצעות קווים ישירים, ובהתאם 

 .]קישור אל רשת הבזק הציבורית[ לעיל IV.7 להוראת סעיף 

III.  בכל מקרה לא יבצע המפעיל קישור בין מתחמיו השונים
 באמצעות רשת תקשורת אלחוטית.

IV.   הוראות נוספות 

המפעיל מאשר ומצהיר, כי ידוע לו שעל מנת  (6
מפעילים השונים להשיא את רווחיות פעילות ה

בנמל, עשויה הרשות לאפשר למפעילים לפעול 
בנוגע לפעילויות  (on-line)על פי מידע מקוון 

המתקיימות בנמל, בין היתר, ביחס למועדי 
 –טיסות, תנועות נוסעים ומאפייניה, וזאת 

באמצעות התחברותם לרשת תקשורת 
המחשבים האקטיבית של הרשות. החיבור 

ות והשירותים לרשת המחשבים של הרש
שיינתנו באמצעותה יהיו על פי תעריפים 

 שייקבעו על ידי הרשות ויעודכנו מעת לעת. 

 הקופות הרושמותהמפעיל מתחייב כי  (3
המותקנות במקומות השירות תהיינה ניתנות 
לחיבור למאגר מידע מרכזי שתפעיל הרשות, 
ולבקשת הרשות יחבר המפעיל את הקופות 
הרושמות למאגר המידע האמור, כך שהרשות 

לגבי פעילות  (on-line)תוכל לקבל מידע מקוון 
המפעיל, אשר בגינה משולמים דמי הרשאה או 

ת של העברת לקבל מידע זה בכל צורה אחר
 מידע לא מקוון בתיאום עם המפעיל. 

 הוראות לגבי מערכות מתח נמוך מאוד .19

I. שירותבתוך מקומות המאוד מערכות מתח נמוך  התקנת 
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, אשר בתוך מקומות מאוד המפעיל יהיה רשאי להתקין את מערכות המתח הנמוך
גורם שלו, באמצעות הרשות או הגורם שנבחר על ידה לשם כך או באמצעות  שירותה

 מוסמך אחר מטעמו של המפעיל לאחר קבלת אישור מהרשות. 

ידי -הרשות תהיה רשאית לקבוע תקנים וכללים לעניין סוג המערכות שיותקנו על
פי תקנים וכללים אלה, -, והמפעיל מתחייב לפעול עלשירותהמפעיל בתוך מקומות ה

 במידה ויקבעו. 

בכל מקרה, לעמוד בתקנים בלי לגרוע מכלליות האמור, המפעיל יהיה חייב, 
, כפי שנקבעו על ידי שירותוהכללים לעניין סוג המערכות שיותקנו על ידו במקומות ה

, ש"ת חיפה, המתממשקות למערכות אחרות במאוד הרשות לגבי מערכות מתח נמוך
 כגון מערכות: גילוי אש, טמ"ס וכיו"ב. 

II.  לשימוש המפעיל מאוד הקצאת מערכות מתח נמוך 

קיימת אפשרות שהרשות תעניק למפעיל בעתיד שירותי מתן נמוך מאוד מסחריים 
שונים )כדוגמת מערכת כריזה, בקרת מעברים, טמ"ס, אינטרקום וכיו"ב(. ככל 

 הרשות לשימוש המפעיל מערכות מתח נמוךשהדבר יאושר על ידי הרשות, תקצה 
מש במערכות אלו, , ותעניק לו הרשאה להשתמש בהן, והמפעיל מתחייב להשתמאוד

הכל בהתאם לפרטים ולעקרונות שיקבעו מעת לעת בתוספות לנספח זה, ואשר עם 
 חתימתן על ידי המפעיל ועל ידי הרשות יראו אותן כחלק בלתי נפרד מהחוזה.

הרשות תהא רשאית לנתק, מעת לעת, את מערכת המתח הנמוך שתקצה לשימוש 
ככל הניתן, לאחר  -תקלות, וזאת  המפעיל, לרבות לצורך תחזוקתן ולצורך איתור

 שתימסר למשתמש הודעה על כוונת הרשות לעשות כן.

III. הבעלות במערכות המתח הנמוך  

שתוקצינה כאמור לשימוש המפעיל, מוקמות על ידי מאוד מערכות המתח נמוך 
הרשות והינן בבעלות הרשות. המפעיל לא יכניס כל שינוי במערכות אלו, לא יבצע 

ולת השימוש שמכח הרשאה זו(, ולא יוסיף רשתות משלו אלא בתוך בהן כל פעולה )ז
 מתחמיו ובהתאם להוראות נספח זה.

לעיל ]בעלות[ יחולו אף על מערכות מתח  8 למען הסר ספק מובהר, כי הוראות סעיף 
 נמוך מאוד. 

 
 טלוויזיה רב ערוצית .16

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בנספח זה, מובהר, כי חיבורה ו/או אספקתה של 
במקומות השירות יבוצע אך ורק על ידי בעל הרשאה לשידורי  טלוויזיה רב ערוצית

טלוויזיה מטעם הרשות )כפי שנבחר או ייבחר על ידי הרשות מעת לעת(, בהתאם להוראות 
לעיל ובהתאם לכללים שיחולו מכוח ההתקשרות שבין הרשות לבעל ההרשאה  12 סעיף 

 האמור. 

המפעיל אינו מורשה להתקין אנטנות או להתחבר בחיבורים נוספים המגיעים מחוץ למבנה 
 הרשות. 

בהקשר זה מאשר המפעיל כי הודע לו, כי חל איסור על "השמעה פומבית" של שידורי 
טלוויזיה )לרבות שידורי רדיו ומוסיקה מכל סוג(, אלא אם יש לבעל ההרשאה רישיון 
להשמעה פומבית בתוקף המתאים להרשאה שבידו והדבר אושר במפורש ובכתב למפעיל על 

 ידי בעל ההרשאה. 

 

  



 61.8.61    נספחי חוזה משותפים לכלל שדות התעופה                                                                                          
 

 59 מתוך 51 עמוד
 

 3' הכנספח 

  שדות התעופה הקיימים למעט רמון וחיפהנספח תקשורת לכלל 

. למעט אם הדבר אינו מתיישב עם ההיגיון, למונחים הנזכרים בנספח זה, תהא הגדרות .68
 המשמעות הנתונה להם בחוזה העיקרי )שמסמך זה מהווה נספח לו(. 

על פי החוזה העיקרי, יהא כינויו בחוזה אשר בעל ההרשאה  –בנספח זה משמע  הנזכר"המפעיל" 
 יהיה. 

אם מונח זה אינו מוגדר בחוזה העיקרי, תהא לו המשמעות הבאה: שדות  - "הרשות"מתקני 
חוק רשות שדות התעופה )הוראת שעה(, ( לחוק, מסופי הגבול, לפי 6)א()5התעופה, לפי סעיף 

 פי כל דין. -כות להפעילו על, ו/או כל מתקן אחר, אשר ניתנה לרשות הסמ6082-תש"ם

המפעיל מתחייב, כי כל פעילות מטעמו הקשורה למערכות תקשורת, בין אם במקומות השירות  .60
ובין אם מחוץ להם בתחום השדה ו/או במתקן הרשות הרלוונטי, תבוצענה בהתאם להוראות 

 נספח זה. 

ילה; תקשורת תקשורת טלפוניה )כולל מתגים/מרכזיות(, רשתות כב – "מערכות תקשורת"
-מחשבים; "מערכות מתח נמוך מאוד" כמשמעותן בתקנות הבטיחות בעבודה )חשמל(, תש"ן

(, מערכות גילוי אש, cctv(, טמ"ס )catvלרבות: מערכות כריזה; בקרת מעברים, טל"כ ) 6002
 אינטרקום וכיו"ב(. 

בכל מקרה בו יבקש המפעיל לקבל שירות תקשורת ו/או לחבר מערכת תקשורת קיימת כלשהי  .32
ו/או להתקין תשתית/ ציוד תקשורת כלשהו בתחומי השדה או במתקני הרשות לרבות במקומות 

(, יהא עליו לפנות בכתב למנהל החוזה לברר האם קיים "השירות המבוקש"השירות )להלן: 
יבל הרשאה מטעם הרשות לביצוע השירות המבוקש על ידי בעל הרשאה מוסמך, אשר ק

 המפעיל. 

הודע למפעיל כי קיים בעל הרשאה מטעם הרשות, יהא המפעיל רשאי לקבל את השירות  .36
המבוקש באמצעות בעל ההרשאה המוסמך האמור בלבד, בהתאם לתנאים שנקבעו בינו לבין 

עיל לבין בעל ההרשאה האמור הרשות במסגרת ההתקשרות ביניהם. מערכת היחסים בין המפ
תוסדר לפרטיה במסגרת הסכם שייחתם בין המפעיל לבין בעל ההרשאה )ובמקרים מסוימים 

 מובהר כי נוסח ההסכם האמור יהא סטנדרטי ויאושר על ידי הרשות(. 

כי לא קיים בעל הרשאה מטעם הרשות, וכי אין בכוונת הרשות להתקשר עם  בכתבהודע למפעיל  .33
 מור מטעמה, יהא המפעיל רשאי לקבל את השירות המבוקש כמפורט להלן: בעל הרשאה כא

השירות המבוקש יבוצע באמצעות גורם בעל כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים למתן  .33.6
-השירות על פי כל דין, לרבות ובמיוחד על פי חוק התקשורת )בזק ושידורים(, תשמ"ב

6083 . 

תשתיות/ציוד קבוע, יידרש המפעיל  היה השירות המבוקש כולל התקנת/הנחת/שינוי .33.3
תכנית מפורטת של ההתקנות  תקשורת( רכותמע ידתליחלהמציא לאישור הרשות )

"תכניות שבכוונתו לבצע, לרבות מיפוי מדויק של קווי התקשורת המתוכננים )להלן: 
 (;ההתקנה"

הרשות רשאית שלא לאשר את תכניות ההתקנה או לאשרה בתיקונים הנדרשים לפי  .33.2
דעתה המקצועי. אישור כאמור, ככל שיינתן ובשינויים ככל שיידרשו, יינתן לא  שיקול

ימי עבודה מיום שיומצאו לרשות מלוא הפרטים הדרושים לבדיקת תכנית  22-יאוחר מ
 ההתקנה. 

כמו כן מובהר, כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות להורות כי השירות המבוקש יינתן  .33.4
הרשות, ובמקרה כזה תקבע הרשות את התנאים לחיבור באמצעות מערכות תקשורת של 

 )לרבות תנאי תשלום ותנאים הנוגעים להפעלת ולאחזקת התשתית/המערכת(. 
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הרשות רשאית לקבוע כללים והנחיות נוספות באשר לאופן ולמועדי ביצוע ההתקנה,  .33.5
לרבות כללים בדבר סוג הכבילה או סוג התשתית/המערכות שתותקן, שילוט התשתית, 

 יסויה, כפיפות לפיקוח מטעם הרשות וכיו"ב. כ

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי המפעיל יהיה חייב בכל מקרה לעמוד 
בתנאים ובכללים לעניין סוג מערכות מתח נמוך מאוד שיותקנו על ידו במקומות השירות 

 המתממשקות למערכות אחרות בשדה או במתקני הרשות. 

אמור לעיל התקנה ו/או הפעלה של תקשורת נתונים אלחוטית בלי לגרוע מכלליות ה .33.1
Wireless) )של המפעיל תבוצע רק לאחר  בתוך מקומות השירות, מכל הסוגים והתקנים

אישור הרשות. תנאי מוקדם למתן אישור זה הינו שהרשת האלחוטית תיושם בתוך 
כל הפרעה לכל  מקומות השירות של המפעיל ללא כל "זליגה" למקומות הציבוריים וללא

פי -רשת תקשורת אחרת, המצויה מחוץ למקומות השירות של המפעיל, ותבוצע על
הסטנדרטים הרשותיים. בכל מקרה הרשות תהא רשאית לקבוע את תדרי וערוצי 

 השידור, בהם ישתמש המפעיל.

לאחר מתן אישור הרשות והפעלת הרשת האלחוטית תהיה הרשות רשאית לבצע בכל עת, 
כן לא נגרמת הפרעה למערכותיה ו/או למערכות מי מלקוחותיה. במקרים של בדיקה כי א

הפרעות כאמור יבצע המפעיל באופן מיידי כל התאמה שתידרש על מנת למנוע הפרעה זו, 
על חשבונו ובאחריותו. לא ביצע המפעיל התאמה כאמור, תהיה הרשות רשאית להורות 

בעצמה לניתוקה, אגב הטלת כל  על ניתוק הרשת האלחוטית של המפעיל ואף לפעול
 ההוצאות בהן עמדה הרשות בניתוק הרשת על המפעיל.

יובהר, כי אין בבדיקותיה ואישורה של הרשות לרשת תקשורת הנתונים הפנימית של 
שיון לחוקיות או תקינות הרשת, כנדרש בהוראות כל יהמפעיל, כדי להוות אישור או ר

שיונות ינו שבידי המפעיל כל ההיתרים והרדין, וכי תנאי מוקדם נוסף להפעלתה הי
 הנדרשים לכך לפי כל דין.  

שונים של המפעיל באמצעות רשת תקשורת  קישור בין מתחמיםמודגש, כי לא יאושר 
 אלחוטית. 

תכנית, חתומה  (תקשורת רכותמע ידתליחבתום ההתקנה ימציא המפעיל לרשות ) .33.1
( את as-isואשר משקפת בדיוק )ומאושרת על ידי הגורם המוסמך מטעם המתקין, 

(. המפעיל מאשר בזה, כי ידוע לו "תכניות לאחר ביצוע"העבודות שבוצעו בפועל )להלן: 
שהתכניות לאחר ביצוע תשמשנה בעתיד לצרכי תיקונים תוספות וכיו"ב, וכי הוא יישא 

יות באחריות לכל נזק או הוצאה, מכל מין וסוג, שיגרמו כתוצאה מאי דיוק או טעות בתכנ
 לאחר ביצוע, בין לרשות ובין לאחרים שיסתמכו על תכניות אלו. 

על אף הוראת כל דין, כל התקנה וכל שינוי שיבצע המפעיל בתשתיות קיימות כולל  בעלות. .32
התקנת ציוד, בין באמצעות בעל הרשאה מטעם הרשות ובין באמצעות גורם מוסמך מטעמו, יהיו 

או ההתקנה )למעט ציוד קצה שנרכש או נשכר על ידי קניינה הבלעדי של הרשות מיום ההצבה 
המפעיל ואשר יהיה ניתן לניתוק מתשתיות/מהרשת ללא גרימת נזק למחוברים כגון ציוד קצה, 

, מודמים וכיו"ב( והמפעיל מתחייב להעבירם בשלמותם וכפי מצבם ערב סיום החוזה PCמחשבי 
 )על הארכותיו, ככל שיהיו(, לרשות. 

לעיל מובהר, כי למעט במקרים שיסוכם אחרת  23 לגרוע מכלליות האמור בסעיף  מבלי .אחזקה .34
סיפא(, האחריות הכוללת לתחזוקת התשתית ולאחזקתה התקינה,  22.4 ומראש )כאמור בסעיף 

ההרשאה על פי ההסכם בין הרשות למפעיל, תחול על המפעיל בלבד, ולרשות לא  תקופתבכל 
 תהא כל אחריות ו/או חבות בקשר לכך. 

המפעיל יהא האחראי הבלעדי להפעלתה ולאחזקתה כדין של התשתית  .ומיסים לדין כפיפות .35
והשירות המבוקש ולשימוש בהם על פי הוראות כל דין. כמו כן יהא המפעיל האחראי הבלעדי 
לתשלום כל המיסים, התשלומים, האגרות ותשלומי החובה, מכל מין וסוג שהוא, שיחולו על 

בה ו/או בשירות המבוקש משך כל תקופת  התשתית, הנחתה, אחזקתה, הפעלתה או השימוש
 ההרשאה על פי ההסכם בינו לבין הרשות. 
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, כי חיבורה על ידי בהתאם לאמור לעיל מובהר ביחס לטלוויזיה רב ערוצית טלוויזיה רב ערוצית. .31
המפעיל במקומות השירות יבוצע אך ורק על ידי בעל הרשאה לשידורי טלוויזיה מטעם הרשות 
)כפי שנבחר או ייבחר מעת לעת על ידי הרשות(, ובהתאם לכללים שיחולו מכוח ההתקשרות 
שבין הרשות לבעל ההרשאה האמור. המפעיל לא יורשה להתקין אנטנות או להתחבר בחיבורים 

 נוספים המגיעים למחוץ למבנה הרשות. 

בהקשר זה מאשר המפעיל כי הודע לו, כי חל איסור על "השמעה פומבית" של שידורי טלוויזיה 
)לרבות שידורי רדיו ומוסיקה מכל סוג(, אלא אם יש לבעל ההרשאה רישיון להשמעה פומבית 

 ידי בעל ההרשאה.  בתוקף המתאים להרשאה שבידו והדבר אושר במפורש ובכתב למפעיל על

 הוראות נוספות   .31

המפעיל מאשר ומצהיר, כי ידוע לו שעל מנת להשיא את רווחיות פעילות המפעילים  .31.6
השונים במתקן הרשות, עשויה הרשות לאפשר למפעילים לפעול על פי מידע מקוון 

(on-line)  בנוגע לפעילויות המתקיימות במתקן הרשות, בין היתר, ביחס למועדי
באמצעות התחברותם לרשת תקשורת  –טיסות, תנועות נוסעים ומאפייניה, וזאת 

המחשבים האקטיבית של הרשות. החיבור לרשת המחשבים של הרשות והשירותים 
 ודכנו מעת לעת. שיינתנו באמצעותה יהיו על פי תעריפים שייקבעו על ידי הרשות ויע

המותקנות במקומות השירות תהיינה ניתנות  הקופות הרושמותהמפעיל מתחייב כי  .31.3
לחיבור למאגר מידע מרכזי שתפעיל הרשות, ולבקשת הרשות יחבר המפעיל את 

-on)הקופות הרושמות למאגר המידע האמור, כך שהרשות תוכל לקבל מידע מקוון 

line) משולמים דמי הרשאה או לקבל מידע זה בכל  לגבי פעילות המפעיל, אשר בגינה
 צורה אחרת של העברת מידע לא מקוון בתיאום עם המפעיל. 
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 'ונספח כ

 )על דרך ההפנייה(  JIGנוהלי ה
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 'זכנספח 

, כפי שהוגשו על ידו במסגרת הצעתו טופס ההצעה של המפעיל למכרז על נספחיו
הרשות , בכתב, במסגרת למכרז וכן כל אחד ממסמכי ההבהרה אותם תפרסם 

 )יצורף לאחר הזכייה( הליכי המכרז


		2016-08-21T15:21:14+0300
	Kimhi Rafi ID_038815452




