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  2016/15/086/069/00מכרז מס' 

  נספח ב'

  נספח השירות והתפעול

בהתאם להוראות החוזה  ,, יפעל המפעילבנמל התעופה רמון (להלן: "הנמל")השירותים  במתן

  ולהוראות המפורטות בנספח זה:

  מקום השירות  עיצובתכנון ו  .1

    של מקום השירות או מי מטעמו, תכנית מפורטת  המנהל,לאישור  יעביר המפעיל         .א

. מועד כולל מטבח , אזורי הכנת מזון ומשקאות, הגשה, אחסנה, תצוגה ועוד -

 במסמכי המכרז  הזמנים שיקבע על ידי הרשות ללוח בהתאםהעברת התוכנית יהיה 

  הקמה.הלביצוע עבודות 

  :תכלול התוכנית

  מקום השירות פנימית של  חלוקה        ·

  (חימום/קירור) הנמכרים המוצריםאחסנה ותצוגה של  אמצעי        ·

  , הכנת מזון ומשקאות, הגשה,קופה מיקום        ·

  כולל תפריט ומחירון /חיצוני פנימיושילוט  עיצוב        ·

  המטבח תכנית        ·

  .    שיטת התפעול ומתן השירות

פי נהלי הרשות הרלבנטיים) ורק - המאשרים (על הגורמיםתובא לאישור  התוכנית       .ב

המפעיל רשאי להתחיל בביצוע התוכניות  יהיהלאחר קבלת האישורים הנדרשים, 

  המאושרות. 

  השירות   .2

  ניהול והפעלה של מסעדה/בית קפה  בבית הנתיבות בנמל לרבות כל אלה:           

הפעלת המסעדה/בית הקפה שבבית הנתיבות למכירת מאכלים, דברי מאפה,   .א

מוצרים שונים, כמפורט בנספח המוצרים, משקאות קרים וחמים, מילק שייקים 

די הרשות, תמורת ומיצי פרי טבעיים, סיגריות לציבור הרחב, וכן מכירה לעוב

 תלושים/כרטיס קורא, או כל הילך אחר שמנפקת הרשות.

אספקת כיבוד/ארוחות לנוסעים, בטיסות מתעכבות, תמורת שוברים, שמנפקת   .ב

  חברת התעופה.
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על המפעיל, יהיה לבצע על חשבונו עבודות ההקמה והאחזקה השוטפת של   .ג

 מקומות השירות  בתיאום עם הרשות ובהתאם להנחיותיה.

  

 שעות הפעילות .3

מקום השירות יפעל בכל שעות הפעילות של נמל התעופה, החל משלוש וחצי שעות לפני 

מועד ההמראה של טיסה בינלאומית ושעתיים לפני מועד ההמראה של טיסה פנים ארצית 

(המוקדם מביניהן) ועד לשעה אחרי נחיתת הטיסה האחרונה. בכל מקרה יתואמו שעות 

 מות השירות, עם מנהל החוזה .הפתיחה והסגירה, של מקו

  

  המזנוןהפעלת  שיטת   .4

  באחריות המפעיל להעביר למנהל תכנית להפעלת מקום השירות  בדרך של:

  מכירה  בהגשה. -

  מכירה בשירות עצמי. -

 מכירה משולבת. -

  

 בכל אחת מהשיטות יש לדאוג לכך שגם נוסעים בעלי מוגבלות יוכלו להגיע למזנון ולרכוש

באופן עצמאי. יש להציב במזנון שילוט מתאים ואמצעים מתאימים למתן השירות  מוצרים,

  לאנשים עם מוגבלות ובמידת הצורך להקצות עובד שיסייע להם.    

  

  השירותהמפעיל לעניין מקומות  התחייבות  .5

הישיבה, אזור ההגשה,  שטחלהחזיק את מקומות השירות, לרבות  המפעיל על       .א

  . הפעילותהמטבח,  במצב נקי, טוב, תקין וראוי לשימוש מידי בכל שעות 

(או לפי הצורך, של מקומות השירות  לבצע, על חשבונו, ניקיון יומיומי  המפעיל על         .ב

שטיפה יסודית וניקיון הדלפק, המדפים, התקרה,  לרבות), המנהלבהתאם להוראות 

   . הרצפות

 ,ו/או על ידי כל רשות ציבורית המנהלכל הוראה ו/או הנחיה שתינתן לו על ידי  ימלא ילהמפע

כללים ותנאים למתן שירות של מכירת מזון ומשקאות, לרבות הנחיות והוראות  שעניינה

  .וכיו"בהמפקחים מטעם משרד הבריאות  הגופים
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  המפעיל מועסקי  .6

לגבי העובדים  הנהוגיםפי הכללים והנהלים - על ,העובדים תתבצע קליטת  .א

נספח  להוראותוהמועסקים בנמל, מבחינת בדיקת רקע בטחוני ופלילי, ובהתאם 

   .הוראות הביטחון

 , מיומנים, בעלי ניסיוןאחראיםמתחייב להעסיק במתן השירותים, עובדים  המפעיל  .ב

  הרשות. למתן השירות ברמה גבוהה והכל לשביעות רצון ובמספר מספיק

ידע, הכשרה וניסיון  בעליבמתן השירותים עובדים  ,מתחייב להעסיק המפעיל  .ג

  . )לצד התפעולי הקשורמתאים במתן השירותים (בכל 

מרוכזת וכל זאת טרם תחילת  הדרכהכי כל אחד מהעובדים יעבור  ,מתחייב המפעיל  .ד

, בנושאים אחד מהעובדים, וכן הדרכה תקופתית לפחות אחת לשנה כלהעסקתו של 

  המפורטים בסעיף הבא

(לרבות עובדים חדשים, אשר יקלטו  להדריך את עובדיו המפעילאחת לשנה, מתחייב   .ה

בנושאים  מרוכזת, בהדרכה במהלך תקופת מתן השירותים, וזאת עם קליטתם)

, כללי התנהגות ללקוחשירות  הבאים: הכרת הרשות והנמל, בטיחות, ביטחון,

  באחריות המפעיל לדווח למנהל על ביצוע התדריכיםוהכרת מבנה הטרמינל. 

  והופעה מדים  .7

המועסקים על ידו במתן  שלהמפעיל לדאוג להופעה חיצונית נאה ומסודרת  על  .א

  השירותים.

מדים באיכות טובה  השירותיםיספק לכל אחד מהמועסקים על ידו במתן  המפעיל  .ב

  הופעה הולמת. עלובכמות המספיקה לשמירה  ונאים לעין, שאושרו על ידי הרשות, 

תג ועליו שם העובד  השירותיםיספק לכל אחד מהמועסקים על ידו במתן  המפעיל  .ג

  ושם המפעיל בעברית ובאנגלית.

ברית בנמל, ישלטו בע השירותיםמתחייב שכל המועסקים על ידו במתן  המפעיל  .ד 

  לקוח. עםאו בשפה זרה אחרת, במידה הנדרשת לקיום שיחה  ,ובאנגלית

  מוצריםמחירים על גבי  הצגת  .8

את מחירי פריטי המוצרים, בהתאם להוראות החוק ובצורה בולטת, לרבות  יציג המפעיל

  ובתפריטים שיוגשו לסועדים בהגשה. מחיריםעל גבי לוח 

  אריזות  .9

  ואריזות, כמקובל בענף המזון. שקיות" TAKE AWAY" ל אריזות
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  תשלום  אמצעי  .10

בכל כרטיסי האשראי הנפוצים  במזנוןתשלום בעבור המוצרים שימכרו  יאפשר המפעיל

  . מוצרים לעובדי הרשות, בתנאים כמפורט בחוזה ימכורבישראל, וכן 

  אשכיבוי  נאמן  .11

 המפעיל .בהתאם להוראות נספח הבטיחות באש ,נאמן כיבוי אש מטעמו ימנה המפעיל

בכל הקשור בבטיחות  ,שנאמן כיבוי האש ידריך את המועסקים במתן השירותים ,מתחייב

(בהתאם למידע שיימסר לו במסגרת הדרכתו כנאמן כיבוי אש), באופן שבכל משמרת  באש

ידע הדרוש שיהיה לו ה ,לפחות עובד אחד של המפעיל ,בכל עת ,שירות יהיה מקוםובכל 

   .חוזהבבהתאם להוראות המפורטות  ,בבטיחות באש הקשורבכל  ,לפעול

  הציבורלקוחות ופניות  תלונות  .12

  לפניות הציבור לתחום עיסוקו.  תיבה במזנוןיתקין,  המפעיל             .א

  יוצג לאישור מנהל החוזה. הציבורהטיפול בפניות  נוהל             .ב

  האחראי לפניות הציבור ברשות יטופלו בתיאום עמו. ידישיועברו על  פניות.        ג

  רצוןשביעות  סקר  .13

, בתיאום עם המנהל ולפחות פעם בשנת חוזה, סקר שביעות רצון לקוחות. יערוך המפעיל

  למנהל. יועברותוצאות הסקר 

  סחורות שינוע  .14

מבנה  מצויבו  באזור לרבות סחורהציוד השינוע שישמש את המפעיל לצורך שינוע  כל  .א

  .המנהל, יאושר, מראש, על ידי המזנון

 השירות ולא יישארו בשום  שבמקומותיועברו ישירות אל שטחי האחסון  הסחורות.   ב

  מקרה על גבי הכביש/ המדרכה.

בציוד שינוע חריג, יש  בשימושמן המסלול הקבוע או  הבסטיימקרה של צורך  בכל.     ג

  לקבל אישור מוקדם מן המנהל.

שינוע מוצרי מזון, כולל עגלות  לצורךאיסור מוחלט להשתמש בציוד השייך לרשות  חל.     ד

  .לנוסעיםשירות עצמי המיועדות 

ישתמשו בציוד השייך לרשות  לאהסר ספק, גם ספקי המוצרים מטעם המפעיל  למען.     ה

שהמנהל מוסמך לנקוט  צעד בכלושימוש כאמור יגרור נקיטה  לצורך שינוע מוצרים,

    הוראותיו.   הפרתבמקרה של 

, ובהתאם להוראות ובטיחותיתושינוע מוצרי מזון ייעשו בצורה אסתטית  הובלה  .ו

   .המנהלשיקבע 
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/המדרכה תותר אך ורק במקרה הכבישבזאת שהובלת המוצרים על גבי  מובהר  .ז

שא את שם י. הכיסוי יבהןהצורך, ואך ורק בעגלות בעלות כיסוי לסחורה המובלת 

  המפעיל ויאושר על ידי המנהל. 

  אשפה פינוי  .15

 המנהלשיהיו במספר שיקבע  ,אשפהבמקומות השירות,  פחי  , על חשבונו,יציב המפעיל  .א

  בהמשך.המפורטים  ויתקיימו בהם הנתונים

         ניילון עבות הנתונות במיכל אטום, למניעת טפטוף  בשקיותרטובה תשונע  אשפה  .ב

  .הפינוינוזלים לאורך נתיב 

, ופינוי האשפה המנהל שיאשרפינוי האשפה ממקומות השירות יהיו כפי  נקודות  .ג

  בהמשך.פי הנחיותיו ו/או כמפורט - על      יבוצע

  בית הנתיבות.בהאשפה יבוצע למכולת אשפה המוצבת  פינוי  .ד

המפעיל יציב במקום השירות, על חשבונו, דחסנית קטנה לקרטונים, בתאום עם   .ה

  המנהל .

  

  מכירותמיוחדים לקידום  מבצעים  .16

נכסים  ,אגף מסחר עםיתואמו  במזנוןשל מבצעי קידום מכירות  התפעוליים ההיבטים

  המנהל.ברשות ועם ופיתוח עסקי 

  השירובאבדות ומציאות במקומות  טיפול  . 17

של ביטחון  למחלקתעל ידי עובדי המפעיל  יועברושימצאו במי ממקומות השירות  אבדות          

  או להביא לידיעת מנהל תורן שמרכז את נושא האבדות ומציאות. בנמל הרשות

  בנמלמחברות חיצוניות למפעיל  שירותים  .18

    או למזנוןרשימת חברות הנותנות שירותים חיצוניים  את המנהליעביר לידי  המפעיל  .א

  .המזנוןאחר אשר נמצא בשטח  ציודלכל 

השירות בנמל תתבצע רק לאחר אישור ותאום עם הגורמים הרלבנטיים  נותן עבודת  .ב

    .בנמל

 המפעיל . מטעםפעילות אנשי שירות החיצוניים ילווה עובד  את  .ג

  

  תקופתי"ח פעילות דו  .19

, המנהלדו"ח פעילות תקופתי. פרטי הדו"ח ייקבעו על ידי לשנה  אחתלמנהל,  יגיש המפעיל

 בשיתוף עם המפעיל.
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  2016/15/086/069/00מכרז מס' 

  נספח ג'

  נספח עבודות ההקמה

 הוראות והנחיות לתכנון וביצוע עבודות הקמה

  

  

  פרויקט נמל תעופה ע"ש אילן ואסף רמון בתמנע.

  

  

  

  

  רשות שדות התעופה

  2016יולי 
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  הקדמה .1

 מטרות ועקרונות ההוראות לביצוע עבודות הקמה:

מטרת נספח זה להביא לידיעת המפעיל את מלוא המשמעויות, ההנחיות וההוראות אשר   .א

קשורות לביצוע ההקמה וההתאמה של מקומות השירות , שהועמדו לרשותו לשם מתן 

 השירותים, בהתאם להוראות החוזה. 

של מתחמי שירות כה רבים בסמיכות ובלוחות זמנים  חופפים, מחייבת תאום   הקמתם  .ב

 מפורט ומדויק של כלל שלבי ביצוע העבודות השונות.

פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות מהוראות אלו או להוסיף –הרשות תהא רשאית, על   .ג

 עליהם בכל זמן. הודעה על כך תועבר מבעוד לידיעות המפעיל. 

על שלבי התכנון והביצוע יבוצע על ידי אחראי הפרויקט ומנהל ה: ניהול פיקוח ובקר  .ד

פי הנחיות מנהלים אלו ואו מי  -הביצוע, או על ידי מי , שנקבע מטעמם לצורך כך. יפעל על

 שנקבע מטעמם לצורך ניהול ופיקוח שלבי ביצוע ההקמה. 

 שבונו.תכנון עבודות ההקמה וביצוע עבודות ההקמה, יבוצעו על ידי מפעיל ועל ח  .ה

תכנון עבודות ההקמה יבוצע באמצעות מתכנן מורשה, בעל מומחיות וידע מתאימים.   .ו

 –הרשום אצל רשם המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח 

 , ובאישור מראש של גורמי רשות. 1958

, פרטי 1:25, חזיתות ודלפקים בקנ"מ  1:50תכניות העמדה ותכניות ביצוע יוגשו בקנ"מ   .ז

 לפחות עד להבהרה מלאה של התכנון.  1:5גמר בקנ"מ 

ביצוע התכניות יתבסס על תכניות אדריכליות ותכנית תשתיות של המתחם שיקבל   .ח

 המפעיל מהרשות ועל ההנחיות המפורטות בנספח זה (על נספחיו).

תחילת עבודה תאושר רק לאחר אישור סופי של צוות אישור  -אישור תחילת עבודה  .ט

 .ת והאדריכל בכתבתכניו

המפעיל מתחייב לקבל את כל האישורים והרישיונות הנדרשים על  -אישורים ורישיונות  .י

 ביצוע עבודות ההקמה מהרשויות העירוניות והממלכתיות. פי הדין לשם–

עבודות הקמה יבוצעו באמצעות קבלנים מורשים  בעלי מומחיות וידע מתאימים   .יא

. 1969 –הרשומים כדין בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבדות הנדסה בנאיות, התשכ"ט 

הקבלן יגיש את רשימת הקבלנים, שבכוונתו להעסיק והרשומים כחוק כאמור לעיל 

  לאישור הרשות ומנהל הביצוע.

ל העבודה של המפעיל יבוצע ע"י מנהל עבודה מוסמך רשום בהתאם ניהו -ניהול העבודה  .יב

התשמ"ב  – 1982לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (מנהלי עבדוה), 

 בהתאם לכל דין רלבנטי אחר), ובעל תעודת מנהל עבודה מוסמך. 

 26המפעיל יקיים במשך כל תקופת ההקמה ביטוחים בהתאם להראות סעיף  - ביטוחים  .יג

 חוזה ונספחי  י"א  לחוזה.ל

בכל הנוגע לביצוע עבודות ההקמה של השטחים העורפיים, מקום בו אין התייחסות   .יד

 יחולו ויחייבו ההוראות הכלליות של נספח זה.  -ספציפית בנספח זה

)  המתייחסות לשילוט בשטחי המכירה 3'ג -1ג'כל הוראות נספח זה (לרבות נספחים   .טו

 זה. לחו 12כפופות להוראות סעיף 
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ימסרו למפעיל עם חתימת   "רמון"המפרטים המיוחדים של פרוייקט שדה התעופה   .טז

  החוזה. 

 

 הגדרות: .2

  בנספח זה, לעיל להלן, תהיה למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצידם: 

 נמל תעופה הבינלאומי רמון. –"הנמל"   .א

 רשות שדות התעופה בישראל. –"הרשות"   .ב

בית הנתיבות לטיסות בינלאומיות ופ"א המצוי בהלכי בנייה והקמה במועד  –טרמינל   .ג

–לחוזה), במסגרת הקמת פרויקט ש"ת רמון  2.3פרסום המכרז. (כהגדרתו בסעיף משנה 

 תמנע. 

הקירות התוחמים, התקרה, הרצפה והדלת או שער הגלילה בכניסה  –"מעטפת הנכס"   .ד

 חלקו), וזאת בכל אחד מהנכסים. לנכס (למעט בשטחי ההסעדה שהם שטח פתוח ב

נספח המפרט את הוראות הבטיחות המחייבות בביצוע עבודות  -"נספח הבטיחות"  .ה

ההקמה (כהגדרתן להלן), בביצוע עבודות התאמה או שיפוצים במקומות השירות 

 ובמהלך השוטף של מתן השירותים.

 שטח ציבורי פתוח הרחב במפלס הכניסה  לטרמינל. –שטח ציבורי   .ו

 נוסעים פנים ארציים. –שטח הצד האווירי  –נוסעים יצאים  - אווירי שטח  .ז

 נוסעים בינלאומים. -שטח בצד האווירי   –יוצאים  -שטח אווירי בינלאומי  .ח

שטח כל מסעדה, בשטח הציבורי ושטח אווירי, עד לגבול הדלפק התוחם את  –"מסעדה"   .ט

ם קיים כזה), וכן המסעדה (לרבות שטח מטבח  הצמוד לשטח המכירה, שבמסעדה, א

 השטח שמסביב לדלפק התוחם המשמש להמתנת הלקוחות.

שטח כל בית קפה בשטח הציבורי, שטח אווירי נוסעים יוצאים פנים ארצי  -"בית קפה"   .י

התוחם את בית הקפה, וכן השטח , שמסביב לדלפק התוחם   ובינלאומי עד לגבול הדלפק

 הדלפק.המשמש להמתנת הלקוחות ו/או לישיבה סביב 

 פנים ארצי ובינלאומי.  –שטח כל חנות בשטח הציבורי, שטח אווירי  יוצאים –"חנות"   .יא

 שטח כל דלפק מכירת טובין (שאינו חנות) בשטח הציבורי. –"דוכן"   .יב

 החנויות,  המסעדות, בתי הקפה והדוכנים.  – "שטח מכירה"  .יג

כל שטח בתחומי הנמל ו/או הטרמינל שיועמד לרשותו של המפעיל לשם  – "שטח עורפי"  .יד

 מתן השירותים, שאינו שטח מכירה (כהגדרתו לעיל). 

  . לחוזה א'בנספח לחוזה, וכמפורט  2.4כהגדרתן בסעיף משנה  –" מקומות השירות"  .טו

 מנהל הנמל. – "המנהל"  .טז

 מנהל חטיבת שירות לנוסע ותפק"מ.  –"הממונה"   .יז

 רא"ג מסחר, נכסים ופיתוח עסקי. –" "אחראי מסחר  .יח

 מנהל מסחרי ועסקי שדה"ת רמון. –"אחראי הפרויקט"   .יט

 מנהל הפרויקט ש"ת רמון או מי שמונה על ידו.  –"מנהל הביצוע"   .כ

 צוות אשר נקבע והוסמך על ידי רשות שדות התעופה.  - "צוות אישור תכניות"  .כא

 אדריכל שמונה על ידי המנהל לליווי הפרויקט.  – "האדריכל"  .כב
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  החללים המסחריים השונים:  .3

 מובאות הנחיות לשוכרים בפונקציות המסחריות הבאות:בנספחים המסחריים 

  חנויות בבית הנתיבות ומחוץ לבית הנתיבות. - 1'גנספח  3.1

 מסעדות בבית הנתיבות. – 2ג'נספח  3.2

  מכונות לממכר (אוטומטיים). – 3' גנספח  3.3

 

 כללי –שלבי ביצוע  .4

  

  שלבי הביצוע של עבודות ההקמה יהיו כדלקמן:

  'פגישת הכרות בין צוות מטעם הרשות לבין נציגי המפעיל.  -שלב א  

הכרות והסבר על מהלכי התכנון, הביצוע, הגורמים המעורבים  –מטרת הפגישה 

בשלבים השונים וביצוע סיור בשטחי המכירה ובשטחים העורפיים. בסיור זה 

יבצע המפעיל בדיקות מוקדמות בשטחי המכירה ובשטחים העורפיים על מנת 

  ללמוד ולהכיר את כל הפרטים הנדרשים לצורך התכנון והביצוע.

  

 'הגשת תכניות העמדה לאישור הרשות.   - שלב ב  

שיכללו פריסה של כלל הריהוט, הציוד והמכשור, שיוכנסו לשטחי  התכניות

המכירה ולשטחים העורפיים. בשלב זה יפורטו ויובהרו שיטת התפעול המוצעת 

  ותנועת הלקוחות בשטחי המכירה. 

  

 'הגשת תכניות ביצוע - שלב ג  

לאישור הרשות והאדריכל יוגשו תכנון מפורט הכולל את כל מרכיבי הביצוע 

ניות, תכניות תקרות כולל כל המערכות הסמויות  והגלויות, חתכים, הדמיות תכ

חזיתות, תקרות, רצפות, נגרות, ריהוט, תאורה, חשמל, תקשורת, תברואה, 

מיזוג אויר וכל מערכת נוספת, בטיחות אש, שילוט, סוגי חומרים וציוד בשטחי 

  המכירה ובשטחים העורפיים. 

  

 'פגישות קדם ביצוע   - שלב ד  

זו יציג ויפרט המפעיל את לוחות הזמנים, שיטת עבודה ותאום שלבי  בפגישה

 הביצוע. 

  

 'ביצוע העבודה במתחם  - שלב ה  

התקופה בה מבצע קבלן מטעם המפעיל את הבינוי בפועל. שלבי הביצוע יפוקחו 

ע"י מפקחים מטעם הרשות. במהלך הביצוע יתקיימו ישיבות תקופתיות בשיתוף 

  פעיל למעקב ותאום המשך הביצוע. נציגי והרשות ונציגי המ

  



15 
 

 'בדיקות קבלה -שלב ו-   

בשלב זה יתקיים סיור מפורט של נציגי הרשות המפעיל לבדיקה פרטנית של 

  הביצוע מול התכנון שאושר. 

  

 'מוכנות תפעולית  -שלב ז  

על פי  לוח זמנים שיקבע יהיו שטחי המכירה והשטחים העורפיים מוכנים 

לפעילות מלאה, כולל כל המערכות, הציוד הנדרש וצוות עובדים להפעלה (וזאת, 

  למען הסר ספק, מבלי לגרוע מהגדרות "יום תחילת הערכות", כהגדרתו בחוזה). 

  

 'טקס פתיחה -שלב ח   

י הרשות לגבי מהות הטקס היקפו על פי החלטת המנהל ובתאום עם גורמ

  ולוחות הזמנים. 

  

 הגשת תכניות .5

  תכניות העמדה  5.1

המפעיל יגיש תכניות העומדות במלואה בקריטריונים של התכנון בפרוייקט עליהם. 

תכניות העמדה יעמדו בתנאים המפורטים בנספח זה ובהנחיות באשר לכל עבודת הפנים 

  , שהועמדו לרשות המפעיל.שיש לבצע בשטחי המכירה ובשטחים העורפיים

  תכניות העמדה יוגשו לאישור גורמי הרשות בהתאם ללוח הזמנים המפורט בנספח זה. 

תכניות העמדה יכללו את מיקומם של כל סוגי הריהוט, הציוד, האחסון, אמצעי התצוגה, 

התשתיות הנדרשות תוך התאמה לשיטת תפעול שטחי המכירה, תנועת הלקוחות והשירות 

  ללקוח. 

המפעיל מתחייב לבצע את כל המדידות הנדרשות וסימוני על ידי מודד מוסמך תוך שימוש 

  באמצעים וציוד מדיה אופטיים או מגנטיים.

  עותקים. 5או תואם ובנוסף  DWG –ו  PDFהתכניות יוגשו על גבי מדיה מגנטית בפורמט 

יים עד חודש אחראי הפרויקט יעביר אישור או הסתייגות לתכניות בטווח זמן של שבוע

 פי היקף מקומות השירות).  –מקבלתם (על 

 תכניות ביצוע: 5.2

  המפעיל יגיש תכניות ביצוע הכוללות:  5.2.1

 תכנית תנוחה. -

 תכנית חזיתות. -

 תכנית חתכים. -

 תכנית פרטי ביצוע. -

 הדמיות. -

 תכנית חזיתות ופרטי נגרות וריהוט. -

ודלפקים בקנ"מ , חזיתות  1:50תכניות העמדה ותכניות ביצוע יוגשו בקנ"מ  -

 .1:5, פרטי גמר בקנ"מ 1:25

 תכנית תקרה ומחיצות חתומה על ידי קונסטרוקטור. -
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 תכנית חשמל, תקשורת, תאורה ושילוט מאושרת על ידי מהנדס חשמל. -

תכנית אינסטלציה מתוכננת על ידיד מתכנן אינסטלציה (פרט למקרים בהם  -

 היקף תשתית זו מזערי ובאישור מראש). 

 אויר. תכניות מיזוג -

 תכנית שילוט, לרבות חזיתות צבעוניות של השילוט החיצוני. -

תכנית בטיחות אש מאושרת ע"י מתכנן בטיחות ומותאמת לתקנים הקיימים  -

 פי סעיף בטיחות אש בנספח זה. –בפרוייקט וכנדרש על 

 תכנית ביטחון לסידורי אבטחה (אם יש). -

מלא וממלא אחר כל אישור יועץ נגישות מטעם הזכיין שהנכס נגיש באופן  -

   התקנות וחוק שוויון לאנשים עם מוגבלויות.

  

תכניות הביצוע יוגשו לאישור הרשות, צוות אישור תכניות והאדריכל  5.2.2

  בהתאם ללוח הזמנים המפורט בנספח זה. 

 על גבי המסמכים יצוינו מספר ההגשה, שם המפעיל ושם המתכנן.   5.2.3

 מסודרת. מסמכים שלא יוגשו במלואם יוחזרו לצורך בדיקה 5.2.4

 המפעיל יגיש את המסמכים בעברית. 5.2.5

המפעיל אחראי להפצת תכניות העבודה המפורטות שאושרו לקבלני המשנה  5.2.6

 ולספקי החומרים. 

 המפעיל יישא בכל ההוצאות הקשורות בשכפול תכניות העבודה ובהפצתן.  5.2.7

הרשות, צוות אישור תכניות והאדריכל יבדקו את התכניות ויחזירו עותק  5.2.8

 יל להמשך טיפול. מאושר למפע

  

  לתכניות הביצוע יצרף המפעיל את המסמכים הבאים: 5.2.9

  

 תכנון לוחות זמנים לביצוע של הקבלן מטעם המפעיל. -

 תכנית בקרת איכות. -

לגבי חומרים ומוצרים יוגשו אישורי עמידה בתקנים ישראלים בתוקף או  -

 או בתקנים מקבילים.  NPFAבתקני 

 לתקרה תלויה ומתקנים תלויים אחרים יוגש אישור קונסטרוקטור. -

של תכניות הבינוי  AS MADEבגמר ההקמה יגיש המפעיל לרשות תכניות  -

והמערכות ע"ג מדיה מגנטית., על פי סטנדרטים לקבצי התיב"ם, שיונתנו 

י הרשות, כולל חוברת הפעלה ותחזוקה של מתקנים ואביזרים בשטחי  hע"

 חים העורפיים.המכירה ובשט

  

בשלב הגשת תכניות הביצוע, יציג ויבהיר המפעיל בפני הרשות, צוות אישור תכניות  5.3

והאדריכל את פרטי התיכנון, כולל לוח חומרים, חיפויים וגוונים, שנבחרו לביצוע 

 האלמנטים השונים. שימוש בחומרים האמורים מותנה באישור מראש.



17 
 

תכניות והאדריכל לא תתפרש כאילו נבדקו  בדיקת התכניות ע"י הרשות, צוות אישור 5.4

החיבורים, הכמויות ההיבטים ההנדסיים והקונסטרוקטיביים של התכניות והיא 

 ) מתייחסת רק להתאמתם הכללית של המסמכים לדרישות.  דרישות סף (מינימום

פי נספחי קווים מנחים לתכנון הרלבנטיים הרצ"ב (ומסומנים נספחים  –לחומרים יהיו על 

  ) ועל פי פורמט המיוחד של פרויקט שדה"ת רמון. 3= ה' 1ה'

  

 כללי  –ביצוע העבודה  .6

  

 הנחיות כלליות: 6.1

ביצוע העבודה במתחם יתקיים בשלב בו יסתיימו עבודות הבינוי וההקמה של המבנה, כולל 

מערכות וחיפויים. מכאן , שהוא מחייב את המפעיל לשמירה קפדנית בכל שלב בכל הכרוך 

הסחורות, בביצוע הבינוי, בשינוע פסולת בנין, בשימוש בתשתיות זמניות, בשינוע 

  בבטיחות, בבטיחות אש ובניקיון באתר וסביבתו.

  

 ניהול עבודה 6.2

מנהל עבודה מוסמך מטעם הקבלן הפועל מטעם המפעיל ימצא בכל שלבי הביצוע במתחם, 

ת בנספח זה. מנהל פי כל החוקים, ההנחיות וההוראו -ינהל ויפקח על ביצוע העבודה על

העבודה יוודא כי עובדיו ועובדי קבלני משנה מקיימים אחר הוראות אלה. מנהל העבודה 

  יידע את גורמי רשות בדרך וצורת הקשר השוטף עמו, טלפון אלחוטי, מירס.

  

  שינוע חומרים 6.3

  להלן. 5.11 -ו 5.5יבוצע על פי ההנחיות בסעיפים 

  

  פינוי פסולת  6.4

פי הצורך ולפחות בסוף כל יום עבודה, תוך  -יבוצע ע"י המפעיל למכולה מוגדרת, על  

הקפדה על שימוש בכלי שינוע, שאושרו ושאינם גורמים נזק לחיפוי ריצפה. פינוי המכולה 

  יתבצע ע"י הרשות.  

  

  שימוש במעליות  6.5

המפעיל השימוש במעליות לשינוע חומרים יתבצע רק במעלית , שאושרה לכך מראש. 

מתחייב להקפיד על עומסים מותרים ועל שימוש אחראי וזהיר. המפעיל יהיה אחראי לכל 

  נזק שייגרם למעלית במהלך השימוש בה על ידי כל מי מטעמו.

  שעות עבודה 6.6

עבודה מותרת באתר בכל ימות העבודה בשבוע. המפעיל יהיה רשאי לפעול ולהפעיל כל   

ל שעות היממה, שיידרש כדי לעמוד בלוחות קבלן מטעמו בביצוע העבודות במהלך כ

  הזמנים לביצוע עבודות ההקמה.
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פי כל דין, על עבודות הקבלן הראשי מטעמו, ועל -המפעיל אחראי, על –אחריות  -

עבודות כל קבלני המשנה של הקבלן הראשי, וכן על העובדים מטעמו או מטעם מי 

המועסקים בביצוע מטעמו והנמצאים בשטחי המכירה ובשטחים העורפיים ו/או 

 עבודות ההקמה. 

מתחייב להעסיק, על חשבונו, בקר איכות מטעמו, שהיה אחראי  מפעיל -בקר איכות -

 לכל שלבי ביצוע העבודה כנדרש בנספח זה. 

 לחוזה). 'זנספח ראה סעיף בטיחות ונספח  הבטיחות ( -בטיחות בעבודה -

 . ראה סעיף כיבוי אש ונספח בטיחות באש (נספח ו' לחוזה) -כיבוי אש -

 

  ישיבת קדם ביצוע 6.7

המפעיל , הקבלן הראשי מטעמו וקבלני משנה מטעמו ישתתפו בישיבת קדם ביצוע, 

שתנוהל על ידי מנהל הביצוע לפני תחילת ביצוע העבודה בשטח, לשם קבלת הבהרות לגבי 

פורט בנספח זה. ישיבת קדם הביצוע נהלי העבודה באתר ותאום הביצוע בשטח, כמ

תתקיים באתר הפרויקט, או במקום שיקבע על ידי המנהל , ותלווה בסיור באתר במידת 

  הצורך. 

  ישיבות שוטפות  6.8

המפעיל והקבלן הראשי מטעמו ישתתפו בישיבות הפרויקט השוטפות שהרשות תזמן 

  ותנהל בפרקי זמן לפי הצורך. 

ישיבות ותפיץ אותו לידיעת המפעיל, המפעיל הרשות תכין לוח זמנים ל   5.8.1

מתחייב לזמן את הקבלנים, קבלני משנה, מנהל העבודה והספקים הפעילים 

  בפרויקט.

הישיבות השוטפות עם המפעיל, הקבלן הראשי, קבלנים אחרים וקבלני    5.8.2

  המשנה, ספקי החומרים, תכלולנה בים היתר: 

  א) פירוט התקדמות העבודה, תיאום עבודות, בחינת לוח זמנים.   

  ב) בקרת איכות.  

  לישיבות הבטיחות יוזמנו נציגי הבטיחות ומפקחים. - ג) נהלי בטיחות  

הרשות רשאית לשלב את הישיבות או לנהל כל אחת בנפרד, לפי שיקול   

  דעתה. ישיבות אלה תתקיימנה באתר הפרויקט.

ימים  7כל אחד מן הצדדים רשאי לזמן ישיבת מיוחדת. הצד המזמין יודיע   5.8.3

מראש לכל המוזמנים ולרשות על מועד הישיבה ועל הסיבה לזימונה וכן יגיש 

  רשימת נושאים לדיון. 

הרשות תכין סיכום דיון ותפיץ העתק לכל המשתתפים, לכל אחד מן הגופים,   5.8.4

  להם. שההחלטות, שנתקבלו בישיבה נוגעת 
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זוהי זכותם וחובתם של המשתתפים בישיבה להגיש הערות לסיכום הדיון.    5.8.5

  סיכום הדיון מהווה התיעוד הרשמי של תוצאות הישיבה.

  ניהול לוח זמנים 6.9

על המפעיל ליישם ניהול לוחות זמנים בשיתוף פעולה עם הרשות ולספק את  6.9.1

 נ נתוני לוחות הזמנים הדרושים.

וכד', כפי שיתבקשו על ידי הרשות. וברמת הפירוט  דוחות תכניות , גרפים 6.9.2

 הנדרשת. 

המפעיל יגיש לפני תחילת העבודה לוח זמנים בסיסי לבדיקתה ולאישורה של  6.9.3

, MS PROJECTרשות. לוח זמנים יהיה בפורמט של לוח גנט ערוך בתוכנת 

אליו יצורף מסמך תכנית עבודה. תכנית העבודה תתאר את העבודה 

ות המצוינות בלוח הזמנים באופן ברור, כגון: תכנון, והפעולות הבסיסי

 הנדסה, יצור, אספקה, פעולות וכד'. 

  המפעיל מתחייב לוודא:  6.9.4

  שלוחת הזמנים מעודכנים מדי חודש כך , שישקיפו את ההתקדמות בפועל

ואת יתרת הזמן. את השינויים בתוצרי העבודה שנובעים מהנחיות עבודה, 

 ) או שינויים אחרים. as builtיים (פקודות שינויים, תנאים מצב

  שלוחות הזמנים כוללים את כל הנתונים הרלבנטיים של קבלני המשנה

 והספקים .

  הינו יום חתימה על חוזה הרשאה -&  - היום הקובע  –בטבלה זו 

  בין הרשות למפעיל. 

מסעדות, בתי   השלב בביצוע

קפה, טרקלינים, 

LPTCCD ,

  ספורט, בנקים 

חנויות בשטח 

 מ"ר  100שמעל 

חנויות בשטח עד 

  מ"ר  100

  דוכנים קטנים 

סיור  –שלב א' 

באתר, פגישות 

 הכרות וסיור באתר

  &+ שבועיים  &+ שבועיים  &+ שבועיים  &+ שבועיים

תכניות  –שלב ב' 

  העמדה

  שבועות 3&+   שבועות  3&+   &+ חודש  &+ חודש

תכנית  - שלב ג'

  ביצוע 

  שבועות 6&+   שבועות 6&+   חודשיים&+   &+ חודשיים

פגישות  -שלב ד'

  קדם ביצוע

  &+ חודש  ימים 45&+   ימים 45&+   חודשים 3&+ 

בחצוע  -שלב ה'

  ההקמה במתחם

  יום לפני יום פתיחה שדה"ת "רמון"  30מגמר מועד ישיבת קדם ביצוע ועד 

  ימים לפני יום פתיחת טרמינל  15מגמר ביצוע ההקמה ועד בדיקות  -שלב ו'
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  קבלה

מוכנות  -שלב ז'

  תפעולית 

ע"פ תאריך 

  פתיחה 

ע"פ תאריך 

  פתיחה 

ע"פ תאריך 

  פתיחה

ע"פ תאריך 

  פתיחה

טקס  - שלב ח'

  פתיחה

ע"פ ובהתאם 

 להחלטות המנהל

ע"פ ובהתאם 

להחלטות 

  המנהל

ע"פ ובהתאם 

 להחלטות המנהל

ע"פ ובהתאם 

 המנהללהחלטות 

  

הערה: למרות האמור לעיל ועל מנת לנצל את הזמן, יתכן ופגישת הכרות וסיור באתר יתבצעו 

  בטווח הזמן שבין הודעה על הזכייה במכרז ועד לחתימת חוזה. 

  תכנון ותאום עבודות: 6.10

המפעיל מתחייב לבדוק, לתכנן ולתאם את עבודתו, להשתתף ולסייע בתיאום הכללי של 

  עבודתו ושל הפרויקט. פעולות אלה יכללו בין היתר: 

 )אין (בלתי ניתנת להפרדה –תאום סדר העבודה, תזמון, עבודה שהיא בילט  6.10.1

מערך הציוד, מיקום, דרישות שרות והכנות לתשתיות, התאמת החומרים, 

חיבורים זמניים וקבועים, מידות השטחים הדרושים , כך שכל חילוקי 

 הדעות יבואו על פתרונם לפני התחלת ביצוע העבודה. 

השלמת העבודה תוך הזמן המוקצב תלויה בשיתוך פעולה הדוק ופעיל  6.10.2

דים הקשורים. מובהר בזאת מפורשת , שכל ובתקשורת פתוחה בין כל הצד

המפעילים נדרשים לבצע ולהתקין את עבודתם בזמן ובאופן , שלא יעכב או 

 יפריע לעבודות של מפעילים/ קבלנים אחרים העובדים באתר העבודה. 

המפעיל מתחייב לדווח (בעצמו או באמצעות הקבלן הראשי מטעמו) לרשות  6.10.3

, שמתגלים, יחד עם תיקונים מומלצים על כל הפרעה, ליקוי או אי התאמה

על ידיו ועל כל כשל הפרעה, ליקוי או אי התאמה, שמתגלים יחד עם 

תיקונים מומלצים על ידיו ועל כל כשל  בתיאום ביצוע העבודה מטעמו עם  

 מפעילים אחרים. 

הרשות תחליט לגבי הצד או צדדים האחראים לתיקון, ותיתן הוראה באשר  6.10.4

  ב על תיקון.לאופן בו יבוא המצ

הרשות רשאית להורות על שינויים במערך ובמיקום, כפי שיידרש כדי  6.10.5

שהעבודות ישתלבו נכונה. שינויים מסוג זה לא יגרמו לכל שינוי שהוא 

בלוחות הזמנים, שנקבעו לביצוע העבודות ו/או לכל שינוי שהוא בחיוביו 

 הכספיים של המפעיל כלפי הרשות בהתאם לחוזה.

   

 ומתקנים זמניים:שירותים  6.11

הרשות, באופן ישיר או באמצעות קבלנים מטעמה, תספק ותחזיק שירותים  6.11.1

  ומתקנים זמניים לשימוש על ידי המפעיל בתקופת ההקמה כדלקמן: 

  .(אחד למתחם) אספקת חשמל זמנית על גבי תשתית סופית, כולל מתקן זמני 
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  השטחים לא בתוך שטחי המכירה–נקודת מים , שתשרת את צרכי הביצוע /

 העורפיים, אלה במקום נגיש לשימוש חופשי. 

  סיוע בשינוע חומרים לבנים ושחורים, ע"י כלים המצויים באתר, ובתאום של

שעות מראש, ממקום שיקבע לפריקה ועד שטחי  המכירה / שטחים  72

העורפיים (ביצוע האמור הינו במטרה לשמור על שלמות הריצוף הקיים 

 ולמנוע נזק). 

  פינוי פסולת, ממקומות מוגדרים בכל אזור  בשדה תעופה  אשר שירותי

אליהם יוביל המפעיל  את הפסולת בעצמו, כולל : מכולות, פחים אזוריים 

 ופינוי המכולות.

  שעות ביממה, שאינה שמירה ספציפית של  24שמירה כללית באתר במשך

 שטחי המכירה / השטחים העורפיים.

  ע"י צוות מטעם הרשות. ניהול השירותים המפורטים לעיל 

 .תאורה באתר 

  .בתי שימוש זמניים לשימוש כל מי שיועסק בביצוע עבודות ההקמה 

ימים מראש על  10על המפעיל /הקבלן המבצע להודיע למנהל הביצוע לפחות  6.11.2

  הזדקקותו לתשתיות  ו/או שירותים נוספים שיתמכו בעבודתו.

רעה לתשתיות, כפי המפעיל יישא בעלות נזקים הנגרמים לרשות עקב הפ 6.11.3

 שיקבע על ידי רשות.

אם המפעיל אינו מבצע את התיקונים הדרושים מיד (כפי שנקבע על ידי  6.11.4

 רשות) רשאית הרשות לבצעם ולהטיל את העלויות הכרוכות על המפעיל.

  

 שירותים ופעולות באתר 6.12

  כללי : 6.12.1

הרשות, באופן ישיר או באמצעות קבלנים מטעמה, תספק למפעיל את 

 פעולות באתר כדלקמן: השירותים ה

  התחברות לתשתיות  קבועות 6.12.2

לצורך התחברות לתשתיות קבועות יסופקו תשתיות "ראש קצה" כמפורט 

 המצ"ב. 3'ג – 1'גבנספחים 

 מתחמים זמניים באתר ואזורי התארגנות 6.12.3

ככלל יתבצעו כל התארגנויות המפעיל בשטחי המכירה ו/או בשטחים   .א

 השירותים.העורפיים שיועמדו לרשות לשם מתן 

הרשות תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה לאשר למפעיל שימוש חריג במתחם   .ב

 או במחסן זמני, לתקופת ההקמה בלבד. 

מתחמי האתר הזמניים אם אושרו כאלה, שטחי המכירה ו/או  השטחים   .ג

 העורפיים לא ישמשו למגורי פועלים.

 המפעיל אחראי להתקנתן של תשתיות זמניות לשטחי מכירה ולשטחים  .ד

 לעורפיים שאושרו לשימושו כולל אמצעי נעילה, שמירה וכו'.



22 
 

המפעיל ידאג לפינוי מתחמים זמניים, שאושרו  לשימוש תוך שבוע ימים   .ה

 מקבלת הודעה  לפינוי.

 

 גישה וחניה  6.12.4

הרשות ראשית להעתיק כל אחד מדרכי הגישה ו/או מכבישי גישה לבית   .ו

 ועתיות.התיבות בכל עת כדי להתחשב בדרישות מבצעיות ותנ

המפעיל לא יאחסן בכבישי האתר או בכל מקום אחר חומרים , טובין, ציוד   .ז

 ולא יחנה  רכבים ללא קבלת אישור הרשות מראש.

לחניית רכבים של המפעיל וכל מי מטעמו יוקצה אזור שימוש כמגרש חנייה.   .ח

כניסה לשטח זה תותר אך ורק לעובדים, לאורחי המפעיל לכל גורם אחר , 

טח חניה. ההסדר מפורט בסעיף זה הוא הסדר החניה היחיד שאושר לו ש

שיותר. כלי רכב שיחנו מחוץ לאזור המאושר  לחניה עלולים להיגרר. עלות 

 הגרירה תחול על בעל הרכב ו/או על המפעיל.

אם אין הסדר לחניית עובדים, המפעיל יארגן הסדרי חניה משלו מחוץ לבית   .ט

 ורות בכך. הנתיבות. המפעיל  יישא בהוצאות הקש

 הגבלות באתר 6.13

המפעיל יגביל את פעילותו בבית הנתיבות לאזור שהתירה לו רשות, ולא  6.13.1

יעמיס את האתר בעורף בלתי סביר של חומרים או של ציוד אשר עלולים 

 לגרום להפרעה תפעולית או חורגים מהמשקל המותר למ"ר. 

תר הרשות שומרת לעצמה את הזכות להגביל או להרחיב את השימוש המו 6.13.2

 בבית הנתיבות או לשנות אותו.

שעות ביממה, שבע ימים  24הרשות תספק שירותי שמירה היקפיים כלליים  6.13.3

בשבוע, על מנת לסייע במניעת חדירת גורמים שאינם מורשים וכלי רכב 

שאינם מורשים לאתר. שירותי שמירה אלה יתקיימו כל תקופת ביצוע 

יים של שטחי המכירה העבודות. הרשות לא תספק שירותי שמירה ספציפ

ו/או שטחים העורפיים ו/או כל ציוד של המפעיל ו/או מי מטעמו שיובא לבית 

 הנתיבות או לסביבתו במסגרת ביצוע עבודות ההקמה.

בנוסף לתכנית השמירה של הרשות אחראי המפעיל, על חשבונו, על השמירה  6.13.4

העבודה ואמצעי ביטחון אחרים, בכל הקשור לציוד, לחומרי עבודה ולתוצרי 

 בשטחים הבנויים, בשטחי המכירה ובשטחים העורפיים.

מפעיל וכל קבלן ו/או עובד מטעמו נדרשים למלא אחר נוהלי הביטחון של  6.13.5

רשות, בכל הנוגע לגישה אל המבנים ומהם, לתגי זיהוי ולאישורי כניסה 

למכוניות ואחר כל החוקים והתקנות המתייחסים לנהלי הביטחון של 

 הרשות.

בלת תגי זיהוי ומעבר ואישורי כניסה לרכב תוגשנה לרשות על גבי בקשות לק 6.13.6

ימי עבודה לפני היון שבו מתבקשת הגישה לאתר,  21טפסים קבועים לפחות 

 ותהיינה כפופות לנהלי הביטחון של רשות.

הרשות תהיה ראשית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק, לסרב  6.13.7

 לאשר כניסה לגורם כלשהו.
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נהלי הביטחון עלולה לגרור לשלילת זכויות הגישה של המפר ו/או מי הפרת  6.13.8

 שהמפר פעל מטעמו לשדה תעופה רמון.

  הגנה על חומרים ותוצרי ביצוע של המפעיל: 6.13.9

המפעיל מתחייב לקיים, במשך כל תקופת ביצוע העבודה הגנה מתאימה 

(וכל  ורצופה על כל תוצרי העבודה שלו, לבל יינזקו. בנוסף לכך יגן המפעיל

מי מטעמו) על כל רכוש ובינוי אחר באזרו ביצוע עבודות ההקמה מפני פגיעה. 

המפעיל יישא באחריות לכל סיכון של אובדן או נזק, שנגרמו לעבודתו או 

  לחלק ממנה, לציוד ולחומרים כתוצאה מכל סיבה שהיא.

המפעיל יבנה מחדש, יתקן וישחזר כל אובדן, פגיעה או נזקים לעבודה. בניה  6.13.10

  מחדש, תיקון או שחזור מעין ואלו יהיו על חשבונו של המפעיל. 

המפעיל יסלק מתחומי השדה הגנות זמניות שיבצע בסיום העבודה. הרשות  6.13.11

לא תהיה אחראית לכל לאובדן, גניבה או נזק לציוד או חומרים, או לנזק 

לעבודה בשטחי המכירה ו/או בשטחים העורפיים ו/או בשטח שדה תעופה 

  מו כתוצאה מביצוע ההקמה על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו). (ככל שנגר

  הגנה על גימורי המבנה (הקיימים): 6.14

  -המפעיל מתחייב 

להגן על כל המשטחים הגמורים, כולל עמודים ופתחי דלתות המשמשים  6.14.1

 כמעברים דרכם משנעים חומרים וציוד.

מועברים להגן על רצפות באזורי תנוע, לפני שמתירים לציוד וחומרים להיות  6.14.2

 על משטחים אלה.

 לשמור על כל המשטחים נקיים, ללא נזקים ועם הגנה מתאימה.  6.14.3

להניח חומרי עבודה וציוד באופן שימנע מהם להפריע למעברים ולמהלך  6.14.4

 העבודה. לספק מחסומים על מנת לשמור על חומרים כנגד נזקים. 

למלא אחר כל המגבלות והדרישות לגבי עומס מותר בשטחי המכירה ו/או  6.14.5

 בשטחים העורפיים ו/או בתחומי בית הנתיבות ושדה תעופה. 

  המפעיל ישמור חומרים וציוד בהתאם להוראות היצרן. 6.14.6

 

  בטיחות בעבודה  6.15

פי כל הוראות נספח  - וכל מי מטעמו) יפעל בביצוע העבודות עלהמפעיל ( 6.15.1

 ' לחוזה).זהבטיחות (נספח 

על המפעיל לוודא שכל הקבלנים העובדים בשטחיו ימלאו בקפדנות אחר כל  6.15.2

ההנחיות, החוקים והתקנות המתייחסים לנהלי הבטיחות בכל משך עבודתם 

בשדה, דגש מיוחד יינתן לעבודות בגובה, פיגומים, תליה זמנית עבודה באש 

 גלויה, ריתוך ועבודות חשמל.

 המפעיל כוללות, בין היתר: התחייבויותיו האמורות של  6.15.3

ניהול ישיבות בנושאי בטיחות, ביצוע פיקוח על עובדיו וקבלני משנה  6.15.4

 וביקורות שוטפות.

מינוי נציג לוועדת הבטיחות בהתאם לדרישות חוק ארגון הפיקוח על  6.15.5

, והתקנות שהותקנו מכוחו. נציג הבטיחות יתאם 1954 –העבודה, התשי"ד 
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וינהל את כל דרישות הבטיחות, וימנע יישום בלתי בטיחותי של תכניות 

 הבטיחות. 

על המפעיל להודיע לרשות מיד על כל אירוע בטיחות המתרחשת בשטחי  6.15.6

המכירה ו/או בשטחים העורפיים  ו/או בשדה תעופה וכן להחזיק ולמלא 

 צעות קבלן מטעמו) פנקס תאונות כנדרש. (בעצמו או האמ

חובותיו של המפעיל בכל הנוגע לבטיחות באתר יהיו בהתאם לחוק ארגון  6.15.7

, והתקנות שהותקנו מכוחו, הכוללות 1954 –הפיקוח על העבודה, התשי"ד 

 בין היתר, את המשימות הבאות: 

עליו להציב שלטי אזהרה ולהחזיר עובדים העלולים להיפגע ממכשול   .א

 ותי קיים. בטיח

עליו לספק את מחסומי הגנה דרושים, ולהציב אותם כך שימנעו מעבר בלתי   .ב

מבוקר. השימוש בחומרים מסוכנים ואחסונם יתבצעו אך ורק תחת של אנשי 

מקצוע מוסמכים. המפעיל מתחייב להודיע על המצאות חומרים מסוכנים 

 לרמ"ח שירותי הצלה וכיבוי אש של הרשות.

סתו לאתר של כל עובד ו/או אדם אשר מסרב או אשר עליו למנוע את כני  .ג

נמנע משימוש בציוד הבטיחות אשר סופק לו לצורך ביצוע תפקידו. עליו 

 לגרום לסילוקו של כל עובד אשר פועל בניגוד לנהלי הבטיחות.

בכל נושא עבודה באש גלויה, ריתוך, חימום באש, חיתוך בדיסק יקפידו   .ד

פי ההוראות הרלבנטיות בנספח - הם עלויפעלו המפעיל , קבלניו ועובדי

  ' לחוזה). ובטיחות באש (נספח 

המפעיל מתחייב ששכל הקבלנים והעובדים מטעמו  –בטיחות תעופתית   .ה

מכירים את כללי התנועה בשטח האווירי ואינם יוצאים מתחומי איזורי 

 הבניה אל השטח האווירי, לא ברכב ולא ברגל.

 

  תיעוד ומסמכים   6.16

באתר עותק נקי ושלם של המסמכים המפורטים מטה,  על הקבלן להחזיק 6.16.1

 כמסמכי תיעוד העבודה:

 תכניות החוזה (העתקי שמש).   .א

 מפרטים מיוחדים כולל: נספחים, דוחות, שינויים.  .ב

תכניות העבודה המפורטות המאושרות, קטלוגים, דפי מידע, פנלים לדוגמה   .ג

 ודוגמאות חומרים.

נספחיו, כולל שינויים (אם וככל עותק מקורי של חוזה ההרשאה התחום, על   .ד

 שיהיו).

תיקונים, פקודות שינויים, הנחיות עבודה וכל שינוי כתוב אחר שהוכנס   .ה

 בחוזה.

 דוחות בדיקה.  .ו

 יומן עבודה  .ז

תיעוד תכניות החוזה יש לסמן בתכניות באופן ברור את הביצוע בפועל. יש  6.16.2

לסמן את ההתקנות אשר ביצוען בפועל חורג מן התכניות. יש לבצע את 
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הסימון על התכנית שעליה ייראו התנאים באופן הברור והמדויק ביותר, אם 

 מדובר בתכניות עבודה מפורטות , יש לציין הפניה אליהן במקום המתאים

 בתכניות החוזה. 

יש להחזיק עותק אחד שלם של כל המפרטים המיוחדים, כולל הערות  6.16.3

ושיניים, ועותק אחד של מסמכי ביצוע אחרים כגון פקודת שינויים והנחיות 

עבודה. יש לסמן במסמכים הללו את החריגות בעבודה שבוצעה בפועל 

 לעומת הטקסט שבמפרטים המוצעים.

היצרן, הספק של כל מוצר ושל כל פריט ציוד  יש לציין את שמו המסחרי של  .ח

 המותקנים בפועל.

 יש לציין פריטים נוספים שלא פורטו במקור.  .ט

עם סיום ביצוע תוצרי העבודה, יש להגיש לרשות את תיעוד המפרטים  6.16.4

  המיוחדים/ הנספחים/ הנחיות העבודה/ פקודות השינויים. 

  

  פייםהנחיות לביצוע מערכות בשטחי המכירה ובשטחים העור .7

   –כללי 

מפרטי פרויקט שדה התעופה "רמון" הינם חלק בלתי נפרד מנספח זה ויקראו להלן 

 "המפרט המיוחד".

  .08הנחיות לעבודות חשמל פרק  7.1

 כללי: 7.1.1

העבודות תבוצענה לפי המפרטים הכלליים בהוצאת הועדה הבין משרדית,   .א

המתאימים, הישראליים  מעודכנות, הנוגעים לעבודה זו, התקנים  בהוצאות

לתקן  חוק החשמל, תקנות ממשלתיות מחייבות ובהעדרם

 . DIN\VDE גרמני

לביקורת היועצים  במושכר השוכר מתחייב להעמיד את מתקני החשמל  .ב

אישורם לתקינות המתקנים ועמידתם  המקצועיים של המשכיר ולקבל

ההסכם, וזאת  פי- בדרישות תקני החשמל המתאימים ודרישות המשכיר על

עלתם. השוכר ימציא למשכיר אישור בודק חשמל מוסמך על בטרם הפ

המערכות במושכר, קודם לחיבור מערכות החשמל של המושכר  תקינות

 המבנה.  למערכת החשמל של

 חיבור חשמל: 7.1.2

על  כל שוכר יקבל אספקה מלוח הזנות לשוכרים ייעודי. גודל האספקה ינתן   .ג

וואט למ"ר  100וואט למ"ר ועבור מ"א  50פי חישוב: עבור כוח ותאורה 

ברוטו. חיבורים גדולים מזה יחשבו חיבורים חריגים וידונו על ידי המשכיר 

והיועצים הרלוונטים של המשכיר. במקרה כזה יתבקש השוכר לספק את 

 החישובים אשר הביאו אותו לבקשה החריגה.
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הראשי להזנה, סליל ניתוק לניתוק בזמן הפעלת לכל חיבור יותקנו המפסק   .ד

  אזעקת אש משטח השוכר ומשנה זרם למדידה.

  עלויות החיבור יהיו על ידי השוכר ויכללו:  .ה

 (על פי גודל החיבור) מפסק ראשי  

 סליל הפסקה בחירום  

 משנה זרם למדידה וערוצי מנייה שמורים במונה  

  השוכרכבל הזנה מלוח החשמל ועד למקום האספקה בתאום עם  

ערוצי להנפקת חשבון - כל אספקה מלוח החלוקה תמנה על ידי מונה רב  .ו

לשוכר על ידי המשכיר. המונים מותקנים בלוחות החלוקה לפי שיקול 

  המשכיר וגישה אליהם איננה חופשית אלא בתיאום מראש עם המשכיר.

 חיבור מערכות מנ"מ (מתח נמוך מאד): 7.1.3

 מערכת גילוי אש   .ז

 ועל פי  1220שוכר תותקן על פי ת.י. מערכת גילוי אש בשטח ה

דרישות הבטיחות של המשכיר. במבנה מותקנת מערכת גילוי אש 

ממוענת, משולבת כריזה ומאושרת על ידי רשויות הכיבוי לבניינים 

מסוג זה. חובה על הדייר להמשיך את אופן ההתקנה של המערכת 

 המותקנת בשטחים הציבוריים על מנת לשמור על אחידות במערכת

  הגילוי והכריזה ולמזער תקלות באופי הבטיחות של המבנה.

  כתנאי להפעלת המושכר, ימציא השוכר את אישור מכון התקנים

  הישראלי

  מערכת כריזה   .ח

מערכת זו משולבת למערכת גילוי האש וכפופה לה. ההוראות להתקנת 

  מערכת הכריזה זהות למערכת גילוי האש.

  מערכת בקרת מבנה  .ט

בקרת מבנה מתקדמת אך היא איננה קשורה  מבנה מותקנת מערכת

למערכות המותקנות בשטחי השוכרים. במידה והשוכר ירצה לתאם ניטור 

של מערכות המותקנות בשטח המושכר יש לתאם זאת עם המשכיר. ניטור 

מסוג זה יהיה ברמת התראות בלבד (מגעים יבשים) אל מערכת הבקרה של 

  המבנה ויתומחר ספציפית על פי הדרישה.

  מערכת גילוי פריצה ומצלמות טמ"ס  .י

במבנה מותקנת מערכת גילוי פריצה וטמ"ס אך היא איננה קשורה 

  למערכות המותקנות בשטחי דיירים.

  מערכת קליטת שידורי טלוויזיה  .יא

  על ידי ספק שירות חיצוני מקובל על ידי המשכיר.

  מערכת טלפוניה ותקשורת נתונים  .יב

ק או הוט של נק' תקשורת המשכיר מספק כבילה מהחנות ועד לחדר בז
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זוג בהתאם לגודל החנות) , נק' טלוויזיה, סיב  20זוג או  RG45  10(חיבורי 

  סיבים. 12אופטי של 

כל עבודות החשמל יבוצעו בהתאם לתקנים, בתאום עם המפרט המיוחד  7.1.4

לעבודות חשמל של הפרויקט כולו, הכולל את ההנחיות להתקנה בסעיפים 

  הבאים:

  י מתח נמוך.כבל – 08.11סעיף 

  מערכת תמיכה כבלים. – 08.13סעיף 

  הארקה והגנה מפני ברקים. – 08.14סעיף 

  הארקה מיוחדת. – 08.15סעיף 

  כבלי מתח נמוך, ולוחות חשמל ראשיים. – 08.16סעיף 

  לוחות בקרה לתיקון הספק. – 08.18סעיף 

  אספקת חשמל רצופה. – 08.21סעיף 

 מתקני תאורה ואביזרי תאורה. – 08.23סעיף 

. כל מתקן לתאורת חירום צריך lux 10עוצמת תאורת החירום במעברים היא  7.1.5

 לכלול הכנה לחיבור המתקן למערכת בקרה מרכזית.

יצוידו במפסק כיבוי אש בחזית  שלטים עם ניאון או עם נורות ניאון קתודיות 7.1.6

שטחי המכירה. המיקום המדויק יתואם עם האדריכל והוא כפוף לאישור 

 הרשות בשלב אישור התכניות טרם ההתקנה.

 ו').בתאורה חמה במתחם השוכר (כגון: הלוגן, ליבון וכ לא יאושר שימוש 7.1.7

ית, כל נתיבי המילוט יכללו שילוט הכוונה מואר כולל כיתוב בעברית ובאנגל 7.1.8

 בגיבוי סוללות.

אמפר ומעלה דורשים אמצעי כיבוי אבטחה אוטומטים מאש  63כל הלוחות של  7.1.9

 .200FMמסוג 

כל המעגלים הסופיים צריכים להיות מתוכננים כך שיפעלו בעומס נקוב של  7.1.10

70%. 

 .25%יש לבחור כבלים מצטלבים להזנת לוחות החשמל עם עתודה עתידית של  7.1.11

 .25%עתודה עתידית של  כל לוחות החשמל יתוכננו עם 7.1.12

 .lagging 0.92הספק חשמל מינימלי במתקן יהיה  7.1.13

 ככלל לא תאושר התחברות למתח גבוה בטרמינל. 7.1.14

בכל אזור בבית הנתיבות ישנם חדרי חשמל בהם נמצאים לוחות חשמל חלוקה  7.1.15

) עבור המפעילים. המפעילים אחראים XXCDP XXXיעודיים (המסומנים 

ומי עבור שטחי המכירה והשטחים העורפיים. לתכנון והתקנת לוח חשמל מק

אין להשאיר תעלות או חוטים חשופים בשטחי המכירה ובשטחים העורפיים. כל 

התכנון וההזנות לכל מערכות החשמל בשטחי המכירה ובשטחים העורפיים: 

התקנת לוח חשמל בתחומו וביצוע כל התשתית הנדרשת להזנת הצרכנים 

פעיל ויוזנו מלוח מקומי בתוך שטח המפעיל, השונים בתחומו יבוצעו ע"י המ
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מ"ר קרי בדוכנים. מונה חשמל יותקנו  25 –למעט בשטחי מכירה של פחות מ 

 מ"ר. 25 –לכל המפעילים גם כאלה ששטחם פחות מ 

ידי המפעילים לאישור  –תכניות מוצעות של עבודות חשמל ותאורה יוגשו על  7.1.16

פי  –מים ע"י מהנדס חשמל ועל הרשות, צוות אישור תכניות והאדריכל , חתו

 . "רמון"ההנחיות בפרק החשמל של המפרט המיוחד שדה התעופה 

יש להגיש את תכנון הלוח של השוכר לאישור, כמו כן את עם הגשת התכניות  7.1.17

 .יצרן הלוח ואת הציוד שיותקן בלוח

לחנויות ולמסעדות יסופקו שערי גלילת החזית לחתימת החנות / המסעדה.  7.1.18

,  גופי התאורה וכל צרכני החשמל בחנות / במסעדה יוזנו מלוח הזנת השער 

 חשמל מקומי אשר יתוכנן ויותקן על ידי המפעיל.

 השוכר אחראי על אחזקת הלוח וכן אביזרי החשמל והתאורה במתחם שלו. 7.1.19

 

 (הגנה מפני אש) 34(עבודות סניטציה) ובפרק  07פרק  –הנחיות לעבודות תברואה  7.2

 כללי 7.2.1

ייקראו בשילוב עם   "רמון"במפרט המיוחד של שדה התעופה  34וסעיף  07סעיף   .א

קווים מנחים אלו, והם ביחד מהווים את היקף העבודה בכל הקשור לעבודות 

 סניטציה והגנה מפני אש.

המפעיל אחראי לתכנון וביצוע העבודה בתחומו וכן ביצוע החיבור אל הכנות   .ב

 התשתיות שהוכנו עבורו.

יבצע את עבודות הסניטציה וההגנה מפני אש כמתואר בקווים מנחים המפעיל     .ג

 אלו.

וכל  1205התכנון וההתקנה של כל מתקני הסניטציה יהיו בהתאם לתקן הישראלי   .ד

החוקים המתאימים. התכנון וההתקנה של כל המתקנים להגנה מפני אש יהיו 

 וכל החוקים הרלוונטיים. NFPA-13-ו 1596בהתאם לתקן הישראלי 

מפעיל אחראי לאישור תכנון וביצוע מערכת המתזים על ידי מכון התקנים ה  .ה

 הישראלי. אישור זה יהיה לצורך תכנון והתקנה באתר.

לפי צורכי התפעול של המפעיל ובכפוף לאישור הרשות יתחבר המפעיל, בכל     .ו

אחד משטחי המכירה ובכל אחד מהשטחים העורפיים, לאחת או יותר 

 מהתשתיות הבאות:

 ה אחת של מי שתייה עם ברז סגירה.נקוד   -

 בתקרת הקומה מתחת. HDPEחיבור לצינור שפכים    -

 חיבור לצינור איוורור בתקרה מעל , בשטח המטבחים העורפיים בלבד.   -

נקודת חיבור אחת למלכוד שומן (במטבחים בלבד). בכל מקום אחר לא יינתן    -

 חיבור לקולטני שמן.

 נקודת חיבור אחת למערכת המתזים.   -

 נקודת חיבור אחת לארונות כיבוי אש (עבור הידרנטים).   -
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ביצוע החיבור בפועל יבוצע על ידי המפעיל ועל חשבונו. הרשות תספק את   .ז

) בסמוך לשטחי המכירה ו / או לשטחים העורפיים. 6 –המתואר לעיל (פריט 

המפעיל יבצע את המעברים הנחוצים ואת כל העבודה הנדרשת לביצוע החיבורים 

 פי ההנחיות המפורטות. –ל בפועל ע

המפעיל יספק תרשימים ומפרטים טכניים לעבודות הסניטציה וההגנה מפני אש,   .ח

 כמו גם כתבי כמויות.

תכניות הבנייה הפרטים והמפרטים של יוגשו ע"י המפעיל לרשות, צוות בדיקת   .ט

התכניות, לצורך אישור. אישור זה יינתן למטרות כלכליות (למשל: בדיקת נקודות 

בור , קטרי החיבור , מיקומים וכדומה). האישור לא יהווה רשיון על פי הדין החי

 כנהוג ברשויות.

במיקומים מסוימים , צינורות ציבוריים ינותבו דרך שטח המפעיל. על המפעיל     .י

לתכנן ולבצע פתחי גישה לתחזוקה לכל צנרת מסוג זה שתוסתר ע"י גמר תקרות. 

ועל חשבונו. על פתחי הגישה תהייה כתובת עבודת החיפוי היא באחריות המפעיל 

 שלט המסמנת את סוג הצנרת שמאחוריו.

אזורים רטובים צריכים להיות עמידים בפני מים על מנת למנוע דליפת הרצפה   .יא

 שמתחת. עבודות להגנה מפני דליפת מים יבוצעו ע"י המפעיל ובאחריותו.

 צינורות ומעברים 7.2.2

 משתי החלופות:למים חמים וקרים יותקנו צינורות באחת   .א

  צנרתPPR  "(פולירול) מדגם "פייזרSDR 7.4   כולל  5111לפי ת"י

 מ"מ. 110- 20ספחים ואביזרים בקוטרים מ

  מ"מ ,  16-32מקוטר  24צנרת פוליאתילן מצולב (פקסגול ) משרוול דרג

 .5433בשיטת מחלקים בלבד. לפי ת"י 

 צינורות נחושת בשרוולי פלדה לגז בישול.  .ב

 לשפכים וצינורות ניקוז. HDPEצינורות   .ג

 לצינורות איוורור. HDPEצינורות   .ד

ומעלה, למערכת המתזים ולארונות כיבוי  1.25שחור ללא תפר  40צינור סקדיול   .ה

 אש. החיבורים בין הצינורות יהיו בחריצה. אין לבצע חיבורים באמצעות ריתוך.

פי השימוש שלהם. כל הצינורות יסומנו בשילוט המציין  –כל הצינורות ייצבעו על   .ו

 את השימוש שלהם, כולל חצים וכיווני זרימה.

המפעיל יבצע את המעברים הנחוצים למים קרים, גז וחיבורי צינורות שפכים.   .ז

 המפעיל אחראי לביצוע ממעברים ואטימתם בפני נזילות לקומה מתחת.

 מים חמים וקרים 7.2.3

רים (מאחורי חיבור המים הקרים). מיקום מונה המפעיל יספק מונה מים ק  .א

המים הקרים יהיה באזור נגיש לאנשי התחזוקה (ולא מעל תקרה המונמכת) 

 וסגור בארון.
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מים חמים מרכזיים אינם זמינים. המפעיל יוכל להשתמש בדוד חשמל   .ב

לחימום המים. גודל ונפח הדוד נתון לבחירתו. כל דוד ינוקז למחסום ריצפה 

 יקוז.או נקודת נ

 צינורות מים חמים יבודדו.  .ג

 צינורות מים קרים ייצבעו בכחול. צינורות מים חמים ייצבעו בתכלת.  .ד

תוואי צינורות המים הקרים והחמים יהיה בתחום שטחי המכירה /   .ה

 השטחים העורפיים (התחום שמעל התקרה המונמכת).

. סוג הברזים 2ברזים למים חמים וקרים יהיו ברזים כדוריים של עד   .ו

 חלקים. 3מנירוסטה 

 שפכים ואיוורור 7.2.4

 מפעילים בדוכנים לא יקבלו חיבור לאיוורור.  .א

מפעילי מסעדות יקבלו חיבור למלכוד שומן אך ורק למטבחים. צנרת   .ב

ידי המפעיל , כמו גם התחזוקה שלהם.  –השפכים למלכוד שומן תסופק על 

כל מפעיל אחר לא יוכל להתחבר לקולטני השמן. במידת הצורך המפעילים 

יספקו ויתקינו מלכודי שומן פרטיים מקומיים. מיקום מלכודי השמן 

הפרטיים יהיו על רצפת המפעיל, כדוגמת מלכוד שומן מתחת לדלפק 

 ".josam", או "zurn", או "j.r. smithידי " –המיוצרים על 

 במידה ויוחלט על אספקת גז בישול לאתר. – גז בישול 7.2.5

המפעיל יספק מונה גז מרכזי (אחרי החיבור לגז). מיקום מוני הגז יהיה   .א

 במיקום נגיש לאנשי התחזוקה (ולא מעל התקרה המונמכת) וסגור בארון.

 נתיב צינור הגז יהיה מתחת לריצוף.  .ב

 ז) ייצבעו בצהוב.צינורות גז חשופים (בתיבת מוני הג  .ג

 ברזים לגז בישול יהיו ברזים כדוריים, המיועדים לגז בישול.  .ד

  א להלן)7מערכת המתזים וארונות כיבוי אש (ראה בנוסף פרק  7.2.6

  המפעיל יקבל חיבור נפרד למערכת הגלגלונים.

צנרת ראשית למתזים (ספרינקלרים) קיימת ומחולקת בשטחי המכירה ובשטחים 

  העורפיים.

פי אופי שטח המכירה / השטח העורפי  –לתוספות אשר יידרשו על  המפעיל אחראי

בשדה התעופה  3בהתאם לתקנות הבטיחות והגנות אש המפורטות עבור טרמינל 

 א להלן.7פי ההנחיות בנספח בטיחות אש ובפרק  –, ועל  "רמון"

כל מפעיל יקבל חיבור דרך ברז סגירה ורגש זרימה לרכזת האש הכללית של   .א

 י הרשות.הפרויקט ע"

ברז הסגירה ומפסק הזרימה יחוברו ללוח הבקרה המרכזי של המערכת   .ב

 ידי הרשות). –למניעת אש (העבודה תבוצע על 

 למערכת גלגלונים. 4או  3כל מפעיל יקבל חיבור לצינור   .ג
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המפעיל לא יספק ברזי סגירה נוספים (לא למערכת המתזים או למערכת   .ד

FHCפים אשר יחוברו למערכת הבקרה ). המפעיל יספק מפסקי זרימה נוס

 הפרט שלו למניעת האש לצורך שימושו הפרטי.

- או ב UL –כל ראשי המתזים ומפסקי הזרימה הנוספים יהיו מאושרים ב   .ה

FM. 

 יהיו בהתאם לסטנדרט הישראלי. FHC –כל ה   .ו

יהיו באחריות  תרשימים , חישובים הידראוליים והתקנת מערכת המתזים  .ז

. המפעיל יספק לרשות NFPA-13-ו 1596המפעיל, בהתאם לתקן הישראלי 

אישור של מכון התקנים הישראלי, המאשר התאמה לחוק (של התכנון 

 והביצוע).

  הנחיות לעבודות תקשורת 7.3

 לחוזה. 'יחנספח  -וצעו בהתאם להוראות נספח התקשורתעבודות התקשורת יב

 מכניות למיזוג / חימום ואוורור:הנחיות לעבודות מערכות  7.4

  המפעיל יהיה אחראי לעבודות התכנון והביצוע בתחומו. 7.4.1

– 15פי המפרט הטכני בפרק  –עבודות התכנון והביצוע יבוצעו על  7.4.2

 HVAC  . "למפרט המיוחד שדה התעופה "רמון  

המפעיל יספק תכניות לרשות ולצוות אישור תכניות, לצורך אישור  7.4.3

לתשתיות הנכס. הקצאת תעלות מיזוג אוויר  התכנון ונקודות החיבור

  או פליטת אוויר תאושר ותתואם עם הרשות בלבד.

התחברות לצנרת המגיעה לשטחי המכירה / לשטחים העורפיים תתואם 

  ע"י הרשות.

  כל מפעיל יידרש להתחבר לתשתיות מערכת המיזוג 7.4.4

  תעלות אספקת אויר וחזרה.  .א

  תעלות אוויר צח  .ב

ם בלבד) עבור מפעילי מסעדות עם מטבחים תעלות אויר פליטה (מטבחי  .ג

  בלבד.

  תעלות פליטת עשן.  .ד

הרשות תספק את הפריטים המתוארים לעיל לשטחי המכירה ולשטחים   .ה

  העורפיים. ביצוע החיבור בפועל יתבצע על ידי המפעיל ועל חשבונו.

המפעיל יספק תרשימי ביצוע, מפרטים טכניים וכתבי כמויות לאישור  7.4.5

 הרשות.

עבור מערכות  1001יערכו עם מעבדה מוסמכת ע"פ תקן  בדיקות קבלה 7.4.6

 מיזוג אויר.
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 הנחיות כלליות לבטיחות אש: 8

  תכניות בטיחות אש: 8.1

רמת סיווג האש ותכניות בטיחות אש על כל מרכביה תבוצע על ידי מתכנן / יועץ בטיחות 

  אש.

התכנית תועבר לעיון ואישור קצין מניעת דליקות , מחלקת הצלה וכיבוי, נתב"ג (להלן: 

 ) ותחנת כ"א אילת."קצין מניעת דליקות"

 מערכות גילוי אש: 8.2

ותכסה את כל שטח  – NFPA 72מערכות גילוי אש תתוכנן ותבוצע בהתאם לתקן  8.2.1

 המתקן.

 צנרת ההולכה תהיה ממתכת. 8.2.2

במחלקת הצלה וכיבוי אש, באמצעות רכזת של  המערכת תדווח ליומן המבצעים 8.2.3

 .ESTחברת 

 .ADDRESABLE –המערכת תהיה מסוג כתובת  8.2.4

במערכת יהיו אלמנטים שיתמכו במטריצה של משטר האזעקות לצורך הפעלת כל  8.2.5

  הצרכנים הנדרשים בעת שריפה.

 תכנית מערכת הגילוי תועבר לאישור קצין מניעת דליקות טרם ביצוע.

 אוטומטית (ספינקלרים):מערכת כיבוי אש  8.3

, ובכיסוי מלא של 1999, גירסה  NFPA 13המערכת תתוכנן ותבוצע בהתאם לתקן  8.3.1

 כל המתקן ע"פ רמת הסיווג וייעוד המבנה.

רמת סיווג האש ותכנון הבטיחות של יועץ בטיחות יוצגו לקצין מניעת דליקות  8.3.2

שר ע"י קצין לצורך אישור. המערכת תוצג ע"י יועץ הבטיחות מטעם המפעיל ותאו

 מניעת דליקות.

 מערכת שחרור עשן: 8.4

יש לתכנן מערכת לשחרור עשן מהמתקן. כמו כן, יש לספק חשמל חלופי למערכת  8.4.1

  .2000גירסה  NFPA A92פי תקן  –שחרור העשן. על 

, לצבירת עשן CABINCONCEPT –מומלץ לתכנן את בקרת העשן בתפישת ה 

 מתחת לתקרת החנויות.

 עמדת כיבוי אש: 8.5

אחד משטחי המכירה / השטחים העורפיים יתוכננו עמדות כיבוי אש בהתאם בכל  8.5.1

לסטנדרט המקובל בנמל. יש להקפיד על מרחק מקסימלי בין עמדה לעמדה שלא 

 מטר. 50יעלה על 

עם מזנק , מזנק ¾ , גלגלון 2זרנוקים  2ברז כדורי ,  2העמדה תכלול: הידרנט  8.5.2

ק"ג, העמדות יסומנו  9קה במשקל , מטף כיבוי אש מסוג אב 2חיבור שטורץ 

 בשילוט מתאים.

בכל שטח מכירה / שטח עורפי בו מאוחסנים חומרים אלכוהוליים יוצב מטף קצף  8.5.3

 אלכוהולי.
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  מערכות מיזוג אוויר: 8.6

יש לתכנן את מערכות מיזוג האוויר המתוכננות ומבוצעות על ידי המפעיל כך שיהיו ע"פ 

 . ULמיזוג יעברו אטימה מאושרת . כל המעברים של תעלות הA90 NFPAתקן 

 פתחי מילוט ומסדרונות: 8.7

בשטחי המכירה ובשטחים העורפיים תוכננו פתחים ויציאות חירום עם דלתות  8.7.1

בהלה. אין לחסום פתחים אלו בפרטי ריהוט או ציוד ואין לשנותן. יש להשאיר 

ס"מ לפחות אל פתחי החרום. חלוקה פנימית של שטחי מכירה  120מעברים ברוחב 

/ שטחים עורפיים תיקח בחשבון מעברים אלו. אם ידרשו דלתות מילוט בגין 

החלוקה הפנימית הן יהיו מסוג בהלה. כל דלת מילוט כאמות תהיה מסוג בהלה. יש 

לתכנן , בכל מקום שיידרש, פתחי מילוט עם דלתות בהלה בהתאם לתקן , מרחקי 

 מטרים. 25ההליכה לדלתות המילוט לא יעלו על 

ת המילוט יהיו מוגנים למשך שעתיים ורוחבם יתוכנן ע"פ התקן ומקדם מסדרונו 8.7.2

 התפוסה באזור.

  דלתות אש: 8.8

אם תבוצע על ידי המפעיל חלוקה נוספת של אזורי אש , יש לתכנן הפרדות עמידות אש 

לשעתיים. בדלתות האש בין האזורים השונים, יהיה מנגנון הדלת ע"פ אופי תפעול 

 המתקן באפשרויות הבאות:

  :'אפשרות א  

NORMALY OPEN דלת במצב פתוח תפוסה באמצעות מגנט עם יכולת שחרור ,

 בלחיצה או / ו באמצעות מערכת גילוי אש (לוגיקה).

 :'אפשרות ב  

NORMALY CLOSED.דלתות תהיינה כל העת במצב סגור , אך לא נעול ,  

 .1999, גירסה  NFPA 80התקן לדלתות אש 

 חשמל ותאורה: 8.9

/ שטח עורפי יתוכנן מפסק כבאים שימוקם מחוץ לשטח המכירה בכל שטח מכירה  8.9.1

 / השטח העורפי , ויסומן בהתאם.

 לא תאושר התקנת גופי תאורה על עץ אסורה. 8.9.2

 לא תאושר התקנת תאורה מסוג הלוגן לא תאושר. 8.9.3

 תאורת חירום ושילוט: 8.10

יש להתקין בכל אחד משטחי המכירה / השטחים העורפיים תאורת חירום חד  8.10.1

, סוללת הגיבוי תהיה מסוגלת  NFPAע"פ תקן  LEDמבוססת  תכליתית

 דקות. 60לפעול לפחות 

שילוט הכוונה ליציאות חרום יהיה ע"פ תקן באנגלית ועברית. השילוט יוצב  8.10.2

במעברים ומעל יציאות החרום לצורך הכוונה כללית לפתחי מילוט. בכל 

 תכליתי. –מקרה מעל כל דלת מילוט יוצב שלט מואר, דו 
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התקין מערכת תאורת חירום ושלטי יציאה כדוגמת הקיים בטרמינל יש ל 8.10.3

 .ולהכין את המערכת לחיבור למערכת הבקרה הכללית שבאחריות הרשות

 חומרי בניה וגימור: 8.11

 .755,  931,  921כל חומרי הבניה והגימור במתקן יהיו מאושרים ע"פ תקן  8.11.1

שור התקן עוד יש להציג לקצין מניעת דליקות, דוגמא של חומר הגימור ואי 8.11.2

בטרם התכנון הסופי. חומר הגימור שלא יאושר בהתאם לסעיף זה לא יאושר 

 להתקנה.

  הפרדות אש: 8.12

  יש לבצע הפרדות אש ע"פ אזורים למשך של שעתיים.

 כמו כן , יש לבצע איטום בכל תעלות הכבלים, מיזוג אוויר וכל תשתית אחרת.

 כיבוי גילוי גילוי וכיבוי ארונות חשמל בגז: 8.13

אמפר יצויידו במערכת גילוי אש שתדווח למח'  63ארונות החשמל שמעל כל  8.13.1

 הצלה וכיבוי במערכת כיבוי אש שתדווח למחלקת הצלה וכיבוי בנמל.

 .X(2 -FMאמפר , יצויידו במערכת כיבוי אש בגז ( 63ארונות חשמל שמעל  8.13.2

 מערכות הכיבוי והגילוי בארונות חשמל יהיו מסוג כתובת. 8.13.3

, NFPA 2001. תקן מוביל לכיבוי 200FMבכיבוי גז חדרי תקשורת יכוסו  8.13.4

 .2000גירסה 

  חשמל חירום: 8.14

תהיינה מחוברות למקור חשמל חלופי  LIFE SAFETYכל המערכות התומכות 

 .2002, גירסה  NFPA 110ובלתי תלוי הכבילה למערכות אלו תהיה מוגנת אש. תקן 

 אמצעי גילוי וכיבוי במטבחים: 8.15

  תתוכנן מערכת כיבוי אוטומטית.בכל מתקן בישול / טיגון  8.15.1

 במקום שיש גז בישול יש להיצמד להנחיות התקן הרלבנטיות.

 יש להתקין גלאי גז וברז אוטומטי להפסקת זרימת הגז בעת דליפה. 8.15.2

ארובות הבישול והמנדפים יוגנו באמצעות מערכות כיבוי אש למנדפים  8.15.3

 והפרדות אש של לפחות שעתיים.

 .NFPA 96ההגנות יתוכננו ע"פ  8.15.4

 NFPA 96אוורור שחרור עשן והגנות האש של המטבחים יהיו בהתאם לתקן  8.15.5

 .1998גרסה  NFPA A 17חומרי הכיבוי במטבחים ע"פ תקן  –

  הערות כלליות: 8.16

ס"מ לפחות ללא  46יש להשאיר רווח בין סף המדף העליון לתקרה למידוף של 

  הפרעה למערכת הכיבוי האוטומטית.

 .NFPA 13ס לגבהים השונים ובהתאם לתקן מרווחי המעבר יתוכננו בהתייח

  תכניות בטיחות אש: 8.17

יש להציג את כל נושאי הבטיחות שהועלו במסמך זה בתכנית בטיחות אש על כל 
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  מערכותיה.

 התכנית תועבר לעיון ואישור קצין מניעת דליקות.

  הנחיות תקני בטיחות ובטיחות אש –חומרים  9

Interior Finish – Fire and Safety guidelines 

1. Interior wall and ceiling finish materials shall be Class A or Class B in all corridors 

and lobbies and shall be Class A in enclosed stairways (LSC 12.3.3.2) 

2. Interior wall and ceiling finish materials shall be Class A or Class B in general 

assembly areas having occupant loads of more than 300. Interior wall and ceiling 

finish materials shall be Class A , Class B , or Class C in assembly areas having 

occupant loads of 300 or fewer. (LSC 12.3.3.3) 

3. Interior wall and ceiling finish shall be classified based on test results from NFPA 

255, Standard Method of Test of Surface Burning Characteristics of Building 

Materials , and shall be grouped in the following classes in accordance with their 

flame spread and smoke development (LSC 10.2.3.2): 

a. Class A Interior wall and ceiling finish. Flame spread 0-25 : smoke 

development 0-450. 

Includes any material classified at 25 or less on the flame spread test scale and 

450 or less on the smoke test scale. Any element thereof, when so tested , shall 

not continue to propagate fire. 

b. Class B Interior wall and ceiling finish. Flame spread 26-75 : smoke 

development 0-450. 

Includes any material classified at more than 25 but not more than 75 on the 

flame spread test scale and 450 or less on the smoke test scale. 

c. Class C Interior wall and ceiling finish. Flame spread 76-200 : smoke 

development 0-450. 

Includes any material classified at more than 75 but not more than 200 on the 

flame spread test scale and 450 or less on the smoke test scale. 

 

Exception No. 1: Exposed portions of structural members complying with the 

requirements for Type IV(2HH)construction in accordance with NFPA 220 , 

Standard on Types of Building Construction , shall be exempt from NFPA 255 

testing and classification. 

(LSC 10.2.3.1) 
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Exception No. 2: Interior wall and ceiling finish tested in accordance with 

NFPA 286 , Standard Methods of Fire Tests for Evaluating Contribution of 

wall and ceiling Interior Finish to Room Fire Growth , shall be exempt from 

NFPA 255 testing and classification. 

(LSC 10.2.3.1) 

4. The classification of Interior finish specified above shall be that of the basic 

material used by itself or in combination with other materials. (LSC 10.2.3.3) 

5. Products tested in accordance with NFPA 265 , Standard Methods of Fire Tests for 

Evaluating Room Fire Growth Contribution of Textile Wall Coverings , shall 

comply with the criteria of LSC 10.2.3.5.1 or 10.2.3.5.2 Products tested in 

accordance with NFPA 286 , Standard Methods of Fire Tests for Evaluating 

Contribution of wall and ceiling Interior Finish to Room Fire Growth , shall 

comply with the criteria of LSC 10.2.3.5.3 (LSC 10.2.3.5) 

6. Textile materials having a Class A rating shall be permitted on the walls or ceilings 

of rooms or areas protected by an approved automatic sprinkler system. 

(LSC 10.2.4.1.1) 

7. Textile materials having a Class A rating shall be permitted on partitions that do 

not exceed 3/4 of the floor – to – ceiling height or do not exceed 2.4 m in height , 

whichever is less. (LSC 10.2.4.1.2) 

8. Textile materials having a Class A rating shall be permitted to extend not more 

than 1.2 m above the finished floor on ceiling – height walls and ceiling – height 

partitions. (LSC 10.2.4.1.3) 

9. Expanded Vinyl Wall or Ceiling Covering shall comply with LSC 10.2.4.2 

10. Cellular or Foamed Plastic shall comply with LSC 10.2.4.3 

11. Light – transmitting plastics shall be permitted to be used as Interior wall and 

ceiling finish if approved by the authority having jurisdiction (LSC 10.2.4.4) 

12. Interior wall and ceiling finish not in excess of 10 percent of the aggregate wall 

and areas of any room or space shall be permitted to be Class C materials in 

occupancies where interior wall and ceiling finish of Class A or Class B is required 

(LSC 10.2.5) 

13. Fire – retardant coatings shall possess the desired degree of permanency and shall 

be maintained so as to retain the effectiveness of the treatment under the service 

conditions encountered in actual use (LSC 10.2.6.2) 
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14. Where an approved automatic sprinkler system is in accordance with LSC Section 

9.7 , Class C interior wall and ceiling finish materials shall be permitted in any 

location Where Class B is required , and Class B interior wall and ceiling finish 

materials shall be permitted in any location Where Class A is required. 

15. Furniture , floor and wall coverings, and other furnishings in airport terminal 

occupancies , including passenger holding lounges, waiting areas, restaurant dining 

rooms, bars , retail stores , etc, should not be made of materials that have high 

combustibility or smoke – development characteristics, or both. Examples of 

materials that have high combustibility or smoke – development characteristics, or 

both, include some plastic foams, latex – rubber foam, some plastics, and some 

synthetic fibers. Such materials have a tendency to release combustible gases at 

relatively low temperatures, making them easily ignitable. These materials also 

release high amounts of heat energy at rapid rates when buming , thereby 

contributing greatly to fire propagation. (NFPA 415 A – 2.1.2) 

16. Upholstered Fumiture unless the Furniture is located in a room or space protected 

by an approved automatic sprinkler system, shall have limited rates of heat release 

when tested in accordance with NFPA 266, Standard Method of Test for Fire 

Characteristics of Upholstered Furniture Exposed to Flaming Ignition Source, or 

with ASTM E 1537, Standard Method for Fire Testing of Real Scale Upholstered 

Fumiture Items , as follows (LSC 10.3.3): 

a. The peak rate of heat release for the single Upholstered Fumiture Item shall not 

exceed 250 KW. 

b. The total energy released by the single Upholstered Fumiture Item during the 

first 5 minutes of the test shall not exceed 40 MJ. 

17. Mattresses unless the mattress is located in a room or space protected by an 

approved automatic sprinkler system, shall have limited rates of heat release when 

tested in accordance with NFPA 267, Standard Method of Test for Fire 

Characteristics of Mattresses and Bedding Assemblies Exposed to Flaming 

Ignition Source, or with ASTM E 1590, Standard Method for Fire Testing of Real 

Scale Mattresses , as follows (LSC 10.3.4): 

a. The peak rate of heat release for the Mattresses shall not exceed 250 KW. 

b. The total energy released by the Mattresses during the first 5 minutes of the test 

shall not exceed 40 MJ. 
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18. Fumishings or decorations of an explosive or highly flammable character shall not 

be used (LSC 10.3.5) 

19. Fire – retardant coatings shall be maintained to retain the effectiveness of the 

treatment under service conditions encountered in actual use (LSC 10.3.6) 

20. Fumishings and contents made with Foamed Plastic materials that are unprotected 

from ignition shall have a heat release rate not exceeding 100 KW when tested in 

accordance with UL 1975 , Standard for Fire Tests for Foamed Plastic Used for 

Decorative Purposes. (LSC 10.3.7). 

 

  פיקוח ובקרה 10

במגמה לבדוק את שלבי ההקמה בהתאמה לתכניות שהוגשו ואושרו, ובהתאמה לתקנים 

הנדרשים יתבצע ע"י הרשות תהליך של פיקוח ובקרה רציף על תוצרי העבודה. המפקח / 

ני המפעיל, קבלניו ומנהל העבודה מטעם המפעיל, והפיקוח יבוצע בשיתוף מפקחים יוצגו בפ

  מנהל העבודה של הקבלן / המפעיל.

שלבי הפיקוח ילוו בדו"ח כתוב ע"י המפקח ויופצו בהתאם למפעיל, לאחראי הפרויקט , 

  למנהל הביצוע ולאדריכל.

 שלבי הפיקוח העיקריים יהיו כמפורט:

 דה.התארגנות המפעיל לתחילת העבו 

 .גמר התחברות לתשתיות זמניות, חשמל ומים 

 .גמר ביצוע הבינוי, חלוקת השטח הפנימי 

 .התחברות למערכות קבועות, חשמל , מים, מיזוג , תקשורת , ספרינקלרים, גלאים 

 .גמר התקנת ציוד ומערכות ובדיקת תקינות למערכות 

 .גמר התקנת ריהוט 

ההקמה , מהלך העבודה , בטיחות בעבודה  בנוסף יתבצע פיקוח שוטף שיכלול את כל תחומי

  וביצוע על פי ההנחיות.

  תיקון ליקויים:  11

פי הנחיות מנהל  –המפעיל מתחייב לתקן את כל הליקויים שעלו בדו"ח הפיקוח והבקרה על 

הביצוע או בכל מסמך אחר שמציין ליקויים , כך שיתאימו לפרוט התיקון ויעמדו בדרישות 

  ע לתיקון.הביצוע ובלוח זמנים שנקב

לא ביצע המפעיל כאמור רשאית הרשות להתנות את המשך ביצוע הבינוי וההקמה עד גמר 

 ביצוע התיקון , או לבצע התיקון על חשבון הרשות ולחייב את המפעיל בעלויות ביצוע התיקון.

 .בגמר ביצוע תיקון הליקויים יאשר מנהל הביצוע את הביצוע בכתב 
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 בדיקות קבלה 12

 כללי: 12.1

  ,הכנסת סחורה למתחם ואיכלוס המבנה מותנה בקבלת אישור בכתב מאחראי הפרויקט

  או מנהל הביצוע.

האישור יינתן רק לאחר שיסתיימו כל עבודות ההקמה ובוצע סיור בדיקות קבלה , 

 שיבדוק את הביצוע מול התכניות והאישורים.

  

  בדיקות קבלה 12.2

: נציגי הרשות , המפעיל והקבלן בסיום עבודות הבינוי יתקיים סיור בשטח בהשתתפות  .א

המבצע. בסיור זה יבדקו בפועל וירשמו כל ההערות לגבי הביצוע כפי שהתחייבו 

 מהפרוגרמה והתכניות שאושרו לכל מרכיבי הבינוי , המערכות , הריהוט והאביזרים.

פי תחומי הביצוע. יקבע לוח  –במהלך הסיור ירשמו הערות ע"ג טופס קבלת מבנה על   .ב

יקון ושיפור כל הליקויים שנתגלו. יינתן דגש לליקויים שקיומם לא יאפשר זמנים לת

 איכלוס ושימוש בנכס.

 בגמר תיקון הליקויים כולם , יתבצע סיור נוסף בו יוחלט על קבלת המבנה.  .ג

המפעיל ימסור ליד נציגי הרשות את כל האישורים הנדרשים לעניין סיום ביצוע עבודות   .ד

 דה , מכון התקנים וכו'.הבינוי , אישורי משרד העבו

המפעיל מתחייב להחזיר את אזור העבודה מסביב לאתר נקי , מסודר ומוכן לשימוש.   .ה

 אלמנטים שפורקו את הוזזו לצורך העבודה , יוחזרו למקומם.

בדיקות קבלה למערכות יש לבצע עם מעבדה מוסמכת כולל ביצוע אינטגרציה עם   .ו

  המערכת הכללית של המבנה.

  גמא לביצוע בדיקות קבלה.רצ"ב טופס דו -

 

  מוכנות תפעולית בעלי הרשאות מסחריות 13

  הרשות הגדירה מוכנות תפעולית לכלל המערכות והתהליכים בטרמינל.

 לעניין בעלי ההרשאות המסחריות מוכנות תפעולית פירושה:

  הושלמו כל תהליכי הבינוי , ההתחברות לתשתיות , הצבת הריהוט , המערכות התומכות

 קופות וציוד נלווה. –

 .כל המערכות נבדקו , נקלטו ופועלים ללא תקלה 

 .כל הציוד התפעולי נרכש / קיים 

  הצוות הניהולי נקבע , הוכשר , עבר הדרכה לעניין הכרת המבנה ותהליכי העבודה של

  המפעיל.

  לחוזה. 5.5אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף משנה  –למען הסר ספק 

ימים לפני יום פתיחת שדה התעופה (כהגדרתו בסעיף  30 –שלב זה יסתיים לא יאוחר מ 

 לחוזה). 2.3משנה 
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  טופס בדיקות קבלה למתחם מפעיל –רשות שדות התעופה  14

  

        שם המפעיל:        האתר:

        שם המבצע:          

  משתתפים בסיור הקבלה:

                        

                        

                        

            ____________________________________  

  

 להלן נקודות שעלו במהלך הסיור:

  הנדסה אזרחית: .1

                      

                       

  חשמל: .2

                      

                       

  מיזוג אויר: .3

                      

                       

  תקשורת: .4

                      

                       

  מים: .5

                      

                       

  מסחר: .6

                      

                       

  לנוסע:שירות  .7

                      

                       

  בית נתיבות: .8
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  בטיחות: .9

                      

                       

  בטחון: .10

                      

                       

  אדריכלות: .11

                      

                        

  

  כללי:

                      

                        

  

  סיכום בדיקות הקבלה:

                      

                      

                      

                        

  

  

  תאריך גמר תיקונים:

                      

                        

  

  סיור קבלה נוסף

                      בתאריך:

                      

                        

  מבצע            מנהל הפרויקט

  

                      

  

 

 פריסת חנויות, מסעדות ודוכנים בפרויקט שדה התעופה .12

 קומת קרקע בבית הנתיבות –תכנית כללית  12.1

 קומת מרתף בבית הנתיבות –תכנית כללית  12.2
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     באולם הנוסעים הקרקעי בקומת הקרקע –מתחמי מפעיל  12.3

   באולם נוסעים יוצאים אוירי בקומת הקרקע  –מתחמי מפעיל  12.4

 באולם נוסעים יוצאים אוירי בקומת המרתף  –מתחמי מפעיל  12.5

   

 קומת קרקע בבית הנתיבות –תכנית כללית  12.1
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 בותקומת מרתף בבית הנתי –תכנית כללית  12.2

 

 באולם הנוסעים הקרקעי בקומת הקרקע –מתחמי מפעיל  12.3
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 באולם נוסעים יוצאים אוירי בקומת הקרקע –מתחמי מפעיל  12.4

  

 

 באולם נוסעים יוצאים אוירי בקומת המרתף –מתחמי מפעיל  12.5
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 קוים מנחים לתכנון והקמת מסעדות

 פרויקט נמל תעופה ע"ש אילן ואסף רמון בתמנע.
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 הקדמה .1

  מטרות וקווים מנחים :  .1.0

הקווים המנחים למפעיל, לתכנון והקמה של מסעדות באזורים הקרקעיים והאוויריים 

  של בית הנתיבות.

הקווים המנחים מגדירים את גבולות הדלפקים, אזור הממשק עם הציבור, את פנים 

האזור בין חזית הדלפק לחזית המטבח שמאחוריו ומאפשרים חופש פעולה למפעילים 

להתאמת הדלפקים לצרכיהם הספציפיים, תוך שמירה על עקביות בחזות ובחומרי הגמר 

יות המצ"ב את היקף וגבולות אזור תכנון זה מתאר בתוכנ 2'גהנראים לעין הנוסע. נספח 

הדלפק, שיטת הבינוי, קובע את תחומי אחריות העיצוב של הזכיינים השונים, תקני 

 הבנייה והסטנדרטים בבית הנתיבות.

  המסעדות בבית הנתיבות: .1.1

 מסעדות בשלושה אזורים שונים: 5בבית הנתיבות קיימות 

דלפק הן אל הפטיו והן אל  אזור קרקעי: מסעדה אחת, הממוקמת בפטיו ומפנה 1.1.1

  פנים בית הנתיבות.

אזור אווירי בקומת הקרקע: שתי מסעדות, אחת אופציונאלית לנוסעים  1.1.2

 בטיסות פנים ארציות ואחת לנוסעים בטיסות בינ"ל.

אזור אווירי בקומת המרתף: שתי מסעדות, אחת לנוסעים בטיסות פנים  1.1.3

 ארציות ואחת לנוסעים בטיסות בינ"ל.

  ל המסעדות:מבנה כללי ש .1.2

 כל מסעדה מחולקת לשלושה אזורים:

  אזור ישיבה: אזור זה מבוצע, כולל כל חומרי הגמר, התאורה והריהוט על ידי

 הקבלן הראשי של רשות שדות התעופה, ולא על ידי המפעיל.

 .הדלפק: מבוצע ע"פ ההנחיות הרשומות בהמשך על ידי המפעיל 

  על ידי המפעיל.המטבח: מבוצע ע"פ ההנחיות הרשומות בהמשך 

 המסעדות .2

 קווים מנחים כללים .2.0

מטרת הקווים המנחים היא להגדיר את אזור דלפקי המכירה והשרות של המפעיל   .2.0.1

במסעדות ולאפיין את העיצוב לדלפקים כולל: גדלים , חומרים, פירוט ארונות , 

פי הסטנדרטים. דלפקי מכירת המזון והשירות תחומים  –תאורה ושילוט על 

ת חנות טיפוסית לבנין כמוראה בתשריטים הרצ"ב , הזהה לחזיתות במסגרת חזי
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החלל הקימעונאי , וזאת על מנת לשמור על עקביות והמשכיות ויזואלית לאורך 

 מתחמי ההסעדה והחלל הקמעונאי.

 ההנחיות לעיצוב וביצוע למפעיל מתייחסות לפריטים הבאים:  .2.0.2

 דלפק המכירה בחזית.  .א

 אחורי.דלפק שירות/תפעול בקיר   .ב

 גימור דלפק ותקרה כולל תאורה.  .ג

 שילוט ותאורה.  .ד

מסגרת חזית המסעדה כוללת הכנה לשילוט וסבכת אבטחה אשר תוכננו   .ה

 ובוצעו ע"י הרשות.

כל האלמנטים המוגדרים בתרשימים שלהלן, כולל ארונות, גימורים, גופי תאורה   .2.0.3

עבודות ההקמה ושלטים נחשבים חלק בלתי נפרד מחבילת ההנחיות לעיצוב וביצוא 

 של המסעדות.

והשירות מתוכנן בגמישות כך שהוא מאפשר תצוגת מזון או אחסון  דלפק המכירה  .2.0.4

לצורך מתן שירות ללקוחות. הדלפק יעוצב כמעטפת סגורה ללא מדפים פתוחים 

 כלפי החזית הציבורית.

הנמצאים בצידו האחורי של הדלפק מהווים חלק מאזור התפעול  דלפקי התפעול  .2.0.5

להכנת מזון, ציוד ואחסון ויעוצבו לפי הדרישות הספציפיות של  המשמש

 המפעילים, ואינם מוסדרים במפורש באמצעות הקווים המנחים.

 100 –ס"מ מהרצפה בצד הציבורי ו  105 –גובה הדלפק נקבע ל  –עיצוב הדלפק   .2.0.6

 ס"ח בצד השירות.

נימי המשטח העליון של הדלפק יהיה מקוריאן, עם משטח פ –משטח עליון   .א

מגרניט ו/או זכוכית ו/או קוריאן ו/או פלד"מ, הנתמך על ידי חזית ארונות 

 הנמשכים מהרצפה ועד למשטח הדלפק העליון.

הארון מורכב מיחידות מודולריות, כמוגדר בתרשימים, כאשר כל חלק  –ארונות   .ב

חלד אנכיים ומונח על בסיס או אדן מפלדת -משתרע בין דפנות מלוחות פלדת אל

 הפונה לצידו הציבורי של הדלפק. חלד-אל

החזית הפנימית מחולקת אנכית לתא עליון ותחתון, כמוצג בתרשימים  –חזיתות   .ג

"תצוגה" ו"אחסון" לצורך תיאור כללי. אולם, מלבד שתי הדפנות שבחזיתות -כ

הצד החייבות להיות אטומות, כל שאר התאים כלפי פנים הדלפק יכולים לשמש 

 צורה הנחוצה למפעיל.לתצוגה או אחסון בכל ת
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  חזית הדלפק הפונה לציבור תבנה מפנלים (משטחים) מזכוכית ללא מסגרת

 לצורך תצוגה או אחסון של סחורה.

  חזית הדלפק הפונה אל פנים הדלפק כוללת דלתות גישה לפנים הארון

ומשלבת זכוכית או מתכת לחלק העליון ועץ לחלק התחתון בגמר שייבחר 

 על ידי המפעיל.

 להלן רשימת החומרים המותרים בבניית הדלפקים על ידי המפעיל: –ים חומר  .2.0.7

   משטחי דלפק עליונים:  .א

 דלפק מכירה, בחזית הפונה לציבור:   1א.

 .גימור אבן קוריאן לבן 

 .פנלים למשטח מאבן קוריאן לבן 

  פנלים למשטח מזכוכית: מחוסמת, שקופה/אטומה על פי

 בחירת המפעיל.

 הפונה לפנים הדלפק:דלפק שירות, בחזית    2א.

 .על פי בחירת המפעיל 

 ארונות הדלפקים:  .ב

משטחי חזית חוץ דלפק המכירה: זכוכית מחוסמת, שקופה ו/או    1ב.

פי בחירת המפעיל משטחי חזית פנים של דלפק -אטומה על

 מכירה.

  , חלקו העליון: זכוכית שקופה ו/או אטומה, מתכת צבועה

 חלד. –פלדת אל 

 פי בחירת המפעיל.  –וגמר על  חלקו התחתון: עץ מסוג 

בסיס: פלדת אל חלד בחזית הפונה לציבור , כאשר הבסיס    2ב.

 הפונה לפנים הדלפק על פי בחירת המפעיל.

 דפנות צד חוץ ודפנות החוצצים האנכיים: קוריאן לבן. –דפנות    3ב.

  פרזול:   .ג

 .כל הפרזול החשוף יהיה עשוי פלדת אל חלד , כל הצירים יהיו סמויים
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  דלפק שירות אחורי: על פי בחירת המפעיל.  .ד

זיגוג כל סוגי הזכוכית יהיו מחוסמים ויכולים לכלול זכוכית שקופה או 

זכוכית רבדים , התזת חול בחלקה האחורי  –אטומה בשילובים שונים 

של הזכוכית בלבד , מראת זכוכית או זכוכית חד כיוונית אטומה , קווי 

זית כך שגובה הממשקים לא יעלה על גובה אופקיים ישולבו בעיצוב הח

  מ"מ , כמוראה בשרטוטים המצ"ב. 2

, עם גימור מוברש  #4F   פלדת אל חלד תהיה בגמר – פלדת אל חלד

  בכוון אנכי.

  צביעה על המתכת תבוצע עם אמייל בתנור. – צבע

המפעיל רשאי למקם ציוד תצוגת מזון על דלפקי המכירה.  הערה:

ות בגודל ובמיקום המתאימים לדלפק מתקני התצוגה חייבים להי

ולהיות מזכוכית או פלדת אל חלד בלבד. אין למקם מתקן מסוג אחר 

 כלשהוא מעל הדלפק.

כיורים , מתקני צנרת , שואבי אדים וכל הציוד להכנת המזון חייבים להיות   .2.0.8

 משולבים בדלפקי השירות האחוריים.

 חזית המסעדה .2.1

חזיתות המסעדות נבנו ע"י הרשות, ליצירת חזית רציפה, אחידה ומוסדרת, בעלת   .2.1.1

קווי גובה המשכיים, היוצרת סדר והמשכיות, תוך שילוב מתוכנן של חזית תצוגת 

מסגרת חזית  –החנות הפונה לקהל, סגירתה וההכנות תיאור מסגרת חזית החנות 

כנות לשילוט הם כולם חלק החנות כולל המבנה שלה והתריס / סורג הממונע והה

 מתשתיות הנכס.

חזית החנות בנויה מקירות המצופים זכוכית קרמית אטומה או חומר אחר בחיפוי   .2.1.2

יבש ומשקופי לפדה צבועה. המסגרות מסופקות עם תריס סורג חשמלי, הכנות 

 למיקום שלט החנות מעל לפתח כולל הזנות חשמל (ראה תרשימים מצורפים).

 זית דלפק יחולו עליו ההוראות המופיעות בהמשך נספח זה.במידה וישולב בח  .2.1.3

ס"מ ממישור חזית  90לא תורשה בנייה אטומה למראה כל שהיא, בתחום של   .2.1.4

 המסעדה.

לא תורשה הדבקה של שילוט, פרסום או מדבקות כל שהן ע"ג הסורגים התוחמים   .2.1.5

 את חזיתות החנות.

חייבת להשתלב בטיפוסי תאורת התצוגה של החנות הינה באחריות המפעיל, ו  .2.1.6

התאורה שבבניין סביב לחנות, ולקבל את אישור הרשות, צוות אישור תכניות 

 והאדריכל.
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לא יותרו שינויים כלשהם ע"י המפעיל ובחזית שערי גלילה המותקנים ע"י הרשות   .2.1.7

 ומהווים חלק מתשתיות הנכס.

 

 תאורה .2.2

כוללת מתקני תאורה כללית מסופקת כחלק מהבניין לאורך ורוחב המסעדה ו  .2.2.1

 תאורה עליונים להארת אזור דלפקי המכירה.

ניתן לשלב תאורה נוספת על מנת להבליט את חזית הקיר התוחם את הדלפק   .2.2.2

מאחור, או תצוגות מיוחדות. התאורה חייבת להתאים לאופי תאורת חצר ההגשה 

 במסעדה.

 –ו  A-A 98.705תאורת תצוגות תבוצע על ידי המפעיל ותמוקם כמוצג בתרשימים   .2.2.3

98.706 A-A. 

 להלן, והיא תבוצע על ידי המפעיל. 2.10תאורת השלטים תהיה בהתאם לסעיף   .2.2.4

 כל תאורה נוספת תוגש לרשות לאישור צוות צוות אישור תוכניות והאדריכל.  .2.2.5

 אבטחה  .2.3

כל המסעדות מאובטחות, בשעות בהן הן סגורות , באמצעות סבכה נגללת  2.3.1

 ממסגרת חזית המסעדה, על ידי הרשות.חשמלית המסופקת כחלק בלתי נפרד 

 שירות ואחסון  .2.4

גישה ושימוש במעליות המטען ואזורי האחסון במבנה במהלך ביצוע עבודות  2.4.1

 זה הוא נספח לו. 2'גכמפורט בנספח עבודות ההקמה , שנספח  –ההקמה 

 חימום, אוורור , מיזוג אויר וצנרת:  .2.5

ראה פרק הנחיות לביצוע מערכות בשטחי מכירה בנספח עבודות ההקמה,  2.5.1

 זה הוא נספח לו. 2'גשנספח 

 

 מנדוף שטחי בישול: 2.5.2

השוכר יתקין יחידת סינון מנדפים ומפוח מתאים באזורים המוגדרים   .א

לכך בתכניות. מפוח יחידת הסינון יחושב בהתאם לספיקה של המנדף 

את מפל הלחץ של מערכת  במסעדה. מפל הלחץ של המפוח יכלול

התעלות אשר יותקן על ידי המשכיר. השוכר יבצע על חשבונו חיבור 

 למערכת תעלות זאת במסעדה. 
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השוכר יתחבר לתעלות היניקה באמצעות תעלות יניקה מפח שחור   .ב

 מ"מ ועטיפה חסינת אש בהתאם לתקן.  1.5מרותך בעובי מינימאלי של 

מנדפים ליניקת אדים    השוכר, מעל אזורי הבישול יותקנו, על חשבון  .ג

לגודל חלקיקי  95%הכוללים מסנן ראשוני מפריד שמן ברמת סינון של 

  מיקרון.  8שמן של 

או ש"ע  HALTONתוצרת  CAPTURE-JETהמנדף יהיה מסוג   .ד

  מאושר על ידי המשכיר.

  .6פרק  1001כל העבודות יבוצעו לפי ת"י   .ה

ור סגור בלבד) יותקן כל מנדף מעל אזור בישול (למעט מנדפים מעל תנ  .ו

ולפי     NFPA96עם מערכת כיבוי אש אוטומטית, לפי תקן אמריקאי

או  Ansul Piranhaכדוגמת  .)1001/6(תקן כיבוי אש  5356תקן ישראלי 

  שווה ערך.

) למחזור Condenserכל מכונות הדחת הכלים תכלולנה מחליף חוף (  .ז

 .VENT FREEאדים ותהינה מסוג 

 חשמל, תקשורת נתונים  .2.6

ראה פרק הנחיות לביצוע מערכות בשטחי מכירה בנספח עבודות ההקמה,  2.6.1

 זה הוא נספח לו. 2'גשנספח 

 הגנה מפני אש  .2.7

אה פרק הנחיות לביצוע מערכות בשטחי מכירה בנספח עבודות ההקמה, ר 2.7.1

 זה הוא נספח לו. 2'גשנספח 

 איטום: .2.8

  כללי:  2.8.1

האוכל. המפרט מפרט זה מיועד רק לאיטום רצפות וקירות של מטבחים בקומת 

כללי  ואינו כולל תכנון פרטי. יש להתאים מפרט זה לתכנון המפורט של 

 המטבח.

 שכבות איטום ברצפת מטבחים: 2.8.2

 כללי: 2.8.2.1

 ףיש לבצע בהיק ,בניית הקירות על גבי רצפת הבטון לפניבקו הקירות,   .א

רוחב החגורה  חגורת בטון, לצורך יצירת "אמבטיה אטומה". המטבח

חב הקיר, על מנת לבצע שקע בקיר לקבלת ס"מ פחות מרו 1יהיה 

ס"מ מעל פני הריצוף  10- כ איטום של הרצפה, גובה החגורה יהיה

 .הסופי
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ס"מ  1 -כדלתות מעבר לאזורים יבשים, גובה החגורה יהיה באזור   .ב

על גבי החגורה מהצד הפונה למטבח, יש לקבע  מתחת לתחתית הריצוף.

  פס אלומיניום לקבלת קצה האיטום.

 השטח:הכנת  2.8.2.2

האלמנטים שמשפיעים  כליש להשלים את  ,לפני תחילת עבודת האיטום  .א

על האיטום, לדוגמא: צינורות החודרים לאיטום, מרזבים או צינורות 

ניקוז, שרוולים, פינות, וכד'. צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום, 

 לנקותו מלכלוך, אבק, אבנים, שומן, חוטי ברזל וכו'. 

עבר צינורות בקירות המטבח. יש להחליק את יש להכין שקעים למ  .ב

דפנות השקעים ע"י חומר מסוג "ספיר הרבצה צמנטית". פני ההרבצה 

 יהיו חלקים וישרים לקבלת האיטום.

 מערכת ניקוז 2.8.2.3

בכניסה לצינורות לניקוז תחתון, יש להרכיב קולטנים מסוג   .א

"DALLMER DELBIT או שו"ע בעלי צווארון ביטומני לחיבור עם "

  האיטום. מערכת

 2בכניסת צינורות לתעלות ניקוז, יש להרכיב שרוולי נירוסטה בעובי   .ב

  ס"מ לחיבור עם מערכת האיטום. 10-מ"מ, בעלי שוליים ברוחב של כ

הרכבת השרוול תבוצע ע"י ברגים אל חלד על גבי מצע של מסטיק   .ג

" או שו"ע על גבי פריימר HYFLEX 250 SIKAפוליאוריטן מסוג "

  " או שו"ע.SIKA PRIMER 3Nמסוג "

בין דפנות הצינור לשרוולי הנירוסטה ובין שרוולי הנירוסטה ליציאות   .ד

 של תעלות הניקוז, יש להרכיב אטמי גומי למניעת מים חוזרים.

  :שכבת ביטומן 2.8.2.4

על גבי הבטון ברצפה, יש לבצע מערכת איטום ביטומנית מסוג "נפופלקס" 

צע שכבה ראשונית של מ"מ. כפריימר, יש לב 4או שו"ע בעובי סופי של 

 אותו חומר מדולל לפי הנחיות יצרן.

 :גמר האיטום 2.8.2.5

לקראת שטחים אנכיים של קירות, מעקות עמודים וכד' המריחות   .א

  ס"מ מעל פני הריצוף. 10-יבוצעו עד לגובה של כ

בסף הדלת בחיבור למשקוף העיוור או לפס המתכת, יבוצעו המריחות   .ב

  על גבי דופן החגורה. 

גמר האיטום סביב הנקזים, יבוצע ע"י חיבור של החומר הביטומני   .ג

למסגרת המרזב באופן אטום ביחד עם כיוון השיפוע. יש לוודא שלא 

נוצרת הגבהה של  האיטום לקראת הנקז וזאת על מנת שלא ליצור 

  שלוליות מים עומדים. 
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" או DALLMER-DELBITבמעברי צינורות יולבשו שרוולים מסוג "  .ד

  לי צווארון ביטומני לחיבור עם מערכת האיטום.שו"ע בע

 איטום במעברי צינורות: 2.8.2.6

ברצפת המטבח, יש להתקין  6עד "  3במעברי צינורות בודדים  בקוטר "  .א

" בעל צווארון ביטומני DALLMER DELBITאביזר אטימה מסוג "

לחיבור עם מערכת האיטום בהלחמה. יש להדק את האביזר על גבי 

  נירוסטה. דופן הצינור ע"י חבק

במקומות בהם הצינורות צמודים לקירות או עמודים, יש לצקת   .ב

ס"מ מעל פני הריצוף הסופי.  10-מעטפת בטון מסביבם עד לגובה של כ

  האיטום הביטומני יעלה על גבי דפנות המעטפת עד לקצה העליון.

 בדיקת הצפה: 2.8.2.7

לאחר סיום האיטום, יש לסתום באופן זמני את הנקזים ולבצע בדיקת   .א

בדבר  םשעות. יש ליידע את כל הגורמים הרלוונטיי 72פה במשך הצ

הבדיקה. במשך כל זמן הבדיקה, יש לסייר מתחת לאזורים המוצפים. 

במקרה של נזילות, יש להפסיק את הבדיקה באופן מידי ולשחרר את 

  המים של ההצפה על מנת למנוע פגיעה ברכוש או נפש.

  בשום מקרה, מפלס המים של ההצפה, לא יעלה מעל קצה האיטום.   .ב

במקרה הצורך, יש לבצע מחיצות זמניות ולחלק את החללים, כך   .ג

ס"מ אך לא יעבור את קצה האיטום  5שמפלס המים יהיה לפחות 

  העליון.

 יש ליידע את רש"ת וצוות התכנון של השדה בדבר תוצאות הבדיקות.  .ד

  בד גאוטכני:  2.8.2.8

 300 במשקל" או שו"ע "אורים מסוג בד גאוטכניום, יש להניח על גבי האיט

 .ס"מ 10של ג"ר/מ"ר בחפיפות 

  מדה להגנה:  2.8.2.9

 ס"מ. פני המדה יהיו חלקים. 5בעובי  20- על גבי הבד יש לצקת מדה בטון ב

 ביטון צינורות ומילוי חול מיוצב לקבלת האיטום: 2.8.2.10

ולבטן יש להניח את כל הצינורות בהתאם לתוכניות האינסטלציה   .א

 2-3 - אותם בשכבת בטון, כיסוי בטון מינימאלי מעל הצינור יהיה כ

  ס"מ. פני מעטפת הבטון יהיו יציבים. 

על כל שטח הרצפה בין צינורות הבטון, יש למלא שכבת חול מיוצב,   .ב

מ"ק חול,  1-ק"ג צמנט ל 100התערובת תהיה בעלת תכולת צמנט של 

עד לקבלת שכבה יציבה יש להרטיב את השכבה ולהמתין להתייבשותה 

  לפני ביצוע שכבת האיטום העליונה.

  במידת הצורך, ניתן להחליף את החול המיוצב במדה בטון.  .ג
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מילוי השטח יעשה עד להחלקתו ליצירת משטח אופקי ישר לקבלת   .ד

שכבת האיטום העליונה. פני המילוי יהיו חלקים, יציבים, מפולסים 

 ויבשים לקראת קבלת האיטום העליון.

 מערכת איטום שנייה:  –איטום  2.8.2.11

  פריימר:   .א

" או שו"ע בכמות PUWבכל שטח הרצפה, יש למרוח פריימר מסוג "

 ג"ר/מ"ר. 200של 

  איטום פוליאוריטני:   .ב

על גבי הפריימר, יש לבצע מריחות של חומר איטום על בסיס 

" או שו"ע בעובי כולל WATER TANK PU WTפוליאוריטן מסוג "

ול את כל שטח הרצפה ויעלה על גבי שטחים מ"מ. האיטום יכל 2של 

    ס"מ מעל פני הריצוף הסופי. 10-אנכיים של קירות עד לגובה של כ

בשכבה האחרונה, כאשר החומר עוד רטוב, יש לפזר שכבה מלאה של 

. שכבה זו תשמש כמערכת מקשרת בין 0.6עד  0.3קוורץ במידות 

  האיטום לריצוף. 

ב עודפי הקוורץ שלא נדבקו כאשר האיטום יבש לגמרי, יש לשאו

  לתשתית.

 האיטום יחובר באופן מושלם לדפנות תעלות הניקוז.

  גמר: 2.8.2.12

  ביצוע ריצוף כמתוכנן בתוכניות אדריכלות.

  איטום קירות בלוקים, בטון או גבס במטבחים:  2.8.3

לאחר בניית הקירות על גבי חגורת הבטון ההיקפית יש לבצע בשטח הקירות עד 

 מטר) מערכת איטום כלהלן: 2-גובה ציפוי הקרמיקה (כ

  :הכנת השטח 2.8.3.1

יש להכין את השטח ולדאוג שיהיה ללא אבק, לכלוך, שומן וכד' ולגרד   .א

  את כל החומר הלא מודבק (כמו חול). 

יש לסתום את כל החורים בין הבלוקים, בקירות בטון ו/או בלוקים,   .ב

בחומר  ,בין בלוקים ועמודים, חורים עקב סגרגציה בשטחי בטון וכד'

השטח לקבלת האיטום יהיה  מסוג "ספיר הרבצה צמנטית" או שו"ע. 

  נקי, חלק ורציף.

 איטום: 2.8.3.2

מסוג "ספיר הרבצה צמנטית  בקירות בלוקים ו/או בטון, יש לבצע  .א

  מ"מ. 8יהיה  . עובי מינימלי של השכבההרבצה צמנטית"

על גבי לוחות גבס הפונים למטבח, יש לבצע מערכת איטום מסוג   .ב

"LASTOGUM המיועדת לקירות גבס, כולל פריימר לפי הנחיות "

  יצרן.
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יש בחיבורים בין לוחות הגבס, חיבורים אנכיים, אופקיים וכד',   .ג

  רצועת סרט גמיש הכלולה במערכת.  דביקלה

 '.מ 2עד לגובה של  ותהאיטום יכלול את כל שטח הקיר  .ד

  גמר:  2.8.3.3

ת, בעזרת דבק לפי ואריחי קרמיקה בהתאם לתוכניות אדריכל חיפויביצוע 

 הנחיות ספק האיטום

 שילוט 2.9

על מנת לשמור על עקביות ואיכות העיצוב כל השלטים יעוצבו וייבנו בהתאם   2.9.1

 לקווי העיצוב המנחים והדרישות הספציפיות של כל סוג שלט כמתואר להלן.

השילוט והתאורה בחזית המסעדה יהיו באחריות המפעיל ויבוצעו באותיות   2.9.2

  כפי שיבוצעו השלטים הטיפוסיים של שאר החנויות.מוארות בודדות 

 2.2לדרישות מפורטות לשילוט ותאורת חזית המסעדות החנות ראה סעיף 

 .1'גבנספח 

לא תורשה התקנת שלטים תלויים או מוארים מחוץ לתחום השילוט כמצוין   2.9.3

 בחזית המסעדה.

 לא תורשה התקנת שלטים מהבהבים.  2.9.4

פקו לתחום השילוט שבחזית מסגרת כל כבלי החשמל והמתח הנמוך יסו 2.9.5

המסעדה, כחלק מתשתיות הנכס. כל המפסקים לשילוט יסופקו כחלק 

 מתשתיות הנכס בתאום עם הרשות.

  : (Shop Drawings)תכניות ייצור  2.10

כל התוכניות הרשומות מטה יוגשו מראש  –לדלפקי וארונות הדלפקים במסעדות

 לפני הייצור ו/או ביצוע העבודה.לאישור הרשות, צוות אישור התכניות והאדריכל 

תכניות, חתכים, פריסות, תקרות וחזיתות של דלפק המכירה במסעדה,   2.10.1

 המציגים מיקומים מערכות וגימורים לציוד מיוחד ו/או תצוגת מזון.

 תרשימי כל מתקני השילוט והתאורה המציגים מבנה , נקודות חיבור וחומרים.  2.10.2

פרטי החיבור ומבנה הארונות, פרטי תרשימי כל טיפוסי הדלפקים במסעדה,   2.10.3

זכוכית המציגים את השיטה לשמירה על הקווים המאוזנים בתוך הזכוכית 

 כמצוין בתרשימים הרצ"ב.

 דוגמאות חומרים, דוגמאות צבעים ודוגמאות גימורים.  2.10.4
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הדמיה  של הדלפק החזית החיצונית ופנים הנכס כולל תצוגה ריאליסטית של  2.10.5

 .החומרים, התאורה והשילוט

' זתכניות בטיחות, נגישות ומערכות שונות כפי שנכתב בנספח זה ובנספח  2.10.6

 לחוזה.

יש לתאם ולקבל אישור הרשות וצוות אישור התכניות לכל המערכות בתחום   2.10.7

המפעיל, בהתאם לסעיף הנחיות לביצוע מערכות בשטחי מכירה בנספח עבודות 

 זה הוא נספח לו. 2'גההקמה , שנספח 

לוחות הזמנים , הרצף , ההעברה ושיטות הבנייה יתואמו ויאושרו עם גורמי   2.10.8

 זה הוא נספח לו. 2'גהרשות כמופיע בנספח עבודות הקמה , שנספח 

 הגשות ואישורים: 2.11

 בנוסף לאמור בפרק ה', על הקבלן להגיש לאישור רש"ת את החומרים הבאים: 2.9.1

 תיאור של מהות העסק.  2.11.1.1.1

  אופן הפעלתו. 2.11.1.1.2

 תפריט רעיוני 2.11.1.1.3

 שתולה תוך תכנית הקומה 1:100תכנית העמדה בקנה מידה  2.11.1.1.4

 עם פירוט של הציוד 1:50תכנית  2.11.1.1.5

לאחר אישור התכניות הבסיסיות והפרוגרמה, יוגשו תכניות מאושרות לחוות  2.11.2

 דעת מקדמית של משרד הבריאות.

כל שאר התכניות לביצוע: מים, חשמל,  אישור משרד הבריאות יוגשולאחר  2.11.3

  יר, אוורור, בטיחות וכדומה.אינסטלציה, מיזוג או

 מתחמים נוספים: 2.12

 חדרי עישון: 2.12.1

 חדרי עישון: 2בבית הנתיבות   .א

  למסעדהE1  צמוד חדר עישוןE2. 

  באולם האווירי הבינ"ל: חדר עישוןF3  המתופעל על ידי מסעדה

F4. 

חדרי העישון יקבלו שירות ממפעיל המסעדה ויהוו חלק אינטגראלי מהשטח   .ב

יוכל להציב בהם ריהוט הסבה והזכיין ייתן שירות המושכר לזכיין, הזכיין 

 ליושבים בחלל.

כמו באזור הישיבה של המסעדה, גם באזור זה יבנו חומרי הגמר על ידי   .ג

 קבלן רש"ת.
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אביזרי המנדוף והמיזוג של אזור זה יותקנו על ידי קבלן רש"ת ולא על ידי   .ד

 הזכיין.

 ):F5(נכס מספר  VIPטרקלין  2.12.2

 זור הבינ"ל של אולם הנוסעים היוצאים האוירי.ממוקף בא VIP-טרקלין ה  .א

 .VIP-הזכיין יהיה אחראי לביצוע כל  עבודות הגמר בטרקלין ה  .ב

יכלול אזור ישיבה הכולל ריהוט הסבה והסעדה. כל הריהוט  VIP-טרקלין ה  .ג

 יסופק על ידי הזכיין.

במסגרת עבודות הקבלן הראשי מבוצעת הכנה למטבח ושירותים הכוללת   .ד

 הבטון והכנות לניקוז ואספקת מים.הנמכת רצפת 

באחריות הזכיין לבצע מטבחון ושירותים בשטח הנכס לשירות אורחי   .ה

הטרקלין, לרבות כל חומרי הגמר, התשתיות הנדרשות בשטח הנכס 

 וקבועות האינסטלציה.

חומרי הגמר לרבות תקרות, חיפויי קירות, גופי תאורה וכד' יהיו מאיכות   .ו

  גשו לאישור צוות התכנון והניהול של הפרויקט.מעולה, בהתקנה יבשה, ויו
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 נספח: תרשימי מתחמי ההסעדה 3

   תכניות מיקום המסעדות 3.1

 A13מסעדה  3.1.1

    

   



59 
 

 B1מסעדה  3.1.2
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 C3מסעדה  3.1.3
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 E1+E2מסעדה  3.1.4
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 F4+F3מסעדה  3.1.5
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  חתך דרך חזית של החנויות 3.2
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 אקסונומטריה –חזית חנות טיפוסית 3.3
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   פרוט חזית חנות 3.4

  תריס גלילה ומשקוף עליוןפרט  3.4.1
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  חתך אופקי –פרט משקוף  3.4.2

  

 

  אקסונומטריה –פרט משקוף  3.4.3
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 פירוט דלפקים טיפוסיים: 3.5

 

 חזית 3.5.1

    

 

 חתך טיפוסי 3.5.2

  

               

   חתך טיפוסי בויטרינת תצוגה 3.5.3
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  2016/15/086/069/00מכרז מס' 

  נספח ד'

  תוצרי התכנון הסופיים
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  2016/15/086/069/00מכרז מס' 

  נספח ה'

  נספח המוצרים
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  2016/15/086/069/00מכרז מס' 

  נספח ו'

  נספח בטיחות באש

  
  

 כללי .1

בנ"ת היא הצלת חיים, צמצום נזק לרכוש המטרה העקרונית של יחידת הצלה וכיבוי אש   .א

ולסביבה בהתרחש אירוע חירום. מניעת דליקות היא אמצעי חשוב בהשגת יעד מרכזי זה של 

 היחידה.

הטרמינל והמשרדים, הדלפקים, החנויות והמחסנים שבו, וכן המבנים והמתקנים השונים 

ומאפייני הפעילות המתבצעת הנמצאים בשטח מתקני רש"ת, הינם מבנים מסחריים שקיומם 

 בהם, יוצרים סיכוני אש בטיחותיים.

), רשות כבאות, חייבת להבטיח את שירותי הכבאות לכיבוי 1959על פי חוק שירותי הכבאות (  .ב

 דליקות בתחומה ולמניעת דליקות או התפשטותן, וכן להצלת נפש ורכוש.

ם את כל הסידורים הדרושים לשם מילוי תפקידיה חייבת רשות כבאות, להבטיח, לקיים ולתא  .ג

למניעת דלקות ולכיבוין. כמו כן עליה לנקוט פעולות הדרכה וחינוך העובדים, ושותפי הפעילות 

  על מנת להקטין את סיכוני הבטיחות מאש.

מפעילים (זכיינים וקבלנים) יפעלו כך שהשירותים הניתנים על ידם, בתחומי מתקני רש"ת   .ד

ים ושותפי פעילות, יתבצעו על פי ההוראות והנהלים ובשטחים המאוכלסים נוסעים, מלוו

 הנוגעים לבטיחות אש, כמפורט בנספח זה.

 

 מטרה .2

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

  בביצוע עבודות ו/או במתן שירותים, בתחומי מתקני רש"ת.

הנחיות מחייבות אלה הינן חלק מכלל פעולות המניעה הננקטות על יד הנהלות מתקני רש"ת, 

  (ויחידת הצלה וכיבוי אש בנמל תעופה) למניעת פגיעה בחיי אדם, ברכוש ובסביבה.

 

 שיטה .3

  תדריך  .א

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

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

 הצלה וכיבוי אש, בנושאים הבאים:

 הכרת סביבת העבודה והסיכונים בה. )1

 הכרת נתיבי מילוט ופתחי יציאה מהמבנה. )2

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

דיווח ומסירת פרטים להנהלת המתקן ו/או ליחידת הצלה וכיבוי אש בנמל תעופה בעת  )4

 אירוע שריפה או חומ"ס.
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לפעול על פי הנחיות הנהלת המתקן או מדור מניעת דליקות ברשות כבאות מקומית.  )5

 (מחוז חוף)

 אשנאמן בטיחות   .ב

המפעיל ימנה נציג מטעמו שישתתף בהדרכות שעורכת יחידת הצלה וכיבוי אש לגורמים 

 ).נאמן בטיחות אששאינם עובדי רש"ת בנושאי בטיחות אש (להלן : 

נאמן בטיחות אש מטעם המפעיל ידריך את כל המועסקים מטעם המפעיל במתן שירותים 

מידע שנמסר לו במסגרת ההדרכות האמורות ו/או בביצוע עבודות (בנייה תיקון ושיפוץ), בכל 

לעיל. נאמן בטיחות אש יהיה איש הקשר בין המפעיל ובין הנהלת המתקן ו/או יחידת הצלה 

  וכיבוי אש בנמל תעופה.

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

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

נמלי התעופה של רש"ת, יהיה בכפוף לאישורים מתאימים של הנהלת הנמל ובתיאום עם 

  יחידת הצלה וכיבוי אש.

המפעיל לא יאחסן או יחזיק במקומות השירות,  –חומרים מסוכנים במקומות השירות  )2

חר שיש בו לידם או בסביבתם, כל חומר העלול להתלקח או להתפוצץ, או כל חומר א

סכנה, אלא בהסכמת הנהלת המתקן ו/או מדור מניעת דליקות ברשות כבאות מקומית 

  אשר בתחומה נמצא המתקן, בכתב ומראש. 

המפעיל יקפיד על הרחקת חומרים דליקים מקרבת מתקני חשמל ויוודא שדרכי המילוט 

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

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

והתעסוקה, ובהתאם להוראת הדין המחייב לעניין זה בכפוף לקבלת אישור סופי 

 ממחלקת הצלה וכיבוי אש.

חל איסור מוחלט לבצע שינוי לאחד ממבני השירות או שינוי לאחד  –שינוי יעוד למבנה  )4

בהם ניתן השירות, אלא אם ניתן לכך אישור מראש של הגורמים הנוגעים  מבני המקומות

בדבר ברשות שדות התעופה, לרבות אישור מדור מניעת דליקות של רשות הכבאות. יש 

לזכור כי שינוי יעוד מבנה יכול לפגוע בבטיחות המבנה בהיבט של מניעת דליקות (מטעני 

 , ולסכן חיי אדם ורכוש.אש, דרכי מילוט, פתחי יציאת חירום וכיו"ב)

אחד הסיכונים החמורים במבנה ובמתקנים הוא עבודה באש  –ביצוע עבודה באש גלויה  )5

גלויה, עבודה המייצרת מקורות הצתה. העבודות המפורטות להלן, מחייבות תיאום 

מראש עם הגורמים הנוגעים בדבר בשדה לאישור עבודות אלה, ובכפוף לקבלת אישור 

עת דליקות ברשות כבאות בתחומה נמצא המתקן. אישור זה יינתן על סופי של מדור מני

 גבי טופס הבקשה שיגיש המפעיל (טופס זה יימסר למפעיל על פי בקשתו) לביצוע העבודה.

בכל מקרה של עבודה באש גלויה, לרבות העבודות שיפורטו להלן, מטעם יחידת ההצלה 

המפעיל בתשלום לרשות, בהתאם והכיבוי בנמל תעופה חיפה, ובגין נוכחותו יחויב 

  להוראת 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.
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במתקני רשת, בטרמינלים ובמבנים שונים פרוס  – ביצוע עבודה המייצרת עשן / אבק )6

מערך גלאים ובהם גלאי עשן הרגישים בין היתר גם לאבק. כל עבודת חיתוך המייצרת 

עשן / אבק כגון; חיתוך אבן, זכוכית, פרספקס, פלסטיק, גבס, עץ, וכיוצ"ב מחייבת קבלת 

יוחד כמו כיסוי אישור מוקדם ממדור מניעת דליקות. עבודה מסוג זה מחייבת טיפול מ

הגלאים על מנת למנוע את זיהומם באבק או ניתוק מערכת הגילוי במתחם העבודה וזאת 

 בתיאום מוקדם ובידיעת הגורמים הנוגעים בדבר.

ניתוק מערכות גילוי והתראה, יתבצע על יד  –ניתוק מערכות גילוי אש והתראה מפני אש  )7

לפני הניתוק חייבת להינתן הסכמה גורם, מטעם מחלקת הצלה וכיבוי אש, שהוסמך לכך. 

בכתב של נציג אחזקה של המתקן בו מתבצעת העבודה, והסכמה בכתב של מדור מניעת 

 דליקות ברשות כבאות מקומית.

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

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

  התקין. במקרים אלה יש לוודא שהגלאים מכוסים כך שלא יגרם להם נזק תפקודי.

כל ניתוק ממערכת המים, יתואם מול הנהלת המתקן / האחראי לתשתיות רטובות, ומול  )8

 מחלקת הצלה וכיבוי אש חיפה.

  ניתוק מגופי מים לכיבוי אש אוטומטי אסור בהחלט.

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

 ציוד כיבוי אש נועד לשימוש בעת שריפה. –ציוד כיבוי אש במקומות שירות  )9

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

בוי אש, יקנס ). מפעיל שאחד מעובדיו, יעשה שימוש לא חוקי בציוד כ1959הכבאות (

  בגובה הנזק שנגרם לציוד ו/או בעלות חומרי הכיבוי שהיו בשימוש שלא כחוק.

הנהלות מתקני רש"ת/ יחידה הצלה וכיבוי אש  –מפתחות למתחמים רגישים ולמשרדים  )10

בנמלי התעופה שבאחריות רש"ת נותנים מענה במהלך היממה, לקריאות המתקבלות 

א לפגוע ביכולת התגובה המהירה של צוותי הכיבוי, ממערכות הגילוי וההתראה. על מנת ל

על המפעיל חלה החובה שלא להחליף את המנעולים והמפתחות, ללא ידיעתו ואישורו של 

 מנהל המתקן ומחלקת הצלה וכיבוי אש חיפה..

 

  קשר עם מחלקת הצלה וכיבוי אש 

  

בנמל תעופה ________________________________ –משרד מפקד יחידת הצלה וכיבוי אש 

      

_________________________  -___________________פקס   - חדר מבצעים / מוקד 

      

  

  

  

  

  



73 
 

 דרישות מניעת דליקות במתקני / נמלי תעופה של רש"ת .4

הטרמינל, למקום בטוח  מעברי חירום ודלתות מילוט מבנין –מעברי חירום ודלתות מילוט   .א

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 

 מצעי אחר.יציאת חירום. אין לנעול דלתות מילוט באמצעות מנעולים או כל א

בטרמינל מותקנת, מערכת כריזה המשמשת להעברת הודעות והוראות בעת  –מערכת כריזה   .ב

 חירום. 

בלוח שליטה המיועד לכבאים (פאנל כבאים), מותקן אמצעי כריזה המאפשר העברת הודעות 

  והוראות על ידי גורמי הצלה וכיבוי אש.

לכוננות עבודה באש גלויה, אסור שלא לצורך כיבוי שריפה או שימוש בציוד כיבוי אש   .ג

  בתכלית האיסור, ועלול לגרור צעדים משמעתיים וחוקיים.

  

  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.*

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

  

                                                      :אל

  

          :שם הפרויקט

  

  הנני מאשר / לא מאשר העבודה בתנאים הבאים:

  

נוכחות כבאי

אמצעי כיבוי

ניקיון השטח מסביב

הגנה ע"י פרגוד

הגנת הריצפה ע"י יריעה מעכבת

הערות:

  

  

                                                                               :מאשר העבודה שם וחתימה 

   

                                                  מדור מניעת דליקות  :אישור 
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  2016/15/086/069/00מכרז מס' 

  נספח ז'

  נספח בטיחות וגיהות

  

הוראות נספח זה יחולו על בעל ההרשאה ועל כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים וכן על  .1

מעבודות ההקמה או כל עבודת התאמה ו/או  כל קבלן (לרבות קבלן משנה) שיבצע עבורו מי

 עבודת שיפוצים במי ממקומות השירות, במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים.

לעיל, מובהר בזאת, כי בעל ההרשאה יהיה אחראי, באופן  1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .2

מי בלעדי, לקיום כל הוראות נספח זה על ידי כל קבלן ו/או קבלן משנה, שיבצע עבורו 

מעבודות ההקמה ו/או כל עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצים במי ממקומות השירות, 

במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים, וישא באחריות המלאה להפרת מי מהוראות נספח 

זה, על ידי האמורים לעיל ו/או על ידי כל מי מטעמו, אשר יועסק במתן השירותים. המפעיל 

יפורטו, בכתב, בכל התקשרות בינו ובין כל קבלן מטעמו לביצוע מתחייב, שהוראות נספח זה 

עבודות (בין אם בעבודות ההקמה, ובין אם בכל עבודה אחרת במקומות השירות), וכל קבלן 

כאמור יאשר, בחתימתו, כי הוראות אלו מהוות חלק בלתי נפרד מההתקשרות לביצוע 

 העבודות בינו ובין בעל ההרשאה.

, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות בעבודהוהגהות דיני הבטיחות כל כי  ,זהמצהיר ב בעל ההרשאה .3

[נוסח  , פקודת הבטיחות בעבודה1954-, תשי"דהפיקוח על העבודהארגון חוק  האמור לעיל)

חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו (תוכנית לניהול הבטיחות), , 1970-חדש], התש"ל

שדות  תוכללי רש, 2007, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז 2013- התשע"ג

דיני , [נוסח חדש] פקודת הנזיקין, 1984- שדות התעופה), התשמ"דסדר בהשמירה על ( התעופה

, וכל התקנות והצווים המחייבים, 1989- ), התשמ"ט(בטיחות ורישויהתכנון והבנייה, חוק הגז 

ביצוע עבודות ההקמה ו/או כל הנוגעים לשהוצאו מכח מי ממעשי החקיקה המפורטים לעיל, 

עבודות התאמה ו/או שיפוצים, שיבוצעו במי ממקומות השירות, במהלך תקופת ההרשאה 

כל מי ש ,דאוג לכךמתחייב להבטיח בזה השגחה קפדנית עליהם ול וא, והלמתן השירותים

, כל זמן היותם שבדינים האמורים ימלא אחר כל הוראות הבטיחות והמשמעתמטעמו 

 .מקום השירות, בו מתבצעת עבודה, או בכל מקום אחר בתחומי הנמלב

בפני  בתחילת תקופת החוזה (ולא יאוחר מחודש לאחר תחילת החוזה), ,יציג בעל ההרשאה .4

לאישורו של , 3לניהול הבטיחות עפ"י התקנה בסעיף  אחראי בטיחות וגיהות רש"ת, תכנית

תוכן ותיחתם ע"י ממונה בטיחות  לניהול הבטיחותתכנית האחראי בטיחות וגיהות רש"ת. 

בעל מטעם אשר עבר קורס ל"הכנת תוכנית בטיחות", המאושר ע"י משרד הכלכלה,  בעבודה

 .יהות רש"תלאישורו של אחראי בטיחות וג -בעל ההרשאה ועל חשבון  ההרשאה

ע"י אחראי בטיחות וגיהות עפ"י חוזה ההרשאה,  ,הבטיחותלניהול כנית ותהעם אישור  .5

נאמן "מטעמו, כ במקום מתן השרותהמנהל  /הכשרתלהסמכת בעל ההרשאהרש"ת, ידאג 

בהתייחס לכל ימים מטעם "המוסד לבטיחות וגיהות")  5(קורס בן  "בטיחות בעבודה

 הבטיחות.לניהול התחומים הנדונים בנוהל ובתכנית 
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 , במקום מתן השרות,העסקתם , טרם התחלתכי עובדיו יעברו בעל ההרשאה לוודא,אחריות ב .6

הדרכת "עובד חדש", ע"י ממונה בטיחות, שהוא מדריך מוסמך, המאושר, לצורך ביצוע 

ההדרכה הנ"ל. הסמכת העובד הנדרשת, תהיה, עפ"י הגדרת תפקיד העובד בתוכנית לניהול 

סיכוני  בדבר ,לפחות, הדרכת בטיחות חצי שנהבתדירות של אחת ל ,מכן ולאחרהבטיחות, 

 ם.העובד/י לתחומי עיסוק בהתאםקום העבודה הקיימים במוהבריאות,  הבטיחות

בכל העלויות הכרוכות בהדרכת העובדים כנ"ל (כולל שכר יום עבודה,  אייש בעל ההרשאה

  ארוחות, הסעות, וכו').

  

השיפוץ ו/או ההתאמה ו/או ההקמה ו/או הבניה, שכל עבודות  ,לוודא בעל ההרשאהעל  .7

יבוצעו, תחת פיקוחו הישיר של מנהל  (אם וככל שיהיו) החפירה, ההריסה והבינוי וכד'לרבות: 

, בכפוף להכנת תוכנית בטיחות, ע"י ממונה בטיחות, בעל אישור כשירות המתאים העבודה

העבודה  לסוג ואופי הנדרשים בטיחותהצעדי כל רק לאחר נקיטת כל זאת, ולתפקיד, 

 שבביצועו.

 

עבודות ההקמה ו/או עבודות התאמה  בעל ההרשאה יצייד את כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע .8

, כפפות עבודה, משקפי מגן, אפודים זוהריםכגון: ציוד המגן הנדרש ו/או עבודות שיפוצים, ב

ובמיוחד בעבודות המתבצעות  ,, בהתאם לסוג העבודהדיןה על פי אטמי אוזניים, קסדות מגן

 .וכן לכול סוג ציוד הנדרש עפ"י התקנות בגובה

לכשיידרש, תעודות תקפות ברשות, ג לפני הממונה על הבטיחות להצי בעל ההרשאהעל  .9

, אשר ישמשו לביצוע וכד'ציוד וחומרים  ,המעידות כי מתקני ההרמה, המנופים, קולטי אויר

. במתחםי בודק מוסמך כחוק ונמצאו כשירים ותקינים לעבודה ל ידאכן נבדקו ע עבודות,

 לכך בלבד.ומוסמכים  י עובדים מורשיםל ידע ,הציוד יופעל

בעל ההרשאה, ו/או כל מי מטעמו, שיבצע את עבודות ההקמה ו/או עבודות התאמה ו/או  .10

הבטיחות  דים בדרישותמישתמשו אך ורק במכונות וכלי עבודה תקינים העועבודות שיפוצים, 

 סולמות ופיגומים תקניים בלבד.וב ציוד חשמלי עם בידוד כפולמפורטות בדין, בה

המופעל על  לכל כלי/ציוד תפעוליעל חשבונו בדיקות תקינות תקופתיות  ,יבצע בעל ההרשאה

מוסמכים כנדרש עפ"י כל דין  מתן השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמיםמקום עובדיו ב ידי

   ותקנות. אישורי ונתוני הבדיקות כאמור לעיל,

. התיקים ומה, כלים, ומכונות וכדבתיק ייעודי לכל אמצעי שינוע בעל ההרשאהירוכזו ע"י 

 ,בכל עת ,בטיחות וגיהות רש"ת וכל גורם אחר מטעמו זמינים לביקורת ע"י אחראיו הנ"ל יהי

  .במקום מתן השירות בעל ההרשאהבמשרדי 

בכל סוף  ,ויפנה ובסביבתו העבודה מתחםמתחייב לשמור על הסדר והניקיון ב בעל ההרשאה .11

, למניעת מכשולים מיותרים. השרותלמקום מתן אל מחוץ  ,כל פסולת וגרוטאות ,יום עבודה

 יהיה על חשבונו. הפינוי

ת הקמה ו/או עבודת התאמה ו/או עבודת תחייב שלא להעביר ביצוע עבודמ בעל ההרשאה .12

אם כן נעשה הדבר, בתאום עם רש"ת. קבלן כח אחר, אלא -בא לכל קבלן משנה או שיפוצים,
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ות המפורטות בנספח זה, לעיל המשנה הנ"ל יפעל בביצוע העבודה, בהתאם להוראות הבטיח

 ולהלן.

כל עבודה העלולה לגרום לשריפות), , או ריתוך, הלחמה, זיפות חםלרבות: עבודה באש גלויה ( .13

אש ובתאום -תתבצע, בהתאם להוראות בעניין זה, המפורטות בהנחיות רש"ת בנספח בטיחות

 .ובאישור גורמי כיבוי אש והצלה רש"ת

רק בתחומי הרשות, אלא  עבודת שיפוצים,לא יתחיל בביצוע  בעל ההרשאה (וכל קבלן מטעמו) .14

קרקעיים -כי לא קיימים מכשולים תת ,המאשר, לאחר הסכמת המהנדס המפקח על העבודה

קיימים מכשולים  אם .באתר העבודה (כבלי חשמל, צנרת מים, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכד')

עם  הימצאם,ומדויקים על  לדרוש מהפקח נתונים מפורטים בעל ההרשאהמסוג זה, חייב 

 הנחיות מפורטות באשר לאופן ומהלכי הביצוע.

ובכפוף בהתאם לחוק  ,יבוצעהמוגדרת כ"עבודה מסוכנת", עפ"י נוהל רש"ת, עבודה כל ביצוע  .15

י נקיטת אמצעי הזהירות המפורטים בתקנות הבטיחות בעבודה ל ידעלנוהל רש"ת לעניין 

 רש"תובנוהל 

 רק, אלא ,לא פורטה לעיל, אשר שלא לבצע עבודה חריגה ומסוכנת מתחייב, בעל ההרשאה .16

 הרשותעליהן תורה קבלת היתר עבודה בכתב מטעם הרשות וכפוף להוראות הבטיחות  לאחר

 .ועפ"י נוהל רש"ת לעניין

מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על ידי הממונה על  בעל ההרשאה .17

בהתאם לדרישות הממונה על הבטיחות  ,"). הקבלן יפעלהממונהבטיחות ברשות (להלן:" ה

בדבר הרחקת עובד מטעמו המבצע עבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. עובד כזה לא  ,ברשות

מקום מתן השירות, מהמשך מתן השירותים ע"י בתחומי  בעל ההרשאהיוחזר להעסקה ע"י 

היה אחראי לכל תוצאה (באם תהיה להרחקה זו במישור בעל ההרשאה לבדו י .בעל ההרשאה

יחסי עבודה ו/או העסקה של אותו עובד). הרשות תהיה פטורה מכל חבות בגין כך. אם תתבע 

הרשות ע"י עובד שהורחק, כאמור, ישפה בעל ההרשאה את הרשות, בגין כל הוצאה שתהיה 

 וצאות משפט.לרשות בקשר לכך, לרבות ו/או למעט הוצאות הגנה משפטית וה

יציית לכל הוראה להפסקת עבודה שתינתן על ידי הממונה על הבטיחות ברשות  בעל ההרשאה .18

שיפור הנדרש ותחודש רק צורך ל ,לאלתר העבודה תופסק בגלל ליקויי בטיחות בעבודתו.

בעל לא יהיה  ,בכתב לכך מהממונה על הבטיחות ברשות. במקרה כזה לאחר קבלת הסכמה

, לא לנזקים שנגרמו במישרין ולא לנזקים זכאי לפיצוי כל שהוא בשל העיכוב שנגרם ההרשאה

 בעל ההרשאה לבדו יהיה אחראי לכל אלה. .עקיפים שבעל ההרשאה עשוי להיתבע בגינם

, כפי שיוצגו מעת על הבטיחות ברש"ת פי הנחיות המנהל והממונה-ינהג על בעל ההרשאה .19

בטיחות וגיהות ברשות בכל מקרה של ה אחראידווח לי בעל ההרשאה לעת, בנושא בטיחות.

, ותקנותיו להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה והכל בהתאם ,במידי תאונת עבודה

 .1970 –ובהתאם לפקודות הבטיחות בעבודה, (נוסח חדש) תש"ל  .1954-התשי"ד
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לכל  הוראות אלה, לא באות במקום החובות החלות בעניין הבטיחות וגיהות בעבודה, .20

הגורמים העוסקים בנמל התעופה רמון, הן באות רק להוסיף על הוראותיהם של כל דין ו/או 

 כלל שנקבע על ידי כל רשות מוסמכת אחרת.

בעל ההרשאה מתחייב להחזיק במבנה במשך כל תקופת ההרשאה את כל הכלים והמכשירים  .21

) באופן תקין, לאחר בהם ישתמש (לרבות: מתקני הרמה, קומפרסורים, כלים חשמלאים וכו'

  ביצוע בדיקות ע"פ הנדרש בחוק ולהגיש למנהל החוזה מסמכים המעידים על ביצוע הבדיקות.

כל ציוד שלא בוצעה לו בדיקה כנדרש בחוק, יושבת באופן מיידי ויסולק ממתחם העבודה, עד  .22

  לתיקונו כנדרש, והצגת אישור לתיקון.

, על כל אירוע, תקלה או תאונה בטיחותית, בעל ההרשאה ידווח למנהל החוזה, באופן מיידי .23

  שנגרמה, או הייתה עלולה להיגרם על ידו או מי מעובדיו.

חד פעמי של  - אסורה כניסת רכבים לשטח האווירי, אלא אם כן ניתן אישור מיוחד  -ככלל  .24

מנהל הנמל, או מי מטעמו. במידה שבעל ההרשאה זקוק להכניס רכב לשטח האווירי, יפנה 

ל, בהתאם לנוהלי הנמל, בבקשה מיוחדת לכניסה עם רכב, בכל מקרה, על כל רכב למנהל הנמ

 הנכנס לשטח האווירי להתקין מכשיר מהבהב כתום על גג הרכב, בהתאם לנוהלי רש"ת.

כל עובד של בעל ההרשאה חייב לעבור הדרכה בכללי ההתנהגות בשטח רש"ת ויישא על גופו  .25

 עפ"י נוהלי רש"ת.אפוד זוהר בזמן תנועה בשטח האווירי 

מובהר בזאת, כי היה ובעל ההרשאה לא ימלא אחר הוראות הבטיחות וההנחיות, כפי שפורט 

  לעיל, יחול האמור להלן:

, על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודהעקב אי הכנת והגשת תכנית לניהול הבטיחות,  .1

, כמוגדר בנספח הבטיחות לחוזה, יידרש לשלם בעל ההרשאה את הסך של 2013 - התשע"ג

 לכל חודש של איחור, או חלק ממנו.₪  2,500

 סעיף הזה יחול החל מהחודש השני לתחילת תקופת ההתקשרות.

עקב אי ביצוע כל הדרכות הבטיחות לעובדי בעל ההרשאה, בהיקף ותדירות המוגדרת בנספח  .2

 לכל מקרה.₪  2500ההרשאה את הסך של הבטיחות, ישלם בעל 

עקב אי הספקת ציוד מגן אישי, או חלק ממנו, ואמצעי מגן הנדרשים, עקב סיכונים להם  .3

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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  2016/15/086/069/00מכרז מס' 

  נספח ח'

  נספח אחזקה        

  ילכל

מפעיל ההאמור בנספח זה נוגע להפעלה ותחזוקה של השטחים, התשתיות והציוד המשמשים את 

  לשם  מתן שירות של מכירת מוצרי בית קפה והסעדה  ולאחסנת המוצרים.

  הוראות נספח אחזקה זה יתייחסו לכל מקומות השירות, כהגדרתם בחוזה.

, שיבוצעו על שלהלן 1המפעיל לא ישלם בגין ביצוע עבודות אחזקה המפורטות בטבלה מס' 

השירותים בנכס (כהגדרתם בסעיף  האמורות נכללת בדמי. עלות ביצוע העבודות ידי הרשות

  לחוזה). 16.1משנה 

(שאינן  למרות האמור לעיל המפעיל ישלם בנפרד עבור ביצוע עבודות אחזקה חריגות

תשתיות הנכס או במערכות הנדרשות עקב שימוש בלתי סביר ב )1מפורטות בטבלה מס' 

הן  כאמור . דוגמאות לעבודות חריגותתשתית מרכזיות הנמצאות באחריות ובטיפול הרשות

שפיכת שומנים בכמות בלתי סבירה, זיהום סביבת הבית קפה באופן המחייב את הרשות 

  ת וכדומהלבצע עבודות ניקיון חריגו
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  בין המפעיל ורשות הבין  האחזקההגדרת חלוקת מטלות ביצוע עבודות  -  1טבלה מס' 

  

 'מס  המערכת המתוחזקת  הגוף האחראי לתחזוקה

  רשות ה  המפעיל

כל האחזקה הנדרשת לרכיבים בתוך 

מחסן מטבח \דלפק\בית קפההמבנה 

ידי המפעיל ולרבות - אשר הותקנו על

תיקון אריחי צביעה פנימית כנדרש, 

  קרמיקה וכדומה

מחסן \דלפק\בית קפה מבנה  

חלקי מבנה, צבע,  -  מטבח\

חיפויי דפנות, חיפויי רצפה 

למיניהם, דלתות וחלונות, 

פירזול, גג עליון, גגונים 

וכיסויים, תקרות 

  דקורטיביות

1.

כל האחזקה הנדרשת לרכיבים אשר 

ידי המפעיל לרבות -הותקנו על

ולרבות החלפת חלקים פגועים 

או \או החלפת קטעים ו\תיקונים ו

  צביעה לפי הצורך

  הדלפקבית קפה מבנה   

לרבות חלקי מתכת, עץ 

  וחומרי בניה

2.

- שהותקן על כל הציוד הקבוע והנייד

ידי המפעיל כדוגמת שולחנות 

  מדפים,וכדעבודה, 

-על ציוד קבוע ונייד שיותקן  

ו/או יימצא  ידי המפעיל

במקומות השירות כמו 

  מקררים עגלות ניידות וכד

3.

בתוך  במבנה כל מערכת החשמל

לוח לרבות  הקבוע ו/או הנייד הציוד 

החשמל הראשי, לוחות חשמל 

 המפסקים השייכים לציודמישניים, 

  .הקבוע ו/או הנייד

כל המעגלים הסופיים ונקודות 

  הקצה כולל תקינות ההארקות.

ל הראשית מתן הזנת החשמ

עד ללוח הראשי של בית 

  מטבח.\מחסן\דלפק\הקפה

  

.4  מערכת חשמל כוח
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 'מס  המערכת המתוחזקת  הגוף האחראי לתחזוקה

  רשות ה  המפעיל

כל מערכות התאורה השייכות 

ידי - מתקן ואשר לא הותקנו עלל

הרשות, כולל גופי התאורה וכל ציוד 

וכן כל  ה בדלפקכדוגמת תאור נוסף 

מיוחדים,  גופי התאורה ונורות

  ידי המפעיל-שהותקנו על

ת תאור התאורה, גופיכל 

 תקשורתה וקווי החירום  

אליהם ובלבד 

ידי -על /הותקנושבוצעו

  הרשות

.5  מערכות תאורה

אחזקת כל ציוד גילוי אש,   

 ,כיבוי אוטומטי וכריזה

לרבות גלאי אש, כיבוי 

אוטומטי בגז, ספרינקלרים, 

מטפים אוטומטיים וידניים, 

  זרנוקים, רמקולים וכדומה

מערכות גילוי אש, כיבוי 

  וכריזה אוטומטי

6.

יר ואחזקת מערכת מיזוג האו  מערכת פנימית של מיזוג אויר 

המפעיל  יעד לכניסה לשטח

  שטח ציבורי\

.7  ויר ואוורורומערכות מיזוג א

אחזקת מערכת הניקוז והביוב  בכל 

הכיורים ויחידות הציוד בשטח 

המפעיל ועד החיבור לקו הביוב של 

  הרשות

אחזקת מערכת הביוב עד 

והחיבור  לנקודת הכניסה

לקווים ולציוד שבשטח 

  - המפעיל

   מערכת ניקוז וביוב

  

8.

.9  מפריד שומן    אחזקה וריקון המפריד

אחזקת מערכת הניקוז והביוב  

בשטחי המפעיל כול צנרת ואביזריה 

  כולל השירותים והמטבחונים

עד  מיםאחזקת מערכת ה

לנקודת הכניסה והחיבור 

   לקווים שבשטח המפעיל

  מערכות המים

  

10.

תקשורת אחזקה מלאה של מערכות 

  ידי המפעיל-שהותקנה על

  מערכות תקשורת   

  

11.

אחזקה של הציוד לרבות נקיטה בכל 

האמצעים והפעולות התברואתיות 

  והבטיחותיות הנדרשות

  

.12  ציוד להכנת מזון  
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 'מס  המערכת המתוחזקת  הגוף האחראי לתחזוקה

  רשות ה  המפעיל

  

מערכת אספקת גפ"מ על כל 

מרכיביה, כמתואר בעמודה 

  "המערכת המתוחזקת".

    

 מערכות אספקת 

  (במידה ויותקן)  כולל:"מגפ

א. מאגרי האספקה (צוברים 

  ו/או חדרי מכלים מטלטלים.

ב. צנרת הולכת הגפ"מ, 

ממאגרי האספקה ועד 

המכשירים צורכי גפ"מ 

  במטבחים.

ג. כל אביזרי העזר כגון רכזות 

חלוקת גפ"מ, מגופי ניתוק, 

גלאי גפ"מ, מאיידים וכל ציוד 

עזר ייעודי במערכת אספקת 

  גפ"מ.

13.

אחזקת המפוחים ותעלות היניקה 

לרבות ניקוי של המנדף, המסננים 

והתאורה בתוכו. ניקוי תעלות 

היניקה במידה ויתברר כי התמלאו 

בשומנים עקב אי ניקוי המסננים 

  .במנדפים

 טיפול במפוח היניקה הראשי על הגג 

.14  מנדפים  

  טיפול ואחזקה מלאים של המפעיל 

  

ידי - כל ציוד אחר  שסופק על   

  המפעיל

15.

.16  חדרי עישון  באחריות רש"ת  
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  מונעת ופעולות אחזקה תכיפות ביצוע פעולות אחזקה  -  2טבלה מס' 

  

  פי המפורט להלן:-שלעיל יפעל על 1מס'  הגוף האחראי לביצוע התחזוקה כאמור בטבלה

  

תת המערכת   תכיפות ביצוע הפעולות המתוכננות

  המתוחזקת

המערכת 

  המתוחזקת

  מס

תיקוני צבע וצביעה כללית לפי הצורך אך לא פחות 

  פי קריאה-ועל מפעמיים בשנה

הדלפק  \המבנה   צבע

  ורכיביו

1.  

חיפויי ריצפה,   פי קריאה-לעו לפי הצורך

  דפנות ותקרות

כיוון צירים ופרזול לפחות אחת  ,טיפול שימון

  לחצי שנה. צביעה של מתכת צבועה אחת לשנה

דלתות, חלונות, 

  סורגים

  גגונים וכיסויים  תיקונים וטיפול  יסודי לפי הצורך

  .2  הדלפק ורכיביו  צבע  תיקוני צבע וצביעה כללית לפי הצורך

חיפויי ריצפה   פי קריאה-לעו לפי הצורך

  ודפנות

כיוון צירים ופרזול לפחות אחת  ,טיפול שימון

  לחצי שנה

  דלתות וחלונות

  גגות וכיסויים  תיקונים וטיפול  יסודי לפי הצורך

פי סוגי החומרים והוראות - לתיקונים וטיפול ע

  יצרןה

  מבנה הדלפק

  .3  ריהוט פנימי  כל חלקי הריהוט  לפי הוראות יצרן

 בהתאם לסוג הציוד – שנתית יומית עד  בדיקה

הצורך. בדיקת תקינות הארקות אחת תיקון לפי ו

  כולל בלוחות והארקות ראשיות –שנים  5-ל

  מערכות כוח

וכל ציוד חשמלי 

  אחר.

  .4  מערכת חשמל 

שנתית, החלפת נורות ותיקון לפי יומית עד  בדיקה 

  הצורך

  .5  מערכת תאורה  תאורה רגילה

  תאורת חרום  בדיקה תלת חודשית, תיקון לפי הצורך

כיורים וניקוזי   ליוםטיפול מונע אחת 

  ציוד

מערכת ניקוז 

  וביוב

6.  

 ביצוע אחזקה בהתאם לת.י  רלוונטי

    לפי קריאה –אחזקת שבר 

מערכות גילוי אש 

  וכיבוי אוטומטי

גילוי, כיבוי אש 

  וכריזה

7.  

עמדות כיבוי   בהתאם להנחיית רמ"ח הצלה וכיבוי אש

  ומטפים

  ספרינקלרים  1928ביצוע אחזקה בהתאם לת.י.
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תת המערכת   תכיפות ביצוע הפעולות המתוכננות

  המתוחזקת

המערכת 

  המתוחזקת

  מס

  בדיקה וטיפול תלת חודשי, חצי שנתי ושנתי

  

מערכות מיזוג 

  אויר

  .8  מיזוג אויר 

מתקני גפ"מ   158בהתאם לת.י. 

בתחומי הזכיין 

וכן מאגר/י 

 - האספקה

צוברים ו/או 

חדרי מכלים 

  מטלטלים.

מערכות אספקת 

  גפ"מ

9.  

ניקוי מסננים שבועי, בדיקה תלת חודשית של מצב 

  כללי חצי שנתישומנים, טיפול 

מפוח ותעלות 

  פליטת אוויר

  .10  מנדפים

  מנדפים  ניקוי שבועי של מסננים

      11.  

  .12  ציוד כללי  ציוד כללי  לפי הוראות יצרן

  

  

  

  הנכס ותשתיות הנכס, ציבורייםה םשטחיההתחייבויות הרשות לאחזקת   .2

  

של  בשטחים הציבוריים הנדרשים הרשות תבצע את כל האחזקה, והשירותים  .א

המרכזיות התשתית . האחזקה תתבצע בכל השטחים לרבות מערכות הטרמינל

אחזקה של אותן מערכות את השל המפעיל ו השירות המזינות את המערכות בשטח

. 2- ו 1בטבלאות מס'  לעיל שהרשות מחייבת בביצוע אחזקתם, כמפורטומתקנים 

 השירותבמקומות  המרכזיות והמערכות והמתקניםהתשתית אחזקת מערכות 

יקבלו הזנות רצופות ותקינות. התחזוקה תתבצע  שמקומות השירותתתבצע באופן 

ידי הרשות. המפרטים יסתמכו על הוראות -פי כללים ומפרטים שיוכנו על- על

  היצרנים והקבלנים לגבי מכלולי מערכות וציוד.

, המפעיל מקומות השירותהיה והמפעיל יבקש מהרשות לתחזק ציוד ורכיבים בתוך   .ב

ודיע לרשות על צרכים מיוחדים של ציוד וחומרים שאותם התקין ואשר בהם הוא י

הספקים הנדרשים לו לשם מתן השירותים, דוגמת או אמצעים /עושה שימוש ו

או /מסוימים ו פריטים על כנדרש לשמירת ,או בטמפרטורה שונה מהמקובל/חריגים ו

או חום חריגים \ס חשמל ולעמידה בדרישות עומדרישה או /להגנה על מכשור מסוים ו

הנובעים מתפעול מכשירים צורכי חשמל, תאורה מוגברת, חיבורים מיוחדים לניקוז 

  וביוב וכדומה.  
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ידי אחרים -ידי עובדי הרשות ו/או על-שבאחריות הרשות יתבצעו עלעבודות האחזקה   .ג

 ., והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשותמטעמה

ידי -יידרש, בביצוע עבודות האחזקה המבוצעות עלמפעיל מתחייב לסייע, ככל שה  .ד

 .בתוך מקומות השירות הרשות

 ידי- מתן השירותים עלהרשות תבצע את העבודות שבאחריותה כך שההפרעה ל  .ה

ם תחזיר הרשות את מצב . בסיום ביצוע העבודותהמפעיל תהיה קטנה ככל האפשר

  .בהקדם האפשרי ם,לקדמות של מקומות השירות

  

  המפעילהתחייבות   .3

  המפעיל מתחייב:  

התחזוקה במערכות פי מפרטים שתאשר הרשות, את כל הוראות -לבצע, במלואן, על  .א

כמפורט  ,את פעולות האחזקה אחריותו לבצע בהםבציוד הקבוע ו/או הנייד, שו

  .2 - ו  1בטבלאות מס' 

באופן שההפרעות לציבור יהיו קטנות האחזקה שהוא מחויב לבצען לבצע את עבודות   .ב

  האפשר.  ככל

 ודותב, לשם ביצוע עותרישקום האפשר לרשות ולבאים מכוחה ומטעמה להיכנס למל  .ג

ידי -וכמו כן לאפשר ביקורת על מצב הציוד ורכיבי המבנה המתוחזקים על ,האחזקה

 המפעיל.

(דוגמת  הרשותהתערבות להודיע לרשות בהקדם האפשרי על כל פעולה המחייבת את    .ד

 .מפגעים בטיחותיים)

י יד-לע , מראש,חזקה באמצעות קבלני משנה שלא אושרואלא לבצע כל פעולות   .ה

. הרשות לא תאשר את ביצוע עבודות האחזקה באמצעות קבלן שאינו מורשה, הרשות

בפנקס הקבלנים, לבצע את עבודת האחזקה הרלבנטית ו/או  םבהתאם לרישו

פח הוראות באמצעות קבלן שלא אושר בהתאם להוראות הביטחון המפורטות בנס

 הביטחון).

  

  כללי - אספקת חומרים וחלקים   .4

כל גוף בתחום  יפעלו הרשות והמפעיל,האחזקה נשוא נספח זה במסגרת ביצוע עבודות 

  כדלהלן: ,לעיל) 1(כמפורט בטבלה מס'  אחריותו

ידי הרשות, -עלעבודות האחזקה המבוצעות חומרים והחלקים הדרושים לביצוע כל   .א

  הרשות ועל חשבונה.ידי -יסופקו על

ידי -על עבודות האחזקה המבוצעותחומרים והחלקים הדרושים לביצוע כל ה  .ב

  ידי המפעיל ועל חשבונו.- המפעיל, יסופקו על
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ידי הרשות או המפעיל - כל הציוד, החלקים, האביזרים והחומרים שיסופקו על  .ג 

כאמור לעיל יהיו חדשים ויהיו זהים לחלקים, לאביזרים ולחומרים המקוריים. 

אפשרות להשיג חלקים, אביזרים וחומרים הזהים למקוריים, יספקו הרשות  בהעדר

ים. החלקים והחומרים , חלקים, אביזרים וחומרים תואמלפי הענייןאו המפעיל, 

ויבטיחו את  ן הישראלי או כל תקן רלבנטי אחרהתואמים יתאימו לדרישות התק

פעולתו התקינה של הרכוש המתוחזק. המפעיל יהיה חייב לקבל את אישור הרשות 

או לעשות בו /לכל חלק, אביזר או חומר שאינו זהה לקיים ואשר ברצונו להתקין ו

  חום אחריותו.הנמצאת בת זקהת אחשימוש כנדרש לביצוע עבוד

 תפעולהמפעיל יספק ויחליף, ככל הנדרש, את החומרים המתכלים כנדרש לצורך   .ד

חומרים מתכלים לחדרי שירותים כן ו הציוד הקבוע ושל הציוד הניידשוטף ותקין של 

כל חומרי ופרטיים של המפעיל, שקיות ניילון לכל פחי האשפה הפנימיים לסוגיהם 

  .לניקוי חלקי המבנה והציוד הפנימיים הניקיון כנדרש

  

  כלי עבודה  .5

בכל כלי העבודה  ,לצורך מתן השירותים, יספקו וישתמשו הרשות והמפעיל, כל אחד בנפרד  

. לא יעשה שימוש בכלים המתוחזק הנדרשים לביצוע העבודות. כלי העבודה יתאימו לציוד

 ,ום להרס חלקי מבנה ומערכותושעלולים לגר המתוחזק מתכווננים שאינם מותאמים לציוד

לרבות צירים, רצועות, אטמים, ברגים וחלקים אחרים ובמיוחד בציוד ומערכות 

  ה ידניים וחשמליים כנדרש לביצוע.בטיחותיים. כלי העבודה יכללו כלי עבוד

  

  האחזקה זמינות שירותי  .6

לתיקון תקלה דקות מעת קבלת הודעה.  60התגובה תוך  -תיקון תקלה בטיחותית   א.

פי שיקול -במקרה של תקלה (עלבטיחותית, ברכיב או ציוד שהינו באחריות המפעיל, 

  ידי המפעיל .   -הטכנאי) רשאית הרשות לנתק  את המערכת עד לתיקונה על

במסוף או בבית  תיקון תקלות המפריעות למהלך העבודה הסדירה  ב.

, פי חומרת ההפרעה- על יבוצע - מטבח או במקומות השירות האחרים \הקפה/דלפק

. קריסת מערכת כדוגמת מיזוג ממועד קבלת ההודעה שש שעות עד שעתייםותוך 

  אויר, תאורה וכדומה, מערכת שאין לה תחליף, תחשב כחמורה.

שעות. כתקלה רגילה תחשב כל תקלה שאינה  48יבוצע תוך  -תיקון תקלות רגילות   ג.

  .גורמת להפסקת עבודה של ציוד חיוני או ציוד שאין לו תחליף

, לפי ההקשר תיקון, הרשות או המפעילעל הבכל מקרה בו אין לגוף האחראי   ד.

 פעולה נדרשת,לבצע כל האחראי  אפשרות לתקן את התקלה במועד, מתחייב הגוף 

  תקופת הזמן שתידרש.לרבות העמדת ציוד חליפי ל
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  ולא יאוחר משבוע ימים מהמועד המתוכנן. ,עבודות תקופתיות יבוצעו במועדן  ה.

  

  תיעוד שינויים / עבודות  .  7

לחוזה)  2.3בסיום ביצוע עבודות אחזקה ו/או שינויים במעטפת הנכס (כהגדרתה בסעיף משנה   

ות אחזקה אחרות במי או, אם תדרוש זאת הרשות לפי שיקול דעתה, בסיום ביצוע עבוד

ממקומות השירות, ימסור המפעיל לרשות את כל הפרטים הרלבנטיים אודות העבודות שבוצעו 

על ידו כאמור. הפרטים ימסרו במדיה מגנטית, והשרטוטים שימסרו במסגרתם יהיו בתוכנת 

  ידי הרשות, צרובים על סי.די. רום.- שרטוט בוורסיה אחידה, שתיקבע על

  

  מתן השירותיםה מקומות השירות בתום תקופת הערכות למסיר  .8

ואשר הועמדו  ,ידי הרשות-האמור להלן נוגע אך ורק לחלקי מבנה, תשתיות וציוד שהותקנו על  

   לשימוש המפעיל בתקופת החוזה.

. בכל מקומות השירות, יתקיים סיור ההרשאה למתן השירותיםיום לפני תום תקופת  90  א. 

- ") אשר הותקנו עלהרכוש" :(להלן הציוד הקבועהמערכות ומצב המבנה,  בסיור יבדקו

הועמדו לשימוש המפעיל. בסיור ישתתפו נציגי הרשות והמפעיל. אשר ו ,ידי הרשות

  סייע לנציגי הרשות לסקור את כל הנדרש ביסודיות.יהמפעיל 

בו עשה המפעיל שימוש כאמור. בחינת הרשות  הרשות תבחן ביסודיות את כל הרכוש  ב.   

  :, בין היתרלולכת

ובין היתר יבחן מצב ריצוף וחיפויי קירות ותקרות, גופי תאורה,  ,מצב פיזי של הרכוש  

לוחות חשמל, יחידות מיזוג אוויר, מערכת מנדפים, מערכת גילוי אש, מערכת כריזה, 

  ריהוט קבוע וכדומה.

הרכוש. הרשות תגיש למפעיל את הסתייגויותיה ממצב האמורות תום ביצוע הבדיקות ב  .ג

או משימוש בלתי \כל כשל ברכוש שנגרם כתוצאה מנזק במזיד ו נהלווכלתיות וההסתייג

  סביר. 

וזאת באמצעות כח אדם  ,לבצע את כל המפורט עד לסיום תקופת החוזה שידרוהמפעיל   .ד

 ידרש.יוהשקעה של חלקים וחומרים ככל ש

רשאית הרשות והמפעיל לא ימלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל,  היה  .ה

ידי עובדיה או קבלן אחר מטעמה או בכל דרך -להורות לבצע את העבודה האמורה על

והרשות תהיה רשאית לגבות או לנכות את  ,אחרת. ההוצאות האמורות יחולו על המפעיל

(שייחשבו כהוצאות תקורה) מכל סכום שיגיע למפעיל  15%ההוצאות האמורות בתוספת 
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הבנקאית שמסר המפעיל להבטחת קיום  את הערבותלחלט ו/או בכל זמן שהוא, 

  לגבותן מהמפעיל בכל דרך אחרת.פי החוזה ו/או - התחייבויותיו על

את תקן לההשתתפות בסיור וביצוע הנאמר בדו"ח, גם במקרים בהם יהיה על המפעיל   .ו

, לא יוכלו לשמש עילה למפעיל לאחר תום תקופת ההרשאה למתן השירותים הליקויים

  ה כספית כלשהי.לדרוש תמור
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  2016/15/086/069/00מכרז מס' 

  נספח ט'

  הביטחוןנספח הוראות 

  

  כללי. .1

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

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

 הארץ", וזאת למעט באותם מקומות שבהן ההתייחסות הינה באופן מפורש לאתר מסויים.

מעברי הגבול, שדות התעופה והמטוסים הממריאים מהם, מהווה יעד מועדף לפיגוע  1.1

  לארגוני הטרור השונים.

ממשלת ישראל, בהחלטותיה, הטילה על רשות שדות התעופה ועל הנהלת המסוף/ שדה  1.2

לאבטחה הפיסית של הנמל, את האחריות למניעת פיגוע במטוס,  התעופה את האחריות

הממריא מהשדה שבאחריותה, ואת האחריות למניעת הברחה של אמצעי לחימה לשטח 

 מדינת ישראל דרך מעבריי הגבול הבינ"ל.

בהחלטה נוספת, החליטה ממשלת ישראל להגדיר מספר גופים כמונחים על ידי הרשות  1.3

"מ), ורשות שדות התעופה נמנית בין גופים אלו. בהיבט זה, הלאומית לאבטחת מידע (רא

הנחיות רא"מ בכל הקשור לאבטחת מערך התקשוב [מערכות מחשוב, פיתוח מערכות 

מחשוב, אפליקציות היוצאות מהם, מערך התקשורת וכדומה] מחייבות את הספק לעבוד 

 על פיהם.

על מערך התקשוב כנושא רשות שדות התעופה הגדירה את נושא אבטחת המידע ושמירה  1.4

אסטרטגי ובעל חשיבות עליונה, ולפיכך כל ספק הנותן שרותים בנושאי התקשוב חייב 

 .לעמוד בדרישות המוגדרות בנספח זה

כספק, המתעתד לפעול בתחום מתקנים אלו, ובדגש על פעילות בתחום השטחים המוגבלים  1.5

עים והמטוסים, הנוחתים בכניסה, יחולו עליך הוראות הנוגעות לבטחון ולבטחון הנוס

כל ההוראות והנהלים החלים על עובדי הרשות בכל עליך  והממריאים ממנו, וכן יחולו

 היבטי אבטחת המידע.

 משנה.- השרות מטעמו, כולל קבלני-כל האמור בנספח זה מחייב את הספק ונותני 1.6

 סווג וחיוניות של המידע ומערכות המידע. 1.7

ולית של הרשות והן חיוניות לפעילותה התקינה. מערכות המידע מהוות את התשתית התפע

פגיעה בהן עלולה לגרום לשיבוש או אף להפסקת מתן השרות ללקוחות הרשות. לפי הגדרה 

זו, מערכות המידע טעונות הגנה להבטחת ולאבטחת הסודיות, השלמות, האמינות, 

 השרידות וההמשכיות התפעולית.

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

(מקביל לרמת סווג הבטחון "שמור"), וכן בשלב  רגיש/חסוי מסחריתהסווג הכולל הוא 

ברשתות מסוימות, לרבות מידע הטעון הגנה לפי החוק להגנה על הפרטיות  סודיעתידי גם 
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הן עלולה לגרום ותקנותיו. מערכות המידע חיוניות לפעילותה התקינה של הרשות ופגיעה ב

  לשיבוש, תקלות והפסקת מתן שרות.

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

האבטחה אשר ייתכן ויועברו על ידי גורם רשות מוסמך לנושאים אלו, בכל הפעילויות 

ייווכח, כי כלי למתן שרותים לפי הליך זה. אם, במהלך אספקת השרותים, הספק 

האבטחה, המיושמים כיום בתוכנות וביישומים, אינם עונים על אחת או יותר מן הדרישות 

  להלן:

  (בעתיד); רגיש/חסוי (שמור)/סודידרישות הבטחון לאבטחת מידע  •

התקנים התקפים לאבטחת מערכות מידע של מכון התקנים  •

  הישראלי;

  דרישות החוק והתקנות להגנה על הפרטיות; •

 דרישות הרשות הלאומית לאבטחת מידע (רא"מ). •

  עליו לדווח על כך לממונה על אבטחת המידע מטעם הרשות, ולהמשיך לפעול לפי הנחייתו.

  סווג מסמכי הליך זה. 1.8

הליך זה מכיל מידע מסווג. יש לנהוג במסמכי הליך זה בצורה שתבטיח, כי לא יגיעו לידים 

  לא רצויות.

  מטרה. .2

לקבוע את ההוראות וההנחיות, שיחייבו את הספק ואת כל מי מטרת הנספח להגדיר ו

מטעמו שיועסק במתן השרותים, כחלק מכלל הפעולות, הננקטות בכדי למנוע מגורמים 

  עוינים לאסוף מידע ולבצע פיגוע בתחום הנמל או במערכות התקשוב של הנמל. 

  אחריות. .3

כל פעילויות הספק "), שירכז את נאמן הבטחוןהספק ימנה נציג מטעמו (להלן: " 3.1

בהיבט הבטחוני ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול קב"ט 

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

לנספח זה, מיום  3.6הנושאים הקשורים למחשוב ומידע, כמפורט בסעיף משנה 

  ים, כהגדרתה בחוזה.אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן השרות

ידי קב"ט המתקן, יחשב מנכ"ל -עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן הבטחון על 3.2

 הספק כנאמן בטחון.

ת יוירכז את כל פעילו"), שנאמן אבטחת המידעהספק ימנה נציג מטעמו (להלן: " 3.3

נספח זה בכל הנוגע לקיום הוראות  הספק בהיבט אבטחת המידע ויישא באחריות,

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

לנספח זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן השרותים, כהגדרתה  3.7

 בחוזה.

ידי אגף מידע ומחשוב, -עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן אבטחת המידע על 3.4

 יחשב מנכ"ל הספק כנאמן אבטחת המידע.
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תו נציג ספק ימלא גם את תפקיד "נאמן הביטחון" וגם את תפקיד אין מניעה כי או 3.5

  "נאמן אבטחת המידע".

  נאמן הבטחון. 3.6

נאמן הבטחון ישמש כאיש הקשר לקב"ט המתקן מטעם הספק במהלך כל  3.6.1

תקופת החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות 

מול הקב"ט בכלל,  נספח זה, או בכל הוראה נוספת אשר עלול הספק לקבל,

 ומול משרד הרשיונות בפרט, וכן מול אגף מידע ומחשוב.

נאמן הבטחון יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של קב"ט המתקן, לא יאוחר  3.6.2

משבוע ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח 

ספים, זה; בנוסף, ימסרו לנאמן הבטחון דרישות ונהלי בטחון כלליים נו

החלים על כל השוהים בתחום הנמל, 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.

ה ובשאר נהלי הבטחון ונהלי על נאמן הבטחון להיות בקיא בפרטי נספח ז 3.6.3

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

נאמן הבטחון יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של קב"ט המתקן ואגף מידע  3.6.4

ומחשוב ויתעדכן באמצעותו בנהלים וכללי בטחון, העשויים להשיק לפעילות 

 .הספק בתחום הנמל, בכל עת שיידרש לכך

ון יאשר בחתימתו כל בקשה למתן רשיון כניסה לשטחים נאמן הבטח 3.6.5

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

 של רשיונות קיימים.

נאמן הבטחון יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך של קב"ט המתקן ויקבל  3.6.6

פי ימים לפני תחילת ביצוע השרותים ל 7-ממנו תדרוך בטחוני לא יאוחר מ

 הליך זה.

נאמן הבטחון יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ונהלי הבטחון  3.6.7

 ואבטחת המידע התקפים ואלה שינתנו מפעם לפעם.

הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן הבטחון  3.6.8

 להלן. 4לצורך אישור הקב"ט בהתאם להנחיות סעיף 

הנתונים האמורים לעיל, כולל ויתור הספק מתחייב להעביר לקב"ט את כל  3.6.9

להלן), חתום על ידי כל אחד  4.2.3על סודיות רפואית (כאמור בסעיף 

 מהמועמדים.

קב"ט המתקן יהיה רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים  3.6.10

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

דעתה -מד שנבחר; כל זאת, בכל שלב ולפי שיקולבמקומו/ם, או להחליף מוע

 הבלעדי.
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ימים לפני מועד תחילת  30- מינויו של נאמן בטחון יתבצע, לכל המאוחר, כ 3.6.11

 תקופת מתן השרותים.

 נאמן אבטחת המידע. 3.7

נאמן אבטחת המידע ישמש כאיש הקשר לאגף מידע ומחשוב מטעם הספק  3.7.1

ות, הנדרשות מהספק במהלך כל תקופת החוזה וירכז את ביצוע כל הפעול

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

 המידע.

נאמן אבטחת המידע יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מאגף מידע  3.7.2

ומחשוב ויקבלו ממנו תדרוך בנושאי אבטחת המידע הרלוונטיות לנשוא מכרז 

  לפי מכרז זה. ימים לפני תחילת ביצוע השרותים 7- זה, לא יאוחר מ

נאמן אבטחת המידע יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של אגף מידע  3.7.3

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

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

עים ונהלים כלליים נוספים במידה ויידרש, החלים על כל הגורמים המבצ

לפעול  שפעילויות הקשורות למערך המחשוב ברשות, אשר על פיהם יידר

 להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו. שואותם יידר

על נאמן אבטחת המידע להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי אבטחת  3.7.4

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

ר שוטף עם נציג מוסמך של אגף מידע ומחשוב נאמן אבטחת המידע יקיים קש 3.7.5

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

 .לכך שבנושאים אלו, בכל עת שיידר

נושא/בקשה הקשורה לנושאי יאשר בחתימתו כל  נאמן אבטחת המידע 3.7.6

אבטחת המידע במערכות המחשוב של הספק, או בקישור למערכות המחשוב 

מערכות של הספק אשר ייתכן ותהיה להן השפעה על הכשירויות ברשות מה

 והתפעול של המערכות.

 ובנהליםאת עובדי הספק בהוראות  נאמן אבטחת המידע יתדרך ויעדכן 3.7.7

 התקפים ואלה שינתנו מפעם לפעם.

הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן אבטחת  3.7.8

 להלן. 4להנחיות סעיף  םומחשוב בהתאהמידע לצורך אישור אגף מידע 

 הספק מתחייב להעביר לאגף מידע ומחשוב את כל הנתונים האמורים לעיל. 3.7.9

אגף מידע ומחשוב רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים  3.7.10

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

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

 הבלעדי וללא צורך במתן הסברים כל שהם להחלטותיו בעניין זה.
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 אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום המיתקן. .4

כאמור, המתקן הוא שטח רגיש מבחינה בטחונית ולכן יורשה הספק להעסיק בתחום  4.1

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

שאושר, לאחר שיעבור בדיקת רישום פלילי וסינון בטחוני לרמה הנדרשת לפי 

  עיסוקו ותחום עבודתו.

העובד ומעבידו מתחייבים לספק את כל הנתונים הדרושים לצורך ביצוע ההליך  4.2

  באמצעות הטפסים המפורטים להלן:

  שאלון אישי; 4.2.1

 בקשה לבדיקת רישום פלילי [ר"פ]; 4.2.2

  למסירת מידע; הסכמה 4.2.3

  כתב ויתור על סודיות רפואית; 4.2.4

 הצהרת התחיבות בענין שימוש בסמים; 4.2.5

 ;הסכמה לבדיקת ביטחון חוזרת 4.2.6

 בקשה למתן רשיון כניסה לשטח מוגבל במסופי הגבול ושתפ"א 4.2.7

דוגמאות הטפסים האמורים מצורפים לנספח זה וימסרו לספק  4.2.8

  או אגף מידע ומחשוב.\ידי הקב"ט ו- על

עביר את הנתונים באמצעות הטפסים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י הספק מתחייב לה 4.3

  המועמד.

הספק מתחייב לדווח ולעדכן על כל שינוי, שנודע לו לאחר העברת פרטי המועמד או  4.4

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

  בעל רלוונטיות בטחונית.

ו הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל הקב"ט יהיה רשאי, לפי שיקול דעת 4.5

המועסקים, הספקים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הספק, או חלק מהם, ואף 

תהיה רשאית לאסור על כניסת מי מן המועסקים לתחומי המתקן, מטעמים 

  בטחוניים, בין אם כבר אושרה כניסתו ובין אם לא.

אשר פרטיו לא הועברו ואשר  הספק מתחייב לא להעסיק ולא לאפשר עבודה לגורם, 4.6

  ידי הקב"ט.- לא אושר על

תהליך קבלת סווג בטחוני מתאים ואישור מועמד, עשוי להמשך ממספר ימים ועד  4.7

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

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

המציע מתחייב לכך, שהמצאת האישורים הזמנים. -אדם ולוחות-ת תכנון כחבמסגר

  לא תגרום לדחיה במתן השרותים.
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  הנחיות בטחוניות כלליות. .5

  תדריך בטחוני למועסקים. 5.1

הספק יערוך תדריך בטחוני (לפי הנחיות הקב"ט) לכל עובד, שיועסק במתן  5.1.1

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

 שטחים מוגבלים ובקרת מעברים. •

  .8כללי התנהגות בטחונית בהתאם לסעיף  •

ימים,  7-הספק מתחייב, כי כל עובד מטעמו יקבל תדריך בטחוני לא יאוחר מ 5.1.2

 מיום תחילת העסקתו בתחום הקב"ט.

שנתיים -נוסף לתדריך בתחילת ההעסקה, יקיים הספק תדריכי רענון חצי 5.1.3

עביר לעובדים עדכונים בצרכי הבטחון המשיקים לתחום לעובדיו, במסגרתם י

  פעילותם.

  שטחים מוגבלים ואשורי מעבר. 5.2

כיוון שהמתקן הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו  5.2.1

בשטח הנמל שטחים מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק למי 

ק באמצעותו תתאפשר שניתן לו רשיון כניסה אליהם (כולם או חלקם), אשר ר

 הכניסה לשטחים המוגבלים והמעבר ביניהם.

מתן רשיון כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה למתקן מותנה בקבלת סווג  5.2.2

בטחוני מתאים מרשויות הבטחון וייעשה לפי כללי רשות שדות התעופה 

  .1983 -(כניסה לשטחים מוגבלים), התשמ"ג 

  את כל תהליכי הסינון הבטחוני.רשיון הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר  5.2.3

רשיון הכניסה יונפק לעובד לתחום עבודתו בלבד וחל איסור מוחלט לעשות  5.2.4

  שימוש אחר באישור זה או להעבירו לאחר.

השימוש ברשיון הכניסה לצורכי מעבר יעשה בכפוף ובהתאם לכללי המעבר  5.2.5

  ונהלי בקרת המעברים של הקב"ט.

ידי נאמן - כניסה כאמור יוגשו על בקשות לבדיקות מהימנות וקבלת רשיון 5.2.6

הבטחון לאגף מידע ומחשוב אשר יעבירם למשרד הרשיונות בנמל עבור עובדי 

לכל בקשה  הספק בלבד ולצורך תפקידם במסגרת מתן השרותים בלבד.

תצורף פניית היחידה המקבלת את השרות ברשות. פניית היחידה תכלול את 

  תאור סוג רשיון הכניסה הנדרש.

אחראי לבטל ולהחזיר ליחידה המקבלת את השרות ברשות או למשרד הספק  5.2.7

הרשיונות במתקן כל רשיון 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 ברשיון כניסה לשטחים המוגבלים במתקן. 

  היחידה לוודא העברת רשיונות אלו למשרד הרשיונות בנמל.באחריותה של 

תהליך הטפול בבקשה למתן רשיון לשטח האווירי עשוי להמשך בממוצע  5.2.8

כשבועיים עד שלושה שבועות. התהליך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה 

  לשטח האווירי כוללת בקשה לכניסה ותנועה עם רכב בשטח האווירי.
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, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את תוקפו מובהר בזאת כי הקב"ט רשאי 5.2.9

  של כל רשיון כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

  :דרישות הבטחון מאדם הנושא רשיון כניסה לשטחים המוגבלים 5.2.10

חובה לענוד את הרשיון בצורה גלויה ובולטת בכל משך שהייתו  .5.2.10.1

  של בעל הרשיון בשטח המוגבל אליו הוא מורשה להיכנס.

  יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד.השימוש ברשיון  .5.2.10.2

השימוש ברשיון יעשה בהתאם לכללי ונהלי בקרת המעברים של  .5.2.10.3

  הבטחון.

נושא הרשיון יקפיד להימצא ולנוע אך ורק בתוך התחומים, בהם  .5.2.10.4

  הוא מורשה לנוע לפי הרישום על גבי הרשיון.

הרשיון הוא אישי ואינו ניתן להעברה. אסור להעביר רשיון  .5.2.10.5

הדבר מהווה  -טחים המוגבלים בנמל לאדם אחר כניסה לש

  עבירה פלילית. 

  חל איסור להשאיר את הרשיון בתוך הרכב. .5.2.10.6

יש לדווח מידית ליחידה המקבלת את השרות ברשות קב"ט על  .5.2.10.7

תום תקופת ההעסקה של עובד ולהחזיר את רשיונו. החזקה של 

רשיון כניסה שלא כדין מהווה עבירה פלילית. היחידה תדאג 

  להעביר הרשיון לקב"ט.

חידוש רשיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור הקב"ט  .5.2.10.8

וכרוך בתשלום עבור הנפקת הרשיון החלופי, שיהיה בשיעור כפי 

  שתקבע הרשות.

  קבלה והובלה של סחורות ומשלוחים. 5.3

אם במסגרת פעילותו הספק נדרש לשנע סחורה אל תחום המתקן או   5.3.1

  ממנו 

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

 הבטחוניות שלהלן:             

 :מיפוי ספקים  5.3.1.1

הימים, שיקדמו לתחילת  60הספק ימסור, במהלך   (א)

לפני  21- תקופת מתן השרותים, אך לא יאוחר מהיום ה

מועד תחילת תקופת מתן השרותים, בכתב, רשימה של 

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

ספקים"), אשר צפויים לשרת אותו במהלך תקופת מתן 

 .4השרותים, ובהתאם להנחיות סעיף 

אם הספק מבקש לכלול ספק נוסף ברשימת הספקים   (ב)

המאושרים בתקופת מתן השרותים, עליו להעביר לקב"ט 

 לעיל. 4בקשה מנומקת ויפעל בהתאם להנחיות סעיף 
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הספק מתחייב לא לקבל שרותים בתחום זה מגורם,   (ג)

שאינו נכלל ברשימת הספקים, ולעדכן מידית את הקב"ט 

על כל גורם, אשר נכלל ברשימת הספקים שהספק הפסיק 

את קבלת השרותים ממנו, בין אם מיוזמתו ובין אם 

 ביוזמת אותו גורם.

צורך פריקה במתקנים תחום תפעולי, המיועד לכניסת ספקים ל  5.3.1.2

והעמסה של סחורה במסוף הקרקעי. בכניסה לתחום זה תתבצע 

בקרה ובדיקה בטחונית לפי נוהל של הבטחון ורק לגורמים, אשר 

  אושרו לפי הוראות נספח זה תתאפשר הכניסה לתחום התפעולי.

הובלת הסחורה מהספק (המורשה) אל מחסני/מתקני הספק בשטח   5.3.1.3

בשטח התפעולי תעשה בהשגחה צמודה האווירי ולמשטח הפריקה 

של המוביל כשתא המטען נעול! (ביקורות תבוצענה באופן אקראי 

  בשערי הכניסה לשטח האווירי/ שטח המתקן.

הובלת סחורה אל מקומות השרות בשטחים המוגבלים, הנמצאים      5.3.1.4

תבוצע ע"י עובדי הספק בלבד, וככלל לא תתאפשר כניסת הספק אל 

  ו, למעט מקרים חריגים, שיאושרו מראש ע"י הקב"ט.תחומים אל

מתקנים בשימוש הספק הנמצאים מחוץ לתחום המתקן   5.3.1.5

והמאחסנים סחורה המיועדת להטסה, למכירה או לשמוש בתחום 

המתקן (כולל למכירה במקומות השרות) יופעלו לפי כללי האבטחה 

ם ונהלי הבטחון המופיעים בנוהל הפעלת מחסנים בשינויי

  המחויבים (המצורף לנספח זה).

  אבטחת מידע בחצרי הרשות:  5.3.2

רשומות ותווך מגנטי או אופטי, שיימסרו ע"י הרשות לספק, יישמרו     5.3.2.1

בחצרי הרשות לפי הוראות נציג הרשות; ינוהל רישום מצאי עדכני 

 שלהם.

ל הרשות, הוצאת רשומות ותווך מגנטי או אופטי, הנושאים מידע ש     5.3.2.2

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

אישור של אחראי אבטחת המידע. יש לקבל אישור מראש מאחראי 

אבטחת המידע על כל כוונה לעשות שמוש במחשבים נישאים לשם 

התחיבות זה, ע"י עובדי הספק. -מתן השרותים, נשוא ההסכם וכתב

ת ספציפיות של אחראי אבטחת כל שמוש כאמור יעשה לפי הנחיו

  המידע לאבטחת המחשבים הנישאים. 

חיבור תווך מגנטי או אופטי לסוגיו למערכות מחשוב בחצרי  5.3.2.3

הרשות טעונה אישור מראש של אחראי אבטחת המידע. האמור חל 

גם לגבי תווך מגנטי או אופטי של תוכנות לסוגיהן וכן להתקני 

DOK .לסוגיהן  
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שינויים כלשהם במערכות המחשוב והתקשורת של הרשות, ביצוע   5.3.2.4

שימוש בתוכנות אבטחה חיצוניות והתקנת אמצעי אבטחה חדשים, 

אגף מידע ומחשוב, \טעונים אישור מראש ובכתב של נציג הרשות

  לפי הצעה בכתב של הספק ודיון, לפי הצורך.

אי על לצורך בהירות הנושא, נציג אגף מידע ומחשוב הינו האחר  5.3.2.5

אבטחת המידע ברש"ת. כל אישור בנושא אבטחת המידע 

המתקבל מכל גורם אחר ברשות ייחשב כבלתי חוקי והפרה של 

  .נהלי הרשות בנושאי אבטחת המידע לכל סוגיו

  

  

  

  

 בקרה וביקורת. .6

הקב"ט, בשיתוף עם משטרת ישראל ושרות הבטחון הכללי, וכן נציגי אגף מידע  6.1

דעתם ומבלי שיהיו חייבים לעשות כן, להפעיל -שיקולומחשוב, יהיו רשאים, לפי 

מערך בקרה וביקורת, כדי לוודא כי נהלי הבטחון, הרשומים בנספח זה, מתקיימים 

 במלואם וכלשונם.

מערך הבקרה והביקורת יכלול תרגילים שונים לעובדים ולמערכת כולה, וכן  6.2

-ל הספק וקבלניובאתרים ש ביקורות מתוכננות וביקורי פתע בכל מקומות השרות

 .המשנה מטעמו

הספק מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מטעם הבטחון או אגף מידע ומחשוב, בכל  6.3

עת ובכל תדירות, גישה לכל מידע בעל רלוונטיות בטחונית, לשתף פעולה עם 

 המבקרים ולתקן מידית את כל החריגות שימצאו.

מידי, ויעביר תוך שבוע אם ימצאו חריגות מכללי הבטחון, הספק יתקן אותן באופן  6.4

 ימים נימוק בכתב לסיבת קיומן של אותן חריגות.

הרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן השרותים או את ביצוע העבודות ע"י הספק  6.5

במקרה של חריגה מכללי הבטחון, אשר, לפי שיקול דעתה, יש לה השלכה על רמת 

 האבטחה והבטיחות בנמל, עד לתיקון אותה חריגה.

, אם יעשו ואם לא יעשו, לא ישחררו את הספק כאמורורת בקרה וביק 6.6

 מהתחייבויותיו כלפי הרשות.

 שמירה על סודיות. .7

הספק וכל מי מטעמו, שיעסוק ו/או יועסק במתן השרותים, מחויבים לשמור בסוד,  7.1

לא להעביר ולא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או מידע בכל הנוגע 

כות מידע ומחשוב, להם יחשפו במהלך פעילותם בתחומי לסדרי הבטחון או מער

 המתקן.

נאמן הבטחון ונאמן אבטחת המידע וכל מי שינהל בפועל את מתן השרותים מטעם  7.2

דרישות  הספק יחתמו על הצהרת סודיות, לפיה יתחייב החותם לאמור לעיל.
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 האבטחה במסמך האמור ובכל מסמך אחר, אשר יועבר בנושא זה בעתיד, מחייבות

 .משנה, שיועסקו ע"י הספק, והוא אחראי כי אלה יפעלו לפיהן-גם קבלני

שרות (עובד של הספק, -כל נותןהשרות: - הצהרות לשמירה על סודיות של נותני 7.3

משנה או עובדיו), יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי הליך זה, על -קבלן

הספק (מעבר לחתימתו הצהרה לשמירה על הסודיות. ההצהרה תלווה בחתימתו של 

השרות). הצהרות הסודיות יימסרו לנציג הרשות; נוסח ההצהרה מצורף -של נותן

  .2להלן טופס לנספח זה, 

 כללי התנהגות בטחוניים. .8

חל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשטחים המוגבלים בכניסה למתקן  8.1

 ולאולמות הטרמינלים הציבוריים.

החובה להישמע לכל הוראות אנשי הבטחון מטעם על הספק וכל מי מטעמו חלה  8.2

 הרשות, בשגרה ובשעת חירום.

תנועתם של אנשי הבטחון מטעם הבטחון לצורך בטחוני בשעת חירום, בשגרה,  8.3

 ולצורכי תרגול תתאפשר בכל עת ללא כל עיכוב או הפרעה מצד הספק או מי מטעמו.

או בשטחים המוגבלים חל איסור מוחלט על הספק ועובדיו להימצא ברחבת מטוס ו/ 8.4

 .שלא לצורכי עבודתם

אם נחשפו למצב או מידע חריגים, אשר עשויים להיות בעלות ערך בטחוני, הספק  8.5

וכל מי מטעמו מחויבים לדווח אודותיהם לאנשי הבטחון או לנציג היחידה המקבלת 

 את השרות, ולבקשם להעביר את המידע לקב"ט.

העברת חפץ/טובין לנוסע המתעתד לטוס, העמסת כבודה/חפץ/טובין על מטוס או  8.6

 שלא לפי נהלי האבטחה וללא אישור אנשי הבטחון אסורה בהחלט!

 

  שינויים ועדכונים. .9

נהלי הבטחון ונהלי אבטחת המידע מתעדכנים מזמן לזמן, לאור הערכות מטה  9.1

הבטחון ואגף מידע ומחשוב ולפי הנחיות הגופים הממלכתיים המנחים. מובהר 

הבטחון ואגף מידע ומחשוב רשאיות לשנות ולעדכן מי מהוראות בזאת, כי מטה 

 דעתן, בכל עת.-והנחיות נספח זה, לפי שיקול

מובהר בזאת, כי כל שינוי באופי הפעילות של הספק ו/או שינוי במבנה מי ממקומות  9.2

השרות ו/או המתקנים, העומדים לרשות הספק, עשוי להיות בעל השלכה בטחונית 

 או עדכון הוראות נספח זה.ולהוביל לשינוי ו/

הספק יקבל מראש מידי הקב"ט בצורה ישירה או בעקיפין דרך היחידה המקבלת  9.3

 את השירות, הודעה על עדכון או שינוי צפוי בהוראות נספח זה, ויהיה מחויב בו.

 שונות. .10

אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מנהלי הבטחון ואגף מידע ומחשוב ומכללי  10.1

 ים, החלים על כל השוהים בתחום המתקן.ההתנהגות הבטחוני

 אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה ו/או בנספחיו. 10.2
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לא יחולו על ספק, אשר מסגרת פעילותו אינה כוללת צורך בגישה  5.2הוראות סעיף  10.3

 לשטחים המוגבלים.

ו כל הפרה של מי מהוראות נספח זה, ו/או מהוראות הבטחון הכלליות שידרש 10.4

דעתו של הקב"ט, השלכה על בטחון הנוסעים, - מהספק, אשר יש לה, לפי שיקול

 של החוזה. תחשב כהפרה יסודיתציבור המבקרים והמטוסים בנמל, 

שרותים מטעמו, יוחזר לרשות עם סיום -כל מסמך, שיימצא ברשות הספק או נותן 10.5

העבודה לפי  השרות (או הספק בכלל). הספק יתחייב, כי, עם סיום-העבודה של נותן

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 הספק, ללא יוצא מן הכלל.

משנה, - קבלןנציג הרשות רשאי לדרוש את הפסקת העסקתו לאלתר של כל עובד או  10.6

דעתו המוחלט. הספק - המועסק במסגרת קשרי העסקיים עם הרשות, לפי שיקול

 יפסיק את העסקתו ללא כל ערעור.

  נוהל האבטחה בחצרי הספק. .11

סעיף זה חל רק במידה והספק מבצע עבור רש"ת תחת הסכם זה מימוש של מערכת ממוחשבת או 

  חלקים ממנה. 

בחצרי הספק. כל האמור להלן מתייחס הן לספק והן להלן הדרישות למקרה של טיפול במידע 

  המשנה מטעמו.-לקבלני

  הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

 תיעוד: 11.1

הספק אחראי לתעד את כל הפעולות אותן הוא מבצע הקשורות למימוש מערכת  )1

 ממוחשבת או חלקים ממנה עבור רשות שדות התעופה. 

 לפחות מיום הביצוע. שנים 7התיעוד יישמר לתקופה של  )2

מחוייבות הספק להעביר  ,מסיבות כאלו או אחרות בנמל הופסקה פעילות הספקהיה ו )3

כאמור  ברשות ואז למחוק אותו מאצלו מולו עבדאת כל התיעוד או העתק ממנו לגורם 

 לעיל עם הודעה לאחראי אבטחת המידע ברשות. 10.5בסעיף 

הספק, יהיה מנותק מרשת המחשבים  מערך התקשוב, עליו יבוצעו השירותים בחצרי 11.2

רצונו של נציג הרשות, כי אמצעי האבטחה, - בחברה. לחילופין, אם הספק יוכיח, לשביעות

הקיימים אצלו או אותם הוא יפעיל, מבטיחים בידוד מוחלט של המידע של הרשות מרשת 

המחשבים של הספק או מכל מידע של חברה אחרת שהספק נותן לו שירות, הוא יהיה 

  שאי לפעול בהתאם.ר

  הגישה למידע של הרשות תעשה ע"י מורשים בלבד, שאושרו ע"י הרשות. 11.3

  הגישה למידע של הרשות על מחשבי הספק: 11.4

מורשים למידע של -) הספק יפעיל מנגנונים לאבטחת המידע ולמניעת גישה של בלתי1

ייב הרשות. אם מנגנון הזיהוי ואימות הזיהוי מבוסס על סיסמאות, על המציע להתח
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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 במערכת ויקבל 2

המנגנונים אותם בכוונתו  אישור של נציג הרשות למערך זה. על המציע להציג את

 להפעיל.

עוד מידע של הרשות - פעולות אבחון ותיקון (של חומרה ותוכנה כאחד), הנדרשות כל 11.5

מאוחסן על דיסקים במערכות המחשוב של המציע או הספק, יבוצעו בחצרי הספק ללא 

תקשורת מרחוק וללא הפעלת תוכנות השתלטות מרחוק לשם כך. פעולות תחזוקה יבוצעו 

 י גורמים, שקיבלו אישור מנציג הרשות. על המציע להיערך לכך מראש.רק ע"

מצעים נושאי מידע, עליהם ייערך גבוי של מידע של הרשות, ישמרו בכספת נעולה.  11.6

המפתחות לכספת יהיו רק ברשות מורשים, בעלי אישור בטחוני של הרשות, שייקבעו 

ואישורו לכך. החלפת מורשה כזה למטרה זו. לא יוחלף מורשה כזה ללא ידיעת נציג הרשות 

  ללא אישור הרשות תיחשב להפרה יסודית של החוזה.

שרות או סיום -עם סיום הטיפול במידע ספציפי כלשהו (כולל סיום עבודתו של נותן 11.7

ההתקשרות) או לפי דרישת הרשות, יש להעביר ללא דחוי או שהוי כלשהו (וללא זכות 

וכל אמצעי אחר, הדרוש לביצוע כל הפעילויות,  כלשהי של עיכוב), כל תיעוד, כל תוכנה

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), שנמצאים בידי 

ת שחזורו ע"י גורם הספק והיו קשורים למהלך אספקת השירותים לרשות, באופן שימנע א

  כלשהו. זאת, לפי הנהלים והתקנים, לגבי מידע רגיש / חסוי / חסוי ביותר ושמור / סודי.

ידי הספק, המאשר את ביצוע כל הנ"ל באופן - יש להמציא לנציג הרשות מסמך חתום על

  מלא.

  משנה כלשהו.-הוראות אילו מחייבות גם לגבי מידע, הנמצא בידי קבלן

המשנה על מנת -ה את הזכות לבצע בקרה במתחמי הספק או קבלןהרשות שומרת לעצמ

  לוודא ביצוע ההוראות כפי שרשומים.

בכל מקרה של אובדן מסמך או חומר, או על תקלות באבטחת המידע במערכות המחשוב  11.8

  משנה יש להודיע מיד לנציג הרשות על כך.- של הספק או של קבלן

ורשה (בין במערכות הרשות ובין במערכות בכל חשד לגישה למידע כנ"ל ע"י גורם בלתי מ

המשנה) או אם עולה חשד לתקלה כלשהי בהקשר לאבטחת - המידע של הספק או של קבלני

  המידע של הרשות, הספק מחויב להודיע מיד לנציג הרשות על כך.

בכל חשד לאירוע של ניסיון לפגיעה במידע כנ"ל על הספק להודיע מיד לנציג הרשות ולפעול 

  פגיעה ולהסרת הנזק, לפי הוראות נציג הרשות.למניעת ה

  נוהל תהליכי פיתוח מערכות קריטיות בחצרי הספק. .12

סעיף זה חל רק במידה והספק מבצע עבור רש"ת תחת הסכם זה מימוש של מערכת ממוחשבת 

פרויקט חדש, שינוי למכלול במערכת ממוחשבת קריטית או תוספת  -  קריטית או חלקים ממנה

. להלן הדרישות. כל האמור להלן בא בנוסף לשאר דרישות למכלול במערכת ממוחשבת קריטית

אבטחת המידע וההסכמים שבין רשות שדות התעופה והספק ולא במקומן. כל האמור להלן 
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מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות  המשנה מטעמו. הספק- מתייחס הן לספק והן לקבלני

  להלן:

 ייכתב מסמך אפיון מפורט שיכלול את כל היבטי אבטחת המערכת הקריטית. 12.1

 בתוכנית העבודה יוגדרו אבני דרך לבחינת עמידת הביצוע בהיבטי האבטחה שהוגדרו. 12.2

מעבר אבני הדרך הנ"ל יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת הקריטית  12.3

 אבטחת המידע של רש"ת.ואחראי 

 ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח": 12.4

 וידוא התאמת התכנון והפיתוח לדרישות הלקוח  .א

 בקרת קוד מאובטח   .ב

 ידי מנהל הפיתוח-וידוא ואישור חסימת "דלתות אחוריות" ופרצות אבטחה על  .ג

 הגבלת האפשרויות והרשאות הגישה מהיישום לכלל המערכת  .ד

 מערכות ההפעלהבקרת הגישה לליבת   .ה

 בחינת תקינות הקלט.  .ו

 12.4באחריות הספק להוכיח ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח" כמוגדר בסעיף  12.5

 .ב. לעיל] בפרט.12.4לעיל בכלל ואת ביצוע בקרת קוד מאובטח [סעיף 

 סביבת פיתוח, סביבת בדיקות וסביבת ייצור. –סביבות עבודה [לפחות]  3יוגדרו  12.6

ביבה יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת הקריטית מעבר מסביבה לס 12.7

 ואחראי אבטחת המידע של רש"ת.

 רא"מ.  –הרשות לאבטחת מידע  .13

ידי הרשות לאבטחת -רשות שדות התעופה נמנית עם מספר גופים במדינת ישראל אשר מונחים על

. במידה והמערכת נמנית בין המערכות הנדרשות לקבלת התייחסות מגוף זה, או רא"מ –מידע 

שבמערכת יהיו ממשקים למערכות אשר נמנות עם מערכות אשר הוגדרו כמערכות מסוג זה, יהוו 

הוראות גוף זה הוראות מחייבות לגבי המערכת המדוברת ועל הספק יהיה ליתן מענה הולם 

 בהתאם לסוג המערכת ודרישות רא"מ.לדרישות אלו. הדרישות יועברו 
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  שמירת סודיות, סדרי בטחון. -: כתב התחיבות של הספק 1טופס 

  

אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק 

בתאגיד _________________________, הרשום כחוק, בתפקיד ____________________ 

  ולהתחייב בשם התאגיד, מתחייב בזה בשם הנ"ל ובאופן אישי, כמפורט להלן:והמורשה לחתום 

  מבוא. .1

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  רמידע רגיש / חסוי וחסוי ביות

(לפי נהלי  וכן מידע בסיווג שמור / סודימידע חיוניות במשרדי הממשלה ומוסדותיה) 

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. .2

  וא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההתחייבות כולה.המב

  תחולת ההתחייבות. .3

התחיבות זו היא נספח לכל הסכם (לרבות הזמנה), שנחתם או ייחתם בין התאגיד ובין  .3.1

  הרשות, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

נספח זה הנו התחיבות כללית לשמירת סודיות וסדרי הביטחון והוא מחייב את התאגיד  .3.2

  ל הקשור לביצוע אספקת שרותי תקשוב ברשות.בכ

  דיני הנספחים. .4

התחיבות זה - התחיבות זה, הוראות כתב- במקרה סתירה בין הסכם כלשהו לבין כתב .4.1

  עדיפות.

התחיבות זה לבין הוראות ברורות ומפורשות בפרק - במקרה סתירה בין הוראות כתב .4.2

"נספחים  -ות (להלן הביטחון ובנספחים ספציפיים, שצורפו להסכם ביני לבין הרש

  ספציפיים"), יקבע האמור בפרק הביטחון ובנספחיו.

  שמירת סודיות. .5

רגיש / חסוי / חסוי אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שהסיווג הכולל של המידע הנדון הוא  .5.1

, ואני מתחייב לשמור עליו בסוד לפי הנהלים, הנזכרים ברישא של ביותר ושמור / סודי

  התחיבות זה.- כתב

"החוק"),  -(להלן  1977 -אני מתחייב להביא סעיף זה כולו, לרבות חוק העונשין, התשל"ז  .5.2

המשנה שלי, לאחר שיאושרו ע"י הרשות, באמצעות הוראה מפורשת - לידיעת עובדי וקבלני

בחוק ו/או ע"י חתימה על טופס מתאים ו/או בכל דרך, שיורה לי נציג הרשות (כמוגדר 

  להלן). 6בסעיף 

  , המובאים להלן:119-ו 118י הופנתה לחוק הנ"ל ובמיוחד לסעיפים תשומת לב .5.3

  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 
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היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה,   א.

לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו  (נוסח משולב), ובחוזה יש התחיבות 1958 -התשי"ח 

עקב ביצוע החוזה, והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך 

  מאסר שנה אחת. -לקבלה, דינו 

בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה, ואולם   ב.

תחייבות לשמור ידיעות תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על הה

  כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב.

  גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 

מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו 

מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי  - מוסמך לקבלו, דינו 

  מאסר ששה חודשים. -, דינו לסכן בטיחותו של המסמך

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" 

למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל  אני מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי .5.4

התחיבות זה וכן לאחר תום תוקפו ובכל עת, אלא אם -ידיעה כנ"ל תוך משך תוקפו של כתב

  כן נתקבל אישור מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות.

לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע  - "גילוי"

לרבות נתונים, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחריים ו/או של הרשות 

טכניים, ו/או מקצועיים, תכניות עסקיות, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים 

וחוזים לצורך קבלת אשראי מבנקים, מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים 

  צאות.בעיתונות כללית ומקצועית, כתבות משודרות והר

ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול  .5.5

התחיבות זה ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות -בכפוף לכתב

  את הידיעה, אלא אם קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.

  נציג הרשות. .6

תחיבות זה יהיה המנהל, האחראי על אבטחת מערכות המידע ה- נציג הרשות לצורך כתב

- של הרשות או בא כוחו. הוא יעביר לי, לעובדי ו/או לכל מועסק אחר שלי ו/או לקבלן

משנה, עמם אני בא בקשר עסקי לצורך אספקת שרותי המחשוב ברשות, את כל הוראות 

בטחת המידע ואבטחת התחיבות זה ולביצועו לצורך א- והנחיות הביטחון, הקשורות לכתב

  לזמן, לפי הצורך.-מערכות המידע של הרשות, והוראות מזמן

  התחיבות זה.-אין לבטל כתב .7

התחיבות זה ו/או כל מסמך או נספח בטחון אחר אינם ניתנים לשינוי ו/או -ידוע לי, כי כתב

  לביטול ללא הסכמה מראש ובכתב של נציג הרשות.

  התחיבות זה.-הפרה של כתב .8

- התחיבות זה ו/או כל נספח או מסמך בטחוני ספציפי אחר על-מהוראות כתבהפרת הוראה 

ידי או ע"י מי שפועל מטעמי הינה עילה לבטול קשרי העסקיים עם הרשות. כן ידוע לי, כי, 
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במקרה כזה, אהיה צפוי לתביעת נזיקין בגין הנזק, שייגרם כתוצאה מביטול ההסכם. סעיף 

התחיבות זה או לפי כל הסכם - מדות לרשות לפי כתבזה בא בנוסף לזכויות האחרות, העו

  אחר בין הרשות לביני.

  אחריות התאגיד. .9

למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין כאמור באף אחד מן הסעיפים הנ"ל כדי לשחרר אותי 

  מאחריותי הבלעדית בכל נושאי הסודיות וסדרי הביטחון.

  פרוש יחיד ורבים וזכר ונקבה. .10

התחיבות זה בלשון יחיד משמש אף בלשון רבים וכן להיפך. כל האמור - כל האמור בכתב

  התחיבות זה בלשון זכר משמש אף בלשון נקבה וכן להיפך.- בכתב

  הכללת דרישות המפרט ומסמכי הליך הזמנת הצעות. .11

נושאי הסודיות וסדרי הביטחון, הנכללים במסגרת הבקשה לקבלת הצעות, הינם חלק 

  בלתי נפרד מתנאי ההסכם.

  

  ולראיה באתי על החתום ואני מתחייב לנהוג לפי כל האמור לעיל וכמפורט בנספח הבטחון.

  

  

  __________________     __________________      __________________    

  חתימה  מספר תעודת הזיהוי  שם החותם  

  

  

  __________________      __________________    

  חותמת התאגיד  תאריך  
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  הצהרה על שמירת סודיות. -השרות -: כתב התחיבות של נותן2טופס 

  

מספר ____________, המועסק  אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי

  בתאגיד _________________________, בתפקיד ___________________, מצהיר בזאת:

  

הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלן "הרשות") והואיל  .1

ם וידיעות ומידע, שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייווצרו בתאגיד עקב ביצוע האמור הינ

(לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות  מידע רגיש / חסוי וחסוי ביותרבגדר 

(לפי נהלי  וכן מידע בסיווג שמור / סודימידע חיוניות במשרדי הממשלה ומוסדותיה) 

אבטחת המידע ומערכות המידע של שב"כ ושל רא"מ), לפיכך אני הח"מ מסכים מצהיר 

  אישי לפעול כדלקמן:ומתחייב בשם התאגיד ובאופן 

 לשמור בסוד כל ידיעה, שתהיה בידי או תגיע לידי תוך כדי ביצוע שרותי המחשוב לרשות. .2

לסעיפים  -"החוק") ובמיוחד  - ) (להלן 1977 -תשומת לבי הופנתה לחוק העונשין (התשל"ז  .3

 , המובאים להלן:119-ו 118

  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 

דינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה היה אדם בעל חוזה עם המ  א.

(נוסח משולב) ובחוזה יש התחיבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו  1958 - התשי"ח 

אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה 

  מאסר שנה אחת. - מוסמך לקבלה, דינו 

ועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה, בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שה  ב.

ואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור 

  ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב.

  גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 

מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו 

מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי  - 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" 

לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל  .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.

לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע  - "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 

ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים  וחוזים לצורך קבלת אשראי מבנקים, מסירת

  בעיתונות כללית ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.
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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 

  י לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.הידיעה, אלא אם קיבלת

אני מאשר כי ____________, מורשה חתימה של התאגיד, הביא לידיעתי את כל המפורט  .6

בכתב ההתחייבות לשמירת סודיות וסדרי בטחון, המסומן כ ו' לחוזה, ואני מתחייב לפעול 

 לפיו וכן לפי הוראות בטחון, שיובאו לידיעתי מזמן לזמן.

דווח למנהל מטעם הרשות, לאחראי אבטחת המידע של אגף מידע ומחשוב אני מתחייב ל .7

_____________, 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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  2016/15/086/069/00מכרז מס' 

  נספח י'

  נוסח ערבות לחוזה

  לכבוד

  התעופהרשות שדות 

  תאריך: ___________

  הנדון: ערבות מס' _______________

אשר חשבון הבנק על שמו מתנהל "), החייב(להלן: " 1לבקשת _________________ .1
₪  __אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, לסילוק כל סכום עד לסך כולל של ____בסניפנו, 

הפרשי הצמדה למדד כמפורט "), בתוספת סכום הקרןשקלים חדשים) (להלן: " ___(____
למתן שירותי ניהול והפעלת לקבלת הרשאה  להלן, אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם חוזה

בבית הנתיבות בשדה התעופה  היוצאיםמערך הסעדה לקהל הרחב ולעובדים באולם 
 ").החוזה(להלן: " ע"ש אילן ואסף רמוןהבינלאומי 

מחמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר  .2

"), במהלך שעות פעילות הסניף(להלן: " 2בכתב על ידינו שתימסר ב ________________
") ובלבד סכום הדרישההסניף, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן: "

ו להוכיח את שלא יעלה על סכום הערבות, וזאת מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס א
דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל חלק 
ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה 

  שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.

לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות,  2 -ו  1התחייבויותינו בסעיפים  .3
ולא נהיה רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, 

 להלן. 4כמפורט בסעיף 

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

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

  ".סכום הערבותבערבות זו: "

סכום השווה למכפלת ההפרששבין המדד החדש למדד הבסיס -"הפרשי ההצמדה למדד" 
   בסכום הקרן המחולק למדד הבסיס.

 מדד המחירים לצרכן.  -" המדד"

 . 01.01.2017המדד 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 .6
יפו תהיה מסורה סמכות -אביב-להוראות הדין בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 השיפוט הבלעדית לדון בעניינים אלה.

אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי החוזה, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר  .7
 עם ערבות זו.

                                                            

 של המפעיל. שמו המלאיש להשלים את  1

 יש להשלים את כתובת סניף הבנק. 2
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 .ו להסבה ו/או להמחאהערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, ואינה ניתנת להעברה ו/א .8

 

  בכבוד רב,

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  חתימה  תאריך  כתובת  שם בנק 
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  2016/15/086/069/00מכרז מס' 

  נספח יא'

  נספח אחריות וביטוח

  

   אחריות בנזיקין לגוף ולרכוש

 

כלפי הרשות ו/או כלפי צדדים שלישיים כלשהם לכל נזק,  עפ"י דין יהיה אחראי מפעילה 1.1 .1
 רכוש או גוף, ו/או לכל אובדן שייגרם לעצמו ולרכושו ו/או לעובדיו ו/או לכל צד שלישי

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

ו/או עובדיו ו/או מפעיל ו/או שיווקם ו/או מניהול עסקיו או בקשר אליהם על ידי ה המוצרים
או על  ,מי מטעמו ו/או כל מי שנתון למרותו, לרבות על ידי קבלני ו/או ספקי משנה ועובדיהם

ידי כל מי שנתון למרותם או הפועל מטעמם ו/או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של איזה 
  ., למעט בגין נזק שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרשותמהנ"ל

 

המפעיל באחריות מלאה ובלעדית לשלמות העבודות  אמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייש  1.2  
ת ההקמה וכל עבודות התאמה ו/או שיפוצים במקומות שבוצעו על ידו (לרבות עבודו

השירות) ובקשר איתן, ובכל מקרה של אובדן, נזק קלקול או פגיעה לרכוש הרשות או 
לעבודות, לציוד וכיו"ב, מכל סיבה שהיא, יהא המפעיל חייב לתקן את הנזק על חשבונו 

אים בכל פרטיו בהקדם האפשרי באופן שלאחר תיקון הנזק יהא הרכוש במצב תקין ומת
  להלן). 2לדרישות החוזה (כל זאת מבלי לפגוע בכיסוי הביטוחי כמפורט בסעיף 

  
 לבדו יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או המפעיללעיל,  מבלי לגרוע מכלליות האמור  1.3  

המבוססת על הפרת זכויות  המפעילכלשהו כנגד הרשות ו/או  שלישיתביעה שתוגש על ידי צד 
יוצרים, פטנטים, שימוש ללא היתר בתוכניות וברעיונות, ופגיעה מכל סוג בזכויות קנייניות 

  זה.  חוזהפי -רותים עליאו רוחניות בכל הקשור במתן הש
  

תביעה  כתוצאה מכל היפצה את הרשות בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם ל המפעיל  1.4  
כאמור ככל  כנגד תביעה כאמור ו/או בגין אישום פלילי, בגין מעשה או מחדל ונןלהתגוהצורך 

ו/או  המפעילשתביעה או אישום כאמור נובעים מאי מילוי או הפרת התחייבויות של 
בסעיף כמפורט המפעיל שבאחריות  עאירוו/או בגין  החוזה,פי -ו/או על פי דין-מאחריותו על

ות תאלץ לשלם פיצויים או כל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו, , ובכל מקרה שהרשזה לעיל 1
אשונה, וכל זאת בתוספת רלשלם כל סכום כזה לרשות עצמה, עם דרישה המפעיל מתחייב 

בהן בקשר לכל תביעה כזו, אזרחית או  ה, לרבות כל ההוצאות שהרשות עמדפיגוריםריבית 
  פלילית ובשל הצורך להתגונן מפני תביעה כזאת.

  
המפעיל יהיה אחראי לקבל מידע מהגורמים המוסמכים ברשות לפני התחלת עבודות   1.5  

ההקמה (או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיערוך במהלך תקופת מתן השירותים) בקשר 
לקיום מערכות, התקנות, צנרת חשמל, מים, ביוב, תקשורת וכל מתקן אחר שאינם נראים 

ייגרם לרכוש קיים בשטח מקומות השירות, בין אם לעין. המפעיל אחראי לכך שכל נזק ש
הנזק הוא תוצאה תאונתית ובין אם הנזק נובע מפעולה הכרחית לשם קיום התחייבויות 
המפעיל, יתוקן באופן מיידי על חשבונו של המפעיל באופן יעיל ולשביעות רצונה של הרשות 

זמן סביר, תהיה הרשות  ו/או כל אדם או רשות מוסמכים. לא תיקן המפעיל את הנזק בתוך
רשאית לתקן את הנזק על חשבונו של המפעיל, והמפעיל ישלם לרשות כל הוצאה שתוציא 
הרשות למטרה זאת. כמו כן תהיה הרשות רשאית לקזז הוצאה שתוציא כאמור מכל סכום 

  אשר עליה לשלם למפעיל בקשר עם חוזה זה.
  

  זה מהווה הפרה יסודית של החוזה. 1סעיף הפרת התחייבות מהתחייבויות המפעיל לפי   1.6  
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  ביטוח

  

  ביטוחי המפעיל:   2.1.  .2
  

ולפני יום הכניסה פי כל דין, -זה ו/או על חוזהפי -מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על 2.1.1 
וככל שהמפעיל יבצע עבודות התאמה ו/או שיפוץ ו/או הקמה  למקומות השירות,

לערוך ולקיים ביטוח עבודות קבלניות בשם מתחייב המפעיל במקומות השירות, 
המפעיל, קבלנים וקבלני משנה והרשות, וזאת כמפורט באישור עריכת הביטוח 

(להלן: "אישור עריכת ביטוח עבודות  1יא'זה ומסומן כנספח  חוזההמצורף ל
  ").המפעיל

 
 מיום תחילת ביצוע עבודותהמפעיל מתחייב להמציא לידי הרשות לא יאוחר   2.1.2 

, כשהוא חתום על ידי מבטחיו. המפעילאת אישור עריכת ביטוח עבודות המפעיל 
כאמור  המפעילאישור עריכת ביטוח עבודות  כי ידוע לו שהמצאת המפעיל מצהיר
, והרשות תהיה זכאית למנוע מן המפעילומקדמי לביצוע עבודות  הנה תנאי מתלה

יום א הומצא לפני האישור כאמור להמפעיל אם ביצוע עבודות את המפעיל 
  .הכניסה כאמור

  
עם סיום תקופת פי כל דין, - זה ו/או על חוזהפי -מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על  2.1.3 

עבודות המפעיל, ולפני תחילת תקופת מתן השירותים ו/או הכנסת נכסים 
לערוך ולקיים למשך  המפעיל מתחייבלמקומות השירות, המוקדם מבין המועדים, 

את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף  השירותיםתקופת מתן 
") אצל מפעיל(להלן: "אישור עריכת ביטוחי ה 2א"יזה ומסומן כנספח חוזה ל

  "). מפעילחברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין (להלן: "ביטוחי 
  

ת לא ללא צורך בכל דרישה מצד הרשות, מתחייב המפעיל להמציא לידי הרשו  2.1.4 
מיום תחילת מתן השירותים ו/או הכנסת נכסים למקומות השירות, יאוחר 

את אישור עריכת ביטוחי המפעיל כאמור, כשהוא המוקדם מבין שני המועדים, 
ידוע לו שהמצאת אישור עריכת ביטוחי  המפעיל מצהיר כי .חתום על ידי המבטח

ות השירות להכנסת נכסים כלשהם למקומהמפעיל הנה תנאי מתלה ומקדמי 
, והרשות תהייה זכאית למנוע מן (לרבות מלאי) ו/או לתחילת מתן השירותים

הכנסת הנכסים האמורים למקומות השירות ו/או את תחילת מתן המפעיל את 
  צוין לעיל.שבמקרה שהאישור לא הומצא לפני המועד  השירותים

  
) 4הכנסות, כמפורט בסעיף (כי המפעיל רשאי שלא לערוך ביטוח אבדן בזה מוסכם   2.1.5  

להלן  2.1.7בפסקה ), ואולם האמור 2א"ינספח עריכת ביטוחי המפעיל ( לאישור
  יחול לגבי כל אבדן הכנסות כאמור לעיל כאילו נערך הביטוח בגינו.

  
 הוא אם לדעת המפעיל יש צורך בהגדלת גבול האחריות בביטוחי החבויות אותם  2.1.6  

, מתחייב המפעיל לערוך ו/או בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים כאמור מחויב
בכל ביטוח  לערוך ביטוחים נוספים אלה ו/או להגדיל את גבול האחריות בהם.

ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף  ,לביטוחי המפעיל כאמור נוסף או משלים
לול את הרשות, כלפי הרשות, לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכ

  לעניין ביטוחי חבויות, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
  

פי סעיפים - המפעיל מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על   
) מעת לעת, כדי שישקפו תמיד 2א"י) לאישור עריכת ביטוחי המפעיל (נספח 4(-) ו1(

  פיהן.- את מלוא שוויו של הרכוש המבוטח על
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המפעיל מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות, וכן   2.1.7 
, אשר בחצרי הרשותו/או קבלנים אחרים  בעלי הרשאה ו/או משתמשיםכלפי 

בכל הסכם אחר מקנה בחוזי השימוש בנכס שלהם או שלהם או בחוזי ההרשאה 
בגין נזק לרכושו ו/או נכלל פטור מקביל כלפי המפעיל,  בחצרי הרשותלהם זכויות 

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

טוחי ובאישור עריכת בי המפעילהנערכים בהתאם לאישור עריכת ביטוח עבודות 
בזאת את  והמפעיל פוטרבין אם נערכו ביטוחים על ידו ובין אם לאו, המפעיל, 

המפורטים לעיל מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא 
  יחול לטובת אדם שגרם נזק מתוך כוונת זדון.

  
קאות בפסלמען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד, כאמור   2.1.8 

זה, לרבות, ומבלי  חוזהפי -עיל, לא תפגע בהתחייבות המפעיל עלל 2.1.4- ו 2.1.2
לפגוע בכלליות האמור, כל חובת תשלום שחלה על המפעיל. המפעיל מתחייב 

 גם אם יימנעו ממנו ביצוע עבודותהחוזה פי -לקיים את כל התחייבויותיו על
למקומות  נסת נכסיםו/או הכ במקומות השירותו/או קבלת החזקה  המפעיל
  במועד. הביטוח , בשל אי הצגת אישוריתחילת מתן השירותיםו/או  השירות

  
 המפעיל, מתחייב המפעיללפני מועד תום תקופת ביטוחי  יומייםלא יאוחר מ  2.1.9 

 ,לעיל 2.1.3בפסקה כאמור  י המפעיללהפקיד בידי הרשות אישור עריכת ביטוח
מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור  המפעילבגין הארכת תוקפם לשנה נוספת. 

  זה בתוקף.חוזה עריכת הביטוח במועדים הנקובים, מדי שנת ביטוח וכל עוד 
  

המפעיל להמציא כמפורט  מחויבהרשות רשאית לבדוק את אישורי הביטוח אותם   2.1.10 
, והמפעיל מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על 2.1.1-2.1.4בפסקאות  לעיל

מנת להתאימם להתחייבויות המפעיל. המפעיל מצהיר כי זכות הביקורת של 
הרשות ביחס לאישורי הביטוח וזכותה להורות על תיקון ביטוחי המפעיל כמפורט 
לעיל, אינה מטילה על הרשות או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל 

לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותקפם של ביטוחי המפעיל, או הקשור 
 חוזהפי -לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על המפעיל על

  זה.
  

מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את  המפעיל  2.1.11 
יחודשו מעת  המפעילכי ביטוחי דמי הביטוח במלואם ובמועדם, ולדאוג ולוודא 

מתן השירותים ותקופת ההארכה, ויהיו בתוקף במשך כל תקופת  ,לעת לפי הצורך
  אם וככל שתהיה.

  
בתשלום דמי ביטוח נוספים מעבר למקובל,  תחויבהרשות אם המפעיל מתחייב כי   2.1.12 

פי הביטוחים - לרבות עקב ריבוי תביעות המוגשות עלעקב פעילותו של המפעיל, 
ישלם המפעיל הנערכים על ידי הרשות הנובעים ממעשה או מחדל של המפעיל, 

  הראשונה. ה, את התוספת האמורה, מיד עם דרישתרשותל
  

מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותיו של המפעיל לקיים פוליסה   2.2 2.2.1
צרף את המפעיל, על לכלפי צדדים שלישיים בפרט, תפעל הרשות לביטוח חבות 

חשבונו, לביטוח צד ג' אותו עורכת הרשות עבור קבלנים וזכיינים הפועלים 
חבות המפעיל  בקשר עם פעילות המפעיל  על פי הסכם זה, ואת  בשטחה,  לכיסוי 

חדש) ,  החוקית של הרשות  כלפי  צד ג'  על פי פקודת הנזיקין (נוסח האחריות
כאמור  אותה מחויב המפעיל  לקיים כביטוח עודף החל מעבר לפוליסה צד שלישי 

, וזאת  בגין נזק תאונתי העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם או לעיל
תאגיד. ביטוח זה לא יכסה אחריות צד מן הצדדים כלפי כל אדם שבינו לבין אותו 

 עובד או מעביד.צד קיימים יחסי 
  

  
$ (מאה מיליון דולר 100,000,000- גבול האחריות בפוליסה של הרשות לא יפחת מ  2.2.2 

ארה"ב) לאירוע. אם הרשות הצליחה לצרף את המפעיל לביטוח צד שלישי שלה 
כאמור לעיל, תשלח הרשות למפעיל אישור על צירופו כאמור לפי כתובתו האמורה 

  ברישא לחוזה זה.
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מובהר בזאת כי ההשתתפות העצמית שתחול על המפעיל ותשולם על ידו לא   2.2.3 
$ (חמשת אלפים דולר ארה"ב). המפעיל ישא בהשתתפות העצמית 5,000-תפחת מ

פי קביעת הרשות, במקרה בו מוטלת על המפעיל אחריות לנזק כאמור בחוזה - על
  זה ו/או לפי הוראות כל דין.

לנכות את הסכום האמור מכל תשלום  מסכים כי הרשות תהיה רשאית מפעילה
  .מפעילאשר יגיע מאת הרשות ל

  
  

תמורת ביטוח זה ישלם המפעיל, באמצעות הרשות, השתתפות שנתית בעלות   2.2.4  
פרומיל מסך התשלומים שהמפעיל חב בתשלומם לרשות לפי חוזה  6.25בשיעור 

ידי הרשות. ימים מיום שנשלחה דרישת התשלום על  14התשלום יהיה בתוך זה. 
המפעיל מסכים בזאת שהרשות תהא רשאית לנכות את הסכום האמור מכל 

  תשלום שיגיע מהרשות למפעיל.
  

מוסכם בזאת במפורש כי ביטוח זה שתערוך הרשות, הוא שיורי ומהווה כיסוי   2.2.5 
עודף החל מעבר לכל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי שהמפעיל ערך או התחייב 

זה לא יחשב כביטוח משותף לכל ביטוח שנערך על ידי המפעיל לערוך, וביטוח 
  כאמור.

  
המפעיל מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הרשות ו/או הבאים   2.2.6 

מטעמה בכל הקשור להיקף הביטוח שיערך על ידי הרשות כאמור, תחולתו 
או משלים, כפי ומגבלותיו, והוא יהיה רשאי לערוך, על חשבונו, כל ביטוח אחר 

  שימצא לנכון.
  

המפעיל מתחייב להודיע לרשות מיד על כל נזק, תביעה או מקרה שיש בהם כדי   2.2.7 
פי פוליסה זו, ולשתף פעולה עם הרשות ככל שיידרש על -להוות יסוד לתביעה על

  פי הפוליסה.-ידה לצורך מימוש זכויות הרשות ו/או המפעיל על
  

, מתחייב המפעיל המפעיל המפורטים באישור על קיום ביטוחיבנוסף לביטוחים    2.3
פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, - ביטוח חובה כנדרש עללערוך 

(לרבות  או שימוש בכלי רכב גין נזק לרכוש צד שלישי עקב בעלותבביטוח רכב וכן 
  .רועילא ש"ח 1,000,000 -לא יפחת משבגבול אחריות  נזק תוצאתי)

  
פי חוזה זה, תהא הרשות -אם לא יבצע המפעיל את הביטוחים אשר עליו לערוך על   2.4

רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת המפעיל ולשלם את דמי 
הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, על חשבון 

אשר ביצעה כאמור. המפעיל, והמפעיל מתחייב לשלם לרשות את כל התשלומים 
אין באמור לעיל כדי להטיל על הרשות חבות כלשהי לעריכת הביטוחים עבור 
המפעיל, והמפעיל מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר עריכת או אי עריכת 

  הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.
  

  החוזה. זה מהווה הפרה יסודית של 2הפרת התחייבות מהתחייבויות המפעיל לפי סעיף  2.5
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  2016/15/086/069/00מכרז מס' 

  1נספח יא' 

  אישור עריכת ביטוח עבודות המפעיל

            
  תאריך: ____________            

  לכבוד

  רשות שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות")

  7ת.ד. 

  70100נתב"ג 

  א.ג.נ.,

שירותי ניהול והפעלת מערך הסעדה לקהל הרחב ולעובדים באולם הרשאה למתן הסכם לקבלת הנדון: 
(להלן: "הנכס") ברשות שדות   רמוןע"ש אילן ואסף בשדה התעופה הבינלאומי  בבית הנתיבות היוצאים
  ")המפעיל(להלן: " ______________בין ן הרשות לשנחתם ביהתעופה 

  

ערכה חברתנו ביטוח עבודות קבלניות בשם ועד ליום_______   ______הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום    
כמפורט להלן,  וו/או מטעמ מפעילידי ה-המבטח את העבודות המבוצעות על והרשות,קבלנים וקבלני משנה  המפעיל

, על כל כאשר היקף הכיסוי הניתן על פי הביטוח כאמור אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה הידוע כביט
  הרחבות הניתנות לרכישה עפ"י פוליסה זו. ה

  

, במלוא ערכן, וכן אבדן או נזק המפעילביטוח כל הסיכונים המבטח אבדן או נזק הנגרם לעבודות  -  1פרק   .1
הרשות הנגרם לציוד המשמש לביצוע העבודות כאמור. פרק זה כולל סעיף בדבר ויתור על תחלוף כלפי  

 נכס ו/או בשטח הרשותהשוכרים בהמפעילים ו/או  וכן כלפי כלל  ו/או מנהליהעובדיה ומנהליה ו/או עובדיה 
, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות המפעילאשר בביטוחיהם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על תחלוף כלפי 

ש תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. מובהר בזאת כי פרק זה  כולל הרחבה בדבר רכו
$ או שווה ערך בש"ח בתוספת 100,000שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך, בגבול אחריות שאינו נופל מסך 

  הצמדה. 

  

או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה  1,000,000$בסך  ביטוח אחריות כלפי צד ג' בגבול אחריות  - 2פרק   .2
ת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד רוע, לתובע ולתקופת ביטוח. בפוליסה זו נכלל סעיף אחריות צולבילא

  עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

  רכוש הרשות והבאים מטעמה ייחשבו לצד ג' לצורך פוליסה זו. 

  

סך בביטוח אחריות מעבידים בגין חבות כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות בגבול אחריות  - 3פרק  .4
ולתקופת ביטוח.  פרק זה אינו  עלאירולתובע, או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה $ 5,000,000

ורעלים, קבלנים, קבלני משנה  תפיתיונוכולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, 
  ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוער.

  

 הביטוח דלעיל כולל תנאי מפורש על פיו הינו קודם לכל ביטוח אשר נערך על ידכם, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או
  דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.
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  . נכסכמו כן אנו מתחייבים כי הביטוח הנ"ל אינו ניתן לביטול עד השלמת ביצוע העבודות ב

מוסכם, כי מעשה או מחדל של יחיד מיחיד המבוטח בתום לב העלול לגרוע מהזכויות על פי הפוליסה לא יגרע 
  מזכויות הרשות עובדיה ומנהליה  על פי פוליסה זו. 

  פוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור לעיל.בכ

  

  בכבוד רב,

  

       

  (חתימת המבטח)  (חותמת המבטח)  (שם החותם)  (תפקיד החותם)
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  2016/15/086/069/00מכרז מס' 

  2נספח יא' 

  אישור עריכת ביטוחי המפעיל

                      
  ________תאריך:                   
  לכבוד

  רשות שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות")
  7ת.ד. 

  70100נתב"ג 
  

  א.ג.נ.,
  

שירותי ניהול והפעלת מערך הסעדה לקהל הרחב ולעובדים באולם הרשאה למתן הסכם לקבלת הנדון: 
(להלן: "הנכס") ברשות   רמוןע"ש אילן ואסף בשדה התעופה הבינלאומי  בבית הנתיבות היוצאים

  ")המפעיל(להלן: " ______________כם לבין ישנחתם בינשדות התעופה 

  הנדון:   

  

ערכה חברתנו את הביטוחים ועד ליום_________ הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום _______ 
  ").המפעיל(להלן: "ביטוחי נכס לעניין ה המפעילהמפורטים בהמשך, על שם 

  נוסח הפוליסות לא יפחת מתנאי ביט על כל ההרחבות הניתנות לרכישה עפ"י פוליסות אלה. 

  

של  וו/או באחריות ובבעלות מפעילוכן ציוד המשרת את ה נכסביטוח המבטח את תכולת ה  .1
 נכס, במלוא ערכם, וכן כל שינוי ותוספת לרשות ו/או בשטח הנכסוהנמצא בתחום ה מפעילה

, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים וו/או מטעמ מפעילשנעשו ו/או יעשו על ידי ה
בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי 

ידי כלי טיס, שביתות, פרעות, נזק - נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על
הרשות, הביטוח כולל תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף כלפי  ון, וכן פריצה.בזד

(אשר בביטוחיהם  בשטחי הרשות שוכרים האחרים מפעילים ו/או הוכן כלפי העובדיה ומנהליה 
), ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על המפעילנכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על תחלוף כלפי 

  ף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.זכות תחלו
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות כמפורט להלן. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר   .2

אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים  -חבות הנובעת מ
קבלנים, קבלני משנה בות בגין וכלפי חפגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, 

והשבתות וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח הורחב  , שביתותועובדיהם
וזאת בכפוף  המפעיללמעשי ו/או למחדלי  םבגין אחריותהרשות עובדיה ומנהליה לשפות את 

   מיחיד המבוטח. לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד
לאירוע ובמצטבר למשך תקופת או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה $  1,000,000גבול האחריות: 

  ביטוח.ה
בגבול אחריות  וומטעמ ויד-כלפי כל המועסקים על המפעילביטוח אחריות מעבידים בגין חבות   .3

ביטוח זה אינו ח. $ או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה לתובע ולתקופת הביטו5,000,000בסך  
(היה ומי מיחידי המבוטח  כולל כל הגבלה בדבר, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם

ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. הביטוח כאמור הורחב לשפות את  תפיתיונו, יחשב למעבידם)
ו/או  עילהמפנושאות בחובות מעביד כלפי עובדי  רשותבמידה ונטען כי ה הרשות עובדיה ומנהליה

  .מי מהם
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פי סעיף - ביטוח אבדן הכנסות (למעט דמי שכירות והוצאות ניהול) עקב הסיכונים המבוטחים על  .4
חודש. הביטוח כאמור כולל תנאי מפורש לפיו  -12) לעיל, למשך תקופת שיפוי שאינה נופלת מ1(

מפעילים ו/או וכן כלפי ה הרשות, עובדיה ומנהליהמוותר המבטח על כל זכות תחלוף כלפי 
בביטוחיהם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על  ר(אש נכס ו/או בשטח השדהשוכרים האחרים  בה

), ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם המפעילתחלוף כלפי 
  שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

  
וכי אנו מוותרים על כל  הרשותידי -יטוח הנערך עלהביטוחים דלעיל כוללים תנאי מפורש לפיו הם קודמים לכל ב

. כמו כן, אנו מתחייבים כי הביטוחים דלעיל לא יצומצמו, לא יבוטלו הרשותדרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 
  יום מראש. 30 הרשותבמשך תקופת השכירות, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי 

מיחיד המבוטח בתום לב העלול לגרוע מהזכויות על פי הפוליסה לא  מוסכם, כי מעשה או מחדל של יחיד
  יגרע מזכויות הרשות על פי פוליסה זו. 

  

  בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור לעיל.

  בכבוד רב,

  

       

  (חתימת המבטח)  (חותמת המבטח)  (שם החותם)  (תפקיד החותם)
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  2016/15/086/069/00מכרז מס' 

  נספח יב'

  רשימת הציוד הקבוע 
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  2016/15/086/069/00מכרז מס' 

  נספח יג'

  רשימת הציוד הנייד
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  2016/15/086/069/00מכרז מס' 

  נספח יד'

  אישור מטעם רואה חשבון מבקר

  

  _____________ אריך:ת

  לכבוד

  רשות שדות התעופה

______________  

  א.ג.נ,

  ח.פ. (להלן: "החברה") – מפעילשם ההנדון: 

  דיווח לרשות שדות התעופה

כרואי החשבון המבקר של החברה _______ ולבקשתה, ביקרנו את דוח החברה (להלן: הדוח) 
  שנסתיימה ביום ________.המפרט את מחזור המכירות (ללא מע"מ), המצ"ב, לשנה 

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

הביקורת כוללת בחינה של יישום הדרישה הנובעת מהסכם _______ עם רשות שדות התעופה 
, וכן כוללת בחינת א קיזוז הוצאות כלל)המכירות ברוטו לשנה האמורה (ללפדיון לרבות דווח סך 

  ההתאמה בין הדווח המצ"ב ובין דווח מחזור העסקאות למע"מ.

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

על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את  .ערכנו את בדיקתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
טרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בדיווח המצ"ב הצגה מוטעית הבדיקה ולבצעה במ

  מהותית.

(ללא מע"מ) על פי רשומות  לדעתנו הדוח המצ"ב משקף באופן נאות את מחזור המכירות הנקוב

 XXXX31.12. הנהלת החשבונות של החברה לשנה שנסתיימה ביום

  

                      
  בברכה,  

  

  פירמת רואי החשבון
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  2016/15/086/069/00מכרז מס' 

  נספח טו'

  נוסח דיווח כספי שנתי

  
  פדיון המכירות ברוטו של (שם המפעיל) ________________

  (כהגדרתו בחוזה ההרשאה)
  לשנת החוזה שהסתיימה ביום _______________

  ₪ / $ ____________(במטבע החוזה) 
  

פדיון המכירות   חודש
  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 ___________ ש"ח.
  העסקאות למע"מ ע"פ דוחות מע"מ ____________ ש"ח.סך דווח מחזור 

  
                      

  
            
            
   

_________________________________  
  חתימה                 שם                 
  סמנכ"ל כספים                                       
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  2016/15/086/069/00מכרז מס' 

  נספח טז'

  נוסח הוראה לחיוב חשבון

  רשות שדות התעופה בישראל

  03-973196פקס : 03-975500, טלפון :70100, נמל התעופה בן גוריון 137ת.ד 

  הוראה לחיוב חשבון

  : לכבוד

                                 _תאריך:

  בנק

  סניף 

  ____________________ כתובת הסניף

                                                                            ___________________אני/ו הח"מ  .1
בעל/י החשבון כמופיע בספרי שם _______________                                                     

 מס' זהות/ ח.פ.-    הבנק
  

______________________________________________________________________________  

  מיקוד                        עיר                           מס'                        כתובת:רחוב                 

  

החיובים אשר יופקו ע"פ  ה הוראה לחייב את חשבוני/ נו הנ"ל בסניפכם, בגיןנותן/ים לכם בז
בסכומים ובמועדים החוזה ביני לבין רשות שדות התעופה בישראל ו/או ע"פ תקנות האגרות 

כמפורט רשות שדות התעופה בישראל שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי ע"י 
  מטה בפרטי ההרשאה.

 ידוע לי/לנו כי: .2

רשות שדות התעופה להוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ו  .א

שתכנס לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן,ניתנת לביטול בישראל

  . עפ"י הוראת כל דין

 –אהיה/נהיה רשאי/ים לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על   .ב

  יום עסקים אחד לפני מועד החיוב. ידי/נו לבנק בכתב, לפחות

דוע לי/נו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם י .3

 .המוטב

ידוע לי/נו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י  .4

 הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.

אות בכתב הרשאה זה,כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא הבנק יפעל בהתאם להור .5

 תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.

  קוד מסלקה  סוג חשבון  מספר חשבון בבנק
  בנק  סניף

                         
  אסמכתא/מס/מזהה של הלקוח בחברה  קוד המוסד

1  0  2  0  5      
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בנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך,  .6

 חלטתותוך ציון הסיבה.הויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת 

בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו  אלרשות שדות התעופה בישרלנא לאשר  .7

 .ממני/מאתנו

 

 עפ"ירשות שדות התעופה בישראלי סכום החיוב ומועדו,יקבעו מעת לעת ע": פרטי ההרשאה
  החוזה בינינו ו/או תקנות האגרות, לפי העניין.

  

  __________________________________          
  חתימת בעלי/י החשבון     
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  2016/15/086/069/00מכרז מס' 

  נספח יז'

  הצעת המפעיל
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  2016/15/086/069/00מכרז מס' 

  נספח יח'

  נספח תקשורת

  נספח מערכות תקשורת בש"ת רמון (כולל טלפוניה, תקשורת מחשבים ומתח נמוך מאוד)

  מבוא

, למונחים הנזכרים בנספח זה תהא . למעט אם הדבר אינו מתיישב עם ההגיוןהגדרות .1
  ). "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"  .1.1
  בחוזה אשר יהיה. 

רשתות כבילה; תקשורת טלפוניה (כולל מתגים/מרכזיות),  – "מערכות תקשורת" .1.2
תקשורת מחשבים, אינטרנט; "מערכות מתח נמוך מאוד" כמשמעותן בתקנות 

לרבות: מערכות כריזה; בקרת מעברים,  1990- 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  –ורת" "פעילות תקש .1.3
  ו/או התקנת תשתיות ו/או ציוד המהווה חלק ממערכות תקשורת.

 להלן.  12 כהגדרתו בסעיף  – "ספק תקשורת מורשה" .1.4

 הוראות נספח זה מתייחסות לסוגי השירותים הבאים:  –"שירותי התקשורת"  .1.5

שירותי טלפוניה, לרבות שיחות פנים ארציות (מפ"א) , שיחות בינלאומיות,  .1.5.1
 תמסורות ,קווים ישירים ושיחות פנימיות בתוך מתחם ש"ת.. 

 שירותי תקשורת מחשבים. .1.5.2

 שירותי מתח נמוך מאוד.   .1.5.3

), טלוויזיה רב ערוצית, שירותים נלווים ISPלאינטרנט (שירותי גישה  .1.5.4
 לאיזה מהשירותים הנ"ל. 

שירותי תקשורת שיתווספו בעתיד, ויחולו לגביהם  –שירותים חדשים  .1.5.5
 הוראות שתפורסמנה על ידי הרשות מעת לעת. 

  הוראות כלליות

ורשת המפעיל מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו שהרשות הקימה ומפעילה בש"ת תשתיות  .2
למערכות תקשורת (טלפוניה, נתונים ומתח נמוך מאוד) פרטית ייחודית ומתקדמת (להלן: 

 ), אשר בהקמתה השקיעה משאבים ניכרים ביותר."רשת התקשורת הרשותית"

המפעיל מוסיף ומצהיר, כי הובא לידיעתו כי לאור ניסיון העבר, ומטעמים שונים, בכללם:  .3
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: "

ו/או באמצעות כל גורם  )"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 

חזקה במקומות השירות, הוא לא יתקין מערכות תקשורת ו/או תשתיות תקשורת, לא ה
יפעיל ציוד קצה, לא ייעשה שינויים כלשהם בתשתיות התקשורת שמחוץ למקומות 
השירות, בעצמו או באמצעות אחרים, ולא יעשה כל שימוש בקווי תקשורת אחרים מאשר 

ה של הרשות לכך, מראש ובכתב, אלו של רשת התקשורת הרשותית, ללא קבלת הסכמת
  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. .6
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. .7
(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 .7.1
להלן [התקשרות עם מפעיל הנס"ר  10 מפעיל הנס"ר הרשותי, כמפורט בסעיף 

 הרשותי]. 

), כמפורט VLAN[רשת מחשבים] שימוש באמצעות רשת המחשבים של הרשות ( .7.2
 להלן באמצעות הרשות.   14.1 בסעיף 

 15 [מתח נמוך מאוד] שימוש באמצעות רשת התקשורת הרשותית כמפורט בסעיף  .7.3
 להלן. 

קישור של כל אחד ממקומות השירות אל רשת הבזק הציבורית (העוברת מחוץ  .7.4
) 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 
מפעיל הנס"ר הרשותי ובין באמצעות מתקין אחר ו/או באמצעות ספק תקשורת מורשה, 

- ות (למעט ציוד קצה שנרכש ו/או נשכר עליהיו, ממועד התקנתם, קניינה הבלעדי של הרש
ידי המפעיל ואשר ניתן לניתוק מרשת התקשורת), והמפעיל מתחייב להעבירם בשלמותם, 

 וכפי מצבם ערב סיום החוזה, לרשות. 

  התקנת תשתיות תקשורת בתוך מקומות השירות או שינוין   .9

ו/או לערוך במידה ויחפוץ המפעיל להתקין בתוך מקומות השירות תשתית תקשורת 
שינויים בתשתית התקשורת הקיימת במקום השירות (לרבות הוספה/התקנה/החלפה של 
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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: 

 התקנת התשתית ו/או שינויה, בתוך מקומות השירות, יעשו רק באמצעות בעל .9.1
  ").המתקיןרישיון על פי כל דין למתן השירות הרלוונטי (להלן: "

יידרש המפעיל להמציא לאישור  כתנאי לתחילת התקנת התשתית ו/או שינויה .9.2
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. 

יסור השימוש בציוד "לא מורשה" (ובכלל זה כל ציוד שיתממשק באופן יובהר כי א
כלשהו לאיזו ממערכות התקשורת ולא קיבל את אישור הרשות מראש ובכתב), נועד 
לאפשר את פעילותה התקינה והרציפה של רשת התקשורת הרשותית, באופן שתת 

כובים ו/או תגרום עימערכת תקשורת אחת, הפועלת בש"ת לא תפריע לרעותה, ולא 
 השבתות במערכת כולה.  

הרשות רשאית שלא לאשר את תוכנית ההתקנה או לאשרה בשינויים הנדרשים לפי  .9.3
שיקול דעתה המקצועי. אישור כאמור, ככל שיינתן ובשינויים ככל שידרשו, יינתן לא 

יום מיום שיומצאו לרשות מלוא הפרטים הדרושים לבדיקת תכנית  30-יאוחר מ
  ההתקנה.

  התקנה תערך בהתאם לתקנים ולכללים שלהלן.  תכנית .9.4

  עיקרי תקני הרשות להתקנת תשתית תקשורת בתוך מקום השירות:

 ).CAT-5E ,CAT-7 CAT-6Eסלילת תשתית אחודה בלבד (  .1

 הסלילה תהיה משולטת עד רמת הזוג בכל קצה.  .2

 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. 

  די.פי שיקול דעתה הבלע- הרשות רשאית לעדכן תקנים וכללים אלה, מעת לעת, על

המפעיל מתחייב לאפשר לרשות ו/או למי מטעמה גישה מלאה ומידע מלא אל ועל  .9.5
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  .9.6
  פי הוראותיה. - ה, ויהיה חייב לפעול עלהרשות ו/או מי מטעמ

בתום התקנת התשתיות ימציא המפעיל לרשות תוכנית, חתומה ומאושרת על ידי  .9.7
) את ההתקנה של תשתיות התקשורת As-Madeהמתקין, ואשר משקפת בדיוק (

"). לא תותר כל סטייה תכניות לאחר ביצועבפועל במקומות השירות (להלן: "
  שרה על ידי הרשות. מתוכנית ההתקנה כפי שאו

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 

וע, שהוכנו על ידי המפעיל כאמור, בין לרשות, בין בהירות בתוכניות לאחר ביצ
  למפעיל הנס"ר הרשותי ובין לאחרים שיסתמכו על התוכניות הללו.



127 
 

במקרים מסוימים בהם יבוצע הפיקוח על ביצוע תכנית ההתקנה על ידי מפעיל  .9.8
הנס"ר הרשותי, תהא הרשות רשאית להורות כי בגין הטיפול בתוכנית ההתקנה 

ישלם המפעיל במישרין למפעיל הנס"ר הרשותי, דמי פיקוח  ביצועהוהפיקוח על 
מערך  7% -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  .9.9
Wireless) מכל הסוגים והתקנים) בתוך מקומות השירות של המפעיל תבוצע רק ,

לאחר אישור הרשות. תנאי מוקדם למתן אישור זה הינו שהרשת האלחוטית תיושם 
בתוך מקומות השירות של המפעיל ללא כל "זליגה" למקומות הציבוריים וללא כל 

המפעיל, הפרעה לכל רשת תקשורת אחרת, המצויה מחוץ למקומות השירות של 
פי הסטנדרטים הרשותיים. בכל מקרה הרשות תהא רשאית לקבוע את -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. 

ות כאמור יבצע המפעיל באופן מידי כל התאמה שתידרש על מנת במקרים של הפרע
למנוע הפרעה זו, על חשבונו ובאחריותו. לא ביצע המפעיל התאמה כאמור, תהיה 
הרשות רשאית להורות על ניתוק הרשת האלחוטית של המפעיל ואף לפעול בעצמה 

 יל.לניתוקה, אגב הטלת כל ההוצאות בהן עמדה הרשות בניתוק הרשת על המפע

יובהר, כי אין בבדיקותיה ואישורה של הרשות לרשת תקשורת הנתונים הפנימית של 
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.  

 טלפוניה ותקשורת מחשבים שירותי .10

ביקש המפעיל לקבל שירותי טלפוניה ותקשורת מחשבים, אל מקום השירות שלו (הבועה), 
(ובכפוף  מפעיל הנס"ר הרשותירשאי המפעיל לקבלם, באמצעות הרשות ו/או באמצעות 

(ויחולו  ספק תקשורת מורשהלהלן) ו/או באמצעות  11 לתנאים המפורטים בסעיף 
 - ניין (ובמקום בו קיימת יותר מחלופה אחת להלן), לפי הע 12 התנאים המפורטים בסעיף 

  לפי בחירת המפעיל). 

  התקשרות עם מפעיל הנס"ר הרשותי  .11

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.

בחר המפעיל לקבל איזה מהשירותים אותם מורשה מפעיל הנס"ר הרשותי לספק, יחולו 
  הכללים הבאים: 

המפעיל יתקשר עם מפעיל הנס"ר הרשותי, בהסכם לצורך קבלת איזה משירותים  .11.1
). ההסכם עם מפעיל "ההסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי"המפורטים לעיל (להלן: 

ועים בנספח זה, כמו גם את פירוט הנס"ר הרשותי יעגן את העקרונות הקב
השירותים שיעניק מפעיל הנס"ר הרשותי למפעיל, את המועדים לנתינתם ואת 
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 
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ומפעיל הנס"ר הרשותי יהיה אחראי בלעדית, כלפי המפעיל,  למפעיל הנס"ר הרשותי,
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. 

הרשותי יהיה אחראי כלפי הרשות לניהול, תפעול ותחזוקת רשת  מפעיל הנס"ר .11.2
], ויעניק למפעילים השונים ב VLANהתקשורת הרשותית על כל מכלוליה [למעט 

בש"ת, בכללם המפעיל, שירותי תחזוקה ברמה נאותה, כפי שיפורט בהסכם עם 
ייעודי מפעיל הנס"ר הרשותי. בתוך כך מפעיל הנס"ר הרשותי מפעיל מרכז תמיכה 

  ). Help Deskלרשות שדות התעופה ולמפעילים השונים (

המחירים עבור שירותי הטלפוניה פנים ארצית, שירותי חיוג בתוך ש"ת  ושירותי  .11.3
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). 

וכמו בין הרשות לבין מפעיל הנס"ר הוראה זו תחול אף ביחס לשירותים נוספים שיס
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  .11.4
המפעיל שהתקשר בהסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי, להודיע על רצונו בהפסקת 

  ימים.  7הנס"ר הרשותי, בהודעה מראש ובכתב בת ההתקשרות עם מפעיל 

  קבלת שירותי תקשורת באמצעות ספק תקשורת מורשה .12

המפעיל יהא רשאי לקבל את שירותי התקשורת הבאים: מפ"א, חיוג בינלאומי,  .12.1
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 

ד שירות נלווה) הינו מסוג השירותים שאספקתם המבוקש על ידו (לרבות ובמיוח
  מותרת על ידי ספק תקשורת מורשה. 

ההתקשרות בין המפעיל לבין ספק התקשורת המורשה תהא בהתאם להסכם ביניהם  .12.2
) שתוקפו יהא כפוף לתוקף ההסכם בין הרשות לבין ספק"- "הסכם המפעיל(להלן: 

לא תהיה צד להסכם  ספק התקשורת המורשה. מובהר ומוסכם בזה, כי הרשות
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

 עה כנגד הרשות בעניינים אלה.מקרה, למפעיל לא תהיה כל טענה או תבי

בחתימתו על החוזה מסכים ומאשר המפעיל, כי הרשות תהיה רשאית לקבל ממפעיל  .13
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  קבוצותת אחר), ואודו

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 .14

  חיבור רשת מחשבים בין מקומות השירות ואל מחוץ לש"ת .14.1

את מקומות השירות אשר ברשותו באמצעות רשת המחשבים של  בחר המפעיל לחבר
  הרשות, וקיבל את הסכמת הרשות לכך, יבוצע החיבור באופן שלהלן:

) תחובר אל מתג LANרשת התקשורת של המפעיל במקום שירות מסויים ( .14.1.1
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 ( .14.1.2
) 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 2עיל (האחר של המפ
 המחשבים הפנימית של המפעיל, וכך חוזר חלילה. 

, Ethernetגבי רשת המחשבים של הרשות יעשה על גבי תווך - הקישור על .14.1.3
המאפשר שימוש בפרוטוקולים מקובלים שונים, והוא ניתן בקצב של 

Mbps 10 אוMbps 100. 

קבלתו ייקבעו על ידי הרשות במועד מתן עלות השירות ותנאים נוספים ל .14.1.4
אישורה ומתן השירות, ויפורטו בתוספת לנספח זה שתיחתם על ידי 

 הצדדים. 

הרשות תהא רשאית לנתק את רשת המחשבים מעת לעת, לרבות לצורך  .14.1.5
תחזוקתה ולצורך איתור תקלות, וזאת, ככל הניתן, לאחר שתימסר למפעיל 

  הודעה על כוונת הרשות לעשות כן.

מידה ויחפוץ המפעיל לחבר את רשת המחשבים שלו אל מחשב/ים המצויים מחוץ ב .14.2
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  .14.3
 אלחוטית.

 הוראות נוספות   .14.4

המפעיל מאשר ומצהיר, כי ידוע לו שעל מנת להשיא את רווחיות פעילות  .14.4.1
המפעילים השונים בש"ת , עשויה הרשות לאפשר למפעילים לפעול על פי 

בנוגע לפעילויות המתקיימות בש"ת, בין היתר,  (on-line)מידע מקוון 
באמצעות  –ביחס למועדי טיסות, תנועות נוסעים ומאפייניה, וזאת 

לרשת תקשורת המחשבים האקטיבית של הרשות. החיבור התחברותם 
לרשת המחשבים של הרשות והשירותים שיינתנו באמצעותה יהיו על פי 

 תעריפים שייקבעו על ידי הרשות ויעודכנו מעת לעת. 

המותקנות במקומות השירות  הקופות הרושמותהמפעיל מתחייב כי  .14.4.2
רשות, ולבקשת תהיינה ניתנות לחיבור למאגר מידע מרכזי שתפעיל ה

הרשות יחבר המפעיל את הקופות הרושמות למאגר המידע האמור, כך 
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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  נמוך מאודהוראות לגבי מערכות מתח  .15

 התקנת מערכות מתח נמוך מאוד בתוך מקומות השירות .15.1

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 - לקבוע תקנים וכללים לעניין סוג המערכות שיותקנו על הרשות תהיה רשאית
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 
והכללים לעניין סוג המערכות שיותקנו על ידו במקומות השירות, כפי שנקבעו על ידי 

, כגון בש"ת הרשות לגבי מערכות מתח נמוך מאוד, המתממשקות למערכות אחרות 
  וכיו"ב.  מערכות: גילוי אש, טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס) 

  הקצאת מערכות מתח נמוך מאוד לשימוש המפעיל  .15.2

קיימת אפשרות שהרשות תעניק למפעיל בעתיד שירותי מתח נמוך מאוד מסחריים 
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 
במערכות אלו, 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.

מתח הנמוך שתקצה לשימוש הרשות תהא רשאית לנתק, מעת לעת, את מערכת ה
ככל הניתן, לאחר  - המפעיל, לרבות לצורך תחזוקתן ולצורך איתור תקלות, וזאת 

  שתימסר למשתמש הודעה על כוונת הרשות לעשות כן.

  הבעלות במערכות המתח הנמוך מאוד .15.3

מערכות מתח נמוך מאוד שתוקצינה כאמור לשימוש המפעיל, מוקמות על ידי 
שות. המפעיל לא יכניס כל שינוי במערכות אלו, לא יבצע הרשות והינן בבעלות הר

בהן כל פעולה (זולת השימוש שמכח הרשאה זו), ולא יוסיף רשתות משלו אלא בתוך 
  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) .16

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בנספח זה, מובהר, כי חיבורה ו/או אספקתה של 
ק על ידי בעל הרשאה לשידורי טלוויזיה רב ערוצית במקומות השירות יבוצע אך ור

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. 

חל איסור על "השמעה פומבית" של שידורי  בהקשר זה מאשר המפעיל כי הודע לו, כי
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.
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  2016/15/086/069/00מכרז מס' 

  נספח יט'

  הסביבהנספח איכות 

  

 הגדרות .  1

  ": רשות שדות התעופה בישראל. רש"ת"

  כהגדרתו בחוזה הרשות.  ":המפעיל"

יחידה של הרשות  המוסמכת מטעמה לטפל  - "היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת"

  בהיבטים שונים בתחום איכות הסביבה. 

 מנהל שדה תעופה או מסוף גבול מטעם רש"ת. -"מנהל מתקן"

 

  חובות המפעיל .  2

המפעיל ובאחריותו כי בכל תקופת מתן השירותים יחזיק המפעיל אישורים  מחובתו של .2.1

ורישיונות הנדרשים לשם מתן השירותים, לדאוג לקבלתם של כל האישורים ו/או 

ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או ההסכמות כגון ובלי לגרוע מכלליות האמור, רישיון עסק, 

העשויים/ות להידרש מכל גורם שהוא היתר רעלים, היתר הזרמה, היתר פליטה וכיו"ב, 

על חשבונו, לשם קיום כל מחויבויותיו לפי ההסכם עם רש"ת, ולוודא כי יהיו ברי תוקף 

 משך כל תקופת החוזה. 

המפעיל ידריך את עובדיו וגורמים הפועלים מטעמו להתמודדות עם היבטים סביבתיים  .2.2

יחתים כל עובד וגורם אחר  הנובעים מפעילותו, לרבות מניעת מפגעים וזיהום. המפעיל

מטעמו כי קיבל הדרכה וכי הבין את תוכנה. הגורם החיצוני יתעד בכתב את ההדרכה 

 שנתן ואת האישורים כאמור, וישמור על התיעוד, במשך כל תקופת החוזה .

באחריות המפעיל לוודא השתתפות עובדיו וכל גורם אחר מטעמו בהדרכות מרוכזות אשר  .2.3

 מי רש"ת.תועברנה על ידי גור

מחובתו של המפעיל לדווח מיידית לרשות, וללא כל שיהוי, על כל מקרה של הפרת  .2.4

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, זיהום 

יח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים מים, זיהום קרקע, רעש, ר

 ורישוי עסקים) ולפעול מיידית לתיקון ההפרה בתיאום עם הרשויות המוסמכות.

מחובתו של המפעיל לקיים ולגרום לכך כי עובדיו וכל מי שפועל מטעמו יקיימו במלואם  .2.5

מהנושאים המנויים אחר הוראות פרק זה וכל הוראה ו/או הנחיה נוספת אשר נובעת 

 בפרק זה.

באחריות המפעיל לשתף פעולה עם נציג הרשות בכל מבדק פנימי ו/או פעולה מונעת ו/או  .2.6

 פעולה מתקנת אשר יידרשו בתחום הגנת הסביבה. 
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  אחת לשנה יבוצע מבדק סיבתי אשר יבדוק את ההשפעות הסביבתיות שיש למפעיל .2.7

סביבה ) שירכז את כל פעילות המפעיל המפעיל ימנה נציג מטעמו (להלן: נאמן איכות  .2.8

 בהיבטי איכות סביבה  ויישא באחריות בכל הנוגע לקיום נספח זה.

כל דין בנושאי  הוראתבגין כל הפרה של  הרשותהמפעיל מתחייב כי יהיה אחראי כלפי  .2.9

על פי נספח  והתחייבויותיההגנה על הסביבה ואיכות הסביבה ולרבות בגין כל הפרה של 

/או ימסרו לו על ידי היחידה וא למעט בגין הפרה של ההנחיות שנמסרו זה לרבות ול

לאיכות הסביבה ברשות על פי נספח זה. אין באמור כדי לגרוע מאחריותו של המפעיל 

ו/או מחדל כלשהם בכל הנוגע לשמירה   מעשה בגיןו/או מי מעובדיו ו/או של מי מטעמו 

 דרישהאת הרשות בגין כל תביעה ו/או על ההוראות בנספח זה, והמפעיל מתחייב לשפות 

 מי/או ו מעובדיו מי/או ו המפעיל ידי על שנעשו מחדל/או ו מעשה בגין נגדה שתוגש

 .   לעיל כאמור מטעמו

כל מקרה בו נדרש הגורם החיצוני לספק  לרש"ת מסמך, דו"ח, אישור, רישיון, היתר או  .2.10

 ר וללא דיחוי. כל מסמך דומה אחר, יהיה עליו לעשות כן תוך זמן  סבי

, בהיבטים השונים של איכות סביבה בפעילות השאר בין, העוסקת נהלים מערכת רשותל .2.11

את המפעיל ויהיה  יחייב נספחיהם על הרלוונטיים בנהלים האמורהמתבצעת ברשות. 

המתקן  מנהל בתיאוםעליו לקיימו בתיאום עם היחידה לאיכות הסביבה ברשות, 

  .העניין בנסיבות החל בנוהל המצוין ברשות אחר ממונה גורם כל בתיאוםהרלוונטי או 

 רעש .  3

 על כהגדרתורעש חזק ו/או בלתי סביר,  מפגעלהימנע מכל פעולה אשר יוצרת  המפעיל על .3.1

 .דין כל פי

 לפעול המפעיל  באחריות, דין כל פי על כהגדרתו המותר על עולה הרעש בהם במקרים .3.2

   .המותרות לרמות הרעש להפחתת

  ריח מטרדי .  4

  ח לסביבתו.כל מטרד ריהמפעיל יגרום  לא .4.1

  המפעיל מחוייב לטפל מיידית בכל תקלה הגורמת למטרדי ריח. .4.2

 ומיחזור פסולת .  5

  - הגדרות  .5.1

 חומר מכל סוג , המכיל חומר מסוכן כמוגדר בתקנות רישוי עסקים  - פסולת מסוכנת

  1990(סילוק חומרים מסוכנים) התשנ"א  

 חומרים ומוצרים מכל סוג שהוא הניתנים למחזור, שהושלכו או  – פסולת למיחזור

שמיועדים  להשלכה, לרבות נייר, קרטון, פלסטיק לסוגיו, זכוכית וטכסטיל (על פי חוק 

), או כל חומר/ מוצר/ רכיב שרש"ת 1993 -אסןף  ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג

  תגדיר ככזו.

 ים לבניה או שמשתמשים בהם בקשר חומרים ושיירי חומרים המשמש -פסולת בנין

  .לעבודות בניה, לרבות ערימות אדמה וחלקי הריסות של מבנים
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 כללי .5.2

המפעיל מחויב להפריד את הפסולת המיועדת למחזור (קרטונים   5.2.1

 ם/יבשה) ולהשליכה אל מיכלים ייעודיי הבלבד, אשפה רטוב

. חל איסור על השלכת למחזור במיקומים שיקבעו ע"י רש"ת

פסולת המוגדרת למחזור ע"י רש"ת לפחי האשפה המרכזיים. כל 

זאת בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק שמירת הניקיון, 

 1993 -, חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, התשנ"ג1984 - התשמ"ד

ותקנותיהם ולרבות הנחיות הרשות המקומית הרלוונטית, 

 ווים.הוראות רש"ת וההסכמים הנל

פסולת למחזור, כפי שהוגדרה לעיל, תופרד במקור ותפונה   5.2.2

למיכלים ייעודיים, שיוצבו בנקודת הפרדה למחזור אם וככל 

 שיהיו.

  בנקודת ההפרדה למחזור ירוכזו כל כלי האצירה להפרדה למחזור       5.2.3

יסכורית אם וככל שיהיו, לרבות: מיכל להפרדת מיכלי פלסטיק, א                

ו/או דחסן לקרטון, עגלה לאיסוף נייר, מיכל לאיסוף פסולת 

אלקטרונית, דחסן ליריעות פלסטיק, מיכל לאיסוף סוללות, ככל 

  שיידרש על ידי רש"ת ויצה על ידה.

במידה ולא יוצבו אחד או יותר מיכלי האצירה הנדרשים על    5.2.4

 המפעיל לנמק   את סיבת אי הצבתם.

 על אי הצבת אחד או יותר ממיכלי האצירה הנדרשים, על המפעיל להעביר  הוסכם על רש"ת

 את רכיבי הפסולת המופרדים למיכלים ייעודיים שיוצבו על ידי רש"ת.

  נאמן איכות הסביבה מטעם המפעיל יהיה אחראי לתפעולה השוטף של נקודת ההפרדה

פסולת וידווח באופן למחזור . נאמן איכות הסביבה יעמוד בקשר שטוף עם קבלני פינוי ה

 שוטף לרא"ג שירותי קרקע והיחידה לאיכות הסביבה ככל שיידרש.

 

  פסולת בנין  .5.3

במידה והזכיין יבצע עבודות בניה ושיפוצים במתחם  .5.3.1

שהושכר לו, תאסף ותפונה פסולת הבניה לאחר תיאום וידוע 

ובהתאם לכל דין. באחריות  היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת

  המפעיל ועל חשבונו .

  פסולת בנין תיאסף לתוך מיכל אגירה יעודי לפסולת בנין. .5.3.2

הפסולת תסולק בהתאם לכל דין באחריות הגורם החיצוני  .5.3.3

אל אתר פסולת מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה להשלכת 

  פסולת בנין.

הגורם החיצוני מתחייב להציג בפני רש"ת קבלות ו/או  .5.3.4

 עודות משלוח בדבר הטמנת הפסולת.ת
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  פסולת ביתית .5.4

פסולת ביתית, לרבות פסולת אורגנית, תפונה לפירי אשפה  .5.4.1

המוקצים על ידי רש"ת, ואליהם בלבד. בהתאם לדרישות 

רש"ת ובהתאמה מלאה לנספח שירות ותפעול ויהווה חלק 

  בלתי נפרד מהחוזה.

  פסולת מסוכנת .5.5

ליך המפעיל פסולת לא יחזיק, לא יאחסן, לא ישנע ולא יש .5.5.1

מסוכנת מכל סוג שהוא ללא תאום עם הגורם האחראי 

  ברש"ת.

פסולת מסוכנת תועבר על ידי המפעיל ועל חשבונו לאתר  .5.5.2

טיפול/הטמנה מאושר לפסולת מסוכנת, זאת בתיאום עם 

המשרד להגנת הסביבה ועם היחידה לאיכות הסביבה 

  ברש"ת.

מיזוג אויר,  כל פסולת חומרים מסוכנים, פחם פעיל ממערכת .5.5.3

או 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 .  6

ים שרמת פליטת גלים אלקטרומגנטי - " קרינה אלקטרומגנטית"קרינה בלתי מייננת", " .6.1

  ); ionizationאלקטרון וולט ושאינם יכולים לגרום ליינון (  5–האנרגיה שלהם פחותה מ

לא יתקין גורם חיצוני כל מתקן הפולט קרינה אלקטרומגנטית ו/או קרינה בלתי מייננת,  .6.2

ובכלל זה קרינה סלולרית ללא תיאום ואישור בכתב של הגורמים הרלוונטים ברש"ת 

 רים הנדרשים לפי כל דין.וללא קבלת מלוא ההית
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  תאריך_______________

  הצהרת המפעיל

אני הח"מ מצהיר בזאת כי הובאו לידיעתי הנחיות הרשות לשמירה על איכות הסביבה  .1

ובנספח איכות סביבה ( נספח כ' לחוזה) המהווה חלק בלתי    המפורטות בחוזה ההרשאה

 נפרד הימנו.

עקב ביצוע עבודות ההתאמה ו/או מתן השירותים על ידי  הריני להצהיר כי ידוע לי כי  .2

מבלי למלא אחר הוראות כל דין , חוזה ההרשאה על נספחיו והנחיות לרבות אך לא למעט 

הנחיות על פי נספח כ' לחוזה, עלולות לפגוע באיכות הסביבה וכי מילוי האמור לעיל , 

גיעה ככל הניתן. בהתאם לרבות אך לא למעט נהלי הרשות הרלבנטיים נועדו לצמצם פ

לכך, הובהרה לי חשיבות הנושא וחשיבות השמירה על כל האמור לעיל ברישא לסעיף זה 

ווכן נמסר לי כי היחידה לאיכות הסביבה ברשות הינה הגורם אשר אליו יהיה על לפנות, 

בנוסף לחובתו לדווח על כל הנ"ל למנהל ו/או מי מטעמו,   בכל דיווח, בכל הבהרה, בכל 

 לה ו/או חשש לתקלה וכי אהיה כפוף להנחיותיה המקצועיות המחייבות.תק

בנוסף, הריני להצהיר כי ידוע לי כי במילוי הוראות החוזה ונספחיו אין לגרוע מחובתי  .3

לשמירת כל הוראות הדין הקשורות לאיכות הסביבה ולתחומי פעילותי ולדרישות 

ינן מקיפות את כל חובותיי החוקיות הרשויות הרלבנטיות וכי ידוע לי שההנחיות דלעיל א

 בנושא איכות הסביבה והן באות לרבות ולא להמעיט מהוראות הדין הרלבנטיות.

הריני להצהיר כי מסרתי לכל עובדי ו/או למי מטעמי את ההנחיות לשמירה על איכות  .4

 הסביבה בתחומי רשות.

וע חריג שנגרם הריני מתחייב בזאת לדווח לרשות מיידית וללא כל שיהוי על כל איר .5

 בתחומי פעילותי ו/או שנודע לי עליו במהלך שהותי בתחומי רשות.   

עוד ידוע לי כי בהנחיות שניתנות לי ע"י רשות ובפיקוחה אין בהן כדי להשיט  אחריות על  .6

הרשות  בכל הנוגע  על מילוי חובותיי על פי כל דין והן באות כדי לסייע לי לעמוד 

 וזה על נספחיו בלבד.      בהוראות הדין והוראות הח

  שם המפעיל ומס' ת.ז.________

  שם החברה ומס' ח.פ.________

  כתובת___________

  טלפון___________

  חתימה_________

    

אני, ______________ עובד רשות, תפקיד________, מחלקה_________,  מאשר בזאת כי 

המפעיל החתום דלעיל חתם בפני על נספח איכות הסביבה ואישר כי הבין את ההנחיות שנתנו לו 

  _______________ -חתימת עובד רשות                                   ואת המחויבויות המוטלות עליו. 
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  2016/15/086/069/00מכרז מס' 

  נספח כ'

  נספח מכירה לעובדים

  מכירה לעובדי הרשות  .1

 מנפיקה אותם  אוכל  תשלום בגין מכירת המוצרים לעובדי הרשות, יבוצע באמצעות תלושי 1.1

הרשות לעובדיה ו/או בכל אמצעי תשלום אחר, לרבות כרטיס חכם, הכול ככל שאושר על ידי 

 .הרשות, מראש ובכתב (להלן, ביחד: "התלושים")

מחירי המוצרים לעובדי הרשות לא יעלו על מחירי המוצרים הנקובים עבור כלל לקוחות  1.2

 .המפעיל והמפעיל יהא רשאי לתת הנחות לעובדי הרשות 

ספי של "תלוש צהריים"  ומנגנון ההצמדה יהיו בהתאם לשווי התלוש אשר יקבע אל השווי הכ 1.3

 מול זכיין הסעדת העובדים בשדה התעופה ע"ש אילן ואסף רמון.

הרשות תהיה זכאית לעדכן לפי שיקול דעתה את השווי הכספי של התלושים, ותודיע למפעיל 

   ימים מראש. 14על כל שינוי כאמור, לפחות 

  בוקר יהיה כמחצית מערך תלוש צהריים.ערך תלוש 

תלוש ארוחת צהריים וכן תלוש ארוחת בוקר יזכה את עובדי הרשות בארוחה הכוללת   מס'  1.4

  להלן .  3מנות,  כמפורט בסעיף 

לכל חודש (להלן: "מועד הגשת החשבונית"),  5 -המפעיל יגיש לרשות, לא יאוחר מהיום ה  1.5

לושים שבגינם מכר המפעיל מוצרים לעובדי הרשות חשבונית מס ערוכה כדין בגין מלוא הת

בחודש הקודם. לחשבונית יצרף המפעיל את התלושים האמורים, בהתאם להנחיותיה של 

הרשות. הרשות תשלם למפעיל את שווים הכספי של התלושים, כנגד חשבונית המס האמורה, 

  .לחודש בו הוגשה חשבונית התשלום 30 -עד היום ה 

נית מס לאחר מועד הגשת החשבונית /או הגיש את החשבונית במועד הגיש המפעיל חשבו 1.6

הגשת החשבונית אך מבלי שצרף את התלושים נשואה ו/או שלא בהתאם להנחיות הרשות 

או  15 -תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את תשלום התמורה בגינה ליום ה

הוגשה החשבונית בהתאם להנחיות  , של החודש העוקב לחודש בו30 -או ליום ה 22 -ליום ה

  .הרשות בצירוף מלוא התלושים נשואה

המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת, כי סך הכספים אותם יהיה זכאי לקבל מהרשות בגין שווים  1.7

  .של התלושים, יהווה חלק בלתי נפרד מפדיון המכירות ברוטו
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  הנחות לעובדים של גופים אחרים הפועלים בשדות התעופה .2

חה לעובדים של גופים אחרים הפועלים בנמל התעופה ע"ש אילן ואסף רמון נדרשת כל מתן הנ

לקבלת אישור מוקדם בכתב מאת הרשות. יובהר למען הסר ספק, כי הרשות איננה מתחייבת 

  למתן אישור כאמור.

 מכירה לעובדים של גופים אחרים הפועלים בנמל  .3

וצרים לעובדיהם של גורמים אחרים בנוסף מצהיר המפעיל ומתחייב בזאת, כי מכירתם של מ

הפועלים בנמל (לרבות עובדי חברות התעופה, עובדי חברת אל על ועובדי משרדי הממשלה), 

יתבצעו בהתאם להסכמות אשר יגובשו לשם כך בין המפעיל לבין העובדים האמורים ו/או 

כאמור, בכל לבין הגורמים האמורים, ומכל מקום התמורה לה יהיה זכאי המפעיל בגין מכירה 

  אמצעי תשלום שהוא, במישרין ו/או בעקיפין, תהווה חלק בלתי נפרד מפדיון המכירות ברוטו. 
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  2016/15/086/069/00מכרז מס' 

  'אנספח כ

  נספח ביצוע ההרשאה באמצעות זכיין

	ביצוע ההרשאה באמצעות זכיין מטעם המפעיל .1

הרשות תהיה רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לאפשר  .1.1
"), הזכייןזה להלן: " 1 למפעיל, לבצע את ההרשאה, באמצעות זכיין מטעמו (בסעיף 

 זה להלן. 1 והכול בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטות בסעיף 

 כייןאישור הז .1.2

ביקש המפעיל לקיים את ההרשאה או כל חלק ממנה, באמצעות  .1.2.1
זכיין מטעמו, יפנה המפעיל לשם כך בבקשה בכתב לרשות, 
במסגרתה יציין את שם הזכיין המיועד, ניסיונו, וכן כל מידע 
ומסמכים רלוונטיים בקשר עם הזכיין ובקשר עם מאפייניו של 

"). עות זכייןבקשה לביצוע ההרשאה באמצ(להלן: " ןהזיכיו
הבקשה לביצוע ההרשאה באמצעות זכיין יכול ותוגש לרשות בכל 
אחד מהמקרים   הבאים במהלך תקופת ההתקשרות (לרבות 

)  במקרה בו מבקש iתקופות ההארכה (ככל שתחולנה)).:: (
המפעיל לחדול מליתן את השירותים  על פי החוזה בעצמו ומבקש 

) במקרה ii( -ן מטעמו;ואת אישור הרשות לבצעם באמצעות זכיי
בו המפעיל מבקש להחליף את הזכיין מטעמו ,אשר אושר 

 בזכיין אחר מטעמו.  -במסגרת ההליך המכרזי

על אף האמור לעיל, מובהר בזאת , במפורש, כי הוראותיו של               

נספח זה תחולנה, במלואן, גם במקרה שבו  אושר הזכיין הראשון  

שנתן את השירותים מטעם המפעיל כבר בהליך המכרזי בו זכה 

המפעיל וכחלק ממנו ( להל: "הזכיין המכרזי"), וכל האמור 

 עיל והן על הזכיין המכרזי.בנספח זה יחול  הן על המפ

מובהר בזאת במפורש, כי תנאי לאישור זכיין, הינו שהזכיין  .1.2.2
ן למועד הגשת הבקשה לביצוע ההרשאה באמצעות ויעמוד, נכ

לטופס הזמנת  6-7במלוא התנאים הנקובים בסעיפים  זכיין,
ההצעות במכרז. המפעיל, יפרט במסגרת הבקשה לביצוע 

המידע והמסמכים המוכיחים  ההרשאה באמצעות זכיין את כל
 את עמידתו של הזכיין בכל התנאים המקדמיים כאמור. 

המפעיל ישא באחריות להמציא לרשות כל מידע ו/או מסמכים  .1.2.3
נוספים אותם תדרוש הרשות מעבר למידע והמסמכים אותם צרף 
המפעיל במסגרת הבקשה לביצוע ההרשאה באמצעות זכיין, וזאת 

 ת לשם כך. תוך המועד אותו תקבע הרשו

המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי ידוע לו  .1.2.4
שהרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, 
לדחות את הבקשה לביצוע ההרשאה באמצעות זכיין ו/או לקבלה 
ובכלל האמור: לקבלה בשינויים, בהתאמות ובתנאים נוספים 

 זה), הכול כפי שיקבע על ידי הרשות.   1 (מעבר לאמור בסעיף 

דחתה הרשות את הבקשה לביצוע ההרשאה באמצעות זכיין, אזי  .1.2.5
מבלי לגרוע מזכותה על פי החוזה ו/או על פי דין, תהיה הרשות 

אופן המתואר להלן, הכול על פי שיקול דעתה רשאית לפעול ב
) לאפשר למפעיל את ביצוע ההרשאה בעצמו; iהבלעדי והמוחלט: (

) לאפשר למפעיל להגיש בקשה נוספת לביצוע ההרשאה iiאו (
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) לבטל את החוזה ו/או לפסול את iiiבאמצעות זכיין אחר; או (
הצעתו של המציע (ככל שהבקשה לביצוע ההרשאה באמצעות 

) לצאת למכרז חדש ivין הוגשה במסגרת הצעתו למכרז); ו/או (זכי
ו/או להעניק את ההרשאה (כולה ו/או חלקה) ו/או הרשאה דומה 

בעל  הלכל צד שלישי שהוא, לרבות עם המציע/ים שהצעת/ו היית
הציון הגבוה ביותר למעט המפעיל שהצעתו נפסלה (בין לפני 

ול על פי שיקול דעתה חתימת החוזה עם המפעיל ובין לאחריו), הכ
   הבלעדי של הרשות, במועד ובאופן שיקבע על ידה. 

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי לא יהיה בדחיית הבקשה  .1.2.6
לביצוע ההרשאה באמצעות זכיין ו/או בכל זכות אחרת המוקנית 

לעיל, על מנת לגרוע ו/או  1.2.5 לרשות בהתאם להוראות סעיף 
לפגוע בכל אחריות ו/או חובה ו/או התחייבות המוטלות על 
המפעיל בהתאם להוראות החוזה ו/או הוראות כל דין. בנוסף, 

דחיית  כי, חוזר בלתי באופן בזאת ומתחייב המפעיל מצהיר
צוע ההרשאה באמצעות זכיין ו/או התנייתו בתנאים הבקשה לבי

לרבות יציאה למכרז חדש ו/או הענקת  ,החוזה ביטולו/או 
ההרשאה (כולה ו/או חלקה) ו/או הרשאה דומה לכל צד שלישי 
שהוא, הנה זכות המוקנית לרשות, וכי בקרות איזה מהמקרים 
האמורים, מכל סיבה שהיא, המפעיל מוותר בזאת באופן בלתי 

וזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה, מכל ח
מין וסוג שהן בשל כך, לרבות טענה בדבר הסתמכותו לקבלת 
אישור לביצוע ההרשאה באמצעות זכיין וכן טענות שעניינן 
התחייבויות בהן נקשר ו/או השקעות אותן ביצע המפעיל בקשר 

 לכך. 

בהמצאת המידע ו/או למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה  .1.2.7
המסמכים לרשות ו/או באישורם ו/או באישור הבקשה לביצוע 
ההרשאה באמצעות זכיין (לרבות הענקת אישור בתנאים) ו/או 
באישור הזיכיון, על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל אחריות ו/או חובה 
ו/או התחייבות המוטלות על המפעיל ועל הזכיין בהתאם 

ות כל דין, כמו גם שלא יהיה באמור להוראות החוזה ו/או הורא
על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי. מבלי לגרוע מכלליות 
האמור בסעיף זה לעיל, המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת באופן 
סופי, מלא ובלתי חוזר, כי לא יהיה בזיכיון ו/או בתנאיו (בין אם 
ע הומצא לרשות ו/או אושר על ידה ובין אם לאו), על מנת לפגו

ו/או לגרוע בשום צורה ואופן מחובות ו/או התחייבויות המפעיל 
והזכיין על פי החוזה וכי כל תנאי כאמור ו/או הנחייה שתינתן 
במסגרת הזיכיון, אשר יש בהם לפגוע ו/או לגרוע, במישרין ו/או 
בעקיפין בחובות והתחייבויות המפעיל ו/או הזכיין על פי הוראות 

 . ת מעיקרה ולא יהיה לה כל תוקףהחוזה, תהיה בטלה ומבוטל

 מסמכי התקשרות .1.3

אישרה הרשות את הבקשה לביצוע ההרשאה באמצעות זכיין,  .1.3.1
המפעיל באחריות להמציא לרשות תוך התקופה אותה  ישא

תקצוב הרשות לשם כך, את כל המסמכים המפורטים להלן, וזאת 
כתנאי לקבלת הרשאה לביצוע ההרשאה (לרבות עבודות 

 ההתאמה, לפי העניין), על ידי הזכיין:  

כתב התחייבות בנוסח המצורף לנספח זה, כשהוא  .1.3.1.1
מורשי החתימה מטעמו, חתום על ידי הזכיין באמצעות 

כתב אליו יצורף החוזה כחלק בלתי נפרד (להלן: "
 "). ההתחייבות

ערבות בנקאית אוטונומית ומקורית, כמפורט בסעיף  .1.3.1.2
לחוזה ובהתאם לתנאיו, להבטחת מלוא  23

התחייבויותיהם של המפעיל והזכיין, ביחד ולחוד. 
המפעיל ערבות על מלוא הסכום האמור תינתן לבקשת 
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כאשר שמם המלא של המציע והזכיין יצוין, , יןאו הזכי
 במפורש, בכתב הערבות. 

לחוזה  25אישורי ביטוח תקפים, כמפורט בסעיף  .1.3.1.3
ובהתאם לתנאיו, להבטחת מלוא התחייבויותיהם של 
המפעיל והזכיין, ביחד ולחוד. אישורי הביטוח יונפקו 

 על ידי המפעיל או על ידי הזכיין. 

 ל הצהרות והתחייבויות המפעי .1.4

בנוסף לכל הצהרותיו והתחייבויותיו הנקובות בשאר הוראות החוזה, מפעיל אשר 
יגיש בקשה לביצוע ההרשאה באמצעות זכיין, מצהיר ומתחייב בזאת, באופן סופי, 

  מלא ובלתי חוזר, כדלקמן: 

ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט  כי לא ננקטו כנגד הזכיין, .1.4.1
, וצאתה האפשרית הנה פירוק, כל פעולה שמטרתה ו/או תוונגד

   או תוצאה דומה אחרת. ו, מחיקתוחיסול עסקי

כי אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין,  .1.4.2
לביצוע ההרשאה  ם של המפעיל ו/או הזכייןחוזה או מסמכי ייסוד

החוזה וכתב  על פי הםהתחייבויותייתר ולביצוע  באמצעות הזכיין
אינו כפוף לכל התחייבות, לרבות התחייבות  הזכיין; ההתחייבות

וכתב ההתחייבות חוזה המותנית, המנוגדת להתחייבויותיו על פי 
ו/או בביצוע התחייבויותיו על  כתב ההתחייבותואין בחתימתו על 

, משום הפרה של חוזה ו/או התחייבות אחרת ועל פי החוזה פיו
  דין. - ו/או הפרה של כל דין לרבות תקנה, צו ופסק

בקשר עם ביצוע  דרישותיהו צרכי הרשותמלוא כי הבין את  .1.4.3
ההרשאה באמצעות הזכיין, לרבות אופן הגשת הבקשה לביצוע 
ההרשאה באמצעות זכיין, לרבות אופן ניהול וביצוע עבודות 
ההתאמה ו/או השירותים וכן את זכויות הרשות בקשר לכל 
ע האמור והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנו

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

כי ישא באחריות המלאה לכך, שלא להעניק לזכיין את הזיכיון  .1.4.4
ו/או לא להתקשר עמו בכל התקשרות אחרת בקשר עם חוזה זה, 

 0 אלא לאחר שקבל לשם כך את אישור הרשות כמפורט בסעיף 
     לעיל. 

כי במסגרת הזיכיון וכחלק בלתי נפרד ממנו, ישא המפעיל  .1.4.5
באחריות לאפשר לזכיין מטעמו לעשות שימוש בשם המסחר 

רשת המסעדות / בתי קפה המשמש את המפעיל לניהול ולהפעלת 
אותה נקב  שדה התעופה הבינלאומי רמוןב היוצאיםבאולם 

המפעיל במסגרת המענה המכרז, וכל זאת במהלך כל תקופת 
 ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה).   

כי ישא באחריות להטמיע במסגרת הזיכיון הוראות בכתב  .1.4.6
המשקפות את מלוא החובות והתחייבויות המוטלות על הזכיין על 

ול במסגרת הזיכיון, בין היתר, הצהרה פי החוזה. המפעיל יכל
והתחייבות בלתי חוזרת מטעם הזכיין, לפיה הזכיין קרא והבין 
את החוזה ואת תנאיו, לרבות התחייבויות המפעיל 
והתחייבויותיו על פי החוזה; כי הוא מקבל על עצמו באופן בלתי 
חוזר את כל הוראות החוזה וכן את מלוא התנאים, החובות 

של המפעיל על פי החוזה ("גב אל גב"); כי ידוע לו  וההתחייבויות
שזכויותיו על פי הזיכיון כפופות ומותנות לזכויות הרשות על פי 
החוזה; כי על אף האמור בחוזה ובהוראות כל דין, ביצוע 
ההרשאה במקומות השירות לא תקנה לזכיין כל זכות, מכל מין 

בלת בזמן סוג שהיא, במקומות השירות למעט זכות שימוש מוג
הניתנת לביטול בכל עת על פי שיקול דעת הרשות ובהתאם 
להנחיותיה; כי הוא חייב בכל חובה המוטלת על המפעיל בהתאם 
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להוראות החוזה, ביחד ולחוד עם המפעיל, על פי שיקול דעת 
 הרשות.

לעיל,  1.4.5 למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .1.4.7
מובהר בזאת, כי על המפעיל מוטלת האחריות המלאה לכך 
שהתקשרות המפעיל עם הזכיין במסגרת הזיכיון, תהיה כפופה 
בכל מקרה, לתוקפה ולמועדיה של התקשרות הרשות עם המפעיל 

  פיכך מצהיר המפעיל ומתחייב בזאת כדלקמן:בחוזה. ל

המפעיל לא יהיה רשאי לבטל את הזיכיון בשום מקרה אלא אם  .1.4.7.1
 קבל לשם כך את אישור הרשות מראש ובכתב.

הרשות תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל  .1.4.7.2
את החוזה ו/או להורות למפעיל לבטל את הזיכיון ו/או להחליף 

 את הזכיין. 

בוטל החוזה על ידי הרשות, בכל עת ומכל סיבה שהיא, יהיה  .1.4.7.3
הזיכיון בטל ומבוטל מעיקרו ולא יהיה לו כל תוקף והמפעיל 
מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או 

 תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.

בוטל הזיכיון, בכל עת ומכל סיבה שהיא, אזי מבלי לגרוע מכל  .1.4.7.4
ומדת לרשותה על פי החוזה ו/או על פי דין, תהיה הרשות זכות הע

לעיל,  1.2.5 רשאית לפעול בכל אחד מהאופנים הנקובים בסעיף 
תה הרשות על הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. הור

ביטול הזיכיון בלבד אך לא אפשרה למפעיל להגיש בקשה נוספת 
לביצוע ההרשאה באמצעות זכיין אחר, ישא המפעיל באחריות 
המלאה והבלעדית לבצע בעצמו, את כל התחייבויותיו וחובותיו 

 על פי החוזה, במלואן ובמועדן. 

נחות כי יבצע את כל הדרוש, על אחריותו ועל חשבונו על מנת לה .1.4.8
ולהדריך את הזכיין וכן לסייע לזכיין ולהעמיד לרשותו את כל 
הניסיון, האמצעים והמשאבים הדרושים על מנת לאפשר את 
ביצוע ההרשאה באמצעות הזכיין, בהתאם לכל הוראות החוזה 
ובמועדים הנקובים לשם כך במסגרתו. מבלי לגרוע מכלליות 

לקיום ולביצוע האמור, המפעיל ישא במישרין, באחריות המלאה 
כל ההתחייבויות והחובות הנקובות בחוזה, בין היתר, באמצעות 
העמדת פיקוח בלעדי שוטף על התנהלותו של הזכיין, במהלך כל 
תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה) ועם 

 סיומן. 

כי על אף האמור בכל דין, ישא המפעיל באחריות המלאה לקיום  .1.4.9
חובות המפעיל כלפי הרשות על פי החוזה ו/או מלא התחייבויות ו

על פי כתב ההתחייבות, באמצעות הזכיין. המפעיל ישא באחריות 
המלאה לכל מעשה ו/או מחדל, מכל מין וסוג שהם, אותם יבצע 
הזכיין בקשר עם החוזה ו/או בקשר עם כתב ההתחייבות, בין אם 

, בין בוצעו בכוונה תחילה ו/או ברשלנות ו/או בכל דרך אחרת
בידיעת המפעיל ובין שלא בידיעתו, והמפעיל מוותר בזאת באופן 
בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או 
תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. למען הסר ספק מובהר 
בזאת, כי לא יהיה, בשום צורה ואופן, באישור הרשות את 

או בחתימתו על הבקשה לביצוע ההרשאה באמצעות הזכיין ו/
כתב ההתחייבות ו/או בכל התקשרות ו/או מגעים אותם תבצע 
ו/או תנהל הרשות עם הזכיין ו/או עם מי מטעמו (לרבות מתן 
הוראות שינתנו על ידי הרשות במישרין לזכיין במסגרת ולצורך 
ביצוע ההרשאה) ו/או בנקיטת הליכים מכל מין וסוג שהוא כנגד 

מנת לגרוע ו/או לשנות בשום צורה  הזכיין ו/או מי מטעמו, על
ואופן מאחריותו המלאה של המפעיל לביצוע כל הוראות החוזה, 
במלואן ובמועדן ו/או מאחריותו של המפעיל לכל מעשה ו/או 

  מחדל של הזכיין. 
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כי יפצה ו/או ישפה את הרשות ו/או את כל מי מטעמה, לפי העניין  .1.4.10
ו אובדן ו/או תשלום ומייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/א

ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהן, ישירים ו/או עקיפים, אשר יגרמו 
לרשות ו/או שבהן תידרש הרשות לשאת, לפי העניין, בשל כל 
מעשה ו/או מחדל של הזכיין ו/או בשל כל טענה ו/או תביעה ו/או 
דרישה שתעלה על ידי הזכיין ו/או על ידי מי מטעמו ו/או על ידי 

לישיים, בקשר עם הזיכיון ו/או בקשר עם הזכיין ו/או צדדים ש
 . בקשר עם הפרת כתב ההתחייבות

כי הרשות בלבד תהא רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או  .1.4.11
המגיע ו/או פיצוי שיגיעו לה על פי החוזה מהזכיין מכל תשלום 

למפעיל על פי החוזה ו/או על פי חוזים אחרים וכן תהיה גיע יש
כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן ו/או ריהוט של רשאית לעכב 

המפעיל, מכל מין וסוג שהם, להבטחת חובות הזכיין כלפיה על פי 
  החוזה ו/או כתב ההתחייבות. 

המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי  .1.4.12
הוא מודע ומסכים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות בהוראות 

זה לעיל, והוא מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר,  1 סעיף 
וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או 

תיה של דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויו
הרשות ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור, 
ובכלל האמור, לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מהרשות בשל 

 כך. 

זה ו/או באיזה מהוראותיו,  1 מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף  .1.4.13
על מנת להוות חוזה לטובת הזכיין ו/או כל מי מטעמו, ובכלל 

זה על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל חבות  1 האמור, לא יהיה בסעיף 
/או התחייבות המוטלת על הזכיין על פי החוזה ו/או על פי כתב ו

 ההתחייבות. 

מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי במהלך כל תקופת השירותים ותקופות  .1.5
ההארכה, ככל שתחולנה, ישא המפעיל באחריות לך שהשירותים יוענקו באמצעות 

ה המסחרי של , הנושאים את שמובשטח המסחרי שהוקצה לשם פעילות זוהזכיין 
רשת ה__________, אותה נקב המפעיל במסגרת הצעתו למכרז, באופן שבו יהוו 

 ה________, סניפים של רשת ________ האמורה. 

  כזכיין ביצוע ההרשאה .2

הרשות תהיה רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לאפשר  .2.1
אותה נקב במסגרת המסעדות/בתי קפה למפעיל לבצע את ההרשאה, כזכיין של רשת 

"), והכול בכפוף לתנאים ולהוראות הזכייןזה להלן: " 2 המענה המכרז (בסעיף 
  . זה להלן 2 המפורטות בסעיף 

ו/או במהלכה של  ההתקשרותבוטל הזיכיון, בכל עת, קודם למועד תחילת תקופת  .2.2
, וזאת מכל סיבה התקשרות ו/או במהלך תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)תקופת ה

מחדל של נותן הזיכיון, תהא הרשות רשאית לבצע  שהיא, לרבות בשל מעשה ו/או
  את כל אחת מהפעולות כדלקמן (כולן או חלקן), לפי העניין:

לאפשר למפעיל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את מתן השירותים  .2.2.1
מנותן (או שירותים דומים), בעצמו ו/או באמצעות קבלת זיכיון 

שות. הרשות חלופי, והכול באופן ובתנאים אותם תקבע הר זיכיון
תהיה רשאית, כתנאי לאישור הזיכיון הנוסף, לדרוש מהמפעיל, כי 

הזיכיון  העתיד  /הסכםימציא לרשותה ולהערותיה את מסמך
להיערך בין המפעיל לבין נותן  הזיכיון. דרשה הרשות את 

הזיכיון כאמור, ימציא המפעיל לרשותה את  /הסכםמסמך
ת ממועד דרישתה שעו 24 -הזיכיון לא יאוחר מ /הסכםמסמך
 . כאמור
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לבטל את החוזה ו/או לצאת למכרז חדש ו/או להעניק את  .2.2.2
ההרשאה (כולה ו/או חלקה) ו/או הרשאה דומה לכל צד שלישי 
שהוא, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות, במועד 

  . ובאופן שיקבע על ידה

לחלט את לעיל,  2.2.1 -2.2.2 מבלי לגרוע מהוראות סעיפים  .2.2.3
ערבות החוזה, לפי העניין, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של הרשות 

ע נזקים ו/או סעדים נוספים, ומבלי לגרוע מזכותה של לתבו
הרשות לחלט את הערבויות כאמור בשל כל הפרה אחרת ו/או 
נוספת, מכל מין וסוג שהיא, של איזה מהתחייבויות המפעיל, 

  . וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות

החליטה הרשות לבטל את החוזה ו/או לצאת במכרז חדש ו/או להעניק את ההרשאה  .2.3
(כולה ו/או חלקה) ו/או הרשאה דומה לצד שלישי אחר, לפי העניין, תהיה הרשות 
משוחררת מכל התחייבות כלפי המפעיל, וזאת מבלי שתהיה למפעיל כל טענה ו/או 

כאי לכל פיצוי ו/או שיפוי, מכל תביעה, מכל מין וסוג שהוא, ומבלי שהמפעיל יהיה ז
  מין וסוג שהוא, בקשר לכך. 

למען הסר ספק מובהר בזאת שלא יהיה בהסכמת הרשות למתן השירותים על ידי  .2.4
כדי להקנות לנותן הזכיון זכויות כלשהן  זה 2 לפי סעיף  המפעיל באמצעות זיכיון

במסגרת ההרשאה למתן השירותים ו/או לשימוש במקומות השירות, והרשות תהא 
ו/או לצד שלישי אחר ליתן את השירותים שלא במסגרת  למפעילרשאית, להתיר 

יהיו כל תביעות ו/או דרישות  ןהזיכיוהזיכיון או במסגרת זיכיון אחר, מבלי שלנותן 
 ו/או טענות בעניין זה כנגד הרשות. 

המפעיל ישא באחריות הבלעדית, לפצות ו/או לשפות את הרשות, מייד עם דרישתה  .2.5
ו/או בגין כל נזק  ןהזיכיוהראשונה, בגין כל סכום אותו תידרש הרשות לשלם לנותן 
מין וסוג שהן, אשר תעלה אשר יגרם לרשות, בקשר עם כל תביעה ו/או דרישה, מכל 

ו/או על ידי כל מי מטעמו,  ןהזיכיוכנגד הרשות ו/או כנגד כל מי מטעמה, על ידי נותן 
וזאת בין במועד הקודם לתקופת ההתקשרות, בין במהלכה ובין לאחר תקופת 

 ההתקשרות.

מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי במהלך כל תקופת השירותים ותקופות  .2.6
ך שהשירותים יוענקו באמצעות כולנה, ישא המפעיל באחריות לההארכה, ככל שתח

, הנושאים את שמה המסחרי של רשת פעילות זוהשטח המסחרי שהוקצה לשם 
ה__________, אותה נקב המפעיל במסגרת הצעתו למכרז, באופן שבו יהוו 

 ה________, סניפים של רשת ________ האמורה.
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  נוסח כתב התחייבות ושיפוי

  
  __________תאריך:                  לכבוד

  רשות שדות התעופה
  70100גוריון -נמל התעופה בן 137ת.ד. 

  

 הנדון: כתב התחייבות ושיפוי

"), עם הרשותרשות שדות התעופה (להלן: " וביום _______, התקשרה  הואיל
מכרז  נשוא "), בהסכם הרשאההמפעיל______________ (להלן: "

ל כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי ____________________, ע
  ;)"החוזהלהלן, יחדיו:  "(מתנאיו 

' וכחלק בלתי נפרד מכתב נספח אהעתק החוזה, כפי שנחתם עם המפעיל, מצורף כ  
  התחייבות ושיפוי זה.   

והרשות נענתה לבקשתו של המפעיל ושל הח"מ, לפיה יבצע את ההרשאה נשוא החוזה   והואיל
בהתאם ובכפוף להוראות  ל"), הכוהזכייןהח"מ כזכיין מטעמו (להלן: " באמצעות

החוזה, להוראות הרשות כפי שינתנו מעת לעת, ובהתאם להתחייבות הזכיין בכתב 
  ");כתב ההתחייבותהתחייבות ושיפוי זה להלן (להלן: "

  כדלקמן:בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר, מצהירים ומתחייבים  ,לפיכך, אנו הח"מ

, ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט ולא ננקטה נגדו כיין מנהל עסקיו כדין בישראלהז .3
או  ו, מחיקתו, חיסול עסקיו, כל פעולה שמטרתה ו/או תוצאתה האפשרית הנה פירוקונגד

   תוצאה דומה אחרת.

ו של אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי ייסוד .4
; הנקובות בחוזה ובכתב ההתחייבותהתחייבויות מלוא הולביצוע  למתן השירותים הזכיין
אינו כפוף לכל התחייבות, לרבות התחייבות מותנית, המנוגדת להתחייבויותיו על פי  הזכיין

ו/או בביצוע התחייבויותיו על  כתב ההתחייבותואין בחתימתו על וכתב ההתחייבות חוזה ה
פרה של חוזה ו/או התחייבות אחרת ו/או הפרה של כל דין , משום הועל פי החוזה פיו

  דין. -לרבות תקנה, צו ופסק

לא יהיה בהמצאת מידע ו/או מסמכים לרשות ו/או באישורם ו/או באישור הבקשה למתן  .5
לחוזה,  5.14.2שירותים באמצעות זכיין ו/או באישור הזיכיון על ידי הרשות כמפורט בסעיף 

בכל אחריות ו/או חובה ו/או התחייבות המוטלות על הזכיין  על מנת לגרוע ו/או לפגוע
בהתאם להוראות החוזה ו/או הוראות כל דין, כמו גם שלא יהיה באמור על מנת להטיל על 
הרשות אחריות כלשהי. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, הזכיין מצהיר 

בזיכיון שהוענק על ידי המפעיל  ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי לא יהיה
ו/או בתנאיו, בין אם הומצא לרשות ו/או אושר על ידה ובין אם לאו, על מנת לפגוע ו/או 
לגרוע בשום צורה ואופן מחובות ו/או התחייבויות המפעיל והזכיין על פי החוזה וכי כל 

לגרוע,  תנאי כאמור ו/או הנחייה שתינתן במסגרת הזיכיון, אשר יש בהם לפגוע ו/או
במישרין ו/או בעקיפין בחובות והתחייבויות המפעיל ו/או הזכיין על פי הוראות החוזה, 

	תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה כל תוקף.

בקשר עם הפעלת השירותים כזכיין מטעם  דרישותיהו צרכי הרשותמלוא הבין את הזכיין  .6
וותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן המפעיל, לרבות זכויות הרשות בקשר עם האמור והוא מ

	. יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך
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לעיל, הזכיין בחן וקרא בעיון רב כבעל מקצוע וכן  5 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .7
הבין את החוזה וכתב ההתחייבות על כל תנאיהם, בין היתר כמפורט בנספח ההוראות 
לביצוע ההרשאה באמצעות זכיין, לרבות זכויות הרשות וכן התחייבויות הזכיין 

	תחייבויות המפעיל על פיו, והוא מצהיר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:וה

כי הוא מסכים ומקבל על עצמו באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר את תנאי והוראות  .7.1
החוזה במלואם ובמועדם, ובכלל האמור מקבל הזכיין על עצמו את כל חובות 

יג ולכל דבר ועניין בקשר עם החוזה והתחייבויות המפעיל ("גב אל גב"), ללא כל סי
וביצוע כל הוראותיו, במלואן ובמועדן, לרבות אך מבלי לגרוע בעניינים דלהלן: 
תקופת ההתקשרות ומועדיה (לרבות תקופת ההתאמה, תקופת ההרשאה ותקופות 

וכן לרבות אפשרות הביטול וההפסקה הזמנית של תקופת ההתקשרות וכן  ההארכה
לוק יד הנקובים בחוזה; ההתקשרות ותנאיה (לרבות לעניין מנגנוני הפינוי וסי

הוראות השירות והתפעול); טיב, כשרות ומחירי המוצרים; הוראות לעניין מקומות 
השירות והשטח הציבורי, לרבות הציוד הקבוע והנייד, השימוש בהם והתנהלות 

ת היתרים הזכיין באמצעותם; ימי ושעות הפעילות, פרסום וקידום מכירות; רישיונו
ושמירת הדינים; עובדי הזכיין ומעמד הזכיין כלפי הרשות כקבלן עצמאי; תשלום 
דמי ההרשאה ותשלום בגין שירותים, לרבות מנגנוני התשלום, ההתחשבנות, 
ההצמדה ואופן ניהול הספרים; תשלום דמי פיגורים ופיצויים מוסכמים; אחריות 

סודיות; ביצוע באמצעות אחר;  וביטוח; ערבות בנקאית העמדתה ותנאיה; שמירת
הוראות לעניין הפרות חוזה; איסור הסבה והמחאה; קיזוז ועיכבון, בלעדיות 
וכיו"ב). מובהר, כי ביצוע התחייבויות ואחריות הזכיין על פי כתב ההתחייבות ועל פי 
החוזה, כלפי הרשות, הנן נפרדות ובלתי תלויות בביצוע התחייבויות המפעיל על פי 

 החוזה.

זכיין ישא באחריות המלאה לכל מעשה ו/או מחדל, מכל מין וסוג שהם, אותם ה
יבצע בקשר עם החוזה ו/או בקשר עם כתב ההתחייבות. למען הסר ספק מובהר 
בזאת, כי לא יהיה, בשום צורה ואופן, בכל התקשרות ו/או מגעים אותם תבצע ו/או 

וראות שינתנו על ידי תנהל הרשות עם המפעיל ו/או עם מי מטעמו (לרבות מתן ה
הרשות במישרין למפעיל במסגרת ולצורך מתן השירותים) ו/או בנקיטת הליכים 
מכל מין וסוג שהוא כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו, על מנת לגרוע ו/או לשנות בשום 
צורה ואופן מאחריותו המלאה של הזכיין לביצוע כל הוראות החוזה, במלואן 

 כיין לכל מעשה ו/או מחדל אותם ביצע. ובמועדן ו/או מאחריותו של הז

כי על אף האמור בחוזה ו/או בהוראות כל דין, מתן השירותים במקומות השירות לא  .7.2
תקנה לזכיין כל זכות, מכל מין סוג שהיא, במקומות השירות למעט זכות שימוש 
 מוגבלת בזמן הניתנת לביטול בכל עת על פי שיקול דעת הרשות ובהתאם להנחיותיה.

יון וכל התקשרות המפעיל עם הזכיין בקשר עם החוזה, כפופים בכל מקרה, לתוקפה הזיכ .8
ולמועדיה של התקשרות הרשות עם המפעיל כמפורט בחוזה, וכן לאישור תוקפו של הזיכיון 
על ידי הרשות. הרשות בלבד תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את 

את הזיכיון ו/או להורות למפעיל להחליף את הזכיין.  החוזה ו/או להורות למפעיל לבטל
בנסיבות בהן יבוטל החוזה ו/או בנסיבות בהן תורה הרשות על ביטול הזיכיון ו/או החלפת 
הזכיין בהתאם להוראות החוזה, בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה, יהיה 

ן מוותר בזאת, וכן יהיה מנוע הזיכיון בטל ומבוטל מעיקרו ולא יהיה לו שום תוקף, והזכיי
ומושתק מלטעון כנגד הרשות, כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן, בקשר לכך. ביטול 
הזכיין את הזיכיון, או הפרת הזיכיון על ידי הזכיין, יהווה לכל דבר ועניין הפרה של כתב 

  ההתחייבות וכן הפרה של התחייבויות הזכיין על פי החוזה.   

ה ליתן את השירותים באמצעות הזיכיון אינו מעמיד את הזכיין כצד לחוזה, מתן ההרשא .9
חלף ו/או ביחד עם המפעיל, אלא כמי שנושא, ביחד ולחוד עם המפעיל בכל חובות 
והתחייבויות המפעיל על פי החוזה כלפי הרשות וכלפי כל מי מטעמה. הזכיין מוותר בזאת 

העלות כנגד הרשות, כל טענה ו/או תביעה מכל באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מל
  מין וסוג שהן שמקורה בזכות המפעיל על פי החוזה.

זה לעיל, הזכיין מוותר בזאת באופן בלתי חוזר, וכן  9 מבלי לגרוע מכלליות אמור בסעיף 
יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה שעניינה כל זכות ו/או סעד שיעמדו 

של צו מניעה לזכיין (ככל שיעמדו) כלפי הרשות ו/או כלפי מי מטעמה, לרבות זכות לסעד 
זמני ו/או קבוע וכי על אף האמור בכל דין, יהיה רשאי הזכיין להעלות כל טענה ו/או תביעה 
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בקשר עם החוזה ו/או בקשר עם פעילותו במסגרת הזיכיון במישרין כנגד המפעיל בלבד 
והרשות לא תשא בשל האמור בכל אחריות שהיא. הזכיין מצהיר ומחייב, כי הוא מודע 

עותו והשלכתיו של ויתור כאמור ומצהיר שלא נפעל למימושה של כל זכות ומבין את משמ
  כאמור, גם אם יקבע שזכות כזו עומדת לנו על פי דין. 

כל ההליכים, הסעדים והתרופות שעומדים לרשות כנגד המפעיל על פי החוזה ו/או על פי  .10
זאת, כי לא יהיה דין, יעמדו לרשות גם כלפי הזכיין, ביחד ולחוד. למען הסר ספק מובהר ב

בהתקשרות הישירה שבין הרשות והמפעיל בחוזה על מנת לגרוע ו/או לפגוע באחריות 
הזכיין ו/או בזכויות הרשות כלפי הזכיין על פי החוזה ו/או על פי כתב ההתחייבות ו/או על 

  פי דין. 

כתנאי לקבלת הרשאה למתן השירותים (לרבות עבודות ההתאמה, לפי העניין), ימציא  .11
	כיין לרשות במועד חתימת כתב התחייבות זה, את המסמכים הבאים:  הז

ערבות בנקאית אוטונומית ומקורית, כמפורט בחוזה ובהתאם לתנאיו, להבטחת  .11.1
ערבות על מלוא הסכום מלוא התחייבויותיהם של המפעיל והזכיין, ביחד ולחוד. 

וין, במפורש, כאשר שמם המלא של המציע והזכיין יצ, הזכייןהאמור תינתן לבקשת 
בכתב הערבות. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית בכל עת ועל 
פי שיקול דעת הבלעדי, לחלט את הערבות האמורה, מבלי שתידרש לפנות בדרישה 

 מוקדמת למפעיל, ומבלי שתהיה לנו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך

, להבטחת מלוא אישורי ביטוח תקפים, כמפורט בחוזה ובהתאם לתנאיו .11.2
 התחייבויותיהם של המפעיל והזכיין, ביחד ולחוד. 

כמו כן, ידוע לזכיין כי תנאי להענקת הזיכיון הוא שבמהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או  .12
תקופות ההארכה (ככל שתחולנה), תוענק לו זכות מטעם המפעיל לעשות שימוש בשם 

	המסחר שבאמצעותו מעניק המפעיל זיכיונות לשאר המסעדות אותן הוא מנהל.   

כל מי מטעמה, לפי העניין ומייד עם דרישתה הזכיין יפצה ו/או ישפה את הרשות ו/או את  .13
הראשונה, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או תשלום ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, ישירים 
ו/או עקיפים, אשר יגרמו לרשות ו/או שבהן תידרש הרשות לשאת, לפי העניין, בשל כל 

בקשר עם החוזה ו/או מעשה ו/או מחדל של המפעיל ו/או של הזכיין ו/או של כל מי מטעמם 
כתב ההתחייבות ו/או בקשר עם מתן השירותים על פיו, לרבות בשל כל טענה ו/או תביעה 
ו/או דרישה שתעלה על ידי המפעיל ו/או על ידי מי מטעמו ו/או על ידי צדדים שלישיים, 
בקשר עם הזיכיון ו/או בקשר עם הזכיין, והזכיין מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק 

	לות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. מלהע

לחוזה, הרשות בלבד תהא רשאית לקזז ו/או לעכב  37מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 
גיע יהמגיע ו/או שכל תשלום ו/או פיצוי שיגיעו לה על פי החוזה מהמפעיל מכל תשלום 

כן תהיה רשאית לעכב כל נכס הבנקאית וו/או לחלטם מתוך הערבות לזכיין על פי החוזה 
ו/או ציוד ו/או מתקן ו/או ריהוט של הזכיין, מכל מין וסוג שהם, להבטחת חובות המפעיל 

  כלפיה על פי החוזה. 

הזכיין מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי הוא מודע ומסכים  .14
מוותר בזאת באופן  לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות בהוראות כתב ההתחייבות, והוא

סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, 
מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות ו/או כתוצאה מהשלכותיה של 
הפעלת סמכות כאמור, ובכלל האמור, לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מהרשות בשל 

	 כך.

מובהר בזאת, כי אין באמור בכתב ההתחייבות ו/או באיזה מהוראותיו, על מנת להוות  .15
חוזה לטובת המפעיל ו/או כל מי מטעמו, ובכלל האמור, לא יהיה בכתב ההתחייבות על מנת 
לגרוע ו/או לפגוע בכל חבות ו/או התחייבות המוטלת על המפעיל על פי החוזה ו/או על פי 

	כתב ההתחייבות. 

חים המופיעים בכתב התחייבות זה תהא אותה משמעות שיש להם בחוזה אלא אם למונ .16
  הקשר הדברים ו/או הדבקם מחייב אחרת.
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  :ולראיה באנו על החתום, היום ____________

, __________________, __________________ באמצעות:____________________, 
  המוסמכים לחתום בשמה ובמקומה. 

  
  אישור עו"ד 

אני, עו"ד _______________ מאשר, כי הסכם זה נחתם על ידי מורשי החתימה בזכיין ועל ידי 
המוסמכים לחתום ולחייב את הזכיין על פי מסמכי ההתאגדות שלו בכל ההתחייבויות המפורטות 

  בכתב התחייבות ושיפוי זה.

  

  חתימה וחותמת    תאריך
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