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  ח ו ז ה    ה ר ש א ה 
  

הסעת נוסעים בנסיעות מתן שירותים של לקבלת הרשאה ל
  לכל חלקי הארץבגין הגבול ממעבר  במוניות מיוחדות

  

  
  

  רשות שדות התעופה,    ב י ן:
  ,1977-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-תאגיד על    
  70100גוריון -, נמל התעופה בן137ת.ד.     
  ")הרשות(להלן: "    
  מצד אחד;                    

  
      ל ב י ן:

  
  

פי חוק רשות שדות התעופה -והרשות היא המחזיקה, המשתמשת והמנהלת, על  ה ו א י ל:
, את מסופי הגבול היבשתיים, על כל מתקניהם, 1980- (הוראת שעה), התש"ם

  ");המסוף(להלן: "בגין הגבול יבשתי בנייניהם, ומבניהם, ובין היתר את מסוף 

 156201//070/00/503פומבי מס' מכרז "פרסמה הרשות את  29.12.2016וביום   והואיל
למתן שירותים של הסעת נוסעים במוניות, בנסיעות מיוחדות,  קבלת הרשאה
") והצעתו של המפעיל הוכרזה המכרז" (להלן: "לכל חלקי הארץבגין ממעבר הגבול 

  ;כהצעה הזוכה במכרז

 המכרז סמכי במ ותהכלולוהתחייבויותיו , הצהרותיו בהליךהמפעיל  להצעתובכפוף   והואיל
המפורטות לעיל ולהלן בחוזה, מעניקה וההתחייבויות ההצהרות  ובכלל זאת:

 הסעת נוסעים בנסיעות מיוחדותמתן השירותים של רשאה להלמפעיל הרשות 
בכפוף לשאר ל והכ), (כהגדרת מונחים אלה להלן לכל חלקי הארץ במסוף במוניות

   ההוראות, המגבלות והתנאים המפורטים בחוזה;

  
  :לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

  
  מבוא ונספחים

  
  המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ויקראו ביחד עמו.  .1

  
  פרשנות

  
  .1981-לחוק הפרשנות, התשמ"א 29על חוזה זה יחול סעיף   (א)  .2

  
כותרות סעיפי החוזה נועדו לצרכי הנוחות בלבד, ולא יהיה בהן כדי לשמש פירוש   (ב)  

  לסעיפי החוזה ו/או כדי להשפיע על תוכנם.
  

  תשלום לרשות עבור קבלת ההרשאה למתן השירות; -  "דמי הרשאה"    
  

"דמי הרשאה     
 משולבים
  "שנתיים

  

ואת  , את דמי השימושהכולל את דמי ההרשאה שנתי תשלום -
  ; להלן)  םדמי השירותים בגין מקומות השירות (כהגדרת

  

"דמי הרשאה     
משולבים 

  בסיסיים" 

 כדמי הרשאה משולבים, במכרזהמפעיל בהצעתו אותו נקב סכום  -
שנת חוזה בת  בגין ,על ידי המפעיל לרשות מואשר ישול, בסיסיים

 וזאת עבור קבלת ההרשאה חודשים קלנדאריים מלאים, 12
  .למתן השירותים

  "דמי שימוש"    
  

-  
  

נוספים,  שירות תשלום לרשות בגין ההרשאה לשימוש במקומות
בהתאם לתעריפים שקבעה הרשות וכפי שהם ככל שיוקצו 

  ;מתעדכנים מעת לעת
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תשלום עבור אחזקת מבנים של מקומות השירות, עבור מיזוג  -  "דמי שירותים"    
בהתאם נוספים, ככל שיוקצו  אויר, והכל לגבי מקומות שירות
   ;כפי שהם מתעדכנים מעת לעתלתעריפים אשר קבעה הרשות ו

  
"דמי שירותים     

  נוספים"
  

  ; בהתאם לתעריפי תעו"זתשלום לרשות בגין צריכת חשמל  -
  

"הוראות כל     
  דין"

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

במפורש בחוזה ובנספחיו  ובין שאוזכר ל, והכויעודכנו מעת לעת
  ;ובין אם לאו

  
  חוזה זה; -  "החוזה"    

  
  ;בהליך הזמנת ההצעותטופס הזמנת הצעות  -  "הטופס"    

  
התעופה שנחקקו מכח הוראות חוק רשות כללי רשות שדות  -  "הכללים"    

  ;1977-שדות התעופה, התשל"ז
  

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

  

 "המדד הבסיסי"     
  

  .  1.1.2017יוםהמדד הידוע ב -

   ;מטעמואו מי /ו סמנכ"ל מסופים ושתפ"א  -  "המנהל"    
  

  ;בישראל רשות שדות התעופה -  "הרשות"    
  

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות),  -  "הצו"    
  , וכפי שישתנה מעת לעת; 2004-התשס"ה

  
או  "השירות"    

  "השירותים"
 מעברמהסעות נוסעים בנסיעות מיוחדות במוניות שירות של  -

  ;לכל חלקי הארץ בגין הגבול 
  

  -  "מונית"    
  

  כהגדרתה בפקודת התעבורה [נוסח חדש];

 ם למרחק, זמןאבהת תימונבן לקביעת שכר הסעה קמית -  "הונ"מ    
- , כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ"אהנסיעה וההמתנה

1961;  
  

"מורשה     
  חתימה"

  

מי שמוסמך לחייב בחתימתו, לכל דבר ועניין, את המפעיל, מי  -
שמוסמך לחתום בשם המפעיל על החוזה ומי שמוסמך לחייב 

  בחתימתו את המפעיל בכל הקשור למתן השירות בפועל;
  

  -  מפעיל"ה"מנהל     
  

, או פקיד, 1999-נושא משרה, כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט
כהגדרתו בפקודת האגודות השיתופיות, אם המפעיל הוא אגודה 

  את מתן השירות; שיתופית, וכן כל מי שינהל בפועל
  

נקודת איסוף "    
  "נוסעים

  

-  
  

נקודת איסוף נוסעים שייעד המנהל לצורך איסוף הנוסעים 
בנסיעות נשוא חוזה זה, ככל שתוקצה בסמוך לשער הכניסה 

או בכל מקום אחר אשר יקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי  מסוף, ל
  ;המנהל

"מקומות     
  השירות"

  

-  
  

במסוף, ככל שתוקצה למפעיל בסמוך לשער נקודת איסוף נוסעים 
הכניסה למסוף או בכל מקום חלופי אחר אשר יקבע עפ"י שיקול 
דעתו של מנהל המסוף, לשם מתן השירות, וכן כל מקום שירות 

, לפי שיקול דעתה הבלעדי אחר, נוסף או חלופי שיינתן למפעיל
לצורך ו ,במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים של הרשות,

  .השירותמתן 
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"מקומות שירות     
  נוספים" 

, לפי שיקול דעתה כל מקום שירות אחר, נוסף שיינתן למפעיל -
 ,במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים הבלעדי של הרשות,

, בגינו ישלם המפעיל, דמי שימוש, דמי לצורך מתן השירותו
שירותים ודמי שירותים נוספים בהתאם לתעריפי הרשות, כפי 

  מעת לעת. שיתעדכנו
  

"נסיעה     
  מיוחדת"

  

  נסיעה במונית שעומדת כולה לרשות מזמין הנסיעה; -

  "הרשות"ציוד     
  

-  
  

כל הפריטים המצויים במשרד אותו הקצתה הרשות למפעיל, כפי 
שימסרו על ידי הרשות לידי המפעיל לשימושו במהלך השוטף של 

הכל מתן השירותים, ואשר יהיו ויוותרו רכושה של הרשות, 
  לחוזה המהווה חלק בלתי נפרד הימנו;  'דנספח כמפורט ב

  
"ריבית     

  בסיסית"
 בהוראהריבית חודשית בשיעור ריבית החשב הכללי, כהגדרתה  -

ספר מינהל כספי, המפורסם על - להוראות תכ"ם 3.3, סעיף 3.1.1
  ;ידי החשב הכללי במשרד האוצר

  
  "ריבית פיגורים"    

  
  מחצית האחוז לחודש;ריבית בסיסית בתוספת  -

 490רישיון לנסיעה מיוחדת שניתן למונית, כהגדרתו בתקנה  -  "רישיון הסעה"    
   ; ) לתקנות התעבורה (כהגדרתן להלן)1(א)(

  
  " "מסוף    

  
-  

  
  ;בגין הגבול מסוף מעבר

  -  "שנת חוזה"    
  

משנות תקופת השירותים (כהגדרתה להלן),  קלנדאריתכל שנה 
בדצמבר שלאחריו,  31יום בינואר ומסתיימת ב 1יום המתחילה ב

הראשונה של תקופת השירותים,  הקלנדאריתלמעט השנה 
המתחילה במועד תחילת תקופת השירותים (כהגדרתה להלן) 

 הקלנדאריתבדצמבר של אותה שנה, והשנה  31ומסתיימת ביום 
האחרונה של תקופת השירותים (או שנת ההארכה האחרונה, לפי 

בינואר של אותה שנה ומסתיימת  1ביום תחילה העניין), המ
או תקופות ההארכה, ככל במועד סיום תקופת ההתקשרות 

   ;שתחולנה, מכל סיבה שהיא
  

"תקנות     
  התעבורה"

  

  ;1961- תקנות התעבורה, התשכ"א -

  ייצוג
  
ידו (ב) לעיל, או מי שיוסמך על 2נציג הרשות לצרכי החוזה הינו המנהל כהגדרתו בסעיף   (א)  .3

  "): נציג הרשותבכתב (להלן: "

נציג הרשות רשאי לפעול באמצעות גורמים נוספים אשר ימונו מטעמו לשם כך. הרשות   (ב)  
רשאית להחליף, מפעם לפעם, את נציגה האמור לעיל או להוסיף עליו אחרים. הודעה 

  כאמור על החלפה או הוספה כאמור תישלח בכתב למפעיל.

ל עניין שהמפעיל רשאי ו/או חייב לעשותו לפי החוזה, הוא אותו אדם בא כח המפעיל, לכ  )ג(  
שימלא בתאגיד המפעיל, מזמן לזמן, את התפקיד של המנהל הכללי שלו. המפעיל רשאי 
להחליף, מפעם לפעם, את בא כוחו הנ"ל, וכן לקבוע בנוסף עליו בא כח לכל עניין הנדון 

  , לרשות.בחוזה, ובלבד שנתן הודעה על כך, מראש ובכתב
  

  ההתקשרות
  
) לעיל, בתנאים ב(2בסעיף משנה  והרשות מרשה בזה למפעיל לקיים ולתת את השירות, כהגדרת  .4

ובאופן כמפורט בחוזה להלן, והמפעיל מקבל על עצמו את מתן השירות, הכל בהתאם לתנאים 
  ולהוראות המפורטים בחוזה, על נספחיו.
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  תקופת החוזה
  
") ועד תום תקופת תקופת החוזהשל החוזה תהא מיום חתימתו (להלן: "תקופת תוקפו   (א)  .5

  ההרשאה למתן השירותים. 
יום מהחל פי החוזה שייחתם עם המפעיל תהיה -עללמתן השירותים, תקופת ההרשאה     

הרשאה למתן תקופת ה(להלן: "חודשים ממועד זה  36ותסתיים בתום  1.3.2017
   ").השירותים

    
  (ב)

, בעקבות החלטה שתתקבל לשם לעיל, הרשות תהיה רשאית(א)  5 בסעיף על אף האמור
דחיית תחילת מועד תחילת תקופת בכתב, על מראש ולהודיע למפעיל,  כך ברשות,

והמפעיל מוותר השירותים תקופת ההרשאה למתן  ו/או על דחיית תחילתה ההתקשרות 
בעניין זה טענה כלשהי בזאת באופן בלתי חוזר מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או 

  .ובקשר לכך

    
  (ג)

(א) לעיל היה ותנועת הנוסעים היוצאים מהמסוף תפחת 5כמו כן, ועל אף האמור בסעיף 
תנועת (להלן " 300,000עת הנוסעים היוצאים של מתנו 50%בשיעור הגבוה משיעור של 

מראש יום  120הנוסעים הבסיסית"), יהיה רשאי המפעיל להודיע לרשות בהודעה של 
  ובכתב על רצונו לסיים את תקופת מתן השירותים.

  :הארכת תקופת ההרשאה למתן השירותים  (ג)  
    )1  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

פי שיקול דעתה הבלעדי, המלא והסופי, להאריך את תקופת -, עלהרשות זכאית
ההרשאה למתן השירותים, בתקופה נוספת או בתקופות נוספות, שאורכן הכולל 

תקופת חודשים, בכל תמהיל שתקבע הרשות (להלן: " 24עלה על לא י
  .")ההארכה

  

הרשות תהא רשאית להתנות את הארכת תקופת ההרשאה למתן השירותים 
בהגדלת דמי ההרשאה המשולבים כפי שהוצעו על ידי המפעיל בהצעתו להליך 

  הזמנת הצעות.
תעשה במתן הודעה בכתב  כאמור לעיל הארכת תקופת תוקפו של החוזה

) ימים לפני תום תקופת החוזה, שישים( 60מהרשות למפעיל, שתימסר לו לפחות 
תתארך תקופת  -ובה תצוין תקופת ההארכה הנדרשת. ניתנה הודעה כאמור 

החוזה באמצעות ההודעה, לתקופה הנקובה בהודעה, והחוזה, על תנאיו 
רות, אלא אם קבעה הרשות והוראותיו, יחול גם בתקופת ההארכה של ההתקש

  ., כאמור לעילאחרת
  

  תנאי מתן השירות
  
במתן השירות יפעלו המפעיל והנהגים בהתאם לכל הוראות המפורטות בנספח   (א)  .6

  לחוזה זה.  'אנספח  השירות והתפעול
  

במסוף ובמקומות השירות אשר יועמדו לרשות המפעיל ביום תחילת מתן השירות   (ב)  
(ב) לעיל), ינוהל על ידי 2מתן השירות ובמקומות השירות (כהגדרתם בסעיף משנה 

מנהל מטעם המפעיל אשר ימונה על ידו, אך ורק לצורך ולשם מתן השירותים נשוא 
  חוזה זה. 

  
הזמנת  אחראי להסדרת מתן השירות יהיההמפעיל מתחייב בזאת, כי המנהל מטעמו  (ג) 

חניית על  כמו כן המנהל מטעם המפעיל יפקח  ,הנדרשות לשם מתן השירותמוניות 
על התנהגות הנהגים בזמן ההמתנה ובמהלך איסוף ויפקח נקודת האיסוף המוניות ב
  . ככל שיידרש בהתאם להוראת המנהל הנוסעים

 
למתן השירותים וככל שיידרש על פי המפעיל מתחייב כי במהלך תקופת ההרשאה   (ד) 

הוראות החוק, יעסיק בתאגידו קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב מינוי כדין מאת 
  דרש.ימשרד התחבורה, אגף קציני בטיחות בתעבורה, ככל שי

  
לחוזה יובאו  6-8והוראות סעיפים  השירות והתפעולהמפעיל מתחייב שהוראות נספח   )ה(  

לידיעתם של כל הנהגים שיתנו את השירות, ושכל הנהגים שיפעלו במסגרת מתן 
  .שירות והתפעולהשירות יפעלו בהתאם להוראות החוזה ונספח ה
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המפעיל מתחייב לקיים, במסגרת מתן השירותים, אחר הוראות נספח הבטיחות    (ו)  
וכן בהתאם להוראות נספח הביטחון המצורף  ,'בכנספח והגהות, המצורף לחוזה 

  .'גכנספח לחוזה 
  

  הדינים  (ז)  
  

במתן השירות ימלא המפעיל אחר הוראות כל דין, ובמיוחד אחר הכללים  )1(  
וההוראות שניתנו או שהתפרסמו מזמן לזמן על ידי הרשות או על ידי כל גוף 

יהיה אחראי לכך  מסוף וכל הקשור בו. המפעילהמוסמך אחר לגבי סדרי 
משיו והבאים מכוחו ימלאו אחר כל האמור בסעיף משנה תשכל עובדיו, מש

  זה.
 

נשוא חוזה זה חלים שירות העל ), 1(ז)(6מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף  )2(  
הוראות , 1961פקודת התעבורה, תקנות התעבורה התשכ"א ויחולו הוראות 

, 1957-, התשי"חנסיעה במוניות) (מחיריחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים 
 -צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעה באוטובוסים ובמוניות), התשל"ד

, צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת 1974
וחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,  1985-והשכרת רכב), התשמ"ה

נוגע למתן השירות נשוא , והצווים שהוצאו מכוחם, בכל ה1996-התשנ"ו
  חוזה זה. 

 
המפעיל מתחייב ליתן את השירות בכל ימות השנה ושעות היממה בהם מתקיימת   )ח(  

בהתאם להוראות , נספח השירות והתפעול, ו'אכמפורט בנספח  מסוףבפעילות 
  המנהל, כפי שיהיו מעת לעת. 

לעיל, במהלך כל תקופת החוזה ו/או תקופת  זהכי מבלי לגרוע מהוראות סעיף 
 בטלפון כולל, בטלפון, במשרד זמיןיהיה  אשר, מטעמו נציג המפעיל יעסיקההארכה 
 לדווח הרשות תוכל שבו באופן וזאתכל תקופת מתן השירות,  במשך, סלולארי

 אירוע כל, לגרוע ומבלי לרבות, השירותים ממתן הנובע או/ו הנוגע עניין כל על מפעילל
 ואשר השירותים מתן עם בקשר או/ו במהלך או/ו במסגרת יגרמו אשר תקלה או/ו

  . טיפולו את ידרשו

  
או כל אמצעי תקשורת  מכשיר קשר תקין במקום השירותהמפעיל מתחייב להתקין   )ט(  

תחנת המוניות של המפעיל. המפעיל יהיה אחראי, על חשבונו, לתקינותו  עם אחר
  תחזוקתו.לו

  
במספר מספיק , מוניותהעוברים במסוף ימתינו לנוסעים כי המפעיל מתחייב לכך   )י(  

מוניות  באותה  3- לא יותר מ, ובכל מקרה ימתינו מהמסוףעבור כל המבקשים לנסוע 
מוניות בשעות העומס תותר חניית  .ימתינו ברציף החניההעת, זמינות. המוניות 

אם יידרשו, יהיו וניות נוספות, ממתינות נוספות, הכל בהתאם להוראות המנהל. מ
   נסיעה (לרבות בשעות העומס) ממסוף.דקות  10 א יעלה על, בטווח שלנותזמי

  
המפעיל מצהיר שידוע לו שמספר המוניות שיידרשו לצורך מתן השירות יכול וישתנה   )יא(  

והרשות תהא רשאית, לשנות הדרישה  .במסוףבביקוש למתן השירות לשינוי בהתאם 
  מוניות. 8 -לעת אף מעבר למעת 

  
      

  
, וכן מנהל המפעילהמפעיל מתחייב שכל הנהגים שיתנו את השירות יצייתו להוראות   )בי(  

תנו על ידי האחראים על הבטחון ברשות ניפעלו בהתאם להוראות הביטחון, ככל שי
   ו/או במסוף.

  
המפעיל ייתן את השירות באמצעות תחנת מוניות ויחולו, בין היתר, ההוראות   )גי(  

  הבאות: 
  

המפעיל מתחייב שבכל מונית תותקן/יותקנו לוחית/יות בהתאם לנדרש  )1(  
  .התעבורה לתקנות 500בתקנה 
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המפעיל מתחייב שבכל מונית ובכל עת יימצא מונה נסיעה מאושר, מעודכן  )2(  
  השירות. ותקף במועד מתן

 
המפעיל מתחייב שכל המוניות שיופעלו במסגרת מתן השירות יעמדו בכל עת  )3(  

, ובכל דרישה התעבורה בכל הדרישות הישימות של חלק ו' לתקנות
  בטיחותית או אחרת הקבועה בדיני התעבורה הישימים.

 
מתן  תזולש ימושלא יעשה בה כל טתו ל מונית או מי שהמונית בשליעב )4(  

  סעה.השירות לציבור ויסיע בה כל נוסע המוכן לשלם את שכר ה
 

סיבה סבירה,  סרב, בלייעמו, לא טל מעהג המונית, בעל הרישיון וכל מי שפונ )5(  
  לרבות חשש לביטחונו, להסיע נוסע ומטענו.

 
עה והנלווים יהנסן זמימא יסיע נהג המונית בנסיעה מיוחדת נוסע נוסף על ל )6(  

  אליו, זולת אם ביקש זאת המזמין.
 

  תעריפי הנסיעה במונית )7(  
 

באחריות המפעיל לדאוג לכך, כי נהג מונית מטעמו לא יסיע  ((א))   
נוסע במונית בנסיעה מיוחדת אלא אם כן הותקן בה מונה 

)  לעיל), והמונה מופעל בהתאם להוראות 2(כהגדרתו בסעיף יד' (
  לתקנות התעבורה.התוספת הרביעית, חלק ב' 

 
המפעיל מתחייב כי במסגרת מתן השירות, יגבו נהגיו בגין נסיעה ((ב))   

את מחירי הנסיעה שיקבעו באמצעות הפעלת מונה החל  מיוחדת
מתחילת הנסיעה ועד למקום היעד המבוקש והכל בהתאם 
להגדרת מחירי נסיעה מיוחדת לפי מונה כאמור בתוספת (סעיף 

) מחיר ההסעה במונית חלק א': "נסיעה מיוחדת לפי מונה" לצו 2
ל דין לעיל) כפי שיהיה בתוקף מעת לעת או בכ 2כהגדרתו בסעיף 

  אחר שיבוא במקומו. 
 

מובהר בזאת, כי מחירי הנסיעה לא יעלו על המחירים המירביים ((ג))   
המפורטים בצו. המחירים יעודכנו מעת לעת עם עדכון צו פיקוח 
-על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות), התשס"ה

2013  .  
 

מטעמו, לרבות לנהגים המפעיל לא ידרוש ולא ירשה לאחר ((ד))   
הפועלים במסגרת מתן השירות, לדרוש ו/או לקבל בתמורה 

ה רלביצוע הנסיעות במסגרת מתן השירות נשוא חוזה זה, תמו
  העולה על התעריפים הנקוטים בצו.

 
על המפעיל ועל הנהגים מטעמו להפיק חשבונית כדין לכל דורש ((ה))   

  בגין תשלום בעד נסיעתו.
 

 ןשהורשתה הפעלתמוניות המפעיל מתחייב שבמסגרת מתן השירות יפעלו רק   )טו(  
ינהגו רק נהגים שאושרה פעילותם לשם מתן  בהםלהלן),  7(בתנאים כאמור בסעיף 

להלן). למען הסר ספק, המפעיל מתחייב שלא  8השירות (בתנאים כאמור בסעיף 
ו/או מורשות  מוניות שאינןלהתקשר בכל הסכם שהוא למתן השירות באמצעות 

  באמצעות נהגים שלא אושרה פעילותם לשם מתן השירות.
  

המפעיל ישלם את כל תשלומי מסים, אגרות, היטלים או כל תשלום אחר המוטלים   )טז(  
ו/או שיוטלו על ידי כל רשות שהיא בגין מתן השירות ו/או בגין ההרשאה למתן 

  השירותים.
  

זק, מפגע, מכשול, הפרעה לרבים או הטרדה המפעיל לא יעשה כל דבר שיגרום נ  )יז(  
  מסוף ולשאר המשתמשים במסוף.הלשלטונות 
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פי חוזה זה, למטרה -המפעיל מתחייב בזאת, כי לא ישתמש בהרשאה שניתנה לו על  )יח(  
אחרת, שאינה עולה בקנה אחד עם מתן השירותים נשוא חוזה זה, ובהתאם לתנאיו 

  ולהוראותיו.
  

המפעיל מצהיר בזאת שידוע לו שאין במי מהוראות חוזה זה, על נספחיו, כדי להקנות   )כ(  
או מהנהגים שיפעלו במסגרת מתן השירות,  מכלי הרכבלו ו/או למי מעובדיו ו/או למי 

  במסוף. המוגבליםזכות כניסה לשטחים 
  

נשוא חוזה המפעיל מתחייב שלא להפעיל, בכל צורה שהיא (לרבות במסגרת ההרשאה   )כא(  
זה), שירות להובלת חבילות או מטענים ללא נוסעים מלווים ממסוף, והכל אלא אם 
ניתנה לו הרשאת הרשות ליתן שירות זה ובתנאים כפי שתקבע הרשות, בנפרד מתנאי 

  ההרשאה לפי חוזה זה.
  

  זה תחשב להפרה יסודית. 6הפרת מי מהתחייבויות המפעיל לפי סעיף   )כב(  
  

   המוניות
  
המפעיל ימציא לרשות, עד מועד חתימת החוזה, את פרטיהן של כל המוניות (ולא פחות   (א)  .7

, באופן ואשר פועלותמוניות) שהוא מתעתד להפעיל במסגרת ולצורך מתן השירות,  8- מ
תאגיד המפעיל. הפרטים האמורים יועברו לגבי כל המוניות והכל בלעדי, במסגרת 

  להלן. (ג)7בהתאם למפורט בסעיף משנה 
  

מובהר בזאת, למען הסר הספק, כי המפעיל ייתן השירות באמצעות תחנת מוניות והוא   (ב)  
מתחייב כי תחנת המוניות תהייה בשם המפעיל ותנוהל באמצעותו בלבד. המפעיל לא 
יהא רשאי להסב את החוזה או חלק ממנו למי מטעמו לצורך פיצול הפעילות כאמור 

  לעיל.
  

הפרטים אשר המפעיל מתחייב להעביר לידי הרשות עד למועד חתימת החוזה, כאמור   (ג)  
  לעיל: 

  
 ושם הדגם, , שם היצרןשל המוניות שנת הייצור המוניות,מספר הרישוי של   )1(    

  ."הכובע" של המונית מספר
  

  , מענו ומספר הזהות שלו.המונית/מוניותשם בעל   )2(    
  

במסגרת מתן השירות, מעניהם, מספרי במוניות שם כל אחד מהנהגים שינהגו   )3(    
הוא  המוניתהזהות שלהם ומספרם האישי בצה"ל (או מספר הפטור). אם בעל 

  , יש לציין זאת במפורש.בוהנוהג 
  

ועל ידי כל  המוניתאישור (על גבי טופס שתמסור הרשות) חתום על ידי בעל   )4(    
במסגרת מתן השירות, המרשה לרשות לבדוק  במוניתאחד מהנהגים שינהגו 

האם יש להם רישומים פליליים, וכן כל בדיקה אחרת שגורמי הביטחון ברשות 
  ימצאו לנכון לבצע.

   
, שפרטיה נמסרו כאמור תגרע מי ממוניות הרכבהמפעיל מתחייב שבכל מקרה בו   )ד(  

במקרה האמור בסעיף משנה  מכל סיבה שהיא, לרבות לעיל,(ג) 7 - ו (א)7משנה  פיבסעי
 מונית/מוניות חליפיות, וכן יעביר את כל ) להלן, הוא יעמיד לצורך מתן השירות ה(7

ל. לעי(ג) 7 - ו (א)7משנה  פי, כמפורט בסעיהמונית החליפית כאמור הפרטים לגבי
  במי מהמוניות. ימסרו לרשות, בכתב, בטרם התחלת מתן השירות  הפרטים האמורים

  
שנים,  5לא יעלה על  מונית המופעלת על ידו לשם מתן השירותהמפעיל מתחייב שגיל כל   )ה(  

וזאת במועד תחילת מתן השירות ובכל עת במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים. 
כפועל יוצא מכך המפעיל מתחייב להעמיד מונית חלופית תחת כל מונית שגילה יעלה, 

שנים, והכל אלא אם  5השירותים, על  במועד כלשהו במהלך תקופת ההרשאה למתן
  אישר המנהל אחרת בכתב (לפי שיקול דעתו).

  
נמסרו כאמור  ןשפרטיה המפעיל מתחייב להפעיל במסגרת מתן השירות רק את המוניות  )ו(  

(ד) 8-(ב) ו8(א), 8(ג) לעיל, והכל מבלי לגרוע מהוראות סעיפי משנה -(א)7בסעיפי משנה 
  להלן.
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 יהיו ממוזגותבמסגרת מתן השירות,  המוניות שיופעלו על ידוהמפעיל מתחייב שכל   )ז(  
במכשיר קשר תקין, במונה ובגגון. המפעיל מתחייב שכל מכשירי הקשר של  ותומצויד

  המוניות שיועסקו במתן השירות יכוילו על אותו תדר.
  

במצב טכני תקין,  ינהתהישיופעלו במסגרת מתן השירות המוניות המפעיל מתחייב שכל   )ח(  
  להסעת נוסעים. נקיים וראויות

  
המפעיל מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהמנהל יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לאסור   (ט)  

הורה מתן שירות באמצעות מונית שאינה תקינה ו/או שאינה ראויה למתן השירותים. 
צעות אותה מונית, עד באמהמנהל כאמור, מתחייב המפעיל להפסיק את מתן השירות 

לגמר תיקון הליקויים שבעטיים אסר המנהל את מתן השירותים באמצעותה, במקרה 
(ט) זה, על המפעיל להציב לשם מתן השירותים מונית חלופית העומדת 7כאמור בסעיף 

  .7בכל התנאים המפורטים בסעיף 
  

שאו בכל עת, מדבקה יבמסגרת מתן השירות יהמוניות שיופעלו המפעיל מתחייב שכל   )י(  
רשום במפורש שם תחנת המוניות  המזהה (וזהה) הנושאת את שם המפעיל עלי

  ת על ידי המפעיל, והכל בהתאם להוראות המנהל. /המופעל
  

זה תחשב להפרה (ט) 7(ה), 7(א), 7סעיפי משנה הפרת מי מהתחייבויות המפעיל לפי   )יא(  
  יסודית.

  
  הנהגים

  
שבכל הנהגים שיפעלו במסגרת מתן השירות יתקיימו, בכל עת, המפעיל מתחייב   (א)  .8

  התנאים הבאים:
  

בריאים ובעלי מיומנות  פי דיני התעבורה לנהוג במונית,-יהיו מורשים על  )1(    
  מתאימה למתן השירות.

  
כאלה שלא הורשעו בפלילים ולא תלוי ועומד נגדם כתב אישום ולא מתנהלת   )2(    

חלפה  -במי מהעבירות המפורטות להלן, ואם הורשעו כנגדם חקירה פלילית, 
  .1981- תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א

  
- : עבירות לפי חוק העונשין, התשל"ז) הן2(א)(8העבירות הרלבנטיות לפסקה   ) 3(    

 - 489-ו 312-321, 195-197 ,175-183, 164, 163(למעט עבירות לפי סעיפים  1977
  .פי דיני התעבורה שעניינן הובלת נוסעים- ), עבירות על496

  
הרשעה בעבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי כל חיקוק לא תיחשב כהרשעה   )4(    

  ) לעיל.2(א)(8לעניין פסקה 
  

למען הסר ספק מובהר בזאת שנהג שהורשע בעבירה על בטחון המדינה לפי   )5(    
, לא יהיה רשאי לפעול במסגרת 1977- התשל"זחלק ב' לפרק ז' לחוק העונשין, 

  מתן השירות.
  

המפעיל מתחייב למסור למנהל, עד מועד תחילת מתן השירות, תצהיר (ערוך כדין   (ב)  
) חתום על ידי כל אחד 1971- בהתאם להוראות פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א

תנאים המפורטים שיפעלו במסגרת מתן השירות, המצהיר כי מתקיימים בו ה מהנהגים
  ). 2(-)1(א)(8בפסקאות 

  
) לעיל, יפרט הנהג בתצהיר את 2(א)(8אם לא יתקיים בנהג התנאי האמור בפסקה 

ההרשעות הפליליות שיש לו ו/או ימסור פרטים אודות כתב האישום התלוי ועומד נגדו 
או אודות החקירה המשטרתית המתנהלת נגדו. המנהל, לאחר שיעיין בתצהיר ובכל 

ך אחר נוסף שידרוש שהמפעיל יגיש לו בעניין זה, יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו מסמ
המוחלט, לאסור את מתן השירות על ידי נהג שלא התקיים בו התנאי האמור בפסקה 

  ) לעיל.2(א)(8
  

אם במהלך תקופת מתן השירות יוגש נגד מי מהנהגים המועסקים במתן השירות כתב 
שטרתית בעבירה מהעבירות המפורטות בסעיף משנה אישום, או תיפתח נגדו חקירה מ

) לעיל, ימסור הנהג בתצהיר פרטים אודות כתב האישום או אודות החקירה 2(א)(8
המשפטית, והמנהל, לאחר שיעיין בתצהיר ובכל מסמך אחר נוסף שידרוש שהמפעיל 
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על ידי  יגיש לו בעניין זה, יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט, לאסור את מתן השירות
  אותו נהג.

  
להלן, מובהר  (ד)8מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף משנה זה או מהאמור בסעיף משנה 

פי שיקול דעתם, לאסור את - ומודגש בזאת שגורמי הביטחון ברשות יהיו רשאים, על
  כניסת מי מהנהגים לתחומי מסוף לשם מתן השירות.

  
ליתן את השירות, או להוסיף נהגים על אלו ביקש המפעיל להחליף מי מהנהגים שהורשו   (ג)  

(ב) לעיל, חתומים על 8שהורשו ליתן את השירות, יוגשו תצהירים כאמור בסעיף משנה 
  (ב) הנ"ל.8ידי הנהגים המחליפים ו/או הנוספים, ויחולו לגביהם הוראות סעיף משנה 

  
רות של כל אחד המנהל יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, להורות על השעייתו ממתן השי  (ד)  

מהנהגים ו/או על הפסקת מתן השירות על ידי מי מהנהגים. הורה המנהל כאמור, 
מתחייב המפעיל להשעות את הנהג ממתן השירות או להפסיק את מתן השירות על ידי 

  אותו נהג. 
  

המפעיל מצהיר ומתחייב שלא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כנגד הרשות 
של נהג כאמור ו/או בשל הפסקת מתן השירות על ידי אותו נהג. כן  בשל השעייתו

מתחייב המפעיל לשפות את הרשות בגין כל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לה כתוצאה 
  מתביעה ו/או דרישה של הנהג שהושעה או שמתן השירות על ידו הופסק כנגד הרשות.

  
יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, (ד) לעיל, המנהל 8מבלי לגרוע מהאמור בסעיף משנה   (ה)  

להורות על הרחקה מיידית ממסוף וממתן השירות, של כל נהג שיפר מי מההוראות 
המפורטות בנספח השירות והתפעול, וכן יהיה רשאי להזמין את הנהג ו/או את המפעיל, 

  לבירור בנושא הפרת ההוראות האמורה.
  

  המפעיל מתחייב:  (ו)  
  

שהופעתם החיצונית של כל הנהגים שיפעלו במסגרת מתן השירות תהיה נאה   )1(    
ומסודרת, ושהתנהגותם, במגעם עם הנוסעים ועם העובדים במסוף, תהיה 

  את מתן השירות נשוא חוזה זה.ברמה נאותה, ההולמת 
  

שהנהגים יענדו תגי זיהוי עליהם מצוין שם המפעיל ושם הנהג, אם יורה על כך   )2(    
  המנהל. 

  
ולהוראות המפורטות  המנהל מטעם המפעילשהנהגים יפעלו בהתאם להוראות   )3(    

  בנספח השירות והתפעול.
  

שהנהגים לא ידרשו, לא יגבו ולא ירשו לאחר לדרוש או לגבות בעד הנסיעה   )4(    
או תשלום אחר העולה על שכר הסעה לפי מונה, כמפורט בתקנה מנוסע שכר 

  לתקנות. 512
  

שהנהגים ימלאו במתן השירות אחר כל ההוראות הישימות של דיני התעבורה,   )5(    
לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוראות הפרק החמישי לחלק ו' 

  לתקנות.
  

שפעילותם במסגרת מתן השירות לא שהנהגים לא יאפשרו לנהגים אחרים,   )6(    
אושרה בהתאם להוראות חוזה זה, ליתן את השירות במוניות שאושרה הפעלתן 

  במסגרת מתן השירות.
  

שהנהגים לא ירחצו את המוניות או יעשו בהן כל תיקון מכאני או אחר בשטח   )7(    
  החניה או בשטח מסוף (למעט החלפת גלגל בגין תקר).נקודת האיסוף  

  
שהנהגים יכנסו לתחומי מסוף אך ורק לצורך איסוף נוסעים (לרבות המתנה   )8(    

ברציף החניה), וימנעו מכל כניסה ו/או חניה במפרץ החניה לצורך מנוחה, 
  אכילה וכד'.
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שהנהגים לא ישדלו נוסע או נוסעים לנסוע עמם בכל דרך שהיא, לרבות על ידי   )9(    
אולם הנוסעים המגיעים או לקרבת המקום יכנסו לקריאה, סימן וכיוצ"ב, ולא 

  ו/או באישורו. המנהל מטעם המפעילפי הוראות - אלא על
  

מסוף על מנת ליתן הסבר להפרת מי הדרש להתייצב בפני מנהל ישכל נהג שי  )10(    
  מהוראות חוזה זה, יעשה כן במועד שייקבע על ידי המנהל.

  
מטעמו במתן השירות, לרבות כל אחד  המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת שכל מי שיפעל  (ז)  

מהנהגים, יועסק מטעמו ו/או יהיה עובד שלו, והמפעיל מתחייב לקיים כלפי עובדיו את 
  הוראות כל דין החל על העסקתם.

  
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפעיל מתחייב לשפות את הרשות בגין כל הוצאה 

ישה של מי מהנהגים ו/או מהמועסקים ו/או נזק שייגרמו להם כתוצאה מתביעה ו/או דר
מעביד בין התובע ובין -על ידו במתן השירות כנגד הרשות שעילתה קיום יחסי עובד

הרשות, כתוצאה ממתן השירות על ידי המפעיל ו/או מטעמו, ו/או בהתאם להוראות 
  חוזה זה.

  
  ),4(-)1)((ו8(ז) או הוראות פסקאות -8(ב) ו-(א)8הפרת מי מהוראות סעיפי משנה   )ח(  

  ) מהווה הפרה יסודית.10(ו)(8-) ו8(ו)(8), 6(ו)(8
  

  מקומות השירות
  

נקודת איסוף ב למפעיל להשתמשתרשה הרשות  על ידי המפעיל, מתן השירות לצורך
    לעיל. 2בסעיף כמפורט , הנוסעים 

  

.9  (א)

נקודת המפעיל מצהיר שידוע לו שהרשות רשאית, לפי שיקול דעתה, לשנות את מיקום 
, והוא מתחייב שאם יבוצע שינוי כאמור, יחנה את כלי הרכב המופעלים איסוף הנוסעים

  .קצו להןמקומות החניה שיועל ידו במתן השירות ב
  

   )ב(

נוסעים, לא יהיו לו כל נקודת האיסוף להמפעיל מצהיר ומתחייב שבמקרה של שינוי 
, ו/או דרישות כנגד השירותתביעות ו/או דרישות כנגד הרשות שעניינן השינוי במקומות 

  הרשות שעניינן נזקים או הוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהשינוי במקומות השירות.
  

   

נוספים, יחולו הוראות החוזה לעיל ולהלן, בהתאמה הנדרשת, על שירות נוספו מקומות 
  ת השירות הנוספים.מקומו

  

   

  

  שימוש המפעיל במקומות השירות
  

  המפעיל מאשר ומצהיר בזה:
 

10.

כי ההרשאה להשתמש במקומות השירות נועדה אך ורק כדי לאפשר לו לתת את השירות 
שהוא חייב לתיתו לפי החוזה, וכל עוד החוזה מתיר לו את מתן השירות במקומות 

  .השירות
  

    (א)

שניתנה לו להשתמש במקומות השירות ו/או השימוש בהם, לא יתפרשו כי ההרשאה 
כהענקת זכות שימוש בלעדית, ולא יהוו החכרה או השכרה, וכי הוא לא יהיה מוגן לפי 
חוקי הגנת הדייר, כמי שיש לו זכויות של דייר, חוכר, או זכות אחרת כלשהי המוגנת 

ל דיירים, חוכרים או שכורים, והוא בחוקי הגנת הדייר או בכל חוק אחר שמגמתו להגן ע
מצהיר בזה שהוא לא יתבע לעצמו זכות חוקית כאמור וכי אינו זכאי לכל הגנה חוקית 

  כאמור.
  

    (ב)

כי תשלום התמורה לרשות לא יתפרש כיוצר יחסים של חכירה או שכירות בין הרשות 
  למפעיל.

  

    (ג)

ירות לא שולמו ולא ישולמו, כי בתמורה להרשאה למתן השירות ולשימוש במקומות הש
לא נתקבלו ולא יתקבלו, דמי מפתח או תשלום דומה אחר, להוציא דמי ההרשאה 

  המשולבים המשולמים בהתאם להוראות חוזה זה.
  

    (ד)



14   

, או כל חוק אחר להגנת 1972-כי הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב
או מטרתם הגנת דיירים, לא יחולו על  דיירים הקיים כיום או שייחקק בעתיד, שכוונתם

  חוזה זה או על יחסי הצדדים מכוחו.
  

    (ה)

פי החוזה מוגבלת לתקופת החוזה בלבד - כי ההרשאה שנתנה הרשות למפעיל על
לעיל), וכי בתום תקופת החוזה (או תקופת ההארכה, לפי העניין)  5(כהגדרתה בסעיף 

לצרכיה היא או לצרכים אחרים בדעת הרשות לחזור ולהשתמש במקומות השירות 
שייראו לה כמתאימים, או להעמידם לרשות מפעילים אחרים לצורך מתן השירות או 

  לצורך מתן שירותים אחרים.
  

    (ו)

לחוזה, או עם סיומה בדרך אחרת בהתאם  28או  5פי סעיפים -כי בתום תקופת החוזה על
רות כאילו החוזה לא להוראות החוזה, תהא הרשות רשאית לתפוס את מקומות השי

נעשה כלל. תפיסת מקומות השירות כאמור לא תפטור את המפעיל מהאחריות שחלה 
עליו לפי התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו לפי החוזה, למעט האחריות הנובעת מתפיסת 

  מקומות השירות.
  

    (ז)

  

  לעניין מקומות השירות  התחייבות המפעיל
  

  כדלקמן:המפעיל מאשר ומתחייב בזה 
  

  .11  (א)

אך ורק למטרת מתן השירות ולא לכל מטרה במסוף  להשתמש במקומות השירות 
אחרת שהיא, ובכל חלק של מקומות השירות רק למטרת אותו שירות שהרשות 

  קבעה שינתן בו.
  

)1(      

, על חשבונו, במצב נקי, טוב, תקין וראוי, במסוף להחזיק את מקומות השירות
  .הממונהלהנחת דעתו של 

  

)2(      

הכללים  ,התעבורה תקנות הוראות הדין, לרבות אך מבלי לגרוע, למלא אחר כל
ת ווההוראות שניתנו או שיתפרסמו מזמן לזמן על ידי הרשות, או על ידי כל רש

וכל הקשור בו ואחר הוראות המנהל לעניין  המסוףמוסמכת אחרת, לגבי סדרי 
ת, לרבות לגבי הימים והשעות שבהם , כפי שיהיו מעת לעבמסוףמתן שירותים 

 והבאים משיותמש, . המפעיל יהיה אחראי לכך שכל עובדיובמסוףנתן השירות יי
(ח) 6דינים כמפורט בסעיף משנה מכוחו לצורך מתן השירות, ימלאו אחר כל ה

  .לעיל
  

)3(      

בהתאם להוראות כל דין,  במקומות השירות במסוףלתת את השירות ולהשתמש 
  פי ההרשאה שניתנה בחוזה.-ולא לפעול אלא במסגרת ועל

  

)4(      

לשימוש המפעיל את מקומות השירות, כמפורט במפרט, ותעמיד הרשות מעמידה 
ועל המפעיל להשתמש אך ורק במקומות שירות אלה ולא במקומות שירות אחרים 

  אשר לא ניתן לגביהם אישורה של הרשות. 
  

)5(      

לעיל מהווה  )5(א)(11 -) ו4(א)(11), 3(א)(11), 1((א)11הפרת הוראה מהוראות סעיף משנה 
  הפרה יסודית.

  

    (ב)

  ואיסור פרסומתאיסור סחר בחפצים 
  
מנהגיו או מועסקיו המפעיל מתחייב בזה שלא להחזיק, בין בעצמו ובין באמצעות מי   (א)  .12

חפצים וטובין המיועדים למכירה  ,מסוףהבתחומי במסגרת מתן השירות, נשוא חוזה זה, 
מסוף למכירה או להשכרה או הו/או להשכרה ו/או לשימוש הציבור, ולא להציע בתחומי 

  .לשימוש הציבור חפצים או טובין מכל סוג שהוא
  

  זה מהווה הפרה יסודית.(א) 12משנה הפרת הוראת סעיף 
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פרסומת ופרסום במסוף, מכל סוג ומין, לרבות באמצעות שלטים, סימנים  ומודעות, וכל   )ב(  
פרסום או פרסומת אחרים יתבצעו רק באמצעות מי שמחזיק בהרשאה מטעם הרשות 

ו/או פרסום המפעיל  כלי הרכב עצמםלמתן שירותי פרסום במסוף, ולמעט פרסום על גבי 
, אך ביצוען לפרסום או פרסומת במסוף וא יחשב, שלעל גבי מקומות השירות את שירותיו

   .יהיה כפוף לאישור המנהל מראש ובכתב
  

לכללי רשות שדות התעופה (שמירה על  22המפעיל מתחייב למלא אחר הוראות וסעיף   (ג)  
  .1985-הסדר במסופי הגבול היבשתיים), התשמ"ו

  
  מתן השירות בשם המפעיל בלבד

  
והנהגים שהורשתה פעולתם במסגרת מתן  כלי הרכבהמפעיל מתחייב לקיים את השירות באמצעות   .13

ולא להשתמש במילים , לעיל), ובשמו המופיע בחוזה זה 8-ו 7השירות (בתנאים כאמור בסעיפים 
נוספות לשמו ללא קבלת אישור הרשות בכתב, ולא להקים תאגיד אחר לשם מתן השירות ו/או לא 

בת של המפעיל או באמצעות קבלני משנה, אלא -אם או חברה-רותים באמצעות חברתלתת את השי
  אם ניתן לכך, מראש ובכתב, אישורה של הרשות, ובהתאם לתנאי האישור. 

  
  טיב מתן השירות

  
ובהתאם להוראות החוזה ונספחיו  המפעיל מתחייב לתת את השירות, כהגדרתו בחוזה זה  (א)  .14

  לרבות נספח השירות והתפעול המצ"ב כנספח ב' לחוזה.
  

המפעיל מתחייב לתת את השירות לכל דורש, באופן שווה ודומה, ובאותו טיב ורמת   (ב)  
שירות, ללא הפליה, בין לטובה ובין לרעה, לעניין טיב השירות ורמתו, ומבלי לגרוע 

  מהוראות כל דין.
  

מי מציבור הנוסעים על ידי המפעיל מתחייב שכל תלונה שתוגש לו על ידי המנהל ו/או   (ג)  
 10שעניינה מתן השירות, לרבות התנהגות הנהגים, תיבדק ותטופל כהלכה, ותענה בתוך 

ימים מיום קבלתה אצל המפעיל או תוך המועד שיקבע המנהל. העתקי התלונות 
  והתשובות להן יועברו למנהל.

  
  והיתרים שיונותיר

  
שיונות יהמפעיל מצהיר כי עד ליום תחילת מתן השירות יהיו בידו כל האישורים, הר  (א)  .15

וההיתרים הדרושים, לפי כל דין, לשם מתן השירות (וזאת מבלי לגרוע מהתחייבותו לפי 
  ) לעיל).1(א)(8פסקה 

  
במתן השירותים,  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל מתחייב בזאת שכל פעולה הכרוכה  (ב)  

שיון, היתר או אישור מגורם מוסמך, לא תבוצע על ידו יפי כל דין, קבלת ר- המחייבת, על
שיון, את יאו על ידי כל מי שיפעל מטעמו במסגרת מתן השירות, אלא אם אכן קיבל את הר

  תוקף. -בני הםההיתר או את האישור בהתאם לאותו דין, ואלא אם 
  

שיון, ההיתר או האישור, או חידושם, יאו הנובעות מקבלת הר כל ההוצאות הקשורות  (ג)  
שיונות, ההיתרים והאישורים ייחולו על המפעיל. המפעיל מתחייב לדאוג לכך שכל הר

  הדרושים יהיו תקפים במשך כל תקופת ההרשאה למתן השירותים.
  

  זה מהווה הפרה יסודית.  15ת סעיף והפרה של הורא  (ד)   
  

  שמירת כל דין
  
  המפעיל מתחייב למלא אחר הוראות כל דין המתייחסות למתן השירות.  (א)  .16

  
פי חוק -המפעיל מתחייב למלא אחר ההוראות הישימות של כל הכללים שהתפרסמו על  (ב)  

פי חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), - , ועל1977-רשות שדות התעופה, התשל"ז
  .1980-התש"ם

  
  זה מהווה הפרה יסודית. 16סעיף הפרת הוראה מהוראות   (ג)  
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  המפעיל קבלן עצמאי
  
  מוסכם בזה בין הצדדים כדלקמן:  .17

  
פי החוזה, ואין לראות בכל זכות -כי המפעיל משמש כקבלן עצמאי במתן השירות על  (א)  

פי החוזה לרשות ו/או למנהל ו/או לנציגיהם ו/או למי שהם מינו ו/או למי - שניתנת על
מטעמם, לפקח, להתערב בכל צורה במתן השירות, אלא אמצעי  הפועל בשמם ו/או

להבטחת ביצוע הוראות החוזה במלואן, ולא תהיינה למפעיל ולכל עובדיו ו/או מי 
המועסקים על ידו במתן השירות, כל זכויות של עובדי הרשות, והם לא יהיו זכאים 

חוזה או הוראה מהרשות לכל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע ה
  שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום החוזה, מכל סיבה שהיא.

  
כי המפעיל יהיה אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים, הרשויות המקומיות   (ב)  

ורשויות מוסמכות אחרות כלשהן, לביצוע כל החובות המוטלות ו/או שתוטלנה על ידי 
  פי החוזה.-ת כל דין בקשר למתן השירות עלפי הוראו- הרשויות האמורות על

  
שום דבר האמור בחוזה לא יתפרש כמסמיך את המפעיל להופיע בשם הרשות או מטעמה,   (ג)  

  או כמקנה לו מעמד של נציג הרשות בעניין כלשהו או למטרה כלשהי.
  

  התמורה
  
 הרשאה משולביםההרשאה למתן השירותים ישלם המפעיל לרשות דמי קבלת בתמורה ל  (א)  .18

בסעיפים (ב) להלן ו18בסעיף משנה כמפורט  ) לעיל,ב(2(כהגדרתם בסעיף משנה  בסיסיים
  לחוזה. 22- ו  19
  

שירותי אחזקת  למפעיל רשותבמידה ויוקצו למפעיל, מקומות שירות נוספים תספק ה  (ב)  
  . מיםמיזוג אויר, חשמל, , מבנים

  
בגין שירותי אחזקת מבנים במידה ויוקצו למפעיל מקומות שירות נוספים, בנוסף לתשלום     

 .צריכת חשמלצריכת מים ואף בגין ישלם המפעיל ופינוי אשפה התקנת מערכת מיזוג אויר 
התמורה תהא בהתאם לתעריפון  ,יהא לפי צריכה בפועלן צריכת החשמל התשלום בגי

מל לישראל ובתוספת תשלום קבוע. הרשות תתקין, תעו"ז לצריכת חשמל של חברת החש
על חשבונה, את מוני החשמל במקומות השירות. מועד התשלום יהא כאמור בסעיפי משנה 

  התשלום בגין צריכת המים יהא על פי צריכה בפועל. (ד) להלן.18- (ג)18
  

דמי מס ערך מוסף או כל מס אחר שיתווסף ו/או יבוא במקומו, שיחול בגין תשלום     
דמי הביטוח, או דמי השירותים, דמי שירותים נוספים, , המשולבים הבסיסיים ההרשאה

בגין כל תשלום שישלם המפעיל לרשות לפי חוזה זה, ישולם ביחד, במצורף, ובאותו מועד 
  (ב) להלן.19בו ישולם התשלום שבגינו הוא משולם, בכל כמפורט בסעיף משנה 

  
לת מתן השירותים ובמועד חתימת חוזה זה המסוף מוגדר מובהר בזאת, כי במועד תחי  )ג(  

משולבים  כמלכ"ר, ולפיכך כל תשלום שיעשה במסגרת חוזה זה, לרבות דמי ההרשאה
דמי הביטוח, דמי שימוש ככל שיהיו, וכל דמי השירותים, דמי שירותים נוספים, , בסיסיים

  "מ. בתשלום מע יםחייב םאינ תשלום אחר שיתווסף אם יתווסף, במסוף
  

לפיכך תפיק הרשות ע"ש המפעיל חשבון של מלכ"ר. (המשמעות הינה כי החשבון לא יכלול 
  תשלום בגין מע"מ).

  
יובהר בזאת, כי במידה שישתנה מעמד מסופי המעבר אותם מנהלת הרשות, במהלך 
תקופת החוזה, או אז יותאמו החשבונות אותם מנפיקה הרשות בהתאם לדינים שיחולו 

  השינוי.במועד 
  

פי החוזה במועד - המפעיל מתחייב לשלם לרשות את התשלומים שהוא חייב בתשלומם על  )ד(  
שנקבע לתשלום, גם אם לא קיבל דרישה לתשלומם לפני המועד הנקוב. "המועד שנקבע 
לתשלום" הוא "יום העסקים הבנקאי" של אותו תאריך, כמשמעו בהוראות נגיד בנק 

  .1981-לפי חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"אישראל שהוצאו מכח סמכותו 
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פי החוזה יתבצע באמצעות הפקדה - המפעיל מתחייב שכל תשלום לרשות שהוא חייב בו על

או העברה בנקאית שיבצע המפעיל ישירות לחשבון בנק של הרשות, כפי שייקבע על ידה. 
 הוראה לחיוב חשבון, לצורך ביצוע האמור, ימציא המפעיל לרשות, במועד חתימת החוזה,

להלן: ( לחוזה, כשהיא חתומה על ידי בנק המפעיל והמפעיל' וכנספח בנוסח המצורף 
"). הרשות תהא רשאית לעשות שימוש בזכותה לחייב את חשבונו ההוראה לחיוב חשבון"

מבלי שתהא , של המפעיל על פי כתב ההוראה לחיוב חשבון, על פי שיקול דעתה הבלעדי
ובקשר עם כל תשלום שחובת תשלומו מוטלת על  על כך למפעיל מראשחייבת להודיע 

 המפעיל על פי הוראות החוזה.  

  
    דמי הרשאה משולבים

  
 הליך להצעתו בשנתיים, ובהתאם  בסיסיים המפעיל ישלם לרשות כדמי הרשאה משולבים  (א)  .19

   ).אלף שקלים חדשים( ש"ח                             של סך 
  

עבור כל שנת חוזה (בהתאם לחלקה היחסי), ישולמו הבסיסיים דמי ההרשאה המשולבים   (ב)  
  . רבעוןשווים, ביום העסקים הראשון בכל רבעוניים תשלומים  ארבעה אמצעות ב

  
השנתיים, יעודכנו מראש ביום הראשון לכל שנת הבסיסיים דמי ההרשאה המשולבים   )ג(  

הידוע במועד העדכון כאמור  במדד יבשיעור השינו  1.1.2018 מיום, החל קלנדריתחוזה 
  ביחס למדד הבסיסי.

  
    

  )ד(
דמי ולאחר העדכון הנקוב במסגרתו, זה (ג) 19  על אף האמור בסעיףמובהר בזאת, כי 

(שבעים  75%ההרשאה המשולבים הבסיסיים לא יפחתו, בכל מקרה, מסכום המהווה 
  לעיל. (א)19 ףבסעיוחמישה אחוזים) מהסך הנקוב עבורם 

  
  (ה)  

  דמי ההרשאה המשולבים -תנאי תשלום והתחשבנות 

    
 של דמי ההרשאה המשולבים רבעוניתשלום 

, בסך הנקוב בגינם דמי ההרשאה המשולבים הבסיסייםבמהלך כל שנת חוזה, ישולמו 
  4  -מראש, ב , (ג) לעיל 19 סעיףלמדד בהתאם להוראות  הצמדתו(לאחר (א)  19בסעיף 

ההרשאה ל מתחילת תקופת הח וזאת, רבעוןביום הראשון לכל  שוויםרבעוניים תשלומים 
   .")של דמי ההרשאה המשולבים הבסיסייםרבעוני ה התשלום(להלן: " השירותיםלמתן 

    
  דמי פיגורים

  
לא שילם המפעיל, במועד שנקבע בחוזה, סכום שהוא חייב בתשלומו לפי החוזה,   )1(  (א)  .20

הריבית בגין כל יום של פיגור בתשלום לפי ריבית הפיגורים (כהגדרתה תחושב 
  ) לעיל), כדלהלן:ב(2ה בסעיף משנ

  
  ((א))      

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

r - שיעור ריבית הפיגורים החודשית  

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

(א) זה תשולם 20ריבית הפיגורים שעל המפעיל לשלם כאמור בסעיף משנה   ((ב))      
  בצירוף מע"מ כדין.

  
  (א) זה מהווה הפרה יסודית.20הפרה של הוראת סעיף משנה   )2(    

  
הרשות רשאית להכניס שינוים בריבית הפיגורים ו/או להחליפה באחרת, ובלבד שהודיעה   (ב)  

  יום מראש. 30על כך בכתב למפעיל 
  

חובת תשלום ריבית הפיגורים ותשלום ריבית הפיגורים לא יפגעו בזכויות כלשהן, או   (ג)  
  פי כל דין.-פי החוזה ו/או על- בתרופה או בסעד אחר שהרשות זכאית להם על
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כפי שתהיה חישוב הריבית לגבי כל תקופת הפיגור יתבצע לפי הריבית הבסיסית החודשית   (ד)  
  .מעת לעת במהלך תקופת הפיגור

        
  אחריות בנזיקין לגוף ולרכוש

  

לחוזה, וזאת מבלי לגרוע המצורף ה' בנספח שא באחריות לנזיקין כמפורט יהמפעיל י  (א)  .21
  משאר חובותיו ו/או זכויות הרשות על פי הוראות חוזה זה ו/או על פי דין. 

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

  ביטוח
  

 'הבנספח שא בחובות הביטוח וכן ימציא לרשות אישורי ביטוח כמפורט יהמפעיל י  (א)  .22
מובהר, כי המפעיל יחויב בתשלום בגין דמי השתתפות בביטוח, בשיעור לחוזה.  המצורף

הנקוב לשם כך בנספח הביטוח ואישורי הביטוח, וזאת מסך הכולל של דמי ההרשאה 
  לם על פי הוראות החוזה. המשולבים, דמי השימוש ודמי השירותים אותם נדרש לש

 זה לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה.    22 הפרת איזה מהוראות סעיף  (ב)  

  
  ערבות בנקאית

  

(לרבות פינוי ומסירת מקומות  להבטחת קיום כל התחייבויותיו של המפעיל על פי החוזה  (א)  .23
, יפקיד המפעיל בידי הרשות, עם חתימת החוזה ומדי כל שנת חוזה, ערבות השירות)

מדד הבסיסי ועד מהבלתי מותנית וצמודה למדד (אוטונומית, בנקאית מבנק בישראל, 
 החיובים(שליש) מסך כל  1/3-במועד התשלום על פיה) בסכום השווה ל הידועלמדד 

, אך לא פחות שחלפהחוזה הנת שבהם יב בו) שהמפעיל חבמידה ויחול (בתוספת מע"מ
(במידה  ,מע"מובתוספת  המשולבים הבסיסייםמדמי ההרשאה  40% -ל  השווהמסך 

. הערבות הבנקאית מדד הבסיסי ועד למדד הידוע במועד התשלום על פיה)מה( ויחול),
לבקשת המפעיל ותינתן לטובת הרשות (להלן: לחוזה,  ז'כנספח בנוסח המצורף תהא 

  "). הבנקאית"הערבות 

המפעיל מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהפקדת הערבות הבנקאית במועד האמור לעיל הנה   (ב)  
  .לקבלת ההרשאהתנאי יסודי 

נת מוסכם בזאת שסכום הערבות הבנקאית בתקופת השירותים לכל שנת חוזה, החל מש  )ג(  
במידה  מסך החיובים (כולל מע"מ 1/3 –כום השווה ל החוזה השנייה, יחושב בהתאם לס

, אך לא פחות מהסך יב בתשלומם לרשות בשנת החוזה הקודמתושהמפעיל ח), ויחול 
  .לעיל (לאחר עדכונו למדד כמפורט בסעיף האמור)(א) 23בסעיף הנקוב 

חודשים ממועד  15 -תוקפה של כל ערבות בנקאית, לכל אחת משנות החוזה, יהיה ל  )ד(  
ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות (על הארכותיה, אם וככל  90 - ל  הוצאתה או עד

  שיהיו), לפי המוקדם.

על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות, המפעיל לא מילא איזה מהתחייבויותיו על ו במידה  )ה(  
איזה מהתשלומים בהם הוא חייב על פי החוזה, תהא הרשות  פי החוזה, לרבות לא שילם
ות הבנקאית, כולה או מקצתה, ולגבות את כספיה, מבלי הצורך רשאית לחלט את הערב

  .להיזקק לפנייה לערכאות, לבוררות או למו"מ משפטי כלשהו

השתמשה הרשות בזכותה לגבות את כספי הערבות הבנקאית או סכום כלשהו של הערבות   )ו(  
 הבנקאית, יהא המפעיל חייב לחדש את הערבות הבנקאית הרלבנטית או להשלים כל

) ימים מהיום בו 7סכום שהיה חלק מהערבות הבנקאית לפני הגבייה האמורה, תוך שבעה (
  קיבל המפעיל הודעה שהרשות גבתה את הערבות הבנקאית או כל סכום ממנה.
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הסתיימה תקופת ההתקשרות, והמפעיל מילא את כל התחייבויותיו בקשר עם החוזה,   )ז(  
   את כתב הערבות הבנקאית בתום תוקפו.תחזיר הרשות למפעיל, לפי שיקול דעתה, 

מוסכם בזאת שאין בגובה הערבויות הבנקאיות כדי לשמש כל אינדיקציה, הגבלה או   )ח(  
האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות אחרת שישנה בידי  תקרה להתחייבויותיו של המפעיל.
  פי כל דין.- הרשות לפי החוזה האמור או על

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

על ידי המפעיל, תהווה  לעיל, (ו),23(ד) 23(ג), 23(א), 23הפרת איזה מהוראות סעיפים   )י(  
  הפרה יסודית של החוזה.

  פיצויים
  

בתחילת מתן השירותים (כולם או חלקם) במידה ויאחר המפעיל מוסכם בזאת, כי   (א)  .24
מהמועד הנקוב לשם כך בחוזה, וזאת מכל סיבה שהיא שאינה עיכוב שנגרם בהוראה 

אזי מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות על פי החוזה ו/או מפורשת ובכתב של הרשות, 
אף השנתיים, וזאת סך דמי ההרשאה המשולבים  אתשלם לרשות, חל ליהמפעיל על פי דין 

  .שטרם החל להעניק את השירותים בפועל

כולם או חלקם ,שירות המוסכם בזאת, כי בגין כל יום של איחור בפינוי איזה ממקומות   (ב)  
(לרבות ימי שבתון, שבת ו/או חג), וזאת בכל עת ומכל סיבה שהיא שאינה הוראה מפורשת 
ובכתב של הרשות, ישלם המפעיל לרשות, כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש, סך השווה 

 12המפעיל במהלך בהם חוייב הבסיסיים פעמים דמי ההרשאה המשולבים לשלוש 
(בתוספת מע"מ  364בע לפינוי מקומות השירות, והכול חלקי החודשים שקדמו למועד שנק

התקופה שתחילתה במועד בו אמור היה המפעיל לפנות את  של יום כל, וזאת בגין כדין)
  במלואם עד למועד פינויים בפועל על פי החוזה. השירותשטחי 

ים ממועד חודש 12לפני שחלפה תקופה של  השירות  ממקומותנדרש המפעיל לפנות איזה   (ג)  
חודשים,  12תחילת תקופת השירותים, יחושב הפיצוי המוסכם האמור עבור תקופה של 

 חלקיבו התבקש פינוי מקום השירות,  למועד עד פועלב המפעילבו חויב  התשלומים סךכ
, כדין) מ"מע בתוספת( 364 חלקי לוהכו חודשים 12 במכפלת, בפועל השירותים מתן חודשי
 שטחי את לפנות המפעיל היה אמור בו במועד שתחילתה התקופה של יום כל בגין וזאת

  . החוזה פי על בפועל פינויים למועד עד במלואםשירות ה

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

מפורשת ובכתב של הרשות, ישלם המפעיל לרשות, כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש, 
פעמים דמי השימוש אשר המפעיל חייב בתשלומם על פי החוזה בגין כל  שתי סך השווה ל

 השטחים העורפיים שהוקצו לו על פי החוזה (על פי התעריף השנתי העדכני אותה העת
התקופה שתחילתה במועד  של יום כל, וזאת בגין 364חלקי ), והכול ובתוספת מע"מ כדין

בו אמור היה המפעיל לפנות את השטחים העורפיים במלואם  עד למועד פינויים בפועל על 
  פי החוזה. 

לחוזה. קיבלה הרשות  28(א) לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיף 24אין באמור בסעיף משנה   )ה(  
(א) לעיל, לא יהא בקבלת הפיצויים כדי 24משנה פי סעיף - את הפיצויים ששולמו לה על

  ויתור על כל תביעה שיש לרשות ו/או שתהיה לה נגד המפעיל בגין הפרת החוזה.

(א) לעיל והמפעיל לא ישלמם, תהא 24פי האמור בסעיף משנה -תבעה הרשות פיצויים על  )ו(  
  לחוזה. 23הרשות רשאית לחלט את סכום כתב הערבות כנזכר בסעיף 
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  ביצוע על חשבון המפעיל
  
בנוסף על האמור ביתר הוראות החוזה, הרי שכל מקום שלפי החוזה מוטלת על המפעיל   (א)  .25

הרשות זכאית למלאה בעצמה או על ידי אחרים, על חשבון  -חובה והוא אינו ממלאה 
  המפעיל, ולגבות ממנו את תשלום סכום ההוצאות הכרוכות בדבר.

  
(א) 25 מתחייב לשלם לרשות את כל ההוצאות שהוציאה כאמור בסעיף משנההמפעיל   (ב)  

יום מתאריך מתן החשבון על  30לעיל, בהתאם לחשבונות שתגיש לו הרשות, וזאת, תוך 
יחולו על אותו סכום  -ידי הרשות. לא שילם המפעיל את החשבון תוך המועד הנקוב לעיל 

  לחוזה. 20הוראות סעיף 
  

      
   של ביצוע החוזההפסקה זמנית 

בנסיבות  השהות את מתן השירותים על פי החוזה.להרשות תהיה רשאית להורות למפעיל   (א)  .26
ואף לדרישת הרשות בכתב, יפנה את את מתן השירותים האמורות, ישהה המפעיל 

המפעיל יחדש את מתן . מקומות השירות תוך התקופה אותה תקצוב הרשות לשם כך
הודעה לשם כך בו התקבלה אצלו  דעהמושעות מ 24, תוך השירותהשירותים במקום 

   בכתב מטעם הרשות.

, עילל(א) 26  כמפורט בסעיףמקומות השירות,  כלבעל פי החוזה השירותים מתן  שהההו  (ב)  
שעות רצופות, שלא בשל מעשה ו/או מחדל של המפעיל, אזי בגין כל   72לתקופה העולה על 

ישלם המפעיל את דמי ההרשאה המשולבים, דמי השימוש תקופת ההשהיה בלבד, לא 
תוארך לפרק הזמן שבו  ושירותים ודמי השירותים הנוספים, וכן בנוסף תקופת השירותים

  התארכה השהיית החוזה בפועל. 

הושהה מתן השירותים שלא בשל מעשה ו/או מחדל של המפעיל, בחלק ממקומות השירות   (ג)  
שעות, יחשב כל מקום שירות כאמור כאילו נגרע (לתקופת ההשהיה  72לתקופה העולה על 

יחולו לגביו התאמות בתשלום דמי ההרשאה המשולבים ו/או  –בפועל בלבד), ובהתאם 
  .כך לשם הנקובים ובתנאיםבאופן בתשלום דמי השימוש והשירותים, וזאת 

בשל מעשה ו/או מחדל של שלא השהתה הרשות את מתן השירותים בכל מקומות השירות   (ד)  
ימים רצופים, יהיה כל אחד מהצדדים רשאי לבטל את  90המפעיל, לפרק זמן העולה על 

(בכפוף  ימים שתישלח לשם כך לצד שכנגד 15החוזה, באמצעות הודעה מוקדמת בכתב של 
שהפסקת השירותים לא הסתיימה תוך תקופת ההודעה כאמור), וזאת מבלי שביטול לכך 

 כאמור יחשב כהפרת החוזה של הצד המבטל. לא בוטל החוזה, תוארך תקופת השירותים
  לפרק הזמן שבו התארכה הפסקת החוזה בפועל.

זה ובנסיבות  26עיף למען הסר ספק מובהר בזאת, כי זכויות המפעיל על פי הוראות ס  (ה)  
הנקובות במסגרתו, יהוו סעדים יחידים, סופיים ומלאים בגין השהיית החוזה ומעבר 

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

  . וסוג שהם

לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית  (ד)26 - ו(א)  26 הפרת איזה מהוראות סעיפים  (ו)   
  של החוזה.

  

  איסור הסבת החוזה

פי החוזה או את -המפעיל אינו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות את זכויותיו על  (א)  .27
בת -אם שלו או לחברה-לצורך זה, לחברתהחובות הנובעות ממנו, לרבות לתאגיד שהקים 

שלו, אלא אם אישרה הרשות פעולה כאמור מראש ובכתב, וזאת לאחר שהתקבלה אצלה 
בקשה בכתב מאת המפעיל, שפורט בה כל המידע הרלבנטי, ולאחר שהמפעיל המציא 

פי שיקול דעתה הבלעדי, לשם -לרשות, לבקשתה, כל מידע נוסף שנראה רלבנטי בעיניה, על
  ת החלטתה בעניין זה.קבל
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המפעיל אינו רשאי למסור לאחר או לאחרים (למעט, למען הסר ספק, למוניות המורשות   (ב)  
במסגרת מתן השירות), במישרין או בעקיפין, זכות שימוש ו/או זכות מטעמו  ותהפועל
  .לקליטת הנוסעיםבנקודת האיסוף חניה 

בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה  כל מסירה או העברה שיתיימר המפעיל, לעשות  )ג(  
  ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

  זכויותיו של המפעיל לפי החוזה ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו.  )ד(  
  
  

  הפרת החוזה

(ד) לחוזה, הרשות רשאית לבטל את החוזה 5בנוסף, ומבלי לפגוע באמור בסעיף משנה   (א)  .28
  על ידי המפעיל.בשל כל הפרה יסודית שלו 

(א) לעיל רשאית הרשות לבטל את החוזה 28כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף משנה   (ב)  
  אם:

הורשעו  כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע,מנהלו הכללי ונמצא כי המפעיל,   )1(    
 100: 1977 –בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין, התשל"ז 

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

רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע 
מצרכים  חוק הפיקוח על ו/או עפ"יופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר] 

  .  1957 –ושירותים, התשי"ח 

הוחל בהליכים על ידי המפעיל, או בקשר אליו, שיש בהם כינוס נכסים, הסדר עם   )2(    
או לטובת נושים, פירוק מסוג כלשהו ו/או חיסול עסקים באופן אחר, למעט הליכי 

  כינוס ופירוק שנועדו לצורך שיקום המפעיל.

(ב) לעיל תהא 28את החוזה הפרה יסודית, או חל האמור בסעיף משנה הפר המפעיל   (ג)  
  הרשות רשאית:

  לבטל את החוזה לאלתר; או  )1(    

לעמוד על קיום החוזה ולדרוש מהמפעיל לתקן את ההפרה ו/או לקיים את   )2(    
שעות מהשעה שתימסר ההודעה למפעיל, ו/או  24ההוראה ו/או ההתחייבות, תוך 

להורות למפעיל להמשיך ולקיים את הוראות החוזה במלואן, והמפעיל יהא חייב 
למלא אחר הוראות הרשות, וכמו כן לשלם לרשות פיצויים על הנזקים שנגרמו 

  ו/או שייגרמו לה כתוצאה מההפרה האמורה.

הרשות רשאית להודיע  - ) לעיל 2(ב)(28) או 1(ב)(28התרחש האמור בפסקאות   )3(    
למפעיל על הפסקת ההתקשרות עמו. הרשות תנקוב בהודעה, שתישלח בדואר 

  רשום, את התאריך שקבעה להפסקת ההתקשרות עם המפעיל. 

פי הודעתה, ולא תשמע טענתו - המפעיל מתחייב לפעול על -פעלה הרשות כאמור       
עומד לפתוח, או פתח, בהליכי ערעור על הרשעה ו/או על הליכים בעניינו  שהוא

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

) לעיל, ו/או הפר המפעיל את החוזה 2(ג)(28לא תיקן המפעיל את ההפרה כאמור, בפסקה   (ד)  
דרשה מהמפעיל לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה הפרה שאינה יסודית והרשות 

) לעיל, והמפעיל לא תיקן את ההפרה ו/או לא 2(ג)(28ו/או ההתחייבות, כמפורט בפסקה 
מילא אחרי הוראה ו/או התחייבות, כפי שנדרש על ידי הרשות ולשביעות רצונה של 

מתן הודעה על כך קיומו, וזאת, על ידי - לבטל את החוזה מחמת הפרתו או אי -הרשות 
בכתב והמפעיל יהא חייב לשלם לרשות פיצויים על הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לרשות 

הקיום כאמור. אין באמור בסעיף משנה זה כדי לגרוע מזכותה -כתוצאה מההפרה ו/או אי
  פי דין.-של הרשות לקבל כנגד המפעיל כל סעד או תרופה על
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  איסור קיזוז
  
לחוק  53הצדדים לחוזה מסכימים ומצהירים בזה שלא לעשות שימוש בקיזוז, כמפורט בסעיף   .29

או בזכות קיזוז אחרת, ושלא לקזז חיובים כספיים שהצדדים  ,1973-החוזים (חלק כללי), התשל"ג
עשויים להיות חבים זה לזה מתוך העסקה נשוא חוזה זה או מעסקה אחרת, אלא אם הורה על כך 

  בכתב ומראש.חשב הרשות 
  

  
  בלעדיות

  
והרשות רשאית  במתן השירותיםבלעדיות כלשהי  למפעילאין בהתקשרות עפ"י חוזה זה כדי ליתן   .30

למתן שירותים זהים ו/או ם אחר ו/או אחרים ע בכל עת, ועפ"י שקול דעתה המוחלט, להתקשר
  .ההרשאה ו/או תקופת ההארכהגם תוך כדי תקופת דומים 

  
  

  שינויים בתאגידאיסור הכנסת 
  
המפעיל מתחייב שלא לעשות כל שינוי בתאגידו על ידי הוספת חבר או שותף, על ידי העברת זכויות   .31

הוספתן או חלוקתן מחדש, על ידי הקצאת מניות מחדש, על ידי העברת מניות או הקצאת מניות 
 חדשות, בין שנעשו בין חברי התאגיד לבין עצמם ובין מי שאינו חבר התאגיד, שיש בהם כדי להשפיע

אלא לאחר קבלת אישור מאת הרשות, ובהתאם לתנאי האישור. תנאי זה יחול  - על השליטה בתאגיד 
  גם אם השליטה בתאגיד המפעיל היא בידי תאגיד אחר או אם היו מניות ממניותיו בידי תאגיד אחר. 

  
  

  שימוש בזכות הרשות-אי
  
קרה מסוים או בסדרת הסכמת הרשות לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי החוזה במ  (א)  .32

  מקרים לא תשמש תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.
  

פי החוזה - לא אכפה הרשות, או אכפה באיחור, זכות כלשהי מהזכויות המוקנות לה על  (ב)  
ו/או מכוח כל דין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על הזכות 

  כלשהן.האמורה או על זכויות אחרות 
  

  ויתור
  
אין שינוי בחוזה ואין ויתור על זכות מזכויות הרשות או לפיו, אלא באמצעות מסמך בכתב, חתום על   .33

  ידי שני הצדדים.
  

  
  דין העתק כדין המקור

  
  החוזה נערך ונחתם בהעתקים שדינם כדין המקור.  .34

  
  

  סמכות שיפוט
  
יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון -אביב-בתל הצדדים קובעים בזאת שלבית המשפט המוסמך  .35

  בכל עניין הקשור והנובע בחוזה זה.
  

  
  מתן הודעות

  
כל הודעה או התראה שתשלח על ידי צד אחד לחוזה למשנהו בקשר לחוזה, תימסר ביד או באמצעות   .36

לחוזה. יראו כל הודעה או התראה כאמור  40פקסימיליה או תשלח בדואר רשום לפי המען בסעיף 
שעות מעת מסירתם  72כאילו נמסרה לנמען עם מסירתן ביד או באמצעות פקסימיליה, או בחלוף 

כיאות בבית דואר בישראל, ומשלוחם בדואר רשום, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. שינה המפעיל 
  מים מיום שינוי כתובתו.כתובתו, יודיע לרשות את פרטי כתובתו החדשה תוך שבעה י
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  שימוש במידע ונתונים

  
הרשות מודיעה בזאת, כי תהא לה הזכות לעשות שימוש ולפרסם, לכל מטרה שהיא, בין במהלך   .37

מכרז עתידי שייערך בקשר לשירות נשוא הזמנה ו/או תקופת החוזה או לאחריה, לרבות לקראת 
זה, בכל הנתונים אשר יגיע לידיה מאת המפעיל במהלך תקופת החוזה, והמפעיל מסכים בזאת  חוזה

  מראש לכל שימוש או פרסום שתעשה הרשות כאמור לעיל.
  

  
  חוזה ממצה 

  
החוזה מכיל, מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. כל הבטחה, הצהרה, חוזה   .38

בכתב או בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת החוזה, ואשר לא 
, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה בחוזהבאו לידי ביטוי 

. כל שינוי בחוזה יעשה הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם או
באמצעות מסמך נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב, וייחתם על ידי שני הצדדים באמצעות מורשי 

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

  
  

  הר המידותושמירה על ט
  
  מצהיר כדלקמן: המפעיל  .39

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

 הרשותעימו בחוזה, לרבות כל החלטה של הרשות במישרין ו/או בעקיפין, על התקשרות 
חוזה, עם חתימתו הו/או נושאי המשרה שלו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בעניינו של 

  ובמהלך תקופתו.

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

  גורם אחר, על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור לחוזה.

, ו/או ישתפו פעולה פעולה פושית ישדלו, לאו/או  וכי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל  ג.  
ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל  ברשותבמישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה 

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

היה תדלעיל, , כי אם יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו למפעילידוע   ד.  
(ללא זכות  הבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל חוזה זה מעיקרו ורשאי, לפי שיקול דעת הרשות

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

זה לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של  39 הפרה של איזה מהוראות סעיף  ה.  
  .החוזה

  מעני הצדדים
  
  מעני הצדדים לצורך החוזה יהיו כדלקמן:  .40

  
- , נמל התעופה הבינלאומי בן137רשות שדות התעופה, המשרד הראשי, ת.ד.   -הרשות   

  .70100גוריון 
  

  לחוזה. כמפורט ברישא  -המפעיל   
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  ולראיה באו הצדדים על החתום
  
  
  
  

___________________                     ___________________  
  ה מ פ ע י ל            ה ר ש ו ת            

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


		2016-12-27T11:16:32+0200
	Kimhi Rafi ID_038815452




