
  2016/15/602/058/00מכרז מס' 

  נספח א'

  נספח שירות ותפעול

  :כללי .1

  :השירות  .א

(ג) לחוזה) לאזור מזרח 2נסיעות במוניות מיוחדות מהמסוף (כהגדרתו בסעיף  –השירות  )1(

 ירושלים ולשאר חלקי הארץ למעט שטחי האוטונומיה.

ום שיורה כלל עובדי המפעיל למעט נהגי שני כלי הרכב הראשונים בתור, ירוכזו במק )2(

. באחריות )או משבצת קרקע לטובת הצבת מבנה יביל (ככל שיוקצה מבנה להם המנהל

המפעיל לוודא, כי, למעט הסדרן מטעמו, לא יבואו נהגי המוניות במגע, או בשיחה, עם 

  .העמסת המוניותלמועד עד אוכלוסיית התיירים במסוף, וזאת, 

יבורי במקום מתן השרות, יווסת הצ סדרהמפעיל יהיה אחראי לסדרן המוניות מטעם  )3(

   תור המוניות ויפקח על התנהגותם של הנהגים, בהתאם להנחיות המנהל.את 

מקצועית של מי מנותני השירות הלא יתערב בשום צורה שהיא בעבודה  המפעיל נציג )4(

, או ומשרד החקלאות בנק, מילגם, מכס, ביקורת גבולות, לרבות רש"תהפועלים במסוף (

  ).בין נותני השירותים במסוףכל גורם אחר מ

, ברציף העמסת הנוסעים לפחות שתי מוניות ימצאו,בכל עת באחריות המפעיל לוודא, כי  )5(

  הנכנסים.לאולם  סמוכהבחנייה ה

 למפעילאינו מספיק, יודיע על כך  פועלכי מספר הנהגים המועסקים ב ,מצא המנהל )6(

, ממועד קבלת שעות 48וך ת ,מתחייב להגדיל את מספר הנהגים במתן השירות והמפעיל

  והכל לשביעות רצון המנהל.  ההודעה

בתוך פרק זמן שלא בשטח המסוף  מקולקלת הנמצאת מוניתמתחייב לפנות  המפעיל )7(

  ממנהל תורן.קבלת הודעה על כך ממועד שעות  3יעלה על 

בשטח הנמצאים כל פעולת אחזקה בכלי הרכב  ולא יבצעהמפעיל, או מי מנציגיו,  )8(

לתקלות המצריכות מענה מקומי דחוף, "עזרה ראשונה" טיפולי מתן  למעט ,המסוף

  תקר וכו'.כגון: טיפול ב

שיפורסמו מעת לעת על ידי  וכפיבהתאם לשעות העבודה הנהוגות במסוף  השרות יינתן, )9(

  המנהל.

, כפוף לאישור המנהלביהיה ושחרורן  ,בתום יום העבודה ,האחרונותהקצאת המוניות  )10(

  .או מי מטעמו

 ,תוגשבמסוף,  ,במתן השירות את המפעיל, שישמשו ,הכוללת את כל כלי הרכב רשימה )11(

גורמי הביטחון במסופים, בכפוף להוראות  ידי-על ,, לאישורהמפעיל ידי- על ,מבעוד מועד

. מובהר בזאת, כי כניסתן למסוף של מוניות, אשר אינן רשומות בבעלות תאגיד הביטחון

  .לא תאושר -המפעיל 

  לפי הנחיות גורמי הביטחון במסופים.לגורמי הבטחון במסוף,  ידווח המפעיל  )12(



או למי  ,מקנה לו שהחוזה למתן השרות שבנדון אינו ,ידוע לו, כי מצהיר בזאת המפעיל )13(

   מעובדיו זכות כניסה לשטחים המוגבלים במסוף.

   הביטחון שיפורסמו על ידי קב"ט המסוף.והנחיות ועובדיו יפעלו בכפוף לתנאי  המפעיל )14(

מעובדי המפעיל ו/או נציגיו,   המסוף כל אחד שטח מיידית, מ להרחיקנהל רשאי מה )15(

  מבלי למסור כל נימוק. 

מתחייב לשמור על ציוד המסוף שברשותו, או שיועמד לרשותו, לשם מתן  המפעיל )16(

  . השירות

יטפל בהערותיו של  במסוף, יפקח על התנהגותם של הנהגים המפעילהסדרן מטעם  )17(

   משימות לנסיעות מיוחדות. המנהל ויקבל ממנו

ן לקשירתולמוניות  ות תייריםכבודפעולות ההעמסה של יפקח על  המפעילהסדרן מטעם  )18(

   על גג כלי הרכב. ,כראוי ואבטחתן,

המפעיל מתחייב להציב במסוף מידי יום מוניות תקינות, נקיות, עם מיזוג אוויר תקין.  )19(

 לשטח המסוף למתן השרות. לא תורשה להיכנס -מונית שלא תענה על הנחייה זו 

מובהר בזאת, כי זמן ההמתנה המקסימלי של נוסע ליציאת מונית משטח המסוף, לא  )20(

 דקות.  30יעלה על 

להורות למפעיל על הפסקת ית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, המלא והסופי, שאהרשות ר )21(

ל יפעכפי שתמצא לנכון, אשר  למנות סדרן מטעמה,עבודתו של הסדרן מטעמו במסוף ו

  .ועל חשבון המפעיל  בהתאם להנחיות המנהל

 

  :שעות פעילות המסוף  .ב

  08:00 –01:30- ימים א' עד ה'  

  08:00 – 15:00 –ימים שישי ושבת 

 שעות הפעילות עשויות להשתנות, בהתאם להחלטת המנהל.    

  

  :צוות עובדים. 2

אים של כל פרטיהם האישיים המל של ,רשימה מלאההמפעיל יעביר למנהל, או מי מטעמו,  )1(

הכוללת:  נציג/ים אחר/ים), , שליחים אונהגים מחליפים, המפעיללרבות באי כוח (העובדים 

 ידי- עלהעתידים להיות מועסקים ). כנ"ל, לגבי כאלה, פירוט השם המלא, מספר זיהוי ומען

תוגש מבעוד מועד  . הרשימהבתפקידים המחייבים כניסתם לתוך מסופי הגבולהמפעיל 

 ידי- עללבדיקה ביטחונית ידי המפעיל -עללפני מועד תחילת הפעילות)  יםחודשי(לפחות 

  .ף ולשם הנפקת אישור כניסה (תג כניסה למסוף) למסוףהנהלת המסו

יוכלו לעסוק ידי המנהל, - ואושרו על, ףאך ורק עובדים אשר אושרו ביטחונית לכניסה למסו )2(

  . המפעיל, בשם ףבמתן השירות במסו



ובמידת האפשר גם  ערביתבעלי שליטה טובה בשפות העברית וה יהיו המפעילכל עובדי  )3(

  .אנגליתב

 , שיקבע על ידי המנהלבלבוש מתן השרות במסוף כשהם מגולחים ויופיעו ל המפעילכל עובדי  )4(

  מבעוד מועד.

מתחייב להחזיר למנהל את רשיון הכניסה של כל מי שיועסק מטעמו במתן השירות,  המפעיל )5(

לשם כך, מתחייב  על ידי המנהל. ששיידראותו אדם, או בכל עת מיד עם סיום העסקתו של 

  המפעיל להציג בפני מנהל החוזה בתחילת כל חודש את רשימת הנהגים המועסקים העדכנית. 

נו ן/י כניסה שנית/אובדן אישורשעות, על  24 - למנהל ולא יאוחר מידווח מיידית המפעיל   )6(

  לעובדיו.

שאים הרלוונטיים לעבודתם ויידרשו לנאמנות, אחריות יעברו הכשרה בנו עובדי המפעילכל  )7(

- ף כפי שיפורסמו מעת לעת עלושמירה מלאה של הוראות הביטחון והנהלים השגורים במסו

  .ידי המנהל

 חובה על כל נהג לשאת תג זיהוי, שיונפק על ידי המסוף, על דש חולצתו. )8(

  

  בטיחות:. 3

מוניות יפעלו עפ"י כל כללי והוראות המפעיל יהיה אחראי לכך כי נציגו במסוף ונהגי ה )1(

הבטיחות הנהוגים במסוף וכי נהיגת המוניות בשטח המסוף תתבצע עפ"י הוראות התנועה 

  השגורות בו ובהתאם לתמרורי התנועה המותקנים בו.

המפעיל יהא אחראי לכך, כי נהיגת המוניות והשימוש בהן יתבצע בהתאם לכל חוקי ותקנות  )2(

    וי.התנועה, התעבורה והריש

  

  מו.יוייקרא ביחד ע ממנו מהווה חלק בלתי נפרד מצורף לחוזה ההרשאה החתום, נספח זה. 4

  

 או הארכתה או מתן השירותיםהחל ממועד חתימתו ועד סוף תקופת  , הינה,. תחולת נספח זה5

 פקיעתה או ביטולה, לפי העניין.

  

  

  

  

  

  



  2016/15/602/058/00מכרז מס' 

  נספח ב'

  ותנספח בטיחות וגיה

  

 הגדרות: .1

 "ספק" : ספק, קבלן, בעל הרשאה, זכיין, מפעיל או מי מטעמו של אלה. 1.1.1

"מקום מתן השירות": כל אחד ממתקני רשות שדות התעופה (להלן: "רש"ת")  1.1.2

העבודה עבור רש"ת על ידי הספק לרבות \וכן כל מקום אחר שבו ניתן השירות

 מתקני הספק.

י מטעמו שיועסק במתן השירותים וכן על כל ועל כל מ הספקהוראות נספח זה יחולו על  .2

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

החוזה למתן \פת ההרשאההשירות, במהלך תקו מתן עבודת שיפוצים במי ממקומות

 השירותים.

לקיום כל  יהיה אחראי בלעדי שהספקלעיל, מובהר בזאת  1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .3

הוראות נספח זה על ידי כל קבלן ו/או קבלן משנה שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה 

ו/או כל עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצים במי ממקומות השירות, במהלך תקופת 

ההרשאה למתן השירותים, וישא באחריות המלאה להפרת מי מהוראות נספח זה על ידי 

מתחייב  הספקמי מטעמו שיועסק במתן השירותים. האמורים לעיל ו/או על ידי כל 

שהוראות נספח זה יפורטו, בכתב, בכל התקשרות בינו ובין כל קבלן מטעמו לביצוע 

עבודות (בין עבודות ההקמה ובין כל עבודה אחרת במקומות השירות), וכל קבלן כאמור 

ע העבודות יאשר, בחתימתו, כי הוראות אלו מהוות חלק בלתי נפרד מההתקשרות לביצו

 .הספקבינו ובין 

, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות בעבודהוהגיהות דיני הבטיחות כל מצהיר בזה כי  הספק .4

 , פקודת הבטיחות בעבודה1954-, תשי"דהפיקוח על העבודהארגון חוק  האמור לעיל)

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( תכנית לניהול הבטיחות),  ,1970-[נוסח חדש], התש"ל

תקנות , 2007, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז  2013 - ע"גהתש

 1989חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג  ,ותקנותיו 2001-שירותי הובלה, התשס"א

, 1984-שדות התעופה), התשמ"דסדר בהשמירה על ( שדות התעופה תוכללי רש ,ותקנותיו

-(בטיחות ורישוי), התשמ"טהבנייה, חוק הגז התכנון ודיני , [נוסח חדש] פקודת הנזיקין

,וכל התקנות והצווים המחייבים שהוצאו מכח מי ממעשי החקיקה המפורטים 1989

ביצוע עבודות ההקמה ו/או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיבוצעו הנוגעים ללעיל, 

 מתחייב להבטיח וא, והבמי ממקומות השירות במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים

ימלא אחר כל הוראות הבטיחות כל מי מטעמו בזה השגחה קפדנית עליהם ולדאוג לכך ש

מקום השירות בו מתבצעת עבודה או בכל , כל זמן היותם בשבדינים האמורים והמשמעת

 .רש"תמקום אחר בתחומי 

  



נציגו בשטח העבודה, ויודיע על מינויו באמצעות מכתב כימנה מנהל חוזה שישמש  הספק .5

  .וזה מטעם רש"תלמנהל הח

במקום מתן תחילת העסקתם הדרכה לפני כי עובדיו יעברו  הספק,אחריות ב .6

או בעת שינוי אחת לשנה, לא תפחת מבתדירות ש ,מכןולאחר  בפרויקט ספציפי\השרות

 סיכוני הבטיחותסיכונים בסביבת העבודה (המחמיר מבין השניים). ההדרכה תעסוק ב

 בהתייחס לתחומי עיסוקם.הקיימים במקום העבודה ווהבריאות 

בכל העלויות  ישאי המוסמך לכך כדין. הספקאדם ההדרכה כאמור, תבוצע באמצעות  .7

  הכרוכות בהדרכת העובדים כנ"ל (כולל שכר יום עבודה, ארוחות, הסעות, וכו').

בחוק או ציוד המגן הנדרש יצייד את כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע עבודות, ב הספק .8

משקפי נעלי עבודה, , כפפות עבודה, אפודים זוהריםכמו למשל  בתקנות ובנהלי רש"ת

  ., בהתאם לסוג העבודהמגן, אטמי אוזניים, קסדות מגן

דים מוכלי עבודה תקינים העו , בציודישתמשו אך ורק במכונותו/או כל מי מטעמו  הספק .9

  .מפורטות בדיןהבטיחות ה בדרישות

               לכל כלי/ציוד תפעולי יבצע על חשבונו בדיקות תקינות תקופתיות הספק .10

מוסמכים  מתן השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמיםמקום עובדיו ב ידיהמופעל על 

 הספקכנדרש עפ"י כל דין ותקנות. אישורי ונתוני הבדיקות כאמור לעיל,  ירוכזו ע"י 

תן במקום מזמינים בכל עת  .  התיקים הנ"ל יהיולכל כלי/ציוד תפעוליבתיק ייעודי 

 בטיחות וגיהות רש"ת וכל גורם אחר מטעמו. ממונהלביקורת ע"י  השירות,

מתחייב לשמור על הסדר והניקיון באתר העבודה ויפנה בכל סוף יום העבודה כל  הספק .11

יהיה  , למניעת מכשולים מיותרים. הפינוילמקום מתן השרותפסולת וגרוטאות אל מחוץ 

  על חשבונו.

בשטח של  גיהות ברשות בכל מקרה של תאונת עבודהבטיחות ו ממונהידווח ל הספק .12

     .1954-, והכל בהתאם להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"דמתקני הרש"ת

בתאום עם כח אחר, אלא -בא או ספקלכל ה עבודכל שלא להעביר ביצוע  מתחייב הספק .13

אם להוראות המשנה יפעל בביצוע העבודה בהת ספק היה ויאושר על ידי הרשות, רש"ת.

  זה, לעיל ולהלן. בנספח  הבטיחות המפורטות

קבלת  שלא לבצע עבודה חריגה ומסוכנת שלא פורטה לעיל אלא לאחר מתחייב הספק .14

  הרשות.עליהן תורה היתר עבודה בכתב מטעם הרשות וכפוף להוראות הבטיחות 

  ון אמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי סימ ,על חשבונו ,ספקי הספק .15

  הבטיח את לכדי  של הרשות, דין, או לפי הוראות הבטיחות יפ-לזוהרים הנדרשים ע

       בטחונו ונוחותו של הציבור במקום.

מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על ידי הממונה על  הספק .16

יפעל בהתאם לדרישות הממונה על הבטיחות  הספקהבטיחות ברשות (להלן:" הממונה"). 

ברשות בדבר הרחקת עובד מטעמו המבצע עבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. עובד כזה לא 

מקום מתן השירות מהמשך מתן השירותים ע"י בתחומי  הספקיוחזר להעסקה ע"י 

לבדו יהיה אחראי לכל תוצאה (באם תהיה להרחקה זו במישור יחסי  הספק .הספק

פטורה מכל חבות בגין כך. אם תתבע עבודה ו/או העסקה של אותו עובד). הרשות תהיה 



את הרשות בגין כל הוצאה שתהיה לרשות  הספקהרשות ע"י עובד שהורחק כאמור ישפה 

  בקשר לכך לרבות ו/או למעט הוצאות הגנה משפטית והוצאות משפט.

על הבטיחות ברשות  יציית לכל הוראה להפסקת עבודה שתינתן על ידי הממונה הספק .17

, תוך מתן הודעה למנהל המתקן או מנהל החוזה מטעם בודתובגלל ליקויי בטיחות בע

. העבודה תופסק לאלתר לשיפור הנדרש ותחודש רק לאחר קבלת הסכמה בכתב רש"ת

זכאי לפיצוי כל שהוא  הספקלכך מהממונה על הבטיחות ברשות. במקרה כזה לא יהיה 

עשוי  הספק, לא לנזקים שנגרמו במישרין ולא לנזקים עקיפים שבשל העיכוב שנגרם

  .הלבדו יהיה אחראי לכל אל הספק .להיתבע בגינם

, כפי שיוצגו מעת לעת, על הבטיחותוהממונה החוזה פי הנחיות מנהל -ינהג על הספק .18

  בנושא בטיחות.

הוראות אלה, לא באות במקום החובות החלות בעניין הבטיחות וגיהות בעבודה, לכל  .19

סיף על הוראות  כל דין ו/או כלל שנקבע הגורמים העוסקים ברש"ת, הן באות רק כדי להו

 על ידי כל רשות מוסמכת אחרת.

ממונה בטיחות רש"ת, רשאי במקרים חריגים, להחריג דרישה מהדרישות הנ"ל ולא  .20

להחילה על ספק, בהתאם לשיקול דעת מנומק, ובלבד שההקלה אינה נוגדת חוק או תקנה 

 כלשהיא.

  

  

  

  

  



  2016/15/602/058/00מכרז מס' 

  ג'נספח 

  נספח בטחון

  

  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.

שדות התעופה והמטוסים הממריאים מהם, מהווה יעד מועדף לפיגוע  מעברי הגבול, 1.1

  לארגוני הטרור השונים.

ממשלת ישראל, בהחלטותיה, הטילה על רשות שדות התעופה ועל הנהלת המסוף/  1.2

שדה התעופה את האחריות לאבטחה הפיסית של הנמל, את האחריות למניעת פיגוע 

יות למניעת הברחה של אמצעי במטוס, הממריא מהשדה שבאחריותה, ואת האחר

 לחימה לשטח מדינת ישראל דרך מעבריי הגבול הבינ"ל.

בהחלטה נוספת, החליטה ממשלת ישראל להגדיר מספר גופים כמונחים על ידי  1.3

הרשות הלאומית לאבטחת מידע (רא"מ), ורשות שדות התעופה נמנית בין גופים 

התקשוב [מערכות  אלו. בהיבט זה, הנחיות רא"מ בכל הקשור לאבטחת מערך

מחשוב, פיתוח מערכות מחשוב, אפליקציות היוצאות מהם, מערך התקשורת 

 וכדומה] מחייבות את הספק לעבוד על פיהם.

רשות שדות התעופה הגדירה את נושא אבטחת המידע ושמירה על מערך התקשוב  1.4

כנושא אסטרטגי ובעל חשיבות עליונה, ולפיכך כל ספק הנותן שרותים בנושאי 

 .וב חייב לעמוד בדרישות המוגדרות בנספח זההתקש

כספק, המתעתד לפעול בתחום מתקנים אלו, ובדגש על פעילות בתחום השטחים  1.5

המוגבלים בכניסה, יחולו עליך הוראות הנוגעות לבטחון ולבטחון הנוסעים 

כל ההוראות והנהלים עליך  והמטוסים, הנוחתים והממריאים ממנו, וכן יחולו

 הרשות בכל היבטי אבטחת המידע.החלים על עובדי 

 משנה.- השרות מטעמו, כולל קבלני-כל האמור בנספח זה מחייב את הספק ונותני 1.6

 סווג וחיוניות של המידע ומערכות המידע. 1.7

מערכות המידע מהוות את התשתית התפעולית של הרשות והן חיוניות לפעילותה 

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

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

 השלמות, האמינות, השרידות וההמשכיות התפעולית.

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

ג הבטחון "שמור"), (מקביל לרמת סוו רגיש/חסוי מסחריתכאשר הסווג הכולל הוא 

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



להגנה על הפרטיות ותקנותיו. מערכות המידע חיוניות לפעילותה התקינה של 

  הרשות ופגיעה בהן עלולה לגרום לשיבוש, תקלות והפסקת מתן שרות.

ור לעיל, ובכל הגדרות נוספות לפיכך, יש לנהוג לפי כל דרישות האבטחה, כאמ

בנושאי האבטחה אשר ייתכן ויועברו על ידי גורם רשות מוסמך לנושאים אלו, בכל 

הפעילויות למתן שרותים לפי הליך זה. אם, במהלך אספקת השרותים, הספק 

ייווכח, כי כלי האבטחה, המיושמים כיום בתוכנות וביישומים, אינם עונים על אחת 

  ת להלן:או יותר מן הדרישו

 רגיש/חסוי (שמור)/סודידרישות הבטחון לאבטחת מידע  •

  (בעתיד);

התקנים התקפים לאבטחת מערכות מידע של מכון התקנים  •

  הישראלי;

  דרישות החוק והתקנות להגנה על הפרטיות; •

 דרישות הרשות הלאומית לאבטחת מידע (רא"מ). •

שיך לפעול לפי עליו לדווח על כך לממונה על אבטחת המידע מטעם הרשות, ולהמ

  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

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

ת, הננקטות בכדי למנוע מגורמים מטעמו שיועסק במתן השרותים, כחלק מכלל הפעולו

  עוינים לאסוף מידע ולבצע פיגוע בתחום הנמל או במערכות התקשוב של הנמל. 

  אחריות. .3

"), שירכז את כל פעילויות הספק נאמן הבטחוןהספק ימנה נציג מטעמו (להלן: " 3.1

בהיבט הבטחוני ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול קב"ט 

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

לנספח זה, מיום  3.6הנושאים הקשורים למחשוב ומידע, כמפורט בסעיף משנה 

  אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן השרותים, כהגדרתה בחוזה.

ידי קב"ט המתקן, יחשב מנכ"ל -עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן הבטחון על 3.2

 מן בטחון.הספק כנא

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 

תקופת מתן השרותים, כהגדרתה  לנספח זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך 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.

אין מניעה כי אותו נציג ספק ימלא גם את תפקיד "נאמן הביטחון" וגם את תפקיד  3.5

  "נאמן אבטחת המידע".

  נאמן הבטחון. 3.6

שמש כאיש הקשר לקב"ט המתקן מטעם הספק במהלך כל נאמן הבטחון י 3.6.1

תקופת החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות 

נספח זה, או בכל הוראה נוספת אשר עלול הספק לקבל, מול הקב"ט בכלל, 

 ומול משרד הרשיונות בפרט, וכן מול אגף מידע ומחשוב.

וסמך של קב"ט המתקן, לא יאוחר נאמן הבטחון יקבל תדרוך מפורט מנציג מ 3.6.2

משבוע ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח 

זה; בנוסף, ימסרו לנאמן הבטחון דרישות ונהלי בטחון כלליים נוספים, 

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

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

מידע ומחשוב, יעבור הנאמן תדרוך בנושאי אבטחת מידע מגורם מוסמך 

 באגף מידע ומחשוב.

על נאמן הבטחון להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי הבטחון ונהלי  3.6.3

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

וטף עם נציג מוסמך של קב"ט המתקן ואגף מידע נאמן הבטחון יקיים קשר ש 3.6.4

ומחשוב ויתעדכן באמצעותו בנהלים וכללי בטחון, העשויים להשיק לפעילות 

 .הספק בתחום הנמל, בכל עת שיידרש לכך

נאמן הבטחון יאשר בחתימתו כל בקשה למתן רשיון כניסה לשטחים  3.6.5

ר תוקפם המוגבלים בכניסה למי מטעם הספק, וינהל מעקב פנימי שוטף אח

 של רשיונות קיימים.

נאמן הבטחון יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך של קב"ט המתקן ויקבל  3.6.6

ימים לפני תחילת ביצוע השרותים לפי  7-ממנו תדרוך בטחוני לא יאוחר מ

 הליך זה.

נאמן הבטחון יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ונהלי הבטחון  3.6.7

 מפעם לפעם. ואבטחת המידע התקפים ואלה שינתנו

הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן הבטחון  3.6.8

 להלן. 4לצורך אישור הקב"ט בהתאם להנחיות סעיף 

הספק מתחייב להעביר לקב"ט את כל הנתונים האמורים לעיל, כולל ויתור  3.6.9

להלן), חתום על ידי כל אחד  4.2.3על סודיות רפואית (כאמור בסעיף 

 ם.מהמועמדי

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 -במקומו/ם, או להחליף מועמד שנבחר; כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול

 הבלעדי.

י מועד תחילת ימים לפנ 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

במהלך כל תקופת החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק 

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

 המידע.

קיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מאגף מידע נאמן אבטחת המידע י 3.7.2

ומחשוב ויקבלו ממנו תדרוך בנושאי אבטחת המידע הרלוונטיות לנשוא מכרז 

  ימים לפני תחילת ביצוע השרותים לפי מכרז זה. 7- זה, לא יאוחר מ

נאמן אבטחת המידע יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של אגף מידע  3.7.3

עד מינויו. התדריך יכלול הסברים ומחשוב, לא יאוחר משבוע ימים ממו

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

ונהלים כלליים נוספים במידה ויידרש, החלים על כל הגורמים המבצעים 

לפעול  שפעילויות הקשורות למערך המחשוב ברשות, אשר על פיהם יידר

 מטעמו.להנחיל לעובדי הספק וכל מי  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.

נאמן אבטחת המידע יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של אגף מידע ומחשוב  3.7.5

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

 .לכך שים אלו, בכל עת שיידרבנושא

נושא/בקשה הקשורה לנושאי יאשר בחתימתו כל  נאמן אבטחת המידע 3.7.6

אבטחת המידע במערכות המחשוב של הספק, או בקישור למערכות המחשוב 

ברשות מהמערכות של הספק אשר ייתכן ותהיה להן השפעה על הכשירויות 

 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  םהמידע לצורך אישור אגף מידע ומחשוב בהתא

 הספק מתחייב להעביר לאגף מידע ומחשוב את כל הנתונים האמורים לעיל. 3.7.9

דע ומחשוב רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים אגף מי 3.7.10

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



דעתו -במקומו/ם, או להחליף מועמד שנבחר; כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול

 הבלעדי וללא צורך במתן הסברים כל שהם להחלטותיו בעניין זה.

 ו התקשרות לצורך פעילות בתחום המיתקן.אישור העסקה א .4

כאמור, המתקן הוא שטח רגיש מבחינה בטחונית ולכן יורשה הספק להעסיק בתחום  4.1

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

שאושר, לאחר שיעבור בדיקת רישום פלילי וסינון בטחוני לרמה הנדרשת לפי 

  דתו.עיסוקו ותחום עבו

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

  הסכמה למסירת מידע; 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

 ה למתן רשיון כניסה לשטח מוגבל במסופי הגבול ושתפ"אבקש 4.2.7

דוגמאות הטפסים האמורים מצורפים לנספח זה וימסרו לספק  4.2.8

  או אגף מידע ומחשוב.\ידי הקב"ט ו- על

הספק מתחייב להעביר את הנתונים באמצעות הטפסים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י  4.3

  המועמד.

לו לאחר העברת פרטי המועמד או הספק מתחייב לדווח ולעדכן על כל שינוי, שנודע  4.4

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

  בעל רלוונטיות בטחונית.

הקב"ט יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל  4.5

המועסקים, הספקים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הספק, או חלק מהם, ואף 

היה רשאית לאסור על כניסת מי מן המועסקים לתחומי המתקן, מטעמים ת

  בטחוניים, בין אם כבר אושרה כניסתו ובין אם לא.

הספק מתחייב לא להעסיק ולא לאפשר עבודה לגורם, אשר פרטיו לא הועברו ואשר  4.6

  ידי הקב"ט.- לא אושר על

פר ימים ועד תהליך קבלת סווג בטחוני מתאים ואישור מועמד, עשוי להמשך ממס 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 

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

  לא תגרום לדחיה במתן השרותים.

  

  



  וניות כלליות.הנחיות בטח .5

  תדריך בטחוני למועסקים. 5.1

הספק יערוך תדריך בטחוני (לפי הנחיות הקב"ט) לכל עובד, שיועסק במתן  5.1.1

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

 שטחים מוגבלים ובקרת מעברים. •

  .8כללי התנהגות בטחונית בהתאם לסעיף  •

ימים,  7-יקבל תדריך בטחוני לא יאוחר מהספק מתחייב, כי כל עובד מטעמו  5.1.2

 מיום תחילת העסקתו בתחום הקב"ט.

שנתיים -נוסף לתדריך בתחילת ההעסקה, יקיים הספק תדריכי רענון חצי 5.1.3

לעובדיו, במסגרתם יעביר לעובדים עדכונים בצרכי הבטחון המשיקים לתחום 

  פעילותם.

  שטחים מוגבלים ואשורי מעבר. 5.2

ול ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו כיוון שהמתקן הוא מעבר גב 5.2.1

בשטח הנמל שטחים מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק למי 

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

 הכניסה לשטחים המוגבלים והמעבר ביניהם.

קבלת סווג מתן רשיון כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה למתקן מותנה ב 5.2.2

בטחוני מתאים מרשויות הבטחון וייעשה לפי כללי רשות שדות התעופה 

  .1983 -(כניסה לשטחים מוגבלים), התשמ"ג 

  רשיון הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכי הסינון הבטחוני. 5.2.3

רשיון הכניסה יונפק לעובד לתחום עבודתו בלבד וחל איסור מוחלט לעשות  5.2.4

  ור זה או להעבירו לאחר.שימוש אחר באיש

השימוש ברשיון הכניסה לצורכי מעבר יעשה בכפוף ובהתאם לכללי המעבר  5.2.5

  ונהלי בקרת המעברים של הקב"ט.

ידי נאמן - בקשות לבדיקות מהימנות וקבלת רשיון כניסה כאמור יוגשו על 5.2.6

הבטחון לאגף מידע ומחשוב אשר יעבירם למשרד הרשיונות בנמל עבור עובדי 

לכל בקשה  לצורך תפקידם במסגרת מתן השרותים בלבד.הספק בלבד ו

תצורף פניית היחידה המקבלת את השרות ברשות. פניית היחידה תכלול את 

  תאור סוג רשיון הכניסה הנדרש.

הספק אחראי לבטל ולהחזיר ליחידה המקבלת את השרות ברשות או למשרד  5.2.7

בוד אצל הרשיונות במתקן כל רשיון כניסה של עובד הספק, אשר חדל לע

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

ובתפקידו החדש אין צורך ברשיון כניסה לשטחים המוגבלים במתקן. 

  באחריותה של היחידה לוודא העברת רשיונות אלו למשרד הרשיונות בנמל.

 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.



מובהר בזאת כי הקב"ט רשאי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את תוקפו  5.2.9

  של כל רשיון כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

  :יון כניסה לשטחים המוגבליםדרישות הבטחון מאדם הנושא רש 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.

  השימוש ברשיון יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד. .5.2.10.2

השימוש ברשיון יעשה בהתאם לכללי ונהלי בקרת המעברים של  .5.2.10.3

  הבטחון.

קפיד להימצא ולנוע אך ורק בתוך התחומים, בהם נושא הרשיון י .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  -כניסה לשטחים המוגבלים בנמל לאדם אחר 

  עבירה פלילית. 

  חל איסור להשאיר את הרשיון בתוך הרכב. .5.2.10.6

ידה המקבלת את השרות ברשות קב"ט על יש לדווח מידית ליח .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

ה בשיעור כפי וכרוך בתשלום עבור הנפקת הרשיון החלופי, שיהי

  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  60ימסור, במהלך הספק   (א)

לפני  21- תקופת מתן השרותים, אך לא יאוחר מהיום ה

מועד תחילת תקופת מתן השרותים, בכתב, רשימה של 

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

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 



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

שאינו נכלל ברשימת הספקים, ולעדכן מידית את הקב"ט 

ימת הספקים שהספק הפסיק על כל גורם, אשר נכלל ברש

את קבלת השרותים ממנו, בין אם מיוזמתו ובין אם 

 ביוזמת אותו גורם.

במתקנים תחום תפעולי, המיועד לכניסת ספקים לצורך פריקה   5.3.1.2

והעמסה של סחורה במסוף הקרקעי. בכניסה לתחום זה תתבצע 

בקרה ובדיקה בטחונית לפי נוהל של הבטחון ורק לגורמים, אשר 

  ושרו לפי הוראות נספח זה תתאפשר הכניסה לתחום התפעולי.א

הובלת הסחורה מהספק (המורשה) אל מחסני/מתקני הספק בשטח   5.3.1.3

האווירי ולמשטח הפריקה בשטח התפעולי תעשה בהשגחה צמודה 

של המוביל כשתא המטען נעול! (ביקורות תבוצענה באופן אקראי 

  תקן.בשערי הכניסה לשטח האווירי/ שטח המ

הובלת סחורה אל מקומות השרות בשטחים המוגבלים, הנמצאים      5.3.1.4

תבוצע ע"י עובדי הספק בלבד, וככלל לא תתאפשר כניסת הספק אל 

  תחומים אלו, למעט מקרים חריגים, שיאושרו מראש ע"י הקב"ט.

מתקנים בשימוש הספק הנמצאים מחוץ לתחום המתקן   5.3.1.5

ת להטסה, למכירה או לשמוש בתחום והמאחסנים סחורה המיועד

המתקן (כולל למכירה במקומות השרות) יופעלו לפי כללי האבטחה 

ונהלי הבטחון המופיעים בנוהל הפעלת מחסנים בשינויים 

  המחויבים (המצורף לנספח זה).

  אבטחת מידע בחצרי הרשות:  5.3.2

פק, יישמרו רשומות ותווך מגנטי או אופטי, שיימסרו ע"י הרשות לס    5.3.2.1

בחצרי הרשות לפי הוראות נציג הרשות; ינוהל רישום מצאי עדכני 

 שלהם.

הוצאת רשומות ותווך מגנטי או אופטי, הנושאים מידע של הרשות,      5.3.2.2

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

אישור של אחראי אבטחת המידע. יש לקבל אישור מראש מאחראי 

חת המידע על כל כוונה לעשות שמוש במחשבים נישאים לשם אבט

התחיבות זה, ע"י עובדי הספק. -מתן השרותים, נשוא ההסכם וכתב

כל שמוש כאמור יעשה לפי הנחיות ספציפיות של אחראי אבטחת 

  המידע לאבטחת המחשבים הנישאים. 

חיבור תווך מגנטי או אופטי לסוגיו למערכות מחשוב בחצרי  5.3.2.3

שות טעונה אישור מראש של אחראי אבטחת המידע. האמור חל הר

גם לגבי תווך מגנטי או אופטי של תוכנות לסוגיהן וכן להתקני 

DOK .לסוגיהן  



ביצוע שינויים כלשהם במערכות המחשוב והתקשורת של הרשות,   5.3.2.4

שימוש בתוכנות אבטחה חיצוניות והתקנת אמצעי אבטחה חדשים, 

אגף מידע ומחשוב, \ובכתב של נציג הרשות טעונים אישור מראש

  לפי הצעה בכתב של הספק ודיון, לפי הצורך.

לצורך בהירות הנושא, נציג אגף מידע ומחשוב הינו האחראי על   5.3.2.5

אבטחת המידע ברש"ת. כל אישור בנושא אבטחת המידע 

המתקבל מכל גורם אחר ברשות ייחשב כבלתי חוקי והפרה של 

  .י אבטחת המידע לכל סוגיונהלי הרשות בנושא

 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 -ומחשוב, יהיו רשאים, לפי שיקול

מערך בקרה וביקורת, כדי לוודא כי נהלי הבטחון, הרשומים בנספח זה, מתקיימים 

 וכלשונם. במלואם

מערך הבקרה והביקורת יכלול תרגילים שונים לעובדים ולמערכת כולה, וכן  6.2

-ביקורות מתוכננות וביקורי פתע בכל מקומות השרות ובאתרים של הספק וקבלני

 המשנה מטעמו.

הספק מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מטעם הבטחון או אגף מידע ומחשוב, בכל  6.3

בעל רלוונטיות בטחונית, לשתף פעולה עם  עת ובכל תדירות, גישה לכל מידע

 המבקרים ולתקן מידית את כל החריגות שימצאו.

אם ימצאו חריגות מכללי הבטחון, הספק יתקן אותן באופן מידי, ויעביר תוך שבוע  6.4

 ימים נימוק בכתב לסיבת קיומן של אותן חריגות.

ע"י הספק הרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן השרותים או את ביצוע העבודות  6.5

במקרה של חריגה מכללי הבטחון, אשר, לפי שיקול דעתה, יש לה השלכה על רמת 

 האבטחה והבטיחות בנמל, עד לתיקון אותה חריגה.

בקרה וביקורת כאמור, אם יעשו ואם לא יעשו, לא ישחררו את הספק  6.6

 מהתחייבויותיו כלפי הרשות.

 שמירה על סודיות. .7

ועסק במתן השרותים, מחויבים לשמור בסוד, הספק וכל מי מטעמו, שיעסוק ו/או י 7.1

לא להעביר ולא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או מידע בכל הנוגע 

לסדרי הבטחון או מערכות מידע ומחשוב, להם יחשפו במהלך פעילותם בתחומי 

 המתקן.

נאמן הבטחון ונאמן אבטחת המידע וכל מי שינהל בפועל את מתן השרותים מטעם  7.2

ספק יחתמו על הצהרת סודיות, לפיה יתחייב החותם לאמור לעיל. דרישות ה

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

ל הספק, שרות (עובד ש-כל נותןהשרות: - הצהרות לשמירה על סודיות של נותני 7.3

משנה או עובדיו), יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי הליך זה, על -קבלן



הצהרה לשמירה על הסודיות. ההצהרה תלווה בחתימתו של הספק (מעבר לחתימתו 

השרות). הצהרות הסודיות יימסרו לנציג הרשות; נוסח ההצהרה מצורף -של נותן

  .2להלן טופס לנספח זה, 

 טחוניים.כללי התנהגות ב .8

חל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשטחים המוגבלים בכניסה למתקן  8.1

 ולאולמות הטרמינלים הציבוריים.

על הספק וכל מי מטעמו חלה החובה להישמע לכל הוראות אנשי הבטחון מטעם  8.2

 הרשות, בשגרה ובשעת חירום.

בשגרה,  תנועתם של אנשי הבטחון מטעם הבטחון לצורך בטחוני בשעת חירום, 8.3

 ולצורכי תרגול תתאפשר בכל עת ללא כל עיכוב או הפרעה מצד הספק או מי מטעמו.

חל איסור מוחלט על הספק ועובדיו להימצא ברחבת מטוס ו/או בשטחים המוגבלים  8.4

 .שלא לצורכי עבודתם

אם נחשפו למצב או מידע חריגים, אשר עשויים להיות בעלות ערך בטחוני, הספק  8.5

בים לדווח אודותיהם לאנשי הבטחון או לנציג היחידה המקבלת וכל מי מטעמו מחוי

 את השרות, ולבקשם להעביר את המידע לקב"ט.

העמסת כבודה/חפץ/טובין על מטוס או העברת חפץ/טובין לנוסע המתעתד לטוס,  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 

בזאת, כי מטה הבטחון ואגף מידע ומחשוב רשאיות לשנות ולעדכן מי מהוראות 

 דעתן, בכל עת.-והנחיות נספח זה, לפי שיקול

כל שינוי באופי הפעילות של הספק ו/או שינוי במבנה מי ממקומות  מובהר בזאת, כי 9.2

השרות ו/או המתקנים, העומדים לרשות הספק, עשוי להיות בעל השלכה בטחונית 

 ולהוביל לשינוי ו/או עדכון הוראות נספח זה.

הספק יקבל מראש מידי הקב"ט בצורה ישירה או בעקיפין דרך היחידה המקבלת  9.3

 ל עדכון או שינוי צפוי בהוראות נספח זה, ויהיה מחויב בו.את השירות, הודעה ע

 שונות. .10

אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מנהלי הבטחון ואגף מידע ומחשוב ומכללי  10.1

 ההתנהגות הבטחוניים, החלים על כל השוהים בתחום המתקן.

 אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה ו/או בנספחיו. 10.2

לא יחולו על ספק, אשר מסגרת פעילותו אינה כוללת צורך בגישה  5.2עיף הוראות ס 10.3

 לשטחים המוגבלים.

כל הפרה של מי מהוראות נספח זה, ו/או מהוראות הבטחון הכלליות שידרשו  10.4

דעתו של הקב"ט, השלכה על בטחון הנוסעים, - מהספק, אשר יש לה, לפי שיקול

 של החוזה. סודיתתחשב כהפרה יציבור המבקרים והמטוסים בנמל, 



שרותים מטעמו, יוחזר לרשות עם סיום -כל מסמך, שיימצא ברשות הספק או נותן 10.5

השרות (או הספק בכלל). הספק יתחייב, כי, עם סיום העבודה לפי -העבודה של נותן

הליך זה, הוא ישמיד את כל המסמכים והקבצים שברשותו, הנוגעים לרשות 

 ולעבודה לפי הליך זה.

עצמה את הזכות לבקר פעילות זו ללא הודעה מוקדמת בכל אתר הרשות שומרת ל

  של הספק, ללא יוצא מן הכלל.

משנה, - נציג הרשות רשאי לדרוש את הפסקת העסקתו לאלתר של כל עובד או קבלן 10.6

דעתו המוחלט. הספק - המועסק במסגרת קשרי העסקיים עם הרשות, לפי שיקול

 יפסיק את העסקתו ללא כל ערעור.

  בחצרי הספק. נוהל האבטחה .11

סעיף זה חל רק במידה והספק מבצע עבור רש"ת תחת הסכם זה מימוש של מערכת 

  ממוחשבת או חלקים ממנה. 

להלן הדרישות למקרה של טיפול במידע בחצרי הספק. כל האמור להלן מתייחס הן לספק 

  המשנה מטעמו.-והן לקבלני

  הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

 תיעוד: 11.1

ספק אחראי לתעד את כל הפעולות אותן הוא מבצע הקשורות למימוש מערכת ה )1

 ממוחשבת או חלקים ממנה עבור רשות שדות התעופה. 

 שנים לפחות מיום הביצוע. 7התיעוד יישמר לתקופה של  )2

מחוייבות הספק  ,מסיבות כאלו או אחרות בנמל הופסקה פעילות הספקהיה ו )3

ברשות ואז למחוק אותו  מולו עבדלגורם  להעביר את כל התיעוד או העתק ממנו

 לעיל עם הודעה לאחראי אבטחת המידע ברשות. 10.5מאצלו כאמור בסעיף 

מערך התקשוב, עליו יבוצעו השירותים בחצרי הספק, יהיה מנותק מרשת המחשבים  11.2

רצונו של נציג הרשות, כי אמצעי - בחברה. לחילופין, אם הספק יוכיח, לשביעות

אצלו או אותם הוא יפעיל, מבטיחים בידוד מוחלט של המידע האבטחה, הקיימים 

של הרשות מרשת המחשבים של הספק או מכל מידע של חברה אחרת שהספק נותן 

  לו שירות, הוא יהיה רשאי לפעול בהתאם.

  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 -הספק יפעיל מנגנונים לאבטחת המידע ולמניעת גישה של בלתי) 1

של הרשות. אם מנגנון הזיהוי ואימות הזיהוי מבוסס על סיסמאות, על המציע 

להתחייב ליישום את הפעולה לפי הדרישות לרמת האבטחה הגבוהה בתקן 

אותם סיסמאות של מכון התקנים הישראלי. על המציע להציג את המנגנונים 

  בכוונתו להפעיל.

) הספק יפעיל מערך אבטחה ובקרה על פעילות המשתמשים של הספק במערכת 2

ויקבל אישור של נציג הרשות למערך זה. על המציע להציג את המנגנונים אותם 

 בכוונתו להפעיל.



עוד מידע של הרשות -פעולות אבחון ותיקון (של חומרה ותוכנה כאחד), הנדרשות כל 11.5

סקים במערכות המחשוב של המציע או הספק, יבוצעו בחצרי הספק מאוחסן על די

ללא תקשורת מרחוק וללא הפעלת תוכנות השתלטות מרחוק לשם כך. פעולות 

תחזוקה יבוצעו רק ע"י גורמים, שקיבלו אישור מנציג הרשות. על המציע להיערך 

 לכך מראש.

מרו בכספת נעולה. מצעים נושאי מידע, עליהם ייערך גבוי של מידע של הרשות, יש 11.6

המפתחות לכספת יהיו רק ברשות מורשים, בעלי אישור בטחוני של הרשות, 

שייקבעו למטרה זו. לא יוחלף מורשה כזה ללא ידיעת נציג הרשות ואישורו לכך. 

  החלפת מורשה כזה ללא אישור הרשות תיחשב להפרה יסודית של החוזה.

שרות או סיום - ם עבודתו של נותןעם סיום הטיפול במידע ספציפי כלשהו (כולל סיו 11.7

ההתקשרות) או לפי דרישת הרשות, יש להעביר ללא דחוי או שהוי כלשהו (וללא 

זכות כלשהי של עיכוב), כל תיעוד, כל תוכנה וכל אמצעי אחר, הדרוש לביצוע כל 

הפעילויות, לרשות הרשות או לכל גורם אחר, לפי הנחית נציג הרשות. לאחר 

כל מידע, תיעוד, תוכנה ואמצעים אחרים (כולל מכל תווך ההעברה, יש להשמיד 

מגנטי או אופטי), שנמצאים בידי הספק והיו קשורים למהלך אספקת השירותים 

לרשות, באופן שימנע את שחזורו ע"י גורם כלשהו. זאת, לפי הנהלים והתקנים, לגבי 

  מידע רגיש / חסוי / חסוי ביותר ושמור / סודי.

ידי הספק, המאשר את ביצוע כל הנ"ל - שות מסמך חתום עליש להמציא לנציג הר

  באופן מלא.

  משנה כלשהו.-הוראות אילו מחייבות גם לגבי מידע, הנמצא בידי קבלן

המשנה על -הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע בקרה במתחמי הספק או קבלן

  מנת לוודא ביצוע ההוראות כפי שרשומים.

, או על תקלות באבטחת המידע במערכות בכל מקרה של אובדן מסמך או חומר 11.8

  משנה יש להודיע מיד לנציג הרשות על כך.-המחשוב של הספק או של קבלן

בכל חשד לגישה למידע כנ"ל ע"י גורם בלתי מורשה (בין במערכות הרשות ובין 

המשנה) או אם עולה חשד לתקלה כלשהי -במערכות המידע של הספק או של קבלני

  ל הרשות, הספק מחויב להודיע מיד לנציג הרשות על כך.בהקשר לאבטחת המידע ש

בכל חשד לאירוע של ניסיון לפגיעה במידע כנ"ל על הספק להודיע מיד לנציג הרשות 

  ולפעול למניעת הפגיעה ולהסרת הנזק, לפי הוראות נציג הרשות.

  נוהל תהליכי פיתוח מערכות קריטיות בחצרי הספק. .12

עבור רש"ת תחת הסכם זה מימוש של מערכת  סעיף זה חל רק במידה והספק מבצע

פרויקט חדש, שינוי למכלול במערכת ממוחשבת  -ממוחשבת קריטית או חלקים ממנה 

קריטית או תוספת למכלול במערכת ממוחשבת קריטית. להלן הדרישות. כל האמור להלן 

 בא בנוסף לשאר דרישות אבטחת המידע וההסכמים שבין רשות שדות התעופה והספק ולא

המשנה מטעמו. הספק מתחייב - במקומן. כל האמור להלן מתייחס הן לספק והן לקבלני

  מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

 ייכתב מסמך אפיון מפורט שיכלול את כל היבטי אבטחת המערכת הקריטית. 12.1



בתוכנית העבודה יוגדרו אבני דרך לבחינת עמידת הביצוע בהיבטי האבטחה  12.2

 שהוגדרו.

רך הנ"ל יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת מעבר אבני הד 12.3

 הקריטית ואחראי אבטחת המידע של רש"ת.

 ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח": 12.4

 וידוא התאמת התכנון והפיתוח לדרישות הלקוח  .א

 בקרת קוד מאובטח   .ב

ידי מנהל -וידוא ואישור חסימת "דלתות אחוריות" ופרצות אבטחה על  .ג

 הפיתוח

 האפשרויות והרשאות הגישה מהיישום לכלל המערכתהגבלת   .ד

 בקרת הגישה לליבת מערכות ההפעלה  .ה

 בחינת תקינות הקלט.  .ו

באחריות הספק להוכיח ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח" כמוגדר בסעיף  12.5

 .ב. לעיל] בפרט.12.4לעיל בכלל ואת ביצוע בקרת קוד מאובטח [סעיף  12.4

 סביבת פיתוח, סביבת בדיקות וסביבת ייצור. –חות] סביבות עבודה [לפ 3יוגדרו  12.6

מעבר מסביבה לסביבה יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת  12.7

 הקריטית ואחראי אבטחת המידע של רש"ת.

 רא"מ.  –הרשות לאבטחת מידע  .13

ידי הרשות - רשות שדות התעופה נמנית עם מספר גופים במדינת ישראל אשר מונחים על

רא"מ. במידה והמערכת נמנית בין המערכות הנדרשות לקבלת התייחסות  –ע לאבטחת מיד

מגוף זה, או שבמערכת יהיו ממשקים למערכות אשר נמנות עם מערכות אשר הוגדרו 

כמערכות מסוג זה, יהוו הוראות גוף זה הוראות מחייבות לגבי המערכת המדוברת ועל 

יועברו בהתאם לסוג המערכת  הספק יהיה ליתן מענה הולם לדרישות אלו. הדרישות

 ודרישות רא"מ.



  שמירת סודיות, סדרי בטחון. -: כתב התחיבות של הספק 1טופס 

  

אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק 

בתאגיד _________________________, הרשום כחוק, בתפקיד ____________________ 

  תום ולהתחייב בשם התאגיד, מתחייב בזה בשם הנ"ל ובאופן אישי, כמפורט להלן:והמורשה לח

  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  ביותרמידע רגיש / חסוי וחסוי 

(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

  המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההתחייבות כולה.

  תחולת ההתחייבות. .3

התחיבות זו היא נספח לכל הסכם (לרבות הזמנה), שנחתם או ייחתם בין התאגיד  .3.1

  ובין הרשות, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

נספח זה הנו התחיבות כללית לשמירת סודיות וסדרי הביטחון והוא מחייב את  .3.2

  ד בכל הקשור לביצוע אספקת שרותי תקשוב ברשות.התאגי

  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  -הרשות (להלן  הביטחון ובנספחים ספציפיים, שצורפו להסכם ביני לבין

  ספציפיים"), יקבע האמור בפרק הביטחון ובנספחיו.

  שמירת סודיות. .5

רגיש / חסוי / אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שהסיווג הכולל של המידע הנדון הוא  .5.1

, ואני מתחייב לשמור עליו בסוד לפי הנהלים, הנזכרים חסוי ביותר ושמור / סודי

  התחיבות זה.-ברישא של כתב

 - (להלן  1977 -אני מתחייב להביא סעיף זה כולו, לרבות חוק העונשין, התשל"ז  .5.2

המשנה שלי, לאחר שיאושרו ע"י הרשות, באמצעות - "החוק"), לידיעת עובדי וקבלני

הוראה מפורשת בחוק ו/או ע"י חתימה על טופס מתאים ו/או בכל דרך, שיורה לי 

  להלן). 6נציג הרשות (כמוגדר בסעיף 

  , המובאים להלן:119-ו 118י הופנתה לחוק הנ"ל ובמיוחד לסעיפים תשומת לב .5.3

  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 



היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר   א.

(נוסח משולב), ובחוזה יש התחיבות לשמור בסוד  1958 - המדינה, התשי"ח 

וא מסר ללא סמכות כדין ידיעה ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, וה

  מאסר שנה אחת. -כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו 

בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה,   ב.

ואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור 

  ה בתום לב.ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיע

  גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 

מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם 

מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה  -שאינו מוסמך לקבלו, דינו 

  מאסר ששה חודשים. -שיש בו כדי לסכן בטיחותו של המסמך, דינו 

ינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ לרבות ידיעה שא -"ידיעה" 

  או חלק מהם המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

  לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות ומסירה עקיפה. -"מסירה" 

אני מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה  .5.4

התחיבות זה וכן לאחר תום תוקפו -תוקפו של כתב לה, כל ידיעה כנ"ל תוך משך

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  -  "גילוי"

ת המידע של הרשות לרבות נתונים, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודו

מסחריים ו/או טכניים, ו/או מקצועיים, תכניות עסקיות, פרסום ברבים לקידום 

מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת אשראי מבנקים, מסירת ידיעות לכלי 

  התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.

ק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור ר .5.5

התחיבות זה ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב - הכול בכפוף לכתב

  שלא לגלות את הידיעה, אלא אם קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.

  נציג הרשות. .6

 התחיבות זה יהיה המנהל, האחראי על אבטחת מערכות המידע- נציג הרשות לצורך כתב

- של הרשות או בא כוחו. הוא יעביר לי, לעובדי ו/או לכל מועסק אחר שלי ו/או לקבלן

משנה, עמם אני בא בקשר עסקי לצורך אספקת שרותי המחשוב ברשות, את כל הוראות 

התחיבות זה ולביצועו לצורך אבטחת המידע ואבטחת - והנחיות הביטחון, הקשורות לכתב

  לזמן, לפי הצורך.-זמןמערכות המידע של הרשות, והוראות מ

  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

ספציפי אחר  התחיבות זה ו/או כל נספח או מסמך בטחוני-הפרת הוראה מהוראות כתב

ידי או ע"י מי שפועל מטעמי הינה עילה לבטול קשרי העסקיים עם הרשות. כן ידוע לי, - על

כי, במקרה כזה, אהיה צפוי לתביעת נזיקין בגין הנזק, שייגרם כתוצאה מביטול ההסכם. 

התחיבות זה או לפי כל - סעיף זה בא בנוסף לזכויות האחרות, העומדות לרשות לפי כתב

  ין הרשות לביני.הסכם אחר ב

  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

אמור התחיבות זה בלשון יחיד משמש אף בלשון רבים וכן להיפך. כל ה- 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.

  

  ל וכמפורט בנספח הבטחון.ולראיה באתי על החתום ואני מתחייב לנהוג לפי כל האמור לעי

  

  

  __________________     __________________      __________________    

  חתימה  מספר תעודת הזיהוי  שם החותם  

  

  

  __________________      __________________    

  חותמת התאגיד  תאריך  



  הצהרה על שמירת סודיות. -השרות -: כתב התחיבות של נותן2טופס 

  

אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק 

  ___, בתפקיד ___________________, מצהיר בזאת:בתאגיד ______________________

  

הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלן "הרשות") והואיל  .1

וידיעות ומידע, שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייווצרו בתאגיד עקב ביצוע האמור הינם 

אבטחת "מידע רגיש" ומערכות (לפי ההגדרות בנוהל ל 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 

  ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:

 יע לידי תוך כדי ביצוע שרותי המחשוב לרשות.לשמור בסוד כל ידיעה, שתהיה בידי או תג .2

לסעיפים  -"החוק") ובמיוחד  - ) (להלן 1977 -תשומת לבי הופנתה לחוק העונשין (התשל"ז  .3

 , המובאים להלן:119-ו 118

  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 

היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה   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 

בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה,   ב.

ובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ואולם תהא זו הגנה ט

  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 

שה שיש בו כדי מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מע - 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" 

א לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל לשמור בסוד ול .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.

ות המידע לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכ - "גילוי"

של הרשות לרבות נתונים, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחריים ו/או 

טכניים, ו/או מקצועיים, תכניות עסקיות, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים 

וחוזים לצורך קבלת אשראי מבנקים, מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים 

  כתבות משודרות והרצאות. בעיתונות כללית ומקצועית,



ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול  .5

בכפוף להצהרה זו ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את 

  הידיעה, אלא אם קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.

__, מורשה חתימה של התאגיד, הביא לידיעתי את כל המפורט אני מאשר כי __________ .6

בכתב ההתחייבות לשמירת סודיות וסדרי בטחון, המסומן כנספח ו' לחוזה, ואני מתחייב 

 לפעול לפיו וכן לפי הוראות בטחון, שיובאו לידיעתי מזמן לזמן.

מחשוב אני מתחייב לדווח למנהל מטעם הרשות, לאחראי אבטחת המידע של אגף מידע ו .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.

  

  תאריך: __________  שם החותם: __________________ חתימה:_________________

  

  נחתם בנוכחות:

  יד: __________   שם המאשר: _________________  חתימה:__________________תפק

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2016/15/602/058/00מכרז מס' 

  נספח ד'

  נספח ציוד הרשות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  



  2016/15/602/058/00מכרז מס' 

  נספח ה'

  נספח אחריות, ביטוח ואישורי ביטוח

 ו/או לכל אבדן שייגרם  לרכושו ו/או לגופו נזק לכל ןעפ"י די באחריותיישא  המפעיל  .א

מתן השירותים,  בין אם נזק  עקב ו/או בקשר עםכדי ו/או  תוך תאגיד וכל אדם ללכ

על ידי המפעיל, על ידי קבלנים , קבלני משנה ו/או על ידי כל  מוכאמור ייגרו/או אבדן 

 לעובדיו לרבות האמור, יותמכלל לגרוע אדם ו/או תאגיד הפועל מטעמו או בשמו, ומבלי

, למעט בגין נזק שנגרם לרשות, לקבלנים ו/או לקבלני משנה ו/או לעובדיהם המפעיל, של

  .כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרשות

 וכל הרשות את מי המועסק על ידו,  וכן את חשבונו על לפצות בזאת מתחייב המפעיל  .ב

 כדי תוך להם שייגרם מנזק כתוצאה להם שיגיעו פיצוי או נזק דמי כל בגין שלישי, צד

רוע שבאחריותו יוכן בגין כל א השירותים נשוא הסכם זהעקב  ו/או עם בקשר ו/או

  לנזק כאמור. אחריות מכל הרשות את פוטר והוא  כמפורט בסעיף א. לעיל,

 שיגרמו הוצאה, או הפסד נזק כל על הרשות אתו/או לשפות  לפצות חייב יהיה המפעיל  .ג

 הסכום במלוא  כן, לעשות הרשות של הראשונה דרישתה עם מיד כאמור, לרשות

 והפסד הוצאה בכל וכן כאמור, לנזק בקשר לשלם נדרשהש או הרשות ששילמה

עקב כל מעשה ו/או מחדל  לנזק בקשר בהם לשאת נדרשה או בהם נשאה שהרשות

  המצוי באחריות המפעיל על פי המפורט בסעיף א. לעיל.

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

  ביטוח: .1

 של ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע להבטחת אחריות המפעיל כמפורט לעיל, ומבלי  .א

על ידי המפעיל  שירותיםהזה, לפני תחילת  מתן  חוזה פי על ובין דין פי על המפעיל בין

, אצל חברת ביטוח מקומית ובעלת  ונוחשב על לקיים מתחייב על פי חוזה זה, המפעיל

הביטוח כמפורט בנספח "אישור עריכת ביטוחים "   (להלן:  תופוליס מוניטין,  את

  המפעיל"). י"ביטוח

  על ביטוחי המפעיל יחולו ההוראות הבאות :  .ב

 לרשות ולהודיע  המפעיל, ביטוחי תנאי כל לקיים את המפעיל מתחייב  .1

 המפעיל מתחייב לתביעה. כן עילה להוות העלול אירוע כל על מיד

 אשר ביטוח תביעת מימוש לשם שיידרש ככל הרשות עם פעולה לשתף

  למבטחים. להגישה תחליט הרשות

 מבטחיו מאת תנאי לתחילת מתן השירותים, ימציא המפעיל אישור  .2

  ביטוחי המפעיל.לנספח אישור עריכת  בהתאם עריכת הביטוח,  בדבר

מהמפעיל להתחיל במתן השירותים במקרה הרשות תהיה רשאית למנוע 

שאישור כאמור לא יומצא במועד. מוסכם כי המפעיל יהיה מנוע מלעלות 



כל טענה כנגד הרשות עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל במתן 

  השירותים בטרם המציא האישור כנדרש.

המפעיל מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הביטוח 

לפני מועד תום תקופת  יומייםוזאת לא יאוחר מבהתאם לנספח זה, 

  הביטוח. 

  

מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד או בהתאם להוראות   .3

הסכם זה, לא תגרע מהתחייבויות המפעיל על פי הסכם זה, והמפעיל 

מתחייב לקיים את כל  התחייבויותיו על פי הסכם זה גם אם ימנע ממנו 

  אישורים כמפורט לעיל. בשל אי הצגת  מתן שירותים

 ו/או לרשות בהמצאתו המפעיל, ידי על הביטוח האמור בעריכת אין  .4

 כדי הרשות דרישת לפי בפוליסה והרחבות התאמות שינויים, בביצוע

   החוזה. לדרישות הביטוח של התאמתם בדבר אישור  להוות

 יטילו לא כאמור וההתאמות השינויים הביטוחים כן, עריכת כמו

 של אחריותו את יצמצמו ולא מטעמה, מי או הרשות על כלשהי אחריות

  דין. כל פי על ו/או החוזה  פי על המפעיל

 משלימים או נוספים ביטוחים חשבונו על לערוך רשאי יהיה המפעיל

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי המפעיל  לנכון. שימצא  כפי

שות עובדיה ו/או הרייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי 

 ובלבד שהויתור כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון מנהליה,

ובביטוחי חבויות הפוליסה תורחב לשפות את הרשות עובדיה ו/או 

  מנהליה בגין אחריותם למעשה ו/או מחדל המפעיל ו/או מי מטעמו.

  

 ד תביעה כנג או דרישה טענה, כל לו תהיה לא כי בזה המפעיל מצהיר  .5

לרכושו ו/או רכוש באחריותו ו/או  נזק בגיןו/או מי מטעמה  הרשות

 זכאי שהיה (או עבורו לשיפוי זכאי שהמפעילבשימושו וכן בגין כל נזק 

 במסגרת בפוליסה) הנקובה העצמית ההשתתפות אלמלא לשיפוי

 את בזאת פוטר והוא בין אם ערך ביטוחים ובין אם לאו, ביטוחיו,

הפטור כאמור לא  לנזק כאמור. אחריות מכל הו/או מי מטעמ הרשות

  יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

  

" המצ"ב,  מתחייב עריכת ביטוחי המפעילנוסף לביטוחים המפורטים בנספח "אישור ב  .ג

ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, המפעיל לערוך 

או שימוש בכלי רכב בגבול אחריות  שלישי עקב בעלות גין נזק לרכוש צדבביטוח רכב וכן 

 .רועילא ₪ 1,000,000 –אשר לא יפחת מ 

  



אם לא יבצע המפעיל את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי חוזה זה, תהא רשאית   .ד

הרשות, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת המפעיל  ולשלם את דמי הביטוח, 

/או הפרשי הצמדה, על חשבון המפעיל, והמפעיל לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו

מתחייב לשלם לרשות את כל התשלומים אשר ביצעה כאמור. 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

    

 

זה  המתחייב מן האמור בנספח למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי היקף הכיסוי הביטוחי  .ה

, הינם המפורטים בהם אישור עריכת ביטוחים ובכלל זאת גובה גבולות האחריותוכן מ

מנוע  יהאמצהיר ומאשר כי  מפעילה המפעיל.בבחינת דרישה מזערית המוטלת על 

, בכל הקשור האו מי מטעמ רשותכלפי ה ו/או תביעהמלהעלות כל טענה או דרישה 

 להיקף הכיסוי הביטוחי ובכלל לגובה זאת גבולות האחריות כאמור. 

 

המפעיל מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא   .ו

הסכם זה, על המפעיל לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הם עורכים ביטוחים נאותים 

 ביחס לפעילותם.

 

מובהר ומוסכם בזאת כי המפעיל נושא באחריות בלעדית כלפי הרשות בגין כל נזק ו/או   .ז

אבדן ו/או הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה מטעם המפעיל, והמפעיל 

יפצה את הרשות בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי 

או אבדן ו/או הפסד כאמור מכוסים במי קבלני המשנה כאמור, בין אם נזק ו/

  מהפוליסות שהתחייב המפעיל לערוך ובין אם לאו.

  

של איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על המפעיל תהווה הפרה  ההפר  .ח

 יסודית . 

 

  

    



  המפעיל  יאישור עריכת ביטוח

  

   ___________ תאריך

  

  לכבוד

  ות")שדות התעופה בישראל (להלן: "הרש רשות

  7.ד. ת

  70100"ג נתב

  .,נ.ג.א

 

: "ההסכם") ביניכם לבין___________ (להלן: הלן..................... (ל מיום הסכם  : הנדון

 הסעת נוסעים בנסיעות מיוחדותמתן שירותים של לקבלת הרשאה ללמתן  ")המפעיל"

(להלן:  לכל חלקי הארץממעבר הגבול גשר אלנבי למזרח ירושלים ו במוניות

  התעופה  שדותעבור רשות "השירותים") 

  עבור הרשות השירותיםעם ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר  הננו מאשרים בזאת כי 

  :, כדלקמןהמפעילשנחתם בין רשות שדות התעופה בישראל לבין  כמוגדר בחוזה הנ"ל,

  

  ת חוקית כלפי הציבור (צד שלישי):פוליסה לביטוח אחריו  .1

  ……………….ועד ליום……………. ביטוח:  מיוםתקופת ה      

 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.₪  $4,000,000 / 1,000,000גבולות האחריות: בסך של     

  

הפוליסה מכסה את חבותו על פי  כל דין של המפעיל , לרבות חבותו בגין הבאים מטעמו     

בלי לגרוע מכלליות מ  -בגין פגיעה, אבדן ו/או נזק שייגרם לצד שלישי (גוף ו/או רכוש) 

 האמור במפורש לרשות, לעובדיה ולבאים מטעמה, לרבות בקשר עם מתן השירותים.

  

המפעיל מעשי או מחדלי הרשות, עובדיה ו/או מנהליה  בגין את  שפותל הפוליסה מורחבת    

  .וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת והפועלים מטעמו

  

יטוח אחריות כלפי צד שלישי מהדורת תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לב    

 "ביט".

  



  מעבידים : אחריותביטוח   .2

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

למקרה ובסה"כ לתקופת ₪  $20,000,000 /5,000,000גבולות האחריות: בסך של 

 הביטוח.

  

הפוליסה מכסה את חבותו של המפעיל וכן חבותו בגין הבאים מטעמו בגין פגיעה 

 יםופנית ו/או מחלה כלשהי למי מעובדיו תוך כדי או עקב עבודתם במתן השירותיג

  בחצרי הרשות ומחוצה להם.

  

הפוליסה תורחב לשפות את הרשות, עובדיה ומנהליה היה ותוטל עליהם חבות 

  כמעסיקים או מעבידים של הנפגע.

  

רת תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מהדו

  "ביט".

  

  (במידה והמפעיל מביא ציוד לשטחי הרשות) ביטוח רכוש וציוד  .3

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

 

 לשטחי המובאבמלוא ערכם  באחריותו ו/או המפעיל בבעלות  רכוש מבטחת הפוליסה 

 יסיכונהסיכונים המקובלים, לרבות  כנגד ,באחריותה לשטחים או התעופה שדות רשות

 פריצה בזדון נזקים ,אדמה רעידת ,טבע נזקי ,התפוצצות ,אש ובכללם מורחב אש

  .וגניבה

  

   :יהיו כפופים להוראות הבאות המפעילביטוחי 

הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות  ו/או כל אדם או גוף הפועל מטעמה  .1

ר על זכות או לוות בכתב לשפותו והתחייב יםוכן כלפי כל אדם או גוף שהמבוטח

ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם  .השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח

 לנזק ב כוונת זדון.

הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח אחר שנעשה על ידכם, ואנו  .2

  מוותרים על טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.

ף כזה, המפקיע או מקטין או הננו מסכימים לכך שכל סעיף בפוליסות, אם יש סעי .3

מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי 

 הרשות.

מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי  .4

 הפוליסה לא יגרע מזכויות המבוטחים האחרים.



ל, אלא אם תישלח לכם הודעה הביטוחים הנ"ל אינם ניתנים לצמצום ו/או לביטו .5

 יום מראש. 30על כך בדואר רשום, לפחות 

ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים חלה  .6

  .בלבד המפעילעל 

  

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

  לעיל.

  

  

 בכבוד רב,

    

  __________________________                            _______  

 חתימה וחותמת המבטח               שם ותפקיד החותם                                              

  

  

  



  2016/15/602/058/00מכרז מס' 

  נספח ו'

  נוסח הוראה לחיוב חשבון

  רשות שדות התעופה בישראל

  03-973196פקס : 03-975500, טלפון :70100גוריון  , נמל התעופה בן137ת.ד 

  הוראה לחיוב חשבון

  : לכבוד

                                 _תאריך:

  בנק

  סניף 

  ____________________ כתובת הסניף

                                                                      ___________________      אני/ו הח"מ  .1
שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי _______________                                                     

 מס' זהות/ ח.פ.-    הבנק
  

______________________________________________________________________________  

  מיקוד                        עיר                              מס'                     רחוב               כתובת:   

  

החיובים אשר יופקו ע"פ  נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/ נו הנ"ל בסניפכם, בגין
בסכומים ובמועדים החוזה ביני לבין רשות שדות התעופה בישראל ו/או ע"פ תקנות האגרות 

כמפורט רשות שדות התעופה בישראל מגנטי ע"י  שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי
  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

 –לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על  אהיה/נהיה רשאי/ים  .ב

  ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.

דוע לי/נו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם י .3

 .המוטב

לא תישלח לי/לנו ע"י  ידוע לי/נו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי .4

 הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.

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

 



בנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך,  .6

 חלטתותוך ציון הסיבה.הלנו על כך מיד לאחר קבלת ויודיע לי/

בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו  רשות שדות התעופה בישראללנא 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     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2016/15/602/058/00מכרז מס' 

  נספח ז'

  נוסח עקבות בנקאית

  לכבוד

  רשות שדות התעופה

  תאריך: ___________

  הנדון: ערבות מס' _______________

אנו הבנק על שמו מתנהל בסניפנו,  אשר חשבון"), החייב(להלן: " 1לבקשת _________________ .1
שקלים  ____₪ (___ __הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, לסילוק כל סכום עד לסך כולל של ____

"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת סכום הקרןחדשים) (להלן: "
מיוחדות לקבלת הרשאה למתן שירותים של הסעת נוסעים בנסיעות  החייב בקשר עם חוזה

 ").החוזה(להלן: " במוניות ממעבר הגבול גשר אלנבי למזרח ירושלים ולכל חלקי הארץ
לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב על  .2

"), במהלך שעות פעילות הסניף, אנו נשלם הסניף(להלן: " 2ידינו שתימסר ב ________________
") ובלבד שלא יעלה על סכום סכום הדרישהכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן: "לכם כל ס

הערבות, וזאת מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום 
הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה 

נת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר רשאים לטעון כלפיכם טע
  לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.

לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא  2 -ו  1התחייבויותינו בסעיפים  .3
כמפורט נהיה רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, 

 להלן. 4בסעיף 

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

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

  ".סכום הערבותזו: "

שבין המדד החדש למדד הבסיס  סכום השווה למכפלת ההפרש-"הפרשי ההצמדה למדד" 
  בסכום הקרן המחולק למדד הבסיס. 

 מדד המחירים לצרכן.  -" המדד"

 . 01.01.2017המדד הידוע ביום  -" מדד הבסיס"

ערבות זו, ואשר לא המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע התשלום בפועל על פי  -"המדד החדש"
  יפחת בכל מקרה ממדד הבסיס.

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות  .6
יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית -אביב-הדין בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 לדון בעניינים אלה.

תנאי החוזה, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי  .7
 ערבות זו.

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

  בכבוד רב,

                                                            
 של המפעיל. שמו המלאיש להשלים את  1
 יש להשלים את כתובת סניף הבנק. 2

  חתימה  תאריך  כתובת  שם בנק 



  2016/15/602/058/00מכרז מס' 

  נספח ח'

  הצעת המפעיל

 


		2016-12-12T10:14:10+0200
	Kimhi Rafi ID_038815452




