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  בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופהון שטיחים ניקילמתן שירותי חוזה 

  
  

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

  
  

  _______________    :ל ב י ן
    _______________  
    _______________  

   ;מצד שני                ")הקבלן(להלן: "

  

נמל תעופה בן , ובכלל זה את התעופהונמלי את שדות המנהלת והמפעילה , והרשות הינה המחזיקה  הואיל
  ;1977- ), על פי חוק רשות שדות התעופה, תשל"ז"נתב"ג: "(להלןו , על כל מתקניגוריון

שירותי ניקיון  למתן בחוזה להתקשרות 2016/070/0567/00 פומבי מס'מכרז  פרסמה אתוהרשות   והואיל
כמפורט במסמכי המכרז, המהווים חלק בלתי  "), הכולהמכרז(להלן: " הרשותעבור בנתב"ג, שטיחים 

  ;נפרד מחוזה זה

על סמך הצהרותיו  ,מכרזכהצעה הזוכה ב הקבלןהצעתו של הכריזה על הרשות ועדת המכרזים של ו  והואיל
המכרז ועל פי כל תנאיו; הצעת הקבלן, לרבות טופס הזמנת  גרתבמסוהתחייבויותיו כפי שהוגשו 

  ; לחוזה זה, ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו בכנספח י"ההצעות ומסמכי ההבהרה למכרז מצורפים 

בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה היא "גוף ציבורי" כמשמעותו הרשות ו  והואיל
   ;")קבלני שירותחוק (להלן: " 2013-, תשע"גוהניקיון בגופים ציבוריים

לפיו יישא הקבלן באחריות הבלעדית והמלאה להעניק  ,והרשות מעוניינת להתקשר עם הקבלן בחוזה  והואיל
(כהגדרת מונח זה כולם או חלקם, במקומות השירות לרשות את השירותים (כהגדרת מונח זה להלן), 

נתנו ירטים לשם כך בחוזה ובכפוף להוראות הרשות, כפי שיהכול בהיקף, באופן ובתנאים המפולהלן), 
  ;מעת לעתלקבלן 

מסכים להתקשר עם הרשות בחוזה ולהחיל במסגרתו את כל רכיבי ותנאי העבודה הנדרשים  והקבלן  והואיל
הוא ועובדי הקבלן (כהגדרתם להלן), , כי ומתחייב בזאת מצהיר , וכן הואקבלני שירותחוק על פי 
הידע,  יבעלועובדי הקבלן הינם , וכן כי הוא השירותים (כהגדרתם להלן) מתןב יםומתמח יםעוסק

 הרישיונותההיתרים, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים, האמצעים, האישורים, 
   ם.ובמועד םבמלוא שירותיםה מתןלצורך על פי החוזה (לרבות על פי הוראות כל דין), הנדרשים 

  :כדלקמן ,הותנה והוצהר בין הצדדים לחוזה זהלפיכך הוסכם, 

  ונספחים מבוא .1

  .ותנאי מתנאיו חלק בלתי נפרד הימנו יםמהוווהנספחים המצורפים לו המבוא לחוזה זה 

  פרשנות .2

כל האמור בחוזה זה בלשון יחיד אף לשון רבים במשמע, ולהיפך וכן כל האמור בחוזה זה במין זכר  .2.1
 כשאין כוונה אחרת משתמעת מן  ההקשר. אף מין נקבה במשמע, ולהיפך והוא

  אין בכותרות סעיפי חוזה זה כדי לשמש פירוש לסעיפי החוזה ו/או כדי להשפיע על תוכנם. .2.2

תהא למונחים הבאים המשמעות הנקובה לצידם, אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים  בחוזה זה .2.3
 :והגיונם
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  ., על כל נספחיוחוזה זה  -  "החוזה"

  כהגדרתו במבוא לעיל.  -  "קבלני שירות חוק "

" טופס ההצעה הכספית"
  "ההצעה הכספיתאו "

  לחוזה זה. בנספח י"ההצעה הכספית של הקבלן המצורפת כ  -

יום " או "יום עסקים"
  "עבודה

יום עבודה (למעט יום שישי או שבת), בו פועלים הבנקים במדינת   -
  ישראל. 

מעת לעת , המתפרסם כולל ירקות ופירות ,מדד המחירים לצרכן  -  "המדד"
אחר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או כל מדד  ל ידיע

  .שיחליפו

בגין שהינו מדד  ,להגשת ההצעותהאחרון המדד הידוע במועד   -  "בסיסהמדד "
  .[יושלם לאחר הזכייה] חודש _______, שנת _____

מנהל או " "המנהל"
  "החוזה

   .ו/או מי שמונה מטעמו כמנהל החוזהמנהל נתב"ג   -

  מפקח שימונה על ידי המנהל.   -  " המפקח מטעם הרשות"

בהם יורה המנהל בנתב"ג  1ובטרמינל  3בטרמינל כל המקומות   -  "מקומות השירות"
   .יםהשירות את ליתןו/או המפקח 

  לחוזה. נספח א'הנספח המצורף כ  -  "הנספח התפעולי"

רות בתחומי השמירה צו העסקת עובדים על ידי קבלני שי  -  "קבלני שירות צו "
  .2013-ג"ע, תשוהניקיון בגופים ציבוריים

או  "השירות"
  "השירותים"

ניקיון ביצוע עבודות  הכוללים, ג"בנתב שטיחים ניקיון שירותי  -
על פי דרישת הרשות  שטיחים ואספקת חומרי ניקיון וציוד

לפי  הכלמטעם הרשות,  פי קביעת המפקחל ע וברמה הנדרשת
 התפעולי נספחוראות חוזה זה לרבות ההצורך, בהתאם לה

   .'א כנספחזה  לחוזה המצורף

  לחוזה זה. 6 כהגדרתה בסעיף   -  "תקופת ההתקשרות"

  ייצוג .3

 נציג הרשות .3.1

נציג (להלן: " המנהל ו/או מי שיוסמך על ידו בכתבהוא , בא כוח הרשות לצרכי החוזה .3.1.1
יפעלו מפקחים מטעם הרשות אשר סמכותם ותפקידם  תלנציג הרשובנוסף "). הרשות

  לחוזה. 13 הינם כמפורט בסעיף 

נציג פעולה עם , כי הוא ועובדי הקבלן, לרבות נציג הקבלן, ישתפו מתחייב הקבלן .3.1.2
והמסמכים על פי את כל המידע, הנתונים  ולרשות ועמידי, בכל עת ובכל עניין, והרשות
להלן. בהתאם יובהר, כי לא  7  , וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיףווהנחיותי ודרישותי

לפי , נציג הרשות הרלוונטי ו/או מי שהוסמך מטעמויהיה כל תוקף לפניה לגורם שאינו 
  מור.או לאישוריו או הנחיותיו של גורם כאהעניין 

 נציגנוספים.  נציגים וו/או להוסיף עלי נציגההרשות רשאית להחליף, מעת לעת, את  .3.1.3
 הרשות רשאי לפעול על ידי אחרים שיימצאו מתאימים לאותו עניין.
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 נציג הקבלן .3.2

שימונה על הכללי של הקבלן או מי מטעמו מנהל ההחוזה הינו לצורכי הקבלן א כוח ב .3.2.1
נהל החוזה, אשר ישמש כמנהל השירותים ברשות , והודעה על כך נמסרה בכתב למידו

  "). נציג הקבלןעבור הקבלן (להלן: "

נציג הקבלן ישמש כאיש קשר ומתאם בלעדי בין הקבלן לרשות בכל הקשור לאספקת  .3.2.2
השירותים והוא אשר ידאג, באמצעות עובדי הקבלן, ליישומן של כל יתר המטלות 

חרת ו/או נוספת, הכול ככל הדרוש לצורך וההתחייבויות הנקובות בחוזה וכן כל פעולה א
 ביצוע והשלמת כל התחייבויות הקבלן על פי החוזה, במלואן ובמועדן. 

פרטי ההתקשרות עם נציג הקבלן, לרבות מספרי הטלפון הנייח והנייד וכתובת הדוא"ל,  .3.2.3
 יימסרו לרשות במועד החתימה על החוזה ויתעדכנו בהודעה מראש ובכתב לנציג הרשות. 

הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהיה רשאי להחליף את נציג הקבלן ללא אישורה  למען .3.2.4
מראש ובכתב של הרשות, וזאת מבלי שהחלפה כאמור תהווה עילה לדחייה ו/או לאיחור 
ו/או לגריעה ו/או לפגיעה אחרת בביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה, והקבלן מוותר 

כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא בקשר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון 
 לכך.

ה'). - נציג הקבלן יהיה זמין עבור הרשות במהלך ימי ושעות העבודה המקובלים (ימים א' .3.2.5
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יתייצב נציג הקבלן במקום ובמועד עליו יורה נציג 

נציג הרשות, על פי שיקול הרשות לכל צורך ו/או טיפול ו/או ביצוע מטלה עליהם יורה 
דעתו, הכול לצורך עדכון ו/או דיווח ו/או ביצוע של כל עניין הנוגע ו/או הנובע מתפקידו 
ו/או ממתן השירותים, וזאת מבלי שהקבלן יהיה זכאי בשל האמור לכל תמורה, מכל מין 

  וסוג שהוא בקשר לכך.

  ההתקשרות והיקפה .4

  2.3בסעיף  כהגדרתם, יםרותיה על עצמו את מתן השהרשות מוסרת בזה לקבלן, והקבלן נוטל בז .4.1
לרשות  לספק מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן יחויב להוראות החוזה.ובהתאם , הכל בכפוף לעיל

 הנספח התפעולי.ים, בהתאם לכל הוראות החוזה, ובכלל זה הוראות רותיאת הש

/אורכן העבודהשעות  ,כישוריהם ים,רותיהשלצורך מתן להעסיק הקבלן דים אשר יהא על מספר העוב .4.2
התפעולי, כפי בנספח למפורט  ים, הינם בהתאםרותיאת השלספק בהן יהא עליו  של המשמרות

 המנהל דרישתמובהר עוד, כי בהתאם ל .שיעודכן מעת לעת על ידי הרשות בהתאם להוראות החוזה
 לרבות, התפעולי בנספח המפורטותחלוקה שונה של המשמרות  תיתכןהבלעדי, שיקול דעתו ועל פי 
  .של משמרות ו/או פיצול חלקי של משמרת לאותו היום תוספת

הקבלן בלבד,  ולנוחותמידע  כי, מובא לצורוכלהלן הכספית ההצעה בטופס כמפורט,  השטיחיםהיקף  .4.3
 לגרוע מבלי. שהוא וסוג מין מכל, מחויבותו /או אחריות כל זה בעניין הרשות על להטיל כדי בו ואין

 יחסב בלבד 3 בטרמינל השירותים יסופקו ההתקשרות תקופת בתחילת כי מובהר, לעיל מהאמור
צפויים להתווסף  2017שנת  של השניה. במהלך המחצית "רמ 21,310 -כ של צפוי  שטיחים היקףל

צפויים להתווסף שטיחים  2018שנת ובמהלך  1"ר בטרמינל מ 2,500 -כשל  צפוי שטיחים בהיקף 
על פי הודעת הרשות  E"ר עם תחילת הפעלת השלוחה הרביעית/זרוע מ 6,566 -כ של צפוי בהיקף 
ספק, המועדים שלעיל הם מועדים משוערים בלבד  הסר למען. למען התפעולי לנספח 15 סעיףכאמור ב

מבלי שיהיה באמור על מנת להוות לפי הערכת הרשות שאינה מחייבת את הרשות בשום צורה ואופן, ו
/או ו פיצוי בכל הקבלןהסתמכות מטעם הקבלן. לא יהיה בעיכוב ו/או באי הוספתם כדי לזכות את 

 כל מלהעלות ומושתק מנוע יהיהוהקבלן  ,תמורהה חישוב אופןב שינוי לרבות, נוספים סעד וכל שיפוי
 .לכך בקשר), ותהסתמכ בדבר טענות(לרבות  וסוג מין מכל תביעה/או ו טענה

 השירותים בגיןחישוב התמורה  לצורךכי היקף השטחים, אשר יהוו בסיס להתחשבנות  מובהר .4.4
 , יקבעו על ידי הרשות על פי נתוני המדידה המצויים בידה.השירות במקומות שיסופקו

במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול), מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .4.5
להקטין ו/או להגדיל את היקף והמוחלט, , על פי שיקול דעתה הבלעדי רשאיתהא הרשות ת

ו/או הקטנת ו/או  שטחי שטיחיםצמצום ו/או הוספת  ל ידיבין אם ע ים ו/או התשומות,רותיהש
ו/או הקטנת ו/או הגדלת מספר העובדים בכל מקום  יםרותיהש ניםהגדלת מספר השעות בהן נית

מהשעות בהן ניתנים השירותים ו/או לשנות את שעות ו/או הרכב איזה  ובכל שעה רותיממקומות הש
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למען הסר ספק מובהר . על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלטוהכל, ו/או שינוי תדירות, מהמשמרות, 
   .םאו חלק םכול, לרבות ביטול השירותים, כי הקטנה יכולה להיות עד כדי ביטול ומוסכם,

זה לעיל, בכל עת במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת  4 בסעיף כן, מבלי לגרוע מהאמור -כמו .4.6
 את לשנותההארכה (ככל שתחול), הרשות תהא רשאית על פי הוראת המנהל (כהגדרתו בחוזה), 

 10%עור של עד , כי הגדלה בשייודגשלניקוי במסגרת השירותים.   הנדרשים השטיחים שטחי היקפי
. קבלןל החוזה מנהל תהודע פי על תיעשה, הכספית ההצעה טופסב הנקוב השטיחים שטחי מהיקף
תגדל  החודשית התמורה .ברשות המוסמכים הגורמים אישור קבלת טעונה לכך מעבר הגדלה

 בהתאמה ביחס להיקף המוגדל בהתאם להצעת המציע למכרז. 

פס ההצעה הכספית, אשר לא מצריכה גיוס נוסף של עובדים תשומות מעבר לאלו הנקובות בטו הגדלת
שעות. במקרה של הגדלת תשומות אשר מצריכה גיוס  72על ידי הקבלן, תיעשה בהתראה מראש של 

) ימי עבודה לצורך גיוס 21( ואחד עשריםנוסף של עובדים על ידי הקבלן, תעמוד לקבלן תקופה של 
  ופרסום. 

מההיקף הכספי  25%של עד  בהיקף השירותים במסגרת לניקוי הנדרשים השטיחים שטחי הקטנת .4.7
החודשית תקטן  התמורה. ימים 7לקבלן, בהודעה מראש בת  החוזה מנהלעל פי הודעת  תיעשההשנתי 

 25% -ל מעלשטיחים  שטחי הקטנתבהתאמה ביחס להיקף המוקטן בהתאם להצעת המציע למכרז. 
 יהא במסגרתם, ימים 7 של מראש בהודעה יעשהת, הכספית ההצעה בטופס הנקוב הצפוי מההיקף

  .כאמור הרשות לדרישת להגיב הקבלן של באפשרותו

  העבודה תוכנית .5

כמפורט שנתית  עבודה תוכניתיום טרם מועד תחילת ההתקשרות, הקבלן יערוך ויגיש על חשבונו  14 עד
היתר, את מועדי הניקיונות יפרט הקבלן, בין  העבודה"). בתוכניתהעבודה תוכנית(להלן " בנספח התפעולי

, את שיטות העבודה ואת החומרים והמכשור אשר בהם הוא לנספח התפעוליהשונים והיקפם בהתאם 
(ברמה יומית, שבועית חודשית והכל בהתאם לדרישות הנספח  מתכנן להשתמש במהלך אספקת השירותים

(בין אם אלה נתנו  להערות הרשות העבודה, על חשבונו, בהתאם תוכנית. הקבלן יתקן ויעדכן את התפעולי)
העבודה תהא  תוכנית. טרם אישורה של תוכנית העבודה ובין אם נתנו לאחר אישורה כאמור, מעת לעת)

. התפעולי בנספח, תעמוד בכל הקריטריונים והדרישות הנקובים מעת לעת כפופה לאישור והערות הרשות
. לאחר גריעה או הוספה שאושרה על ידי הרשותכפי  הקבלן יספק את השירותים בהתאם לתוכנית העבודה

העבודה ותוגש לאישור הרשות כמפורט בסעיף  תוכניתתעודכן על פי הוראות חוזה זה, של שטיחים לניקוי, 
 היקף, זה חוזה הוראות פי על, שטיחים שטחי הוספת הרשות תאשר כן אם אלא, ספקלמען הסר זה לעיל. 

שית לא יעלה על היקף השטחים המצוין בטופס ההצעה הכספית השטיחים בתוכנית העבודה ברמה החוד
  ובכפוף לאמור בו. 

  ההתקשרות תקופת .6

 ליום ועד __________) חודשים, החל מיום 36היא לשלושים ושישה ( הקבלןעם  ההתקשרותתקופת  .6.1
הרשות תהא רשאית לשנות את מועד תחילת  ").ההתקשרות תקופת" :(להלן __________

  בהודעה מוקדמת בכתב. השירותים וזאת

לתקופה או הרשות בלבד תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות  .6.2
) חודשים 24( עשרים וארבעהעל במצטבר תקופות נוספות, בכל תמהיל שתבחר, שלא יעלו יחדיו 

 ם תקופתימים טרם תו 30"), וזאת בהודעה מוקדמת בכתב, של תקופת ההארכהזה: " בחוזה(
  התקשרות.ה

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי ביטול החוזה ו/או הפסקת ההתקשרות ו/או אי  .6.3
סעיף זכות המוקנית לרשות, וכי בקרות  היאהארכת תקופת ההתקשרות לתקופות הארכה נוספות, 

באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בשל כך, , הוא מוותר בזאת להלן 30 
לרבות טענה בדבר הסתמכותו להעניק את שירותים במשך כל תקופת ההתקשרות ו/או הסתמכותו 

) ובפרט טענות שעניינן השקעות אותן האו חלק הלהעניק את השירותים במהלך תקופת ההארכה (כול
 או בקשר עם היתכנותם.השקיע הקבלן בקשר עם השירותים ו/

  התחייבות הקבלן לעניין מתן השירות .7

   :ת, כימתחייב בזאמצהיר והקבלן 

משמעת, לבוש וכד') לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע  י בטיחות,הוראות נוהל (בנושאהוא יכין  .7.1
העתק ההוראות וכל  .וכן על פי הוראת המנהל במידת הצורך ויעדכנןרות, י, במקומות השיםרותיהש

   .של המנהל בכתבמראש ו הקבלן לידיעת המנהל ולאישורו על ידיעדכון, או שינוי בהן יובאו 
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הוא יעסיק עובדים בכמות המתאימה והמספקת על מנת לעמוד בהתחייבויותיו בהתאם להוראות  .7.2
  חוזה זה והנספח התפעולי. 

  .יםרותיוע השנאה ומסודרת של העובדים שיועסקו על ידו בביצ ,פיד על הופעה נקייההוא יק .7.3

  אחר כל הוראות והתנאים המפורטים בנספח התפעולי. הוא יעמוד וימלא .7.4

כמפורט בנספח אמצעים וציוד, וכן כל הנדרש למתן השירות  לצורך מתן השירותיםהוא יקצה ויעמיד  .7.5
 .התפעולי

ך כל מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יישא, על חשבונו, באחריות כוללת לספק, בכל רגע נתון לאור .7.6
תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול) את כוח האדם, הציוד, המתקנים והחומרים 
הדרושים לביצוע השירות, במלואם ובמועדם, הכול ברמת איכות גבוהה ובהתאם לתקנים 

  המחמירים ביותר. 

וחד וכי והוא מכיר את אופן ניקויים המי בהםוכי ביקר  הםומתקני מקומות השירותהוא מכיר את  .7.7
ח האדם המקצועי הדרוש ויש לו היכולת והמיומנות לביצוע עבודות הניקיון לפי חוזה זה וכן את כ

  לביצועם.

מתן לצורך  עשות כל שימוששלא לבזאת, הקבלן מתחייב מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה לעיל,  .7.8
על ידי ובכתב , שלא אושר מראש השירותים בכל ציוד ו/או מתקן ו/או חומר, מכל מין וסוג שהם

ו/או המנהל, וזאת מבלי שיהיה באישור הרשות האמור להטיל על הרשות אחריות כלשהי או  המפקח
 לגרוע מאחריות הקבלן לביצוע השירותים במלואם ובמועדם.

במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול) יבצע את השירותים במהירות,  .7.9
ללא עיכובים, בתיאום מלא עם האחראי לבטיחות ולגהות ברשות ביעילות ובמקצועיות המרבית, 

ו/או עם מי שמונה מטעמו ובכפוף להוראות ולהנחיות המנהל ו/או המפקח. למען הסר ספק מובהר 
בזאת, כי אין בפיקוח ו/או בהנחיית הרשות ו/או כל מי מטעמה בקשר עם מתן השירותים על מנת 

חריות כלשהי, בין היתר, בקשר עם טיבם ואיכותם של להטיל על הרשות ו/או כל מי מטעמה א
 השירותים ו/או על מנת לגרוע מאחריות הקבלן בקשר לכך.

הקבלן ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול),  בכל נקודת זמן שהיא, במשך כל תקופת ההתקשרות .7.10
יהיו  כל האישורים, ההיתרים, ההסמכות והרישיונות הדרושים לביצוע השירותים, אשריהיה בעל 

, בהתאם הניקיוןרישיון תקף לעסוק כקבלן שירות בתחום תקפים על שמו של הקבלן, ובכלל זה 
  .1996- קבלני כח אדם, תשנ"ו על ידילהוראות חוק העסקת עובדים 

  עותק מהרישיון הנוכחי כאמור שבתוקף יוגש למנהל עובר ליום תחילת תקופת ההתקשרות.   

מועד לפני  יום 30לכל הפחות , כאמור עותק מכל רישיון חדש להמנההקבלן מתחייב להעביר לידי 
  . או מיד עם קבלת רישיון חדש, לפי המוקדם פקיעת תוקפו של כל רישיון קודם

, אם או החוזה דיןכל על פי  לרשות יםהמוקנאחרים סעד זכות ו/או מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל 
מכל סיבה  שתידחה בקשת הקבלן לחידוש הרישיון יפקע ו/או יבוטל הרישיון מכל סיבה שהיא ו/או

הא ת במקרה כאמור הרשות, ומיד עם היוודע לקבלן על כך שהיא, יודיע על כך הקבלן בכתב לרשות
ו/או זכות לפיצוי קבלן תהיינה כל טענות ו/או דרישות ומבלי של לאלתר את החוזהלסיים  תרשאי

  בשל כך.

בהתאם על ידו יועסקו מועסקים ו ,על ידו במתן השירותיםהעובדים שיועסקו כי כל הקבלן מתחייב  .7.11
 שהוצאו מכוחו. וההיתרים הצווים , וכל התקנות 1951-לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א

עותק מהיתר לעבודה במנוחה שבועית / אישור על הגשת בקשה להיתר עבודה במנוחה שבועית בגין 
גש למנהל לא יאוחר מיום תחילת תקופת העסקת נותני השירותים במסגרת מתן השירותים יו

   ההתקשרות.

הקבלן מתחייב להעביר לידי הרשות עותק מכל היתר חדש בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, 
יום לפני מועד פקיעת תוקפו של כל היתר קודם או מיד עם קבלת היתר  30, לכל הפחות 1951-תשי"א

  חדש, לפי המוקדם. 

ל סעד המוקנה לרשות על פי כל דין או החוזה, אם יפקע ו/או יבוטל מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכ
ההיתר מכל סיבה שהיא ו/או שתידחה בקשת הקבלן לחידוש ההיתר מכל סיבה שהיא, יודיע על כך 
הקבלן בכתב לרשות מיד עם היוודע לקבלן על כך, ובמקרה כאמור הרשות תהא רשאית לסיים את 

  או זכות לפיצוי בשל כך.ו/ה כל טענות ו/או דרישות החוזה לאלתר ומבלי שלקבלן תהיינ
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) במסגרת מתן 1953- כי אינו מעסיק ו/או יעסיק נוער (כהגדרת מונח זה בחוק עבודת הנוער, תשי"ג .7.12
 השירותים לרשות.

(להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9כי יפעל לקיים את הוראות סעיף  .7.13
ות"), במידה והן חלות עליו ו/או ויחולו עליו במהלך תקופת ההתקשרות, וכן בנוסף, "חוק שוויון זכוי

עובדים לפחות במהלך תקופת ההתקשרות, יפנה למנהל הכללי  100במידה והוא מעסיק ו/או יעסיק 
לחוק  9של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 יפעל ליישום הוראות והנחיות, ככל שיינתנו.שוויון זכויות ו

  זה כדי לגרוע מיתר התחייבויות הקבלן, כמפורט בחוזה. 7 אין באמור בסעיף  .7.14

  כישורי עובדי הקבלן  .8

תן כל מי שיחליפם במו, יםרותיהשמתן בעל ידו העובדים שיועסקו הקבלן מתחייב בזאת, כי כל  .8.1
בהוראות הנספח  , ובכלל זהבכל עת, בכל הדרישות המפורטות בחוזה יעמדו,, ים כאמוררותיהש

  .התפעולי

רות עובדים יהקבלן מתחייב בזאת להעסיק במתן השלעיל,  8.1 מבלי לגרוע בכלליות האמור בסעיף  .8.2
, לרבות הדרישות כמפורט בחוזה זה בכלל, ובנספח רותיתן השאחראים ומתאימים מכל הבחינות למ

  .בפרט התפעולי

  אישור גורמי הביטחון .9

מראש ובכתב לכל אחד מן העובדים מנח"ט ביטחון נתב"ג מתחייב, לקבל את אישורם של  הקבלן .9.1
 . השירותיםשיועסקו על ידו בביצוע 

קבלן במתן הלהפסיק עבודתו של עובד רשאי להורות לקבלן או מי מטעמו שימונה על ידו,   , המנהל .9.2
 את יקמשהורה כן, על הקבלן להפס, ורות לפי שיקול דעתו הבלעדי, או שלא לאשרה מלכתחילהיהש

דרישות המפורטות בחוזה. הרשות העבודתו של אותו עובד לאלתר ולהחליפו בעובד אחר העונה על כל 
להיגרם לו בשל  העלוליםאו נזקים, לא תהא חייבת לפצות את הקבלן בדרך כלשהי, בגין הפסדים 

שור לעובד מעובדי הקבלן לא יכי אי מתן א ,הפסקת עבודתו של עובד כאמור לעיל. כמו כן יודגש
 חוזה. התנאי ו בהתאם לכל הוראותצוע השירות מצד הקבלן ייהווה עילה לדחייה או לעיכוב או לאי ב

בנתב"ג מוגדר כמוגבל כניסה מסיבות  מובהר ומוסכם בזאת על הקבלן, כי הואיל והשטח האווירי .9.3
ביטחוניות, הקבלן לא יוכל לספק את השירותים באמצעות עובדים פלסטינים אשר אינם אזרחי 

  מדינת ישראל ובכפוף ליתר דרישות ותנאי החוזה. 

  התחייבויות הקבלן לעניין תנאי העבודה של עובדיו .10

אחר כל  יועסקו מטעמו בביצוע השירותים,הקבלן מתחייב בזאת לקיים ביחס לכל אחד מהעובדים אשר 
  ההוראות להלן:

  שכר לשעה בסיסית. .10.1

הקבלן מתחייב לשלם לעובדים אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים שכר לשעה בסיסית (אשר אינו 
כולל גמול בגין שעות נוספות או בגין עבודה בימי המנוחה השבועית, חגי ישראל וימי שבתון, כמפורט 

זה להפריש ולשלם בגין כל שעת עבודה את כל הרכיבים והתנאים הסוציאליים  בחוזה), ובכלל
. מובהר, כי על הכספית ההצעה לטופס 1 ובנספחהנכללים בעלות השכר המינימאלית, כמפורט להלן 

הקבלן לשלם לעובדיו, שיועסקו על ידו במסגרת החוזה, בכל אחד ממקצועות השירות, לפי ערך לשעת 
שכר המינימום לשעת עבודה לעובד ניקיון ולאחראי ניקיון, לפי העניין, כפי עבודה שלא יפחת מ

- ציבוריים, תשע"ג שקבוע בצו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים
כר המינימום לש"ע ", "ששכר המינימום לש"ע לעובד ניקיון על פי הצו(להלן, בהתאמה: " 2013

הגבוה ביניהם), כפי ") ומשכר המינימום במשק (לפי צו קבלני שירות" -", ופי הצו לאחראי ניקיון על
") ויחולו ההוראות השכר לשעה בסיסיתשיעודכנו מעת לעת על פי הוראות הדין, (להלן, לפי העניין: "

  שלהלן: 

פי צו קבלני שירות  על/או לאחראי ניקיון ולעובד ניקיון  המינימוםככל שיעודכן שכר  .10.1.1
(לפי  10.3 בסעיף  להלן כהגדרתןו/או על פי הוראות הדין  במשקשכר המינימום ו/או 

פי העדכון שכר המינימום לעובד ניקיון ו/או אחראי ניקיון  ועלביניהם),  הגבוה העדכון
 עדכןיזה,   במכרז תההצעו הגשת(לפי העניין) עולה על שכר המינימום הקבוע נכון למועד 
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 שכר את, ובהתאם לו החל ממועד תחולת העדכון כאמור מיידי באופן, הקבלן אםבהת
  .העובדים המועסקים במתן השירותים, במקצועות השונים בגין המינימום

מצהיר ומתחייב כי עלות השכר והתנאים הנלווים שיישא בהם בגין עובדיו אשר  הקבלן .10.1.2
טופס לא תפחת מעלות השכר המינימאלית הנקובה ב יועסקו מטעמו במתן השירותים

"), והכל כמפורט בהצעה הכספית עלות השכר המינימאלית(להלן: " הצעה הכספיתה
הצעה הכספית, הכולל את הרכיבים הכלולים בעלות השכר לטופס ה 1ובנספח 

  המינימאלית.

ולות בעלות מובהר למען הסר ספק, כי הקבלן יישא בעלויות הזכויות הסוציאליות הכל .10.1.3
השכר המינימלית והכל בהתבסס על השכר לשעה בסיסית כהגדרתו לעיל, זאת מבלי 
לגרוע מיתר התחייבויותיו של הקבלן לשאת ולשלם כלפי עובדיו במלוא התשלומים 

  וליתן את מלוא הזכויות על פי הוראות הדין והסכם זה.

כל מתחייב לשלם למבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן מכוח החוזה, הקבלן מצהיר ו .10.1.4
הבאים, אשר  הרכיביםעובדים אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים, לכל הפחות את ה

 10.3 ישולמו בהתאם לשיעורים ולתנאים הקבועים בהוראות הדין כהגדרתן בסעיף 
תוספת תוספת ענפית, ר, תוספות יוקעבודה, -שכרלהלן, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת: 

חופשות ביטוח לאומי, חופשה שנתית, דמי חגים,  שי לחגים, ,מענק מצוינותוותק, 
, גמול בגין עבודה במנוחה הבראה, גמול בגין שעות נוספותמיוחדות, בגדי עבודה, דמי 

או הסעות  , הוצאות נסיעהשבועית / בחגים / בימי שבתון (לרבות יום הבחירות לכנסת)
 להלן) 10.19 (כמפורט בסעיף  פנסיוניותדמי מחלה והפרשות , להוראות הדיןבהתאם 

. למען הסר כל ספק, כל רכיבי השכר להלן) 10.20 ולקרן השתלמות (כמפורט בסעיף 
 ודה יחושבו וישולמו בהתבסס על השכר לשעה בסיסית. שבמהותם הם מבוססי שכר עב

הדין  בהוראות שינוי שיחולאו או צווים על אף האמור לעיל, ככל שיותקנו תקנות  .10.1.5
לעיל  10.1.4 שאינם מנויים בסעיף  רכיביםאשר יקבעו ) להלן 10.3  בסעיף ןכהגדרת

של הרכיבים האמורים, יעדכן הקבלן באופן או גובהם את שיעורם או יעדכנו ו/או ישנו 
די את עלות השכר המינימאלית המשתלמת לעובדיו נותני השירותים ובגינם, כך ימי

   כאמור.או בצווים שתהיה בהתאם לסכום שייקבע בתקנות 

ב לשלם לעובדיו גם את התשלומים וההטבות כמפורט מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מתחיי
כי תמחר במסגרת הצעתו בטופס ההצעה לגבי כל אחד ואחד מהתשלומים/ההטבות כאמור להלן, ומאשר 

הכספית את כל העלויות הכרוכות בכך וכן שקלל במסגרתו הצעתו כאמור את כלל מחויבויותיו על פי החוזה 
  לכל תקופת ההתקשרות:

ם אשר יועסקו מטעמו במתן לשלם לעובדיהקבלן מתחייב ין שעות נוספות. בגגמול תשלום  .10.2
עבודה  עבור גמול בגיןתשלום , לעיל 10.1 בסעיף כאמור  , בנוסף לשכר לשעה בסיסיתהשירותים

מי שבתון כהגדרתם בדין, והן בימי המנוחה השבועית, חגי ישראל וי בימי חולהן  ,בשעות נוספות
במשמרות יום והחל מהשעה השמינית במשמרות לילה וביום  התשיעית מהשעה החלכדלקמן: (א) 

מהשכר לשעה בסיסית לעובד עבור השעתיים הנוספות  25%שלפני המנוחה השבועית, בשיעור של 
ובנוסף (ב) מהשכר לשעה בסיסית לעובד עבור יתר השעות הנוספות;  50%הראשונות ובשיעור של 
מהשכר לשעה בסיסית לעובד עבור השעתיים  25%בשבוע, בשיעור של  44 -החל מהשעה הרגילה ה

מהשכר לשעה בסיסית לעובד עבור יתר השעות הנוספות.  50%הנוספות הראשונות ובשיעור של 
ית נוספות בהתאם לאמור ולא ישלם תוספת גלובאל שעותלעובדיו גמול בגין  ישלם הקבלןמוסכם, כי 

  בגין עבודה בשעות נוספות.

ם אשר לשלם לעובדימתחייב  הקבלן .שבתון וימי חגים, שבועית מנוחה בימי עבודה בגין תשלום .10.3
בגין  גמול, לעיל 10.1  בסעיףכאמור  , בנוסף לשכר לשעה בסיסיתיועסקו מטעמו במתן השירותים

מהשכר לשעה בסיסית  50%בשיעור של  וימי שבתון, חגי ישראל, וחה השבועיתמנימי העבודה ב
 עלות(להלן: " שלאחר מוצאי השבת/חג 06:00בערב השבת/חג ועד לשעה  18:00לעובד החל מהשעה 

"), ובימי שבתון כהגדרתם שבתון וימי ישראל חגי, השבועית המנוחה בימי בסיסית לשעה השכר
חוק  לרבותדין,  כלעל פי הוראות  כמתחייבהשבתון כקבוע בדין, והכל  בדין בהתאם לתעריף ולשעות

 לגרוע מבלי, וכן, הניקיוןקבלני שירות וצו קבלני שירות, וכן הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה בענף 
, ככל שחלים, הקבלן, הוראות כל צו הרחבה ו/או הסכם קיבוצי אחר, החלים על לעיל מהאמור
  ").הדין הוראות(להלן: " המיטיבה ההוראה לפי - סתירה של ובמקרה
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למען הסר ספק, ובהתאם להוראות החוזה, מובהר כי על  .המשרה בהיקף וחג שבת שעות הכללת .10.4
הקבלן להביא בחשבון היקף המשרה של העובדים אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים, לצורך 

עית ובחג, עד להיקף משרה מלאה, חישוב זכויותיהם הסוציאליות, את שעות העבודה במנוחה השבו
 תלות ללא כאמור בשעות התחשבות מחייבים שירות קבלני צוהוראות הדין ובכללן  בו מקום אלא

  .המשרה בהיקף

 דמי החוזה נשוא השירותים במתן מטעמו יועסקו אשר םהקבלן מתחייב לשלם לעובדי .מחלה דמי .10.5
 . הדין להוראות בהתאם מחלה

דמי הבראה על  ,ם אשר יועסקו מטעמו במתן השירותיםלשלם לעובדייב הקבלן מתחי .הבראהדמי  .10.6
"), דמי ההבראה(להלן: " לאומיהתעריפים וימי הזכאות הנקובים להלן, בתוספת הפרשה לביטוח פי 

וזאת בין אם העובד השלים שנת עבודה אחת אצל הקבלן ובין אם לאו, כאשר העובד יהיה זכאי לדמי 
 הראשון, כדלקמן: ההבראה החל מיום העסקתו

והוא יעודכן במועדים ובשיעורים שבהם ₪  423תעריף ליום הבראה. התעריף ליום הבראה יעמוד על 
מעודכן התעריף ליום הבראה בשירות המדינה, כמפורט בחוזרי הממונה על השכר והסכמי העבודה 

ים דמי ההבראה או על פי שיעור השינוי שבין מדד חודש אפריל של השנה בה משולמ במשרד האוצר
  . (לפי העדכון הגבוה מביניהם) 2013לבין מדד חודש אפריל 

מספר ימי הזכאות. דמי ההבראה יחושבו לפי מספר ימי ההבראה על פי המפורט בטבלה שלהלן. היה 
זה על הימים  עדכוןלתקשי"ר יחול  28.241ויחול עדכון במספר ימי ההבראה הקבועים בפסקה 

   הנקובים בטבלה שלהלן:

  מספר ימי הבראה  מספר שנות ותק

  7  שלוש השנים הראשונות

  9  מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית

  10  15 - ועד השנה ה 11 -מהשנה ה

  11  19 - ועד השנה ה 16 -מהשנה ה

  12  24 - ועד השנה ה 20 -מהשנה ה

  13  ואילך 25 -מהשנה ה

  

על פי הוראות צו קבלני  שירותיםדמי ההבראה ישולמו על ידי הקבלן לעובדיו העוסקים במתן ה
  שירות בכל הנוגע לעובד המועסק לפי שעה, כלהלן:

דמי ההבראה ישולמו על ידי הקבלן לעובדיו כרכיב נפרד שישולם לצד ובנוסף לשכר לשעה בסיסית, 
  והוא יובא בחשבון בחישוב דמי החופשה ודמי המחלה.

  רכיב דמי ההבראה יחושב לפי הנוסחה שלהלן:

  .C-, המחולקת בB-ב A מכפלה של

  –לעניין זה 

A –  זה; 10.6תעריף ליום הבראה, כפי שהוא מזמן לזמן, כמפורט לעיל בסעיף  

B –  זה  9.6מספר ימי ההבראה שלהם זכאי העובד לפי שנות הוותק שלו כאמור בטבלה שלעיל בסעיף
לזמן, בשירות המדינה וכפי שיעודכנו מעת לעת; מועד עדכון הוותק יהיה לפי הכללים החלים, מזמן 

  לגבי עובדים המועסקים לפי שעה;

C –  הסכם מסגרת, בדבר קיצור שעות העבודה כפול  –מספר שעות עבודה חודשיות לפי צו הרחבה
  ).186כפול  12( 2,232מספר חודשים בשנה = 

הקבלן מתחייב לשלם לעובדים אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים דמי חופשה,  דמי חופשה. .10.7
הקבלן מאשר כי ידוע לו ששיעור ההפרשה בגין חופשה לצורך חישוב  ייב על פי הוראות הדין.כמתח

לטופס ההצעה הכספית, מחושב על בסיס  1העלות המינימלית של כלל המקצועות, כנקוב בנספח 
ימי חופשה נטו בשנה. הקבלן מאשר כי כל תוספת תשלום שתשולם על ידי הקבלן  12 - זכאות ל

  לכך, תחול על הקבלן ותשולם על ידו, בהתאם להוראות הדין. לעובדיו מעבר
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יובהר כי (ולמען הסר ספק  של למעלה משנה הקבלן מתחייב לשלם לעובדים בעלי ותקתוספת ותק.  .10.8
האחרון אשר סיפק שירות אצל הקבלן קודם לכן הועסקו אשר  םעל הקבלן להכיר בוותק של עובדי

תוספת  ,אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים ,)הקבלןודה אצל ונקלטו לעב  31.12.16לרשות עד ליום 
לשלם לעובדים בעלי ותק של בנוסף, מתחייב הקבלן  עבור כל שעת עבודה.₪  0.35ותק בסך של 

עבור כל שעת ₪  0.46למעלה מחמש שנים אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים תוספת ותק בסך של 
"). הקבלן מתחייב להביא תוספת תוספת הוותקהלן: "(לעבודה, וזאת החל מהשנה השישית ואילך 

  לצורך ביצוע הפרשות פנסיוניות, אך לא לצורך הפרשה לקרן השתלמות.בין היתר הוותק בחשבון 

הקבלן האחרון אשר הקבלן מתחייב להכיר בוותק של העובדים אשר הועסקו אצל  הכרה בוותק. .10.9
דה אצל הקבלן, לצורך חישוב זכויותיהם בהתאם ונקלטו לעבו 31.12.16סיפק שירות לרשות עד ליום 

 ודמי מחלה ימי, חופשה ימיתוספת וותק, ל זכאות לענייןלא רק  אךלכל הוראות הדין והחוזה, לרבות 
 .הבראה

. הקבלן מתחייב להעניק לכל אחד מעובדיו המועסקים מטעמו במתן השירותים נשוא שי לחגים .10.10
ג"), ואולם האמור לעיל יחול רק לגבי עובדי חלשי (להלן: "לרגל ראש השנה ולרגל חג פסח  שיהחוזה, 

ניקיון של הקבלן המועסקים בתחילת החודש שבו חל ערב חג ראש השנה או חל ערב חג הפסח, לפי 
שקלים חדשים  עשרה וארבעהעניין. גובה השי לחג, לכל אחד מהחגים, יעמוד על סך של מאתיים 

 בשי המדינה השתתפות לגבי שיחולו לעדכונים בהתאםיעודכן סכום זה ₪).  214.40( אגורות וארבעים
 שירות נציבות בחוזרי כמפורט, מועדים ובאותם המדינה בשירות המועסקים לעובדים המוענק לחג

, או על פי שיעור השינוי שבין מדד חודש ינואר של השנה לעת מעת שיהיו כפי, זה בעניין המדינה
). יודגש כי השי מביניהם הגבוה העדכון(לפי  2015חודש ינואר בה משולם השי לבין מדד  הקלנדארית

 לחג לא יוענק בטובין או בשווה כסף (כגון תווי קנייה), וכי הוא ישולם בשכר עובדי הקבלן.  

 המצטייניםמתחייב לשלם, אחת לשנה, מענק מצוינות לעובדי הניקיון הקבלן  מענק מצוינות. .10.11
התאם לאמות מידה שיקבע המנהל, מעת לעת, ואשר עיקריהן המועסקים על ידו במתן השירותים, ב

 מפורטים, בין היתר, להלן: 

 מילוי המשימות בהתאם להוראות. –איכות הניקיון  .10.11.1

 תודעת שירות ונימוס. .10.11.2

 נוכחות העובד, איחורים לעבודה וכדומה. .10.11.3

 הופעה חיצונית מסודרת. .10.11.4

 חוות דעת מפקח הניקיון. .10.11.5

 חוות דעת המפקח מטעם הרשות. .10.11.6

 ביקורת באופן ענייני.קבלת  .10.11.7

 נכונות וגמישות למילוי מקום במקרה הצורך. .10.11.8

מבסיס השכר באותה שנה הכולל את עלות השכר הבסיסית,  1%סכום מענק המצוינות ייקבע על פי 
(ככל שהעובד גמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה (ככל שהעובד זכאי להם) וקצובת נסיעה 

לחודש ינואר בכל שנה או  31 -יגיש לרשות דוח עד ליום ההקבלן "). שכרבסיס ה(להלן: "זכאי לה) 
חלק ממנה לתקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול) בגין השנה שחלפה, על גובה 
בסיס השכר ששולם לכל עובדיו העוסקים במתן השירותים. הרשות תקבע את סכום מענק המצוינות 

 ובדי הקבלן להם ישולם המענק כאמור תיעשה על ידי הקבלןלעובדי הקבלן. בחירת עשישולם 
מענק  .כאמורבפיקוחו ואישורו של נציג הרשות על מנת לוודא שהיא מתבססת על אמות המידה 

לעובדים הנבחרים כאמור לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר הקבלן המצוינות ישולם על ידי 
מובהר, כי מענק המצוינות  משולם מענק המצוינות. תום השנה שבעדה, או בעד חלקה, לפי העניין

שישולם כאמור אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או לחישוב 
וקרן  ערך שעה ולא יבוצעו בגינו הפרשות כלשהן (לרבות הפרשות לקופת גמל, ובכלל זה קרן פנסיה

  ).השתלמות

תחייב להנפיק לכל אחד מהעובדים שיועסקו מטעמו במתן השירותים מהקבלן  דוח ותלוש שכר. .10.12
דוח אישי מפורט של שכרו החודשי ותלוש שכר חודשי מפורט בהתאם להוראות כל דין,  החוזהנשוא 

וכן יתעד במערכת נוכחות מטעמו את שעות העבודה בפועל של עובדיו וימסור לכל אחד מהם דוח 
עובד כאמור. אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו, ישלח המפרט את שעות העבודה שביצע כל 

  לו אותו הקבלן בדואר.
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כל אחד וכן משכרם החודשי הכולל של  ,לשעה בסיסית מהשכרכי מתחייב  הקבלן גילום שכר. .10.13
, מכל פיקדונותאו  לא ינוכו כל תשלומים ,החוזהים נשוא במתן השירותמטעמו העובדים שיועסקו מ

 ביטוח בריאותדמי ביטוח לאומי,  וכן מס הכנסה הסעותבגין ארוחות, ביגוד,  ותלרבסוג או מין, 
. לעובדים אלו הטבות שווי יגלם הקבלן וכי"ב, וכיו הסעותומע"מ (ככל שיחול) בגין ארוחות, ביגוד, 

 ביטוחדמי , לאומי ביטוח, הכנסה מס תשלומי ורק אך הם בניכוי המותרים היחידים התשלומים
  .לעובד יגיע אשר השכר על השתלמות וקרן הפנסיוני להסדר שותוהפר בריאות

הקבלן מתחייב לספק לכל אחד מהעובדים שיועסקו מטעמו במתן השירותים נשוא החוזה,  ארוחות. .10.14
ארוחת בוקר או ארוחת צהרים בהתאם לשעות העבודה שיבוצעו על ידי אותו עובד  בפועל. למען הסר 

י לחייב את עובדיו בכל סכום שהוא בגין עלות הארוחות ועליו ספק מובהר, כי הקבלן לא יהא רשא
דרך אספקת הארוחות יהא בדרך של רכישת תלושי  לגלם את שווי הארוחות אשר יספק לעובדיו.

 .י' בנספחארוחה מהרשות בהתאם לעלויות הנקובות 

בכל נותיהם למעוהשירות וחזרה  למקום מתןלהסיע את עובדיו ממעונותיהם הקבלן מתחייב . הסעות .10.15
לארגן מערך הסעות הקבלן  מתחייבמתן השירות, הכל כמפורט בנספח התפעולי. לצורך כך,  זמן

 יגיעו למקומות השירות בסמוךהקבלן , באופן שעובדי המותאם לשעות המשמרותבתנאים ראויים, 
ה דא עמידתחילתה של כל משמרת, ולבצע מערך בקרה על פעילות מערך ההסעות על מנת לוו לפני

 חתום הרשאה כתב יש להן חברות ידי על ורק אך תתבצענה כאמור הסעות .הנדרשיםבלוחות הזמנים 
 לפי עובדים הסעתלמתן שירות של  ההרשאה בכתב כמפורט"ג, בנתב נוסעים להסעות הרשות מאת

  .'ט נספחכ המצורף, השירות מזמין הזמנת

חוזה עבודה עם כל אחד מעובדיו אשר  על לחתום יידרש הקבלן .לעובד הודעה וטופס עבודה חוזה .10.16
כולל שכרו  ,העסקתו של העובד ותקופת העסקתויעסוק במתן השירות. החוזה יפרט את כל תנאי 

בקשר למחויבויותיו כלפי עובדיו הקבלן באופן שלא יסתור את דרישות הרשות כלפי  וזכויותיו,
כל אחד מהעובדים אשר יועסקו על ימסור לידי הקבלן . בנוסף, לקבלןהקבועות בחוזה שבין הרשות 

חוק בהתאם להוראות המכרז, טופס ההודעה לעובד בדבר תנאי עבודתו,  ידו במתן השירותים נשוא
חוק הודעה (" 2002- ), תשס"בוהליכי מיון וקבלה לעבודה (תנאי עבודה ולמועמד לעבודה הודעה לעובד

ה המובנת לו. בהודעה תשולב הצהרה לעובד שאינו קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפ. ")לעובד
ההודעה לעובד יכלול את  טופסמטעם העובד לפיה קיבל את ההודעה, קרא אותה והבין את תוכנה. 

. הקבלןהפרטים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה תנאי העבודה המפורטים בחוזה שבין הרשות לבין 
 עבודה בתנאי שינוי כל על, דעה לעובדבחוק הוובהתאם לקבוע  דין פי על כנדרש לעובדו יודיע הקבלן
  .אלו

ו/או מתחייב לקיים בכל תקופת ההתקשרות הקבלן  קיום הוראות הדין, לרבות הסכמים קיבוציים. .10.17
לגבי כל אחד מהעובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים נשוא  תקופת ההארכה (ככל שתחול)

ראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, , אחר כל האמור בהוראות הדין, לרבות האמור בהוהחוזה
הסכם קיבוצי אחר ו/או צו ו/או כל שבין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות 

 להלן.   10.18הרחבה שחל עליו, כמפורט בסעיף 

ימים ממועד  30 -), לא יאוחר ממתחייב להמציא למנהל (כהגדרתו בחוזההקבלן הסכם קיבוצי.  .10.18
ימים לפני תחילת תקופת  30 -לרשות, ובכל מקרה לא יאוחר מהקבלן חתימת החוזה בין 

 הניקיון חברות של הארצי הארגוןארגון חברות הניקיון בישראל או מטעם ההתקשרות, אישור מטעם 
נו חבר בארגון, או ו מטעם התאחדות החברות וקבלני האחזקה והניקיון בישראל, כי הא בישראל

ידו  עללחילופין הסכם קיבוצי מיוחד אשר נחתם בינו לבין העובדים החל על העובדים אשר יועסקו 
או  הקיבוציים בהסכמיםהדין ו/או  בהוראות, אשר אינו גורע מהאמור החוזהבמתן השירותים נשוא 

 . הניקיוןצווי הרחבה בענף 

אחד מהעובדים אשר יועסקו על ידו במתן השירותים בטח כל הקבלן מתחייב להפרשות פנסיוניות.  .10.19
 ופיצויים להסדר פנסיוני הפרשות מלאות םיעובדכל אחד מהלבביטוח פנסיוני, והוא מתחייב להפריש 

של כל אחד מהעובדים  מיום עבודתו הראשון החל וזאת, , וכן לנכות משכרם של עובדיועל חשבונו
, לחודשאחת  של בתדירותועל שמו של העובד,  תאישי לקופה אשר יועסקו על ידו במתן השירותים,

 כדלקמן: 

בגין רכיבי השכר המובאים בחשבון לחישוב פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים,  .10.19.1
הקבלן לפיצויים, וכן לנכות מעובד  8.33% - תגמולים ו 7.5%בשיעור של  - 1963-תשכ"ג

 .  לרכיב התגמולים 7%

לפיצויים, וכן לנכות  8.33% -תגמולים ו 7.5%של  יעורבש - בגין רכיב דמי ההבראה  .10.19.2
  ;התגמולים לרכיב 7% הקבלןמעובד 
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יפריש הקבלן  - וימי מנוחה, ככל שישולם לעובדיובגין גמול בעד עבודה בשעות נוספות  .10.19.3
בגין השכר הרגיל המשתלם בגין עבודה במנוחה השבועית, בחג ובשעות נוספות (קרי 

בשעות נוספות או בגין עבודה  50% -האו  25%-של הוספת ללא הת 100%השכר בשיעור 
וכן  ,לפיצויים 8.33% -תגמולים ו 7.5%) בשיעור של , לפי הענייןבמנוחה השבועית או בחג

בגין תוספת השכר  הקבלן יפרישכמו כן ; לרכיב התגמולים 7%ינכה מעובד הקבלן 
) 50%(וימי מנוחה ן) לפי העניי 50%או  25%(המשולמת בגין עבודה בשעות נוספות 

לרכיב  7% הקבלןמעובד ינכה וכן  ,לפיצויים 6% -תגמולים ו 7.5%בשיעור של 
 התגמולים;

תגמולים, וכן לנכות מעובד  5%בשיעור של  -בגין קצובת נסיעה, ככל שתשולם לעובדיו  .10.19.4
 לרכיב התגמולים; 5% הקבלן

בתקופת  נויעודכ, קבלני שירות שעל פי הוראות הדין, לרבות צוככל למען הסר ספק מובהר, כי 
לעדכן  מתחייב הקבלן ,זה לעיל 10.19 איזה משיעורי ההפרשות הנקובים בסעיף  ההתקשרות

  ., באופן מיידיולהפריש לעובדיו בהתאם לשיעורי ההפרשות המעודכנים כאמור

וצו קבלני שירות, ההפרשות לפיצויים  תלמען הסר ספק מובהר, כי בהתאם להוראות חוק קבלני שירו
כאמור בסעיף זה לעיל יבואו במקום מלוא החבות בפיצויי פיטורים וכי לעניין זה יחולו כללי האישור 

יהיה המציע הזוכה . מובהר, כי 1963-לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 14הכללי שניתן מכוח סעיף 
כספים הצבורים לטובתם בתוכניות הפנסיוניות, מחויב לשחרר לעובדיו נותני השירותים את מלוא ה

לרבות רכיב הפיצויים, לרבות רכיב הפיצויים בגין גמול בעד עבודה בשעות נוספות וימי מנוחה, וזאת 
לא המציע הזוכה כן, - בכל סיום העסקה (בין ביוזמתו ובין ביוזמת עובדיו) ומכל סיבה שהיא. כמו

, , לרבות תגמולי המעסיקהסדר הפנסיוני של העובדברו ברשאי למשוך את כספי התגמולים שנציהיה 
לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל),  23בהתאם להוראות סעיף וזאת, בין היתר, 

לבצע את ההסדר הפנסיוני באמצעות סוכנות שהוא בעל רשאי  לא יהיההמציע הזוכה . 2005- תשס"ה
  .עניין בה

ימים ממועד תחילת תקופת ההתקשרות, את שם  60 -יאוחר מ מתחייב להעביר למנהל לאהקבלן   
המוסד/חברה בו הינו מבצע לעובדיו את הביטוח הפנסיוני ואת הפרשות הפיצויים, לרבות רשימת 

את אישור הקבלן עבורם הוא מבצע את ההפרשות האמורות. לרשימה זו יצרף הקבלן עובדי 
  המוסד/חברה בדבר ביצוע ההפרשות כאמור.

 תלמות.קרן הש .10.20

הקבלן מתחייב לבצע הפרשות לקרן השתלמות לכל אחד מעובדיו המועסקים מטעמו  .10.20.1
בגין השכר לשעה בסיסית ודמי ההבראה המשולמים  7.5%במתן השירותים, בשיעור של 

. שיעור הפרשות עובד הקבלן לעניין , וזאת עד להיקף משרה מלאהעל ידו לעובדיו כאמור
ה בסיסית ומדמי ההבראה המשולמים לו על ידי מסך השכר לשע 2.5%זה יעמוד על 

  הקבלן.

ימים ממועד תחילת ההתקשרות, את  60 - הקבלן מתחייב להעביר למנהל, לא יאוחר מ .10.20.2
שם המוסד/החברה באמצעותה הוא מבצע לעובדיו את ההפרשות לקרן השתלמות, את 

ישור לבצע את ההפרשות האמורות, וכן את א מחויברשימת עובדי הקבלן עבורם הוא 
 המוסד/החברה על ביצוע ההפרשות כאמור.

שלם לכל אחד מהעובדים אשר יועסקו על ידו במתן השירותים בגין הזמן בו הם י הקבלן .הפסקות .10.21
נציג הרשות מראש ובכתב, את  ידי-שוהים בהפסקות אוכל ו/או בהפסקות אחרות המאושרות על

 בגין השעות כי, מובהר ספק הסר עןלמ. שכרם, כמפורט בסעיף זה לעיל בגין הפסקות אלו מלוא
 מניין לצורך לרבות, ועניין דבר לכל עבודה כשעות לקבלן והן לעובד הן ייחשבו כאמור ההפסקות

 .ובגין כל ההפרשות הפנסיוניות נוספות שעות בגין לתגמול הקבלן עובדי זכאות

שירותים נשוא המכרז, מדים לכל אחד מהעובדים שיועסקו על ידו במתן ה יספקהקבלן מדים וביגוד.  .10.22
גבות חייב או להקבלן לא יהיה רשאי לנכות ו/או ל בחורף ובקיץ, הכל כמפורט בנספח התפעולי.

את שווי המדים על חשבונו , ועליו לגלם מעובדיו כל תשלום ו/או פיקדון בגין אספקת הביגוד כאמור
  .אשר יספק לעובדיו

 בדיקות שכר  .10.23
יקות של השכר ותשלומים נוספים ששילם הרשות תהא רשאית לערוך מעת לעת בד .10.23.1

הקבלן לעובדים המספקים את השירותים מטעמו, כולם או מי מהם, או בגינם. היקף 
הבדיקה ותדירותה יהיו בשיקול דעתה הבלעדי של הרשות ובכפוף לכל דין. הרשות תהא 
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 תלושי שכרבקש מהקבלן, בין במישרין ובין באמצעות בודק שכר מטעמה, לרשאית 
כתאות אחרות בגין תשלומים, הפרשים וניכויי שכר ששולמו לעובדי הקבלן ואסמ

תנאי המספקים את השירותים או לצדדים שלישיים כלשהם, וכן כל פרט אחר הנוגע ל
עובדי הקבלן כאמור, והכל  כפי שימצאו לנכון הרשות ו/או בודק העבודה בהם מועסקים 

 השכר מטעמה.

תקופתיות ומזדמנות שיערכו על ידי הרשות או מי  הקבלן ישתף פעולה עם בדיקות שכר .10.23.2
מטעמה, ובכלל זאת יעביר לרשות ו/או לבודק השכר מטעמה כל אסמכתא שיתבקש 

עליו תורה הרשות, וכן יאפשר לרשות או  אחרימי עבודה או במועד  14כאמור לעיל בתוך 
מנים מי מטעמה (לרבות בודק השכר) לראיין מי מעובדי הקבלן במסגרת לוחות הז

 שיתבקש. 

לאחר עריכת בדיקת שכר, רשאית הרשות להמציא לקבלן טיוטת דו"ח בדיקת שכר  .10.23.3
") להתייחסותו. הקבלן יגיב לטיוטת דו"ח בדיקת טיוטת דו"ח בדיקת השכר(להלן: "

ימי עבודה מיום שהומצאה לו על ידי הרשות ו/או מי מטעמה, בצירוף כל  14השכר בתוך 
"). כל הפרה ו/או אי תגובת הקבלן לטיוטת הדו"ח: "האסמכתאות המתאימות (להלן

עמידה בהוראות הדין אשר נזכרת בטיוטת דו"ח בדיקת השכר ואשר הקבלן אינו חולק 
ימי עבודה או במועד מאוחר יותר עליו תורה  14עליה, תתוקן על ידי הקבלן בתוך 

שות הרשות, באופן מלא, ביחס לכל העובדים המספקים שירותים מטעמו אצל הר
(לרבות עובדים שנתנו שירותים כאמור לרשות מטעם הקבלן שכבר אינם מועסקים אצל 

, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית הקבלן במסגרת החוזה או בכלל) החל מיום ההפרה
 . כדין

לאחר בחינת תגובת הקבלן לטיוטת הדו"ח, תעביר הרשות לקבלן דו"ח בדיקת שכר סופי  .10.23.4
ימי עבודה או במועד מאוחר  14"). הקבלן יתקן בתוך פידו"ח בדיקת השכר הסו(להלן: "

יותר עליו תורה הרשות, את כל ההפרות ו/או אי עמידה בהוראות הדין ביחס לעובדיו 
כאמור, ככל שנקבעו בדו"ח בדיקת השכר הסופי, באופן מלא וביחס לכל העובדים 

הקבלן שכבר מטעמו אצל הרשות (לרבות עובדים שנתנו שירותים כאמור לרשות מטעם 
בתוספת  אינם מועסקים אצל הקבלן במסגרת החוזה או בכלל) וזאת החל מיום ההפרה,

 וימציא לרשות אסמכתאות על כך. הפרשי הצמדה וריבית כדין,

לעיל  10.23.4 -10.23.2 לא מילא הקבלן איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים  .10.23.5
המועד האחרון לשביעות רצונה המלא של הרשות, עד למועד בו נקבה הרשות (להלן: "

לכל יום איחור במילוי הוראת הרשות כאמור ₪  5,000"), יחויב הקבלן בסך של לביצוע
  וזאת החל מהיום הראשון לאחר המועד האחרון לביצוע.

לעיל  10.23.4 -10.23.2 איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים  לא מילא הקבלן .10.23.6
ימי עבודה מהמועד האחרון לביצוע,  7לשביעות רצונה המלא של הרשות, וזאת בחלוף 

יום איחור במילוי הוראת הרשות כאמור וזאת החל  לכל₪  10,000יחויב הקבלן בסך של 
  מהיום הראשון שלאחר המועד האחרון לביצוע. 

מבלי לגרוע מהאמור, אי מילוי הקבלן איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים  .10.23.7
ימי עבודה  7לעיל לשביעות רצונה המלא של הרשות, וזאת בחלוף  10.23.4 -10.23.2 

 מהמועד האחרון לביצוע, יהווה הפרה יסודית של החוזה.

כפי שאושר  הכל כמפורט, בין היתר, בנספח התפעולי ןציוד, חומרי ניקיויספק הקבלן . אספקת ציוד .10.24
 . על ידי הרשות בתוכנית העבודה

כר העבודה וכל התשלומים הנדרשים לפי הוראות הדין לכל העובדים הקבלן מתחייב לשלם את ש .10.25
שיועסקו מטעמו במתן השירותים, באמצעות הפקדה במישרין על ידי הקבלן לחשבון הבנק של כל 

בכל חודש, עבור החודש שחלף. הקבלן  9 -עובד, במועד שנקבע בדין, ובכל מקרה לא יאוחר מהיום ה
פי -ובדים כאמור את כל התנאים הסוציאליים, המחויבים עליספק וישלם במועד לכל אחד מהע

וכן יבצע בגין שכר  ,הוראות הדין וכמפורט לעיל, לרבות דמי חופשה שנתית, דמי מחלה, דמי הבראה
בתדירות של אחת לחודש ויעביר  להסדר הפנסיוני ולקרן ההשתלמותהעבודה ורכיבים אלה הפרשות 

פי החוק, לרבות ניכוי מס - הניכויים שעל מעביד לבצע עלבגין העובדים כאמור במועדם את כל 
מובהר, בתדירות של אחת לחודש.  להסדר הפנסיוני ולקרן ההשתלמותוניכוי  , ביטוח לאומיהכנסה

עובדיו בהתאם להוראות לבצע הפרשות בגין ניכוי בגין רכיב ביטוח לאומי מתחייב הקבלן כי לעניין 
עוד מובהר בזאת להסרת . שיעורי ההפרשות על פי כל דיןהן של גוב, לרבות עניין זהבהדין החלות 

ספק, כי הפרת איזו מהוראות הדין על ידי הקבלן תהווה הפרה יסודית של החוזה. למען הסר ספק 
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תבוצע החל מתום החודש  ההסדר הפנסיוני וקרן ההשתלמות מובהר, כי הפרשת התשלום עבור
  .השירותים של כל עובד שיעסוק במתןהראשון לעבודתו 

של  יסודיתמובהר בזאת להסרת ספק, כי הפרת איזו מהוראות הדין על ידי הקבלן, תהווה הפרה  .10.26
 חוזה זה.

לרשות על פי דין  יםסעד העומדזכות ו/או לעיל ומבלי לגרוע מאיזה  הקבלןלגרוע מהתחייבויות  מבלי .10.27
 חיוב ו/או דרישת תשלום ו/אוהודעה על כוונה ל הקבלן אצלחוזה, בכל מקרה בו תתקבל הו/או על פי 

להגברת האכיפה של דיני העבודה, על פי חוק מרשות מוסמכת כלשהי, ובכלל זה התראה מנהלית 
. במקרה של דרישת תשלום עבודהימי  7בתוך יום בכתב, , מנהללהקבלן יודיע על כך , 2011-התשע"ב

שת התשלום אצל הקבלן, ימים ממועד קבלת דרי 14יהיה על הקבלן להביא לתיקון ההפרה בתוך 
עותק מכל מכתב טענות שהגיש ובמקרה של כוונה לחיוב ו/או התראה מנהלית ימציא הקבלן למנהל 

) בעניין הכוונה 2011-של דיני העבודה, התשע"ב הגברת האכיפהלהקבלן לממונה (כהגדרתו בחוק 
ויודיע  ממועד ההגשה, ימים 7לחיוב ו/או ההתראה המנהלית כאמור, ככל שהוגש על ידו, וזאת בתוך 

את החלטתו הסופית של הממונה בעניין הכוונה לחיוב ו/או ההתראה המנהלית למנהל  הקבלן בכתב
ככל שלא יעמוד הקבלן באיזה מהמועדים הנקובים  ימים ממועד קבלתה. 7כאמור, וזאת בתוך 

ענות ו/או תהיינה כל טומבלי שלקבלן  לאלתר את החוזהלסיים  תהא רשאית הרשות בסעיף זה,
  .בשל כךו/או זכות לפיצוי דרישות 

ומחויבויותיו של  וזה לעיל כדי לגרוע מאיזו מהתחייבויותי 10 בסעיף למען הסר ספק, אין באמור  .10.28
 .הקבלן כמפורט ביתר הוראות החוזה ובנספחיו

    הקצאת נכסים .11

, מחסן לחומרים ואחזקהשלום דמי שירותים וללא ת ללא תמורה, רשות תעמיד לרשות הקבלןה .11.1
 וומיקומ המחסן"). גודל המחסןלהלן יקראו: "שלעיל יקרא (השטח  הנדרשים לצורך מתן השירותים

  . יקבעו על ידי הרשות, לפי שיקול דעתה הבלעדי

, מתחייב בזאת הקבלן לחתום על חוזה לשימוש בנכס כאמור בסעיף זה לעיל במחסןלצורך השימוש  .11.2
ולמלא אחר כל הוראות השימוש ותנאי השימוש , המחסןשל  וומיקומ ובו מפורטים גודל שותעם הר

 2'ה -ו 1'ה, 'הכנספח , המצורפים ונספח האחזקה מפרט הנכסים, בנספח שימוש בנכס בנכס כמפורט
  .כאמור והכל מבלי לגרוע מההוראות המפורטות בנספח הנכס לחוזה

  אחראי משמרת מטעם הקבלן .12

כאשר במשך כל זמן מתן השירות , (להלן: "האחמ"ש") ייב למנות אחראי משמרת מטעמוהקבלן מתח .12.1
 יהיה נוכח אחמ"ש אחד לפחות במקומות השירות. 

 . ומינויו טעון אישור הרשות הקבלן יידע את הרשות מראש ובכתב בדבר זהות האחמ"ש .12.2

בהתאם לדרישות  יהיה אחראי בין היתר לשיבוצם של עובדי הקבלן במקומות השירות"ש האחמ .12.3
החוזה, ניודם של בכל משמרת ומשמרת במהלך כל שעות מתן השירותים, ניהול צוות הקבלן 

  וצורכיהם בכל הנוגע לסידור עבודה.

לצד נציג הקבלן, ישמש האחמ"ש מטעם הקבלן כאיש הקשר בין הקבלן לבין המנהל בכל הנוגע לקיום  .12.4
ל רות עיתיאום כל הפעולות הקשורות בביצוע השניהול ודרישות החוזה, לרבות הדרישות הנוגעות ל

  רות.יפי החוזה על ידי הקבלן ועובדיו שיועסקו על ידו בביצוע הש

 זאת עלות לחשב הקבלן על יודגש ומובהר כי בגין הצבת אחמ"ש לא תשולם כל תמורה על ידי הרשות. .12.5
 .הוצאותיו במסגרת

ן סלולארי נייד שמספרו יימסר לנציג האחמ"ש מטעם הקבלן יהיה מצויד ע"י וע"ח הקבלן בטלפו .12.6
 הרשות. האחמ"ש הנוכח בשדה יהיה זמין לקריאה של המנהל כל זמן מתן השירות.  

   מטעם הקבלן בכירקשר  איש .13

 בקבלן בכיר גורם מטעמו למנות יידרש הקבלן, ג"בנתב הקבלן ולנציג הקבלן מטעם למפקח בנוסף .13.1
 .  הרשות מול הקבלן עובדי זכויות שמירת לנושא קבוע ומרכז קשר כאיש ישמש אשר

 .ההתקשרות תקופת תחילת טרם החוזה למנהל יועברו הקשר איש פרטי .13.2
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 מנגנון לטיפול בתלונות עובדי הקבלן  .14

 לעובד הקבלן בדבר אופן הודעהלעיל,  10.16 יצרף לטופס ההודעה לעובד, כאמור בסעיף  הקבלן .14.1
מסירת תלונה לרשות בדבר פגיעה בזכויותיו, בנוסח שיימסר לו על ידי המפקח מטעם הרשות. אם מי 

 מעובדי הקבלן אינו דובר עברית, הקבלן מתחייב למסור לו את ההודעה בשפה המובנת לו. 

 7- ממתחייב למסור עותק של ההודעות החתומות למפקח מטעם הרשות כאמור לא יאוחר  הקבלן
   תחילת מתן השירותים על ידי כל עובד מטעמו. ממועדימים 

כל תלונה ו/או אחד עבודה  יוםכאמור בתוך  הרשות מטעםמתחייב להעביר לידיעת המפקח  הקבלן .14.2
ה ושכר של עובדי הקבלן, אשר הופנתה אליו ו/או למי מטעמו על ידי באשר לתנאי עבודבכתב דרישה 

ארגון העובדים היציג של הקבלן ו/או כל גורם מי מעובדי הקבלן העוסקים במתן השירותים ו/או 
 "). הרשות תעביר לידיעת הקבלן כל תלונה כאמור שהתקבלה אצלה. התלונהאחר (להלן: "

מהירות בתלונה, בין שהתקבלה אצל הרשות ובין שהתקבלה אצל הקבלן, טפל בכל הקבלן י .14.3
 וביסודיות. 

עבודה ממועד שהומצאה לקבלן תלונה, הקבלן מתחייב למסור למנהל, לא יאוחר מתום שבעה ימי  .14.4
דו"ח מפורט ערוך וחתום על ידי המפקח מטעם הקבלן באשר לממצאי בדיקתו את התלונה ואופן 
הטיפול בה. ככל שלדעת הרשות התלונה מוצדקת, באופן מלא או חלקי, על הקבלן יהא לתקן את 

  ה. ימי עבודה ולספק לרשות אסמכתאות מתאימות לעניין ז 7ההפרה בתוך 

לעיל לשביעות רצונה  14.4  - ו  14.3 , 14.1 לא מילא הקבלן איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים  .14.5
בסך של  "), יחויב הקבלןהמועד האחרון לביצועבו נקבה הרשות (להלן: " המלא של הרשות, עד למועד

במילוי הוראת הרשות כאמור, וזאת החל מהיום הראשון לאחר המועד  לכל יום איחור₪  5,000
  האחרון לביצוע. 

לעיל לשביעות רצונה  14.4  -ו 14.3 , 14.1 לא מילא הקבלן איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים  .14.6
 10,000בסך של  ימי עבודה מהמועד האחרון לביצוע, יחויב הקבלן 7המלא של הרשות, וזאת בחלוף 

אמור וזאת החל מהיום הראשון שלאחר המועד האחרון איחור במילוי הוראת הרשות כ לכל יום₪ 
  לביצוע.  

 14.4  -ו  14.3 , 14.1 מבלי לגרוע מהאמור, אי מילוי הקבלן איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים  .14.7
ימי עבודה מהמועד האחרון לביצוע, יהווה  7לעיל לשביעות רצונה המלא של הרשות, וזאת בחלוף 

 הפרה יסודית של החוזה.

  פיקוח על מתן השירות .15

רות ולבצעו ברמה ועל הצד הטוב והיעיל יהקבלן מתחייב לעשות כל דבר הדרוש לשם ביצוע הש .15.1
 ביותר.

או מי  ב לפעול בהתאם להוראות החוזה ונספחיו תחת הנחיותיו ופיקוחו של המנהלמתחיי קבלןה .15.2
 או מי מטעמו. ומנח"ט ביטחון נתב"ג , מטעמו

   ציוד וחומרים .16

חשבונו לצורך מתן השירות  ידו ועל- על ,במקומות השירותלצורך ביצוע התחייבויותיו יציב הקבלן  .16.1
כי בכל עת  ,הקבלן מתחייב .התפעולי נספחוהאמצעים המפורטים ב וי, חומרי הניקאת הציוד

  הציוד והאמצעים יהיו במצב תקין., מתן השירותיםבמסגרת 

בהם מבקש הקבלן לעשות שימוש  יהקבלן יציג בפני המנהל, לאישורו, את רשימת חומרי הניקו .16.2
 במסגרת אספקת השירותים נשוא החוזה וכן וככל שיידרש לכך על ידי המנהל, יציג בפניו לבדיקה
ולאישור דוגמאות של החומרים לבדיקה. למען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש, כי הקבלן לא ייעשה 

  שימוש במקומות מתן השירות בשום חומר אשר לא קיבל את אישור המנהל מראש ובכתב.

הקבלן יחזיק במקומות מתן השירות במיקום אותו יורה לו המנהל, רמת מלאי הטעונה את אישור  .16.3
ל סוגי חומרי הניקוי הנדרשים לכל צורכי השרות ואספקת השירותים על ידו. משהורה המנהל, של כ

פי שיקול דעתו הבלעדי, ייעשה זאת הקבלן לא - לו המנהל להגדיל רמת מלאי של חומר כלשהו, על
  יאוחר משבעה ימי עבודה ממועד משלוח הוראת המנהל בכתב.



18  

  
 

  

ו מבנהלשטיחים ו/או ל שלא יגרמו נזק ניקוי מריבציוד ובחו השירותיםמתחייב בזה לבצע את  הקבלן .16.4
 ממקומותאיזה ו/או לכל חלק הימנו, לריהוט, לציוד ולמרצפות של  מתן השירות ממקומותשל איזה 

  .ואשר נושאים תו תקן ישראלי או תו תקן אירופי או אמריקאי מתן השירות

, לרבות תחזוקת הציוד, לעיל הציוד והחומרים בסעיף זההוצאות כי  ,הסר ספק, מובהר בזאת למען .16.5
החוזה  על פיטוח, וכל הוצאה נוספת ככל שתידרש יהאמצעים השונים, הוצאות התפעול, דלק, ב

מובהר, כי האחריות על שמירת הציוד והאביזרים בהם משתמש  על הקבלן ועל חשבונו. תחולנה
שות בגין כל חוסר הקבלן הינם באחריותו המלאה, ולא תהיה לקבלן כל טענה או תביעה כלפי הר

  .בציוד ובאביזרים אלו

למען הסר, ציוד המיכון בהם נדרש הקבלן לעשות שימוש לצורך ביצוע השירותים, כמפורט בנספח  .16.6
, הפעלתם אמצעי העזריירכשו על חשבונו של הקבלן ויהוו רכושו הבלעדי. הטיפול בהתפעולי, 

  ושמירתם יהיו על אחריותו בלבד.

להיזהר זהירות מרבית, בשימוש בחומרים רעילים וימנע מהמשתמשים הקבלן יקפיד להישמר ו .16.7
 .כל מגע עם חומרים אלה במקומות מתן השירות

  הפסקת עבודה .17

המנהל רשאי להורות לקבלן להפסיק הצבתו של עובד מעובדי הקבלן, המועסק על ידו בביצוע  .17.1
, ביצוע עבירה ערנותוסר , בגין אי התאמה, חהבלעדי, לפי שיקול דעתו השירותים במקומות השירות

 .או חריגה מנהלית או כל סיבה סבירה אחרת

 במקומות השירותהצבתו של אותו עובד את הקבלן לעיל, יפסיק  17.1 הורה המנהל כאמור בסעיף  .17.2
מנח"ט רם של המנהל וחליפו בעובד אחר, העונה על דרישות החוזה ואשר קיבל את אישוילאלתר ו

שעות  48 וזאת תוך ,לפי העניין ,ואשר עבר תהליכי ברירה מיון והדרכה, כאמור בחוזה ביטחון נתב"ג
  המפקח מטעם הרשות.  ל ידימעת שידווח לו על כך ע

 אחרים נזקיםהוצאות ו/או או ו/את הקבלן, בדרך כלשהי, בגין הפסדים ו/או תשפה  תפצההרשות לא  .17.3
 כאמור של הקבלןעובד מעובדיו  מתן השירותים לרשות על ידילו בשל הפסקת  להיגרם לוליםהע

  ., והקבלן מוותר על כל טענה, תביעה וזכות כנגד הרשות בקשר לכךלעיל זה 17 בסעיף 

הווה עילה לדחייה או הפסקת הצבתו של עובד מעובדי הקבלן לא תמובהר בזאת למען הסר ספק, כי  .17.4
  .הוראות החוזה על פימצד הקבלן  יםצוע השירותילעיכוב או לאי ב

  הופעת עובדי הקבלן .18

  :בזאת הקבלן מתחייב

להופעה נאה ומסודרת של עובדיו שיועסקו על ידו בביצוע החוזה בעת הגיעם לעבודתם במקום לדאוג  .18.1
  מתן השרות.בהשרות לצורך מתן השרות ובמשך כל עת 

ביגוד חורף וקיץ, הכל כמפורט בנספח  על חשבונו, השירותים,בביצוע  מטעמוובדיו שיועסקו לספק לע .18.2
התפעולי. מובהר, כי הקבלן לא יהיה רשאי לנכות ו/או לגבות מעובדיו כל תשלום ו/או פיקדון בגין 

  אספקת הביגוד כאמור. 

תוך כדי עבודתו מעשה  הופיע עובד הקבלן למתן השירות במצב שאינו הולם את עבודתו, או ביצע .18.3
, מטעם הרשות המהווה הפרת משמעת ו/או לא מילא אחר הוראה מהוראות המנהל ו/או המפקח

שלא לעבוד באותו יום או להפסיק עבודתו  לעובדרשאי המנהל להורות למפקח מטעם הקבלן שיורה 
וחו לו על מעת שידו ) שעות4( ארבע באותו יום והקבלן יהא חייב לספק עובד אחר במקומו תוך

   .כאמורהפסקת העבודה 

  ניהול רישומים .19

 מקוםבפועל שיכלול  הקבלן ייד על שיסופק שירות לכל ביחס יומי"ח דו ינהל הקבלן"ש מטעם אחמה
בוצע השירות והכל עפ"י תכנית  בווהמועד  שניתן השירות סוג, השטיחים ניקיון בוצע בו/השטח השירות

  .לאישורו למנהל"ל הנ היומיביר את דו"ח העבודה וכפי שיאושר ע"י המנהל, ויע

  קבלן עצמאיכהקבלן  .20

כי העובדים המועסקים על ידי הקבלן ו/או אשר יועסקו על ידו במהלך תקופת מוסכם בזה בין הצדדים 
  :ההתקשרות לצורך ביצוע השירותים, הם עובדיו בלבד ויהיו כאלה ואינם עובדי הרשות, וכי
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פי ל פי החוזה ואין לראות בכל זכות שניתנה על ע יםרותיהש הקבלן משמש כקבלן עצמאי בביצוע .20.1
ו/או למי שהתמנה  מטעם הרשות למפקח/או ומנח"ט ביטחון נתב"ג להחוזה לרשות ו/או למנהל ו/או 

, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות החוזה במלואן, יםרותיעל ידם לפקח על הקבלן בביצוע מתן הש
רות, כל זכויות של עובד יד המועסק על ידו בביצוע החוזה ובמתן השולא תהיינה לקבלן ו/או לכל עוב

הרשות והוא לא יהיה זכאי מהרשות לכל תשלומים, פיצויים, או הטבות אחרות בקשר עם ביטול או 
   סיום החוזה מכל סיבה שהיא.

לגבי העובדים ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול)  ההתקשרותלקיים בכל תקופת  מתחייבהקבלן  .20.2
  .לעיל) 10.3 (כמשמען בסעיף  דיןהאחר האמור בהוראות במתן השירותים ועסקו על ידו שי

הקבלן יהיה אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים, הרשויות המקומיות ורשויות  .20.3
פי -הרשויות האמורות על יידל מוסמכות אחרות כלשהן, עבור כל החובות המוטלות ו/או שתוטלנה ע

איכות הסביבה, בטיחות,  דיניפי החוזה, לרבות ל השירותים עוביצוע מתן  עםהוראות כל דין בקשר 
נספח לחוזה,  'בנספח כאמור בנספח הוראות בנושא מפגעים ואיכות הסביבה המצ"ב כוכיו"ב, לרבות 

 טחת מידע ושמירת סודיות, המצ"ב, אבנספח הביטחוןולחוזה  'גנספח כהמצ"ב והגהות הבטיחות 
   לחוזה. 'דנספח כ

  פי כל דין וכל חיקוק ביחס להתקשרות נשוא חוזה זה.- מתחייב למלא כל תנאי על הקבלן .20.4

  .שלישיזה כדי להקנות זכות לצד ג' כלשהו, וחוזה זה לא יחשב כחוזה לטובת צד  בחוזהאין  .20.5

 האישוריםאת כל  ,דרישת הרשות יוםמ ימים 3תוך ומתחייב בזאת להגיש לרשות בכל עת  הקבלן .20.6
 והמסמכים שיתבקש על מנת לוודא קיום הוראות סעיף זה.

 שיפוי .21

לשפות את ככל שהדבר מותר לפי כל דין ועד למקסימום האפשרי מכוח כל דין,  ,הקבלן מתחייב .21.1
הראשונה לכך, בכל עת וללא הגבלת סכום, כל  ה, בתוך שבעה ימים מיום דרישתהולשלם ל הרשות
(לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת  הם כספי, דמי נזק, הפסד, תשלום או הוצאה שייגרמו לסכו
דין), הקשורים בדרישה ו/או תביעה, לרבות תביעת צד שלישי, שתוגש ו/או תינקט על ידי גורם - עורך

בכל עניין הקשור  הו/או אחר מטעמ הו/או עובדי רשותכלשהו, לרבות הקבלן ו/או מי מטעמו, נגד ה
, לרבות בקשר לשאלת רשותל םתן השירותים על ידי הקבלן ו/או נותני השירותים ו/או מי מטעמלמ

ו/או בקשר עם כל חיוב, חבות,  רשותמעביד בין הקבלן ו/או מי מטעמו לבין ה-קיומם של יחסי עובד
חוב, מס, תשלום חובה ו/או אחריות הנובעים מיחסים כאמור, מכל מקור שהוא, וכן עקב הפרת 

  ובתוספת זו. ייבות ו/או מצג ו/או הצהרה כלשהי של הקבלן בהסכםהתח

הראשונה, בכל עת  ה, מייד עם דרישתהרשותכמו כן, בכפוף להוראות כל דין, ישפה הקבלן ויפצה את  .21.2
על  החוזהבשל אי קיום הוראות הדין ו/או  לרשותוללא הגבלה בסכום, בגין הוצאה ו/או נזק שייגרם 

  ידי הקבלן.

כמעביד  הקבלןע בכלליות האמור לעיל, נזק כספי משמעו גם כל סכום כספי שהיה על מבלי לפגו .21.3
להעמיד לזכותו של העובד, לרבות: גמלאות, לפיצויים וליתר הזכויות הסוציאליות המתחייבות מכוח 

  עבודתו.

כולה לקיום החוזה הרשות תהא רשאית להיפרע בגין נזק זה כולו או חלקו באמצעות חילוט הערבות  .21.4
י שיקול דעתה הבלעדי של ל פע לוהכואו מקצתה ו/או באמצעות קיזוז מהתמורה על פי חוזה זה, 

  הרשות.

היה וביום סיום תקופת ערבות כלשהי יהיה תלוי ועומד הליך משפטי וטרם נתקבלה החלטת הערכאה  .21.5
על הארכת הערבות הרלוונטית  לקבלןהשיפוטית המוסמכת בדבר, תהא הרשות רשאית להורות 

  פי שיקול דעתה הבלעדי.ל כום ולתקופה נוספים עלס

  שמירת סודיות .22

שתגיע  הקבלן מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה .22.1
, ההתקשרותאליו בקשר עם ביצוע החוזה או בתוקף, או במהלך, או אגב ביצוע החוזה במשך תקופת 

  לפני תחילתה או לאחר סיומה.

פי החוזה על הצהרת ל ע יםרותיבלן מתחייב להחתים את העובד/ים שיועסקו על ידו בביצוע השהק .22.2
סודיות לפיה יתחייבו לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע 

  , לפני תחילתה או לאחר סיומה.ההתקשרותאליהם בקשר עם ביצוע החוזה תוך תקופת 
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 לעיל  22.2 -ו  22.1ם פי סעיפיל מילוי התחייבות ע- עובד/ים יצהירו כי ידוע להם כי איהקבלן וכל ה .22.3
  .1977-תשל"ז ,, סימן ה' לחוק העונשין'ב', פרק ז מהווה עבירה לפי חלק

  קיןאחריות הקבלן בנזי .23

  לחוזה.  'ונספח הקבלן אחראי בהתאם ובכפיפות להוראות כל דין בנזיקין בהתאם להוראות 

  ביטוח .24

שור בדבר ילחוזה וימציא במעמד חתימתו על החוזה א 'ונספח טוחים הנקוב ביהקבלן יישא במערך הב
  לחוזה.  'זנספח , כאמור בטוחים בהתאםיעריכת הב

  ערבות לקיום החוזה .25

למשך כל תקופת ההתקשרות, ימציא , החוזהעל פי  הקבלןוא התחייבויות כערובה להבטחת מל .25.1
צמודה למדד הבסיס, אוטונומית ובלתי מותנית, ערבות ,  טרם מועד חתימת החוזההקבלן לרשות, 

דהיינו  הכספית ההצעבטופס השטבלה בהתאם להצעתו הכספית של הקבלן מערך  10%בשיעור של 
 . ")החוזהערבות לקיום (להלן: " חר הזכייה][יושלם לא₪  __________בסך של 

 תחילת תקופת ההתקשרות, חודשים לכל הפחות ממועד 24 - יהיה ל לקיום החוזההערבות  תוקפה של .25.2
 היה. או תקופת ההארכה (ככל שתחול) ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות 60 - או לחילופין עד ל

 הערבותתוקף ב הוא להאריך מעת לעת את , מתחייכאמור חודשים 24 -להגיש ערבות להקבלן ובחר 
ם לפני מועד פקיעתה, או לחלופין מיי 45זאת לפחות ו חודשים, 24לתקופות נוספות של  לקיום החוזה,

, וכך חוזר חלילה או תקופת ההארכה (ככל שתחול) תקופת ההתקשרותתום ם לאחר מיי 60   -עד ל
  .הכאמור בחוזה זלפי העניין, בהתאם לתקופת ההתקשרות 

הערבות יכול שתינתן על ידי בנק ישראלי או מאת חברת ביטוח ישראלית המופיעה ברשומות  .25.3
התקפות של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, נכון למועד מועד האחרון להגשת הצעות 
למכרז, כבעלת הרשאה למתן ערבויות כאמור בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), 

. במקרה ובו הערבות 1981-וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א 1985- תשמ"ה
תוצא על ידי חברת ביטוח, הרי שהחתימה על כתב הערבות תיעשה רק על ידי חברת ביטוח ולא על ידי 

 סוכנות ביטוח.

 לחוזה. 'חנספח פי הנוסח המצ"ב כ- הערבות תהיה על .25.4

תוקף הערבות  אתיאריך הקבלן, על חשבונו, , ההתקשרותקבלן על הארכת תקופת הודיעה הרשות ל .25.5
 . י הרשותקבע על ידישת אחרת תקופה החוזה למשך כל תקופת ההארכה, או לכללקיום 

הרשות תהא רשאית לממש את הערבות לקיום החוזה, כולה או חלקה, מבלי צורך לפנות לערכאות  .25.6
  לנמק את החלטתה.כלשהן, לבוררות או למשא ומתן משפטי, וכן מבלי שתידרש 

על פי דין,  לרשותזה לעיל או מכל זכות נוספת העומדת  25 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .25.7
  25ו/או לא הפקיד ערבות כמפורט בסעיף  החוזההאריך את תוקף הערבות לקיום לא  והקבלןבמידה 

, תהא רשאית הרשות לחלט את סכום הערבות זה לעיל ו/או הפר איזו מהתחייבויותיו על פי החוזה
מבלי שתידרש לנמק את החלטתה ו/או להוכיח את זכויותיה לעשות כולה או חלקה, , החוזהלקיום 

ע נזקים ו/או לנקוט נגד כן. מובהר, כי לא יהיה בחילוט האמור על מנת לפגוע בזכות הרשות לתבו
 פי כל דין. - בהליכים עלהקבלן 

  הגשת דוחות .26

לחודש הבא אחריו, יערוך   5 -האך לא יאוחר מיום , ההתקשרותחודש מחודשי תקופת  כלבתום  .26.1
כפי שאושרו  ,היקף השטיחים (במ"ר)חודשי אשר יכלול את ביצוע מנהל דוח אישור היגיש הקבלן לו

על ידי  לגביהם סופקו השירותים רת תוכנית העבודה המאושרת, לביצוע בחודש הרלבנטי במסג
, בנוסח שיקבע לעיל 19כאמור בסעיף שאושרו חודש, בצירוף דפי הדוח היומי הבפועל באותו הקבלן 

סופקו במהלך החודש ש השירותים, המשקף נכונה את או בנוסח שיאושר על ידהעל ידי הרשות 
   .יאור ו/או ביאור שידרש על ידי מנהל הרשותהקודם, כשהוא כולל כל פילוח ו/או ת

 , כאמור בסעיף(לרבות היקפי השטיחים לתשלום) חלק המנהל על נכונות דוח חודשי שהוגש לאישורו .26.2
  ").רהדוח החודשי המאושיאשר את אותו חלק של הדוח, שאינו שנוי במחלוקת (להלן: "לעיל,  26.1 

  מיום הגשתו של הדוח. ימי עבודה  5אישור המנהל יינתן לא יאוחר מאשר תוך  .26.3
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   , תנאי תשלום תנאי הצמדה ועדכוניםתמורה .27

  התמורה .27.1

 במלואןפי החוזה,  לותמורת מילוי כל יתר התחייבויותיו של הקבלן ע יםרותיתמורת מתן הש
בש"ח אותו נקב  המחיר אתתקשרות כל חודש במהלך תקופת הה עבורובמועדן, תשלם הרשות לקבלן 

 היקףשל  במכפלה ,"מ)מע(ללא  שטיחים"ר מ 1 של חודשיהקבלן בטופס ההצעה הכספית לניקיון 
 החודשי בדוח המנהל ידי על ושיאושר כפי ) 4.4 (היקף שיקבע על פי הוראת סעיף  (במ"ר) השטיחים
   לעיל. 26 ם לאמור בהוראות סעיף בהתא המאושר

  הצמדה ועדכונים  .27.2

לשינויים  80%לשינויים במדד המחירים לצרכן ובשיעור של  20%תהא צמודה בשיעור של  התמורה
פי הגבוה  שיחולו בשכר המינימום לעובד ניקיון על פי צו קבלני שירות או שכר המינימום במשק, על

, במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת  קלנדאריתמבניהם, והיא תעודכן פעם אחת בכל שנה 
בחודש ינואר של כל שנה  1 -ההארכה (ככל שתחול), על פי המדד הידוע ושכר מינימום הידוע כאמור ב

 דלמדלתקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול) כאמור, וזאת ביחס  קלנדארית
 המינימום שכר כאשר) הענייןהמינימום הבסיסי (לפי  לשכר ביחס, ו/או לעיל כהגדרתוהבסיס, 
 במועד הידוע המשק המינימום שכר/או ו הצו פי על ניקיון לעובד המינימום שכר הוא הבסיסי
. העדכון הראשון מבניהםהגבוה  ההצעות הזמנת בטופס כהגדרתו במכרז ההצעות להגשת האחרון

  . 1.1.2018אריך בתיבוצע 

 תנאי תשלום .27.3

, יגיש הקבלן לרשות חשבון ובו ההתקשרותבכל חודש מחודשי תקופת  5 -יום העד ל .27.3.1
"), החשבון(להלן: " שחלףפירוט התשלומים הנדרשים עבור מתן השרות בחודש 

היקף השטיחים לגביהם סופקו השירותים בפועל במהלך החודש שחלף, כפי בהתבסס על 
זה  27 בסעיף פי האמור ל ועלעיל,  26.2 , כאמור בסעיף י המאושרדוח החודששאושרו ב

  לעיל.

  כדלקמן:, י הרשותל ידתשולם ע לקבלן התמורה .27.3.2

שהדוח החודשי בד , ובלימים 30בתנאי שוטף +  י הרשותל ידתשולם ע לקבלן התמורה
, ואושרו על לעיל 27.3.1 בסעיף במועד הנקוב  על ידי הקבלן והמאושר והחשבון הוגש

היום  ימציאו לרשות עד , הוא במקרה שהקבלן נדרש להמציא חשבון אחר ידי המנהל.
ורה לאחר לם יתרת התמולא עמד הקבלן במועד הנקוב לעיל תש באותו חודש. 15 -ה

פי החלטת חשב ל המועד הנקוב באחד ממועדי התשלום הקבועים והמקובלים ברשות ע
התמורה תשולם לקבלן כנגד הגשת חשבונית מס ערוכה כדין ואישורי ניכוי מס  הרשות.

במקור וניהול ספרים ופנקסי חשבונות כדין, אחרת ינוכה מהתמורה מס במקור, 
   כמתחייב על פי דין.

אית לשלם לקבלן את התמורה בשיק או בהעברה בנקאית לפי בחירתה הרשות תהא רש .27.3.3
ושיקול דעתה הבלעדי  מעת לעת. היה ותבחר לשלם לקבלן בהעברה בנקאית מתחייב 
הקבלן להמציא לרשות את פרטי חשבונו לצורך התשלום. היה ולא מסר הקבלן את פרטי 

התמורה שתגיע לו עד חשבונו לצורך העברת התשלום כאמור, לא תשלם לו הרשות את 
אשר ימציא את פרטי חשבונו כאמור וכי במקרה כזה התשלום יבוצע לידיו אך ורק 
לאחר קבלת הרשות כל הפרטים האמורים, וזאת על ידי תשלום קרן התמורה בלבד, 

  ללא כל הצמדה ו/או ריבית בגין העיכוב בתשלום.

אשר יחול על , מע"מ יםכולל םאינ ,להתמורה האמורה לעיכל הסכומים הנקובים בחוזה זה, לרבות  .27.4
הקבלן  דייל ישולם לקבלן במועד החוקי שנקבע לתשלומו ע . המע"מככל שיחול הרשותדי יל וישולם ע

  ערוכה כדין. חשבונית מס לשלטונות המע"מ וכנגד

 היאהקבלן למכרז,  ו הכספית שלפי הצעתל הינה ע, אשר לעיל כאמורמוסכם על הצדדים כי התמורה  .27.5
בהתאם להוראות החוזה והוראות הדין,  ים על ידורותיבגין מתן השומוחלטת מלאה , כוללתת, סופי

לא יהיה רשאי לחזור לרשות בתביעה לשיפוי והקבלן  ,ובכלל זה חוק קבלני שירות וצו קבלני שירות
על ו/או כל תשלום ו/או הטבה כספית או אחרת לעובדים כפו םו/או פיצוי בגין תשלום פיצויי פיטורי

עוד מובהר, כי אלא אם נאמר מפורשות אחרת בחוזה  יוצא מההתקשרות בין הקבלן למי מעובדיו.
זה, הקבלן יישא על חשבונו המלא בכל עלות, תשומה, הוצאה, תקורה, תשלום ו/או תוספת אחרת, 
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מכל מין וסוג שהוא, הכרוכים במתן השירותים, והוא לא יהא רשאי בשום מקרה לנכותם (כולם או 
  לקם) משכרם של עובדיו.ח

   פיצויים מוסכמים .28

הקבלן מתחייב בזאת לשלם לרשות, פיצויים קבועים ומוסכמים מראש, שאינם צריכים הוכחה,  .28.1
, אשר יוטלו על הקבלן, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל במקרים ובסכומים המפורטים להלן

  :החוזה והחלטתו בנוגע לכל מקרה ומקרה

אי  פי החוזה או לכל יום, או חלק ממנו, שלל ת מתן השירותים עבגין איחור בתחיל .28.1.1
פי ל לו ע םאת סכום התמורה שהיה משתלישלם הקבלן לרשות  –השירותים  הפעלת

  .האיחור אילו ביצע את מתן השירותים במשך כל תקופת השירותים ביצוע החוזה עבור

 וו/א י תוכנית העבודהכל מקרה של אי ביצוע/חריגה מתנאי מתן השירותים על פ בגין .28.1.2
  .מקרה לכל ₪ 500 של סךלרשות  ישלם הקבלן  - הנספח התפעולי

ישלם  –להוראות החוזה  בהתאםעובדי הקבלן איזה מעקב אי אספקת תלושי אוכל ל .28.1.3
 .ומקרה לכל מקרה₪  300הקבלן סך של 

בגין אי שיתוף פעולה עם גורמי הביקורת מטעם הרשות ו/או אי היענות והמצאת  .28.1.4
 –הרשות ו/או הגורמים כאמור קבעה  מהמועד אותוים כנדרש על ידם לא יאוחר מסמכ

או  10.23.5 כמפורט בסעיפים ₪,  10,000או ₪  5,000ישלם הקבלן לרשות סך של 
   ן, לכל פניה של הרשות שלא נענתה כנדרש.לעיל, לפי העניי 10.23.6 

 הפיצויים. קבלת הרשות את הלןל 29  לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיף 28.1 אין באמור בסעיף  .28.2
לעיל לא יהא בה כדי ויתור על כל תביעה שיש, או שתהיה לרשות   28.1פי הוראות סעיף ל ששולמו ע

  לעיל. 28.1  נגד הקבלן בגין הפרת החוזה בשל אחד מהדברים המובאים בסעיף

לעיל מהתמורה המגיעה ו/או  28.1  סעיףי פ להרשות רשאית לקזז את סכומי הפיצויים שיגיעו לה ע .28.3
  לקיום החוזה. הערבותלעיל ו/או לחלטם מתוך  27 פי סעיף  לשתגיע לקבלן ע

 .לעיל 2.3  , כהגדרתו בסעיףכל הסכומים הנקובים לעיל יהיו צמודים למדד .28.4

פיצוי הולם וסביר לנזקים אשר נגרמו  יםמהוו כומים המפורטים לעילמצהירים בזאת, כי הס הצדדים .28.5
לבצע את  הקבלןלרשות בנסיבות האמורות, אולם אין בפיצוי המוסכם על מנת לגרוע מאחריות 

 .םובמועד םבמלוא השירותים

על מנת  םאו חלק םם, כולמיהמוסכ יםהפיצויאיזה מספק מובהר בזאת, כי אין בתשלום  הסר למען .28.6
לרשות על פי חוזה זה ו/או על פי דין, לרבות ומבלי לגרוע,  יםהעומד יםאחרוסעד לגרוע מכל זכות 

ו/או בגין נזקים נוספים שנגרמו  הקבלןמכל זכות המוקנית לרשות לבטל חוזה זה בגין הפרתו על ידי 
  ו/או למי מטעמה מעבר לסכום הפיצוי המוסכם.  לה

על  הקבלןעוד מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית להפחית מתשלום כל חלק מהתמורה לה זכאי  .28.7
 עד למועד הקבוע לתשלום התמורה. ום שהצטברמיהמוסכ יםפי הוראות החוזה את גובה הפיצוי

  הפרת החוזה .29

  ה יסודית של החוזה:כל אחד מהמעשים המפורטים להלן ייחשבו כהפר .29.1

ממקומות השירות לתקופה  איזההקבלן לא החל ו/או הפסיק את מתן השירותים ב .29.1.1
  כלשהי מבלי לקבל על כך בכתב ומראש את הסכמת הרשות.

לחוזה, אשר הפרתם  23  -ו 15 , 13 , 12 , 9 , 7 , 7  הקבלן הפר הוראה מהוראות הסעיפים .29.1.2
אי שיתוף עם גורמי מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר, כי מהווה הפרה יסודית. 

הביקורת מטעם הרשות ו/או אי היענות והמצאת מסמכים כנדרש על ידם, כאמור בסעיף 
  .לעיל יהווה הפרה יסודית של החוזה 28.1.4 

  ניתן צו לפירוק או הקפאת עסקי הקבלן על ידי בית משפט מוסמך. .29.1.3

או ו/בעבירה שעניינה הפרת חוקי ודיני העבודה  ואו בעל השליטה בו הורשעו/הקבלן  .29.1.4
 ,נהליותיהמלחוק העבירות  5קנסות במהלך שנה אחת לפי סעיף  2 - ביותר מ ונקנס

  .1985-תשמ"ו
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 איזופחות חודש אחר חודש, בעניין אי קיום קבלן קיבל שני מכתבי התראה ברציפות, לה .29.1.5
  פי חוזה זה. ל מהתחייבויותיו ע

  תהא הרשות רשאית:לעיל   29.1הפר הקבלן את החוזה, כמפורט בסעיף  .29.2

לעמוד על קיום החוזה ולדרוש מהקבלן לקיים את ההוראה ו/או לתקן את ההפרה של  .29.2.1
ו/או להמשיך ולקיים  קבלןימים מיום מתן הודעה ל 3תוך  ו/או ההתחייבות,ההוראה 

את הוראות החוזה במלואן, והקבלן יהא חייב לשלם לרשות פיצויים על הנזקים שנגרמו 
  ו/או שייגרמו לרשות כתוצאה מההפרה כאמור.

 כפי, התחייבות או/ו הוראה אחרי מילא לא או/ו כאמור ההפרה את הקבלן תיקן לא .29.2.2
 או/ו הפרתו מחמת החוזה את לבטל - הרשות של רצונה לשביעות הרשות ידי על נדרשש
 וכן כספים בהשבת חייב יהא והקבלן בכתב כך על הודעה מתן ידי על, וזאת, קיומו-אי

 או/ו מההפרה כתוצאה לרשות שייגרמו או/ו שנגרמו הנזקים בגין פיצויים לרבות לשלם
 הקבלן כנגד לקבל הרשות של מזכותה לגרוע כדי זו בפסקה באמור אין. כאמור הקיום

  .לעיל 28  סעיף נשוא המוסכמים הפיצויים לרבות דין כל פי על משפטי סעד כל

  הקבלן את החוזה הפרה שאיננה יסודית תהא הרשות רשאית: הפר .29.3

ו/או לקיים את ההוראה ו/או  ההפרהלעמוד על קיום החוזה ולדרוש מהקבלן לתקן את  .29.3.1
להמשיך  קבלן, ו/או להורות לקבלןימים מיום שתימסר ההודעה ל 7ההתחייבות, תוך 

הוראות הרשות, וכמו  ולקיים את הוראות החוזה במלואן, והקבלן יהא חייב למלא אחר
כן לשלם לרשות פיצויים על הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לה כתוצאה מההפרה 

 האמורה.

לעיל ו/או לא מילא אחרי הוראת  29.3.1 לא תיקן הקבלן את ההפרה כאמור, בסעיף  .29.3.2
 –הרשות לשביעות רצונה של הרשות ובמועד דלעיל  ו/או התחייבות, כפי שנדרש על ידי

די מתן הודעה קיומו, וזאת, על י-רשאית הרשות לבטל את החוזה מחמת הפרתו או אי
והקבלן יהא חייב לשאת בהשבה לרשות וכן לשלם לרשות פיצויים  קבלןעל כך בכתב ל

אי קיום האמור, אין או על הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לרשות כתוצאה מההפרה ו/
באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של הרשות לקבל כנגד הקבלן כל סעד או תרופה 

 לעיל. 28 יצויים המוסכמים המפורטים בסעיף הפ עפ"י כל דין לרבות את

זה, רשאית  סעיףמבלי לגרוע משאר הוראות חוזה זה, ביטלה הרשות את החוזה בהתאם להוראות  .29.4
 בשיתוף השירותיםהרשות, מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לה על פי כל דין, להמשיך את ביצוע 

 פעולה עם כל גורם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי.   

מבלי לגרוע מכל האמור בחוזה, בכל מקרה בו, לדעת הרשות, הקבלן הפר או מפר את הוראות הדין  .29.5
או החוזה, באופן העלול, לדעת הרשות, לגרום להפרת איזו מהוראות החוק להגברת האכיפה של דיני 

ו מי מטעמה, או להביא לכל חבות או אחריות של הרשות או על ידי הרשות א 2011- העבודה, התשע"ב
ימים מדרישת הרשות בכתב לעשות כן  14מי מטעמה על פי החוק האמור, וההפרה לא תוקנה בתוך 

(או כל מועד אחר ככל שהדבר נקבע במפורש בחוזה זה), תראה הרשות בכך הפרה יסודית של החוזה 
ה על פי הוראות חוזה זה וכן על פי הוראות כל דין, לפעול בהתאם לסמכות תרשאי יההת רשותהו

 לרבות ומבלי למעט, ביטול תוקפו של חוזה זה וחילוט הערובה שנתן הקבלן.  

לרשות בהתאם  יםהעומד יםאחרו/או סעד בזאת, כי ביטול החוזה לא יגרע מכל זכות  מובהר .29.6
 להוראות חוזה זה ו/או בהתאם להוראות כל דין. 

 סיום ההתקשרות .30

רשאית, על פי שיקול דעתה  תהאלעיל, הרשות  6 בסעיף האמור  אף עלסכם ומוצהר בזה, כי מו .30.1
הבלעדי והמוחלט, להפסיק את תוקפו של החוזה לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או לפני תום תקופת 

באמצעות הודעה מוקדמת מכל סיבה שהיא, וההארכה (ככל שתחול), לפי העניין, ולבטלו בכל עת 
ם מראש, וזאת מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות לרשות מי) י30( שלושים לקבלןבכתב, שתימסר 

  ").הודעת סיום החוזהעל פי החוזה (להלן: "

זכאי  הקבלן, יהיה הקבלןדרשה הרשות את ביטול החוזה, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של  .30.2
ביצע בפועל עד לאותו  םאות השירותיםרה היחסית המגיעה לו בגין לקבל מהרשות אך ורק את התמו

מועד (אם בכלל), וזאת בכפוף ובהתבסס על חשבוניות ו/או אסמכתאות אחרות המבטאות נכונה את 
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בכתב לאישורה מראש ובכתב  הקבלן, אותן יגיש שעות העבודה אותן ביצע בפועל במסגרת השירותים
  ").דמי ביטול מוקדםפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט (להלן: "של הרשות (כולם או חלקם), על 

לפעול, על  הקבלןלדמי ביטול מוקדם כאמור בסעיף זה לעיל, כפופה להתחייבות  הקבלןזכותו של  .30.3
הניתנים לביטול או צמצום  התחייבותמנת למזער את נזקיו וכן לבטל או לצמצם, כל הוצאה ו/או 

את כל אותן  מדמי הביטול המוקדםשמורה הזכות לנכות  רשותככל שיגרמו עקב ביטול החוזה ול
  לבטל או לצמצם כאמור.  הקבלןהוצאות אותן יכול היה 

מובהר בזאת, כי דמי הביטול המוקדם יהוו סעד סופי, מלא וגמור בגין ביטול החוזה, ומלבד דמי  .30.4
ספת ו/או כדי לגרוע הביטול המוקדם, לא יהיה בביטול החוזה בכדי להטיל על הרשות כל אחריות נו

מוותר בזאת וכן יהיה מנוע  והקבלןלביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה,  הקבלןמאחריות 
וכן לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום  וא,ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שה

 לכך.בקשר  וא,נוספים מכל מין וסוג שהו/או החזר הוצאות  שיפויו/או 

  הקבלן בר רשות בלבד .31

  מוסכם בזה בין הצדדים כי:

 המקומותהקבלן, ו/או עובדיו ו/או הפועלים מטעמו במתן השרות, יהיו רשאים להיכנס לכל אותם כי  .31.1
בהם יהיה צורך במתן השרות, אולם דבר זה לא יתפרש בצורה כלשהי כמקנה לקבלן, ו/או לעובדיו 

אחרת לגבי מקום שאליו הותר להם  או זכות בלעדית ות חזקהו/או לפועלים מטעמו ביצוע השרות, זכ
  להיכנס בהתאם להוראות סעיף זה.

כי הקבלן ועובדיו לא ישתמשו בכל ציוד של הרשות ולרבות, ולא למעט, טלפונים, מחשבים, פקסים  .31.2
  פי החוזה ובאישור המנהל.ל וכד', אלא לצורך ביצוע השרות ע

ל ידו לצורך ביצוע החוזה במתן השרות ו/או עובדיו האחרים לא כי הקבלן או עובדיו, אשר יועסקו ע .31.3
  הורה המנהל. שעליו ישתמשו ולא יאחסנו חפץ ו/או דבר השייכים להם, אלא במקום

  ביצוע על חשבון הקבלן  .32

ית למלאה אהרשות רש - כל מקום שלפי החוזה מוטלת חובה על הקבלן והוא אינו ממלא אותה  .32.1
  בדבר. הכרוכות ההוצאותחשבון הקבלן, ולגבות ממנו את אחרים על  דייל בעצמה, או ע

, בהתאם לחשבון לעיל  32.1 מתחייב לשלם לרשות את כל הוצאות שהוציאה, כאמור בסעיף הקבלן .32.2
ימים מיום  ן, וזאת, תוך שבעההשתגיש לו הרשות, מבלי לערער על הצורך בהוצאות האמורות ועל גוב

  הדרישה.

לעניין  הצדדיםיהווה ראיה חותכת בין לעיל,  32.2 חשבון שיוגש לקבלן על ידי הרשות, כאמור בסעיף  .32.3
  ההוצאות שהוצאו על ידי הרשות.

עה ו/או הרשות רשאית לקזז את סכומי ההוצאות שהוציאה, כאמור בסעיף זה, מהתמורה המגי .32.4
  לחוזה, ו/או לחלטם מהערבות לקיום החוזה.  27פי סעיף ל שתגיע לקבלן ע

  איסור הסבת החוזה ואיסור העסקת קבלני משנה .33

הקבלן אינו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות את זכויותיו על פי החוזה או את החובות  .33.1
  ו, אלא באישור הרשות מראש ובכתב.הנובעות ממנ

כל מסירה או העברה שיתיימר הקבלן לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת וחסרת  .33.2
  כל תוקף.

 זכויותיו של הקבלן לפי החוזה ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. .33.3

י אחר מלבדו, לרבות חברת לא יהא רשאי לתת את השירותים באמצעות גוף משפט הקבלןיודגש כי  .33.4
מטעמו אלא  בבעלות הקבלן במלואה או בחלקה ואסור יהיה לו להפעיל קבלני משנה השותפות שהינ

 פי תנאיו. ל מנהל ועהשור בכתב ומראש של יבא

  איסור שינויים בתאגיד הקבלן .34

ותף, על ידי הקבלן מתחייב להודיע לרשות במידה וייעשה שינוי בתאגידו, בין על ידי הוספת חבר או ש .34.1
העברת זכויות 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, באופן 
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די תאגיד וכן במקרה שהשליטה בתאגיד הקבלן היא בי 30%שמשנה את הון המניות והשליטה במעל 
  אחר או אם היו מניות ממניותיו בידי תאגיד אחר.

קול דעת סופי ומלא לבטל החוזה ילעיל, יהיה לרשות ש 34.1 כאמור בסעיף  לרשותהקבלן  הודיע .34.2
יום  60של  מתבנימוק נוסף, ובלבד שתודיע על כך לקבלן בהתראה מוקד מכאן ואילך אף בלא צורך

  .לפני מועד הביטול

  שמירת דינים  .35

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראת כל דין, הנוגע או המתייחס למתן שרותי שמירה כלשהם, לרבות הוראות 
פי ל בדבר העסקת עובדים, רישוי, וכן בנושא בטיחות, איכות הסביבה, מפגעים, ביצוע השירותים עצמם ע

    כחלק בלתי נפרד מחוזה זה.הקבלן וש בנכס עליו חותם השימ נספח, לרבות ונספחיוהחוזה 

  העדר בלעדיות  .36

ל פי חוזה זה כדי ליתן לקבלן בלעדיות כלשהי במתן השרות והרשות רשאית בכל עת, ועל אין בהתקשרות ע
פי שקול דעתה המוחלט, להתקשר עם אחר ו/או אחרים לביצוע השרות או לבצעו בעצמה באופן מלא או 

  כדי תקופת תוקפו של החוזה.חלקי, גם תוך 

  שימוש בזכות הרשות -אי .37

תקדים ולא  תשמשהרשות לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי החוזה במקרה מסוים לא הסכמת  .37.1
  ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

על זכויותיה  ויתורוכלא השתמשה הרשות במקרה מסוים בזכויותיה לפי החוזה, לא ייחשב הדבר  .37.2
  קרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן.אלא, לא לגבי המ

  ויתור הרשות בכתב .38

מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל  אין שינוי בחוזה ואין ויתור על זכות מזכויות הרשות לפיו, אלא בכתב.
שינוי בחוזה ייעשה באמצעות מסמך נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב, וייחתם על ידי שני הצדדים באמצעות 

לא יהיה בר תוקף.  –, שאם לא כך ועל דף הנושא את לוגו הרשותמטעם כל אחד מן הצדדים  מורשי החתימה
    שינוי כאמור, לאחר שהודפס ונחתם כנדרש, יצורף כנספח לחוזה וכחלק בלתי נפרד הימנו.

 חוזה ממצה  .39

ו כל הבטחה, הצהרה, חוזה בכתב א החוזה מכיל, מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים.
בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת החוזה, ואשר לא באו לידי ביטוי 
בחוזה, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה או הנובעים הימנו, 

    לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.

  פינוי וסילוק יד   .40

או עם ביטולו של החוזה, בהתאם  ההתקשרות או תקופת ההארכה (ככל שתחול),מיד עם תום תקופת  .40.1
, חדרי המנוחה והמחסנים, לרבות ממקומות השירותלסלק ידו קבלן מתחייב הלהוראותיו וכל דין, 

מכל אדם וחפץ שאינם של הרשות וכשהם  םפנויי םולהחזיר את החזקה בהם לידי הרשות, כשה
 , ולפנות מהם את כל הציוד והחפצים השייכים לו אוהקבלןותקין כפי שנמסרו לידי  במצב טוב

לעובדיו ו/או למי מטעמו שהובאו לשם על ידו או על ידם, שאינם מסוג הנכסים הקבועים השייכים 
, וזאת יהא חייב לה לפי החוזה שהקבלןלרשות, אך לרשות תהא זכות עיכבון עליהם בגין כל חוב 

  .להלן  45מהוראות סעיף  מבלי לגרוע

מיד עם תום תקופת ההתקשרות או תקופת ההארכה (ככל שתחול), או עם ביטולו של החוזה, בהתאם  .40.2
כאילו החוזה לא בהם השתמש הקבלן נכסים התהא הרשות רשאית לתפוס את להוראותיו וכל דין, 

מהאחריות שחלה עליו לפי כל קבלן לא תפטור את ה הרשותת הנכס על ידי נעשה כלל. ברם, תפיס
  ., לרבות נספח השימוש בנכסהתחייבות מהתחייבויותיו לפי החוזה

  מתן הודעות  .41

 72כל ההודעות לפי החוזה תישלחנה בדואר רשום, ובהישלחן כך תיחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 
  בישראל, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.שעות מעת מסירתן כיאות בבית דואר 
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  הר המידותושמירה על ט .42

  הקבלן מצהיר כדלקמן:

, במישרין ו/או ו/או יציע, לא נתן ו/או ייתן, לא קיבל ו/או יקבלכי הוא ו/או כל מי מטעמו לא הציע  .42.1
ן, על בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפי

התקשרות הרשות עימו בחוזה זה, לרבות כל החלטה של הקבלן ו/או נושאי המשרה שלו ו/או עובדיו 
 ו/או מי מטעמו בעניינו של חוזה זה, עם חתימתו ובמהלך תקופתו.

תף פעולה, במישרין ו/או שו/או יו/או ישדל, לא שיתף פעולה י הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל כ .42.2
משרה אצל הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל בעקיפין, עם נושאי 

 מידע חסוי/סודי הקשור לחוזה זה.

תף, במישרין ו/או בעקיפין, שו/או יו/או ישדל, לא שיתף פעולה כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל  .42.3
כל גורם אחר במטרה ו/או  מטעמהעם נושאי משרה ברשות שדות התעופה  ו/או עובדיה ו/או מי 

 לקבוע מחירים ו/או תשלומים רלבנטיים לחוזה זה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא תחרותית.

, לעיל  42.3-  42.1בסעיפים כי אם יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו  ,ידוע לקבלן .42.4
 והקבלןתהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל חוזה זה מעיקרו, 

 מוותר על כל תביעה ו/או דרישה, ישירה או עקיפה, שעניינה ביטול החוזה.

  .החוזהיל, על ידי הקבלן, תהווה הפרה יסודית של זה לע 42  הפרה של איזה מהוראות סעיף  .42.5

  כתובות .43

    כתובות הצדדים לצורך זה למסירת הודעות כדלקמן:

  . 70100, נתב"ג 7ת.ד.  - הרשות .43.1

על כך  להודיעהקבלן מתחייב  הקבלן,היה ויחול שינוי בכתובת  כמפורט ברישא החוזה. – הקבלן .43.2
  הכתובת.ימים מיום שינוי  )3שלושה (בתוך  נציג הרשותל

   השירותיםהשפעת סכסוך על ביצוע  .44

או אי הסכמה מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת ו/ הקבלן .44.1
, לרבות מחלוקת ו/או אי הסכמה אשר נדונה במותב שיפוטי כלשהו, ואבין הצדדים, מכל מין וסוג שה

  או בביצוע שאר התחייבויותיו על פי החוזה.ו/ השירותיםבאחריות להמשיך בביצוע  הקבלןשא יי

(תרופות בשל  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל דין, לרבות הוראות חוק החוזים .44.2
לא יהיה רשאי בשום מקרה לבטל את החוזה, וזאת מכל סיבה  , הקבלן1970- תשל"אהפרת חוזה), 

 יהיו סעד ממוני בלבד. על פי החוזה  קבלןשהיא, וכי הסעד היחיד אשר יעמוד ל

  קיזוז ועיכבון .45

לרשות וכן לא יהיה לא יהא רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום ו/או תשלום שהוא המגיע ממנו  הקבלן .45.1
 רשאי לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות הרשות כלפיו. 

 תשלוםמכל  יגיעו לה על פי חוזה זההרשות תהא רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או פיצוי ש .45.2
על פי חוזה  זה ו/או על פי חוזים אחרים וכן תהיה רשאית לעכב כל נכס ו/או  לקבלןהמגיע ו/או שיגיע 

כלפיה על פי החוזה ו/או על פי הסכמים  הקבלןציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות 
 אחרים שבין הצדדים.

 סמכות שיפוט וברירת דין .46

ייחודית לדון בכל עניין הקשור והנוגע בקיום חוזה שיפוט סמכות  יפו-ל אביבלבית משפט המוסמך בת .46.1
  .זה על נספחיו

יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו כל כללי ברירת דין  החוזה על .46.2
 המפנים לתחולת דין זר.
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  הקבלןבנק חשבון שור פרטי יא .47

 התמורה, מצורף בזאת מטעם הקבלן, נספח נפרד חתום על ידי הבנק ומאושר בחתימהקבלת תשלומי  לשם
  לחוזה זה. א"נספח יוחותמת מורשי החתימה מטעם הקבלן, בנוסח 

  
  
  

  :ולראיה באו הצדדים על החתום
  

  

 הקבלן הרשות 
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  נספח א'

   נספח תפעולי

  

   3לכלוך בטרמינל , שטיחים סופחי אבק ו 3טכני לניקוי שטיחים בטרמינל  מפרט

  

  :השטיחים לניקוי  טכני מפרט להלן

  או על פי הצרכים והוראות הרשות. רטובה או /וניקוי השטיח יתבצע בשיטה יבשה  .1

העבודה עליה יתבסס המציע תהיה כדוגמת התוכנית המצורפת למפרט זה תוך פירוט  תוכנית .2
העבודה המתוכננת לניקוי יומי, שבוע , דו שבועי, חודשי וכד'. התוכנית תוכן ותוגש ע"י  הקבלן 

 הזוכה במכרז לא יאוחר משבועיים טרם תחילת החוזה. 

י או אמריקאי. הקבלן הזוכה יגיש  עם תו תקן ישראלי או תו תקן אירופ וחומרי הניקוי יישא .3
 ) כולל קטלוג החומר ותכונותיו, כולל אישור מעבדה.  msdsתוכנית העבודה דפי מידע (

  השטיח מסיבי לכלוך של וספיחה לריכוך חומרים

  מסיבי השטיחספריי מרכך המשחרר את הלכלוך   .א

 אבקה פלסטית הסופחת את הלכלוך ומשאירה את השטיח נקי ממשקעים ולכלוך   .ב

 להסרת כתמים מסוגים שונים.  םחומרים ייעודיי  .ג

 עודי להסרת מסטיקים (מקפיא ומפרק). יחומר י  .ד

 חומר המפרק  דטרגנטים ושומנים לפני ניקוי יבש   .ה

 עודי לציפוי השטיח הגורם לדחיית לכלוך.יחומר י  .ו

 ירה ושיפור מראה השטיח. עודי לשמיחומר י  .ז

 .אירופאי או אמריקאי \כל החומרים יעמדו בתקנים קיימים : ישראלי   .ח

 חומר מנטרל ריחות.  .ט

 חומר מבשם אקולוגי.  .י

 . MSDSלכל חומר יצורף מסמך   .יא

  

  : המיכון ציוד .4

  בחומרים הרש"מ בשאיבה, החדרה ופיזור. מינון וסוג החומר והמיכון יהיה  יותאם לשימוש           

  כמקובל וכמאושר לעבודה בשטיחים.  המציע יצרף להצעתו דפי מידע +           

  קטלוג + מפרטים טכניים של המינון בו הינו מתכוון להשתמש.    

  מכונת הברשה והחדרה.   א.

  לפחות.  MBAR 170מברשות חובטות ובעלי כושר שאיבה של  2שני שואבי חובט תעשייתיים בעלי   ב.

  לפחות.  MBAR 170שואבי חובט לשאיבה במתחם לספסלים בעלי כושר שאיבה של שלושה   ג.

  .8001שתי מרססות מקצועיות בעלות לחץ פנימי מובנה ודיזה   ד.
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(לניקוי כתמים  MM 2150לפחות ויניקה של  BAR 4.5מכונת הזרקה ויניקה בעלת כשר הזרקה   ה.

  קשים).

  ו.           שני שואבי אבק אבק רובוטיים:

 .מצויידים בשתי סוללות פריקות ואשר מאפשרות לשואב לעבוד כשמונה שעות ברצף 
 .השואבים יהיו בעלי מנגנון השקטה, עם מסך מגע לרבות יכולת שליטה בשלט אלחוטי 
 מעלות. 360 לשורבים יהיו חיישני פעולה המאפשרים זווית תפעול של  

בוש שטיחים ודחיפת אוויר בעוצמה גבוהה. ירבי עוצמה לי] BIOWER[/ מפוחים  יבשנים שמונה  .ז

 152ק"ג, זרימת אוויר  15משקל  דרגות, 3, מהירות ע"י בורר W900בעל הספק מנוע של 

  מ'. 12קו"ב/דקה+אורך כבל חשמל 

שיוקצה לכך ע"י  מבנה אווירי  (במחסן 3אוחסן בטרמינל הקבלן מתחייב כי הציוד הר"מ יושאר וי   .     ח

  שעות.  24המפקח) וכי ביכולתו לדאוג לציוד חליפי תוך 

  

   1, שטיחים סופחי אבק ולכלוך בטרמינל  1טכני לניקוי שטיחים בטרמינל  מפרט

  

  :השטיחים לניקוי  טכני מפרט להלן

  הצרכים והוראות הרשות. או על פי או רטובה /וניקוי השטיח יתבצע בשיטה יבשה  .5

תוכנית העבודה עליה יתבסס המציע תהיה כדוגמת התוכנית המצורפת למפרט זה תוך פירוט  .6
העבודה המתוכננת לניקוי יומי, שבוע , דו שבועי, חודשי וכד'. התוכנית תוכן ותוגש ע"י  הקבלן 

 1מנהל טרמינל הזוכה במכרז לא יאוחר משבועיים טרם תחילת החוזה, התוכנית תוגש לאישור 
 או מי מטעמו.

תו תקן ישראלי או תו תקן אירופי או אמריקאי. הקבלן הזוכה יגיש  עם  וחומרי הניקוי יישא .7
 ) כולל קטלוג החומר ותכונותיו, כולל אישור מעבדה.  msdsתוכנית העבודה דפי מידע (

  השטיח מסיבי לכלוך של וספיחה לריכוך חומרים

  מסיבי השטיחכלוך א. ספריי מרכך המשחרר את הל

 ב.  אבקה פלסטית הסופחת את הלכלוך ומשאירה את השטיח נקי ממשקעים ולכלוך 

 להסרת כתמים מסוגים שונים.  םג.  חומרים ייעודיי

 עודי להסרת מסטיקים (מקפיא ומפרק). יד.  חומר י

  –ה.  חומר המפרק  דטרגנטים ושומנים לפני ניקוי יבש 

  השטיח הגורם לדחיית לכלוך.יעודי לציפוי יו.   חומר 

  עודי לשמירה ושיפור מראה השטיח. יז.  חומר י

  .אירופאי או אמריקאי \ח. כל החומרים יעמדו בתקנים קיימים : ישראלי 
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  ט.חומר מנטרל ריחות.

 י.חומר מבשם אקולוגי.

 . MSDSלכל חומר יצורף מסמך יא. 

  

  : המיכון ציוד .8

  "מ בשאיבה, החדרה ופיזור. מינון וסוג החומר והמיכון יהיה  יותאם לשימוש בחומרים הרש          

  כמקובל וכמאושר לעבודה בשטיחים.  המציע יצרף להצעתו דפי מידע +           

  קטלוג + מפרטים טכניים של המינון בו הינו מתכוון להשתמש.    

  מכונת הברשה והחדרה.   א.

  לפחות.  MBAR 170כושר שאיבה של  מברשות חובטות בעל 2שואב חובט תעשייתי בעל   ב.

  לפחות.  MBAR 170שואב חובט לשאיבה במתחם לספסלים בעל כושר שאיבה של   ג.

  לפחות.  MBAR 170שואב חובט לשאיבה מתחת לספסלים בעל כושר שאיבה של   ד.

  .8001שתי מרססות מקצועית בעלת לחץ פנימי מובנה ודיזה   ה.

(לניקוי כתמים  MM 2150לפחות ויניקה של  BAR 4.5כשר הזרקה מכונת הזרקה ויניקה בעלת   ו.

  קשים).

רבי עוצמה ליבוש שטיחים ודחיפת אוויר בעוצמה גבוהה. ] BIOWER[יבשנים / מפוחים  שלושה  ז.       

 152ק"ג, זרימת אוויר  15דרגות,משקל  3, מהירות ע"י בורר W900בעל הספק מנוע של 

  קו"ב/דקה+אורך כבל 

  מ'. 12חשמל              

  (במחסן    1ח.         הקבלן מתחייב כי הציוד הר"מ יושאר ויאוחסן בטרמינל 

  שעות.  24שיוקצה לכך ע"י המפקח) וכי ביכולתו לדאוג לציוד חליפי תוך             

  

  :כוח אדם .9

י שטיחים בשיטה העובד/ים שיועסקו בנתב"ג יהיו עובדים מקצועיים ובעלי הכשרה וניסיון בניקו  א.

    או ע"פ הצרכים והוראות הרשות.  או הרטובה  היבשה

שעות מקבלת  4הקבלן ידאג להגעת עובד חלופי לנתב"ג (במקרה שהעובד המקורי לא הגיע ) תוך   

  ההודעה על כך .

יתייצבו בתחילת ובסיום כל יום עבודה בפני ממונה תורן בית הנתיבות  3העובד/ים בטרמינל   ב.

  רי . מבנה אווי
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  .1יתייצבו בתחילת ובסיום יום עבודה בפני ממונה תורן בית הנתיבות טרמינל  1העובדים בטרמינל   ג.        

  בין השעות, ערבי חג ,וובימי  18:00 – 07:00בימים א עד ה בין השעות  :שעות העבודה יהיו  ד.     

יש לסיים את מכסת העבודה בכל מקרה  ,עפי' תוכנית העבודה היומית ולוח הטיסות 07:00-15:00

  שנקבעה לאותו יום בכל ימות השבוע.

במסגרת שקלול כוח האדם הנדרש יש להביא בחשבון הזזה והחזרה של ספסלי ישיבה ממתכת,   ה.

, כתמי קפה פחי אשפה ואביזרים נוספים ע"ג השטיח וכן תנועת נוסעים, עגלות מצרכי דיוטי פרי

  ת ומזון על גבי השטיח. חמה וקרה ופסול הושתיי

  העובדים יהיו בעלי בריאות תקינה  לביצוע עבודה פיזית.   .ו

בינו  ומנהל החוזה או  הקבלן ימנה ראש משמרת מבין העובדים בנתב'ג שיהווה איש הקשר הקבוע  .ז

  .מי מטעמו

העבודה באולמות   זמן משך בכל לבושים יהיו בו נעליים כולל הולם אחיד בביגוד יצוידו העובדים  .ח

  הביגוד יובא לאישור מנהל החוזה.  –הנוסעים 

  לעובדים יהיה סט ביגוד נוסף להחלפה במשמרת במידת הצורך.  .ט

  :שנתית והדרכת עובדים עבודהתוכנית  .10

שנתית מפורטת לביצוע באולמות הנוסעים כדוגמת הנספח המצ"ב.  עבודההקבלן יציג תוכנית   א.

במידה והניקוי שבוצע לא יהיה לשביעות רצון מנהל החוזה , יש לחזור י. יומי, שבועי, חודשי ושנת

  על הטיפול בשטיח עד לקבלת אישור ממנהל החוזה או מי מטעמו.

שע' בשנה על ידו ועל  4הקבלן ידריך וירענן את הידע המקצועי של עובדיו בהיקף של לפחות   ב.

נוהלי עבודה ,נוהלי בטיחות ושיפורים חשבונו בנושאי שירות לקוחות, שימוש בחומרים וציוד, 

  ושינויים בתחום ויציג אישור בכתב על כך ממנהל אבטחת האיכות של החברה. 

באחריות הקבלן אחזקת מלאי חומרי ניקוי לשבועיים עבודה לפחות במתחם נתב"ג. הרשות   ג.

  תקצה לקבלן מחסן לאחסנת חומרי הניקוי המשמשים למתן השרות בלבד.

  :תמיכה טכנית .11

על המציע הזוכה להיות בעל גישה ישירה לתמיכה טכנית במחלקת השירות של יצרן / יבואן   א.      

שעות  24המכונות והציוד בהן הוא משתמש בנתב"ג וכן מחויב להציב מכשיר חלופי תוך 

  מההודעה על תקלה שלא תוקנה. 

/ טכני               ית לכלל הציוד המכאנ/ איש טכני מטעמו לבצע בדיקת תקינובאחריות הקבלן   ב.     

המשמש למתן השירות וזאת אחת לשבוע , ולדווח בכתב למנהל החוזה על תקינות הציוד וזמינותו 

  המיידית לעבודה 

   :אחריות לניקיון השטיח .12

המציע הזוכה יהיה אחראי לניקיון השטיח ברמה הגבוהה ביותר תוך הסרת כתמים, מסטיקים ולכלוך 

  יום.  אחר מדי
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   :שירות מיוחד וחרום .13

שעות ביממה בניקוי חריג מיוחד או בהצפות, נזילות,  24על הקבלן להיות ערוך לשירות טיפול חירום של 

וניקוי אחרי שריפות. לצורך כך צריך שיהיה ברשותו ציוד זמין הכולל: יבשנים, שואבי מים, חומרים 

  מיוחדים לטיפול בריחות וטיפול אנטי בקטריאלי. 

  וגמא לתוכנית ניקויד .14

  על מנת לשמור על השטיח, יש לתכנן את תחזוקת השטיח עפ"י תוכנית מוקדי הלכלוך. 

  מופעי ואזורי הניקוי נראים בשרטוט הבא: (לצורך הדגמה בלבד).
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  פעילות ניקיון נדרשת  .15

כ  –יומי  ביצוע  - , שאיבת לובי, מעבר + שערי יציאה שאיבה בין הכיסאות לפי אזורים-3טרמינל  .1
  מ"ר. 21,310

  שאיבת פנלים אחת לחודש.       

במתכונת הליך נוסע יוצא מלא ,עם תחילת הפעלתו  תתווסף  1עתיד לפעול טרמינל  2017בחודש יולי  .2
מ"ר, התרעה תימסר לקבלן  2500כ –ביצוע יומי –שאיבה יומית באזורי הלובי, מעברים ושערי יציאה 

 יום מראש. 30כ 

תתווסף שאיבה יומית באזורי   Eעם תחילת הפעלת הזרוע הרביעית /שלוחה  2018שנת  במהלך .3
  יום מראש. 30מ"ר, התרעה תימסר לקבלן כ  6,566כ –ביצוע יומי –הלובי, מעברים ושערי יציאה 

נקי , כך שבסוף יום העבודה יהיה השטיח   אחת ליוםנקודתי באזורי הכיסאות  כתמיםניקוי   .4
   מכתמים. 

  .  אחת ליוםנקודתי מעברים ושערים  כתמיםוי ניק .5

  ניקוי במרכך לכלוך מהסיבים ואבקה סופחת לפי אזורים בשטח אולמות הנוסעים במהלך כל חודש.  .6

 –ניקוי בספריי המשחרר לכלוך מהסיבים ובאבקה סופחת באזורי הקפיטריות וההסעדה וסביבתם  .7
  ניקיון  שבועי. 

  הורדת מסטיקים מדי יום .  .8

  ציוד שבשימוש הקבלן מדי  יום. ניקוי  .9

  ניקוי מחסן שבשימוש הקבלן פעם בשבועיים. .10

  מילוי טופס דיווח יומי ע"י הרמ"ש והגשתו למנהל החוזה או מי מטעמו. .11

  * בתקופות הלחץ של נוסעים רבים ( דצמבר , אפריל , יוני , יולי,  אוגוסט ,ספטמבר ) הניקוי  

  המנהל. מתבצע עפ"י מגבלות השירות והוראות   

  *  מיד בירידת לחץ הנוסעים, יש לתגבר את האתר ולטפל בליקויים. 

עבודות הניקוי מתבצעות בנתב"ג (בשונה ממקומות אחרים ) תוך כדי מעבר של נוסעים ועובדים בשטחי העבודה. 

ח על כן מעבר לעמידה בכל תקני והיבטי הבטיחות בעבודה הנדרשים והמקובלים, על הזוכה להקפיד כי בשט

עבודתו לא יהיו כלי עבודה / מכשירים / חומרים או מכונות שיהוו מכשול או מפגע בפני הנוסעים והעובדים 

  הנמצאים במקום. 

  יש לשלט את אזורי העבודה הפעילים בצורה ברורה כדי למנוע פגיעה ומכשול לעוברים במקום .

  מפרט השטיח   .16

מגיע ברוחב  השטיחי סטאטי בתהליך הייצור המונע ספיחת אבק קל לניקוי וכולל חומר אנט ,השטיח עשוי מניילון

  תקן אש ומקדם שחיקה . בהביטי תייחודיו ספציפיקציות. לשטיח מטר ומודבק ישירות לרצפה 4של 

  ( תרשים התמצאות בהמשך ) 3שטחי ניקוי במ"ר ומיקומים בטרמינל  .17

ד ושטיחים סופחי אבק ולכלוך בכניסות למבנה המכרז הנוכחי מתייחס לניקוי שטיחים באזורים ציבוריים בלב

  פ'י הפירוט הבא :ע

  מ'ר. 21,310כ שטח כללי של שטיחים רגילים לניקוי 

  מפלס נכנסים . –, רוטנדה וקונקורסים של המבנה האוירי 2מפלס  .1
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 מפלס יוצאים . –אולם הטרנזיט וקונקורסים  –של המבנה האוירי  1מפלס  .2

  ם סופחי אבק ולכלוך מיקום ומפרט לניקוי שטיחי .18

  כדלהלן :  יכניסות למבנה הקרקעי והאוויר 26שטיחים סופחי אבק ולכלוך נמצאים ב 

כמות ביח' גודל  בס'מ מיקום מס'ד 

 2 160*200 שער פסיפס מזרחי ומערבי כניסה לקונקטור1

 1 200*200 כניסה מזרחית Gמפלס 2

 2 200*200  מרכזית הכניס Gמפלס 3

 1 200*200 כניסה מערבית Gמפלס 4

 2 200*200 כניסה דרומית מערבית Gמפלס 5

 2 200*200 כניסה דרומית מזרחית Gמפלס 6

 2 200*200 כניסה דרומית מערבית 1מפלס 7

 2 200*200 כניסה דרומית מזרחית 1מפלס 8

 2 200*200 כניסה דרומית מערבית 2מפלס 9

 2 200*200 כניסה דרומית מזרחית 2מפלס 10

 2 200*200 כניסה דרומית מערבית 3מפלס 11

 2 200*200 כניסה מרכזית 3מפלס 12

 2 200*200 כניסה דרומית מזרחית 3מפלס 13

 1 150*200 כניסה שער ישראל14

 b-c-d  200*150 6כניסות לשערי האוטובוסים בשלושת השלוחות15

 E. 200*150 2בשערי האוטובוסים בשלוחה  יתווספו עוד שני שטיחים 2018במהלך שנת 16

 32   כ"סה 
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השטיחים מורכבים מפאנלים עשויים אלומיניום עליהם מושחלות פיסות מרבד מניילון וגומי שחור משונן . תצורת 

השטיח הינה מטר רצוף של גומי משונן ולאחריו מטר רצוף של מרבד . הפאנלים מחוברים ביניהם באמצעות 

  יריעות גומי .

הניקוי הנדרש כולל הוצאת המרבד אחת לשבוע מהגומחה בה הוא נמצא , שאיבת חלק המרבד בשואב אבק , ניקוי 

  במים של חלק הגומי המשונן , ניקוי הגומחה מלכלוך , חול ואבק והחזרת השטיח לגומחה .

  

  שטיח סופח המיועד לאיסוף אבק בכניסה לשטח הטרמינל מהשטחים החיצוניים.   *
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מבנה 

 אווירי

מבנה 

 קרקעי

 חניונים

טרמינל אווירי 

טרמינ

מסדרון 

קונקורס 

קונקורס 

קונקורס 

חניון 
חניון 

  ( רוטונדה וקונקורסים ) בשני מפלסים . יהשטיחים הרגילים ממוקמים בבניין האוויר

  ים הסופחים ממוקמים בשני המבנים מבנה אווירי ומבנה קרקעי.השטיח
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   נספח הוראות בנושא מפגעים ואיכות הסביבה -' בנספח 
  

באחריות הספק לפעול באתר, בהתאם להוראות כל דין וכן בהתאם להנחיותיהן של הרשויות הרלבנטיות,  .1

זיהום מים, זיהום  לרבות הוראות כל דין, בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה (לרבות נושא זיהום אוויר,

  קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים).

מחובתו של הספק ובאחריותו, לדאוג לקבלתם של כל האישורים, ו/או ההיתרים, ו/או הרישיונות, ו/או  .2

וועדות תכנון ובניה,  ההסכמות העשויים להידרש, מכל גורם שהוא (לרבות רשות מקומית, משרד הפנים

משטרה, מכבי אש, הג"א, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד תמ"ת, וכיוצא באלה) על חשבונו, 

  לשם קיום איזה בהתחייבויותיו עפ"י החוזה.

חובתו של הספק, לדווח מיידית לרשות, בכל מקרה של הפרת הוראות כל דין, בנושאים הקשורים לאיכות  .3

ם נגרם על ידו, ו/או על מי מטעמו, ו/או הובא לידיעתו (לרבות בנושא זיהום אוויר, זיהום מים, הסביבה, בין א

זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים, ורישוי עסקים) ולפעול 

  מיידית על פי הנחיות הרשות, באם תהיינה, לתיקון ההפרה.

ת, כי מבלי לפגוע בהוראות אחרות בחוזה, הנוגעות לאחריותו כלפי הרשות, יהיה הספק מצהיר ומתחייב בזא .4

אחראי כלפי הרשות, בגין כל טענה, דרישה, תביעה או נזק, מכל מין וסוג שהם, בין במישרין ובין בעקיפין, 

ות בקשר עם הפרת חובותיו לפי החוזה, לרבות חובותיו לקיום הוראות כל דין, בנושאים הקשורים לאיכ

הסביבה (לרבות בנושא זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, 

פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים). הספק מתחייב, כי ישפה ויפצה את הרשות, על כל הוצאה, נזק או 

  עלות, מכל סוג ומין שהוא, אשר יגרמו לו, כתוצאה מן האמור לעיל.

בכל אחריות, כלפי הספק וכלפי כל אדם, חברה, גוף, רשות ממשלתית,  אומוסכם, כי הרשות לא תיש מובהר .5

או צד שלישי כלשהו, הנובעת מפעילותו של הספק לפי החוזה, בין במישרין ובין בעקיפין, ולהשלכותיה של 

שיהיה אחראי ויישא בכל  פעילות זו מכל סוג ומין. האחריות בגין האמור לעיל, תחול על הספק בלבד, והוא זה

ההוצאות, הנזקים, העלויות, התביעות והדרישות, שיופנו כלפי הרשות, ו/או כלפי הספק, בגין פעילותו של 

הספק באתר. הספק ישפה ויפצה את הרשות, על כל הוצאה, נזק או עלות מכל סוג ומין שהוא, שיגרמו לה, 

  כתוצאה מפעילותו של הספק על פי החוזה.

ע מכלליות האמור לעיל, יחול האמור גם על גרימת מטרדים, פגיעה בבריאות הציבור ואיכות מבלי לגרו .6

 הסביבה, אחריות בנזיקין ואחריות בנושא בטיחות וגהות בעבודה. 
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   וגיהות לחוזה רש"ת נספח בטיחות -' גנספח 
  

 
 הגדרות: .1

 " : ספק, קבלן, בעל הרשאה, זכיין, מפעיל או מי מטעמו של אלה.ספק" .1.1
": כל אחד ממתקני רשות שדות התעופה (להלן: "רש"ת") וכן כל מקום מקום מתן השירות" .1.2

 העבודה עבור רש"ת על ידי הספק לרבות מתקני הספק.\אחר שבו ניתן השירות
 

הוראות נספח זה יחולו על הספק ועל כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים וכן על כל ספק (לרבות קבלן  .2
מעבודות ההקמה או כל עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצים במי ממקומות מתן  משנה) שיבצע עבורו מי

 החוזה למתן השירותים.\השירות, במהלך תקופת ההרשאה
 

לעיל, מובהר בזאת שהספק יהיה אחראי בלעדי לקיום כל הוראות נספח זה  1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .3
דות ההקמה ו/או כל עבודת התאמה ו/או עבודת על ידי כל קבלן ו/או קבלן משנה שיבצע עבורו מי מעבו

שיפוצים במי ממקומות השירות, במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים, וישא באחריות המלאה להפרת 
מי מהוראות נספח זה על ידי האמורים לעיל ו/או על ידי כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים. הספק 

כל התקשרות בינו ובין כל קבלן מטעמו לביצוע עבודות (בין מתחייב שהוראות נספח זה יפורטו, בכתב, ב
עבודות ההקמה ובין כל עבודה אחרת במקומות השירות), וכל קבלן כאמור יאשר, בחתימתו, כי הוראות 

 אלו מהוות חלק בלתי נפרד מההתקשרות לביצוע העבודות בינו ובין הספק.
 

חוק  , לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל)הבעבודוהגיהות דיני הבטיחות כל מצהיר בזה כי  הספק .4
תקנות ארגון  ,1970-[נוסח חדש], התש"ל , פקודת הבטיחות בעבודה1954- , תשי"דהפיקוח על העבודהארגון 

, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה  2013 -הפיקוח על העבודה ( תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג
חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג  ,ותקנותיו 2001-ירותי הובלה, התשס"אתקנות ש, 2007בגובה) התשס"ז 

פקודת , 1984-שדות התעופה), התשמ"דסדר בהשמירה על ( שדות התעופה תוכללי רש ,ותקנותיו 1989
,וכל התקנות והצווים 1989-(בטיחות ורישוי), התשמ"טהתכנון והבנייה, חוק הגז דיני , [נוסח חדש] הנזיקין

ביצוע עבודות ההקמה ו/או כל הנוגעים לשהוצאו מכח מי ממעשי החקיקה המפורטים לעיל, המחייבים 
, עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיבוצעו במי ממקומות השירות במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים

ימלא אחר כל הוראות כל מי מטעמו מתחייב להבטיח בזה השגחה קפדנית עליהם ולדאוג לכך ש ואוה
מקום השירות בו מתבצעת עבודה או בכל מקום , כל זמן היותם בשבדינים האמורים ת והמשמעתהבטיחו

  .אחר בתחומי רש"ת
 

נציגו בשטח העבודה, ויודיע על מינויו באמצעות מכתב למנהל החוזה כהספק ימנה מנהל חוזה שישמש  .5
  .מטעם רש"ת

  
 בפרויקט ספציפי\ום מתן השרותבמקתחילת העסקתם הדרכה לפני כי עובדיו יעברו  הספק,אחריות ב .6

או בעת שינוי סיכונים בסביבת העבודה (המחמיר מבין אחת לשנה, לא תפחת מבתדירות ש ,ולאחר מכן
הקיימים במקום העבודה ובהתייחס לתחומי והבריאות  סיכוני הבטיחותהשניים). ההדרכה תעסוק ב

  עיסוקם.
 

ישא בכל העלויות הכרוכות בהדרכת י הספק המוסמך לכך כדין.ההדרכה כאמור, תבוצע באמצעות אדם  .7
  העובדים כנ"ל (כולל שכר יום עבודה, ארוחות, הסעות, וכו').

 
בחוק או בתקנות ובנהלי רש"ת ציוד המגן הנדרש הספק יצייד את כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע עבודות, ב .8

, בהתאם יים, קסדות מגן, כפפות עבודה, נעלי עבודה, משקפי מגן, אטמי אוזנאפודים זוהריםכמו למשל 
  .לסוג העבודה

 
הבטיחות  דים בדרישותמוכלי עבודה תקינים העו , בציודישתמשו אך ורק במכונותהספק ו/או כל מי מטעמו  .9

 מפורטות בדין. ה
 

מתן מקום עובדיו ב ידיהמופעל על  לכל כלי/ציוד תפעולייבצע על חשבונו בדיקות תקינות תקופתיות  הספק .10
מוסמכים כנדרש עפ"י כל דין ותקנות. אישורי ונתוני הבדיקות כאמור  רות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמיםהשי
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במקום מתן זמינים בכל עת  התיקים הנ"ל יהיו. לכל כלי/ציוד תפעוליבתיק ייעודי  הספקלעיל,  ירוכזו ע"י 
 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 פסולת וגרוטאות אל  הספק .11

  יהיה על חשבונו. , למניעת מכשולים מיותרים. הפינוילמקום מתן השרותמחוץ 
 

הספק ידווח לממונה בטיחות וגיהות ברשות בכל מקרה של תאונת עבודה, והכל בהתאם להוראות חוק  .12
     .1954-הפיקוח על העבודה, התשי"דארגון 

 
בתאום עם רש"ת. היה ויאושר כח אחר, אלא - בא או ספקלכל ה עבודכל שלא להעביר ביצוע  מתחייב הספק .13

על ידי הרשות, ספק המשנה יפעל בביצוע העבודה בהתאם להוראות הבטיחות המפורטות  בנספח זה, לעיל 
  ולהלן.

 
תתבצע בהתאם להוראות פות חם וכל עבודה העלולה לגרום לשריפות), עבודה באש גלויה (ריתוך, הלחמה, זי .14

  .בעניין זה המפורטות בהנחיות רש"ת בתאום ובאישור גורמי  כיבוי אש והצלה רש"ת
 

י ל ידעו 2007לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז בהתאם ביצוע עבודה על גגות יבוצעו  .15
ועל פי נהלי רש"ת  קנות הבטיחות בעבודה (לוחות זחילה וכד').נקיטת אמצעי הזהירות המפורטים בת

 העוסקים בכך.
 

מנהרות וכד' יבוצעו רק שוחות תקשורת/חשמל, כגון: בורות ביוב, "חלל מוקף" עבודות בחללים סגורים  .16
נפיצה, רעילות, ה וירומטעם הרשות וכל זאת לאחר טיהור האזור מא  מנהל החוזהלאחר קבלת הסכמת 

  כד'.דלקות ו
 

קבלת היתר עבודה בכתב  שלא לבצע עבודה חריגה ומסוכנת שלא פורטה לעיל אלא לאחר מתחייב הספק .17
  הרשות.עליהן תורה מטעם הרשות וכפוף להוראות הבטיחות 

 
 יפ- לזוהרים הנדרשים עאמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי סימון  ,על חשבונו ,ספקי הספק  .18

       בטחונו ונוחותו של הציבור במקום.הבטיח את לכדי  של הרשות, הבטיחות דין, או לפי הוראות
 

מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על ידי הממונה על הבטיחות ברשות (להלן:"  הספק .19
הממונה"). הספק יפעל בהתאם לדרישות הממונה על הבטיחות ברשות בדבר הרחקת עובד מטעמו המבצע 

מקום מתן השירות בתחומי  הספקופן מסוכן ו/או רשלני. עובד כזה לא יוחזר להעסקה ע"י עבודה בא
הספק לבדו יהיה אחראי לכל תוצאה (באם תהיה להרחקה זו במישור  .מהמשך מתן השירותים ע"י הספק

יחסי עבודה ו/או העסקה של אותו עובד). הרשות תהיה פטורה מכל חבות בגין כך. אם תתבע הרשות ע"י 
עובד שהורחק כאמור ישפה הספק את הרשות בגין כל הוצאה שתהיה לרשות בקשר לכך לרבות ו/או למעט 

  הוצאות הגנה משפטית והוצאות משפט.
 

על הבטיחות ברשות בגלל ליקויי בטיחות  יציית לכל הוראה להפסקת עבודה שתינתן על ידי הממונה הספק .20
. העבודה תופסק לאלתר לשיפור החוזה מטעם רש"ת, תוך מתן הודעה למנהל המתקן או מנהל בעבודתו

הנדרש ותחודש רק לאחר קבלת הסכמה בכתב לכך מהממונה על הבטיחות ברשות. במקרה כזה לא יהיה 
, לא לנזקים שנגרמו במישרין ולא לנזקים עקיפים שהספק זכאי לפיצוי כל שהוא בשל העיכוב שנגרם הספק

  ראי לכל אלה.הספק לבדו יהיה אח .עשוי להיתבע בגינם
 

באחריות ועל חשבון נסיעה ברכב בשטח האווירי מחויבת בהצבת משואה (צ'קלקה) בצבע כתום על גג הרכב   .21
  של הספק, וציות לכללי הנהיגה בשטח התפעולי/מבצעי על פי תקנות רש"ת.

 
  חות., כפי שיוצגו מעת לעת, בנושא בטיעל הבטיחותוהממונה החוזה פי הנחיות מנהל -ינהג על הספק .22

 
הוראות אלה, לא באות במקום החובות החלות בעניין הבטיחות וגיהות בעבודה, לכל הגורמים העוסקים  .23

 ברש"ת, הן באות רק כדי להוסיף על הוראות  כל דין ו/או כלל שנקבע על ידי כל רשות מוסמכת אחרת.
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 מסחרית במידה ונספח זה הינו להתקשרויות במתקני רש"ת מסוג: הסעדה/חנויות/בעל הרשאה .24
 אחרת/חוזה עתיר כח אדם, יחולו בנוסף גם הסעיפים הבאים:

 בהתאם  בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירותיציג הספק  .24.1
במקום מתן לעבודה  2013- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל

הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י לניהול . תכנית רש"תהות בטיחות וגי ממונה, לאישורו של השרות
 .הספקועל חשבון המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי  הספק, ממונה בטיחות בעבודה מטעם 

רש"ת, ידאג מטעם בטיחות וגיהות  ממונההבטיחות ע"י  יהבטיחות ונהלניהול עם אישור תכנית  .24.2
כנאמן בטיחות בעבודה בחוזה, מטעמו במקום מתן השירות, כהגדרתו להסמכת המנהל  הספק

 הבטיחות.לניהול ובתכנית  ים בהתייחס לכל התחומים הנדונים בנוהל
 הספק ימנה מטעמו ממונה בטיחות וגיהות בעל כשירות בתוקף, המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי. .24.3

מפקח עבודה אזורי יקבע את כמות שעות העבודה החודשיות שעל ממונה הבטיחות וגיהות של 
  לפקוד את מקומות מתן השירות.החברה 

 
במידה ונספח זה הינו לעבודות מסוג שיפוצים/בנייה/סלילה/עבודות הנדסיות (הכל כמוגדר בצו הבטיחות  .25

 הנ"ל, הסעיפים הבאים: 1-22),  יחולו בנוסף לסעיפים 1961בעבודה (עבודות בנייה הנדסית), תשכ"ב, 
ומנוסה, שעבר השתלמות/ריענון בתחום זה ך מוסמלבניה ובניה הנדסית מנהל עבודה  הספק ימנה .25.1

 נציגו בשטח העבודה,כישמש על ידי מוסד מוסמך, במהלך שלוש השנים האחרונות. מנהל העבודה 
 פרטי . הודעת המינוי תכלול גם אתמכתב רשום למפקח עבודה אזוריבאמצעות ויודיע על מינויו 

. על מנהל העבודה להיות נוכח תרמועד התחלת העבודה בא אתהעבודות האמורות להתבצע וכן 
 באתר הרלבנטי במשך כל זמן ביצוע העבודה.

מיד עם חתימת החוזה, הספק ימנה ממונה בטיחות וגיהות בעל הכשרה בהשתלמות ענפית "בנייה  .25.2
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים ובנייה הנדסית", כממונה בטיחות וגיהות מטעמו על פי 

מפקח עבודה אזורי יקבע את כמות שעות העבודה החודשיות שעל  .1996 – על הבטיחות), התשנ"ו
ממונה הבטיחות וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מתן השירות. עד לקבלת אישור המפקח 
על העבודה בדבר כמות שעות העסקת ממונה הבטיחות מטעם הספק, יחליט ממונה בטיחות 

שעות עבודה  32 -לשיקול דעתו, אך לא פחות מוגיהות מטעם רש"ת על היקף ההעסקה בהתאם 
 חודשיות.

 בהתאם בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירות ,יציגהספק  .25.3
במקום מתן לעבודה  2013- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל

הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י לניהול תכנית ה. רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של השרות
 .הספקועל חשבון הספק, המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי ממונה בטיחות בעבודה מטעם 

ידאג לבדוק את תקינות הפיגומים, הגידור,  ם הספקמטעלבניה ובניה הנדסית מנהל העבודה  .25.4
 הספקעל  ון בהם.הסולמות ומתקנים וציוד בכל תחומי העבודה שבאחריותו ויוודא שימוש נכ

יבוצעו, תחת פיקוחו הישיר  (אם וככל שיהיו) לוודא שכל עבודות החפירה, ההריסה והבינוי וכד'
  העבודה שבביצועו. של מנהל העבודה רק לאחר נקיטת צעדי בטיחות לסוג ואופי

י ל ידאת שטחי החפירה (בורות, תעלות, שוחות וכד') באזור העבודה ע הספקבעבודות חפירה, יגדר  .25.5
גידור יציב ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי רכב הנעים באזור בשעות החשיכה. על 
הספק להציב תאורה מתאימה בשטח ושלטי אזהרה תקניים לאורך החפירות. בנתיבי חצייה 

   ומעברים, ידאג הספק להתקין גשרונים יציבים מעל לתעלות פתוחות.
ל בביצוע חפירות בתחומי הרשות, אלא לאחר הסכמת לא יתחי הספק (וכל קבלן/ספק מטעמו) .25.6

קרקעיים באתר העבודה (כבלי -כי לא קיימים מכשולים תת ,המאשר מנהל החוזה מטעם רש"ת
לדרוש  הספקקיימים מכשולים מסוג זה, חייב  אם  .חשמל, צנרת מים, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכד')

הנחיות מפורטות באשר לאופן ומהלכי  וכן מיקומםומדויקים על  נתונים מפורטים מנהל החוזהמ
  הביצוע.

לנתק מראש את זרם החשמל,  הספק (וכל קבלן/ספק מטעמו)בביצוע עבודות בינוי והריסה, ידאג  .25.7
  לאחר אישורו של רא"ג החשמל ברשות או נציגו. וזאת

נהל מי ל ידפי מפרט שיאושר ע- לותקרות ביניים תעשה ע, תקרות אקוסטיות בניית תקרות תותבות .25.8
  הרשות.החוזה מטעם 

, כתובתו ושמו הספק: שם החברה הקבלנית, יצויןבנייה שילוט כולל ובו היציג באתר הספק  .25.9
 . ופרטיו האישיים של מנהל העבודה מטעמו

 
ממונה בטיחות רש"ת, רשאי במקרים חריגים, להחריג דרישה מהדרישות הנ"ל ולא להחילה על ספק,  .26

 שההקלה אינה נוגדת חוק או תקנה כלשהיא.בהתאם לשיקול דעת מנומק, ובלבד 
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   הוראות ביטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיות -' דנספח 
  

  

 הבהרות קדם. .1
  בכל מקום במסמך זה שבו יש סימנים מיוחדים, יש לייחס את הסימן למלל המתאים כדלהלן:

  -  רכות (כולל) מתייחסים למכרזים שלהם קשר למערכות מידע או מע 2.7עד  2.4סעיפים
  קריטיות/מסווגות

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

  כללי. .2
למען הסר ספק, בכל התייחסות בנספחים אלו ל"הנמל" או "נמל" תיקרא כאילו נכתב "בתחום הנמל וכן 

וזאת למעט באותם מקומות שבהן בכל אחת מהאתרים שבאחריות רשות שדות התעופה בכל חלקי הארץ", 
 .3ההתייחסות הינה לטרמינל 

  נמל התעופה בן גוריון והמטוסים הממריאים ממנו, מהווה יעד מועדף לפיגוע לארגוני הטרור השונים. 2.1

ממשלת ישראל, בהחלטותיה, הטילה על רשות שדות התעופה ועל הנהלת הנמל את האחריות לאבטחה  2.2
ניעת פיגוע במטוס, הממריא מהנמל, ואת האחריות למניעת הברחה הפיסית של הנמל, את האחריות למ

 של אמצעי לחימה לשטח מדינת ישראל.
היחידה להגנה וסיכול בהחלטה נוספת, החליטה ממשלת ישראל להגדיר מספר גופים כמונחים על ידי  2.3

גוף זה בכל  (לשעבר רא"מ), ורשות שדות התעופה נמנית על גופים אלו. בהיבט זה, הנחיות איומי סייבר
הקשור למערכות מחשוב, פיתוח מערכות מחשוב ואפליקציות היוצאות מהם מחייבות את הספק 

 לעבוד על פיהם.
רשות שדות התעופה הגדירה את נושא אבטחת המידע ושמירה על מערך המחשוב כנושא אסטרטגי  2.4

עמוד בדרישות חייב ל ובעל חשיבות עליונה, ולפי כך כל ספק הנותן שירותים בנושאי המחשוב
 המוגדרות בנספח זה.

כספק, המתעתד לפעול בתחום הנמל, ובדגש על פעילות בתחום השטחים המוגבלים בכניסה, יחולו  2.5
עליך הוראות הנוגעות לביטחון הנמל ולביטחון הנוסעים והמטוסים, הנוחתים והממריאים ממנו, וכן 

 ל היבטי אבטחת המידע.יחולו עליך כל ההוראות והנהלים החלים על עובדי הרשות בכ
 משנה.- השרות מטעמו, כולל קבלני-כל האמור בנספח זה מחייב את הספק ונותני 2.6
 סווג וחיוניות של המידע ומערכות המידע. 2.7

מערכות המידע מהוות את התשתית התפעולית של הרשות והן חיוניות לפעילותה התקינה. פגיעה בהן 
ללקוחות הרשות. לפי הגדרה זו, מערכות המידע עלולה לגרום לשיבוש או אף להפסקת מתן השרות 

 טעונות הגנה להבטחת ולאבטחת הסודיות, השלמות, האמינות, השרידות וההמשכיות התפעולית.
הכולל  גהסיוומערכות המידע של הרשות כוללות מידע רגיש בדרגות שונות של רגישות או חסיון, כאשר 

ברשתות  סודיון "שמור"), וכן בשלב עתידי גם (מקביל לרמת סווג הביטח רגיש/חסוי מסחריתהוא 
מסוימות, לרבות מידע הטעון הגנה לפי החוק להגנה על הפרטיות ותקנותיו. מערכות המידע חיוניות 

  לפעילותה התקינה של הרשות ופגיעה בהן עלולה לגרום לשיבוש, תקלות והפסקת מתן שרות.
ל, ובכל הגדרות נוספות בנושאי האבטחה אשר לפיכך, יש לנהוג לפי כל דרישות האבטחה, כאמור לעי

ייתכן ויועברו על ידי גורם רשות מוסמך לנושאים אלו, בכל עת וזאת גם לאחר החתימה על החוזה, בכל 
הפעילויות למתן שירותים לפי הליך זה. אם, במהלך אספקת השירותים, הספק ייווכח, כי כלי 

  נם עונים על אחת או יותר מן הדרישות להלן:האבטחה, המיושמים כיום בתוכנות וביישומים, אי
  (בעתיד); רגיש/חסוי (שמור)/סודידרישות הביטחון לאבטחת מידע  •
  התקנים התקפים לאבטחת מערכות מידע של מכון התקנים הישראלי; •
  דרישות החוק והתקנות להגנה על הפרטיות; •
 (לשעבר רא"מ). דרישות מהיחידה להגנה וסיכול איומי סייבר •

  וח על כך לממונה על אבטחת המידע מטעם הרשות, ולהמשיך לפעול לפי הנחייתו.עליו לדו

  סווג מסמכי הליך זה. 2.8
במידה והליך מכרז זה הוגדר כהליך מכרז מסווג או בעל מידע מסווג, יש לפעול בהתאם לנספח "נספח 

שתבטיח, כי הנחיות עבודה עם מסמכי מכרז מסווגים". בכל מקרה, יש לנהוג במסמכי הליך זה בצורה 
  ם לא רצויות או מורשות.ילא יגיעו לידי
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  מטרה. .3
מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההוראות וההנחיות, שיחייבו את הספק ואת כל מי מטעמו שיועסק במתן 
השירותים, כחלק מכלל הפעולות, הננקטות בכדי למנוע מגורמים עוינים לאסוף מידע ולבצע פיגוע בתחום 

  הנמל.

  אחריות. .4

טחוני יימנה נציג מטעמו (להלן: "נאמן הביטחון"), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט הב הספק 4.1
ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול חטיבת הביטחון בנמל (להלן: "חטיבת 
הביטחון") בכל הקשור לאבטחה הפיזית, וכן מול אחראי אבטחת המידע ברשות בכל הנושאים 

לנספח זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת  3.6וב ומידע, כמפורט בסעיף משנה הקשורים למחש
  מתן השירותים, כהגדרתה בחוזה.

ידי חטיבת הביטחון, יחשב מנכ"ל הספק כנאמן - עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן הביטחון על 4.2
 ביטחון.

פעילויות הספק בהיבט אבטחת הספק ימנה נציג מטעמו (להלן: "נאמן אבטחת המידע"), שירכז את כל  4.3
הממונה על אבטחת  – חטיבת התקשובהמידע ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול 

לנספח זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן  3.7המידע ברשות כמפורט בסעיף משנה 
 השירותים, כהגדרתה בחוזה.

, יחשב מנכ"ל הספק חטיבת התקשובידי - המידע עלעד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן אבטחת  4.4
 כנאמן אבטחת המידע.

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

  נאמן הביטחון. 4.6

נאמן הביטחון ישמש כאיש הקשר לחטיבת הביטחון מטעם הספק במהלך כל תקופת החוזה  4.6.1
כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, או בכל הוראה נוספת אשר  וירכז את ביצוע

חטיבת שיונות בפרט, וכן מול יעלול הספק לקבל, מול חטיבת הביטחון בכלל, ומול משרד הר

 .התקשוב
נאמן הביטחון יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של חטיבת הביטחון, לא יאוחר משבוע ימים  4.6.2

יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח זה; בנוסף, ימסרו לנאמן  ממועד מינויו. התדריך
הביטחון דרישות ונהלי ביטחון כלליים נוספים, החלים על כל השוהים בתחום הנמל, אשר 
לפיהם יידרש לפעול ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו. במידה ובהיבט המכרז 

מן תדרוך בנושאי אבטחת מידע מגורם מוסמך יש נגיעה לנושאי מידע ומחשוב, יעבור הנא
 .חטיבת התקשוב

על נאמן הביטחון להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי הביטחון ונהלי אבטחת המידע,  4.6.3
 החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.

 וחטיבת התקשובנאמן הביטחון יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של חטיבת הביטחון  4.6.4
אמצעותו בנהלים וכללי ביטחון, העשויים להשיק לפעילות הספק בתחום הנמל, בכל ויתעדכן ב

 .עת שיידרש לכך
נאמן הביטחון יאשר בחתימתו כל בקשה למתן רישיון כניסה לשטחים המוגבלים בכניסה למי  4.6.5

 שיונות קיימים.ימטעם הספק, וינהל מעקב פנימי שוטף אחר תוקפם של ר
רות עם נציג מוסמך מחטיבת הביטחון ויקבל ממנו תדרוך נאמן הביטחון יקיים פגישת הכ 4.6.6

 ימים לפני תחילת ביצוע השירותים לפי הליך זה. 14-בטחוני לא יאוחר מ
נאמן הביטחון יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ונהלי הביטחון ואבטחת המידע  4.6.7

 נתנו מפעם לפעם.יהתקפים ואלה שי
מטעמו לאיוש תפקיד נאמן הביטחון לצורך אישור הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד  4.6.8

 להלן. 4חטיבת הביטחון בהתאם להנחיות סעיף 
 4.2הספק מתחייב להעביר לחטיבת הביטחון את כל הנתונים האמורים לעיל, כאמור בסעיף  4.6.9

 להלן.
להלן,  4חטיבת הביטחון תהיה רשאית לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  4.6.10

מד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או להחליף מועמד לדחות מוע
 דעתה הבלעדי.- שנבחר; כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול

ימים לפני מועד תחילת תקופת מתן  30-מינויו של נאמן ביטחון יתבצע, לכל המאוחר, כ 4.6.11
 השירותים.
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 .נאמן אבטחת המידע 4.7
טיבת התקשוב מטעם הספק במהלך כל תקופת נאמן אבטחת המידע ישמש כאיש הקשר לח 4.7.1

החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, מול חטיבת 
 התקשוב בכל הקשור לנושאי אבטחת המידע.

נאמן אבטחת המידע יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מחטיבת התקשוב ויקבלו ממנו  4.7.2
ימים לפני תחילת  7- ות לנשוא מכרז זה, לא יאוחר מתדרוך בנושאי אבטחת המידע הרלוונטי

  ביצוע השירותים לפי מכרז זה.

נאמן אבטחת המידע יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של חטיבת התקשוב, לא יאוחר  4.7.3
משבוע ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח זה; בנוסף, 

נהלים כלליים נוספים במידה ויידרש, החלים על כל ימסרו לנאמן אבטחת המידע דרישות ו
הגורמים המבצעים פעילויות הקשורות למערך המחשוב ברשות, אשר על פיהם יידרש לפעול 

 ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו.
על נאמן אבטחת המידע להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי אבטחת המידע  4.7.4

 הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם. הרלוונטיים, החלים על
נאמן אבטחת המידע יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של חטיבת התקשוב או גורם רשותי  4.7.5

 .אחר אשר יהווה איש הקשר מטעם חטיבת התקשוב בנושאים אלו, בכל עת שיידרש לכך
נאמן אבטחת המידע יאשר בחתימתו כל נושא/בקשה הקשורה לנושאי אבטחת המידע  4.7.6

ות המחשוב של הספק, או בקישור למערכות המחשוב ברשות מהמערכות של הספק במערכ
 אשר ייתכן ותהיה להן השפעה על הקשירויות והתפעול של המערכות.

נאמן אבטחת המידע יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ובנהלים התקפים ואלה  4.7.7
 ינתנו מפעם לפעם.יש

ו לאיוש תפקיד נאמן אבטחת המידע לצורך הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמ 4.7.8
 להלן. 4אישור חטיבת התקשוב בהתאם להנחיות סעיף 

 הספק מתחייב להעביר לחטיבת התקשוב את כל הנתונים האמורים לעיל. 4.7.9
להלן, לדחות  4חטיבת התקשוב רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  4.7.10

מדים נוספים במקומו/ם, או להחליף מועמד מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מוע
דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הסברים כל שהן -שנבחר. כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול

 להחלטותיו בעניין זה.
 אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום הנמל. .5

מל או להתקשר טחונית ולכן יורשה הספק להעסיק בתחום הניכאמור, הנמל הוא שטח רגיש מבחינה ב 5.1
עם גורם חיצוני, העתיד לפעול בתחום הנמל, רק מועמד שאושר, לאחר שיעבור בדיקת רישום פלילי 

  וסינון בדיקת התאמה ביטחונית לרמה הנדרשת לפי עיסוקו ותחום עבודתו.

העובד ומעבידו מתחייבים לספק את כל הנתונים הדרושים לצורך ביצוע ההליך באמצעות הטפסים  5.2
 להלן:המפורטים 

  טפסי התאמה ביטחונית לעובד שהינו אזרח ישראלי: 5.2.1

  שאלון אישי+ עלון לנבדק. .5.2.1.1

  כתב ויתור על סודיות רפואית וסודיות המידע. .5.2.1.2

 ין שימוש בסמים.יהצהרת התחייבות בענ .5.2.1.3
 צילום ת. זהות / רישיון נהיגה. .5.2.1.4
 טופס לצורכי בדיקה מן המרשם הפלילי בצירוף צילום ת. זהות. .5.2.1.5

 ת לעובד שאינו אזרח ישראלי:טפסי התאמה ביטחוני 5.2.2
 שאלון למועמד זר. .5.2.2.1
 צילום דרכון בתוקף. .5.2.2.2
 אישור על היעדר רישום פלילי מטעם רשויות החוק של מדינת תושבותו הנוכחית. .5.2.2.3

הטפסים האמורים מצורפים לנספח זה. למרות האמור, באחריותו הבלעדית של הספק לוודא כי 
את הטפסים ניתן לקבל גם מחטיבת הביטחון  הטפסים המצורפים הינם הטפסים בגרסתם האחרונה.

  .ו/או חטיבת התקשוב
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והחתימות  הספק מתחייב להעביר את הנתונים באמצעות הטפסים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י המועמד, 5.3
  אומתו ע"י נאמן הביטחון (באמצעות חתימתו עליהם במקום המיועד לכך). 

אחר העברת פרטי המועמד או לאחר שאושרה הספק מתחייב לדווח ולעדכן על כל שינוי, שנודע לו ל 5.4
  טחונית.יהעסקתו/פעילותו, בפרטי המועמד, או בכל פרט, אשר עשוי להיות בעל רלוונטיות ב

חטיבת הביטחון תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל המועסקים,  5.5
ואף תהיה רשאית לאסור על כניסת מי  הספקים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הספק, או חלק מהם,

  טחוניים, בין אם כבר אושרה כניסתו ובין אם לא.ימן המועסקים לתחומי הנמל, מטעמים ב

ידי - הספק מתחייב לא להעסיק ולא לאפשר עבודה לגורם, אשר פרטיו לא הועברו ואשר לא אושר על 5.6
 חטיבת הביטחון.

ון על הפסקת העסקה של אחד מעובדיו ולהזדכות הספק מתחייב להודיע באופן מיידי לחטיבת הביטח 5.7
  לאלתר על רישיון המעבר לשטחים המוגבלים (אם ניתן) של אותו עובד. 

תהליך קבלת סווג בטחוני מתאים ואישור מועמד, עשוי להמשך ממספר ימים ועד למספר שבועות. כמו  5.8
האישיים והרקע של כל  לאור הנתונים -כן, משך הטיפול בבקשה, עד לאישורה, משתנה מאדם לאדם 

המציע מתחייב לכך, הזמנים. - אדם ולוחות-אדם, ועל הספק להביא זאת בחשבון במסגרת תכנון כח
  יה במתן השירותים.ישהמצאת האישורים לא תגרום לדח

  טחוניות כלליות.יהנחיות ב .6

  תדריך בטחוני למועסקים. 6.1

עובד, שיועסק במתן  הספק יערוך תדריך בטחוני (לפי הנחיות חטיבת הביטחון) לכל 6.1.1
 השירותים, בטרם יחל בעבודתו. התדריך ישים דגש על הנושאים להלן:

 שטחים מוגבלים ובקרת מעברים. •
 .9טחונית בהתאם לסעיף יכללי התנהגות ב •
  התחייבות על שמירת סודיות ושמירת ידיעות.  •

ם תחילת ימים, מיו 7- הספק מתחייב, כי כל עובד מטעמו יקבל תדריך בטחוני לא יאוחר מ 6.1.2
 העסקתו בתחום הנמל.

שנתיים לעובדיו, במסגרתם - ענון חציינוסף לתדריך בתחילת ההעסקה, יקיים הספק תדריכי ר 6.1.3
  יעביר לעובדים עדכונים בצרכי חטיבת הביטחון המשיקים לתחום פעילותם.

  שטחים מוגבלים ואשורי מעבר. 6.2

הוגדרו בשטח הנמל שטחים כיוון שהנמל הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים,  6.2.1
מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק למי שניתן לו רישיון כניסה אליהם (כולם או 

 חלקם), אשר רק באמצעותו תתאפשר הכניסה לשטחים המוגבלים והמעבר ביניהם.
מתן רישיון כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה בנמל מותנה בקבלת סווג בטחוני מתאים  6.2.2

יטחון וייעשה לפי כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), התשמ"ג מרשויות הב
- 1983.  

התאמה ביטחונית, ורק אם  רישיון הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכי 6.2.3
  תפקידו דורש זאת.

רישיון הכניסה יונפק לעובד לתחום עבודתו בלבד וחל איסור מוחלט לעשות שימוש אחר  6.2.4
  או להעבירו לאחר.באישור זה 

השימוש ברישיון הכניסה לצורכי מעבר יעשה בכפוף ובהתאם לכללי המעבר ונהלי בקרת  6.2.5
  המעברים של חטיבת הביטחון.

ידי נאמן הביטחון לחטיבת -בקשות לבדיקות מהימנות וקבלת רישיון כניסה כאמור יוגשו על 6.2.6

בד ולצורך תפקידם שיונות בנמל עבור עובדי הספק בליאשר יעבירם למשרד הר התקשוב
לכל בקשה תצורף פניית היחידה המקבלת את השרות ברשות.  במסגרת מתן השירותים בלבד.

  אור סוג רישיון הכניסה הנדרש.יפניית היחידה תכלול את ת

שיונות בנמל יהספק אחראי לבטל ולהחזיר ליחידה המקבלת את השרות ברשות או למשרד הר 6.2.7
ר חדל לעבוד אצל הספק, או שחל שינוי בשטח המוגבל כל רישיון כניסה של עובד הספק, אש

אליו צריך אישור, או שינה את תפקידו ובתפקידו החדש אין צורך ברישיון כניסה לשטחים 
  שיונות בנמל.ישיונות אלו למשרד הריהמוגבלים בנמל. באחריותה של היחידה לוודא העברת ר
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המשך בממוצע כשבועיים עד שלושה תהליך הטפול בבקשה למתן רישיון לשטח האווירי עשוי ל 6.2.8
שבועות. התהליך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה לשטח האווירי כוללת בקשה לכניסה 

  ותנועה עם רכב בשטח האווירי.

מובהר בזאת כי חטיבת הביטחון רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את תוקפו של כל  6.2.9
  רישיון כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

  חטיבת הביטחון מאדם הנושא רישיון כניסה לשטחים המוגבלים: דרישות 6.2.10

מעבר לשטחים המוגבלים דורש רישום למערכת ביומטרית ארגונית על ידי העובד.  .6.2.10.1
שימוש באימות ביומטרי זה מחייב כל גורם המבקש לעבור משטח יבשתי לשטח 

 ן זה. מוגבל או לגשת לאזורים מוגבלים המבוקרים על ידי מנגנו
חובה לענוד את הרישיון בצורה גלויה ובולטת בכל משך שהייתו של בעל הרישיון  .6.2.10.2

  בשטח המוגבל אליו הוא מורשה להיכנס.

  השימוש ברישיון יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד. .6.2.10.3

השימוש ברישיון יעשה בהתאם לכללי ונהלי בקרת המעברים של חטיבת  .6.2.10.4
  הביטחון.

מצא ולנוע אך ורק בתוך התחומים, בהם הוא מורשה נושא הרישיון יקפיד להי .6.2.10.5
  לנוע לפי הרישום על גבי הרישיון.

אסור להעביר רישיון כניסה לשטחים המוגבלים בנמל לאדם אחר (הדבר מהווה  .6.2.10.6
  עבירה פלילית). הרישיון הוא אישי ואינו ניתן להעברה.

  חל איסור להשאיר את הרישיון בתוך הרכב. .6.2.10.7

מקבלת את השרות ברשות לחטיבת הביטחון על תום יש לדווח מידית ליחידה ה .6.2.10.8
שיונו. החזקה של רישיון כניסה שלא יתקופת ההעסקה של עובד ולהחזיר את ר

  כדין מהווה עבירה פלילית. היחידה תדאג להעביר הרישיון לחטיבת הביטחון.

שיונות בנמל יחידוש רישיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור יו"ר ועדת הר .6.2.10.9
בתשלום עבור הנפקת הרישיון החלופי, שיהיה בשיעור כפי שתקבע הרשות וכרוך 

  מעת לעת.

  שיונות כניסה לשטחים המוגבלים:יהגשת בקשות לקבלת ר - שיונות ימשרד הר 6.2.11

 שיונות ממוקם בחניון שליד אולם מקבלי הפנים.ימשרד הר .6.2.11.1
  ו'.  -המשרד פועל בימים א'  .6.2.11.2

  שעות קבלת קהל: 
 .15:00-19:00  -ו  08:30 – 13:30ה'  –א' 
  .                    13:30 – 08:30 –ו' 

  בקשה לרישיון כניסה לשטחים המוגבלים כוללת: .6.2.11.3
מכתב בקשה מהספק בצרוף אישור מחשב הספק כי המועמד מקבל משכורת  •

  מהגורם המבקש.
  טפסי בדיקת התאמה ביטחונית.(כולל צילום ת. זהות/רישיון נהיגה) •
  פלילי (כולל צילום תעודת הזיהוי או דרכון).טופס הרשאה לבדיקת רישום  •
אור סוג רישיון הכניסה יפניית היחידה המקבלת את השרות ברשות, כולל ת •

  הנדרש.

  שיונות.יטפסים ניתן לקבל במשרד הר .6.2.11.4

 קבלה והובלה של סחורות ומשלוחים. 6.3
ם אם במסגרת פעילותו הספק נדרש לשנע סחורה אל תחום הנמל או ממנו (בדגש על השטחי .6.3.1

 המוגבלים), עליו להקפיד למלא אחר ההנחיות הבטחוניות שלהלן:
 :מיפוי ספקים .6.3.1.1

הימים, שיקדמו לתחילת תקופת מתן השירותים,  60הספק ימסור, במהלך   (א)
לפני מועד תחילת תקופת מתן השירותים,  21-אך לא יאוחר מהיום ה

ימת בכתב, רשימה של ספקים, חברות הובלה, ונהגים קבועים (להלן: "רש
ספקים"), אשר צפויים לשרת אותו במהלך תקופת מתן השירותים, 

 .4ובהתאם להנחיות סעיף 
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אם הספק מבקש לכלול ספק נוסף ברשימת הספקים המאושרים בתקופת   (ב)
מתן השירותים, עליו להעביר לחטיבת הביטחון בקשה מנומקת ויפעל 

 לעיל. 4בהתאם להנחיות סעיף 
ירותים בתחום זה מגורם, שאינו נכלל ברשימת הספק מתחייב לא לקבל ש  (ג)

הספקים, ולעדכן מידית את חטיבת הביטחון על כל גורם, אשר נכלל 
ברשימת הספקים שהספק הפסיק את קבלת השירותים ממנו, בין אם 

 מיוזמתו ובין אם ביוזמת אותו גורם.
סה הוגדר תחום תפעולי, המיועד לכניסת ספקים לצורך פריקה והעמ 3בטרמינל  .6.3.1.2

טחונית ישל סחורה במסוף הקרקעי. בכניסה לתחום זה תתבצע בקרה ובדיקה ב
לפי נוהל ספקים של חטיבת הביטחון ורק לגורמים, אשר אושרו לפי הוראות 

  נספח זה תתאפשר הכניסה לתחום התפעולי.

הובלת הסחורה מהספק (המורשה) אל מחסני/מתקני הספק בשטח האווירי  .6.3.1.3
עולי תעשה בהשגחה צמודה של המוביל כשתא ולמשטח הפריקה בשטח התפ

  המטען נעול! (ביקורות תבוצענה באופן אקראי בשערי הכניסה לשטח האווירי).

הובלת סחורה אל מקומות השרות בשטחים המוגבלים, הנמצאים בתוך טרמינל  .6.3.1.4
, או מהם, תבוצע ע"י עובדי הספק בלבד, וככלל לא תתאפשר כניסת הספק אל 3

  מקרים חריגים, שיאושרו מראש ע"י חטיבת הביטחון. תחומים אלו, למעט

מתקנים בשימוש הספק הנמצאים מחוץ לתחום הנמל והמאחסנים סחורה  .6.3.1.5
מוש בתחום הנמל (כולל למכירה במקומות יהמיועדת להטסה, למכירה או לש

השרות) יופעלו לפי כללי האבטחה ונהלי הביטחון המופיעים בנוהל הפעלת 
  יבים (המצורף לנספח זה).מחסנים בשינויים המחו

 :אבטחת מידע בחצרי הרשות .6.3.2
רשומות ותווך מגנטי או אופטי, שיימסרו ע"י הרשות לספק, יישמרו בחצרי  .6.3.2.1

 הרשות לפי הוראות נציג הרשות; ינוהל רישום מצאי עדכני שלהם.
הוצאת רשומות ותווך מגנטי או אופטי, הנושאים מידע של הרשות, לרבות מידע,  .6.3.2.2

די התאגיד בחצרי הרשות, טעונה אישור בכתב של אחראי אבטחת שהוכן ע"י עוב
המידע. יש לקבל אישור מראש מאחראי אבטחת המידע על כל כוונה לעשות 

בות יהתחי-מוש במחשבים נישאים לשם מתן השירותים, נשוא ההסכם וכתביש
מוש כאמור יעשה לפי הנחיות ספציפיות של אחראי יזה, ע"י עובדי הספק. כל ש

  המידע לאבטחת המחשבים הנישאים.  אבטחת

חיבור תווך מגנטי או אופטי לסוגיו למערכות מחשוב בחצרי הרשות טעונה אישור  .6.3.2.3
כתוב מראש של אחראי אבטחת המידע. האמור חל גם לגבי תווך מגנטי או אופטי 

,מחשב נישא DOKשל תוכנות לסוגיהן וכן להתקנים חיצוניים לסוגיהם ( 
  ל לשמור מידע, וכל מצע מידע אחר לרבות ניירת.וכדומה), כל התקן שיכו

ביצוע שינויים כלשהם במערכות המחשוב והתקשורת של הרשות, שימוש  .6.3.2.4
בתוכנות אבטחה חיצוניות והתקנת אמצעי אבטחה חדשים, טעונים אישור מראש 

חטיבת התקשוב, לפי הצעה בכתב של הספק ודיון, לפי \ובכתב של נציג הרשות
  הצורך.

ת הנושא, נציג חטיבת התקשוב הינו האחראי על אבטחת המידע לצורך בהירו .6.3.2.5
ברש"ת. אישור המתקבל מכל גורם אחר ברשות ייחשב כבלתי חוקי והפרה של 

  .נהלי הרשות בנושאי אבטחת המידע לכל סוגיו

 בקרה וביקורת. .7
, יהיו חטיבת הביטחון, בשיתוף עם משטרת ישראל ושרות הביטחון הכללי, וכן נציגי חטיבת התקשוב 7.1

דעתם ומבלי שיהיו חייבים לעשות כן, להפעיל מערך בקרה וביקורת, כדי לוודא כי - רשאים, לפי שיקול
 נהלי הביטחון, הרשומים בנספח זה, מתקיימים במלואם וכלשונם.

מערך הבקרה והביקורת יכלול תרגילים שונים לעובדים ולמערכת כולה, וכן ביקורות מתוכננות  7.2
 .המשנה מטעמו- ובאתרים של הספק וקבלני מות השרותוביקורי פתע בכל מקו

, בכל עת ובכל הספק מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מטעם חטיבת הביטחון או חטיבת התקשוב 7.3
טחונית, לשתף פעולה עם המבקרים ולתקן מידית את כל יתדירות, גישה לכל מידע בעל רלוונטיות ב

 החריגות שימצאו.
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חון, הספק יתקן אותן באופן מידי, ויעביר תוך שבוע ימים נימוק בכתב אם ימצאו חריגות מכללי הביט 7.4
 לסיבת קיומן של אותן חריגות.

הרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן השירותים או את ביצוע העבודות ע"י הספק במקרה של חריגה  7.5
לתיקון מכללי הביטחון, אשר, לפי שיקול דעתה, יש לה השלכה על רמת האבטחה והבטיחות בנמל, עד 

 אותה חריגה.
 בקרה וביקורת כאמור, אם יעשו ואם לא יעשו, לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו כלפי הרשות. 7.6

 
 שמירה על סודיות. .8

הספק וכל מי מטעמו, שיעסוק ו/או יועסק במתן השירותים, מחויבים לשמור בסוד, לא להעביר ולא  8.1
דע בכל הנוגע לסדרי הביטחון או מערכות מידע למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או מי

 , להם יחשפו במהלך פעילותם בתחומי הנמל.ומחשוב

וכל מי שינהל בפועל את מתן השירותים מטעם הספק יחתמו  נאמן הביטחון ונאמן אבטחת המידע 8.2
דרישות האבטחה במסמך האמור ובכל מסמך  על הצהרת סודיות, לפיה יתחייב החותם לאמור לעיל.

משנה, שיועסקו ע"י הספק, והוא אחראי כי -ר, אשר יועבר בנושא זה בעתיד, מחייבות גם קבלניאח
 .אלה יפעלו לפיהן

משנה או -שרות (עובד של הספק, ספק-כל נותןהשרות: - הצהרות לשמירה על סודיות של נותני 8.3
ל הסודיות. עובדיו), יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי הליך זה, על הצהרה לשמירה ע

השרות). הצהרות הסודיות יימסרו - ההצהרה תלווה בחתימתו של הספק (מעבר לחתימתו של נותן
  .2להלן טופס לנציג הרשות; נוסח ההצהרה מצורף לנספח זה, 

 טחוניים.יכללי התנהגות ב .9
חל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשטחים המוגבלים בכניסה בנמל ולאולמות  9.1

 ציבוריים.הטרמינל ה
על הספק וכל מי מטעמו חלה החובה להישמע לכל הוראות אנשי הביטחון מטעם הרשות, בשגרה  9.2

 ובשעת חירום.
תנועתם של אנשי הביטחון מטעם חטיבת הביטחון לצורך בטחוני בשעת חירום, בשגרה, ולצורכי תרגול  9.3

 תתאפשר בכל עת ללא כל עיכוב או הפרעה מצד הספק או מי מטעמו.
שלא לצורכי ר מוחלט על הספק ועובדיו להימצא ברחבת מטוס ו/או בשטחים המוגבלים חל איסו 9.4

 .עבודתם
אם נחשפו לסיטואציה או אינפורמציה חריגות, אשר עשויות להיות בעלות ערך בטחוני, הספק וכל מי  9.5

מטעמו מחויבים לדווח אודותיה לאנשי חטיבת הביטחון או לנציג היחידה המקבלת את השרות, 
 ם להעביר המידע לחטיבת הביטחון.ולבקש

העמסת כבודה/חפץ/טובין על מטוס או העברת חפץ/טובין לנוסע המתעתד לטוס, שלא לפי נהלי  9.6
 האבטחה וללא אישור אנשי הביטחון אסורה בהחלט!

   לקיחה /העברה של כבודה/חפץ כל שהוא מנוסע אסורה בהחלט,לרבות מנוסע שהגיע ממדינה שכנה. 9.7
  .שינויים ועדכונים .10

מתעדכנים מזמן לזמן, לאור הערכות מטה חטיבת  נהלי חטיבת הביטחון ונהלי אבטחת המידע 10.1

ולפי הנחיות הגופים הממלכתיים המנחים. מובהר בזאת, כי חטיבת  הביטחון וחטיבת התקשוב

דעתן, -רשאיות לשנות ולעדכן מי מהוראות והנחיות נספח זה, לפי שיקול הביטחון וחטיבת התקשוב
 עת.בכל 

מובהר בזאת, כי כל שינוי באופי הפעילות של הספק ו/או שינוי במבנה מי ממקומות השרות ו/או  10.2
טחונית ולהוביל לשינוי ו/או עדכון יהמתקנים, העומדים לרשות הספק, עשוי להיות בעל השלכה ב

 הוראות נספח זה.
ה המקבלת את השירות, הספק יקבל מראש מידי חטיבת הביטחון בצורה ישירה או בעקיפין דרך היחיד 10.3

 הודעה על עדכון או שינוי צפוי בהוראות נספח זה, ויהיה מחויב בו.
 שונות. .11

ומכללי ההתנהגות  אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מנהלי חטיבת הביטחון וחטיבת התקשוב 11.1
 טחוניים, החלים על כל השוהים בתחום הנמל.יהב
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 אחרת בחוזה ו/או בנספחיו. אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מכל הוראה 11.2
לא יחולו על ספק, אשר מסגרת פעילותו אינה כוללת צורך בגישה לשטחים  5.2הוראות סעיף  11.3

 המוגבלים.
כל הפרה של מי מהוראות נספח זה, ו/או מהוראות הביטחון הכלליות שידרשו מהספק, אשר יש לה,  11.4

ם, ציבור המבקרים והמטוסים בנמל, דעתה של חטיבת הביטחון, השלכה על ביטחון הנוסעי-לפי שיקול
 של החוזה. תחשב כהפרה יסודית

- שירותים מטעמו, יוחזר לרשות עם סיום העבודה של נותן-כל מסמך, שיימצא ברשות הספק או נותן 11.5
השרות (או הספק בכלל). הספק יתחייב, כי, עם סיום העבודה לפי הליך זה, הוא ישמיד את כל 

 געים לרשות ולעבודה לפי הליך זה.המסמכים והקבצים שברשותו, הנו
הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבקר פעילות זו ללא הודעה מוקדמת בכל אתר של הספק, ללא יוצא 

  מן הכלל.

- בהתאם להוראות החוזה, נציג הרשות רשאי לדרוש את הפסקת העסקתו לאלתר של כל עובד או ספק 11.6
דעתו המוחלט. הספק יפסיק את - שיקולמשנה, המועסק במסגרת קשרי העסקיים עם הרשות, לפי 

 העסקתו ללא כל ערעור. רש"ת לא תהיה חייבת בהסבר כל שהוא לסיבת הפסקת ההעסקה.

  .נוהל האבטחה בחצרי הספק .12
סעיף זה חל רק במידה והספק מבצע עבור רש"ת תחת הסכם זה מימוש של מערכת ממוחשבת או חלקים 

  ממנה.
המשנה - בחצרי הספק. כל האמור להלן מתייחס הן לספק והן לקבלני להלן הדרישות למקרה של טיפול במידע

  מטעמו.
  הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

מערך התקשוב, עליו יבוצעו השירותים בחצרי הספק, יהיה מנותק מרשת המחשבים בחברה. לחילופין,  12.1
אבטחה, הקיימים אצלו או אותם הוא רצונו של נציג הרשות, כי אמצעי ה-אם הספק יוכיח, לשביעות

יפעיל, מבטיחים בידוד מוחלט של המידע 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. 12.2
  מחשבי הספק:הגישה למידע של הרשות על  12.3

מורשים למידע של הרשות. - הספק יפעיל מנגנונים לאבטחת המידע ולמניעת גישה של בלתי 12.3.1
אם מנגנון הזיהוי ואימות הזיהוי מבוסס על סיסמאות, על המציע להתחייב   ליישום את 
הפעולה לפי הדרישות לרמת האבטחה הגבוהה בתקן סיסמאות של מכון התקנים הישראלי. 

  את המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל. על המציע להציג

  הספק יפעיל מערך אבטחה ובקרה על פעילות המשתמשים של הספק במערכת ויקבל   12.3.2
  אישור של נציג הרשות למערך זה. על המציע להציג את המנגנונים אותם בכוונתו   
 להפעיל.  

הרשות מאוחסן על עוד מידע של -פעולות אבחון ותיקון (של חומרה ותוכנה כאחד), הנדרשות כל 12.4
דיסקים במערכות המחשוב של המציע או הספק, יבוצעו בחצרי הספק 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.
מידע של הרשות, ישמרו בכספת נעולה. המפתחות לכספת  מצעים נושאי מידע, עליהם ייערך גבוי של 12.5

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 ההתקשרות) או לפי -פי כלשהו (כולל סיום עבודתו של נותןעם סיום הטיפול במידע ספצי 12.6
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 

ההעברה, יש להשמיד כל מידע, תיעוד, תוכנה ואמצעים אחרים (כולל מכל תווך נציג הרשות. לאחר 
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 באופן מלא.-יש להמציא לנציג הרשות מסמך חתום על

  משנה כלשהו.-הוראות אילו מחייבות גם לגבי מידע, הנמצא בידי ספק
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המשנה על מנת לוודא ביצוע -הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע בקרה במתחמי הספק או ספק
  מוקדמת במהלך שעות וימי העבודה הרגילים. ההוראות כפי שרשומים, וזאת ללא הודעה

בכל מקרה של אובדן מסמך או חומר, או על תקלות באבטחת המידע במערכות המחשוב של הספק או  12.7
  משנה יש להודיע מיד לנציג הרשות על כך.-של ספק

בכל חשד לגישה למידע כנ"ל ע"י גורם בלתי מורשה (בין במערכות הרשות ובין במערכות המידע של 
המשנה) או אם עולה חשד לתקלה כלשהי בהקשר לאבטחת המידע של הרשות, - פק או של קבלניהס

  הספק מחויב להודיע מיד לנציג הרשות על כך.
בכל חשד לאירוע של ניסיון לפגיעה במידע כנ"ל על הספק להודיע מיד לנציג הרשות ולפעול למניעת 

  הפגיעה ולהסרת הנזק, לפי הוראות נציג הרשות.

  הליכי פיתוח מערכות קריטיות בחצרי הספק.נוהל ת .13
סעיף זה חל רק במידה והספק מבצע עבור רש"ת תחת הסכם זה מימוש של מערכת ממוחשבת קריטית או 

פרויקט חדש, שינוי למכלול במערכת ממוחשבת קריטית או תוספת למכלול במערכת  -חלקים ממנה 
בנוסף לשאר דרישות אבטחת המידע וההסכמים ממוחשבת קריטית. להלן הדרישות. כל האמור להלן בא 

המשנה -שבין רשות שדות התעופה והספק ולא במקומן. כל האמור להלן מתייחס הן לספק והן לקבלני
  מטעמו. הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

 ייכתב מסמך אפיון מפורט שיכלול את כל היבטי אבטחת המערכת הקריטית. 13.1
 יוגדרו אבני דרך לבחינת עמידת הביצוע בהיבטי האבטחה שהוגדרו. בתוכנית העבודה 13.2
מעבר אבני הדרך הנ"ל יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת הקריטית  13.3

 ואחראי אבטחת המידע של רש"ת.
 ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח": 13.4

 וידוא התאמת התכנון והפיתוח לדרישות הלקוח  .א
 בקרת קוד מאובטח   .ב
 ידי מנהל הפיתוח-ידוא ואישור חסימת "דלתות אחוריות" ופרצות אבטחה עלו  .ג
 הגבלת האפשרויות והרשאות הגישה מהיישום לכלל המערכת  .ד
 בקרת הגישה לליבת מערכות ההפעלה  .ה
 בחינת תקינות הקלט.  .ו

לעיל בכלל ואת  12.4באחריות הספק להוכיח ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח" כמוגדר בסעיף  13.5
 .ב. לעיל] בפרט.12.4יצוע בקרת קוד מאובטח [סעיף ב

 סביבת פיתוח, סביבת בדיקות וסביבת ייצור. –סביבות עבודה [לפחות]  3יוגדרו  13.6
מעבר מסביבה לסביבה יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת הקריטית ואחראי  13.7

 אבטחת המידע של רש"ת.
 רא"מ.  לשעבר –היחידה להגנה וסיכול איומי סייבר  .14

ידי היחידה להגנה וסיכול איומי -רשות שדות התעופה נמנית עם מספר גופים במדינת ישראל אשר מונחים על
לשעבר רא"מ. במידה והמערכת נמנית בין המערכות הנדרשות לקבלת התייחסות מגוף זה, או  –סייבר 

יהוו הוראות גוף  שבמערכת יהיו ממשקים למערכות אשר נמנות עם מערכות אשר הוגדרו כמערכות מסוג זה,
זה הוראות מחייבות לגבי המערכת המדוברת ועל הספק יהיה ליתן מענה הולם לדרישות אלו. הדרישות 

 יועברו בהתאם לסוג המערכת ודרישות הגוף המנחה.
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  שמירת סודיות, סדרי ביטחון. -: כתב התחייבות של הספק 1טופס 

  

וי מספר ____________, המועסק בתאגיד אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיה
_________________________, הרשום כחוק, בתפקיד ____________________ והמורשה לחתום 

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

  

  מבוא. .1

ת") והואיל וידיעות ומידע, הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלן "הרשו
(לפי  מידע רגיש / חסוי וחסוי ביותרשהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייוצרו בו עקב ביצוע האמור הינם בגדר 

וכן מידע ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי הממשלה ומוסדותיה) 
ערכות המידע של שב"כ ושל רא"מ), לפיכך אני הח"מ (לפי נהלי אבטחת המידע ומ בסיווג שמור / סודי

 מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:

  דיני הקדמה. .2

  המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההתחייבות כולה.

  תחולת ההתחייבות. .3

יד ובין הרשות, התחייבות זו היא נספח לכל הסכם (לרבות הזמנה), שנחתם או ייחתם בין התאג .3.1
  ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

נספח זה הנו התחייבות כללית לשמירת סודיות וסדרי הביטחון והוא מחייב את התאגיד בכל הקשור  .3.2
  לביצוע אספקת שרותי תקשוב ברשות.

  דיני הנספחים. .4

  התחייבות זה עדיפות.-התחייבות זה, הוראות כתב-במקרה סתירה בין הסכם כלשהו לבין כתב .4.1

התחייבות זה לבין הוראות ברורות ומפורשות בפרק הביטחון - קרה סתירה בין הוראות כתבבמ .4.2
"נספחים ספציפיים"), יקבע האמור  -ובנספחים ספציפיים, שצורפו להסכם ביני לבין הרשות (להלן 

  בפרק הביטחון ובנספחיו.

  שמירת סודיות. .5

רגיש / חסוי / חסוי ביותר ושמור ון הוא אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שהסיווג הכולל של המידע הנד .5.1
  התחייבות זה.-, ואני מתחייב לשמור עליו בסוד לפי הנהלים, הנזכרים ברישא של כתב/ סודי

"החוק"), לידיעת  - (להלן  1977 -אני מתחייב להביא סעיף זה כולו, לרבות חוק העונשין, התשל"ז  .5.2
באמצעות הוראה מפורשת בחוק ו/או ע"י המשנה שלי, לאחר שיאושרו ע"י הרשות, -עובדי וקבלני

 להלן). 6חתימה על טופס מתאים ו/או בכל דרך, שיורה לי נציג הרשות (כמוגדר בסעיף 
  , המובאים להלן:119-ו 118לבי הופנתה לחוק הנ"ל ובמיוחד לסעיפים תשומת  .5.3

  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 

 - שמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמ  א.
(נוסח משולב), ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה,  1958

מאסר שנה  -והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו 
  אחת.

לשם ביצוע החוזה, ואולם תהא זו בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן   ב.
הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא 

  מסר את הידיעה בתום לב.

  גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 

מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך לקבלו, 
סר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של המסמך, מא -דינו 
  מאסר ששה חודשים. -דינו 

לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם  -"ידיעה" 
  המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

  ן ואיתות ומסירה עקיפה.לרבות מסירה ע"י סימו -"מסירה" 

אני מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל  .5.4
התחייבות זה וכן לאחר תום תוקפו ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור -תוך משך תוקפו של כתב

  מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות.
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בות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות לר -  "גילוי"
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 
ות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומקצועית, כתבות מבנקים, מסירת ידיע

  משודרות והרצאות.

ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול בכפוף  .5.5
התחייבות זה ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה, אלא -לכתב

 לתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.אם קיב
 "במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה: .5.6

מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל,  שלא כתוצאה  .5.6.1
 מהפרת התחייבות הספק או צדדים שלישיים.

בות  לשמירת מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך הפרת ההתחיי .5.6.2
 הסודיות.

 מידע אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי. .5.6.3

מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכאה משפטית  מוסמכת  .5.6.4
העניק לרשות שהות מספקת  ובלבד שהספק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו האמור וכן

 להתגונן. 
  להתקיימות איזה מהחריגים לתחולת ה"מידע הסודי", יחול על הספק בלבד.מובהר, כי נטל ההוכחה 

  נציג הרשות. .6

התחייבות זה יהיה המנהל, האחראי על אבטחת מערכות המידע של הרשות או בא -נציג הרשות לצורך כתב
ורך משנה, עמם אני בא בקשר עסקי לצ-כוחו. הוא יעביר לי, לעובדי ו/או לכל מועסק אחר שלי ו/או לקבלן

התחייבות זה ולביצועו -אספקת שרותי המחשוב ברשות, את כל הוראות והנחיות הביטחון, הקשורות לכתב
  לזמן, לפי הצורך.- לצורך אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות, והוראות מזמן

  התחייבות זה.-אין לבטל כתב .7

ר אינם ניתנים לשינוי ו/או לביטול ללא התחייבות זה ו/או כל מסמך או נספח ביטחון אח-ידוע לי, כי כתב
  הסכמה מראש ובכתב של נציג הרשות.

  התחייבות זה.-הפרה של כתב .8

ידי או ע"י מי -התחייבות זה ו/או כל נספח או מסמך בטחוני ספציפי אחר על-הפרת הוראה מהוראות כתב
ה כזה, אהיה צפוי שפועל מטעמי הינה עילה לבטול קשרי העסקיים עם הרשות. כן ידוע לי, כי, במקר

לתביעת נזיקין בגין הנזק, שייגרם כתוצאה מביטול ההסכם. סעיף זה בא בנוסף לזכויות האחרות, העומדות 
  התחייבות זה או לפי כל הסכם אחר בין הרשות לביני.-לרשות לפי כתב

  אחריות התאגיד. .9

חרר אותי מאחריותי למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין כאמור באף אחד מן הסעיפים הנ"ל כדי לש
  הבלעדית בכל נושאי הסודיות וסדרי הביטחון.

  פרוש יחיד ורבים וזכר ונקבה. .10

התחייבות -התחייבות זה בלשון יחיד משמש אף בלשון רבים וכן להיפך. כל האמור בכתב- כל האמור בכתב
  זה בלשון זכר משמש אף בלשון נקבה וכן להיפך.

  הצעות. הכללת דרישות המפרט ומסמכי הליך הזמנת .11

נושאי הסודיות וסדרי הביטחון, הנכללים במסגרת הבקשה לקבלת הצעות, הינם חלק בלתי נפרד מתנאי 
  ההסכם.

  

  ולראיה באתי על החתום ואני מתחייב לנהוג לפי כל האמור לעיל וכמפורט בנספח הביטחון.

  
  __________________      __________________      _________________    

  חתימה  מספר תעודת הזיהוי  שם החותם  
  
  __________________      _________________    

  חותמת התאגיד  תאריך  
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  הצהרה על שמירת סודיות. -השרות - בות של נותןי: כתב התחי2טופס 

  

אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק בתאגיד 
  _________________________, בתפקיד ___________________, מצהיר בזאת:

  

אל (להלן "הרשות") והואיל וידיעות ומידע, הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישר .1
מידע רגיש / חסוי וחסוי שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייווצרו בתאגיד עקב ביצוע האמור הינם בגדר 

(לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי הממשלה ומוסדותיה)  ביותר
נהלי אבטחת המידע ומערכות המידע של שב"כ ושל רא"מ), לפיכך אני (לפי  וכן מידע בסיווג שמור / סודי

  הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:

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

, 119-ו 118לסעיפים  -החוק") ובמיוחד " -) (להלן 1977 -תשומת לבי הופנתה לחוק העונשין (התשל"ז  .3
 המובאים להלן:

  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 

 1958 - היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה התשי"ח   א.
(נוסח משולב) ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר 

  מאסר שנה אחת. -סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו ללא 

בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה, ואולם תהא זו הגנה   ב.
טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את 

  הידיעה בתום לב.

  גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 

 - מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך לקבלו, דינו 
מאסר  -מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של המסמך, דינו 

  ששה חודשים.

כל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם המכילים לרבות ידיעה שאינה נכונה ו -"ידיעה" 
  ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

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

לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל תוך משך תוקפה  .4
לאחר תום תוקפה ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל  של הצהרה זו וכן

  מאת נציג הרשות.

לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות לרבות  -  "גילוי"
מקצועיים, תכניות נתונים, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחריים ו/או טכניים, ו/או 

עסקיות, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת אשראי מבנקים, מסירת 
  ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.

ד, הכול בכפוף להצהרה זו ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסו .5
ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה, אלא אם קיבלתי לכך אישור 

  מפורש ובכתב מנציג הרשות.
  א. "במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה: 

אה מהפרת מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל, שלא כתוצ  ) 1(
  התחייבות הספק או צדדים שלישיים.

  הסודיות.מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך הפרת ההתחייבות לשמירת   ) 2(

  מידע אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי.  ) 3(

ובלבד ה משפטית מוסמכת מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכא  ) 4(
  להתגונן. שהספק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו האמור וכן העניק לרשות שהות מספקת 

  מובהר, כי נטל ההוכחה להתקיימות איזה מהחריגים לתחולת ה"מידע הסודי", יחול על הספק 
  בלבד".  

____, מורשה חתימה של התאגיד, הביא לידיעתי את כל המפורט בכתב אני מאשר כי ________ .6
ההתחייבות לשמירת סודיות וסדרי ביטחון. ואני מתחייב לפעול לפיו וכן לפי הוראות ביטחון, שיובאו 

 לידיעתי מזמן לזמן.
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- אני מתחייב לדווח למנהל מטעם הרשות, לאחראי אבטחת המידע של חטיבת התקשוב וכן ל .7
 ___, מורשה חתימה של התאגיד, על כל תקלה באבטחת המידע של הרשות.__________

  

  ולראיה באתי על החתום, לאחר שקראתי בעיון את הכתוב בהצהרה זו והתחייבתי לנהוג לפיה.

  

  

  תאריך: __________         שם החותם: __________________  חתימה: _______________

  

  נחתם בנוכחות:

  _         שם המאשר: __________________           חתימה: _____________תפקיד: _________
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   נספח שימוש בנכס -' הנספח 
  
  
  

  רשות שדות התעופה       :ב י ן
  1977-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז- תאגיד שהוקם על

  גוריון-, נמל התעופה בן137ת.ד 
  ")הרשותלן: "(לה

  - מצד אחד  -
  

  
  חברת ______________   :ל ב י ן

  שכתובתה: ________________                   
  )   "המפעילאו " "המשתמש(להלן: "

  - מצד שני  -
  

שירותי ניקיון בחוזה למתן  להתקשרות 2016/070/0567/00 פומבי מס'משתמש זכה במכרז וה  ה ו א י ל:
") ומכוחו חתם עם הרשות על חוזה (להלן: המכרז(להלן: " הרשות עבורבנתב"ג, שטיחים 

   ") ;החוזה"

ועל פי תנאי  החוזה נשוא זכייתו  עליו להשתמש בנכס במתקן הרשות אשר ישמש אותו לצורך מתן      ל: י א ו ה ו
  "); המתקןהשירותים נשוא המכרז (להלן:" 

אה הניתנים לו לצורך השימוש בנכס בתקופת החוזה והצדדים מבקשים להסדיר את תנאי ההרש  :ו ה ו א י ל
  ") ;   נספח השימושעפ"י תנאי הנספח החוזי למתן הרשאה לשימוש בנכס (להלן:" 

  

  לפיכך מוצהר, מותנה ומוסכם בין הצדדים כדלקמן:

  

  המבוא .1

  מהווה חלק בלתי נפרד הימנו וייקרא ביחד עימו. לנספח השימושהמבוא   

החוזה. כל הוראה המופיעה בחוזה ואינה מופיעה בנספח השימוש תחול בהתאמה נספח זה ייקרא יחד עם 
  על נספח השימוש. 

  פרשנות .2

  .1981-לחוק הפרשנות, התשמ"א 29יחול סעיף השימוש  נספח על   (א)  

ו/או כדי להשפיע על  וכדי לשמש פירוש לסעיפי נספח השימושאין בכותרות השוליים של סעיפי   (ב)  
  תוכנם.

יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירושים שבצידם אלא אם הקשר הדברים מחייב   נספח השימושב  (ג)  
  פירוש אחר:

דמי "    
  "שימוש

  ידי הרשות מעת לעת;- תשלום עבור השימוש  בנכס כפי שנקבע על

  

דמי "    
  "שירותים

  ;תשלום עבור השירותים הבאים: מיזוג אוויר, שירות ניקיון ושירות אחזקת מבנים

  

נספח "    
  "השימוש

  ;נספח זה המהווה חלק בלתי מפרד מן החוזה 
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  ;1977-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-כללי רשות שדות התעופה שנחקקו על  "הכללים"    

מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות) אותו מפרסמת הלשכה המרכזית   "המדד"    
  לסטטיסטיקה מזמן לזמן;

  המדד"    

  "הבסיסי

  פורט בחוזה.כמ

  

  מנהל המתקן;  "המנהל"    

, והמהווה חלק נספח השימושהמצורף ל וושטח והמפרט המתייחס לנכס, מיקומ  "המפרט"    
  ;1ונספח בלתי נפרד ממנו ומסומן כ

  חשבונית שהרשות מפיקה ושולחת למשתמש; "הפקת חיוב"    

הפרה "    
  "יסודית

החוזים (תרופות בשל הפרת לחוק  6הפרה יסודית של החוזה, כהגדרתה בסעיף 
  ;1970-חוזה), התשל"א

או  נכסה"    
  "הנכס

 פי חוזה זה והכל כמפורט במפרט;-שהועמד לשימושו של המשתמש על מתקןהנכס ב

  חודש למניין הלועזי;  "חודש"    

ריבית "    
  "בסיסית

להוראות  1.1.1.17ריבית חודשית בשיעור ריבית החשב הכללי, כהגדרתה בסעיף 
האוצר, כפי שתהא  מינהל כספי, המפורסם על ידי החשב הכללי בנכס ספר-תכ"ם

  בתוקף ביום התשלום;

ריבית "    
  "פיגורים

  ריבית בסיסית בתוספת מחצית האחוז לחודש;

ריבית "    
  "פריסה

  ריבית בסיסית בשיעור שנתי, בתוספת מחצית האחוז לשנה;

כל אחד מאלה: אחד בינואר, אחד תקופה של שלושה חודשים קלנדריים המתחילה ב  "רבעון"    
  באפריל, אחד ביולי ואחד באוקטובר;

בדצמבר שלאחריו, למעט שנת החוזה  31-שנה המתחילה באחד בינואר ומסתיימת ב  "שנת חוזה"    
  31.12________ומסתיימת ביום ____________  הראשונה, המתחילה ביום 

העניין), המתחילה באחד  ושנת החוזה האחרונה (או שנת ההארכה האחרונה, לפי
 בינואר של אותה שנה ומסתיימת ביום סיום תקופת החוזה או ההארכה, לפי העניין.

  הרשאה לשימוש בנכס .3

פי החוזה -לשם קיום הפעילות עלפעילותו במתקן הרשות מרשה בזה למשתמש להשתמש בנכס לניהול   
שיון ההפעלה שניתן ינספחיו, וכל עוד ר, על נספח השימושבהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים ב

  דין הוא בתוקף. פי - למשתמש על

  השימוש בנכסתקופת  .4

או עם ו של נספח השימוש בנכס היא למשך תקופת החוזה, לרבות סיומה או קצורה תקופת תוקפ  (א)  
  .  דרך אחרת בהתאם להוראות החוזהכל בשל החוזה סיומו 

תקופת החוזה או הפסקת הפעילות מכל סיבה שהיא, לא  המשתמש מצהיר ומתחייב כי בתום  )ב(  
תהיינה לו כל טענות כלפי הרשות בדבר זכויות ו/או השקעות ו/או הוצאות מכל סוג שהוא שהיו לו 

  בקשר לחוזה ו/או לפעילות.
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  שימוש המשתמש בנכס .5

  המשתמש מאשר ומצהיר בזה:    

ימצא שהמשתמש ת ההתחברויות של ציוד כי בדק את הנכס, כמפורט במפרט, לרבות אפשרויו  )1(    
בנכס למקורות החשמל והמים, ומצאם במצב  ולנכון להביא לנכס לצורך הפעילות, וחיבור

  תקין, מתאים והולם את צרכיו, הכל בהתאם לתנאי החוזה ולהוראותיו.

 לתיתםחויב שהוא מ יםכי ההרשאה להשתמש בנכס, היא רק כדי לאפשר לו את קיום השירות  )2(    
  מתקן. שיון כדין המתיר לו את הפעילות בילפי החוזה וכל עוד יש בידו ר

כי ההרשאה שניתנה לו להשתמש בנכס ו/או השימוש בו לא יתפרשו כהענקת זכות כלשהי,   )3(    
המוגנת לפי חוקי הגנת דייר, ו/או כאילו יש לו זכויות של דייר, חוכר או זכות מכל מין וסוג 

וזה, והוא מתחייב בזה שהוא לא יתבע לעצמו זכות כאמור, ומצהיר שהם החורגת ממסגרת הח
  בזה שאינו זכאי לכל הגנה וזכות חוקית כאמור.

כי קביעת התמורה והתשלום לרשות עבור השימוש בנכס וקבלת שירותי מיזוג אוויר, אחזקה   )4(    
ין הרשות וניקיון, אם וככל יינתנו, לא יתפרשו כיוצרי יחסים של חכירה או שכירות ב

  למשתמש.

כי לא שולמו, ולא ישולמו, לא נתקבלו ולא יתקבלו דמי מפתח או תשלום דומה אחר, להוציא   )5(    
  דמי השימוש ודמי השירותים שנקבעו בחוזה בתמורה למסירת השימוש בנכס.

, או כל חוק אחר להגנת דיירים 1972- כי הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב  )6(    
בעתיד, שכוונתם או מטרתם הגנת דיירים, לא יחולו על החוזה ויחסי  קשייחקהקיים כיום או 
  הצדדים מכוחו.

מוגבלת לתקופת החוזה בלבד,  נספח השימוש פי -כי ההרשאה שנתנה הרשות למשתמש על  )7(    
בין הצדדים לחוזה זה חוזה  תייכרלחוזה, וכי בתום תקופת החוזה, ואם לא ב הכל כמפורט

חדש לעניין השימוש בנכס, בדעת הרשות לחזור ולהשתמש בנכסים לצרכיה היא או לצרכים 
אחרים שייראו לה כמתאימים, או להעמידם לרשות משתמשים אחרים לצורך מתן שירותים 

  או פעילות עסקית או שירותים אחרים.

שות תהא בתום תקופת החוזה, או עם סיומו בדרך אחרת בהתאם להוראות החוזה, הר  )8(    
רשאית לתפוס את הנכס כאילו החוזה לא נעשה כלל. ברם, תפיסת הנכס לא תפטור את 

  ט לאחריות הנובעת מתפיסת הנכסים.המשתמש מהאחריות החלה עליו לפי החוזה, פר

  שינוי מקום הנכס .6

ו/או להקטין  במתקןהרשות רשאית להעתיק את הנכס מן המקום המוקצה לו במפרט למקום אחר   (א)  
טחו של הנכס המפורט במפרט, ולהורות למשתמש להשתמש בשטח הנכס האחר ו/או המוקטן מכל ש

פי שיקול דעתה. הנכס האחר יכול ששטחו יפחת או יעלה -סיבה תפעולית, ניהולית או ביטחונית, ועל
  על שטח הנכס המופיע במפרט.

שימוש בנכס ולהשתמש הורתה הרשות למשתמש להשתמש בשטח הנכס המוקטן או להפסיק את ה  )ב(  
לעיל, מתחייב המשתמש להשתמש בשטח הנכס האחר או  )(א6 משנה ףבנכס אחר, הכל כאמור בסעי

יום  30המוקטן ולהעביר על חשבונו, את כל ציודו לנכס האחר או המוקטן שנקבע כאמור, תוך 
הפרה מתאריך מתן ההוראה; האמור אינו מתייחס לתשתיות הקבועות. הפרת הוראה זו מהווה 

  יסודית.

ישלם  המשתמש לרשות את ההפרש בדמי  - עלה שטחו של הנכס החדש על זה של הנכס הקיים   )1(  )ג(  
  יום ממועד דרישת הרשות לתשלום ההפרש בדמי השימוש. 14השימוש תוך 

במקרה ששטח הנכס הוקטן או במקרה ששטחו של הנכס האחר נופל מזה של הנכס הקיים,   )2(    
  אי להחזר ההפרש בדמי השימוש מיום הקטנת השטח בפועל.יהא המשתמש זכ

  הגבלת השימוש בנכס .7

זה  הקבועה בחוזה הפעילותהמשתמש מתחייב להשתמש בכל נכס שיוקצה לשימושו אך ורק למטרת קיום   
  ולא לכל מטרה אחרת שהיא. (ג) לעיל2כהגדרתה בסעיף 
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  התחייבויות המשתמש לעניין הנכס .8

  תחייב בזה:המשתמש מאשר ומ  (א)  

להחזיק את הנכס במצב נקי, טוב, תקין וראוי לשימוש, להנחת דעתו של המנהל או של נציגו   )1(    
  לעניין זה.

לא להוסיף כל תוספת לנכס או לשנות חלק ממנו, ולא להקים ו/או לבנות ו/או להציב ו/או   )2(    
א בהסכמה מוקדמת של להתקין ו/או לקבוע שום מבנה ו/או קיר ו/או דבר ו/או לשפצו, אל

הרשות בכתב ומראש. לכל פנייה להוספה, לשינוי, להקמה, לבנייה וכיוצא באלה יגיש 
המשתמש לרשות תוכניות מדידה, מפרט טכני וכתב כמויות. הרשות לא תישא בתשלום 
הוצאה שהוציא או יוציא המשתמש בקשר לתיקונים, לשינויים ו/או לשיפוצים בנכסים, ולא 

תשלום כל פיצוי עבורם בתום תקופת החוזה, או עם סיומו בכל דרך אחרת, אלא תהא חייבת ב
  אם כן סוכם על כך במפורש בין הצדדים, מראש  ובכתב.

לאפשר לרשות, לנציגיה, ולשליחיה, להיכנס לנכס בכל עת, על מנת לבודקו ולסוקרו ולעמוד על   )3(    
ם הקבועים בחוזה או בכל דין מידת קיום הוראות החוזה ו/או כדי לנקוט את האמצעי

המצריכים כניסה לנכס, לרבות לעניין ביצוע פעולות אחזקה ו/או תיקונים ו/או ביצוע פעולות 
  חירום שונות.

למלא אחר כל התקנות, הכללים וההוראות שניתנו או שיתפרסמו מזמן לזמן על ידי הרשות,   )4(    
ן, לרבות לגבי הימים והשעות שבהם או על ידי כל רשות מוסמכת אחרת, לגבי ניהול המתק

תנוהל הפעילות. המשתמש אחראי לכך שכל עובדיו, משתמשיו והבאים מכוחו ימלאו אחרי כל 
  התקנות, הכללים וההוראות כאמור.

לא לעשות דבר שיגרום נזק, מפגע, מכשול הפרעה לרבים או הטרדה לשלטונות המתקן ולשאר   )5(    
  המשתמשים בנמל.

ת הפעילות בנכס של הרשות ולהשתמש בו, הכל בהתאם להוראות כל דין ולא לפעול לנהל א  )6(    
  פי ההרשאה שניתנה בחוזה ובהתאם לתנאיה.-אלא במסגרת ועל

לא לצבוע, לשים או להציג סימן, מודעה או שלטי פרסום בנכס, או בכל מקום שהוא בנמל או   )7(    
יאושר מטעמו. האמור אינו חל על בנכס, אלא בהסכמת המנהל, בכתב ומראש, ובנוסח ש

שלטים הנושאים את שם המשתמש על נכסים ובלבד שגודלם, נוסחם ומקומות הצבתם תואמו 
  מראש עם המנהל.

הצורך בסיוד ובצבע בנכס ייקבע על ידי הרשות. המשתמש מתחייב בזה לאפשר לרשות לבצע   )8(    
  את הסיוד והצבע ולשתף עמה פעולה בעניין זה.

הוריד ולסלק כל תוספת או שינוי שבוצעו בנכס על ידי המשתמש או מטעמו, או על ידי ל  )9(    
שליחיו, שלא לפי אישור ו/או הסכמת המנהל, ולהחזיר את הנכס, על חשבונו של המשתמש, 

  למצבו הקודם, לכשיידרש לכך על ידי הרשות, בין בתוך תקופת החוזה ובין לאחריה.

שעות, כל נזק שייגרם לנכס, כתוצאה ממעשה או מחדל של  72ך לתקן, על חשבונו, ותו )10(    
  המשתמש, עובדיו, שליחיו או מי מטעמו, או על ידי לקוחותיו.

לנקוט את כל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע שריפות או תקלות אחרות בנכס ו/או  )11(    
מכת לכך לשם במקומות סמוכים בנמל ולמלא אחר כל הוראות המנהל ו/או הרשות המוס

  מניעתן.

לא לאחסן או להחזיק בנכס, לידו או בסביבתו כל חומר העלול להתלקח או להתפוצץ, או כל  )12(    
  חומר אחר שיש בו משום סכנה, אלא בהסכמת המנהל, בכתב ומראש.

לא לבצע בנמל פרסום או פרסומת, מכל סוג שהוא, לרבות באמצעות שלטים, סימנים, מודעות  )13(    
וצא באלה, אלא באמצעות חברת פרסום אשר בינה ובין הרשות נכרת חוזה לעניין הפרסום וכי

בנמל, או חברה אחרת שתבוא במקומה שתקבל הרשאה מהרשות ליתן שירותי פרסומת. 
לכללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר  14המשתמש מתחייב למלא אחר הוראות סעיף 

  .1984- בשדות תעופה), התשמ"ד

לקיים את הוראות הרשות וכל רשות מוסמכת אחרת הקשורים לסדרים ולנהלים של כיבוי  )14(    
  אש או מניעת שריפות.
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לדווח למנהל על כל ליקוי במתקני החשמל ובמכשירים החשמליים בנכס שיש בהם כדי לגרום  )15(    
  למפגע ו/או על כל ליקוי אחר.

אם חל או יחול בתקופת החוזה, וכן את כל שאר לשלם מס עסקים החל על הפעילות בנכס,  )16(    
המיסים, הארנונה, ההיטלים ותשלומי חובה אחרים החלים, אם חלים, ו/או שיחולו בתקופת 

  החוזה על הפעילות ו/או על הנכס ו/או בגינו.

  הפרה של הוראה מהוראות סעיף משנה (א) לעיל מהווה הפרה יסודית.  (ב)  

  השימוש במסגרת הפעילות .9

  המשתמש מתחייב להשתמש בנכס ברמת בטיחות שתהיה להנחת דעתה של הרשות.  )(א  

  לא להחזיק בנכס חפצים וטובין המיועדים למכירה ולא להציעם למכירה.  (ב)  

שבחוזה  לא להשתמש ולא ליתן בנכס ו/או בנמל כל שירות שאינו מהווה חלק בלתי נפרד מן הפעילות  (ג)  
  .נשוא זכייתו במכרז 

משתמש מתחייב שכל תלונה שתוגש לו על ידי המנהל ו/או הממונה מטעמו והמתייחסת לפעילותו ה  (ד)  
  בנכס, תיבדק, תענה ותטופל כהלכה, הכל לפי הוראות המנהל. העתקי התכתובת יועברו לידי המנהל.

  קיום הפעילות בשם המשתמש בלבד .10

לא להשתמש במילים נוספות לשמו ללא המשתמש מתחייב לקיים את הפעילות בנכס בשם המופיע בחוזה, ו  
קבלת אישור הרשות מראש ובכתב, ולא להקים תאגיד אחר לשם השימוש בנכס, ו/או לא לבצע השימוש 

בת של המשתמש, אלא באישורה של הרשות בלבד מראש ובכתב, -אם או חברה-בנכס באמצעות חברת
  ובהתאם לתנאי האישור.

  והיתרים תרישיונו .11

המחייבת קבלת  נספח השימושפי -י כל פעולה, הכרוכה בפעילות ו/או בשירות עלהמשתמש מתחייב כ  
פי כל דין, לא תבוצע על ידו אלא אם אכן קיבל את הרישיון, את -רישיון, היתר או אישור מגורם מוסמך על

הדרושים יהיו  תוהרישיונותוקף. ההיתרים - ההיתר או את האישור בהתאם לאותו דין, ואלא אם הם בני
  פים במשך כל תקופת החוזה. הפרה של הוראת סעיף זה מהווה  הפרה יסודית.תק

  הפסקה זמנית .12

בכל עת שתבוא דרישה מהרשות לפנות את הנכס, מחמת נימוקים ביטחוניים, יהא המשתמש חייב   (א)  
ייחשב כאילו הופסק זמנית או  נספח השימוש ואדם. להתפנות מהנכס  ולסלק מהם את כל ציוד

  מסירת הדרישה כאמור למשתמש ועד לקבלת הודעה מאת הרשות בדבר חידוש ביצועו. חלקית עם

ימים  5נתנה הרשות למשתמש הודעה על חידוש ביצוע, יחדש המשתמש את מתן הפעילות, תוך   (ב)  
  ממתן ההודעה כאמור או כפי שהוסכם אחרת בין המשתמש לרשות.

ב לשלם לרשות עבור תקופת ההפסקה הזמנית של בכל מקרה לפי סעיף זה המשתמש לא יהא חיי  )ג(  
  החוזה את דמי השימוש ואת דמי השירותים.

  התמורה .13

תמורת הרשות שנתנה הרשות למשתמש להשתמש בנכסים לצורך פעילותו מתחייב המשתמש לשלם   (א)  
 כמפורטלהלן, הכל  14ודמי שירותים נוספים כאמור בסעיף דמי שירותים ו בנכס לרשות דמי שימוש

במפרט, למעט במקרים בהם המפרט להלן קובע מפורשות פטור מחיוב מתשלום בדמי שימוש בנכס 
  ו/או מדמי שירותים . 

מס ערך מוסף או כל מס אחר שיתווסף ו/או יבוא במקומו, שיחול בגין תשלום דמי השימוש, דמי   (ב)  
פי החוזה - ום אחר עלהשירותים בנכס, דמי הספקת חשמל, מים, או כל שירות אחר, וכן כל תשל

  ישולם יחד, במצורף ובאותו מועד עם התשלום בגינו הוא משולם.

במועד שנקבע  נספח השימושפי - המשתמש מתחייב לשלם את התשלומים שהוא חייב בהם על  (ג)  
כל  –לתשלומם בחוזה גם אם לא קיבל דרישה לתשלומם לפני המועד הנקוב. לעניין קביעת המועד 

פי החוזה הכוונה היא ל"יום העסקים הבנקאי" של אותו תאריך - תשלום על מקום שנקבע מועד
  .1981-כמשמעו בהוראות נגיד בנק ישראל מכח חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א
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פי החוזה ושלא נקבע לתשלומו מועד בחוזה, - המשתמש מתחייב לשלם כל תשלום שהוא חייב בו על  (ד)  
יום מתאריך הפקת החיוב על ידי הרשות, אלא אם  14חוזה, תוך ב לרבות תשלום דמי פיגורים כאמור

  נקבע אחרת בהודעה.

בחודש הראשון בתחילת כל שנת חוזה  15-מועד התשלום של דמי השימוש ודמי השירותים הוא ב  (ה)  
לכל שנת החוזה מראש, אלא אם קבעה הרשות אחרת, למעט עבור שנת החוזה הראשונה, שלגביה 

  וא מעמד החתימה על חוזה זה ותשלומו מהווה תנאי לחתימת הרשות על החוזה.מועד התשלום ה

 –ביכר המשתמש לשלם את דמי השימוש ודמי השירותים השנתיים בארבעה תשלומים רבעוניים   (ו)  
  של החודש הראשון של כל רבעון, מראש. 15-ישלם כל תשלום רבעוני ביום ה

  יכלול ריבית פריסה כדלקמן:החיוב עבור הפריסה לתשלומים רבעוניים 

1   -  )12  *365/t(  r/12)  +1* (סכום ריבית הפריסה   דמי שימוש ודמי שירותים=
           4  

r – שיעור ריבית הפריסה השנתית  

t –  על.(ה) לעיל) ועד ליום התשלום בפו16מס' הימים מהמועד הקבוע לתשלום (כאמור בסעיף משנה  

מס ערך מוסף כדין, לרבות בגין ריבית הפריסה, ישולם, ביחד, ובמצורף ובאותו מועד של התשלום 
  הרבעוני.

תקבולים ברשות דבר כוונתו לבצע תשלומים רבעוניים, כאמור, ה לראש יחידתעל המפעיל להודיע     
  יום לפני תחילת כל שנת חוזה. 30לפחות 

לחוזה, יחולו שינויים בגודל הנכס  7ה של הרשות, כאמור בסעיף אם כתוצאה, מהפעלת שיקול דעת  (ז)  
יגדלו או יקטנו, לפי העניין, דמי השימוש ודמי השירותים שעל המשתמש לשלמם בהתאם להוראות 
סעיף זה. היה השינוי באמצע שנת חוזה תחול חובת התשלום בגינם למן היום הראשון שבו הועמדו 

  ף זה יחולו, לפי העניין.לשימושו של המשתמש והוראות סעי

פי חוזה זה יתבצע באמצעות הפקדה או העברה בנקאית של המשתמש ישירות לחשבון -כל תשלום על  (ח)  
  הבנק של הרשות, כפי שייקבע על ידה.

  (ח) לעיל מהווה הפרה יסודית.- (א)16הפרת הוראה של כל אחד מסעיפי המשנה   (ט)  

  נוספים  ספקת שירותיםא  .14

תספק למפעיל, בתמורה לתשלום לפי תעריפון תעו"ז לצריכת חשמל חברת החשמל לישראל,  הרשות  (א)  
  את החשמל במקומות השירות, ובתוספת תשלום קבוע.

  הרשות תתקין, על חשבונה, את מוני החשמל במקומות השירות.

מונה מים נפרד הרשות תספק למפעיל, מים, בתמורה לתשלום בגין המים לפי צריכה בפועל.  היה ויש   (ב)  
ישלם המפעיל התמורה בהתאם לקריאת המונה. מקום בו לא קיים מונה מים ישלם המפעיל בגין 
שימוש במים לפי החלק היחסי של שטח הנכס ביחס לכלל הנכסים  שקריאת המונה חלה עליהם 
במשותף. במקרה זה תשלח הרשות הודעת החיוב ותבצע את חלוקת התשלום בין השותפים והודעה 

  ו תחשב כראיה חלוטה לנכונות התחשיב. ז

הרשות לא תספק למפעיל שירותי תקשורת  בנכס (לרבות: טלפוניה, תקשורת מחשבים, תשתיות,   (ג)  
במעגל סגור וכיוצ"ב) . הרשות תחייב את המפעיל  המבקש זאת, לרכוש שירותי  התקורת, טלוויזי

  רטיו יימסרו לידי המפעיל. תקשורת מאת מפעיל התקשרת המורשה במתקן  אשר שמו ופ

  דמי שימוש ודמי שירותים  .15

, מתחייב '1נספח תמורת הרשות שניתנה למשתמש להשתמש בנכס המפורטים במפרט   )1(  (א)  
  המשתמש לשלם לרשות את כל אלה:

, ובהתאם לאזור '1נספח דמי שימוש לשנה, לכל מטר רבוע של הנכס, כמפורט במפרט   ((א))      
  בו נמצא הנכס.

, ובהתאם '1נספח דמי שירותים לשנה, לכל מטר רבוע של הנכס, כמפורט במפרט   ((ב))      
  לאזור בו נמצא הנכס.
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לא שילם המשתמש, במועד שנקבע בחוזה, סכום שהוא חייב בתשלומו לפי החוזה, תחושב   )1(  (ב)  
(ג) לעיל), 2ה הריבית בגין כל יום של פיגור בתשלום לפי ריבית הפיגורים (כהגדרתה בסעיף משנ

  כדלהלן:

 )       *   קרן החוב   =  סכום ריבית הפיגוריםt( ) r  +1/365*  12(  -  1    ((א))      

r - שיעור ריבית הפיגורים החודשית  

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

(ב) זה תשולם בצירוף 18ריבית הפיגורים שעל המשתמש לשלם כאמור בסעיף משנה   ((ב))      
  מע"מ כדין.

חישוב הריבית לגבי כל תקופת הפיגור יתבצע לפי הריבית הבסיסית החודשית הידועה ביום   )ג(  
  התשלום.

הרשות רשאית להכניס שינויים בשיעור ריבית הפיגורים ו/או להחליפה באחרת, ובלבד שהודיעה על   ד)(  
  יום מראש. 30כך בכתב למשתמש 

תשלום ריבית הפיגורים ותשלום ריבית הפיגורים לא יפגעו בזכויות כלשהן, או בתרופה או חובת   ה)(  
  פי כל דין.- ו/או עלנספח פי ה-בסעד אחר שהרשות זכאית להם על

  נספח השימוש הפרת  .16

יהיו כל אחד מהסעיפים שיימנו להלן בגדר הפרה ההפרה שבחוזה בנוסף ומבלי לפגוע באמור בסעיף     
נשוא המכרז, לחלט  תהא הרשות רשאית לבטל את החוזהגם ובגינם ספח השימוש של נ יסודית

  :ערבות נשוא החוזה ולנקוט בכל זכות כלפי המשתמש בהתאם להוראות החוזה

  בנספח השימוש. המשתמש לא שילם את התמורה כמפורט   )1(    

ם נשוא בנכס או שהשתמש בו שלא למטרת השירותיהמשתמש הרשה לאחרים להשתמש   )2(    
  החוזה תוך חריגה  למטרת השירות נשוא החוזה. 

      רשיון ההפעלה שניתן למשתמש, האמור במבוא לחוזה, בוטל ו/או לא חודש כדין.  )3(    

המשתמש לא סלק את ידו מן הנכס ו/או לא פינה את חפציו ממנו למרות שהחוזה למתן   )4(    
  השירותים בא לידי סיומו. 

   

  

  ________המשתמש: _______
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  מפרט הנכסים – 1'הנספח 
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   אחזקהנספח  - 2'הנספח 

  
  ילכל.    1

הנכללים בנכסים המועמדים האמור בנספח זה נוגע להפעלה ותחזוקה של השטחים, התשתיות והציוד 
, ומחסן משרד, חדר מנוחה, מלתחותעל פי הוראות החוזה ונספח ו' שימוש בנכסים ( מפעיל הש ומישל

  ")   וע"פ הרשאת החוזה. הנכסיםשיקראו להלן: "

  הוראות נספח אחזקה זה יתייחסו לכל הנכסים כאמור.

- יבוצעו עלר שא, שלהלן 1המפורטות בטבלה מס' ביחס לנכסים המפעיל לא ישלם בגין ביצוע עבודות אחזקה 
  .1'האמור בנספח השימוש בנכסים כ האמורות נכללת בדמי. עלות ביצוע העבודות ידי הרשות

 )1(שאינן מפורטות בטבלה מס'  המפעיל ישלם בנפרד עבור ביצוע עבודות אחזקה חריגות ,למרות האמור לעיל
נכסים/תשתיות הנכסים , או במערכות תשתית מרכזיות ומשותפות לכלל הנדרשות עקב שימוש בלתי סביר ב

או תיקונים /חריגות של שינויים, התקנות ועבור עבודות  1 או/ו 3המשתמשים בשטחים הציבוריים בטרמינל 
התאמת מבנה הנכס ומערכות התשתית שבו הצורך לו/או לפי דרישת הרשות, עקב  פי הזמנתו-על ,שיתבצעו

  .לצרכי המפעיל 

, פי המקובל ברשות-על/ מערכת תשתית ותכיפותן יהיו  רמת וביצוע הפעולות הנדרשות בכל סוג פריט
  .להלן 2לה מס' ובטב 1וכמפורט בטבלה מס' 

  בין המפעיל ורשות הבין  האחזקההגדרת חלוקת מטלות ביצוע עבודות  -  1טבלה מס' 
  

 'מס  המערכת המתוחזקת  הגוף האחראי לתחזוקה
  רשות ה  המפעיל

כל האחזקה הנדרשת לרכיבים 
בתוך המבנה ולרבות צביעה 

פנימית כנדרש, תיקון אריחי 
  קרמיקה וכדומה

צונית תחזוקת המעטפת החי 
  של הנכס

חלקי מבנה, צבע,  - מבנה
חיפויי דפנות, חיפויי רצפה 
למיניהם, דלתות וחלונות, 

פירזול, גג עליון, גגונים 
  וכיסויים, תקרות דקורטיביות

1.

כל האחזקה הנדרשת לרכיבים 
ידי המפעיל - אשר הותקנו על

לרבות החלפת חלקים פגועים 
או החלפת \ולרבות תיקונים ו

  עה לפי הצורךאו צבי\קטעים ו

לרבות חלקי  ים בחנות הדלפק  
  מתכת, עץ וחומרי בניה

2.

שהותקן  כל הציוד הקבוע והנייד
ידי המפעיל כדוגמת שולחנות - על

  מדפים,וכדעבודה, 

- על ציוד קבוע ונייד שיותקן  
ו/או יימצא  ידי המפעיל

  בנכסים

3.

בתוך  במבנה כל מערכת החשמל
לרבות  הקבוע ו/או הנייד הציוד 

החשמל הראשי, לוחות חשמל לוח 
המפסקים השייכים מישניים, 

  .הקבוע ו/או הנייד לציוד
כל המעגלים הסופיים ונקודות 
  הקצה כולל תקינות ההארקות.

תהא אחראית למתן  תורשה
הזנת החשמל הראשית עד 
  ללוח הראשי של המפעיל

.4  כוחמאור ומערכת חשמל 

אביזרי וגופי התאורה וכל ציוד  
 ונורות"י המפעיל שהותקנו ע קצה

  מיוחדות. 

מערכות התאורה השייכות 
מתקן הכולל נורות ל

  סטנדרטיות 

.5  מערכות תאורה

אחזקת כל ציוד גילוי אש,   
 ,כיבוי אוטומטי וכריזה
לרבות גלאי אש, כיבוי 

אוטומטי בגז, ספרינקלרים, 
מטפים אוטומטיים וידניים, 
  זרנוקים, רמקולים וכדומה

י מערכות גילוי אש, כיבו
  אוטומטי וכריזה

6.
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 'מס  המערכת המתוחזקת  הגוף האחראי לתחזוקה
  רשות ה  המפעיל

.7  ויר ואוורורומערכות מיזוג א יר ואחזקת מערכת מיזוג האו  
פתיחת סתימות הנובעות משימוש 

 בלתי סביר 
  אחזקת מערכת הביוב 

למעט סתימות משימוש 
 בלתי סביר

מערכת ביוב וניקוז
 

8.

עד  מיםאחזקת מערכת ה  
לנקודת הכניסה והחיבור 
   לקווים שבשטח המפעיל

  יםמערכות המ
  (במידה וקיים)

  

9.

אחזקה מלאה של מערכות 
ידי - תקשורת שהותקנה על

  המפעיל

  מערכות תקשורת   
  

10.

טיפול ואחזקה מלאים של 
  המפעיל 

  

ידי - כל ציוד אחר  שסופק על   
  המפעיל

11.

  
  מונעת ופעולות אחזקה תכיפות ביצוע פעולות אחזקה  -  2טבלה מס' 

  
  פי המפורט להלן:-שלעיל יפעל על 1מס'  לההגוף האחראי לביצוע התחזוקה כאמור בטב

  
המערכת   תת המערכת המתוחזקת  תכיפות ביצוע הפעולות המתוכננות

  המתוחזקת
  מס

תיקוני צבע וצביעה כללית לפי הצורך אך לא 
  פי קריאה-ועל פחות מפעמיים בשנה

   .1  המבנה ורכיביו  צבע

חיפויי ריצפה, דפנות   פי קריאה-לעו לפי הצורך
  ותקרות

כיוון צירים ופרזול לפחות אחת  ,פול שימוןטי
  לחצי שנה. צביעה של מתכת צבועה אחת לשנה

  דלתות, חלונות, סורגים

  גגונים וכיסויים  תיקונים וטיפול  יסודי לפי הצורך
   .2  הדלפק ורכיביו  צבע  תיקוני צבע וצביעה כללית לפי הצורך

  חיפויי ריצפה ודפנות  פי קריאה-לעו לפי הצורך

כיוון צירים ופרזול לפחות אחת  ,יפול שימוןט
  לחצי שנה

  דלתות וחלונות

  גגות וכיסויים  תיקונים וטיפול  יסודי לפי הצורך
פי סוגי החומרים והוראות -לתיקונים וטיפול ע

  יצרןה
  מבנה הדלפק

   .3  ריהוט פנימי  כל חלקי הריהוט  לפי הוראות יצרן
   .4  מערכת חשמל   ות כוחמערכ  בדיקה שנתית, תיקון לפי קריאה

   .5  מערכת תאורה  תאורה רגילה  בדיקה שנתית, החלפת נורות ותיקון לפי הצורך
  תאורת חרום  בדיקה תלת חודשית, תיקון לפי הצורך

כיורים וניקוזי ציוד  –טיפול מונע אחת לשלושה חודשים  מערכת ניקוז 
 וביוב

6.   

 11חלק  1220ביצוע אחזקה בהתאם לת.י. 
   לפי קריאה –אחזקת שבר 

מערכות גילוי אש וכיבוי 
 בגז  

אש  - גילוי, 
 וכריזת חירום 

7.   

  עמדות כיבוי ומטפים  בהתאם להנחיית רמ"ח הצלה וכיבוי אש
  ספרינקלרים  בדיקה תלת חודשית

   .8  מיזוג אויר   מערכות מיזוג אויר  בדיקה וטיפול תלת חודשי, חצי שנתי ושנתי
   .9  ד כלליציו  ציוד כללי  לפי הוראות יצרן
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  הנכס ותשתיות הנכס , ציבורייםה םשטחיההתחייבויות הרשות לאחזקת   .2

בו נמצאים  המתחםהרשות תבצע את כל האחזקה, והשירותים הנדרשים בשטחים הציבוריים של   .א
המרכזיות המזינות את המערכות  התשתית. האחזקה תתבצע בכל השטחים לרבות מערכות הנכסים

אחזקה של אותן מערכות ה אתוכאמור בנספח זה לעיל של המפעיל  ושבנכסים שיועמדו לשימ
. אחזקת מערכות 2 - ו 1לעיל בטבלאות מס'  כמפורט, אחזקתם בביצוע מחייבת שהרשותומתקנים 
תתבצע באופן  בנכסים שיועמדו לשימוש של המפעילהמרכזיות והמערכות והמתקנים  התשתית

- פי כללים ומפרטים שיוכנו על-ות. התחזוקה תתבצע עליקבלו הזנות רצופות ותקינ שנכסים כאמור
   ידי הרשות. המפרטים יסתמכו על הוראות היצרנים והקבלנים לגבי מכלולי מערכות וציוד.

המפעיל יודיע לרשות על צרכים מיוחדים של ציוד וחומרים שאותם התקין ואשר בהם הוא עושה   .ב
או בטמפרטורה /הספקים חריגים ודוגמת  ,השירותים מתן לשםהנדרשים לו או אמצעים /שימוש ו

דרישה או /או להגנה על מכשור מסוים ו/מסוימים ו פריטים על כנדרש לשמירת ,שונה מהמקובל
או חום חריגים הנובעים מתפעול מכשירים צורכי חשמל, תאורה \לעמידה בדרישות עומס חשמל ו

ואספקה תקינה של התשתיות  לצורך אחזקה  מוגברת, חיבורים מיוחדים לניקוז וביוב וכדומה
 בו נמצאים הנכסים ע"י רש"ת. למתחם

, והכל ידי אחרים מטעמה- ידי עובדי הרשות ו/או על- שבאחריות הרשות יתבצעו עלעבודות האחזקה   .ג
  .לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות

קלות תפעיל מוקד לניהול הטיפול בתקלות. המפעיל יוכל לפנות למוקד בהודעות הנוגעות לת הרשות  .ד
הטיפול  מצבכדי לברר את י הרשות. המפעיל יוכל לפנות למוקד גם יד- לבמערכות המתוחזקות ע
  .בהודעות שמסר למוקד

בתוך  ידי הרשות-מפעיל מתחייב לסייע, ככל שיידרש, בביצוע עבודות האחזקה המבוצעות עלה  .ה
 הנכסים. 

המפעיל תהיה קטנה  ידי- מתן השירותים עלהרשות תבצע את העבודות שבאחריותה כך שההפרעה ל  .ו
בהקדם  ם,לקדמות ם של הנכסיםתחזיר הרשות את מצב . בסיום ביצוע העבודותככל האפשר

  .האפשרי

  

  התחייבות המפעיל  .3

  המפעיל מתחייב:  

בציוד הקבוע התחזוקה במערכות ופי מפרטים שתאשר הרשות, את כל הוראות - לבצע, במלואן, על  .א
  .2 -ו  1כמפורט בטבלאות מס'  ,פעולות האחזקה את אחריותו לבצע בהםו/או הנייד, ש

 באופן שההפרעות לציבור יהיו קטנות ככל האפשר. האחזקה שהוא מחויב לבצען לבצע את עבודות ב.      

וכמו כן  ,האחזקה ודותב, לשם ביצוע עלנכסיםאפשר לרשות ולבאים מכוחה ומטעמה להיכנס ל  ג.    
  ידי המפעיל.-המבנה המתוחזקים עללאפשר ביקורת על מצב הציוד ורכיבי 

(דוגמת מפגעים  הרשותהתערבות להודיע לרשות בהקדם האפשרי על כל פעולה המחייבת את ד.   
  .בטיחותיים)

. הרשות לא י הרשותיד- לע , מראש,חזקה באמצעות קבלני משנה שלא אושרואלא לבצע כל פעולות ה.     
בפנקס הקבלנים,  םשאינו מורשה, בהתאם לרישותאשר את ביצוע עבודות האחזקה באמצעות קבלן 

לבצע את עבודת האחזקה הרלבנטית ו/או באמצעות קבלן שלא אושר בהתאם להוראות הביטחון 
  לחוזה). 'דנספח המפורטות בנספח הוראות הביטחון (

  

  כללי - אספקת חומרים וחלקים   .4

(כמפורט  כל גוף בתחום אחריותו ל,יפעלו הרשות והמפעיהאחזקה נשוא נספח זה במסגרת ביצוע עבודות 
  כדלהלן: ,לעיל) 1בטבלה מס' 

ידי - ידי הרשות, יסופקו על-עלעבודות האחזקה המבוצעות חומרים והחלקים הדרושים לביצוע כל   .א
 הרשות ועל חשבונה.

ידי -ידי המפעיל, יסופקו על-על עבודות האחזקה המבוצעותחומרים והחלקים הדרושים לביצוע כל ה  .ב
 ל חשבונוהמפעיל וע
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ידי הרשות או המפעיל כאמור לעיל יהיו - כל הציוד, החלקים, האביזרים והחומרים שיסופקו על  .ג
אפשרות להשיג חלקים,  בהעדרחדשים ויהיו זהים לחלקים, לאביזרים ולחומרים המקוריים. 

, חלקים, אביזרים לפי הענייןאביזרים וחומרים הזהים למקוריים, יספקו הרשות או המפעיל, 
ן הישראלי או כל תקן וחומרים תואמים. החלקים והחומרים התואמים יתאימו לדרישות התק

ויבטיחו את פעולתו התקינה של הרכוש המתוחזק. המפעיל יהיה חייב לקבל את אישור  רלבנטי אחר
או לעשות בו שימוש /הרשות לכל חלק, אביזר או חומר שאינו זהה לקיים ואשר ברצונו להתקין ו

  הנמצאת בתחום אחריותו. ת אחזקהצוע עבודכנדרש לבי

שוטף ותקין של  תפעולהמפעיל יספק ויחליף, ככל הנדרש, את החומרים המתכלים כנדרש לצורך   .ד
חומרים מתכלים לחדרי שירותים פרטיים של המפעיל, שקיות כן ו הציוד הקבוע ושל הציוד הנייד

ניקיון כנדרש לניקוי חלקי המבנה והציוד כל חומרי הוניילון לכל פחי האשפה הפנימיים לסוגיהם 
  .הפנימיים

  

  כלי עבודה  .5

בכל כלי העבודה הנדרשים לביצוע  ,לצורך מתן השירותים, יספקו וישתמשו הרשות והמפעיל, כל אחד בנפרד  
 . לא יעשה שימוש בכלים מתכווננים שאינם מותאמים לציודהמתוחזק העבודות. כלי העבודה יתאימו לציוד

לרבות צירים, רצועות, אטמים, ברגים וחלקים  ,ושעלולים לגרום להרס חלקי מבנה ומערכות המתוחזק
  אחרים ובמיוחד בציוד ומערכות בטיחותיים. כלי העבודה יכללו כלי עבודה ידניים וחשמליים כנדרש לביצוע.

  

  האחזקה זמינות שירותי  .6

לתיקון תקלה בטיחותית, ברכיב דעה. דקות מעת קבלת הו 60התגובה תוך  -תיקון תקלה בטיחותית   א.
או ציוד שהינו באחריות המפעיל, יהיה המזמין רשאי לפנות למוקד התקלות של הרשות ולהזמין עובד 

פי -יהיה זמני, וזאת אך ורק למנוע נזק. במקרה של תקלה מורכבת (על הרשות לצורך התיקון. התיקון 
  ידי המפעיל .   -לתיקונה עלשיקול הטכנאי) רשאית הרשות לנתק  את המערכת עד 

, פי חומרת ההפרעה-יבוצע על - במקומות השירות  תיקון תקלות המפריעות למהלך העבודה הסדירה  ב.
. קריסת מערכת כדוגמת מיזוג אויר, תאורה ממועד קבלת ההודעה שש שעות עד שעתייםותוך 

  וכדומה, מערכת שאין לה תחליף, תחשב כחמורה.

שעות. כתקלה רגילה תחשב כל תקלה שאינה גורמת להפסקת  48יבוצע תוך  - תיקון תקלות רגילות  ג.
  .עבודה של ציוד חיוני או ציוד שאין לו תחליף

, אפשרות לתקן את לפי ההקשר תיקון, הרשות או המפעילעל הבכל מקרה בו אין לגוף האחראי   ד.
דת ציוד חליפי לתקופת לרבות העמ פעולה נדרשת,לבצע כל האחראי  התקלה במועד, מתחייב הגוף 

  הזמן שתידרש.

  ולא יאוחר משבוע ימים מהמועד המתוכנן. ,עבודות תקופתיות יבוצעו במועדן  ה.

  

  תיעוד שינויים / עבודות  .  7

בסיום ביצוע עבודות אחזקה ו/או שינויים במעטפת הנכס או, אם תדרוש זאת הרשות לפי שיקול דעתה,   
מי מהנכסים, ימסור המפעיל לרשות את כל הפרטים הרלבנטיים בסיום ביצוע עבודות אחזקה אחרות ב

אודות העבודות שבוצעו על ידו כאמור. הפרטים ימסרו במדיה מגנטית, והשרטוטים שימסרו במסגרתם יהיו 
  ידי הרשות, במדיה מגנטית.-בתוכנת שרטוט בוורסיה אחידה, שתיקבע על

  

  םמתן השירותיבתום תקופת  הנכסיםהערכות למסירה   .8

ואשר הועמדו לשימוש  ,ידי הרשות- האמור להלן נוגע אך ורק לחלקי מבנה, תשתיות וציוד שהותקנו על  
   המפעיל בתקופת החוזה.

מצב המבנה,  בסיור יבדקו בכל הנכסים, יתקיים סיור ההרשאה למתן השירותיםיום לפני תום תקופת  90  א. 
הועמדו לשימוש אשר ו ,ידי הרשות-על") אשר הותקנו הרכוש" :(להלן הציוד הקבועהמערכות ו

סייע לנציגי הרשות לסקור את כל הנדרש יהמפעיל. בסיור ישתתפו נציגי הרשות והמפעיל. המפעיל 
  ביסודיות.

, בין לוכלתבו עשה המפעיל שימוש כאמור. בחינת הרשות  הרשות תבחן ביסודיות את כל הרכוש  ב.   
  :היתר
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ן מצב ריצוף וחיפויי קירות ותקרות, גופי תאורה, לוחות חשמל, ובין היתר יבח ,מצב פיזי של הרכוש  
  יחידות מיזוג אוויר, מערכת מנדפים, מערכת גילוי אש, מערכת כריזה, ריהוט קבוע וכדומה.

יות והרשות תגיש למפעיל את הסתייגויותיה ממצב הרכוש. ההסתייגהאמורות תום ביצוע הבדיקות ב  .ג
  או משימוש בלתי סביר. \אה מנזק במזיד וכל כשל ברכוש שנגרם כתוצ נהלוכלת

וזאת באמצעות כח אדם והשקעה של  ,לבצע את כל המפורט עד לסיום תקופת החוזה שידרוהמפעיל   .ד
 ידרש.יחלקים וחומרים ככל ש

והמפעיל לא ימלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, רשאית הרשות להורות לבצע את  היה  .ה
יה או קבלן אחר מטעמה או בכל דרך אחרת. ההוצאות האמורות יחולו על ידי עובד-העבודה האמורה על

(שייחשבו כהוצאות  15%והרשות תהיה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת  ,המפעיל
הבנקאית שמסר המפעיל  לחלט את הערבותו/או תקורה) מכל סכום שיגיע למפעיל בכל זמן שהוא, 

  לגבותן מהמפעיל בכל דרך אחרת.פי החוזה ו/או -יו עללהבטחת קיום התחייבויות

לאחר תום תקופת  הליקוייםאת תקן לההשתתפות בסיור וביצוע הנאמר בדו"ח, גם במקרים בהם יהיה על המפעיל   .ו
  , לא יוכלו לשמש עילה למפעיל לדרוש תמורה כספית כלשהי.ההרשאה למתן השירותים
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   חריות בנזיקין וביטוחנספח א - 'ונספח 
  

 
 
  

 וכל אדם כללוכן לכל אבדן  שייגרם  לרכושו ו/או לגופו נזק לכלעפ"י דין  באחריותיישא  הקבלן  א.
,  בין אם נזק ")השירותים(להלן: "  מתן השירותיםו/או בקשר עם כדי ו/או  עקב  תוך תאגיד 

ני משנה ו/או על ידי כל אדם ו/או על ידי הקבלן, על ידי קבלנים, קבל מוכאמור ייגרו/או אבדן  
 הקבלן, של לעובדיו לרבות האמור, מכלליות לגרוע תאגיד הפועל מטעמו או בשמו, ומבלי

, למעט בגין נזק שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או לרשות, לקבלנים ו/או לקבלני משנה ו/או לעובדיהם
  .מחדל של הרשות

  
 שלישי, צד וכל הרשות את ועסק על ידו,  וכןמי המ את חשבונו על לפצות בזאת מתחייב הקבלן  ב.

 ו/או עם בקשר ו/או כדי תוך להם שייגרם מנזק כתוצאה להם שיגיעו פיצוי או נזק דמי כל בגין
 פוטר והוא רוע שבאחריותו כמפורט בסעיף א. לעיליוכן בגין כל א השירותים נשוא הסכם זהעקב 
  לנזק כאמור. אחריות מכל הרשות את

  
 לרשות שיגרמו הוצאה, או הפסד נזק כל על הרשות את לפצותלשפות ו/או  חייב היהי הקבלן  ג.

 או הרשות ששילמה הסכום במלוא  כן, לעשות הרשות של הראשונה דרישתה עם מיד כאמור,
 נדרשה או בהם נשאה שהרשות והפסד הוצאה בכל וכן כאמור, לנזק בקשר לשלםנדרשה ש

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

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

  ביטוח: 
  

 הקבלן בין של ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע להבטחת אחריות הקבלן כמפורט לעיל, ומבלי  א.
 על ידי הקבלן על פי חוזה זה, הקבלן שירותיםהה, לפני תחילת מתן ז חוזה פי על ובין דין פי על

הביטוח  תופוליס , אצל חברת ביטוח מקומית ובעלת מוניטין,  את וחשבונ על לקיים מתחייב
  הקבלן"). יכמפורט בנספח "אישור עריכת ביטוחים" (להלן: "ביטוח

  
  על ביטוחי הקבלן יחולו ההוראות הבאות :  ב.
  

 אירוע כל על מיד לרשות ולהודיע  הקבלן, ביטוחי תנאי כל לקיים את חייבהקבלן מת  .1
 שיידרש ככל הרשות עם פעולה לשתף הקבלן מתחייב לתביעה. כן עילה להוות העלול
  למבטחים. להגישה תחליט הרשות אשר ביטוח תביעת מימוש לשם

  
 עריכת הביטוח,  בדבר מבטחיו מאת ימציא הקבלן  אישור תנאי לתחילת מתן השירותים  .2

  ביטוחי הקבלן.לנספח אישור עריכת  בהתאם
הרשות תהיה רשאית למנוע מהקבלן להתחיל במתן השירותים  במקרה שאישור  כאמור 
לא יומצא במועד. מוסכם כי הקבלן יהיה מנוע מלעלות כל טענה כנגד הרשות עקב כך 

  דרש.שלא יתאפשר לו להתחיל במתן השירותים  בטרם המציא האישור כנ
הקבלן מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הביטוח בהתאם לנספח זה, 

   וזאת למשך כל תקופת ההסכם. לפני מועד תום תקופת הביטוח יומייםוזאת לא יאוחר מ
  

מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד או בהתאם להוראות הסכם זה, לא תגרע   .3
ם זה, והקבלן מתחייב לקיים את כל  התחייבויותיו על פי מהתחייבויות הקבלן על פי הסכ

  הסכם זה גם אם ימנע ממנו מתן שירותים בשל אי הצגת אישורים כמפורט לעיל. 
  

 שינויים, בביצוע ו/או לרשות בהמצאתו הקבלן, ידי על הביטוח האמור בעריכת אין  .4
 של התאמתם דברב אישור  להוות כדי הרשות דרישת לפי בפוליסה והרחבות התאמות
   החוזה. לדרישות הביטוח

  
 על כלשהי אחריות יטילו לא כאמור וההתאמות השינויים הביטוחים כן, עריכת כמו

 כל פי על ו/או החוזה  פי על הקבלן של אחריותו את יצמצמו ולא מטעמה, מי או הרשות
  דין.
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 לנכון. שימצא  כפי משלימים או נוספים ביטוחים חשבונו על לערוך רשאי יהיה הקבלן
בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות 
התחלוף כלפי הרשות עובדיה ו/או מנהליה, ובלבד שהוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם 
שגרם לנזק בזדון, ובביטוחי חבויות הפוליסה תורחב לשפות את הרשות עובדיה ו/או 

  למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו. מנהליה בגין אחריותם
  

עובדיה  הרשות תביעה כנגד  או דרישה טענה, כל לו תהיה לא כי  בזהר הקבלן מצהי  .5
לרכושו ו/או לרכוש באחריותו ו/או בשימושו וכן בגין כל נזק  נזק בגיןו/או מנהליה 

 עצמיתה ההשתתפות אלמלא לשיפוי זכאי שהיה (או עבורו לשיפוי זכאי שהקבלן
 והוא בין אם נערכו על ידו ביטוחים ובין אם לאו, ביטוחיו, במסגרת בפוליסה) הנקובה
הפטור כאמור  לנזק כאמור. אחריות מכלעובדיה ו/או מנהליה  הרשות את בזאת פוטר

  לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
  

פוליסה לביטוח לקיים מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותיו של הקבלן   .1  ג.
חבות כלפי צדדים שלישיים בפרט, תפעל הרשות לצרף את הקבלן, על חשבונו,  לביטוח 

צד ג' אותו עורכת הרשות עבור קבלנים וזכיינים הפועלים בשטחה,  לכיסוי  חבות הקבלן  
בקשר עם פעילות הקבלן  על פי הסכם זה, ואת אחריותה החוקית של הרשות  כלפי  צד ג'  
על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) , כביטוח עודף החל מעבר לפוליסה צד שלישי  אותה 
מחויב הקבלן  לקיים כאמור לעיל, וזאת  בגין נזק תאונתי העלול להיגרם לגופו ו/או 
לרכושו של כל אדם או תאגיד. ביטוח זה לא יכסה אחריות צד מן הצדדים כלפי כל אדם 

  יחסי עובד או מעביד.שבינו לבין אותו צד קיימים 
 

  $ דולר ארה"ב לאירוע.  100,000,000  - גבול האחריות בפוליסה זו  יהיה   .2
היה והרשות הצליחה לצרף את הקבלן לביטוח צד ג' שלה כאמור לעיל  תשלח הרשות  

  אישור על צירוף הקבלן כאמור לפי הכתובת הרשומה בחוזה.
  

  $.5000 -בלן ותשולם על ידו לא תפחת ממובהר כי ההשתתפות העצמית שתחול על הק  .3
הקבלן ישא בהשתתפות העצמית על פי קביעת הרשות, במקרה בו מוטלת על הקבלן  

  אחריות לנזק כאמור בחוזה זה ו/או לפי הוראות כל דין.
הקבלן מסכים כי הרשות תהיה רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום אשר יגיע 

  מאת הרשות לספק.
  

 6.25יטוח זה ישלם הקבלן, באמצעות הרשות, השתתפות שנתית בעלות בשיעור תמורת ב  .4
פרומיל מסך התשלומים השנתיים שהרשות חבה בתשלומם לקבלן לפי חוזה זה. התשלום 

ימים מיום שנשלחה דרישת התשלום על ידי הרשות. הקבלן מסכים בזאת  14יהיה בתוך 
  תשלום שיגיע מהרשות לספק.שהרשות תהא רשאית לנכות את הסכום האמור מכל 

 
מוסכם במפורש כי ביטוח זה הינו שיורי ומהווה כיסוי עודף החל מעבר לכל ביטוח   .5

אחריות כלפי צד שלישי אשר הקבלן ערך או התחייב לערוך, וביטוח זה לא יחשב כביטוח 
  משותף לכל ביטוח אשר נערך על ידי הקבלן כאמור.

 
דרישה או תביעה כלפי רשות שדות התעופה ו/או הבאים  הקבלן מוותר בזה על כל טענה,   .6

מטעמה בכל הקשור להיקף הביטוח שיערך על ידי הרשות כאמור, תחולתו ומגבלותיו, 
 יהיה  רשאי לערוך, על חשבונו, כל ביטוח אחר או משלים כפי שימצא לנכון. 

 
ם כדי להוות הקבלן מתחייב להודיע לרשות מיד על כל נזק, תביעה או מקרה שיש בה  .7

יסוד  לתביעה על פי פוליסה זו, ולשתף פעולה עם הרשות  ככל שיידרש על ידה לצורך 
  מימוש זכויות הרשות ו/או הקבלן על פי הפוליסה. 

  
" המצ"ב,  מתחייב הקבלן עריכת ביטוחי הקבלןנוסף לביטוחים המפורטים בנספח "אישור ב  ד.

ביטוח יעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגלערוך 
או שימוש בכלי רכב בגבול   עקב בעלות(לרבות נזק תוצאתי)  גין נזק לרכוש צד שלישי ברכב 

 .רועילא₪  1,000,000 –אחריות אשר לא יפחת מ 
  

אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי חוזה זה, תהא רשאית הרשות, אך   ה.
יבת, לערוך את הביטוחים תחת הקבלן  ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות לא חי
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השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, על חשבון הקבלן, והקבלן מתחייב לשלם לרשות את 
כל התשלומים אשר ביצעה כאמור. אין באמור לעיל כדי להטיל על הרשות חבות כלשהי 

מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר עריכת או לעריכת הביטוחים עבור הקבלן , והקבלן 
    אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.

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

, הינם בבחינת המפורטים בהם אישור עריכת ביטוחים ובכלל זאת גובה גבולות האחריותמ
אשר אינה פוטרת אותו ממלוא חבותו על פי הסכם זה  רית המוטלת על הקבלןדרישה מזע

ו/או תביעה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה  יהא. הקבלן מצהיר ומאשר כי ו/או על פי דין
לגובה גבולות זה , בכל הקשור להיקף הכיסוי הביטוחי ובכלל האו מי מטעמ רשותכלפי ה

 האחריות כאמור. 
  
תחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, הקבלן מ  .ז

 על הקבלן לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הם עורכים ביטוחים נאותים ביחס לפעילותם.
 

מובהר ומוסכם בזאת כי הקבלן נושא באחריות בלעדית כלפי הרשות בגין כל נזק ו/או אבדן   .ח
ב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה מטעם הקבלן, והקבלן יפצה את ו/או הפסד שייגרם עק

הרשות בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה 
כאמור, בין אם נזק ו/או אבדן ו/או הפסד כאמור מכוסים במי מהפוליסות שהתחייב הקבלן 

 לערוך ובין אם לאו.
  

  
  עיף האחריות ו/או הביטוח החלות על הקבלן תהווה הפרה יסודית .של איזה מהוראות ס ההפר
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  הקבלן יאישור עריכת ביטוח - נספח ז' 

  
   ___________ תאריך

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

  7.ד. ת
  70100"ג נתב

  
  .,נ.ג.א
  
 

למתן  ")הקבלן: "ההסכם") ביניכם לבין___________ (להלן: "הלן..................... (ל מיום הסכם  : הנדון
   התעופה שדותעבור רשות (להלן: "השירותים")   שירותי ניקיון שטיחים בנתב"ג

החל מיום _______________ ועד ליום  להלן המפורטים הביטוחים את ערכנו  כי בזאת מאשרים הננו
 שנחתם ,ל"הנ בחוזה כמוגדר  עבור הרשותהשירותים עם  קשרב") תקופת הביטוח______________ (להלן: "

  :כדלקמן, הקבלן לבין בישראל התעופה שדות רשות בין
  
  

  פוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (צד שלישי):
    

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

ין של הקבלן לרבות חבותו בגין הבאים מטעמו בגין פגיעה, אבדן ו/או נזק הפוליסה מכסה את חבותו על פי ד  
מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרשות, לעובדיה ולבאים מטעמה,   - שייגרם לצד שלישי (גוף ו/או רכוש) 

  לרבות בקשר עם מתן השירותים. 
        

י ו/או מחדלי הקבלן ו/או הפועלים מטעמו עובדיה ו/או מנהליה בגין מעשהרשות  הפוליסה מורחבת לשפות את
  .וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת

  
  מעבידים : אחריותביטוח 

  
 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.₪  $20,000,000/5,000,000גבולות האחריות: 

  
 הפוליסה מכסה את חבותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים

  .םבגין פגיעה גופנית ו/או מחלה כלשהי למי מעובדיו תוך כדי או עקב עבודתם במתן השירותי 1980תש"ם 
  

הפוליסה תורחב לשפות את הרשות, עובדיה ומנהליה היה ותוטל עליהם חבות כמעסיקים של מי מעובדי 
  הקבלן.

  
  

  (במידה והקבלן מביא ציוד לשטחי הרשות) ביטוח רכוש וציוד
 

 או התעופה שדות רשות לשטחי המובאבמלוא ערכם  באחריותו ו/או בלןהק בבעלות  רכוש מבטחת הפוליסה 
 ,טבע נזקי ,התפוצצות ,אש ובכללם מורחב אש סיכוניהסיכונים המקובלים, לרבות  כנגד ,באחריותה לשטחים
  .וגניבה פריצה בזדון נזקים ,אדמה רעידת

  
  

  יהיו כפופים להוראות הבאות: הקבלןביטוחי 
   

וכן כלפי כל אדם או גוף עובדיה ו/או מנהליה הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות  .1
או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח.   בכתב לשפותו והתחייב יםשהמבוטח

 ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.
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ביטוח אחר שנעשה על ידכם, ואנו מוותרים על טענה ו/או הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל  .2
  דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.

  
הננו מסכימים לכך שכל סעיף בפוליסות, אם יש סעיף כזה, המפקיע או מקטין או מגביל בדרך  .3

 כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי הרשות.
  
בוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה לא יגרע מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המ .4

 מזכויות הרשות לקבלת שיפוי.
  
ו/או לביטול, אלא אם תישלח לכם הודעה על כך בדואר שינוי לרעה הביטוחים הנ"ל אינם ניתנים ל .5

 יום מראש. 30רשום, 
  
 .בלבד הקבלןה על ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים חל .6

  
הפוליסות המפורטות לעיל לא יפחתו מתנאי פוליסת "ביט" ו/או "פסגה" ו/או "מגדל ביט"  תנאי .7

ו/או "הראל ביט" ו/או "מנוביט" ו/או "איילון ביט" הרלוונטיות למועד עריכת הביטוח או חידושו 
  ו/או כל נוסח אחר המקביל להן.

  
  

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

 בכבוד רב,
    

  __________________                            _______________  
        

 חתימה וחותמת המבטח               שם ותפקיד החותם                                              
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    החוזה נוסח ערבות לקיום - ' חנספח 
  

  לכבוד

  תאריך: ___________                        רשות שדות התעופה

  

  ערבות מס' _______________הנדון: 

  

"), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, לסילוק כל סכום עד החייב(להלן: " 1לבקשת __________________ .1
"), סכום הקרן) (להלן: "(ובמילים: ________________ שקלים חדשים₪ לסך כולל של ___________ 

ניקיון רותי ילמתן שבתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם חוזה 
 "). החוזה(להלן: " _______________בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה, שמספרו  שטיחים

רישתכם בכתב על ידינו לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד קבלת ד .2
"), במהלך שעות פעילות הסניף, אנו נשלם לכם כל הסניף(להלן: " 2שתימסר ב _________________

וזאת מבלי , הערבות סכום על יעלה שלא ובלבד") סכום הדרישהסכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן: "
סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה את שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את 

סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, 
  לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.

בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא נהיה  לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, 2 -ו  1התחייבויותינו בסעיפים  .3
 להלן. 4רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט בסעיף 

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

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

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

כן (כולל ירקות ופירות), כפי שהוא מתפרסם על ידי הלשכה המרכזית מדד המחירים לצר -" המדד"
 לסטטיסטיקה. 

 _______.  2017המדד בגין חודש_______ -" מדד הבסיס"

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

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

 אלה.

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

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

  בכבוד רב,

  

   חתימה   תאריך   כתובת   /חברת ביטוחשם הבנק

  של הקבלן.  שמו המלאיש להשלים את   1
    יש להשלים את כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח .2
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  נספח ט'
  הסעת עובדים לפי הזמנת מזמין השירותשירות של  למתןכתב הרשאה 

  

  אשר נערך ונחתם ב__________, ביום ______ לחודש______, שנת _________

  

  רשות שדות התעופה בישראל    :ב י ן
  ,1977-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז- תאגיד שהוקם על    
  70100גוריון -בן , נמל התעופה137ת.ד.     

  ")הרשות(להלן: "

  

  _______________    :ל ב י ן
  _____  מ.ס ע.מ     
    _______________  

  ")מקבל ההרשאה(להלן: "

  

את שדות ונמלי התעופה בישראל ") מחזיקה, מפעילה ומנהלת, הרשותרשות שדות התעופה (להלן: "ו  הואיל
 גוריון- נמל התעופה בןלרבות , 1977-תשל"זמכוח סמכויות שהוקנו לה בחוק רשות שדות התעופה, ה

   ;")הנמל(להלן: "

(ב) לכללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות תעופה), 15בתוקף סמכותה לפי סעיף   והואיל
,מס' ע.מ:    XXXXXXXXXXXXXלחברת בזה  תנותנהרשות , 1984- התשמ"ד

XXXXXXXXXXXXX   רחוב                   ,XXXXXXXXXXXXX " :מקבל ההרשאה(להלן ,("
הרשאה ליתן את השירות כמפורט בכתב הרשאה זה, לתקופה המפורטת להלן והכל בכפוף ובהתאם 

  זה.לתנאי כתב הרשאה 

  

  כדלהלן: ,לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים

  

  מבוא ונספחים .1

 .ותנאי מתנאיוונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, כתב הרשאה זה המבוא ל .1.1

 המסמכים המפורטים להלן מהווים את נספחי כתב ההרשאה :  .1.2

  . נספח תפעולי  -  נספח א'

  נספח תפעולי הסעות צוותי אוויר במוניות    1- נספח א'

  נספח ביטחון.   -  נספח ב'

  נזיקין .    -  נספח ג'

  ביטוח .   -  נספח ד'

  ערבות בנקאית.   -  נספח ה'

  נוסח דיווח כספי שנתי.      נספח ו'

  נוסח אישור מטעם רואה חשבון מבקר.    ספח ז'נ

  נוסח הוראה לחיוב חשבון.    נספח ח'
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  פרשנות .2

הרשאה נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות בלבד, ואין לעשות ההכותרות בכתב תוכן העניינים ו .2.1
הפניה בכתב הרשאה  לנספח  .אחרת מטרהכתב הרשאה  או לכל בשימוש לצורכי פרשנות  םבה

  הפנייה לנוסח המעודכן ביותר של הנספח כפי שיהיה קיים באותו מועד.  כלשהו משמעה

את כתב הרשאה,  רכיביםבאחד המסמכים המבכתב ההרשאה  לרבות שהוגדר ו/או מונח ביטוי לכל  .2.2
 יםמחייבוהדבקם הדברים  שרהקצוין במפורש אחרת או אם משמעות, זולת אם התהא אותה 

 .אחרת

בין ו/או הרשאה  לבין נספחיו התאמה ו/או דו משמעות בין כתב ה-בכל מקרה של סתירה ו/או אי .2.3
 ו/או בין הוראות כל דין (הניתנות להתנאה) לבין כתב ההרשאה  הרשאה , לבין עצמםהנספחי כתב 

מחויב להוראה המחמירה על מקבל ההרשאה יהיה ו/או נספחיו (להלן, יחדיו: "אי התאמה"), 
ע הרשות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, במפורש מקבל  ההרשאה  מביניהן, אלא אם תקב

 ובכתב.

 למקבל ההרשאה או שהיה אי התאמה  מקבל  ההרשאה גילה מובהר בזאת, כי בכל מקרה שבו   
ישא מקבל  ההרשאה  באחריות לפנות י, ספק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם

עד בכתב, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. ל הוראות לנציג הרשות מייד עם גילויה, על מנת לקבבכתב 
ם של איזה מהתחייבויותיו על פי כתב את ביצוע מקבל  ההרשאה יעכב לקבלת הוראות כאמור, לא 

  ההרשאה אלא אם קיבל מנציג הרשות הוראה אחרת בכתב. 

 אויהיו למונחים המפורטים להלן הפירושים שבצידם, אלא אם הקשר הדברים בכתב ההרשאה  .2.4
 אחרת:  יםמחייב הדבקם

  .3אולם הנוסעים הנכנסים בטרמינל  -  "אולם הנכנסים"

"אולם מקבלי 
  הפנים"

) שבבניין הקרקעי של Gאולם הנוסעים הנכנסים, בקומת הקרקע ( -
  קבל הרחב. הפתוח ל מתחםב 3טרמינל 

  כהגדרתו בפקודת התעבורה ( נוסח חדש); -  "אוטובוס" 

אוטובוס זעיר "
  ציבורי"

  כהגדרתו בתקנות התעבורה (כהגדרתן להלן);  -

  . להלן  5למתן השירותים כמפורט בסעיף ההרשאה בגין תשלום -  " "דמי הרשאה

"דמי הרשאה 
  משולבים "

הרשאה לרשות במהלך תקופת המקבל ההרשאה תשלום אותו ישלם  -
חודשים קלנדאריים מלאים, הכולל את  12שנת חוזה בת  בגין ,שירותים

  שימוש במגרש החניה. , בגין חניה) דמי ii) דמי הרשאה; (iלה: (כל א

מקומות החנייה במגרש החניה  שימוש בלתשלום בגין ההרשאה  -  "דמי חניה"
  .להלן 9.1.2כמפורט בסעיף 

כללי רשות שדות התעופה שנחקקו מכוח הוראות חוק רשות שדות - "הכללים"
ות שדות התעופה  לרבות כללי כללי רש 1977-התעופה, התשל"ז

- גוריון), התשנ"ו-(הסעת נוסעים באוטובוסים זעירים מנמל התעופה בן
1996. 

  מנהל חטיבת שירות לנוסע ותפקידים מיוחדים בנמל התעופה בן גוריון.  -  "הממונה"

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

  .במפורש בחוזה ובנספחיו ובין אם לאו ובין שאוזכר ל, והכומעת לעת

שירות של הסעה מיוחדת המיועדת להסעת עובדי מזמין השירות  -  "השירות"
באוטובוס ו/או באוטובוס זעיר ציבורי ו/או במונית , כהגדרתם בפקודת 

לפי הזמנה תעבורה (כהגדרתם להלן) מהנמל. התעבורה ובתקנות ה
  (כהגדרתו להלן); בכתב ומראש מאת מזמין השירות

"מגרש החניה 
  "6מס' 

במפלס התחבורה הציבורית, בו מוקצים מקומות חנייה  6חניון מספר  -
זמניים לצורך חניית כלי הרכב של בעלי ההרשאה מאת הרשות להסעות 
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נספח בנספח השירות והתפעול, נוסעים בשכר והכל בהתאם וכמפורט 
  ;א'

בית הנתיבות לטיסות פנים ארציות ובינלאומיות בנתב"ג, הידוע  -  "1"טרמינל 
  .1כטרמינל 

 . 3נתב"ג הידוע כטרמינל בית הנתיבות לטיסות בינלאומיות ב- "3"טרמינל 

זה וכל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי כתב הרשאה  -  "כתב ההרשאה"
  מתנאיו.

, מי מקבל ההרשאהמי שמוסמך לחייב בחתימתו, לכל דבר ועניין, את   -  "מורשה חתימה"
  זה;  שמוסמך לחתום בשם מקבל ההרשאה על כתב ההרשאה

             XXXXXXXXXXXXX   חברת  -  "מזמין השירות"

 כל מטרה שאינה עולה בקנה אחד עם מתן השירות נשוא כתב הרשאה -  "מטרה אחרת"
זה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתן שירותים אשר לא 
הוגדרו במסגרת השירות (כהגדרתו לעיל), אלא בהסכמת הרשות מראש 

  ובכתב ובכפוף לכל דין; 

  כהגדרתה בפקודת התעבורה [נוסח חדש]; -  "מונית"

"מנהל במקבל 
  ההרשאה" 

  להלן.  3.2 כהגדרתו בסעיף  -

 אונתב"ג" "
  ""הנמל

  נמל התעופה בן גוריון.  -

פדיון המכירות "
  "ברוטו

 מקבל ההרשאה כל ההכנסות, בכסף או בשווה כסף, להן יהיה זכאי  -
נוספת אותה הוא  ו/או בקשר לפעילותהרשאה בקשר ישיר ו/או עקיף ל

 הכלולה בהרשאה בנמל, וזאת אף אם אינה מסוג הפעילות מקיים
(ובלבד שאינה פעילות המתבצעת במישרין מכוח הרשאה אחרת 

בלבד (ככל שהוא  בניכוי מס ערך מוסף לוהכושהעניקה הרשות למפעיל), 
ללא ניכוי  –ולמען הסר ספק , מוטל ובשיעורו במועד ביצוע כל תשלום)

כל תשלום אחר מכל מין וסוג בו נדרש מקבל ההרשאה לשאת בקשר עם 
, היטלים, אגרות, עמלות וכן הנחות יסיםאה, כגון: דמי חניה מההרש

אותם העניק מקבל ההרשאה ללא אישור הרשות בכתב על פי הוראות 
  כתב ההרשאה.

פקודת "
  " התעבורה

  פקודת התעבורה [נוסח חדש] -

, 3.1.1 בהוראהריבית חודשית בשיעור ריבית החשב הכללי, כהגדרתה - "ריבית בסיסית"
ספר מינהל כספי, המפורסם על ידי החשב - להוראות תכ"ם 3.3סעיף 

 הכללי במשרד האוצר.

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

(כהגדרתה להלן), הרשאה משנות תקופת הקלנדארית כל שנה  -  "שנת הרשאה"
בדצמבר שלאחריו, למעט  31יום בינואר ומסתיימת ב 1יום המתחילה ב

, המתחילה במועד ההרשאההראשונה של תקופת הקלנדארית נה הש
בדצמבר  31(כהגדרתה להלן) ומסתיימת ביום  הרשאהתחילת תקופת ה

(או הרשאההאחרונה של תקופת ההקלנדארית של אותה שנה, והשנה 
בינואר של  1ביום שנת ההארכה האחרונה, לפי העניין), המתחילה 

הרשאה או תקופות פת האותה שנה ומסתיימת במועד סיום תקו
  .ההארכה, ככל שתחולנה, מכל סיבה שהיא

  . 1961- תקנות התעבורה , התשכ"א  - "תקנות  תעבורה" 
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  ייצוג  .3

 נציג הרשות .3.1

   (להלן: "נציג הרשות"). הנמל ברשותמנהל  נוהכתב ההרשאה הרשות לצרכי  נציג .3.1.1

הרשות  לשם כך. ומונו מטעמירשאי לפעול באמצעות גורמים נוספים אשר  נציג הרשות .3.1.2
. הודעה כאמור על אחרים והאמור או להוסיף עלי נציגהרשאית להחליף, מפעם לפעם, את 

 למפעיל.החלפה או הוספה כאמור תישלח בכתב 

מתחייב לשתף מקבל  ההרשאה , באמצעות נציגי מקבל  ההרשאה  (כהגדרתם להלן),  .3.1.3
את כל המידע,  וולהעמיד לרשות, בכל עת ובכל עניין, נציג הרשות וכל מי מטעמופעולה עם 

בהתאם . במועד אשר נדרש לשם כך הנתונים והמסמכים על פי דרישותיהם והנחיותיהם
מובהר, כי לא יהיה כל תוקף לפנייה לגורם כלשהו ברשות, שאינו נציג הרשות בעניין 

  הרלוונטי שלשמו הוסמך, ובכלל האמור: לאישוריו ולהנחיותיו של גורם כאמור. 

 ל  ההרשאה נציג מקב .3.2

 (להלן: "נציג מקבל  ההרשאה"): דלקמןוא כהכתב ההרשאה לצרכי  מקבל  ההרשאה  נציגי

אשר יהווה סמכות עליונה מטעם מקבל  ההרשאה  בכל הקשור בא כוח מקבל  ההרשאה ,  .3.2.1
, מזמן לזמן, את התפקיד של המנהל אצל מקבל  ההרשאה , הוא אותו אדם שימלא לחוזה
הנציג יהיה זמין טלפונית ובמייל עבור הרשות בימי ושעות העבודה . ")(להלן: "הנציג הכללי

יהיה הנציג הבלעדי והמוסמך להתחייב מטעמו של מקבל  ההרשאה  בכל המקובלים ו
 כתב ההרשאה. הקשור ל

את כך שיידע ב, ובלבד נציגי מקבל  ההרשאה מקבל  ההרשאה  רשאי להחליף, מפעם לפעם, את  .3.3
 רשות, מראש ובכתב.ה

והפלאפון וכתובת המייל, הטלפון  פרמסרטי ההתקשרות עם נציגי מקבל  ההרשאה , לרבות פ .3.4
 כתב ההרשאה ויתעדכנו בהודעה מראש ובכתב לנציגי הרשות. לרשות במועד החתימה על  ויימסר

  ההרשאה .4

לא מקבל  ההרשאה  מקבל בזאת מהרשות, הרשאה מקבל ההרשאה והרשות מעניקה בזאת ל .4.1
והניתנת לביטול על פי הוראות כתב ההרשאה (אשר תתבטל  מוגבלת בזמןית, בלעדית, לא ייחוד

למתן השירות  למזמין השירות במהלך  מעיקרה עם ביטול כתב  ההרשאה מכל סיבה שהיא),
 להלן. 5תקופת השירות (או תקופות ההארכה, ככל שתחולנה), באופן ובתנאים הנקובים בסעיף 

להלן,    9.1.2-ו 9.1.1ם כמפורט בסעיפי תשלומיםלרשות   ,הבתמורה להרשאה, ישלם מקבל  ההרשא
וזאת מבלי לגרוע מכל תשלום אותו מחויב מקבל  ההרשאה  לשלם לכל צד שלישי על פי כתב 

 .ההרשאה

 מטרת ההרשאה .4.2

ה (בלבד), למטרת מתן למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ההרשאה ניתנת בזאת למקבל ההרשא
השירות למזמין השירות בלבד. מקבל ההרשאה יישא באחריות לכך שלא יהיה רשאי להעניק כל 

זה לעיל, על  4.2שירות אחר או נוסף שאינם כלולים במסגרת ההרשאה. הפרת איזה מהוראות סעיף 
  ידי מקבל ההרשאה, תהווה הפרה יסודית של כתב ההרשאה . 

  כללי –מקבל ההרשאה הצהרות והתחייבויות  .5

 מקבל ההרשאה מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן: 

שיון תקף מאת משרד התחבורה, על שם מקבל יתנאי לתוקפו של כתב הרשאה זה הוא קיום ר  5.1
באוטובוס ו/או להסעת נוסעים באוטובוס זעיר ההרשאה ולכל תקופת ההרשאה, להסעת נוסעים 

שיון יומצא לרשות במעמד חתימת מקבל ההרשאה על יר. הציבורי ו/או להסעת נוסעים במונית 
  זה. כתב ההרשאה

, והוראות משרד התחבורה,  מקבל ההרשאה ימלא אחר הוראות פקודת התעבורה, תקנות התעבורה  5.2
אחר כל הכללים , וכן אחר הוראות מנהל הנמל, ו/או כל מי  )לרבות מינוי קצין בטיחות התעבורה(

  לעניין זה. שהוסמך על ידי מנהל הנמל
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תנאי לתוקפו של כתב הרשאה זה הוא קיום התקשרות והסדר קבוע בין מקבל ההרשאה לבין מזמין   5.3
השירות וכל עוד הסדר כזה קיים ואסור למקבל ההרשאה לפעול בנמל על פי כתב הרשאה זה לשום 

  מטרה אחרת;

אחר הוראות הנספח  , מקבל ההרשאה ימלאבמסגרת מתן השירותבכל הנוגע לביצוע ההסעות   5.4
  רשות.הלהנחיות  בהתאם, ויפעל  1א' -ו 'א ים, המצ"ב לכתב הרשאה זה כנספחהרלבנטי  התפעולי

מקבל ההרשאה מתחייב ליתן את השירות אך ורק באמצעות אוטובוסים ו/או באמצעות  5.5.1  5.5
    אוטובוסים זעירים ציבוריים ו/או באמצעות מוניות  אשר בבעלותו ו/או בחזקתו.  

העסקתו של אוטובוס זעיר ציבורי אשר אינו רשום בבעלותו של מקבל ההרשאה לצורך מתן   5.5.2
השירות ובמסגרת מתן השירות תהא בכפוף לאישור של המנהל ו/או מי מטעמו מראש 

  ובכתב.

השירות יינתן באמצעות עובדי מקבל ההרשאה, כפי שיסוכם בין הרשות ומקבל ההרשאה   5.5.3
  ן הרשות.ולשביעות רצו

מקבל ההרשאה ידאג לכך שכל עובד שלו או מועסק אחר שיועסק מטעמו במתן השירות   5.5.4
יקרא את כל הכללים, יתודרך על ידי הממונה, ויחתום בפני הממונה כי תודרך, קרא את 

  הכללים והבין את משמעותם.

את האישור  ההרשאה עובד או מועסק אחר בביצוע השירות שלא קיבלמקבל  לא יעסיק  5.5.5
   .מנהלהלהעסקתו במתן השירות מאת 

  חניית כלי הרכב השייכים לבעל ההרשאה ואשר יפעלו במסגרת מתן השירות  5.6

מובהר בזאת, כי כלי הרכב אשר יפעלו במסגרת מתן השירות בנמל יחנו במגרש חנייה מס'   5.6.1
ים של ניהול ותמתן שירידי בעל ההרשאה מאת הרשות ל- , כהגדרתו לעיל, המופעל על6

והפעלת מגרשי החניה לכלי רכב, וכן לקבלת הרשאה למתן שירותים של גרירת רכבים 
(להלן: "מפעיל  מגרש  3גוריון ולרבות בטרמינל - ולמתן שירותי דרך בנמל התעופה בן

  החנייה").

מובהר בזאת, כי הרשות תהא רשאית במהלך תקופת ההרשאה להחליט על מקום חנייה   5.6.2
חומי הנמל ועל מקבל ההרשאה יהא למלא אחר הוראות המנהל ו/או מי מטעמו אחר בת

  באשר לחניית כלי הרכב השייכים לו.

כלי הרכב יחנו במתחם שהוקצה וסומן עבור חניית רכבי ההיסעים ובהתאם לסימון   5.6.3
  המאשר את חניית כלי הרכב.

רת מתן השירות בנמל ישלם בתמורה לחניית כלי הרכב אשר יפעיל מקבל ההרשאה במסג  5.6.4
  להלן.  9.1.2פעמיים האמורים בסעיף -מקבל ההרשאה את תעריפי דמי חנייה חד

, ובכפוף השילוט והפרסום לשירות יעשו על ידי מקבל ההרשאה ועל חשבונו, בתאום עם מנהל הנמל  5.7
  . להלן 8למגבלות המפורטות בסעיף 

את כל המיסים, הארנונות, ההיתרים וכל תשלום מקבל ההרשאה ישלם, במועד שיקבע לתשלום,   5.8
פי כל דין, אם יחולו, בגין מתן השירות או בגין השימוש במקום השירות או בגין - אחר, החלים על

  .היה ויוקצו כאלה למקבל ההרשאה ההחזקה במקום השירות

פי חוק -וצאו עלעל מקבל ההרשאה למלא אחר כל דין, לרבות כללי רשות שדות התעופה שה  5.9.1      5.9
  , הישימים לעניין מתן השירות נשוא כתב הרשאה זה.1977-רשות שדות התעופה, התשל"ז  

מקבל ההרשאה יפעל בהתאם להוראות הרשות או המנהל ו/או מי מטעמו לצורך שמירה   5.9.2
לעיל, ובנוסף יפעל מקבל ההרשאה בהתאם  5.9.1ומילוי ההוראות והכללים כאמור בפסקה 

  ובהתאם להוראות הממונה. 'בהמצ"ב לכתב הרשאה זה כנספח  ספח הביטחוןלהוראות נ

זה, ו/או מהוראות כללי רשות שדות  כתב הרשאהתנאי כלשהו מתנאי הרשאה  מקבלהפר   5.9.3
התעופה תהא הרשות רשאית להתלות את כתב ההרשאה או לבטלו, הכל בהתאם לנסיבות 

בין בהודעה בכתב , רשותה ידי- עלבע לכך ין, אלא אם ההפרה תוקנה תוך המועד שנקיהענ
  פה;- ובין בהודעה בעל

תנאי לתחילת מתן השירות על ידי מקבל ההרשאה הוא שמקבל ההרשאה יחזיק ברישיונות כדין   5.10
הדרושים למתן השירות על ידו ובהתאם להוראות כל דין החלים במועד תחילת מתן השירות 

  ושיחולו במהלך תקופת ההרשאה.
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המצ"ב לכתב ל ההרשאה יפעל במתן השירות, בהתאם להוראות המפורטות בנספח התפעולי מקב  5.11
  זה, לפי העניין. 5, ולהוראות המפורטות לעיל ולהלן בסעיף 'אהרשאה זה כנספח 

המצ"ב לכתב הרשאה זה על מתן השירות יחולו ההוראות הרלבנטיות המפורטות בנספח הביטחון   5.12
ית, לפי שיקול דעתה וככל שיידרש במסגרת הניהול השוטף של כלל . הרשות תהא רשא'בכנספח 

  , לשנות ו/או לעדכן כל הוראה מהוראות הנספחים האמורים.3הפעילות בטרמינל  

לכל דורש, באופן שווה ודומה ובאותה רמת שירות, ליתן את השירות מקבל ההרשאה מתחייב     5.13
   השירות ורמתו, ובהתאם להוראות כל דין. ללא הפליה, בין לטובה ובין לרעה, לעניין טיב

זה מהווה הפרה יסודית של כתב  5הפרת התחייבות מהתחייבויות מקבל ההרשאה לפי סעיף     5.14
  ההרשאה.

 תקופת ההרשאה    .6

ותסתיים ביום מועד חתימת כתב ההרשאה יום ____________ תחל ב הרשאה תקופת ה .6.1
(להלן, א הותלתה תוך אותה תקופה על ידי הרשות וכל עוד ההרשאה לא בוטלה או ל __________

 .  ")ההרשאהתקופת " -" ו  ההרשאה תחילת תקופתבהתאמה: "

לעיל הרשות בלבד תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט  6.1על אף האמור בסעיף  .6.2
 45לבטל את כתב ההרשאה , מכל סיבה, בהודעה מוקדמת בכתב, שתימסר למקבל ההרשאה לפחות 

מצהיר ומתחייב  ימים טרם המועד אותו קבעה הרשות לסיום כתב ההרשאה . מקבל ההרשאה 
הנה זכות המוקנית לרשות, וכי כאמור  כתב ההרשאה ביטול ידוע לו שבזאת באופן בלתי חוזר, כי 

הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר מלטעון כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג בנסיבות האמורות 
הרשאה כך, לרבות טענה בדבר הסתמכותו לקבלת הרשאה למתן שירותים למשך כל תקופת הבשל 

ו/או בקשר עם  הרשאה בקשר עם המקבל ההרשאה וכן טענות שעניינן השקעות אותן השקיע 
 . ההיתכנות

 הרשאה הארכת תקופת הזכות ברירה ל .6.3

, ההרשאה פת פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקו- , עלבלבד תהיה רשאיתהרשות  .6.3.1
חודשים בכל תמהיל  24בתקופה נוספת או בתקופות נוספות, שאורכן הכולל לא יעלה על 

למקבל ימסר יש , וזאת באמצעות כתב הארכה,שתקבע הרשות (להלן: "תקופות ההארכה")
ו/או תום כל אחת מתקופות  הרשאהימים לפני תום תקופת ה 60פחות ההרשאה ל

 . ההארכה, לפי העניין

ידוע לו כי מימוש זכות מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי הרשאה מקבל ה .6.3.2
הברירה כפופה להחלטות ברשות וכי לרשות זכות מוקנית שלא לממש את זכות הברירה 

הוא מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק להארכת תקופת השירות וכי בנסיבות האמורות 
שהן בשל כך, לרבות טענה בדבר הסתמכותו מלטעון כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג 

הרשאה במהלך תקופות ההארכה (כולן או חלקן) וכן טענות שעניינן השקעות הלקבלת 
 . ובקשר עם השירות ו/או בקשר עם היתכנות מקבל ההרשאה אותן השקיע 

עובר לכל אחת מתקופות ההארכה, תהא הרשות רשאית להתנות את מימוש תקופות  .6.3.3
ממנגנוני התשלום וההצמדה שנתיים ו/או בשינוי איזה מי ההרשאה הההארכה בשינוי ד

 הקבועים בחוזה. 

על כל תנאיו והוראותיו, ימשיך לחול גם בתקופות ההארכה, מובהר, כי כתב ההרשאה , .6.3.4
 .אלא אם קבעה הרשות אחרת

 ידוע לו כי עם סיום תקופת ההרשאהמצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי מקבל ההרשאה  .6.4
כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בשל כך, לעיל לא תהייה לו  6.3.1וסעיף  6.1על פי סעיף 

שהיו לו בקשר לכתב ההרשאה ו/או בקשר למתן  ו/או זכויות  לרבות טענות שעניינן השקעות
 השירות.

  ימי ושעות הפעילות  .7

 לוהכופעילות תעופתית בנמל,  בכל ימות השנה ובכל שעות היממה בהם מתקיימתהשירות יינתן,   7.1
   , כפי שיהיו מעת לעת. הרשותלהוראות ובכפוף בהתאם 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל שינוי שיחול במועד מתן השירות, מכוח הוראות הרשות או   7.2
מכוח מגבלות אחרות שיחולו על ביצוע פעילות בנמל, לא יחשב כהפרת כתב ההרשאה על ידי הרשות 
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לא יהווה עילה להפחתת כל תשלום  - למקבל ההרשאה  כל עילה כנגד הרשות, ובכלל זאת  ולא יקנה
  המוטל על מקבל ההרשאה  על פי כתב ההרשאה. 

 גובהמצהיר ומסכים בזאת שלא תהיינה לו כל תביעות ו/או דרישות, לרבות לעניין  מקבל ההרשאה   7.3
 ,המשולמים על ידו לרשות מדמי החנייה,ו/או סכום כל תוספת או הפחתה מוסכמת ל/ החנייהדמי 

  בגין הטלת המגבלות הנוספות כאמור לעיל.

  פרסוםו פרסומת .8

פרסומת ופרסום בנמל, מכל סוג ומין, לרבות באמצעות שלטים, סימנים ומודעות המפרסמות את   8.1
מתן השירות, וכל פרסום או פרסומת אחרים בנמל יתבצעו רק באמצעות מי שמחזיק בהרשאה 

  הרשות למתן שירותי פרסום בנמל. מטעם

אינו חל לגבי שלטים הנושאים את שמו המסחרי לעיל,  8.1בסעיף האמור מובהר כי למען הסר ספק,   8.2
היה ויוקצו כאלה למקבל ההרשאה , ויהיו יוצבו על גבי מקומות השירות מקבל ההרשאה ששל 

ל פרסומת בתוך מקומות השירות . מובהר בזאת, כי ערשותאשר התבתוכן, בגודל, בצורה ובכתב ש
ת (למעט כאמור לעיל בסעיף משנה זה), יחולו הוראו מקבל ההרשאה הנראית כלפי חוץ שאינה של 

  לעיל.  8.1

לכללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר  14מתחייב למלא אחר הוראת סעיף מקבל ההרשאה   8.3
 .1984-בשדות התעופה), התשמ"ד

זה לעיל, על ידי מקבל ההרשאה ל, תהווה הפרה יסודית של כתב  8סעיף  הפרת איזה מהוראות  8.4
  ההרשאה.

  תשלומים לרשות  .9

משולבים  לרשות, דמי הרשאה ישלם מקבל ההרשאה  בתמורה לקבלת ההרשאה למתן השירות  .9.1
 כמפורט: 

 , בתוספתלמזמין השירות השירותמתן מפדיון המכירות ברוטו בגין  5% –השווה לסך    9.1.1
  ;מע"מ כדין

    וגם 

 דמי חניה כמפורט להלן:    9.1.2

 תעריף בש"ח  

  ₪ 15  שעתיים ראשונות או חלק מהן 

כל שעה נוספת ו/או חלק ממנה עד 
  ₪ 6 שעות ראשונות   24

  ₪ 60 תשלום מראש ליממה

כרטיסי מנוי על בסיס מספר 
  ₪ 1,200, ₪ 2,400,  ₪ 4,800 כניסות לפי העניין  

לעיל)  5.6.1זאת, כי דמי החניה שיגבו על ידי מפעיל מגרש החניה (כהגדרתו בסעיף מובהר ב
בגין חניית כלי הרכב השייכים למקבל ההרשאה יקבעו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של 
הרשות. מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי תעריפי החניה אותם תקבע הרשות, מעת 

  יל מגרש החניה לגבות לפי סוג הרכב ואופי החניה;לעת, הינם תעריפי החניה אשר על מפע

להקצות במהלך תקופת מתן השירות ולשם  פי שיקול דעתה הבלעדי- , עלבלבד תהיה רשאיתהרשות   9.2
מתן השירות שטחים ו/או  מקומות שירות, בין אם  דלפק שירות ובין אם משרד בתנאים ובתמורה 

ה שטחים ו/או  מקומות שירות, בין אם  דלפק מקבל ההרשאהוקצו לשיקבעו על ידי הרשות .  
לעיל, דמי  9.1כאמור, ישלם מקבל ההרשאה לרשות, בנוסף לאמור בסעיף   שירות ובין אם משרד

וכל זאת בהתאם לתעריפים הרלוונטיים אשר יהיו שימוש ודמי שירותים בהתאם לנכס שהוקצה לו 
  .ואשר מתעדכנים מעת לעת נהוגים ברשות באותה העת
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   דמי ההרשאה -י תשלום והתחשבנות תנא .10

   תשלום חודשי של דמי ההרשאה  10.1

 תשלומים חודשיים שווים 12 -  , ישולמו ב 9.1.1, בסך הנקוב בגינם  בסעיף דמי ההרשאה  10.1.1
הרשאה (להלן: "התשלום החל מתחילת תקופת הוזאת , קלנדארי חודשלכל  15  -הביום 

  .החודשי של דמי ההרשאה")

לכל חודש יבוצעו הפעולות הבאות שעניינן חישוב ותשלום סך דמי ההרשאה  15 -עד היום ה   10.1.2
  החודשיים, שמקבל ההרשאה חייב בתשלומם לרשות בגין החודש הקודם, כדלקמן:

דוח .לעיל 10.1.2 יגיש  לאישור הרשות קודם למועד הנקוב בסעיףמקבל ההרשאה    10.1.2.1
, וזאת מקבל ההרשאהיון המכירות ברוטו של חודשי המבטא נכונה את סך פד

וכן את תחשיב הסך החודשי של דמי ההרשאה  הקודםהקלנדארי החודש  מהלךב
אותו על מקבל ההרשאה מקבל ההרשאה לשלם לרשות עבור החודש האמור, 

 הסךלעיל (" 9.1.1כשיעור מפדיון המכירות ברוטו, בהתאם להוראות סעיף 
 . ")וברוט המכירות מפדיון החודשי

בשנת ההרשאה הראשונה ובשנת ההרשאה האחרונה (או בשנת ההארכה האחרונה, ככל   10.1.3
חודשים קלנדאריים מלאים, ישולם התשלום החודשי של דמי  12שתחול), שאינן בנות 

ההרשאה כאמור, אך ורק בגין החודשים הקלנדאריים שנותרו לסיומה של שנת ההרשאה 
  הרלוונטית.   

 שנתי של דמי ההרשאה תשלום   10.1.4

בשנת כתב ההרשאה העוקבת לשנת כתב ההרשאה נשוא החישוב, יבוצעו פעולות שעניינן 
חישוב ותשלום סך דמי ההרשאה המשולבים שמקבל ההרשאה חייב בתשלומם לרשות בגין 

  כדלקמן: שנת כתב ההרשאה נשוא החישוב, 

 הפעולות הבאות: יבוצעו לשנת כתב ההרשאה העוקבת, 31.5עד ליום   10.1.4.1

המבטא נכונה את  שנתייגיש לאישור הרשות, דוח מקבל ההרשאה   10.1.4.1.1
 11.3ף , כמפורט בסעימקבל ההרשאה סך פדיון המכירות ברוטו של 

מת וכן את תחשיב הקוד שנת כתב ההרשאה מהלךהלן, וזאת בל
הסך השנתי של דמי ההרשאה אותו על מקבל ההרשאה לשלם 

ההרשאה האמורה, כשיעור מפדיון המכירות לרשות עבור שנת 
 מפדיון השנתי הסךלעיל (" 9.1.1ברוטו, בהתאם להוראות סעיף 

 .")ביוצאים המכירות

מקבל ההרשאה ישלם לרשות או הרשות תשיב למקבל ההרשאה ,   10.1.4.1.2
 לפי העניין, את ההפרש (ככל שקיים). 

  ניהול ספרים, דיווחים, ביקורת ותשלום הפרשים .11

  : את כדלקמןל ההרשאה מתחייב בזמקב

במסגרת מתן השירותים, שיפורט  הכנסותיו לנהל ולהחזיק במשרדיו חשבונות מלאים ומדויקים של     11.1
(לרבות תקופות ההארכה, ככל שתחולנה), את פדיון הרשאה בהם, מדי יום ביומו, בכל תקופת ה

  המכירות ברוטו ליום הרישום. 

רדיו האמורים את כל הקבלות, האישורים, החשבונות, המידע הממוחשב לשמור ולהחזיק במש    11.2
ומסמכים אחרים הנוגעים לרישומים האמורים, לרבות העתקי דיווחים לשלטונות המס, וכל זאת 
במשך תקופת ההתקשרות (על הארכותיה, אם וככל שתהיינה) ושנתיים נוספות מיום סיום תקופת 

  ההתקשרות. 

, דוח כספי חודשי של פדיון המכירות ברוטו קלנדארי ימים מתום כל חודש 15תוך להגיש לרשות,     11.3
 – עד ליום היוגש שחלף, המראה את המפורט להלן (הדוח הכספי הראשון הקלנדארי חודש גין הב

  העוקב לחודש הראשון של תקופת השירות):הקלנדארי חודש ל 15

הסך פירוט כן פי שיידרש על ידי הרשות ופדיון המכירות החודשי ברוטו, לפי פירוט כ  11.3.1
להם זכאית  וכן הסך החודשי מפדיון המכירות ברוטו החודשי מפדיון המכירות ברוטו

 בחודש האמור. הרשות 

לעיל, אישור מהבנק הרלוונטי בדבר ביצוע הפקדה,   11.3ף לצרף לדוח החודשי האמור בסעי  11.3.2
ל הסכום המגיע לרשות, אם מגיע, לפי אותו או העברה ישירה לחשבון הבנק של הרשות, ש
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 בגין החודש נשוא הדיווח.  10.1.1ף דוח, לאחר ניכוי הסכום ששולם לרשות, כאמור בסעי
  להלן.   13.2אין באמור על מנת לגרוע מזכותה של הרשות על פי סעיף 

בנוסח תי, שנכספי  דיווחשלאחר תום כל שנת חוזה,  31.5יום יאוחר מלא  להגיש לרשות,  11.3.3
 "):הדיווח השנתייצוינו כל אלה (להלן: " מסגרתובהמצורף כנספח לכתב ההרשאה , 

 לשנת כתב ההרשאה שהסתיימהמקבל ההרשאה סך פדיון המכירות ברוטו של   11.3.3.1
ליתן במסגרת הדיווח השנתי על בעל ההרשאה . וכן הסך השנתי מפדיון המכירות

 החודשי בשנת ההרשאה  הרלוונטי; ת ברוטופדיון המכירו) לiהמתייחס: (פירוט 
)iiהחודשיים דמי ההרשאה , רשותה החודשיים להם זכאיתדמי ההרשאה ) ל

 השנתיים להם זכאיתדמי ההרשאה ) לiii, וההפרש ביניהם; (ששולמו בפועל
. , וההפרש ביניהםבפועללרשות ששולמו השנתיים דמי ההרשאה , לרשותה

השנתי יכלול גם פירוט לפי חתכים של סוגי  וחדיוהרשות תהיה רשאית לדרוש שה
 וכל פירוט אחר, לפי שיקול דעתה.  שירותים

סך מחזור העסקאות אותן ביצע מקבל ההרשאה במהלך שנת ההרשאה, על פי   11.3.3.2
דוחות מע"מ שהוגשו בגין שנת ההרשאה. מקבל ההרשאה יפרט בכתב, כל חוסר 

על ידו במסגרת הדיווח השנתי לבין  התאמה שיתגלע בין מחזור המכירות שדווח
 זה הנקוב בדוחות המע"מ שהוגשו בגין שנת חוזה. 

על פי דרישת הרשות במסגרת בדיקות ביקורת שוטפות שיערכו על ידה (ככל   11.3.3.3
שיערכו), יפרט מקבל ההרשאה את סך מחזור העסקאות אותן ביצע עם צדדים 

שהסתיימה. במסגרת הפירוט  קשורים (לא כולל מע"מ), במהלך שנת ההרשאה
האמור, ינקוב בעל ההרשאה את פרטי הצדדים הקשורים, היקף העסקאות 

 שבוצעו עימם, מועדיהם והיקפם. 

לדיווח השנתי, יצרף מקבל  ההרשאה אישור מקורי מטעם רואה החשבון המבקר   11.3.3.4
 של מקבל ההרשאה, וזאת בנוסח המצורף כנספח  ז' לכתב ההרשאה . 

 הדוח השנתי יאושר וייחתם על ידי מורשה חתימה  במקבל ההרשאה.    11.3.3.5

של סכום כלשהו הרשות חייבת בתשלומו היה ובעקבות הדיווח השנתי כאמור, תהא   11.3.4
. מובהר, כי מעבר לנסיבות האמורות ריבית בסיסיתהסכום האמור ישא , למקבל ההרשאה

ם מקרה ריבית בסיסית או אחרת מכל לא תהא הרשות חייבת לשלם למקבל ההרשאה בשו
של חייב בתשלומו מין וסוג. היה ובעקבות הדיווח השנתי כאמור, יהיה מקבל ההרשאה 

הלן. ל 14ריבית פיגורים בהתאם להוראות סעיף  הסכום האמורישא רשות, לסכום כלשהו 
מובהר בזאת, כי לא יהיה באמור בסעיף זה על מנת לגרוע מחבותו של מקבל ההרשאה 
לתשלום ריבית פיגורים, בכל מקרה בו התעכב בתשלום כלשהו לרשות, בהתאם להוראות 

ייערך בגין התקופה  , בשני המקרים,(כפי שתהא מעת לעת) חישוב הריבית. להלן 14סעיף 
, למעט בנסיבות בהן שתחילתה ביום האחרון של אותה שנת חוזה ועד למועד תשלום בפועל

ווח השנתי שאז תחושב הריבית בה חייבת הרשות עד התעכב מקבל ההרשאה בהגשת הדי
   של שנת כתב ההרשאה העוקבת. 31.5ליום 

בכל עת, ובכל תדירות שהיא, לרבות חודשית, רבעונית, חציונית ושנתית, למבקר לאפשר   11.3.5
שיתמנה על ידי הרשות לצורך זה, לעיין, לבדוק ולבקר את ספרי מקבל ההרשאה ואת כל 

זה, הקשורים כתב הרשאה סים אליהם, המתייחסים לפעילות נשוא המסמכים המתייח
לדעת המבקר האמור, על פי שיקול דעתו, למתן השירות, לרבות דיווחי מקבל ההרשאה 

  לשלטונות המס השונים ומאזני בוחן של מקבל ההרשאה. 

בתוך דוחות כספיים שנתיים מבוקרים של מקבל ההרשאה  , על פי דרישתה,להגיש לרשות  11.3.6
 ימים ממועד אישורם על ידי הגורמים המוסמכים במפעיל.  30

להמציא לרשות או למבקר מטעמה כל הסבר או מסמך שיידרשו במסגרת בדיקת הדוחות   11.3.7
 שהגיש מקבל ההרשאה.

  זה לעיל, על ידי מקבל ההרשאה, תהווה הפרה יסודית של כתב ההרשאה. 11הפרת איזה מהוראות   11.4

  בגין שטחים ודמי שירותים ימוש דמי שתשלום  .12

שטחים ו/או  מקומות שירות, בין אם  דלפק מקבל ההרשאה ישלם לרשות, בגין ההרשאה לשימוש ב  12.1
, וזאת בתעריפים לתעריפים הרלוונטיים אשר יהיו ודמי שירותים , דמי שימוששירות ובין אם משרד

  .ואשר מתעדכנים מעת לעת נהוגים ברשות באותה העת
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מקבל ההרשאה ישלם לרשות את החלק היחסי של דמי השירותים ודמי השימוש האמורים בסעיף    12.2
, באופן המתאים השטחים ו/או  מקומות שירות, בין אם  דלפק שירות ובין אם משרדזה לעיל, בגין 

  לחלקה של שנת החוזה בה הועמדו השטחים האמורים לרשותו. 

 מו מראש, בראשית כל שנת חוזה (או במועד בו הועמד כל שטח ישולודמי השירותים דמי השימוש     12.3
  ממועד הפקת החיוב על ידי הרשות. 15 -לרשות מקבל ההרשאה), ולא יאוחר מהיום ה 

מקבל ההרשאה יהיה רשאי לשלם את דמי השימוש ודמי השירותים בארבעה תשלומים רבעוניים.     12.4
של החודש הראשון של כל  15 -ום רבעוני ביום ה בנסיבות האמורות, ישלם מקבל ההרשאה כל תשל

  רבעון, מראש, כשכל תשלום כאמור ישא ריבית פריסה כדלקמן:

1 -  )12 *365 /t ( ) r/12  +1 *    (סכום ריבית הפריסה ושירותים דמי שימוש  =  

                                                                   4                        

r - כפי שתהיה במועד הפקת החיוב שיעור ריבית הפריסה השנתית  

t - מס' הימים מהמועד הקבוע לתשלום (כאמור בפסקה זו לעיל) ועד ליום התשלום בפועל  

תקבולים וגבייה ברשות, על כוונתו לבצע תשלומים  אגףעל מקבל ההרשאה להודיע, בכתב, לראש    12.5
  פני תחילת כל שנת חוזה.יום ל 30רבעוניים, לפחות 

(כמפורט  לא שולמו התשלומים הרבעוניים במועד, תחול על כל תשלום רבעוני, ריבית פיגורים  12.6
לעיל ועד למלוא תשלום אותו תשלום   12.4ף , החל במועד לתשלום שנקבע בסעילהלן) 14בסעיף 

 רבעוני בפועל.

  מקבל ההרשאה, תהווה הפרה יסודית של החוזה.זה לעיל, על ידי   12הפרת איזו מהוראות סעיף    12.7

  הוראות כלליות  –תשלומים  .13

מס ערך מוסף לכל תשלום שחובת תשלומו מוטלת על מקבל ההרשאה על פי כתב ההרשאה יתווסף     13.1
ישולם ביחד, במצורף, ובאותו מועד בו ישולם התשלום שבגינו  אשראו כל מס אחר יבוא במקומו, 

  הוא משולם. 

במועד שנקבע  כתב ההרשאה פי - עלבו תשלום שהוא חייב  כלמקבל ההרשאה מתחייב לשלם לרשות     13.2
"המועד שנקבע  -, גם אם לא קיבל דרישה לתשלומם לפני המועד הנקוב. לצורך זה מולתשלו

לתשלום" הוא יום העסקים הבנקאי של אותו תאריך, כמשמעו בהוראות נגיד בנק ישראל שהוצאו 
לא נקבע מועד לתשלום על פי  .1981-לפי חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"אסמכותו  חמכו

על ידי בגינו ממועד הפקת החיוב  15 -לא יאוחר מהיום ה כתב ההרשאה, יבוצע התשלום האמור 
  . הרשות

פי כתב ההרשאה יתבצע באמצעות -מקבל ההרשאה מתחייב שכל תשלום לרשות שהוא חייב בו על    13.3
העברה בנקאית שיבצע מקבל ההרשאה ישירות לחשבון בנק של הרשות, כפי שייקבע על הפקדה או 

הוראה  לצורך ביצוע האמור, ימציא מקבל ההרשאה לרשות, במועד חתימת כתב ההרשאה,ידה. 
בנוסח המצורף כנספח  ח' לחוזה, כשהיא חתומה על ידי בנק מקבל ההרשאה ומקבל  לחיוב חשבון,

ה לחיוב חשבון"). הרשות תהא רשאית לעשות שימוש בזכותה לחייב את ההורא"להלן: ( ההרשאה
מבלי , חשבונו של מקבל ההרשאה על פי כתב ההוראה לחיוב חשבון, על פי שיקול דעתה הבלעדי

ובקשר עם כל תשלום שחובת תשלומו מוטלת על מקבל  שתהא חייבת להודיע על כך למפעיל מראש
  ההרשאה על פי הוראות כתב ההרשאה. 

מקבל תשלומים המוטלים על למען הסר ספק מוסכם ומובהר בזאת, כי שיעורם ו/או סכומם של     13.4
ההרשאה בהתאם להוראות כתב ההרשאה, אינם ניתנים לשינוי ולא יהיו מושפעים ו/או קשורים, 

יסים בין במישרין ובין בעקיפין, משינויים כלשהם (הגדלה, הקטנה או ביטול) שיחולו, אם יחולו, במ
ו/או בהיטלים, ישירים ו/או עקיפים, החלים על מתן השירות (הכול למעט אם נקבע אחרת ובמפורש 
בהסכם זה), ומקבל ההרשאה מצהיר ומתחייב בזאת, מראש ובמפורש, כי הוא מוותר על כל טענה 

 ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בעניין מהעניינים המפורטים לעיל ובכל הכרוך בהם.

זה לעיל, על ידי מקבל ההרשאה, תהווה הפרה יסודית של    13.1-13.3הפרת איזה מהוראות סעיפים     13.5
  כתב ההרשאה.

  דמי פיגורים .14

, סכום שהוא חייב כתב ההרשאה מקבל ההרשאה, במועד שנקבע במקבל ההרשאה לא שילם   14.1
פי ריבית הפיגורים, בתשלומו לפי כתב ההרשאה, תחושב הריבית בגין כל יום של פיגור בתשלום ל

  כדלהלן:
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14.1.1    1  -  )12  *365/t( ) r  +1קרן החוב = סכום ריבית הפיגורים *  (  

r - גורים החודשיתישיעור ריבית הפ  

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

בצירוף  לשלם כאמור בסעיף זה לעיל תשולםמקבל ההרשאה ריבית הפיגורים שעל   14.1.2
  מע"מ כדין.

הרשות רשאית לבצע שינוים בשיעור ריבית הפיגורים ו/או להחליפה באחרת, ובלבד שהודיעה על כך   14.2
  יום מראש. 30 מקבל ההרשאה בכתב ל

חובת תשלום ריבית הפיגורים ותשלום ריבית הפיגורים לא יפגעו בזכויות כלשהן, או בתרופה או   14.3
  פי כל דין.-פי כתב ההרשאה ו/או על-ם עלבסעד אחר שהרשות זכאית לה

כפי שתהיה מעת לעת במהלך  ,חישוב הריבית לגבי כל תקופת הפיגור יתבצע לפי הריבית הבסיסית  14.4
 .תקופת הפיגור

יסודית של כתב  לעיל, על ידי מקבל ההרשאה, תהווה הפרה 14.1  הפרת איזה מהוראות סעיף  14.5
  ההרשאה.

  ערבות בנקאית .15

להבטחת קיום כל התחייבויותיו של מקבל ההרשאה על פי כתב ההרשאה, יפקיד מקבל ההרשאה     15.1
, ערבות בנקאית מבנק בישראל, הרשאהבידי הרשות, עם חתימת כתב ההרשאה ומדי כל שנת 

ועד למדד הידוע ת הבנקאית של הערבומדד הבסיסי מהבלתי מותנית וצמודה למדד (אוטונומית, 
 אשר הופקו(בתוספת מע"מ)  החיובים(שליש) מסך כל  1/3- במועד התשלום על פיה) בסכום השווה ל

בנוסח . הערבות הבנקאית תהא , הכול בתוספת מע"משל, אך לא פחות מסך שחלפה ההרשאהשנת ב
לבקשת מקבל ההרשאה ותינתן לטובת הרשות (להלן: "הערבות ההרשאה,  ה' לכתבהמצורף כנספח 

  הבנקאית"). 

מקבל ההרשאה מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהפקדת הערבות הבנקאית במועד האמור לעיל הנה תנאי     15.2
  .לקבלת ההרשאהיסודי 

שנת  ההרשאה , החל מהרשאהכל שנת הרשאה למוסכם בזאת שסכום הערבות הבנקאית בתקופת ה    15.3
בשנת  מסך החיובים (כולל מע"מ), אשר הופקו 1/3 –כום השווה ל השנייה, יחושב בהתאם לס

לעיל (לאחר עדכונו למדד כמפורט בסעיף  15.1 , אך לא פחות מהסך הנקוב בסעיף ההרשאה הקודמת
  .האמור)

חודשים ממועד הוצאתה או  15 -נקאית, לכל אחת משנות  ההרשאה, יהיה לתוקפה של כל ערבות ב    15.4
  (על הארכותיה, אם וככל שיהיו), לפי המוקדם. הרשאהימים לאחר תום תקופת ה 90 -עד ל 

על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות, מקבל ההרשאה לא מילא איזה מהתחייבויותיו על ובמידה     15.5
שילם איזה מהתשלומים בהם הוא חייב על פי כתב ההרשאה, תהא  פי כתב ההרשאה, לרבות לא

הרשות רשאית לחלט את הערבות הבנקאית, כולה או מקצתה, ולגבות את כספיה, מבלי הצורך 
  .להיזקק לפנייה לערכאות, לבוררות או למו"מ משפטי כלשהו

ו של הערבות השתמשה הרשות בזכותה לגבות את כספי הערבות הבנקאית או סכום כלשה    15.6
הבנקאית, יהא מקבל ההרשאה חייב לחדש את הערבות הבנקאית הרלבנטית או להשלים כל סכום 

) ימים מהיום בו קיבל מקבל 7שהיה חלק מהערבות הבנקאית לפני הגבייה האמורה, תוך שבעה (
  ההרשאה הודעה שהרשות גבתה את הערבות הבנקאית או כל סכום ממנה.

, ומקבל ההרשאה מילא את כל התחייבויותיו בקשר עם כתב ההרשאה, הרשאההסתיימה תקופת ה    15.7
 תחזיר הרשות למפעיל, לפי שיקול דעתה, את כתב הערבות הבנקאית בתום תוקפו. 

מוסכם בזאת שאין בגובה הערבויות הבנקאיות כדי לשמש כל אינדיקציה, הגבלה או תקרה     15.8
  להתחייבויותיו של מקבל ההרשאה.

פי - האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות אחרת שישנה בידי הרשות לפי כתב ההרשאה האמור או על    15.9
 כל דין.

לעיל, על ידי מקבל ההרשאה, תהווה הפרה  15.6-ו 15.3-15.4, 15.1הפרת איזה מהוראות סעיפים  15.10
  יסודית של כתב ההרשאה.
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  אחריות בנזיקין לגוף ולרכוש .16

, וזאת מבלי לגרוע כתב ההרשאהלבנספח המצורף אחריות לנזיקין כמפורט ישא במקבל ההרשאה     16.1
  משאר חובותיו ו/או זכויות הרשות על פי הוראות חוזה זה ו/או על פי דין. 

זה לעיל, על ידי מקבל ההרשאה, תהווה הפרה יסודית של כתב   16הפרת איזה מהוראות סעיף     16.2
  ההרשאה. 

  ביטוח .17

 בנספח ד' המצורףא בחובות הביטוח וכן ימציא לרשות אישורי ביטוח כמפורט שימקבל ההרשאה י  17.1
מובהר, כי מקבל ההרשאה יחויב בתשלום בגין דמי השתתפות בביטוח, בשיעור . כתב ההרשאה ל

הנקוב לשם כך בנספח הביטוח ואישורי הביטוח, וזאת מסך הכולל של דמי ההרשאה, אותם נדרש 
זה לעיל, על ידי מקבל ההרשאה,  17שאה. הפרת הוראות סעיף לשלם על פי הוראות כתב ההר

  תהווה הפרה יסודית של כתב ההרשאה.   

  ביטול כתב ההרשאה .18

 ביטול כתב ההרשאה על ידי הרשות בגין הפרת כתב ההרשאה על ידי מקבל ההרשאה

ל דין, תהיה מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי כתב ההרשאה ו/או על פי הוראות כ  18.1
בנסיבות בהן הפר מקבל ההרשאה הוראה מהוראותיו, רשאית לבטל את כתב ההרשאה הרשות 

(או חלק ממנו) רשאית לבטל את כתב ההרשאה ימים וכן תהיה  14באמצעות הודעה מוקדמת של 
בנסיבות בהן הפר מקבל ההרשאה, הפרה יסודית, הוראה מהוראותיו, באמצעות הודעה מוקדמת 

 ם (הכול במידה וההפרה לא תוקנה במהלך תקופת ההודעה כאמור).ימי 7של 

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי כתב ההרשאה ו/או על פי הוראות כל דין, תהיה   18.2
  : גם בכל אחת מהנסיבות המתוארות להלןאת כתב ההרשאה מיידית רשאית לבטל הרשות 

לפרוע את חובותיו לצד שלישי כלשהו, לרבות הגעה  יכולתו-מקבל ההרשאה הודה באי  18.2.1
 להסדר נושים או הצעה להסדר נושים כאמור.

נגד מקבל ההרשאה הוגשה בקשה לצו פירוק או הוצא צו פירוק, או מונה לו מפרק זמני או   18.2.2
כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים קבוע, או הוגשה בקשה לצו כינוס או ניתן צו 

על כל רכושו או חלק ממנו, או הוגשה בקשה לצו להקפאת הליכים או על ניתן צו כינוס 
, או כל בקשה או צו או מינוי בעל רעוןילחדל פשמקבל ההרשאה הפך או להקפאת הליכים 

השלכות דומות, והתקיים אחד מאלה: מקבל ההרשאה לא הגיש בקשה לביטול הבקשה או 
גשת בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת הצו או המנוי תוך הזמן הנקוב בחוק לה

ימים או בקשת הביטול שהגיש מקבל ההרשאה נדחתה בפסק דין או  60בתוך  -בקשה כזו 
 החלטה חלוטים.  

הוטל עיקול, זמני או קבוע, על רכושו של מקבל ההרשאה, או על חלק מהותי ממנו, או   18.2.3
ל ההרשאה או חלק מהותי ממנו, והתקיים שנעשתה פעולת הוצאה לפועל לגבי רכוש מקב

אחד מאלה: מקבל ההרשאה לא הגיש בקשה לביטול העיקול או פעולת ההוצאה לפועל תוך 
בתוך  - הזמן הנקוב בחוק להגשת בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו 

 וטים.  ימים או בקשת הביטול שהגיש מקבל ההרשאה נדחתה בפסק דין או החלטה חל 60

- נפתחו הליכים לפירוק מרצון של מקבל ההרשאה, למעט הליכים לשם מיזוג או ארגון  18.2.4
 מחדש בתנאים המאושרים על ידי הרשות. 

כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע, בעבירה על מנהלו הכללי ו הרשעת מקבל ההרשאה,   18.2.5
 ,[ריגול] 112, [בגידה] 100: 1977 – פי איזה מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין,  התשל"ז

[ניסיון לחבול בחומר  330, [ניסיון לרצח] 305, [רצח] 300, [שוחד] 290-291, [עדות שקר] 237
[מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות  422-425, [תקיפת עובד ציבור] 383, נפיץ]

ו/או עפ"י א משרה בכיר] מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נוש
 .  1957 –חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח 

  המחאת זכויות וחיובים .19

או  ןהסב לאחר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי כתב ההרשאה, כולהעביר, לרשאי לאינו  מקבל ההרשאה
לשעבד לאחר כל  וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור או להמחות אובתמורה או שלא בתמורה,  ן,חלק

זכות שיש לו על פי כתב ההרשאה, אלא איזו לעשות עסקה כלשהי בו/או זכות או חובה לפי כתב ההרשאה 
 רשות. יובהר, כי הועל פי התנאים והמגבלות אותם נקבה לשם כך בכתב בכתב ומראש רשותבהסכמת ה

הא תבלעדי מבלי שהמוחלט וה הלסרב לבקשת מקבל ההרשאה כאמור על פי שיקול דעת תהא רשאית
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 ומקבל ההרשאה מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. הלנמק את סיבת סירוב תחייב
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל הסבה ו/או העברה ו/או מסירה ו/או המחאה ו/או שעבוד אותה בצע 

בטלות ומבוטלות מעיקרן ולא מקבל ההרשאה ו/או כל מי מטעמו שלא על פי הוראות כתב ההרשאה, יהיו 
  18יהיה להן כל תוקף אלא אם ניתן לשם כך אישור מפורש של הרשות, בכתב. הפרת איזה מהוראות סעיף 

  זה לעיל, על ידי מקבל ההרשאה, תהווה הפרה יסודית של כתב ההרשאה.

  מועסקי מקבל ההרשאה .20

ו/או מועסקים אחרים, אחראים,  מקבל ההרשאה מתחייב להעסיק, לצורך מתן השירותים, עובדים  20.1
אחר במסגרת האמור, ימלא מקבל ההרשאה ל בהתאם להנחיות הרשות. ומיומנים, בעלי ניסיון, הכ

  ביטחון. הובנספח תפעולי כל ההוראות הרלבנטיות המפורטות בנספח ה

ועסקים מקבל ההרשאה מצהיר בזה שידוע לו שאין בחוזה כדי להקנות לו או למי מעובדיו או מהמ   20.2
על ידו זכות לקבלת רישיונות כניסה לשטחים המוגבלים בכניסה בנמל, ורישיונות כאמור יינתנו 

לסרב לתת לעובדיו ו/או  תהיה רשאית הרשותבהתאם לצורך ובכפוף להוראות נספח הביטחון. 
למורשיו של מקבל ההרשאה רישיון כניסה לשטחים המוגבלים בכניסה בנמל, או לבטל או להתלות 

  ישיון כאמור שניתן לעובדיו ו/או למורשיו של מקבל ההרשאה, אם ניתן כזה. ר

כל אחד מעובדיו ו/או מהמועסקים על ידו הנמל לדרוש ממקבל ההרשאה להוציא מ תרשאי רשותה  20.3
לעיל, זה   הוראה כאמור בסעיף  רשותה נהמקבל ההרשאה מתחייב, כי משנת. במתן השירותים
השירות הרלבנטי של כל עובד או מועסק כאמור, וזאת, תוך תקופת הזמן נמל תיאסר כניסתו ל
  , ומבלי שהרשות תשא בתשלום פיצויים כלשהם בגין האמור.הרשותהנקובה בדרישת 

ורך כעובדיו מקבל ההרשאה מצהיר כי כל מי שיועסקו על ידו לצורך מתן השירותים, ייחשבו לכל צ   20.4
או כשליחיו, ויועסקו על ידו ועל חשבונו הוא, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות 

מקבל ההרשאה מתחייב למלא, במשך כל תקופת ההתקשרות, במסגרת האמור, מיחסיו עימהם. 
רבות לגבי כל עובדיו ו/או לגבי מי שיועסק על ידו במתן השירותים, אחר האמור בדיני העבודה, ל

אחר האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התיאום של הארגונים 
תוקף בענף המתאים, או כפי -הכלכליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר

  פי הסכמים אלו.- שהסכמים אלה יוארכו או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי הרחבה שהוצאו על

מתחייב להיות אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו  מקבל ההרשאה    20.5
במתן השירות ו/או בקשר למתן השירות, בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרם להם, בין במישרין ובין 
בעקיפין, כתוצאה מתאונה או מנזק שאירע בעת מתן השירות, או בעת כל פעילות הקשורה במתן 

בל ההרשאה מצהיר כי יקיים פוליסת ביטוח מעבידים, ו/או פוליסה אחרת השירות לצורך כך מק
  המבטחת את העובדים מטעמו כמפורט בנספח הביטוח.

פי כתב ההרשאה, ואין לראות - מקבל ההרשאה משמש כקבלן עצמאי במתן השירותים על מובהר, כי   20.6
יגיהם ו/או למי שהם מינו ו/או פי כתב ההרשאה לרשות ו/או למנהל ו/או לנצ- בכל זכות שניתנת על

למי הפועל בשמם ו/או מטעמם, לפקח ו/או להתערב בכל צורה במתן השירות, אלא משום אמצעי 
להבטחת ביצוע הוראות כתב ההרשאה במלואן, ולא תהיינה למפעיל ולכל עובדיו ו/או מי 

אים מהרשות לכל המועסקים על ידו במתן השירות, כל זכויות של עובדי הרשות, והם לא יהיו זכ
תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע כתב ההרשאה או הוראה שניתנה על פיו, או 

  בקשר עם ביטול או סיום כתב ההרשאה, מכל סיבה שהיא.

שום דבר האמור בחוזה לא יתפרש כמסמיך את מקבל ההרשאה להופיע בשם הרשות או מטעמה,    20.7
 הרשות בעניין כלשהו או למטרה כלשהי. או כמקנה לו מעמד של נציג

לעיל, על ידי מקבל ההרשאה, תהווה הפרה  20.7,  20.5 20.4,  20.1הפרת איזה מהוראות סעיפים    20.8
  יסודית של כתב ההרשאה.

 העדר בלעדיות .21

מובהר בזאת במפורש, כי למקבל ההרשאה לא תינתן בלעדיות בביצוע איזה מההתחייבויות נשוא 
ם או חלקם, ובכלל האמור: הרשות תהיה רשאית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ההרשאה, כול

והמוחלט לספק איזה מהשירותים נשוא ההרשאה בעצמה ו/או ליתן הרשאה/ות, מכל מין וסוג שהיא/הן, 
לצדדים שלישיים, למתן השירותים האמורים ו/או למתן שירותים דומים ו/או תחליפיים, בכל שטח 

ל ומקבל ההרשאה מוותר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות משטחי הנמ
   .כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך
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  ויתור  .22

על פי כתב ההרשאה או על פי כל דין, או  הלא תחשב כויתור על איזו מזכויותיהרשות שום התנהגות מצד 
, אלא אם כלשהואי קיום תנאי להפרה או  ולאיז האו כהסכמה מצד כשינוי תנאי מתנאי כתב ההרשאה,

לסטות מהוראות כתב ההרשאה במקרה מסוים, לא  הרשותנעשו בצורה מפורשת ובכתב. הסכמת אלה 
בזכויות הניתנות לה לפי  הרשות התהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש

לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות כתב ההרשאה במקרה מסוים, אין 
  זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי כתב ההרשאה.

  ממצה  כתב הרשאה  .23

כתב ההרשאה מכיל, מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים.  כל הבטחה, הצהרה, חוזה 
ו על ידי הצדדים לפני כריתת כתב ההרשאה, ואשר לא בכתב או בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעש

, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה או בחוזהבאו לידי ביטוי 
.  כל שינוי בחוזה יעשה באמצעות הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם

ודפס בכתב, וייחתם על ידי שני הצדדים באמצעות מורשי החתימה מסמך נפרד מכתב ההרשאה, שי
שינוי כאמור, לאחר שהודפס ונחתם כנדרש, יצורף כנספח  לא יהיה בר תוקף. –מטעמם, שאם לא כך 

  לכתב ההרשאה וכחלק בלתי נפרד הימנו.  

  שמירה על טהר המידות .24

  כדלקמן:ומתחייב בזאת מצהיר   מקבל ההרשאה

, במישרין ו/או ו/ו יקבל  קיבלייתן, לא נתן ו/או יציע , לא כל מי מטעמו לא הציע ו/או  כי הוא ו/או  24.1
בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, 

ו/או נושאי המשרה שלו ו/או  הרשותעימו בחוזה, לרבות כל החלטה של הרשות על התקשרות 
  , עם חתימתו ובמהלך תקופתו.כתב ההרשאהו/או מי מטעמו בעניינו של עובדיו 

, במישרין ו/או ו/או ישתף פעולה  שיתף פעולהישדל, לא כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל ו/או     24.2
ו/או כל גורם אחר, על מנת  הו/או מי מטעמ הו/או עובדי הרשותבעקיפין, עם נושאי משרה אצל 

  סודי הקשור לחוזה.לקבל מידע חסוי/

, במישרין ו/או ו/או ישתפו פעולה פעולה פושיתישדלו, לא ו/או  וכי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל    24.3
ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע  ברשותבעקיפין, עם נושאי משרה 

  צורה לא תחרותית.מחירים ו/או תשלומים רלבנטיים לחוזה בצורה מלאכותית ו/או ב

 הרשותהיה ת, כי אם יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו דלעיל, למפעילידוע    24.4
(ללא זכות להחזר סך  הבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל חוזה זה מעיקרו ורשאי, לפי שיקול דעת

ו/או תביעה  בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענהמוותר   מקבל ההרשאה, וההשקעה)
 .מכל מין וסוג שהן בקשר לכך

זה לעיל, על ידי מקבל ההרשאה, תהווה הפרה יסודית של כתב  24הפרה של איזו מהוראות סעיף    24.5
  ההרשאה.

  וברירת דין סמכות שיפוט  .25

. על כתב כתב ההרשאהלבית משפט המוסמך בת"א סמכות ייחודית לדון בכל עניין הקשור והנוגע בקיום 
ל כללי ברירת דין המפנים עיחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו ההרשאה 

  לתחולת דין זר.

  כתובות הצדדים  .26

מען הצדדים לצורך כתב ההרשאה, וכל עוד לא תתקבל הודעה בדואר רשום על שינויו, יהא זה המפורט 
מתחייב מקבל ההרשאה  להודיע על כך   בכותרת כתב ההרשאה. היה ויחול שינוי בכתובת מקבל ההרשאה

  ימים מיום שינוי הכתובת. 3תוך  רשותל

  מסירת הודעות  .27

(ב) 7הודעות על פי כתב ההרשאה טעונות כתב, זולת אם נקבע במפורש אחרת. מתן ארכה, כמפורט בסעיף 
תקבלת הודעה תראה כמ. , טעון הודעה בכתב1970 - תשל"אה ,בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)

שעות לאחר הפקדתה  72שעות לאחר משלוח מברק או הודעת פקסימיליה, או  24עם מסירתה ביד או 
 לפי המוקדם. להכולמשלוח בדואר רשום, 
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  :ולראיה באו הצדדים על החתום

  

   מקבל ההרשאה    הרשות
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  נספח א'

  הסעות ברכב זעיר ציבורי על פי הזמנה מראש -נספח תפעולי 

ורק באוטובוסים זעירים ציבוריים שמקבל ההרשאה רשום ברשיונם כבעליהם או כמפעילם,  ההסעות יבוצעו אך
  ושנהגיהם אושרו על ידי גורמי הביטחון בנמל.

באחריות מקבל ההרשאה להעביר ביום חתימת כתב ההרשאה את רשימת האוטובוסים הזעירים אשר יופעלו על 
לרשות על כל הוספה או גריעה של אוטובוס זעיר ציבורי  ידו במתן השירות. מקבל ההרשאה יודיע במכתב רשמי

  ממצבת כלי הרכב בהם הוא משתמש לצורך ביצוע ההסעות המיוחדות.

מקבל ההרשאה ישלט כל אוטובוס זעיר ציבורי בו הוא משתמש לצורך ביצוע ההסעות המיוחדות  בשם של מקבל 
  ההרשאה בשני צידיו.

הציבורי, או בעליו, לא  לרשות המזמין או מוזמניו ונהג האוטובוס הזעירהאוטובוס הזעיר הציבורי יעמוד כולו 
  יגבה שכר מכל נוסע בנפרד בעד הנסיעה.

נהג האוטובוס הזעיר ציבורי יתייצב בדלפק של בעל ההרשאה, או, בחניון, לשם יופנו אליו הלקוחות על ידי נציג, 
  ה (ויזה) לנסיעה והנהג ילווה את הלקוחות אל הרכב.או, דייל/ת השירות של בעל ההרשאה יימסר לידו כתב ההזמנ

  נהג האוטובוס הזעיר הציבורי לא יעלה בתחומי הנמל, ולא יסיע מהנמל, אדם ששמו אינו מפורט בכתב ההזמנה.

  יחויב בעבור השימוש בחניון בהתאם לתעריפים כפי שתקבע הרשות מעת לעת.  ציבורינהג האוטובוס זעיר 

של  ההשנייאשר נמצא בקומה , 6מספר חניון נתיב הצפוני בהציבורי יחנה את רכבו אך ורק ב הזעירהאוטובוס  נהג
בניצב למדרכה על פי הסימון. הנוסעים יעלו במקומות המסומנים והמיועדים לרכבי הסעות, , הגשר הרב מפלסי

  חניון.הלנמל, רק בתחומי  ץמחוהסעתם אל  לשם לאוטובוס הזעיר הציבורי,

הזעיר הציבורי לא יעלה בתחומי הנמל, או, בתחומי הכביש הרב מפלסי, נוסעים, אלא, מחניון נהג האוטובוס 
  .6מספר 

, יקראו 6קבעה הרשות מקום חניה אחר לרכב זעיר ציבורי המסיעות נוסעים בשכר שאינו חניון חניון מספר 
כתוב מקום החניה  6מספר ההוראות המפורטות בכתב הרשאה זה ביחס להסעות המיוחדות, כאילו במקום חניון 

החדש שקבעה הרשות, והוראות כתב ההרשאה, לרבות נספח זה, המתייחסות להסעות ברכב זעיר ציבורי יחולו על 
  המקום החדש לכל דבר ועניין ובשינויים כפי שיקבע האחראי.

  נהגי בעל ההרשאה לא יתגודדו באולם מקבלי הפנים, או, באולם הנוסעים היוצאים.

, הסדרנים והמפקחים הפועלים ןה ונהגיו הפועלים בביצוע ההסעות ישמעו להוראות עובדי הביטחומקבל ההרשא
  בשטח הנמל מטעם הרשות.

  עובדי מקבל ההרשאה, וכל מי שיפעל מטעמו במתן השירות, יישאו תג עליו יצוין שמו של העובד.

  כתב הרשאה זה.חל איסור על כל פעילות אחרת במקומות השירות פרט לפעילות שהיא נשוא 
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  1- נספח א'

   במוניות -הסעות צוותי אויר  –נספח תפעולי 

  

הסעות צוותי אויר יבוצעו אך ורק במוניות שמקבל ההרשאה רשום ברשיונם כבעליהם או כמפעילם, ושנהגיהם 
  אושרו על ידי גורמי הביטחון בנמל.

המוניות שיועסקו במתן השירות. מקבל באחריות מקבל ההרשאה להעביר ביום חתימת כתב ההרשאה את רשימת 
ההרשאה יודיע במכתב רשמי לרשות על כל הוספה או גריעה של מונית ממצבת כלי הרכב בהם הוא משתמש לצורך 

  ביצוע הסעות צוותי אויר.

מקבל ההרשאה ישלט כל מונית בה הוא משתמש לצורך ביצוע הסעות צוותי אויר בתו זיהוי ממוספר בשמשות 
  חוריות ובדגל שיישא את שם מקבל ההרשאה, בשני צידיו.הקדמיות והא

  נהג המונית לא יעלה בתחומי הנמל, ולא יסיע מהנמל, אדם ששמו אינו מפורט בכתב ההזמנה.

נהג המונית יחנה אך ורק בחניון המוניות, בתחומי האזור שהוקצה לבעל ההרשאה, בהתאם לתמרור, או, הסימון 
  בחניון.

אחר למונית המסיעה נוסעים בשכר שאינו חניון המוניות, יקראו ההוראות המפורטות  קבעה הרשות מקום חניה
בכתב הרשאה זה ביחס להסעות צוותי אויר, כאילו במקום "חניון המוניות" כתוב מקום החניה החדש שקבעה 

לכל  הרשות, והוראות כתב ההרשאה, לרבות נספח זה, המתייחסות להסעת צוותי אויר יחולו על המקום החדש
  דבר ועניין, ובשינויים כפי שיקבע האחראי.

  לפי דרישת הסדרן מטעם חברת התעופה, בהתאם לצרכים התפעולים יוזמנו מוניות להתקדם אל רציף ההעמסה.

הנוסעים (אנשי הצוות) יעלו למונית, לשם הסעתם אל מחוץ לנמל רק בתחנת האיסוף, ברציף הדרומי, בקומה 
  השניה בגשר הרב מפלסי.

על, יקפידו -גי בעל ההרשאה לא ישהו ולא יתגודדו בתוך בית הנתיבות, לרבות סמוך לדלפק שילוח צוות אלנה
  לשוחח בשקט ויקפידו לא לעשן ולהשליך פסולת ברשות הרבים.

  נהגי בעל ההרשאה, לא ישדלו ולא יפנו אל ציבור הנוסעים בקריאה, או, בסימן, או, בהצעה לנסוע עימם במוניתם.

ל ההרשאה יצטיידו באישור יציאה חד פעמי למונית על פי כללי המוניות ובכתב הזמנה מאת חברת נהגי בע
  התעופה, בו יפורטו שמות הנוסעים ויעד הנסיעה.

מקבל ההרשאה ונהגיו הפועלים בביצוע הסעות צוותי אויר ישמעו להוראות הסדרנים  המפקחים ועובדי הביטחון 
  הפועלים בשטח הנמל מטעם הרשות.
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  נספח ב' 

  נספח הוראות הביטחון

  כללי: .1
  נמל התעופה בן גוריון והמטוסים הממריאים ממנו, מהווה יעד מועדף לפגוע לארגוני הטרור השונים. .1.1
את האחריות  רשות שדות התעופה ועל הנהלת הנמלהטילה על  ,בהחלטותיה ,ממשלת ישראל .1.2

את האחריות ו הנמלבמטוס הממריא מ , את האחריות למניעת פיגועהנמללאבטחה הפיסית של 
  למניעת הברחת אמצעי לחימה לשטח מדינת ישראל.

בכניסה, ובדגש על פעילות בתחום השטחים המוגבלים  נמל,המתעתד לפעול בתחום ה כמקבל הרשאה .1.3
  הנוסעים והמטוסים הממריאים ממנו. ןולביטחוהנמל  ןלביטחותחולנה עליך הוראות הנוגעות 

  :מטרה .2
מקבל ההרשאה ואת כל מי מטעמו  יחייבו אתלהגדיר ולקבוע את ההוראות וההנחיות ש מטרת הנספח  

לאסוף מידע ולבצע  גורמים עויניםכחלק מכלל הפעולות הננקטות בכדי למנוע משיועסק במתן השירותים 
  נמל.הפיגוע בתחום 

 :אחריות .3
מקבל ההרשאה ת יולוירכז את כל פעי") שנאמן הביטחוןמקבל ההרשאה ימנה נציג מטעמו (להלן: " .3.1

בנמל  טחוןימול חטיבת הבנספח זה בכל הנוגע לקיום הוראות  בהיבט הביטחוני וישא באחריות,
מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת  ,לנספח זה 3.3") כמפורט בסעיף משנה חטיבת הביטחון(להלן: "

 לחוזה 2.3מתן השרותים, כהגדרתן בסעיף משנה 
ידי חטיבת הביטחון, יחשב מנכ"ל מקבל ההרשאה - ד נאמן הביטחון,עלעד אישורו של המועמד לתפקי .3.2

 כנאמן ביטחון. 
 נאמן הביטחון .3.3

נאמן הביטחון ישמש כאיש הקשר לחטיבת הביטחון מטעם מקבל ההרשאה, במהלך כל   3.3.1
תקופת כתב ההרשאה, וירכז את ביצוע כל הפעולות הנדרשות ממקבל ההרשאה בהוראות 

 הביטחון בכלל, ומול משרד הרשיונות בפרט. נספח זה, מול חטיבת 
נאמן הביטחון יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של חטיבת הביטחון,לא יאוחר משבוע ימים   3.3.2

ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח זה, ובנוסף  ימסרו לנאמן 
ל השוהים בתחום הנמל, אשר על הביטחון דרישות ונהלי ביטחון כללים נוספים החלים על כל

  להנחיל לעובדי מקבל ההרשאה וכל מי מטעמו. שלפעול ואותם יידר שפיהם יידר
על נאמן הביטחון להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי הביטחון החלים על מקבל   3.3.3

 ההרשאה וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.
חטיבת הביטחון בתקופת ההקמה  נאמן הביטחון יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של 3.3.4

ובתקופת מתן השירותים, ויתעדכן באמצעותו בנהלים וכללי ביטחון, העשויים להשיק 
  לכך.   שלפעילות מקבל ההרשאה בתחום הנמל, בכל עת שיידר

לשטחים המוגבלים בכניסה למי  יאשר בחתימתו כל בקשה למתן רשיון כניסה נאמן הביטחון  3.3.5
 .וינהל מעקב פנימי שוטף אחר תוקפם של רשיונות קיימים מטעם מקבל ההרשאה,

התקפים  ןהביטחואת עובדי מקבל ההרשאה בהוראות ונהלי  נאמן הביטחון יתדרך ויעדכן  3.3.6
 ואלה שינתנו מפעם לפעם.

מקבל ההרשאה יעביר את שמו ופרטיו של המועמד  מטעמו לאיוש תפקיד נאמן הביטחון, לצורך  .3.4
 להלן. 4להנחיות סעיף  םן בהתאאישור חטיבת הביטחו

מתחייב להעביר לחטיבת הביטחון את כל הנתונים האמורים לעיל, כולל ויתור על  מקבל ההרשאה .3.5
 להלן), חתום על ידי כל אחד מהמועמדים. 4.2.3סודיות רפואית (האמור בפסקה 

הלן, לדחות ל 4חטיבת הביטחון תהיה רשאית,לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  .3.6
מועמד/ים ואף לדרוש ממקבל ההרשאה להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או להחליף מועמד 

 .שנבחר וכל זאת בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי
 ימים לפני מועד תחילת תקופת מתן השירותים.  30- מינויו של נאמן ביטחון יתבצע, לכל המאוחר כ .3.7

 :ילות בתחום הנמלאישור העסקה או התקשרות לצורך פע .4
ולכן יורשה מקבל ההרשאה להעסיק בתחום הנמל,  תביטחונימבחינה  כאמור, הנמל הוא שטח רגיש .4.1

לאחר שיעבור בדיקת  או להתקשר עם גורם חיצוני העתיד לפעול בתחום הנמל, רק מועמד שאושר,
 פי עיסוקו ותחום עבודתו.-רישום פלילי וסינון בטחוני לרמה הנדרשת על

באמצעות הטפסים עבידו מתחייבים לספק את כל הנתונים הדרושים לצורך ביצוע הליך העובד ומ .4.2
 המפורטים להלן:

 שאלון אישי;   4.2.1
 הסכמה למסירת מידע;  4.2.2
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 כתב ויתור סודיות רפואית;  4.2.3
הצהרת התחייבות בעניין שימוש בסמים  רק עבור מי שיועסק מטעם מקבל ההרשאה   4.2.4

  תים.בתקופת מתן השירו
  הטפסים האמורים ימסרו למקבל הרשאה  על ידי חטיבת הביטחון. 

מקבל ההרשאה מתחייב להעביר את הנתונים באמצעות הטפסים המצוינים לעיל כאשר כשהם  .4.3
 ידי המועמד.-חתומים על

מקבל ההרשאה מתחייב לדווח ולעדכן על כל שינוי אשר נודע לו לאחר העברת פרטי המועמד או  .4.4
סקתו/פעילותו, בפרטי המועמד, או בכל פרט אשר עשוי להיות בעל רלוונטיות לאחר שאושרה הע

 . תביטחוני
פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל -חטיבת הביטחון תהיה רשאית על .4.5

המועסקים, הספקים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם מקבל ההרשאה, או חלק מהם, ואף תהיה 
,בין אם כבר אושרה םמי מן המועסקים לתחומי הנמל,מטעמים ביטחוניירשאית לאסור על כניסת 

 כניסתו, ובין אם לא .
מקבל ההרשאה מתחייב לא להעסיק ולא לאפשר עבודה לגורם אשר פרטיו לא הועברו, ואשר לא  .4.6

 ידי חטיבת הביטחון.- אושר על
ועד למספר שבועות. , יכול להמשך ממספר ימים ואישור מועמדתהליך קבלת סיווג בטחוני מתאים,  .4.7

לאור הנתונים האישיים והרקע  -  כמו כן, משך הטיפול בבקשה, עד לאישורה, משתנה מאדם לאדם
 אדם ולוחות הזמנים.-,ועל מקבל ההרשאה להביא זאת בחשבון במסגרת תכנון כחשל כל אדם

   םתקופת מתן השירותי .5
  למועסקים תדריך בטחוני  5.1

לכל עובד שיועסק במתן  טחון)יפי הנחיות חטיבת הב-בטחוני (עלתדריך מקבל ההרשאה יערוך  5.1.1
  ישים דגש על הנושאים להלן: טרם יחל בעבודתו. התדריך השירותים,

  שטחים מוגבלים ובקרת מעברים.       5.1.1.1
 .7בהתאם לסעיף  תכללי התנהגות ביטחוני    5.1.1.2

ימים מיום  7-ך בטחוני לא יאוחר ממקבל ההרשאה מתחייב כי כל עובד מטעמו יקבל תדרי  5.1.2
 תחילת העסקתו בתחום הנמל.

, לעובדיושנתיים -חציתדריכי רענון מקבל ההרשאה קיים תחילת ההעסקה ינוסף לתדריך ב  5.1.3
  .אשר במסגרתם יעביר לעובדים עדכונים בצרכי חטיבת הביטחון המשיקים לתחום פעילותם

 :אישורי מעברשטחים מוגבלים ו  5.2
הנמל מעבר גבול, ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו בשטח כיוון שהנמל הוא   5.2.1

אליהם  רשיון כניסהרק למי שניתן לו , שהכניסה אליהם מותרת בכניסה שטחים מוגבלים
 (כולם או חלקם), אשר רק באמצעותו תתאפשר הכניסה לשטחים המוגבלים והמעבר ביניהם.

מותנה בקבלת סיווג בטחוני מתאים  מלבנ בכניסה שטח מוגבלמתן רשיון כניסה לאדם ל  5.2.2
 ),כניסה לשטחים מוגבלים(פי כללי רשות שדות התעופה - ל. בנוסף, עןהביטחומרשויות 
 .1983-התשמ"ג

 . יהביטחוניונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכי הסינון רשיון הכניסה   5.2.3
חל איסור מוחלט לעשות שימוש אחר , וודתו בלבדיונפק לעובד לתחום עב רשיון הכניסה  5.2.4

 באישור זה או להעבירו לאחר.
מעבר, יעשה בכפוף ובהתאם לכללי המעבר ונהלי בקרת  יהשימוש ברשיון הכניסה לצורכ  5.2.5

 המעברים של חטיבת הביטחון.
למשרד נאמן הביטחון, י ל ידיוגשו ע כאמור בקשות לבדיקות מהימנות וקבלת רשיון כניסה  5.2.6

 ם במסגרת מתן השירותיםעבור עובדי מקבל ההרשאה בלבד ולצורך תפקיד בנמל,הרשיונות 
 בלבד.

כל רשיון כניסה של עובד בנמל אחראי לבטל ולהחזיר למשרד הרשיונות  מקבל ההרשאה  5.2.7
, או שינה את תפקידו ובתפקידו אצל מקבל ההרשאה, אשר חדל לעבוד מקבל ההרשאה

 .מלשיון כניסה לשטחים המוגבלים בנהחדש אין צורך בר
תהליך הטיפול בבקשה למתן רשיון לשטח האווירי יכול להמשך בממוצע כשבועיים עד   5.2.8

שלושה שבועות. התהליך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה לשטח האווירי כוללת בקשה 
 .לכניסה ותנועה עם רכב בשטח האווירי

פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את תוקפו של -אית, עלמובהר בזאת כי חטיבת הביטחון רש  5.2.9
  כל רשיון כניסה ,בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

 :דרישות חטיבת הביטחון מאדם הנושא רשיון כניסה לשטחים המוגבלים  5.2.10
חובה לענוד את הרשיון בצורה גלויה ובולטת בכל משך שהייתו של בעל הרשיון   5.2.10.1

 סלהיכנמורשה בשטח המוגבל אליו הוא 
 השימוש ברשיון יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד.  5.2.10.2
 השימוש ברשיון יעשה בהתאם לכללי ונהלי בקרת המעברים של חטיבת הביטחון.  5.2.10.3
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נושא הרשיון יקפיד להימצא ולנוע אך ורק בתוך התחומים שבהם הוא מורשה   5.2.10.4
 .פי הרישום על גבי הרשיון- ללנוע ע

לאדם אחר (הדבר מהווה  מלאסור להעביר רשיון כניסה לשטחים המוגבלים בנ  5.2.10.5
 ואינו ניתן להעברה. אישי ואעבירה פלילית) הרשיון ה

 חל איסור להשאיר את הרשיון בתוך הרכב.  5.2.10.6
יש לדווח מיידית לחטיבת הביטחון על תום תקופת העסקה של עובד ולהחזיר את   5.2.10.7

 . החזקה של רשיון כניסה שלא כדין מהווה עבירה פלילית.רשיונו
כרוך ובנמל, חידוש רשיון שאבד/נגנב/הושחת מחייב אישור יו"ר ועדת הרשיונות   5.2.10.8

  .עבור הנפקת הרשיון החלופי, שיהיה בשיעור כפי שתקבע הרשותתשלום ב
 :המוגבליםלשטחים  הגשת בקשות לקבלת רשיונות כניסה -משרד הרשיונות   5.2.11

  .3באולם מקבלי הפנים בטרמינל  משרד הרשיונות ממוקם  5.2.11.1
 .09:00-14:30 - . שעות קבלת קהל 'ה- 'המשרד פועל בימים א  5.2.11.2 

  כוללת:לשטחים המוגבלים בקשה לרשיון כניסה   5.2.11.3
מכתב בקשה ממקבל ההרשאה בצרוף אישור מחשב מקבל ההרשאה כי   (א) 

 ורת מהגורם המבקש.המועמד מקבל משכ
 שאלון אישי למועמד/עובד (סינון בטחוני).  (ב)
   טופס הרשאה לבדיקת רישום פלילי (כולל צילום ת"ז או דרכון).  (ג)

  טפסים ניתן לקבל במשרד הרשיונות.  5.2.11.4
 :בקרה וביקורת .6

קול פי שי- תהיה רשאית, על משטרת ישראל ושירות הביטחון הכלליבשיתוף עם , טחוןיחטיבת הב .6.1
טחון יכדי לוודא כי נהלי הב ,מערך בקרה וביקורת דעתה,ומבלי שתהיה חייבת לעשות כן,להפעיל

 זה מתקיימים במלואם וכלשונם. נספחהרשומים ב
מערך הבקרה והביקורת יכלול תרגילים שונים לעובדים ולמערכת כולה, וכן ביקורות מתוכננות  .6.2

 וביקורי פתע בכל מקומות השירות.
מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מטעם חטיבת הביטחון, בכל עת ובכל תדירות, מקבל ההרשאה  .6.3

המבקרים ולתקן מיידית את כל החריגות  םלשתף פעולה ע ,טחוניתיגישה לכל מידע בכל רלוונטיות ב
 .שימצאו

אם ימצאו חריגות מכללי הביטחון, יתקן אותן מקבל ההרשאה באופן מיידי, ויעביר תוך שבוע ימים  .6.4
 בכתב לסיבת קיומן של אותן חריגות.נימוק 

הרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן השירותים או את ביצוע העבודות על ידי מקבל ההרשאה  .6.5
האבטחה השלכה על רמת  היש לפי שיקול דעתה, -, אשר עלטחוןיהב מכללישל חריגה במקרה 

  והבטיחות בנמל, עד לתיקון אותה חריגה.
 שמירה על סודיות  .7

וכל מי מטעמו שיעסוק ו/או יועסק במתן השירותים מחוייבים לשמור בסוד, לא מקבל ההרשאה  .7.1
להעביר ולא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או מידע בכל הנוגע לאינפורמציה 

 ולסדרי הביטחון להם יחשפו במהלך פעילותם בתחומי הנמל.   תהביטחוני
ירותים מטעם מקבל ההרשאה יחתמו על הצהרת נאמן הביטחון וכל מי שינהל בפועל את מתן הש .7.2

 סודיות לפיה יתחייב החותם לאמור לעיל.
 :םכללי התנהגות ביטחוניי  .8

אולמות הטרמינל לו לשטחים המוגבלים בכניסה בנמלחל איסור מוחלט על נשיאת והכנסת נשק  .8.1
 הציבוריים.

 מטעם הרשות, טחוןישמע לכל הוראות אנשי הבילה על מקבל ההרשאה וכל מי מטעמו חלה החובה .8.2
ידי עובדי הבטחון בשערי הכניסה -, לרבות היענות לדרישה לעצור לביקורת רכב עלבשגרה ובחירום

 לנתב"ג , כולל בדיקה, חיפוש והזדהות.
תנועתם של אנשי הביטחון מטעם חטיבת הביטחון לצורך בטחוני בחירום, בשגרה, ולצרכי תרגול,  .8.3

 עה מצד מקבל ההרשאה או מי מטעמו.תתאפשר בכל עת ללא כל עיכוב או הפר
שלא ו/או בשטחים המוגבלים מצא ברחבת מטוס יחל איסור מוחלט על מקבל ההרשאה ועובדיו לה .8.4

  .לצרכי עבודתם
, אשר עשויה להיות בעלת ערך בטחוני, מחויבים, מקבל לסיטואציה או אינפורמציה חריגה פונחשאם  .8.5

 .חטיבת הביטחוןלאנשי לדווח אודותיה  ההרשאה וכל מי מטעמו,
פי נהלי - שלא על ,העמסת כבודה/חפץ/טובין על מטוס או העברת חפץ/טובין לנוסע המתעתד לטוס .8.6

 טחון אסורה בהחלט!יהאבטחה וללא אישור אנשי הב
על  –כדי למנוע מצב בו כלי הרכב של מקבל ההרשאה ישמש פלטפורמה לביצוע פיגוע בשטח הנמל  .8.7

כב כדי לוודא אי המצאות גורמים עויינים/בלתי מורשים עליו מקבל ההרשאה לדאוג לסריקת כלי הר
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ו/או חפץ שאינו שייך למקבל הרשאה  או מי מטעמו וכן לוודא כי הרכב נעול כראוי כאשר אין עליו 
 איש. כמו כן, לדאוג להחנותו בחניונים מורשים ומאובטחים.

 שינויים ועדכונים: .9
פי הנחיות -הערכות מטה חטיבת הביטחון, ועלנהלי חטיבת הביטחון מתעדכנים מעת לעת לאור  .9.1

הגופים הממלכתיים המנחים. מובהר בזאת כי חטיבת הביטחון רשאית לשנות ולעדכן מי מהוראות 
 והנחיות נספח זה, על פי שיקול דעתה , בכל עת .

מובהר בזאת כי כל שינוי באופי הפעילות של מקבל ההרשאה ו/או שינוי במבנה מי ממקומות  .9.2
/או המתקנים העומדים לרשות מקבל ההרשאה, עשוי להיות בעל השלכה ביטחונית השירות ו

 ולהוביל לשינוי ו/או עדכון הוראות נספח זה.
מקבל ההרשאה יקבל מראש, מידי חטיבת הביטחון, הודעה על עדכון או שינוי צפוי בהוראות נספח   .9.3

 זה, ויהיה מחויב בו.  
 שונות:   .10

וע מנהלי חטיבת הביטחון ומכללי ההתנהגות הביטחוניים החלים על אין בהוראות נספח זה בכדי לגר .10.1
 כלל השוהים בתחום הנמל.

 אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מכל הוראה אחרת בכתב ההרשאהו/או בנספחיו. .10.2
לא יחולו על מקבל הרשאה , אשר מסגרת פעילותו אינה כוללת צורך בגישה  6.2הוראות סעיף  .10.3

 לשטחים המוגבלים.
רה של מי מהוראות נספח זה, ו/או מהוראות הביטחון הכלליות שידרשו ממקבל ההרשאה, אשר כל הפ .10.4

יש לה, על פי שיקול דעתה של חטיבת הביטחון, השלכה על ביטחון הנוסעים, ציבור המבקרים 
 .של כתב ההרשאה תחשב כהפרה יסודיתוהמטוסים בנמל, 
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  נספח ג'

  אחריות בנזיקין לגוף ולרכוש

  

  1  (א)  :אה לבדו יהיה אחראי, כמפורט להלןמקבל ההרש

לכל נזק  גוף ו/או רכוש שייגרמו, במישרין או בעקיפין, לרשות, לעובדי הרשות ו/או למי הפועל 
בשמה ו/או מטעמה של הרשות ו/או עבורה ו/או לצד שלישי, בשל מעשה או מחדל של מקבל 

מטעמו ו/או עבורו עקב מתן  ההרשאה ו/או של מי מעובדיו ו/או של מי הפועל בשמו ו/או
  השירות ו/או בקשר עם מתן השירות.

)1(      

מבלי לגרוע מכלליות האמור בחוזה זה, מקבל ההרשאה לבדו יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או 
הפסד שייגרם לו עצמו, לרשות ו/או לצדדים שלישיים הנובעים ממתן השירות, לרבות הפסד 

כו', ולעניין זה מובהר כי הרשות לא תישא באחריות למי הנובע מגניבה, מעילה, נזק בזדון ו
  מהנזקים ו/או ההפסדים המפורטים לעיל.

)2(      

מקבל ההרשאה מתחייב בזה שהוא ו/או הנהגים שיועסקו במתן השירות לא יעשו דבר שיגרום לנזק, 
  בנמל.למפגע, למכשול, להפרעה ברבים או להטרדה לרשות ו/או למשתמשים 

    (ב)

א תישא באחריות כלשהי לחבלה בגוף או ברכוש, פגיעה, הפסד או נזק כלשהו שייגרמו הרשות ל
כוחו, או לנוסעים או לכל צד שלישי תוך כדי שהותם בנמל או תוך כדי ו/או עקב -למפעיל או לבאי

  מתן השירות, לרבות מחמת שביתה, שעת חירום, הוראות גורמי בטחון ממלכתיים אחרים.

    (ג)

, מקבל ההרשאה מתחייב לפצות את הרשות, בנוסף לכל זהכלליות האמור בסעיף מבלי לגרוע מ
קיום או הפרה של -הוראה אחרת בחוזה, על כל נזק, הפסד או אובדן שייגרמו עקב או כתוצאה מאי

הוראה מהוראות כתב ההרשאה על ידי מקבל ההרשאה, עובדיו או מי הפועל בשמו ו/או מטעמו 
  ו/או עבורו.

    (ד)

זה, מקבל ההרשאה מתחייב לפצות ו/או לשפות את הרשות, תוך  לגרוע מכלליות האמור בסעיףמבלי 
שבעה ימים מיום קבלת דרישת הרשות, במלוא כל סכום שתחוייב לשלם בגין תביעה שתוגש 

ושמקבל ההרשאה אחראי לה לפי כתב ההרשאה, לרבות הוצאות שכר טרחת עו"ד וכן עבור כל  נגדה
   ות בקשר עם הליכים אלה או עם בירור התביעה שתוגש נגדה.הוצאה שתיגרם לרש

    (ה)

הוגשה תביעה נגד הרשות ומקבל ההרשאה, ביחד ו/או לחוד, מקבל ההרשאה לא יהא רשאי להסדיר, 
  לחלק או לשלם תביעה כזאת ללא אישורה של הרשות, מראש ובכתב.

    (ו)

צאה ממעשה או ממחדל של מקבל כל נזק שייגרם למקומות השירות ו/או לרכוש הרשות כתו
ההרשאה, יתוקן על ידי מקבל ההרשאה, על חשבונו וללא דחייה. אם מקבל ההרשאה לא יקיים 
התחייבות זו במלואה, תהא הרשות זכאית, אך לא חייבת, לבצע בעצמה את תיקון הנזק שייגרם 

ת את ההוצאות לרציף החניה לקליטת הנוסעים ו/או לרכוש הרשות, ומקבל ההרשאה ישיב לרשו
שהוציאה לשם כך תוך שבעה ימים מיום דרישת הרשות ובהתאם למפורט באותה דרישה. חשבון 
שיוגש לקבלן כאמור בסעיף זה ישמש ראיה חותכת בין הצדדים לעניין ההוצאות שהוצאו על ידי 

  הרשות.

    (ז)

  

  -  ביטוח

ין, וכתנאי מתלה פי כל ד-להבטחת אחראיות מקבל ההרשאה כמפורט בחוזה זה ו/או על .1
לתחילת מתן השירות על ידי מקבל ההרשאה, מתחייב מקבל ההרשאה לבטח את עצמו, על 
חשבונו, בחברת ביטוח מקומית בעלת מוניטין, החל ממועד תחילת מתן השירות וכל משך 
תקופת ההרשאה למתן השירות, בביטוחים המפורטים בנספח "אישור על קיום ביטוחים" 

  הנ"ל. 'דנספח , ולקיים את כל התנאים המפורטים ב'דח נספהמצ"ב לחוזה כ

  .2  (א)

מתחייב מקבל ההרשאה שכל המוניות  ,'דנספח בנוסף לדרישות הביטוחיות המפורטות ב .2
  כדלקמן: פי כתב ההרשאה יהיו מבוטחות-שישמשו למתן השירות על

    (ב)
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שליטה ו/או שימוש בכלי  פי חוק בגין פגיעה גופנית עקב בעלות, ו/או- בביטוח חובה כנדרש על
 זה. חוזהפי -רותים עלירכב אשר משמשים במתן הש

 

עקב בעלות, תחזוקה או שימוש (לרבות נזק תוצאתי) בביטוח רכב בגין נזק לרכוש צד שלישי 
 רוע. ילא₪  1,000,0000-בכלי רכב בגבול אחריות אשר לא יפחת מ

 

  זה. חוזהפי - ים את מקבל ההרשאה לפעילותו עלבפוליסה לביטוח כלי הרכב (מקיף) המשמש

במסגרת מתן השירות, ואף אחד  יםהמופעל ד מכלי הרכבמקבל ההרשאה מתחייב בזאת שאף אח
מבלי שיהיה להם ביטוח מתאים, כפי שקבעה הרשות  בנמל המבצעימהנהגים, לא ייכנסו לשטח 

ובין  ו כלי רכבחבת פוליסת הביטוח של אותבנמל, בין על ידי הר המבצעילעניין אותה כניסה לשטח 
  בדרך של המצאת אישור מחברת הביטוח העונה על דרישות הרשות לעניין זה.

    (ג)

בנוסף להתחייבויות מקבל ההרשאה לקיום הביטוחים כמפורט לעיל, יחולו על מקבל  .9
  ההרשאה ההוראות הבאות:

    (ד)

בל ההרשאה, ולהודיע לרשות מקבל ההרשאה מתחייב לקיים את כל תנאי ביטוחי מק .10
מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה. כן מתחייב מקבל ההרשאה לשתף 
פעולה עם הרשות ככל שידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר הרשות תחליט 

  להגישה למבטחים.

    

מקבל ההרשאה מצהיר שלא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות  .12
פי הביטוחים שייערכו על ידו, -י מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו עלו/או מ

  והוא פוטר בזאת את הרשות מכל אחריות לנזק כאמור.

    

מקבל ההרשאה מתחייב למלא אחר תנאי הפוליסות, לשלם את דמי הביטוח במועדם  .14
  ובמלואם ולעקוב אחר חידוש הביטוחים והתאמתם.

    

מי שימונה מטעמה, יהיו הסמכות, אך לא המחוייבות, לבדוק את הביטוחים לרשות, וכן ל
שייערכו על ידי מקבל ההרשאה. כמו כן מתחייב מקבל ההרשאה לבצע כל שינוי או תיקון 

פי מסמך זה לעיל. מקבל - שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים להתחייבויותיו על
והיקף הביטוחים, וכן מצהיר כי בבדיקת  ההרשאה משחרר את הרשות מכל אחריות לגבי טיב

הביטוחים על ידי הרשות, אם תעשה כזו, אין כדי לגרוע מכל חובה המוטלת על מקבל 
  פי חוזה זה.- ההרשאה על

)4(      

מוסכם בזאת שאם יבוטל או יצומצם ביטוח כלשהו מביטוחי  .16
מקבל ההרשאה ו/או אם לא ימציא מקבל ההרשאה את אישור 

ין עריכת ביטוחיו, כולם או חלקם ו/או בגין עריכת הביטוח בג
חידושם במועד, או אם לא יתאים האישור שיומצא כאמור 
להוראות חוזה זה, תהיה הרשות רשאית, אך לא חייבת, לפי 
שיקול דעתה, לערוך את הביטוחים כאמור, כולם או מקצתם, על 
חשבונה, מבלי שיהיה בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על הרשות 

על מי מטעמה או לפטור את מקבל ההרשאה מאחריות  ו/או
  פי כל דין. - זה ו/או על חוזהפי -כלשהי המוטלת עליו על

מקבל ההרשאה ישפה את הרשות, מיד עם דרישתה הראשונה, בכל סכום ששילמה הרשות 
  כדמי ביטוח עבור מקבל ההרשאה כאמור.

)5(      

ח על ידי המבטחים, תפוצה ראשית רוע בעקבותיו ישתלמו תגמולי ביטויבכל מקרה של א
הרשות על כל נזק ו/או אובדן שייגרמו לה ו/או לעובדיה ו/או שהיא עלולה להיות חייבת בו 

פי פסק דין, בוררות או החלטה אחרת. אם הדבר יידרש להבטחת זכויותיה של הרשות או - על
שאה, מיד עם לגבי שיפוי לעניין כל נזק שלגביו הוצא ביטוח כאמור, מתחייב מקבל ההר

דרישתה הראשונה של הרשות, למסור לחברת הביטוח הודעה להנחת דעתה של הרשות לשם 
  הבטחת זכויותיה של הרשות לפי פסקה זו.

)6(      

פי הסכם ביטוח, מתחייב מקבל ההרשאה לתבוע אותה -החליטה הרשות להגיש תביעה על
  פי בקשתה של הרשות.- יחדיו, על

)7(      
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שהרשות תהיה רשאית במהלך תקופת ההרשאה למתן השירות להורות  מוסכם ומוצהר בזאת
להגדיל את גבול האחריות בביטוחי צד שלישי אותם מחוייב מקבל  למקבל ההרשאה
  פי כתב ההרשאה.-ההרשאה לקיים על

)8(      

ללא כל צורך בכל דרישה או פניה מצד הרשות, מתחייב מקבל ההרשאה להמציא לרשות, לא 
, כשהוא חתום כדין על ידי ד'נספח פי חוזה זה, את - ילת מתן השירות עליאוחר ממועד תח

המבטח. מקבל ההרשאה מצהיר שידוע לו שהמצאת אישור כאמור היא תנאי מתלה ומקדמי 
  זה. חוזהפי - לתחילת פעילותו על

ימים לפני מועד תום תקופת ביטוחי מקבל ההרשאה, מתחייב מקבל  14-לא יאוחר מ
ף הביטוחים לשנה נוספת. מקבל קדי הרשות אישור על הארכת תוההרשאה להפקיד בי

  ההרשאה יחזור ויפקיד אישור זה מדי שנת ביטוח וכל עוד כתב ההרשאה בתוקף.

)9(      

מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד או בהתאם להוראות הסכם זה, לא תגרע 
תחייב לקיים את כל מהתחייבויות מקבל ההרשאה על פי הסכם זה, ומקבל ההרשאה מ

התחייבויותיו על פי הסכם זה גם אם ימנע ממנו מתן שירותים בשל אי הצגת אישורים 
  כמפורט לעיל.

)10(     

    (ה)  הפרת התחייבות מהתחייבויות מקבל ההרשאה לפי סעיף זה מהווה הפרה יסודית.
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  ד 'נספח 

  אישור עריכת ביטוחים

  

  אריך:__________ת

                        לכבוד

  (להלן: "הרשות") שות שדות התעופה בישראלר

  7ת.ד. 

  70100 גוריון-שדה תעופה בן

  ג/א.נ.,

  

 אישור עריכת פוליסות ביטוח בהתאם (להלן: "מקבל ההרשאה")_________________  מבוטחנו  הנדון: 
הסעת עובדי חברת ________, לפי הזמנת מזמין שירות של חוזה הרשאה למתן שירותי לתנאי 
  (להלן: "כתב ההרשאה") השירות

               =================================================  

הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים  להלן, בגין פעילות מקבל ההרשאה, ובכלל זה לרבות 
  ן:כמוגדר בחוזה הנ"ל, שנחתם בין רשות שדות התעופה בישראל לבין מקבל ההרשאה, כדלקמ

  :ביטוח רכוש .1

לביטוח רכוש מקבל ההרשאה, לרבות הציוד, המכשירים והמתקנים הנמצאים בשטחי הרשות ו/או מחוצה 
להם, לרבות מקומות בהם ניתן השירות על ידי מקבל ההרשאה ולרבות ציוד המשמש את מקבל ההרשאה 

ני אובדן או נזק עקב במתן השירות שבבעלותו ו/או באחריותו, וזאת במלוא ערכם ובערכי כינון, מפ
הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב, לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, 
שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על ידי כלי טיס, שביתות, פרעות, נזק 

  בזדון, שבר זכוכית ופריצה.

  את הרשות כמבוטח נוסף. ביטוח זה הורחב לכלול

  

  :פוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור .2

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

 $ למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. 1,000,000גבולות האחריות: לא יפחתו מסך של 

אבדן ו/או נזק  הפוליסה מכסה את חבותו על פי  כל דין של מקבל ההרשאה וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה,
מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרשות, לעובדיה ולבאים   -שייגרם לצד שלישי (גוף ו/או רכוש) 

 מטעמה, לרבות בקשר עם מתן השירותים בחצרי הרשות ומחוצה להם.

עובדיה ו/או מנהליה בקשר למעשי או מחדלי מקבל  הרשות,אחריותה של לכלול את  תמורחב הפוליסה 
תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה  .וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת והפועלים מטעמו ההרשאה

  לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מהדורת "ביט ".

  

  :ביטוח חבות מעבידים .3

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

 טוח.$ למקרה ובסה"כ לתקופת הבי5,000,000גבולות האחריות: לא יפחתו מסך של 

הפוליסה מכסה את חבותו של מקבל ההרשאה וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה כלשהי 
  בחצרי הרשות ומחוצה להם. יםלמי מעובדיו תוך כדי או עקב עבודתם במתן השירותי

הפוליסה תכלול את הרשות, עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים היה ותוטל עליהם חבות כמעסיקים 
  ידים של הנפגע.או מעב
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  תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מהדורת "ביט ".

  :יהיו כפופים להוראות הבאות מקבל ההרשאהביטוחי 

הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות  ו/או כל אדם או גוף הפועל מטעמה וכן כלפי כל אדם או גוף  .1
ויתור  .או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח פותובכתב לש והתחייב יםשהמבוטח

 כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק ב כוונת זדון.

הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח אחר שנעשה על ידכם, ואנו מוותרים על טענה ו/או דרישה  .2
  בדבר שיתוף ביטוחיכם.

ת, אם יש סעיף כזה, המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את הננו מסכימים לכך שכל סעיף בפוליסו .3
 אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי הרשות.

מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה לא יגרע  .4
 מזכויות המבוטחים האחרים.

ם ו/או לביטול, אלא אם תישלח לכם הודעה על כך בדואר רשום, הביטוחים הנ"ל אינם ניתנים לצמצו .5
 יום מראש. 30לפחות 

 מקבל ההרשאהידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים חלה על  .6
  .בלבד

  

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

  

  רב, בכבוד

 

  __________________                            _______________  

 חתימה וחותמת המבטח               שם ותפקיד החותם                                              
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  '1ד  נספח

  על קיום ביטוחים" אישור"

    

  ……………:אריךת

  לכבוד

  ")המזמין" –שדות התעופה (להלן  רשות

  

 ") שנחתםהשירותים(להלן : "   _______________הרשאה כתבעל קיום ביטוחים בקשר עם  אישור  :נדוןה

  ").המקבל הרשאה (להלן: "  ____________  לביןכם  יינב (להלן: ההסכם) ___________ ביום

  

שם  ") ערכנו עלהביטוח תקופתועד יום ......... (להלן: "…………. מאשרים בזאת כי החל ביום הננו
  :שבנדון  ההסכםבקשר עם  להלן  המפורטיםאת הביטוחים  המקבל הרשאה  

  

  :  אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש כתוצאה משימוש ברכב מנועי לביטוח  פוליסה

והפועלים מטעמו כלפיכם וכלפי צד שלישי  המקבל הרשאה  המבטח את חבותו החוקית של   ביטוח
  לפחות. $ 150,000ד לסך מנועי ע רכבשימוש בכלי כלשהו, בגין נזק לרכוש עקב 

שדות התעופה בישראל, בגין אחריות שתוטל עליה עקב  רשותלכלול את  ורחבההמבוטח בפוליסה  שם
אחריות צולבת לפיו  לסעיףבכפוף  וזאתהבאים מטעמו, המקבל הרשאה  ומעשה ו/או מחדל של 

  , כאילו הוצאה על שמו בלבד .בנפרדמבוטח הכיסוי הביטוחי בפוליסה יחול על כל אחד מיחידי ה

  

  :הבאיםחלים הסעיפים   המקבל הרשאה ביטוחי  על

ביטוח אחר שנעשה על ידכם ואנו מוותרים על טענה ו/או  לכלהמפורט לעיל קודם  הביטוח  .א
  . ביטוחיכםדרישה בדבר שיתוף 

או מקטין או מגביל בדרך  , אם יש כזה סעיף, המפקיע הבפוליסמסכימים לכך כי כל סעיף  הננו  .ב
  קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפיכם.  כאשרכלשהי את אחריות המבטח, 

על  לכם  ניתןאם   אלאלצמצום ו/או לביטול במשך תקופת הביטוח,   ןנית  ואינ להנ" הביטוח  .ג
  יום מראש.   60 לפחות בדואר רשום כך הודעה בכתב

חלה על וסכומי השתתפות עצמית בנזקים  טוחהבילנו שהאחריות לתשלום פרמיות  ידוע  .ד
  בלבד.המקבל הרשאה  

  

  האמור לעיל. ידיהמקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש על  הזה כפוף לתנאי הפוליס אישור

  

  ____________________  רב, בכבוד  

  הביטוח חברת          

  

        ____________________  

  החותם ותפקידו שם            
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  נספח ה'

  וסח ערבותנ

  .__.______תאריך: 

   לכבוד
                רשות שדות התעופה

  גוריון-נמל התעופה הבינלאומי בן
  

  ג.א.נ.,

  ערבות בנקאית מס' _______________  נדון:ה

  

") שחשבונו מנוהל בסניפנו , אנו הח"מ, ערבים בזה החייב(להלן: " 1לבקשת __________________ .1
(ובמילים: ________________ שקלים ₪ כולל של ___________ כלפיכם, לסילוק כל סכום עד לסך 

"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב סכום הקרןחדשים) (להלן: "
 בקשר עם כתב הרשאה למתן שירות. 

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב על ידינו  .2
"), במהלך שעות פעילות הסניף, אנו נשלם לכם כל הסניף(להלן: " 2שתימסר ב _________________

וזאת מבלי , הערבות סכום על יעלה שלא ובלבד") סכום הדרישהסכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן: "
ש תחילה את שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרו

סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, 
  לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.

זרות, ולא נהיה לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חו 2 -ו  1התחייבויותינו בסעיפים  .3
 להלן. 4רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט בסעיף 

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

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

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

), כפי שהוא מתפרסם על ידי הלשכה המרכזית מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות -" המדד"
 לסטטיסטיקה. 

 . 1.1.2012המדד הידוע ביום  -" מדד הבסיס"

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

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

 אלה.

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

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

  בכבוד רב,
  
  

   חתימה   תאריך   כתובת   שם הבנק
  של מקבל ההרשאה .  שמו המלאיש להשלים את  1
  יש להשלים את כתובת סניף הבנק.       2
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  נספח ו'

  נוסח דיווח כספי שנתי

  

  _____________ אריך:ת

  לכבוד 

  ______________רשות שדות התעופה

  א.ג.נ,

  

  ")החברה (להלן: " / ע.ס. ח.פ. – מקבל ההרשאה שם נדון: ה

  דיווח לרשות שדות התעופה

  

כרואי החשבון המבקר של החברה _______ ולבקשתה, ביקרנו את דוח החברה (להלן: הדוח) המפרט את מחזור 
  המכירות (ללא מע"מ), המצ"ב, לשנה שנסתיימה ביום ________.

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

הביקורת כוללת בחינה של יישום הדרישה הנובעת מהסכם _______ עם רשות שדות התעופה לרבות דווח סך 
התאמה בין הדווח המצ"ב ובין , וכן כוללת בחינת ההמכירות ברוטו לשנה האמורה (ללא קיזוז הוצאות כלל)פדיון 

  דווח מחזור העסקאות למע"מ.

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

על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הבדיקה ולבצעה  .ערכנו את בדיקתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
  ווח המצ"ב הצגה מוטעית מהותית.במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בדי

(ללא מע"מ) על פי רשומות הנהלת החשבונות ברוטו המכירות  פדיון לדעתנו הדוח המצ"ב משקף באופן נאות את 
  .31.12.2012   םשל החברה לשנה שנסתיימה ביו

  

  בברכה,         

  ירמת רואי החשבוןפ
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  נספח ז'

  נוסח אישור מטעם רואה חשבון

  

          וטו של (שם מקבל ההרשאה ) פדיון מכירות בר
  (כהגדרתו בכתב ההרשאה )

          לשנת ההרשאה שהסתיימה ביום 
          ₪ /(במטבע החוזה) 

דמי ההרשאה המגיעים   פדיון המכירות ברוטו  חודש 
  לרשות

דמי ההרשאה ששולמו 
  בפועל

  הפרש

          ינואר

          פברואר

          מרץ

          אפריל

          מאי

          יוני

          יולי

          אוגוסט

          ספטמבר

          אוקטובר

          נובמבר

          דצמבר

          סה"כ

  

  ₪        סך העסקאות עם צדדים קשורים 

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

                        
    +     חתימה סמנכ"ל לכספים  שם        
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  נספח ח' 

  הוראה לחיוב חשבון

            לרשות שדות התעופה בישרא
  03-9731966פקס : 03-975500, טלפון :70100, נמל התעופה בן גוריון 137ת.ד 

  
  הוראה לחיוב חשבון

                          תאריך:                                                                                 לכבוד                             
           

                                                            בנק
                                                       סניף 

  ____________________ כתובת הסניף
  
  
  
  
  
                                                  אני/ו הח"מ   .1

מס'                                                       
  ____________                       זהות/ ח.פ. 

  שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק                                    
                                                                                                           כתובת:       

___________________________            _  

  עיר                           רחוב                            מס'                                                                           

  מיקוד  

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

   כמפורט מטה בפרטי ההרשאה.רשות שדות התעופה בישראל באמצעי מגנטי ע"י 
  ידוע לי/לנו כי: .2

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

כתב, לפחות ידי/נו לבנק ב –ב .אהיה/נהיה רשאי/ים לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על 
  יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.

 .דוע לי/נו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטבי .3
ידוע לי/נו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת  .4

 בגין חיובים אלה.
כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה  בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה,הבנק יפעל  .5

 חוקית או אחרת לביצוען.
בנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך  .6

 תוך ציון הסיבה. חלטתוהמיד לאחר קבלת 
  .בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו  התעופה בישראל רשות שדותלנא לאשר  .7

  
  

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

                ____________________________    
  /י החשבון   חתימת בעלי                

  קוד מסלקה  סוג חשבון  ר חשבון בבנקמספ 
סני
  ף

ב
נ
  ק

                                     

אסמכתא/מס/ מזהה של הלקוח   סדקוד המו
  בחברה

1 0 2 0 5   
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   אישור הבנק      

  
  לכבוד 

  רשות שדות התעופה בישראל
    70100, נתב"ג 137ת.ד 

  
לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו  ,                                      -מקיבלנו הוראות 

  מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה. מדי פעם בפעם, ואשר
עוד לא תהיה מניעה חוקית או כל  רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת:

ידי בעל/י החשבון, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י  –התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על  אחרת לביצוען: כל עוד לא
  .החשבון מן ההסדר

  אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם.
  

  בכבוד רב,                                                                                                                                        תאריך: 
                   בנק                                                                                                                                                             

                             
                 סניף                                 , העתק הימנו, ימסר למשלםעל שני חלקיו ישלח לסניף הבנק מקור טופס זה,

                                  
                                                                       
                                                                                                                                                          וחותמת הסניף  חתימה  

  

  

  

  

  

  

 

  

   

  קוד מסלקה  סוג חשבון מספר חשבון בבנק
  בנק     סניף    

                                  

  אסמכתא/מס/ מזהה של הלקוח בחברה קוד המוסד
1  0  2  0  5    



107  

  
 

  

  פירוט עלויות רכישת תלושי ארוחה בנתב"ג -נספח י' 

  

  כולל מע"מ. ש"ח 18.25מחיר א.בוקר 

 

  כולל מע"מ. ש"ח 36.5מחיר א.צהריים 

  

  כולל מע"מ.ש"ח  730ארוחות צהרים) הינו  20ארוחות בוקר ( 40מחיר גיליון של 

  

  עדכון מחירי הארוחות יבוצע מעת לעת על ידי הרשות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  

ארוחות צהריים או בכל דרך  20מובהר ומודגש כי אספקת הארוחות תבוצע במדיה מגנטית כאשר בכל כרטיס יהיו 

 אחרת אשר תקבע על ידי הרשות.
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  ןאישור פרטי חשבון בנק הקבל -  אספח י"נ

  

  שם מלא של בעל החשבון:

  מספר החשבון:

  מספר סניף:

  שם הסניף:

  שם הבנק:

  מספר ח.פ./ת.ז. של בעל החשבון:

שמות מורשי חתימה של בעל החשבון בציון מס' ת.ז. של 
[על הבנק לציין אם המורשים הינם ביחד או כל אחד מהם 

 לחוד]:

 

  

  
  תאריך: ___________  __חתימה וחותמת הבנק: _________________

  

  

  :אישור הקבלן

[יש למלא את שמו המלא של אנו הח"מ, מורשי החתימה מטעם הקבלן _________________________ 
  מאשרים בזה, כי האישור הנ"ל אשר הוצא על ידי הבנק משקף נכונה את פרטי הבנק בקשר לחשבוננו.  הקבלן]

  

  :על החתום

   
  תימה: __________ תאריך: _____________________________ ח  שם מלא:

  
  _______________ חתימה: __________ תאריך: ______________  שם מלא:
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  מסמכי המכרז כולל הצעת הקבלן -  בנספח י"

  [יושלם לאחר הזכייה]
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